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गये जरविद्मुत्भा सफै आत्भननबभय 

बीभ गौतभ 

नेऩारको आर्थिक सभदृ्र्धको भुख्म आधाय भाननन ेजरविद्मुत ्आमोजनाफाये आर्धकारयक अध्ममन बएको छैन । 
५० िर्िअनघ हरयभान शे्रष्ठरे शैक्षऺक प्रमोजनको शोधग्रन्थभा उल्रेख गयेको ८३ हजाय भेगािाटराई हारसम्भ 

आर्धकारयक भाननॉदै आएको छ । जर तथा ऊजाि आमोगरे फल्र नेऩारको जरविद्मुत ्ऺभताफाये सयकायी स्तयफाट 

अध्ममन अनघ फढाएको छ ।  
जरविद्मुत ्उत्ऩादनका रार्ग विश्िकै धनी देशभबत्र ऩन ेअनन जरविद्मुत ्उत्ऩादन सुरु बएको १ सम ५ फस े

इनतहास बए ऩनन फल्र अध्ममन सुरु गरयएको हो । अध्ममनको प्रायम्म्बक प्रनतिेदनरे १ राख ३० हजाय भेगािाट 

ऩुग्न ेअनुभान गरयएको छ । एक अध्ममनरे ४२ हजाय भेगािाट भात्र व्मािसानमक रूऩभा उत्ऩादनको ऺभता यहेको 
उल्रेख छ । विद्मुत ्विकास विबागफाट भरएको राइसेन्सको अिस्था हेन ेहो बन े१ राख भेगािाटबन्दा फढी छ 

बन्न ेदेखखन्छ । मसका आधायभा के बन्न सककन्छ बन ेनेऩारको जरविद्मुत ्कनत उत्ऩादन हुन्छ बन्न ेमककन 

अझै हुन सकेको छैन ।  
नेऩार सॊघीमताभा गएऩनछ कुन प्रदेशभा कनत उत्ऩादनको सम्बािना छ बन्न ेचचाि–ऩरयचचाि सुरु बएको छ, तय 

मसको आर्धकारयक तथमाॊक कसैरे ददन सकेको छैन । नेऩारको सॊविधानरे प्रदेशको विबाजन गदाि आर्थिक, 

साभाम्जक, याजनीनतक, साॊस्कृनतक प्रचयुताराई हेन ेविर्मराई भुख्म भुद्दा फनाएका छन ्। 
के छ सॊविधानभा ?  

नेऩारको नमाॉ सॊविधान २०७२ भा बन ेसॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे प्राकृनतक स्रोतको प्रमोग िा विकासफाट प्राप्त 

राबको सभन्मानमक वितयणको व्मिस्था गनुिऩन ेउल्रेख छ । जरविद्मुत ्आमोजनाको राबको ननम्श्चत अॊश 

योमल्टी, सेिा िा िस्तुका रूऩभा ऩरयमोजना प्रबावित ऺेत्र य स्थानीम सभुदामराई कानुनफभोम्जभ वितयण गनुिऩन े

उल्रेख छ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे प्राकृनतक स्रोतको उऩमोग गदाि स्थानीम सभुदामरे रगानी गनि चाहे 

रगानीको प्रकृनत य आकायका आधायभा कानुनफभोम्जभको अॊश रगानी गनि प्राथभभकता ददनुऩन ेनेऩारको 
सॊविधान २०७२ भा उल्रेख छ । प्रदेश य स्थानीम तहरे प्राप्त गन ेवित्तीम हस्तान्तयणको ऩरयभाण याम्ष्िम प्राकृनतक 

स्रोत तथा वित्त आमोगको भसपारयसफभोम्जभ हुन ेऩनन सॊविधानभा उल्रेख छ ।  
याम्ष्िम दहतअनुकूर तथा अन्तयऩुस्ता सभन्मामको भान्मताराई आत्भसात ्गदै देशभा उऩरब्ध प्राकृनतक स्रोत 

साधनको सॊयऺण, सॊिद्र्धन य िाताियण अनुकूर ददगो रूऩभा उऩमोग गन ेय स्थानीम सभुदामराई प्राथभभकता य 

अग्रार्धकाय ददॉदै प्राप्त प्रनतपरहरूको न्मामोर्चत वितयण गन,े जनसहबार्गताभा आधारयत स्िदेशी रगानीराई 

प्राथभभकता ददॉदै जरस्रोतको फहुउऩमोगी विकास गन ेतथा निीकयणीम ऊजािको उत्ऩादन तथा विकास गदै 

नागरयकका आधायबूत आिश्मकता ऩरयऩूनत िका रार्ग सुऩथ य सुरब रूऩभा बयऩदो ऊजािको आऩूनति सुननम्श्चत गन े

तथा ऊजािको सभुर्चत प्रमोग गन ेउल्रेख छ ।  
ठूरा आमोजनाको राइसेन्सदेखख सफ ैप्रकिमा केन्रीम सयकायभा हुन ेतथा साना आमोजना भात्र सॊघ÷याज्मफाट 

अनघ फढ्न,े राब फाॉडपाॉडफाये केन्रीम ननकामफाट स्ऩष्ट ननणिम हुन,े नेऩार विद्मुत ्प्रार्धकयणको सॊयचना प्रदेशका 
आधायभा अनघ फढाउनेरगामत सॊविधानभा उल्रेख छ ।  



उत्ऩादन य सम्बािना 
भुरुकबय कनत जरविद्मुत ्उत्ऩादनको सम्बािना छ बन्न ेमककन अध्ममन हारसम्भ बएको छैन । विद्मुत ्

विकास विबागभा राइसेन्सका रार्ग ददएको ननिेदन य प्राम्प्त, ननभािणाधीन जरविद्मुत ्आमोजना, विभबन्न 

सभमभा सयकाय य दात ृननकामभा गरयएको छुट्टाछुट्टै अध्ममनका आधायभा भात्र जरविद्मुत ्उत्ऩादनको ऺभता 
६० हजाय भेगािाटबन्दा भार्थ हुन ेअनुभान छ ।  
हार ैऊजाि भन्त्रारमरे सात प्रदेशभा ६० जराशममुक्त आमोजना यहेको य मी आमोजनाराई असय नऩन ेगयी भात्र 

ऩूिािधाय कामि अनघ फढाउन बन्दै प्रधानभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयर्द्को कामािरमभा ऩत्र ऩठाएको छ । मसका साथ ै

हारसम्भ ननभािणाधीन, ननभािण सम्ऩन्न तथा विभबन्न अध्ममनका आधायभा सफैबन्दा फढी जरविद्मुत्को 
सम्बािना प्रदेश नम्फय ७ भा देखखएको छ बन ेसफैबन्दा कभ प्रदेश नम्फय २ भा देखखएको छ ।  

 
फागरुङ, गोखाि, तनहुॉ, स्माङ्जा, रभजुङ, भनाङ भुस्ताङ, म्माग्दी य ऩिित म्जल्रा सभेदटएको प्रदेश नम्फय ४ भा ८ 

हजाय ८ सम ५८ भेगािाटका जराशममुक्त आमोजनासभेत गयी १२ हजाय भेगािाट फयाफयको उत्ऩादन ऺभता यहेको 
अनुभान छ । आॉधीखोरा, फुुुढीगण्डकी, कारीगण्डकी–१ य २, सप्तगण्डकी, सेती, त्रत्रशूर गॊगा, अऩय सेती, 
उत्तयगॊगारगामतका चर्चित जराशममुक्त आमोजना मस ैऺेत्रभा ऩदिछन ्। ननभािण सम्ऩन्न नेऩारकै सफैबन्दा ठूरो 
कारीगण्डकी, त्मसऩनछको ठूरो आमोजना भध्मभस्र्माङ्दी य भस्र्माङ्दी जरविद्मुत ्आमोजना ऩनन मस ैऺेत्रभा 
ऩदिछन ्।  
फझाङ, फाजुया, अछाभ, डोटी, कैरारी, कञ्चनऩुय, डडरेधयुा, फैतडी य दाचुिरा म्जल्रा ऩने प्रदेश नम्फय ७ भा ११ हजाय 

भेगािाट जराशममुक्त आमोजनासदहत कम्तीभा १५ हजाय भेगािाट उत्ऩादन हुन ेअनुभान गरयएको छ । महाॉ प्रदेश 

नम्फय ४ य ७ को आधा–आधा भान्न ेहो बन े१० हजाय ८ सम भेगािाटको कणािरी र्चसाऩानीतपि  ५ हजाय ४ सम, 

नेऩारतपि  ३२ सम ४० भेगािाट ऩन ेऩञ्चशे्िय, ९ सम ६६ भेगािाटको सेती एसआय ६, ७ सम ५० भेगािाटका चर्चित 

जराशममुक्तरगामतका ठूरा आमोजना ऩनन मसै ऺेत्रभबत्र ऩदिछन ्। कणािरी र्चसाऩानी प्रदेश नम्फय ५ भा ऩनन 

ऩदिछ ।  
झाऩा, इराभ, ऩाॉचथय, ताप्रेजुङ, भोयङ, सुनसयी, धनकुटा, बोजऩुय, सॊखिुासबा, सोरुखमु्फु, खोटाङ, उदमऩुय य 

ओखरढुॊगा म्जल्रा सभेदटएको प्रदेश नम्फय १ भा ७ हजाय ३ सम भेगािाटका जराशममुक्त आमोजनासदहत 

कम्तीभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनको ऺभता यहेको अनुभान छ । मस ऺेत्रभा तभोय–१ य ३, दधूकोसी, 
सुनकोसी–१, अऩय भाईरगामतका आमोजना ऩदिछन ्। 
रूऩन्देही, कवऩरिस्त,ु ऩाल्ऩा, अघािखाॉची, गुल्भी, फागरुङ, दाङ, प्मुठान, योल्ऩा, रुकुभ, फाॉके य फददिमा म्जल्रा 
सभेदटन ेप्रदेश नम्फय ५ भा ८ हजाय उत्ऩादन ऺभता यहेको अनुभान छ । मस ऺेत्रभा कणािरी र्चसाऩानीको आधा 
अथाित ्५ हजाय ४ सम भेगािाटका साथ ैशायदा फफई फहुउद्देश्मीम, नौभुये, बारुिाङ, रोअय फडीगाडि, भादी योल्ऩा, 
उत्तयगॊगा जराशमरगामत आमोजना मस ऺेत्रभा छन ्। 
काभ्रे, दोरखा, भसन्धऩुाल्चोक, याभेछाऩ, भसन्धरुी, यसुिा, नुिाकोट, धाददङ, बक्तऩुय, रभरतऩुय, काठभाडौं, 
भकिानऩुय, र्चतिनरगामतका म्जल्रा सभेदटएको प्रदेश नम्फय ३ भा ६५ सम जराशममुक्त आमोजनासदहत ११ 

हजाय भेगािाट उत्ऩादन ऺभता यहेको अनुभान छ । १२ सम भेगािाटको फूढीगण्डकी, ११ सम १० भगािाटको 



सुनकोसी दोस्रो, ५ सम ३६ भेगािाटको सुनकोसी तेस्रोका साथ ैखखम्ती भशिारम, इन्रािती, कोखाजाय, सप्तगण्डकी, 
राभटाङ, ताभाकोसी–३ य ४ रगामतका जराशममुक्त आमोजना मस ैऺेत्रभबत्र ऩदिछन ्।  
डोल्ऩा, जुम्रा, भुग,ु हुम्रा, काभरकोटी, रुकुभ, जाजयकोट, दैरेख, सुखेतरगामतका म्जल्रा सभेदटएको प्रदेश नम्फय 

६ भा ४३ सम जराशममुक्त आमोजनासदहत ६ हजाय भेगािाट फयाफयको उत्ऩादन ऺभता बएको अनुभान गरयएको 
छ । मसका बेयी–३ „ए‟ य „फी‟, ४ य ५, नरभसॊहगाड, रोहाये, शायदा, फफई जराशमरगामतका आमोजना मस 

ऺेत्रभबत्र ऩदिछन ्।  
ऩसाि, फाया, यौतहट, सरािही, भहोत्तयी, धनुर्ा, भसयहा, सप्तयीरगामतका म्जल्रा सभेदटएको प्रदेश नम्फय २ भा २ सम 

भेगािाट भात्र विद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्न ेअनुभान छ । मस ऺेत्रभा सुनकोसी कभरा ड्राइबसिन य फाग्भती 
फहुउद्देश्मीम जराशम फनाउन सककने सम्बािना भात्र छ ।  
ऊजाि भन्त्रारमरे सात ैप्रदेशका प्रस्तावित, अध्ममनका िभभा यहेका य ननभािणाधीन जराशममुक्त आमोजनाको 
सूची प्रधानभन्त्री तथा भम्न्त्रऩरयर्द् कामािरमभा ऩठाएको छ । प्रधानभन्त्री कामािरमरे जराशममुक्त 

आमोजनाहरूराई असय ऩन ेगयी प्रस्तावित ठाउॉभा कुन ैऩनन बौनतक ऩूिािधाय नफनाउन ऩनन सफ ैविकास 

भन्त्रारमहरूराई ननदेशन ददएको छ । अर्धकाॊश सडक, आिासरगामतका ऩूिािधाय आमोजना नदी नम्जकफाट फन्न े

बएकारे जराशममुक्त आमोजनाको ऺभता कभजोय नहोस ्बनेय मस्तो ऩत्र ऊजािरे प्रधानभन्त्री कामािरमराई 

ऩठाएको हो ।  
सात प्रदेशभा नौ आमोजना 
ननभािणाधीनफाहेक प्रत्मेक प्रदेशभा ऊजाि भन्त्रारमरे एक÷एक आमोजना अनघ फढाउन ेप्रकिमा अनघ फढाएको छ । 
ऊजाि भन्त्रारमरे प्रदेश नम्फय १ भा ७ सम ६२ भेगािाटको तभोय, ३ भा ५ सम ५३ भेगािाटको सुनकोसी तेस्रो, ४ भा 
१२ सम भेगािाटको फूढीगण्डकी, ५ भा २ सम ४५ भेगािाटको नौभुये य ९० भेगािाटको शायदा फफई, ६ भा ४ सम १० 

भेगािाटको नरभसॊहगाड तथा प्रदेश नम्फय ७ भा नेऩार य बायतभा आधा–आधाका कायण ६४ सम ८० भध्मे ३२ सम 

४० भेगािाटको ऩञ्चशे्िय य ७ सम ५० भेगािाटको ऩम्श्चभ सेती जराशममुक्त आमोजना अनघ फढाउने गयी प्रस्ताि 

गयेको छ । प्रदेश नम्फय २ भा बन ेकुन ैजराशममुक्त आमोजना फन्न ेसम्बािना छैन । मी आमोजना अनघ फढाउन 

ऊजाि भन्त्रारमरे गहृकामि अनघ फढाएको छ ।  
प्रदेश जरविद्मुत ्ऺभता (भेगािाट)  

१. १०,००० 

२. २०० 

३. ११,००० 

४. १२,००० 

५. ८,००० 

६.  ६,००० 

७. १५,००० 
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जरविद्मुत प्रसायण राईनभा सभस्मा नै सभस्मा 
सयकायरे भुरुकको ऊजाि ऺेत्रको विकासका रार्ग बन्दै दश िर् ेभहत्िऩूणि कामिमोजना साििजननक गये ऩनन प्रभुख 

सभस्माको रुऩभा प्रसायण राइन न ैयहेको ऩाइएको छ । 
नेऩार विद्मुत ्प्रार्धकयण य विभबन्न साझदेाय सॊस्थारे कुर ४५ िटा प्रसायण राइन ननभािणको काभ गरययहेको बए 

ऩनन कामिप्रगनत सन्तोर्जनक नहुॉदा थऩ सभस्मा ननम्म्तन ेबएको छ । 
र्चभरभे हि य र्चभरभ ेकाठभाडौँ प्रसायण राइन नफन्दा िावर्िक ऩाॉच अफि रुऩैमाॉबन्दा फढीको ऺनत हुन ेदेखखएको छ । 
सोर ुकोरयडोयभा प्रसायण राइन नफन्दा एक अफि ३५ कयोड रुऩैमाॉ प्रार्धकयणरे ऺनतऩूनत ि नतनुिऩन ेबएको छ । 
भस्र्माङ्दी कोरयडोयभा प्रार्धकयणरे प्रसायण फनाउन नसकेका कायण भसनो सगयभाथा हाइड्रो आपैँ रे प्रसायण राइन 

फनाइयहेको छ । 
मी त केही प्रनतननर्ध ऩरयमोजना भात्र ैहुन ्। जरविद्मुत ्आमोजना ननभािण बइयहेको बए ऩनन प्रसायण राइनको 
अबािभा कनतऩम आमोजनाको विद्मुत ्खेय जान ेबएको छ बन ेकनतऩम आमोजनाराई प्रार्धकयणरे ऺनतऩूनत ि 
नतनुिऩन ेदेखखएको छ । तय, सयकायरे ऊजाि सॊकटकार घोर्णा गयेय जरविद्मुत ऺेत्रराई विशरे् ध्मान ददन खोजेका 
बए ऩनन सभस्मा घटेको छैन । 
खखम्ती ढल्केफय प्रसायण राइन ननभािणभा देखखएको सभस्मा सभाधान हुन ेददशाभा अगाडड फढेको छ । विगत दश 

िर्िबन्दा राभो सभम जग्गा प्राम्प्त य भुआब्जा वितयणभा देखखएको जदटरताका कायण सभस्माभा पस्दै आएको 
सो प्रसायण राइन ननभािणका रार्ग सयकायरे ऩनछल्रो ऩटक सुयऺाकभॉ ऩरयचारन गयेको छ । 
जतातत ैप्रसायण राइन ननभािणभा सभस्मा छ । कत ैजग्गा प्राम्प्तको विर्म जदटर फनेको छ त कत ैभुआब्जा 
वितयण प्रकिमा चिब्मूहभा पसेको छ । काठभाडौँ–चाऩागाउॉ–बक्तऩुय प्रसायण राइन सफैबन्दा जदटर फननयहेको 
छ । हेटाॉुैडा–बयतऩुय प्रसायण राइन िनसॉग स्िीकृत भरन नसक्दा राभो सभमदेखख अड्ककयहेको छ । 
मस्त,ै मसअनघ ननभािण गरयएका प्रसायण राइनभा ऺभता नबएका कायण ऩनन उत्ऩाददत विद्मुत ्उऩबोक्ताको 
घयसम्भ ऩ¥ुमाउन जदटरता ऩैदा हुॉदै आएको छ । विद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण, वितयणरगामतका भहत्िऩूणि काभ 

प्रार्धकयणरे गदै आएका कायण ऩनन कुन विर्म प्रभुख प्राथभभकताका विर्म हुन ्य कुन होइनन ्बन्न ेछुट्माउन 

नसक्दा ऩनन प्रसायण राइन ननभािणको विर्म ओझरेभा ऩदै आएको हो । 
र्चभरभे हिभा ननभािण हुन ेसिस्टेसन भुआब्जा वितयणका कायण सभस्माभा पस्दै आएको छ । यसुिाको 
गोल्जुङफेसीभा नोफुि िाङदीको २४ योऩनी जग्गाको आिश्मक ननणिम हुन नसक्दा यसुिागढी जरविद्मुत ्आमोजनारे 

दैननक एक कयोड रुऩैमाॉ घाटा खानुऩन ेदेखखएको छ । मुयोऩेरी फैंक प्रभुख रगानीकताि यहेको सो सिस्टेसन य 

प्रसायण राइनको काभ जग्गा प्राम्प्त य भुआब्जा वितयणभा देखखएको सभस्माका कायण अगाडड नफढ्दा सान्जेन, 

तल्रो सान्जेन, यसुिागढी जस्ता भहत्िऩूणि आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्याम्ष्िम प्रसायण राइनभा जोडडन े

अिस्था छैन । 
ठेकेदाय छनोट प्रकिमाभा न ैअम्ल्झएको सोर ुकोरयडोय प्रसायण राइन फन्न नसक्दा विद्मुत ्खरयद सम्झौता 
गरयएका तीन िटा आमोजनाराई िावर्िक एक अफि ३५ कयोड रुऩैमाॉ ऺनतऩूनत ि प्रार्धकयणरे नतनुिऩन ेदेखखन्छ । 



दशिर्ि बन्दा राभो सभमदेखख जग्गा प्राम्प्तको सभस्माभा पसेको थानकोट–चाऩागाउॉ–बक्तऩुय प्रसायण राइनको 
जदटरता सभाधान गनेतपि  सयकायरे हारसम्भ ध्मान ददन सकेको छैन । प्रार्धकयणरे र्चभरभे हि य प्रसायण 

राइन सन ्२०२० अगाडड फन्न नसक्न ेजानकायी र्चभरभ ेजरविद्मुत ्कम्ऩनीराई गयाइसकेको छ । 
आगाभी असायभा १४.८ भेगािाट ऺभताको सान्जेन जरविद्मुत ्आमोजना ननभािण सम्ऩन्न हुन ेछ बन,े सन ्२०१८ 

को अन्त्मसम्भ ४२.५ भेगािाट ऺभताको तल्रो सान्जेन ननभािण सम्ऩन्न हुनेछ । मस्त ैसन ्२०१८ कै 

डडसेम्फयसम्भ एक सम ११ भेगािाट ऺभताको यसुिागढी सम्ऩन्न हुनेछ । तय, प्रार्धकयणरे हारसम्भ प्रसायण 

राइन फनाउनेतपि  चासो देखाएको छैन । सान्जेन आमोजनाका प्रभुख र्गरययाज अर्धकायीरे आपूहरुराई सभस्मा न ै

प्रसायण राइनको यहेको फताउछन ्। 
मस्त,ै बूकम्ऩ य नाकाफन्दीको चऩेटाभा ऩयेको भार्थल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना आगाभी दईु िर्िभबत्र 

ऩूया हुन ेप्रऺेऩण गरयए ऩनन प्रसायण राइन ननभािणभा सोचजेनत प्रगनत हुन सकेको छैन । प्रसायण राइन य 

सिस्टेसन नहुॉदा बायतफाट भागअनुसायको विद्मुत ्ल्माउन सककएको छैन । ढल्केफयभा सिस्टेसन ननभािण 

सम्ऩन्न गन ेतपि  प्रार्धकयण जुन रुऩभा राग्नुऩन ेहो राग्न सकेको छैन । 
कत ैफन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमसॉग प्रसायण राइनको विर्म जोडडएको छ बन ेकत ैजग्गा प्राम्प्त य भुआब्जा 
वितयणसॉग जेभरएको छ । सयकायरे आगाभी आर्थिक िर्ि प्रसायण राइन ननभािणराई प्रभुख प्राथभभकताभा याखेको 
छ । उऩप्रधान एिभ ्ऊजाि भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे सयकायरे प्रभुख प्राथभभकताभा प्रसायण राइन न ैयाखेको 
फताउछन ्। उनरे बन,े „सभस्मा छन,् त्मसराई सभाधान गनेतपि  सयकाय रागेको छ । राभो सभमदेखख अल्झदै 

आएको खखम्ती ढल्केफयको काभ सुरु बएको छ । र्चभरभ ेहिका फायेभा त भराई हारसम्भ सम्फम्न्धत ननकामरे 

जानकायी न ैगयाएको छैन । के बएको यहेछ भ फुझये सभस्मा सभाधान गनि राग्छु ।‟ 
सयकायरे आगाभी आिभा ढल्केफय–काठभाडौँ ४०० केबी य हेटाॉुैडा– ढल्केफय–इनरुिाको सोही ऺभताको प्रसायण 

राइन ननभािण कामिराई प्राथभभकताभा याखेको छ । ढल्केफय सिस्टेसनराई स्तयोन्ननत गन ेकामि आगाभी 
भङ्भसयभबत्र सम्ऩन्न गन,े भेची–भहाकारी प्रसायण राइन, कणािरी, गण्डकी य कोसी कोरयडोय प्रसायण राइनको 
ननभािण कामिराई अगाडड फढाउने तथा दहुिी–जोगफनी–ऩूखणिमा–फदिघाट, न्म ूफुटिर–गोयखऩुय– नेऩारगन्ज–

रखनऊ य अत्तरयमा–फयेरी अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभािण कामिराई ऩनन प्राथभभकताभा याखखएको छ । यासस  
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ऊजाभ सॊकट ननिायणका रागग ७ अफभ फजेट 

ऊजाभ सॊकट ननिायण कामभमोजना कामाभन्िमनका रागग ९ अफभ भाग गयेकोभा ७ अफभ विननमोजन 

सयकायरे याम्ष्िम ऊजाि सॊकट ननिायण तथा विद्मुत ्विकास दशक कामिमोजना कामिन्िमनका रार्ग ६ अफि ९९ 

कयोड विननमोजन गयेको छ । ऊजाि भन्त्रारमरे कामिमोजना कामािन्िमनका रार्ग ९ अफि भाग गयेको र्थमो । 
कामिमोजनाका रार्ग ४ अफि ९९ कयोड य कामािमोजनाभ ैउल्रेख गरयएका विद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य 

व्माऩायसम्फन्धी कम्ऩनी स्थाऩना गनि छुट्टै २ अफि रुऩैमाॉ विननमोजन गयेको छ । ४ अफि १२ कयोडभध्मे १ अफि १२ 

कयोड सयकायी स्रोतफाट य ३ अफि िैदेभशक ऋणफाट जुटाउन ेरक्ष्म याखखएको छ । कम्ऩनी स्थाऩना गनि छुट्माइएको 
यकभभध्मे १ अफि सयकायी य १ अफि िैदेभशक स्रोतफाट जुटाइन ेसयकायरे उल्रेख गयेको छ । 
१० हजाय भेगािाटराई प्राथमभकता 
सयकायरे ०८२ भबत्र १० हजाय भेगािाट जरविद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकामििभराई प्राथभभकताका साथ अनघ फढाउन े

प्रनतफद्धता जनाएको छ । आि ०७१/७२को फजेटभापि त आि ०७९/८० सम्भ विद्मुत ्उत्ऩादन गयी याम्ष्िम प्रसायण 

राइनभा जोडऩेनछ ननजी ऺेत्रका आमोजनाराई प्रनतभेगािाट ५० राख रुऩैमाॉका दयरे एकभुष्ट अनुदान ददन ेघोर्णा 
गरयएको र्थमो । आि ०७४/७५ भबत्र ननभािण सम्ऩन्न गयी याम्ष्िम प्रसायणभा जोड्न ेउत्ऩादकराई अनुदानभा १० 

प्रनतशत थऩ गरयन ेव्मिस्था छ । 
तय, उनीहरूरे अझै यकभ ऩाएका छैनन ्। „९९ फुॉदे कामिमोजनाराई विननमोजन गरयएको यकभफाट अनुदान ददन े

तमायी बइयहेको छ,‟ ऊजािका सहामक प्रिक्ता गोकणियाज ऩन्थरे बन े। मसैगयी, ०७१ भबत्र ननभािण सम्ऩन्न बएका 
आमोजनाराई ददन ेबननएको विद्मुत ्खरयद त्रफिी सम्झौता (वऩवऩए)को हारको सूचीकृत दय (ऩोस्टेट येट) ऩनन 

रगानीकतािरे ऩाएका छैनन ्। 
अथि भन्त्रारमरे सोधबनाि नददएको बन्दै प्रार्धकयणरे गत िर्िको ऩुसफाट बुक्तानी योककयहेको छ । आि ०७१/७२ 

को फजेटभापि त आि ०७९/८० सम्भ विद्मुत उत्ऩादन गयी याम्ष्िम प्रसायण राइनभा जोडऩेनछ प्रनतभेगािाट ५० 

राख रुऩैमाॉका दयरे एकभुष्ट अनुदान ददने घोर्णा गरयएको र्थमो । 
प्रसायण राइनराई १३ अफभ 
प्रसायण राइन ननभािणका रार्ग १३ अफि ८९ कयोड विननमोजन गरयएको छ । १३२ केबी तथा अन्म प्रसायण राइन 

ननभािणका रार्ग १३ अफि ८ कयोड ७० राख, ३३ केबी तथा सि स्टेसन आमोजना कामािन्िमनका रार्ग ७५ कयोड ५३ 

राख य थानकोट–चाऩागाउॉ–बक्तऩुय प्रसायण राइनका रार्ग ६ कयोड विननमोजन गरयएको हो । सयकायरे हयेक िर्ि 
ऩमािप्त यकभ विननमोजन गये ऩनन राइन ननभािण हुन सकेको छैन । स्थानीम अियोध य नेऩार विद्मुत ्

प्रार्धकयणको कभजोय व्मिस्थाऩन ऺभतारे गदाि राइन ननभािण हुन नसकेको हो । 
ऊजाभभा कुर ४८ अफभ फजेट 

सयकायरे आगाभी आर्थिक िर्ि ०७३/७४ भा ऊजाि ऺेत्रका नीनत तथा कामििभ कामािन्िमनका रार्ग ४७ अफि ९९ कयोड 

५० राख रुऩैमाॉ विननमोजन गयेको छ । मसभध्मे साधायण (चार)ू, विकास (ऩुॉजीगत) य वित्तीम व्मिस्थाऩनतपि  तपि  
िभश: ९२ कयोड ४४ राख, ८ अफि १५ कयोड ३८ राख य ३८ अफि ९१ कयोड ६८ राख रुऩैमाॉ विननमोजन गरयएको हो । 
जरविद्मुत ्आमोजना अध्ममन, प्रसायण राइन ननभािण, फुढीगण्डकी, भार्थल्रो ताभाकोसी, ऊजाि सॊकट ननिायण 



तथा विद्मुत ्विकास दशक कामिमोजनारगामतका कामििभ कामािन्िमनराई प्राथभभकताभा याखी यकभ 

विननमोजन गरयएको छ । 
चार ूआिभा ऊजािको फजेट ४१ अफि छ । मसभध्मे करयफ ७५ प्रनतशत खचि हुन ेअनुभान गरयएको ऊजाि भन्त्रारमका 
प्रिक्ता गोकणियाज ऩन्थरे जानकायी ददए । 
जरविद्मुतभा रगानी फढाई विद्मुत ्उत्ऩादनभा िदृ्र्ध, प्रसायण व्मिस्थाराई थऩ सुदृढ तथा विस्ताय गन,े वितयण 

प्रणारीराई प्रबािकायी फनाई विद्मुत्को ऩहुॉच सििसुरब फनाउन ेय  विद्मुत ्उत्ऩादन सम्म्भश्रणको भाध्मभफाट 

ऊजाि सुयऺाको प्रत्माबूनत गन ेऺेत्रगत यणनीनत तम गरयएको छ । 
कामाभन्िमन ऩऺ दह्रो फनाऊ : इऩान 

ननजी ऺेत्रका ऊजाि उत्ऩादनकको सॊस्था, नेऩार (इऩान)रे  घोर्णा गरयएका सुविधा तथा प्रनतफद्धताको कामािन्िमन 

ऩऺ दह्रो फनाउन सयकायसॉग भाग गयेको छ । इऩानरे आइतफाय विऻम्प्त ननकारी मसअनघ ननजी ऺेत्रका 
जरविद्मुत ्आमोजनाराई ददन ेबननएको सहुभरमत य सुविधा उऩरब्ध गयाउन सयकायसॉग भाग गयेको छ । 
„याम्ष्िम ऊजाि सॊकट ननिायण तथा विद्मुत ्विकास दशकसम्फन्धी अिधायणाऩत्र एिॊ कामिमोजनारे हार 

जरविद्मुत ्ऺेत्रभा यहेका विभबन्न सभस्माराई सम्फोधन गयेको य त्मसको सपर कामािन्िमनरे भात्र ैमस ऺेत्रराई 

अगाडड फढाउनेछ,‟ इऩानरे उल्रेख गयेको छ । मसो हुन सकेभा भात्र ैसयकायरे घोर्णा गयेजस्त ैरोससेडडङ अन्त्म 

गदै जरविद्मुत्भा देश आत्भननबिय बई ननमाितसभेत गनि सक्न ेइऩानरे फताएको छ ।  
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ऩीऩीएको खेरोपड्को 
विकास थाऩा 
जरसयोकाय 

२०५७ सार असाय २७ गतेदेखख ननजी ऺेत्रको ऩदहरो जरविद्मुत ्खखम्तीरे व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गमो। 
जरविद्मुत्भा ननजी ऺेत्रराई सॊरग्न गयाउन ेनीनत २०४९ भा फन्मो। उक्त नीनत राग ूबएदेखख हारसम्भ ननजी 
ऺेत्रका ४८ आमोजनाफाट ३११.८ भेगािाट उत्ऩादन बइयहेको छ। 
  

 
आजको भभनतसम्भ ८५ िटा आमोजनारे १४२४? भेगािाट ननभािण गरययहेका छन।् नमनीहरूभध्मे सफैबन्दा ठूरा य 

विद्मुत ्प्रार्धकयणका सहामक कम्ऩनीहरूरे ननभािण गरययहेका भार्थल्रो ताभाकोसी (४५६ भेगािाट), भध्म 

बोटेकोसी (१०२ भेगािाट), यसुिागढी (१११ भेगािाट), सान्जेन (४२ भेगािाट), अकािु ेसान्जेन (१४.८) गयी ७२५ 

भेगािाट छन।् ननजी ऺेत्रको सूचीभा प्रार्धकयणका सहामक कम्ऩनीहरूराई एकनछन त्रफसिन ेहो बन ेननभािणाधीन 

खाॉटी ननजी ऺेत्रका जम्भा एक हजाय भेगािाट भात्र छन।् 
  

मीभध्मे ऩनन वित्तीम व्मिस्थाऩन बएका तय प्रसायण राइनको अत्तोऩत्तो नबएका कैमन ्छन।् अथाित ्'ननभािणाधीन' 

को सूचीभा ऩये ऩनन प्रसायण राइन अबािरे ननभािणको ननम्श्चतता बन ेछैन। अकोतपि , प्रार्धकयणभसत ऩीऩीए गयी 
विभबन्न अिस्थाभा यहेका आमोजनाका सॊख्मा ४३ िटा (कुर ७०२ भेगािाट) छन।् मीफाहेक ऩीऩीएका विभबन्न 

चयणभा करयफ १४ सम भेगािाटका आमोजना ऩुगेका छन।् मी तथमाॊक हेदाि ऩीऩीएको ओइयो रागेको देखखन्छ। 
  

अकोतपि  प्रार्धकयणरे ननजी ऺेत्रको विद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गनि छोडकेो दईु िर्ि बइसकेको छ। 
प्रार्धकयणरे आपूरे चाहे भात्र (टेक एन्ड ऩ)े ऩीऩीए गदै आएको छ य मस्तो ऩीऩीए हारसम्भ करयफ ऩाॉच सम भेगािाट 

ऩुगेको छ। 'टेक एन्ड ऩ'े ऩीऩीएका रार्ग चाय हजाय भेगािाटफयाफयका आमोजनाका ननिेदन ऩयेका छन।् तय 'टेक 

एन्ड ऩ'े ऩीऩीएभा वित्तीम व्मिस्थाऩन हुॉदैन बन्न ेकुया प्रार्धकयणराई ऩनन थाहा छ य प्रिद्र्धकराई ऩनन। थाहा 
हुॉदाहुॉदै मस्तो ऩीऩीए हुनुको भुख्म दईु कायण छन।् ऩदहरो, राइसेन्सको व्माऩाय य अको राइसेन्स जोगाउनु। 
  

अदहरेको फजाय बाउअनुसाय ऩीऩीए बएको जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स प्रनतभेगािाट एक कयोड रुऩैमाॉभा 
ककनफेच हुन ेगछि— चाहे त्मो टेक अय ऩ े(रेऊ िा नतय) होस ्िा टेक एन्ड ऩ े(चाहेको फेरा भात्र भरन ेय भरएको भात्र 

नतन)े। ऩीऩीए बएको छ बनेय राइसेन्स देखाउॉदा उच्च भूल्म आउॉछ।  
  

ऩीऩीए नबएको राइसेन्सको त्मनत भूल्म आउॉ दैन य मसैको रार्ग ओइयो रागेको देखखन्छ। ऩीऩीए नबईकन उत्ऩादन 

अनुभनत ऩत्र (जेनेयेसन राइसेन्स) ऩाइॉदैन। हुन त 'कनेक्सन एर्ग्रभेन्ट' राई देखाएय ऩनन उत्ऩादन अनुभनत ऩत्र 

प्राप्त हुन्छ।  
  



कनेक्सन एर्ग्रभेन्ट बएका मस्ता आमोजनाको सॊख्मा २१ िटा छन ्य नतनको ऺभता ९५ भेगािाट छ। तय सायभा 
अर्धकाॊश ऩीऩीएको उद्देश्मचादहॉ राइसेन्स कायोफाय न ैहो। केही सभमअनघसम्भ फैंकहरूरे ऩनन ऩीऩीए बएकै बयभा 
वित्तीम व्मिस्थाऩन गयी फस्थे।  
  

आजबोभरचादहॉ केही एकाध फैंकहरूफाहेक अर्धकाॊशरे ऩीऩीए बएय ऩनन उत्ऩाददत त्रफजुरी खेय जान ेअिस्था छ कक 

छैन बनी ननक्र्मोर नगयी वित्तीम व्मिस्थाऩन गदैनन।्केही फैंकहरू बने प्रिद्र्धकहरूभसत भभरोभतो गयी प्रसायण 

राइनको टुॊगो नबएका आमोजनाभा ऩनन रगानी गयेका छन।्  
हाभीकहाॉ कनत त्रफजुरीराई कनत यकभ ददन ेबन्न ेऩायदशॉ सॊमन्त्र छैन। ऩायदशॉ सॊमन्त्र य नीनत राग ूबमो बन े

विद्मुत्भा हुन ेमस्ता खेरोपड्को सभाप्त हुन्छ। 
मसयी रगानी गनुिको एउटै कायण हो-प्रिद्र्धकभसत भभरेय भसभबर, इरेक्िो भेकाननकर, हाइड्रो भेकाननकर, प्रसायण 

राइन आदद प्माकेजभा अनेक फहाना देखाएय मथाथि भूल्मबन्दा फढी भूल्मभा 'ननभािण' गयाउन ुहो। मस्तो कृत्म गदाि 
आमोजनाको रागत िदृ्र्ध हुन्छ, तय प्रिद्र्धक य फैंकका केही सञ्चारकहरूको गोजी बन ेबरयन्छ। साननभा हाइड्रो 
गुय्ऩ य अऩिादभा एकाध आमोजनाफाहेक अर्धकाॊशरे ननधािरयत रागतभा आमोजना ऩूया गयेको देखखॉदैन। 
  

मसको एउटै कायण हो, नतनरे याखेको दहसाफ कत ैदेखाउन ुऩदैन। अनन प्रनतभेगािाट १५ कयोड रुऩैमाॉ ऩन े

आमोजनाराई ३० कयोड रुऩैमाॉ ऩुग्दा ऩनन सििसाधायणभा सेमय भरनको रार्ग भायाभाय हुने गछि। सििसाधायणभा 
एउटा भ्रभ व्माप्त छ— जरविद्मुत ्आमोजना बनेकै र्चभरभ ेहो।  
  

र्चभरभेको ऩीऩीए दय य िावर्िक भूल्मिदृ्र्ध दय अत्मन्त आकर्िक छ। मसको ऩीऩीए दयकै कायण मसरे िर्िभा दईु अफि 
रुऩैमाॉ नापा कभाउॉछ। तय अन्म आमोजनाहरू बन ेफन्दाफन्दै प्रिद्र्धकहरूरे झ्िाभ ऩारयसकेका हुन्छन।्  
  

उनीहरूरे फनाउॉदा-फनाउॉ दै ३० प्रनतशतको स्िऩुॉजी (इम्क्िटी) आपूरे भसत्तभैा हाल्न ेभात्र होइन, त्मसका अनतरयक्त 

गोजीभा थऩ यकभ हाल्छन।् मही कायणरे गदाि जरविद्मुत ्ऺेत्र आकर्िक बएको हो। तय सििसाधायण बन ेर्चभरभेकै 

शैरीभा सेमयको बाउ फढ्छ बन्न ेअन्धविश्िासभा ऩयेका छन।् 
  

अकािुेतऩिm, प्रार्धकयणरे िावर्िक १० प्रनतशतको दयरे भात्र विद्मुत ्भाग फढेको, विद्मुत ्फजाय नबएको, फजाय बए 

ऩनन प्रसायण राइन नबएको देखाउॉ दै 'टेक एन्ड ऩ'े ऩीऩीए गरययहेको छ। मही ऩीऩीए गनि ऩनन प्रिद्र्धकफीच भायाभाय 

बइयहेको छ। भम्न्त्रऩरयर्द्फाट ऩारयत य आगाभी आर्थिक िर्िको फजेटभा सभेत व्मिम्स्थत बएको 'ऊजाि सॊकटकार 

ननिायण कामिमोजना' भा ऊजाि भभश्रणको सीभा तोककददएको छ।  
  

२५ देखख ५० प्रनतशत नदी प्रिाही (खोल्साखाल्सी), ५० प्रनतशत जराशम य फाॉकी हािा य सौमि ऊजािराई भभ म्ुश्रत 

गरयएको छ। अफ ऊजाि सीभाअनुसाय खोल्साखाल्सीफाट जम्भा तीन सम भेगािाट भात्र त्रफजुरी फाॉकी छ-ऩीऩीए गनि।  
  

सयकायरे प्रार्धकयणराई नतभी ऩीऩीए गय, ऩयेको भ फेहोछुि  बनेको छैन। याज्मरे विद्मुत ्फजायको ग्मायेन्टी न ै

फस्नुऩन ेअिस्था छ, तय मो विर्मभा सॊकटकार कामिमोजना भौन फभसददएकारे 'टेक अय ऩे' ऩीऩीए नहुन ेअिस्था 
छ। 
  



अफ त्रफजुरी कनत चादहने हो? त्मसको रेखाजोखा गनि ऊजाि भन्त्रारम य मोजना आमोग रार्गऩयेको भात्र छ, 

गरयसकेको छैन। नगयेको अिस्थाभा प्रार्धकयणरे न ैबनेको भाननददनुऩन ेफाध्मता छ। मही फाध्मताफीच जनत ऩनन 

खेर हुन्छन,् ती अन्धकायभ ैहुन्छन।्  
  

हारराई 'टेक एन्ड ऩ'े बए ऩनन ऩीऩीए गयेय फस्न,े भौका आए स्िदेशी िा विदेशीराई भबडाउने, भबडाउन नऩाए मस्त ै

नीनतगत तहभा ननणिम गयाउने। उदाहयणको रार्ग जरविद्मुत ्व्मिसामीराई साहै्र भकाि ऩमो बन्न ेदेखाएय 

प्रनतभेगािाट ५० राख (भ्माट) कपताि गयाउन ेनीनतगत ननणिम गरयमो।  
  

व्मिसामीराई भकाि ऩयेकै हो बन ेफजेट िक्तव्म य आर्थिक ऐनभा सभेत ऩरयसक्दा ऩनन अदहरेसम्भ भरन गएका 
छैनन।् उनीहरूरे ऩाउन ऩनन ननकै ऩाऩड ऩेल्नुऩन ेअिस्था छ। भह काट्नेरे हात चाट्छ बनेजस्त ैऊजाि य अथिका 
ऩदार्धकायीहरूराई मसो केही नगयी त्मो यकभ ऩाउनेिारा छैनन।्  
  

मसभा कोही ददएय बए ऩनन भरनुऩछि  बन्नेभा छन ्कोही बन ेकानुनभ ैबएको व्मिस्थाको रार्ग ककन ददने बन्न ेऩनन 

छन।् ककन ददन ेबन्नेराई ऩदार्धकायीहरूरे 'उसो बए नतम्रा कागजऩत्र सफ ैफुझाऊ' बननददए ऩनन फाह्रफज्छ। 
ककनबन ेअर्धकाॊशरे गोरभार गयेय रागत िदृ्र्ध गयाएका छन—् उनीहरूरे कागजै ऩेस गनि सक्दैनन।् 
  

याज्मराई आन्तरयक खऩतको रार्ग कनत त्रफजुरी चादहन ेहो, ननक्मोर नगयी फस्नुको कायण अॉध्मायोभा गोरभार 

गनि ऩाइन ेबएय हो। मनत त्रफजुरी चादहन्छ, मनत खोल्साखाल्सी चादहन्छ, मनत जराशम चादहन्छ बन्न ेनीनत छैन। 
मो नीनत फन्मो बन ेगोरभार गनि ऩाइॉदैन।  
  

मनत त्रफजुरीराई मनत यकभ ददने बन्न ेऩायदशॉ सॊमन्त्र ऩनन छैन। ऩायदशॉ सॊमन्त्र य नीनत राग ूबमो बन ेविद्मुत्भा 
हुन ेमस्ता खेरोपड्को सभाप्त हुन्छ। ऩीऩीए गदाि भन्त्रीदेखख कभिचायीसम्भ खसुी ऩानुिऩन ेअिस्था कुनचादहॉ 
ऊजािभन्त्रीरे हटाउन चाहन्छ?  

  

हािातारभा दस िर्िभा १० हजाय भेगािाट त्रफजुरी उत्ऩादन गन ेघोर्णा ऩुन् बएको छ। मस्तो घोर्णा २०६५ सारभा 
ऩुष्ऩकभर दाहार प्रधानभन्त्री हुॉदा ऩनन बएकै हो। घोर्णा गन,े त्मसअनुसायको व्मिस्था नगन ेतय जनताराई 

फेफकुप बन ेफनाइयाख्न।े 
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भध्मभोदीको जरविद्मुत ्आमोजनाको चाय सम मभटय सुरुङ ननभाभण 

ऩिितम्स्थत भोदीखोराभा ननभािणाधीन १५ दशभरि १ भेगािाट ऺभताको भध्मभोदी खोरा जरविद्मुत ्

आमोजनाको काभ तीव्र गनतभा अनघ फढेको छ । अघोवर्त नाकाफन्दीका कायण ननभािण साभग्री ढुिानी अबािभा 
केही सभम प्रबावित फनेको आमोजनाको काभ ऩनछल्रो सभमभा धभाधभ बइयहेको छ । 
विसॊ २०७१ पागुनफाट काभ सुरु गयेको आमोजनारे अदहरे स्थानीमिासीसभऺ जग्गा खरयद गन ेकाभ सॉगसॉग ै

टनेर ननभािण कामिराई सभेत अनघ फढाएको छ । 
ऩिितको बुकताङ्रे–१ सेयाफेसीभा ड्माभ यहन ेगयी काभ सुरु गयेको आमोजनारे दईु हजाय आठ सम भभटय टनेर 

ननभािणभध्मे झन्ड ैचाय सम भभटय सम्ऩन्न गरयसकेको छ । ड्माभ साइड ननभािणतपि को ऺेत्रराई ऩदहरो पेज भानेय 

सुरुङ ननभािण गयेको आमोजनारे ऩािय हाउस यहन ेदेउऩुयतपि फाट ऩनन टनेर ननभािणकामि अनघ फढाउने बएको छ । 
दहभार हाइड्रो भुख्म ननभािण कम्ऩनी यहेको उक्त आमोजनाभा अदहरे ड्माभ यहन ेऺेत्र य ऩािय हाउसतपि को ऺेत्रभा 
काभ बइयहेको आमोजना प्रभुख हरय देिकोटारे जानकायी ददनुबमो । ऩिितको बुकताङ्रे, देउऩुय य नतराहायसॉग ै

कास्कीको दाङ्भसङ, सल्मान य रुम्रे गाविसराई भुख्म प्रबावित गाविसका रुऩभा सूचीभा याखेय ननभािण बइयहेको 
आमोजनारे स्थानीमिासीको सहमोगभा ननभािणकामिराई तीव्रता ददएको देिकोटारे जानकायी ददनुबमो ।  
कुर रु दईु अफि ८० कयोड रगानी यहेको उक्त आमोजनाभा उद्मोगऩनत विनोद चौथयीको भुख्म रगानी यहेको छ बन े

आमोजना ननभािणका रार्ग प्राइभ फैंकको नेततृ्िभा अन्म वित्तीम सॊस्थारे सभेत रगानी गयेका छन ्। यासस 
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प्रसायण राइन नफन्दा जतातत ैसभस्मा 
सयकायरे भुरुकको ऊजाि ऺेत्रको विकासका रार्ग बन्दै दशिर्े भहत्िऩूणि कामिमोजना साििजननक गयेऩनन प्रभुख 

सभस्माको रुऩभा प्रसायण राइन न ैयहेको ऩाइएको छ । 
नेऩार विद्मुत ्प्रार्धकयण य विभबन्न साझदेाय सॊस्थारे कूर ४५ ओटा प्रसायण राइन ननभािणको काभ गरययहेको बए 

ऩनन कामिप्रगनत सन्तोर्जनक नहुॉदा थऩ सभस्मा ननम्म्तन ेबएको छ । 
र्चभरभे हि य र्चभरभ ेकाठभाडौं प्रसायण राइन नफन्दा िावर्िक रू. ऩाॉच अफि बन्दा फढीको ऺनत हुन ेदेखखएको छ । 
सोर ुकोरयडोयभा प्रसायण राइन नफन्दा रू. एक अफि ३५ कयोड प्रार्धकयणरे ऺनतऩूनत ि नतनुिऩन ेबएको छ । भस्र्माङ्दी 
कोरयडोयभा प्रार्धकयणरे प्रसायण फनाउन नसकेका कायण भसनो सगयभाथा हाइड्रो आपैँ रे प्रसायण राइन 

फनाइयहेको छ । 
मी त केही प्रनतननर्ध ऩरयमोजना भात्र ैहुन ्। जरविद्मुत ्आमोजना ननभािण बइयहेको बए ऩनन प्रसायण राइनको 
अबािभा कनतऩम आमोजनाको विद्मुत ्खेय जान ेबएको छ बन ेकनतऩम आमोजनाराई प्रार्धकयणरे ऺनतऩूनत ि 
नतनुिऩन ेदेखखएको छ । तय सयकायरे ऊजाि सङ्कटकार घोर्णा गयेय जरविद्मुत ्ऺेत्रराई विशरे् ध्मान ददन खोजेका 
बएऩनन सभस्मा घटेको छैन । 
खखम्ती ढल्केफय प्रसायण राइन ननभािणभा देखखएको सभस्मा सभाधान हुन ेददशाभा अगाडड फढेको छ । विगत 

दशिर्ि बन्दा राभो सभम जग्गा प्राम्प्त य भुआब्जा वितयणभा देखखएको जदटरताका कायण सभस्माभा पस्दै 

आएको सो प्रसायण राइन ननभािणका रार्ग सयकायरे ऩनछल्रो ऩटक सुयऺाकभॉ ऩरयचारन गयेको छ । 
जतातत ैप्रसायण राइन ननभािणभा सभस्मा छ । कत ैजग्गा प्राम्प्तको विर्म जदटर फनेको छ त कत ैभुआब्जा 
वितयण प्रकिमा चिब्मूहभा पसेको छ । काठभाडौं–चाऩागाउॉ–बक्तऩुय प्रसायण राइन सफैबन्दा जदटर फननयहेको 
छ । हेटौंडा–बयतऩुय प्रसायण राइन िनसॉग स्िीकृत भरन नसक्दा राभो सभमदेखख अड्ककयहेको छ । 
मस्त,ै मसअनघ ननभािण गरयएका प्रसायण राइनभा ऺभता नबएका कायण ऩनन उत्ऩाददत विद्मुत ्उऩबोक्ताको 
घयसम्भ ऩुयम्ाउन जदटरता ऩैदा हुॉदै आएको छ । विद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण, वितयणरगामतका भहत्िऩूणि काभ 

प्रार्धकयणरे गदै आएका कायण ऩनन कुन विर्म प्रभुख प्राथभभकताका विर्म हुन ्य कुन होइनन ्बन्न ेछुट्माउन 

नसक्दा ऩनन प्रसायण राइन ननभािणको विर्म ओझरेभा ऩदै आएको हो । 
र्चभरभे हिभा ननभािण हुन ेसिस्टेशन भुआब्जा वितयणका कायण सभस्मा पस्दै आएको छ । यसुिाको 
गोल्जुङफेसीभा नोफुि िाङदीको २४ योऩनी जग्गाको आिश्मक ननणिम हुन नसक्दा यसुिागढी जरविद्मुत ्आमोजनारे 

दैननक रू. एक कयोड घाटा खानुऩन ेदेखखएको छ । मुयोऩेरी फैङ्क प्रभुख रगानीकताि यहेको सो सिस्टेशन य प्रसायण 

राइनको काभ जग्गा प्राम्प्त य भुआब्जा वितयणभा देखखएको सभस्माका कायण अगाडड नफढ्दा सान्जेन, तल्रो 
सान्जेन, यसुिागढी जस्ता भहत्िऩूणि आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्याम्ष्िम प्रसायण राइनभा जोडडन ेअिस्था 
छैन । 
ठेकेदाय छनोट प्रकिमाभा न ैअम्ल्झएको सोर ुकोरयडोय प्रसायण राइन फन्न नसक्दा विद्मुत ्खयीद सम्झौता 
गरयएका तीनओटा आमोजनाराई िावर्िक रू. एक अफि ३५ कयोड ऺनतऩूनत ि प्रार्धकयणरे नतनुिऩन ेदेखखन्छ । 



दशिर्ि बन्दा राभो सभमदेखख जग्गा प्राम्प्तको सभस्माभा पसेको थानकोट–चाऩागाउॉ–बक्तऩुय प्रसायण राइनको 
जदटरता सभाधान गन ेतपि  सयकायरे हारसम्भ ध्मान ददन सकेको छैन । प्रार्धकयणरे र्चभरभे हि य प्रसायण 

राइन सन ्२०२० अगाडड फन्न नसक्न ेजानकायी र्चभरभ ेजरविद्मुत ्कम्ऩनीराई गयाइसकेको छ । 
आगाभी असायभा १४.८ भेगािाट ऺभताको सान्जेन जरविद्मुत ्आमोजना ननभािण सम्ऩन्न हुन ेछ बन ेसन ्२०१८ 

को अन्त्मसम्भ ४२.५ भेगािाट ऺभताको तल्रो सान्जेन ननभािण सम्ऩन्न हुनेछ । मस्त ैसन ्२०१८ कै 

डडसेम्फयसम्भ १ सम ११ भेगािाट ऺभताको यसुिागढी सम्ऩन्न हुनेछ तय प्रार्धकयणरे हारसम्भ प्रसायण राइन 

फनाउन ेतपि  चासो देखाएको छैन । सान्जेन आमोजनाका प्रभुख र्गरययाज अर्धकायीरे आपूहरुराई सभस्मा न ै

प्रसायण राइनको यहेको फताउॉछन ्।   
मस्त,ै बूकम्ऩ य नाकाफन्दीको चऩेटाभा ऩयेको भार्थल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना आगाभी दईु िर्िभबत्र 

ऩूया हुन ेप्रऺेऩण गरयएऩनन प्रसायण राइन ननभािणभा सोचजेनत प्रगनत हुन सकेको छैन । प्रसायण राइन य 

सिस्टेशन नहुॉदा बायतफाट भागअनुसायको विद्मुत ्ल्माउन सककएको छैन । ढल्केफयभा सिस्टेशन ननभािण 

सम्ऩन्न गन ेतपि  प्रार्धकयण जुन रुऩभा राग्नुऩन ेहो राग्न सकेको छैन । 
सयकायरे आगाभी आर्थिक िर्ि प्रसायण राइन ननभािणराई प्रभुख प्राथभभकताभा याखेको छ । उऩप्रधान एिभ ्ऊजाि 
भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझी सयकायरे प्रभुख प्राथभभकताभा प्रसायण राइन न ैयाखेको फताउॉछन ्। उनरे बन,े 

„सभस्मा छन,् त्मसराई सभाधान गने तपि  सयकाय रागेको छ । राभो सभमदेखख अल्झदै आएको खखम्ती 
ढल्केफयको काभ शुरु बएको छ । र्चभरभे हिका फायेभा त भराई हारसम्भ सम्फम्न्धत ननकामरे जानकायी न ै

गयाएको छैन । के बएको यहेछ भ फुझये सभस्मा सभाधान गनि राग्छु ।‟ 
सयकायरे आगाभी आिभा ढल्केफय–काठभाडौं ४ सम  केबी य हेटौंडा– ढल्केफय–इनरुिाको सोही ऺभताको प्रसायण 

राइन ननभािण कामिराई प्राथभभकताभा याखेको छ । ढल्केफय सिस्टेशनराई स्तयोन्ननत गन ेकामि आगाभी 
भङ्भसयभबत्र सम्ऩन्न गन,े भेची–भहाकारी प्रसायण राइन, कणािरी, गण्डकी य कोसी कोरयडोय प्रसायण राइनको 
ननभािण कामिराई अगाडड फढाउने तथा दहुिी–जोगफनी–ऩूखणिमा–फदिघाट, न्म ूफुटिर–गोयखऩुय– नेऩारगञ्ज–

रखनऊ य अत्तरयमा–फयेरी अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभािण कामिराई ऩनन प्राथभभकताभा याखखएको छ । यासस 

 
  



cleofg, 2073÷02÷23 

भध्मभोदी जरविद्मुत ्आमोजनाको चाय सम मभटय सुरुङ ननभाभण हुॉदै 

ऩिितम्स्थत भोदीखोराभा ननभािणाधीन १५ दशभरि १ भेगािाट ऺभताको भध्मभोदी खोरा जरविद्मुत ्

आमोजनाको काभ तीव्र गनतभा अनघ फढेको छ । अघोवर्त नाकाफन्दीका कायण ननभािण साभग्री ढुिानी अबािभा 
केही सभम प्रबावित फनेको आमोजनाको काभ ऩनछल्रो सभमभा धभाधभ बइयहेको छ । 
विसॊ २०७१ पागुनफाट काभ शुरु गयेको आमोजनारे अदहरे स्थानीमिासीसभऺ जग्गा खयीद गन ेकाभ सॉगसॉग ै

टनेर ननभािण कामिराई सभेत अनघ फढाएको छ । 
ऩिितको बुकताङ्रे–१ सेयाफेसीभा ड्माभ यहन ेगयी काभ शुरु गयेको आमोजनारे दईु हजाय आठ सम भभटय टनेर 

ननभािणभध्मे झण्ड ैचाय सम भभटय सम्ऩन्न गरयसकेको छ । ड्माभ साइड ननभािणतपि को ऺेत्रराई ऩदहरो पेज भानेय 

सुरुङ ननभािण गयेको आमोजनारे ऩािय हाउस यहन ेदेउऩुयतपि फाट ऩनन टनेर ननभािणकामि अनघ फढाउने बएको छ । 
दहभार हाइड्रो भुख्म ननभािण कम्ऩनी यहेको उक्त आमोजनाभा अदहरे ड्माभ यहन ेऺेत्र य ऩािय हाउसतपि को ऺेत्रभा 
काभ बइयहेको आमोजना प्रभुख हरय देिकोटारे फताए । ऩिितको बुकताङ्रे, देउऩुय य नतराहायसॉग ैकास्कीको 
दाङ्भसङ, सल्मान य रुम्रे गाविसराई भुख्म प्रबावित गाविसका रूऩभा सूचीभा याखेय ननभािण बइयहेको आमोजनारे 

स्थानीमिासीको सहमोगभा ननभािणकामिराई तीव्रता ददएको देिकोटारे फताए ।   
कूर रू. दईु अफि ८० कयोड रगानी यहेको उक्त आमोजनाभा उद्मोगऩनत विनोद चौथयीको भुख्म रगानी यहेको छ 

बन ेआमोजना ननभािणका रार्ग प्राइभ फैङ्कको नेततृ्िभा अन्म वित्तीम सॊस्थारे सभेत रगानी गयेका छन ्। यासस 
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ऊजाभ विकास य सम्बािना 
भुकेश उऩाध्माम बट्टयाई 

जरविद्मुत ्विकासको राभो इनतहास फोकेको य प्रचयु सम्बािना बएको भुरुक बए ऩनन नेऩार विद्मुत ्विकासभा 
वऩछडडएको छ। त्रिदटस सयकायको सहमोगभा १९११ सारभा पवऩिङ जरविद्मुत ्ऩरयमोजना स्थाऩना बएको र्थमो।  
  

उक्त ऩरयमोजना बायतको दाम्जिभरङभा सन ्१८९७ भा स्थाऩना बएको भसराऩोर जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाऩनछ 

एभसमाकै दोस्रो जरविद्मुत ्ऩरयमोजना र्थमो। सम िर्िबन्दा राभो जरविद्मुत ्विकासको इनतहास फोकेको य 

जरस्रोतभा धनी याष्ि बए ऩनन हाभीरे ककन ऩमािप्त भात्राभा ऊजािको उत्ऩादन गनि सकेनौँ त?  

 
  

मसको सभीऺा गयी विगतका कभीकभजोयी औँल्माउ“दै त्मसराई सुधाय गयी बविष्म उज्मारो फनाउनेतपि  अग्रसय 

बएनौँ बन ेहाभी अॉध्मायोभ ैयहन फाध्म हुनेछौँ। 
जरस्रोतभा िाम्जरऩनछको दोस्रो धनी याष्ि बएय ऩनन जरविद्मुत ्विकासभा ऩनछ ऩनुिभा मस ऺेत्रभा हुन ेचयभ 

याजनीनतका साथ ैअदयूदभशिता, नीनतननमभको अस्ऩष्टता, सम्फम्न्धत भन्त्रारमफीच सभन्िम अबाि, 

कभिचायीतन्त्रभा व्माप्त दढरासुस्ती, नीनतगत भ्रष्टाचाय, वित्तीम स्रोत य साधन अबाि, दृढ इच्छाशम्क्तरगामतका 
कायण हुन।् 
  

नेऩारको वऩक सभमभा विद्मुत्को भाग १३५० भेगािाट यहे ऩनन हार साना-ठूरा विद्मुत ्ऩरयमोजनाफाट रगबग 

४९४ भेगािाट य बायतफाट रगबग २९० भेगािाट गयी कुर ७८४ भेगािाट विद्मुत ्उऩरब्ध हुॉदै आएको छ बन ेयन 

अप रयबयभा आधारयत ऩरयमोजनाफाट फखािमाभभा केही भात्राभा फढी विद्मुत ्उऩरब्ध बई रोडसेडडङभा केही 
न्मूनीकयण हुन ेगयेको छ। 
  

देश विकासको भेरुदण्डका रूऩभा यहेका उद्मोग, करकायखानारगामतका ऺेत्रको विकास तफभात्र सम्बि हुन्छ जफ 

देशभा प्रचयु भात्राभा ऊजािको उऩरब्धता हुन्छ। ऊजािविना कुन ैऩनन ऺेत्रको विकासको कल्ऩना गनि सककॉ दैन। 
विकभसत याष्िहरूरे ऊजाि उत्ऩादनको रार्ग विभबन्न विकल्ऩ अऩनाए ऩनन त्मस्ता विकल्ऩ भहॉगो ऩने हुनारे हाम्रो 
ऩहुॉचबन्दा फादहय यह“दै आएका छन।् 
  

बौगोभरक फनािट, सीभभत स्रोतसाधन, दऺ जनशम्क्तरगामत ऊजाि विकास ऩरयमोजना ननभािणका रार्ग चादहने 
आर्थिक अबािभा हाभी अदहरे ऩनन असीभभत रोडसेडडङ खेप्न फाध्म छौँ। हाम्रा धेयैजसो ऩरयमोजना यन अप 

रयबयभा आधारयत बएकारे िर्ािमाभको तुरनाभा सुक्खामाभभा चयभ रोडसेडडङ हुन ेगयेको छ। ऊजाि ननमाितको 
सम्बािना फोकेको हाम्रो भुरुक ितिभान अिस्थाभा आमात गनि फाध्म छ।  
  

ऊजािको अबािकै कायण एकातपि  उद्मोग, करकायखाना भहॉगो भूल्म नतयेको आमानतत इन्धनफाट उत्ऩादन गनि 
फाध्म छन ्बन ेअकोतपि  उत्ऩादन तुरनात्भक रूऩभा भहॉगो हुन ऩुगेको छ। प्रनतस्ऩधॉ फजायभा आफ्नो उत्ऩादन 



भहॉगो बएकै कायणरे हाम्रा उद्मोगहरू प्रनतस्ऩधाि गनि सककयहेका छैनन,् ऩरयणाभस्िरूऩ उद्मोग व्मिसाम ऊजाि 
अबािभा रुग्ण बई फन्द हुन ेिभभा यहेका छन।् ऊजािको अबािकै कायण उद्मोगहरू उत्ऩादन कटौती गनि फाध्म 

छन।् ऩरयणाभस्िरूऩ याजस्ि सॊकरनभा सभेत कभी आइयहेको छ। 
  

जरविद्मुत ्विकासका रार्ग फाधक यहेको याजनीनतक अम्स्थयता, सुशासनको अबाि, फायम्फाय ऩरयितिन हुन े

सयकाय, सम्फम्न्धत सयकायी ननकामफीच सभन्िम अबाि, प्रकिमागत जदटरता, स्थानीम जनताफाट याखखन े

विभबन्न भाग य सयकायसॉग ैफदभरन ेजरविद्मुत ्नीनत ऩनन विद्मुत ्विकासको फाधक हुॉदै आएका छन।् 
  

त्मसैगयी ऊजाि विकासको रार्ग िैदेभशक रगानीकताि आकवर्ित गनि य त्मसअनुरूऩको नीनत ल्माउन नसक्न,ु 

एकद्िाय प्रणारी अिरम्फन गनि नसक्न ुयाज्मको कभजोयी हो। याज्मरे ऊजाि विकासको रार्ग कनतऩम नीनत फनाए 

ऩनन कामािन्िमन तहसम्भ आइऩुग्दा कपतरो हुनारे ऩनन रगानीकताि आकवर्ित हुनुको सट्टा रगानीफाट विभुख 

बएका छन।् 
  

केही सभममता जरविद्मुत ्ऺेत्र विकासको रार्ग केही उऩरम्ब्धभूरक कामि हुॉदै आएका छन।् ननभािणका िभभा 
यहेका भार्थल्रो ताभाकोसी, तनहुॉ विद्मुत ्ऩरयमोजना, चभेभरमा, कुरेखानी तेस्रो, भार्थल्रो त्रत्रशूरी ३ ए, याहुघाट, 

भार्थल्रो सेन्जेन, सेन्जेन, यसुिागढी, भध्मबोटेकोसी, भार्थल्रो त्रत्रशूरी ३ फी, ननभािणाधीन विद्मुत ्ऩरयमोजना 
हुन त्मस्त ैप्रस्तावितभा भार्थल्रो अरुण, भार्थल्रो भोदी, दधूकोसीरगामतका केही ऩरयमोजना छन।् सफ ैकुया 
अनुकूर बए य रगानीको िाताियण जुटे य याजनीनतक एिॊ स्थानीम स्तयभा कुन ैअियोध नबए केही िर्िभा हाभीरे 

आशानतत विद्मुत ्प्राप्त गनेछौँ। 
  

गत १८ औँ साकि  सम्भेरनभा सदस्म याष्िहरूफीच विद्मुत ्सम्झौताभा हस्ताऺय बएको र्थमो। साकि  याष्िफीच 

बएको ऊजाि सम्झौतासॉग ैसाकि  याष्िका व्मम्क्त तथा कम्ऩनीरे एकअकािको देशभा विद्मुत ्उत्ऩादन य त्रफिीवितयण 

गनि ऩाउनुको साथ ैविद्मुत्राई िस्तुका रूऩभा व्माख्मा गयेको हुनारे आगाभी ददनभा अन्म सयसभानजस्त ैएक 

देशभा उत्ऩाददत विद्मुत ्अको देशभा त्रफिी गनि ऩाउन ेखरुा बएको हो।  
  

हाम्रोजस्तो विद्मुत्को प्रचयु सम्बािना फोकेको याष्िराई त्मस सम्झौताफाट दीघिकारीन रूऩभा पाइदा ऩुग्न ेदेखखए 

ताऩनन विद्मुत ्उत्ऩादनका साथ ैत्रफिीवितयणको रार्ग आिश्मक ऩन ेअन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभािण गनि 
वित्तीम व्मिस्थाऩन गनुि चनुौतीऩूणि छ। विगतभा नेऩारभा उत्ऩाददत विद्मुत ्खरयद गनि फॊगरादेशरे चासो 
देखाएको बए ताऩनन फॊगरादेशराई विद्मुत ्त्रफिी गनि आिश्मक िान्सभभसन राइनरगामत त्रत्रऩऺीम सहभनत 

नहुनारे त्मो सम्बि बएको र्थएन।  
  

इन्धनको रार्ग धनी भाननएका खाडी भुरुकहरूरे आपूसॉग प्रचयु भात्राभा बएको इन्धन त्रफिीवितयण गयी याम्ष्िम 

विकासभा भहत्िऩूणि मोगदान ऩुमािउॉ दै सम्ऩन्न याष्ि हुन सक्छन ्बन ेभुरुकभा बएको अऩाय जरसम्ऩदाको 
उऩमोग गदै सम्ऩन्न याष्िको दाॉजोभा हाभी ऩनन ककन नउभबन े?     

    

विद्मुत ्विकासको रार्ग वित्तीम व्मिस्थाऩन गनि आन्तरयक स्रोतसाधनरे नभ्माउन ेबएकारे याष्िदहतराई 

ध्मानभा याख्दै िैदेभशक सहमोग जुटाउन ुअनत आिश्मक छ। िैदेभशक सहमोग जुटाउनुऩूिि हाभीरे याम्ष्िम सहभनत 



गयी विद्मुत ्विकासको दौयान कुन ैअियोध आएभा त्मसराई सििभान्म भसद्धान्तका आधायभा भभराउन ेसॊमन्त्र 

ननभािण गनुिऩछि , अन्मथा कागजी सम्झौता गयेय कामािन्िमनभा नजान ेहो बन ेजनतसुकै याम्रो सम्झौता गये ऩनन 

याम्ष्िम ऊजाि विकास सऩना भात्र हुनेछ। 
  

नेऩार सयकायद्िाया आर्थिक िर्ि २०७३÷७४ का रार्ग प्रस्तुत फजेटभा १२ सम भेगािाट ऺभताको फूढीगण्डकी 
जराशममुक्त आमोजना प्रायम्ब गनि मस िर्ि ऩाॉच अफि ३३ कयोड विननमोजन गनुि सकायात्भक कदभ बए ऩनन 

विद्मुत ्विकासका िभभा हुने चयभ याजनीनतरे उक्त ऩरयमोजना अछूतो यहरा बन्न सककॉ दैन। देशरे बोर्गयहेको 
ऊजाि अबािराई सभाधान गन ेहो बन ेहाभीरे ठूरा ऩरयमोजनाभा रगानी गयी ननभािण गनुिको विकल्ऩ छैन। 
  

त्मसैगयी मस ैआर्थिक िर्िको फजेट बार्णभा चभेभरमा य कुरेखानी तेस्रो आमोजना एक िर्िभबत्रभा य भार्थल्रो 
ताभाकोसी, भार्थल्रो ताभाकोसी ३ ए आमोजना दईु िर्िभबत्र सक्न ेरक्ष्म भरए ताऩनन मसअनघका सयकायरे 

ननधाियण गयेको रक्ष्मअनुरूऩ सभमभा विद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्न नबएका धेयै उदाहयण छन।् तसथि सयकायद्िाया 
ननधािरयत रक्ष्मभा काभ सम्ऩन्न गनि चसु्त-दरुुस्त अनुगभनको व्मिस्था कामभ गयी सभमभ ैकाभ सक्न े

िाताियण भसजिना गनि दण्ड य ऩुयस्कायको व्मिस्था गरयनुऩछि। 
भुरुकभा बएको अऩाय जरसम्ऩदाको उऩमोग गदै सम्ऩन्न याष्ट्रको दाॉजोभा हाभी ऩनन ककन नउमबन े?        

  

फजेट िक्तव्मभ ैआगाभी १० िर्िभबत्र नदी फहािभा आधारयत ६ हजाय भेगािाट जरविद्मुत ्उत्ऩादन गनेजस्ता 
घोर्णा मसअनघका सयकायरे ऩनन नभरएका होइनन।् रक्ष्म घोर्णा गदैभा रक्ष्मभा ऩुग्न सककॉ दैन बन्न ेप्रशस्त 

उदाहयण मसअनघ ऩनन देखखएकारे विगतभा केकस्ता कायणरे रक्ष्म ऩूया हुन सकेनन,् सयकायरे गम्बीय भूल्माॊकन 

गयी जरविद्मुत ्विकासभा देखखएका सभस्माराई तत्कार ननभूिर गयी जरविद्मुत्भा रगानीभैत्री िाताियण भसजिना 
गनुिऩछि। 
  

हार प्राप्त ऊजािको सभुर्चत व्मिस्थाऩन नबएकै कायण ऩनन हाभीरे आिश्मकबन्दा फढी सभम रोडसेडडङ 

बोग्नुऩयेको छ। रोडसेडडङको अिस्था य उऩरब्ध विद्मुत्को सभुर्चत व्मिस्थाऩनका ऺेत्रभा न सयकायराई न त 

सम्फम्न्धत ननकामराई न ैखास ैचासो य र्चन्ता छ। 
  

विद्मुत ्चहुािटको अिस्था बमािह बए ऩनन चहुािट ननमन्त्रणको रार्ग मसअनघ प्रमास नबएको बन ेहोइन। 
सयकाय, ननजी ऺेत्र य आभ नागरयकको हातेभारोरे भात्र ैचहुािट ननमन्त्रण सपर हुन ेबएकारे त्मसका रार्ग 

त्रत्रऩऺीम प्रनतफद्धता भहत्िऩूणि छ। 
  

मस ऺेत्रका उद्मोग, करकायखानारे खऩत गरययहेको विद्मुत्राई कसयी सभुर्चत व्मिस्थाऩन गयी हार प्राप्त 

विद्मुत्फाट फढीबन्दा फढी उत्ऩादन गनि सककन्छ बन्न ेउद्देश्म भरई उद्मोग सॊगठन भोयङरे नेऩार उद्मोग 

िाखणज्म भहासॊघ, ऊजाि दऺता केन्र य जीआईजेडको सहमोगभा सॊगठनभा ऊजाि सेर स्थाऩना गयेको छ।  
  

उद्मोगहरूरे खऩत गरययहेको विद्मुत्को अडडट गयी खेय गइयहेको ऊजािको व्मिस्थाऩन एिॊ ननमन्त्रण गयी 
उद्मोगरे फढीबन्दा फढी राब उठाउन सकून ्बनी उद्मोगहरूको भागअनुसाय विदेशी ऩयाभशिदाताहरूको सहमोगभा 
इनजॉ अडडट गरयॉदै आएको छ। इनजॉ सेरराई उद्मोगफाट अडडट गनि प्राप्त ननिेदनको आधायभा सेररे 



सम्फम्न्धत उद्मोगफाट ऊजािसम्फन्धी केही तथमाॊक सॊकरन गयी तत्ऩश्चात ्खेय गइयहेको ऊजािराई आधनुनक 

मन्त्रको भाध्मभफाट अडडट गयी ननमन्त्रणका उऩामफाये उद्मोग व्मिस्थाऩन य सम्फम्न्धत कभिचायीहरूराई 

जानकायी गयाई तथा भरखखत प्रनतिेदन ददने गरयएको छ। 
  

मस ऺेत्रका केही ठूरा उद्मोगरे इनजॉ सेरफाट ऊजाि अडडट गयाई आर्थिक राब उठाउनसभेत सपर बएकारे 

ितिभान सभमभा हाम्रो भुरुकभा उऩरब्ध विद्मुत्को अिस्थाराई दृम्ष्टगत गदै इनजॉ अडडट य प्राप्त ऊजािको 
सभुर्चत व्मिस्थाऩन गनि सके केही भात्राभा बए ऩनन विद्मुत ्फचत बई इन्धन आमातको रार्ग खचि गनुि ऩरययहेको 
िैदेभशक भुरा फचत बई व्माऩाय घाटा कभ गनिसभेत भद्दत ऩुग्नेछ। 
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ऩञ्चशे्िय आमोजनाको डडवऩआय सभमभै नसककने 
नेऩार य बायतको सीभा नदी भहाकारीभा ननभािण हुन ेऩञ्चशे्िय फहुउद्देश्मीम जरविद्मुत ्आमोजनाको विस्ततृ 

आमोजना प्रनतिेदन ९डडवऩआय०को अध्ममन कामि सम्ऩन्न गनि अझै केही सभम राग्न ेबएको छ । 
गत पागुन २१ गत ेसम्ऩन्न बएको गबननिङ काउम्न्सर ९सर्चिस्तयीम० को फैठकरे आमोजनाको डडवऩआयको 
अध्ममन कामि आगाभी असाय १५ सम्भ सक्न ेसहभनत गयेको र्थमो । 
आमोजनारे डडवऩआय अध्ममनका रार्ग ऊजाि भन्त्रारम य बायतको जरस्रोत भन्त्रारमराई उऩरब्ध गयाएको बए 

ऩनन हारसम्भ कुन ैप्रनतकिमा प्राप्त हुन सकेको छैन । 
सर्चिस्तयीम फैठकरे आमोजना रतु रुऩभा अगाडड फढाउन ेसहभनत गयेको बए ऩनन डडवऩआय अध्ममनभ ैसभम 

रागेका कायण ऩरयमोजना अगाडड फढाउन अझै केही सभम राग्न ेदेखखएको हो । 
ऩञ्चशे्िय जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रभुख कामिकायी अर्धकृत भहेन्रफहादयु गुरुङरे दिुै भुरुकको सयोकाय बएको 
भन्त्रारमराई फुझाइएको डडवऩआयको विर्मभा आिश्मक सुझाि नछट्टै प्राप्त हुन ेविश्िास व्मक्त गनुिबमो । 
सर्चिस्तयीम फैठकरे विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन शीघ्र स्िीकृत गयेय कामािन्िमनभा जान ेननणिम गयेको बए ऩनन 

सयकायरे आगाभी आर्थिक िर्िका रार्ग प्रस्तुत गयेको फजेट िक्तव्मभा ऩञ्चशे्ियको विर्मभा कुन ैऩनन विर्म 

उल्रेख गरयएको छैन । 
िाऩकोसरे सो ऩरयमोजनाको डडवऩआय तमाय ऩायेको छ । सर्चिस्तयीम फैठकभा केही विर्महरु थऩ गनुिऩन ेविर्मभा 
चचाि बएको र्थमो । सोही चचािका आधायभा केही विर्म थऩ गनि दिुै भुरुकका भन्त्रारमराई आग्रह गरयएको र्थमो । 
सर्चिस्तयीम फैठकरे ऩारयत गयेको कामििभ कामािन्िमन हुन ेचयणभा यहेको जानकायी ददॉदै प्रभुख कामिकायी 
अर्धकृत गुरुङरे उच्चस्तयीम ऩञ्चशे्िय विकास प्रार्धकयणको सॊयचनासभेत तमाय बएको जानकायी ददनुबमो । तय 

स्िीकृत सॊयचनाभा नेऩारको तपि फाट थऩ गनुिऩन ेकभिचायीको विर्मभा ननणिम हुन सकेको छैन । स्िीकृत ५५ 

जनाको दयफन्दीभा ३० जना उच्च कामिकायी तहका कभिचायी य २५ जना सहामक तहका कभिचायीभा दिुै भुरुकका 
सभान कभिचायी यहन ेछन ्। तय नेऩाररे हारसम्भ कभिचायी उऩरब्ध गयाउन सकेको छैन । 
उच्च तहभा ननदेशक, उऩननदेशक य सहामक ननदेशक यहन ेव्मिस्था यहेको छ । कभिचायी खरुा प्रनतस्ऩधािका 
आधायभा छनोट गरयन ेफताइएको बए ऩनन प्रकिमा अगाडड फढ्न सकेको छैन । 
ऊजाि भन्त्रारमरे डडवऩआयको अध्ममन तथा भूल्माङ्कनका रार्ग जर तथा ऊजाि आमोगराई म्जम्भा ददएको छ । 
“आमोगरे अध्ममन गरययहेको होरा,” ऊजाि भन्त्रारमका सहामक प्रिक्ता गोकणियाज ऩन्थरे बन्नुबमो – 

“तोककएको सभमभा न ैअध्ममनको कामि सम्ऩन्न गनुिऩछि  य हुन्छ बन्नेभा भन्त्रारम प्रनतफद्ध छ ।” 

उहाॉरे एक भदहना ऩदहरे न ैआमोगराई अध्ममनका रार्ग ऩठाएको जानकायी ददनुबमो । तय आमोगका सहसर्चि 

केशिध्िज अर्धकायीरे बन ेअध्ममन गनि सभभनत गठन गनेसम्फन्धी प्रायम्म्बक छरपर बएको बए ऩनन अन्म 

विर्मभा आपू जानकाय नबएको फताउनुबमो । 
कामिकायी ननदेशक गुरुङका अनुसाय राभो सभमदेखख आमोजनाका सम्फन्धभा यहेको अन्मोरता अन्त्म बएको य 

आमोजना अगाडड फढ्न ेविश्िास ऩैदा बए ऩनन डडवऩआयको अध्ममन सम्ऩन्न नहुॉदासम्भ मस ैबन्न सक्न ेअिस्था 
नयहेको फताउनुबमो । 



सर्चिस्तयीम फैठकरे सन ्२०१६ का रार्ग रु ५० कयोड फजेट ऩारयत गयेको र्थमो । डडवऩआयको अध्ममनऩनछ ऩुन् 
दिुै भुरुकका सर्चिस्तयीम फैठकको आमोजना गरयनेछ । 
कुर छ हजाय ६९० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय नेऩारतपि  कञ्चनऩुय य बायतको केही ब–ूबागभा सभेत भसॉचाइ 

सुविधा उऩरब्ध गयाउन ेसो आमोजना विगत २३ िर्िदेखख अगाडड फढ्न सकेको र्थएन । बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्र 

भोदीको नेऩार भ्रभणऩनछ सो आमोजनारे गनत भरएको हो । 
ऩञ्चशे्िय उच्च फाॉध तथा रुऩारीगाड रययेगुरेदटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी रु तीन खफि ३६ अफि राग्न े

फताइएको छ । सो ऩरयमोजनाभा नेऩाररे करयफ रु एक खफि ३० अफिसम्भ रगानी गनुिऩन ेफताइन्छ । 
आमोजनाफाट नेऩाररे िावर्िक रु ३४ अफि ५० कयोड प्राप्त गन ेछ बन ेभत्स्मऩारन, काफिन व्माऩाय, भसॉचाइ तथा 
ऩमिटन, जडीफुटी य परपूरभा उल्रेख्म आम्दानी गनि सककन्छ । 
बीभदत्तनगयभा कामािरम स्थाऩना हुॉदै 

कामिकायी ननदेशक गुरुङरे आगाभी असाय १५ सम्भ बीभदत्तनगयभा आमोजनाको कामािरम स्थाऩना गन ेतमायी 
गरयएको जानकायी ददनुबमो । सॊमुक्त सर्चिस्तयीम फैठकको ननणिमअनुसाय नै कामािरम स्थाऩना गयेय आमोजना 
अगाडड फढाउने तमायी गरयएको उहाॉरे जानकायी ददनुबमो । 
काठभाडौँभा कामािरम याखेय काभ गदाि कामिसम्ऩादनभा असय ऩयेको बन्दै सर्चिस्तयीम फैठकरे आमोजनास्थरभ ै

कामािरम स्थाऩना गन ेननणिम गयेको र्थमो । यासस 
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विद्मुत ्उत्ऩादनभा अााधा दजभन ननकाम, काभ शून्म 

रक्ष्भण विमोगी 
जरविद्मुत ्आमोजना ननभािणभा आधा दजिन सयकायी ननकाम य ननजी ऺेत्र सभन्िमविनै सकिम हुॉदा 
उत्ऩादन कामि प्रबावित फनेको छ । उत्ऩादन, प्रसायण य वितयणको काभ ऩाएको नेऩार विद्मुत ्

प्रार्धकयणराई सऺभ फनाउनु साटो धभाधभ उस्तै प्रकृनतका ननकाम खडा गरयॉदा कामिऺ ेत्र नै 
अन्मोरग्रस्त छ ।  
चको याजनीनतक हस्तऺेऩरे प्रार्धकयण बने झन ्धयाशामी हुॉदै छ । सयकायरे उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण 

गने छुट्टाछुट्टै कम्ऩनी खोल्ने जनाए ऩनन अदहरेसम्भ काभ थारेको छैन न त प्रार्धकयण ऩुन्सॊयचना नै 
गरयएको छ । सयकायको मस्तै कामिशैरीरे तीन िर्िभा विद्मुत ्सॊकट ननभभट्मान्न ऩान ेरक्ष्म ऩूया नहुन े

ननम्श्चत छ । 'आपूखसुी खोराको अनुभनत भरन ेहो बने विद्मुत ्ऐन, जरविद्मुत ्विकासनीनतरगामत 

सम्फम्न्धत कानुनको और्चत्म छैन,' प्रार्धकयणका एक अर्धकायीरे फताए । 
 

सयकायरे तीन िर्िभबत्र विद्मुत ्सॊकट ननभभट्मान्न ऩादै दस िर्िभा दस हजाय भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादनको रक्ष्म याखेको छ । प्रकिमागत सभस्मा पुकाएय सहजीकयण गनुिऩनेभा विद्मभान ननमभ–

कानुन य ननकाम नै विद्मुत उत्ऩादनभा फाधक फनेका छन ्। 
 

प्रार्धकयणफाहेक विद्मुत ्विकास विबाग, जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनी य जराशम आमोजना 
फनाउन गदठत 'फूढीगण्डकी जराशम विकास सभभनत' य 'नरभसॊहगाढ जराशम विकास सभभनत' विद्मुत ्

उत्ऩादनभा सकिम छन ्। मस्त,ै प्रार्धकयणका सहामक कम्ऩनी य ननजी ऺेत्ररे ऩनन काभ गरययहेका छन ्। 
 

'राभो सभमदेखख फजेट, मोजना तथा कामििभ छने प्रिवृत्त त्मसको कामािन्िमन गने ननकामभा ऩनन 

दोहोरयएको छ,' प्रार्धकयण मोजना अनुगभन तथा सूचना प्रविर्ध ननदेशनारमका काभु उऩकामिकायी 
ननदेशक याम्जि शभािरे बने, 'विद्मुत ्उत्ऩादन गने म्जम्भेिाय ननकामफाये अन्मोर बएऩनछ आमोजना 
फन्न सक्दैनन ्।' 
 

सॊकटको फहानाभा जथाबाफी सॊयचना फनाउने य याजनीनतक बतॉकेन्र फनाउन ेकाभ भात्र बइयहेको शभािरे 

फताए । सभन्िम गयेय काभको ननदेशन ददन नसक्दा ऊजाि भन्त्रारम भातहतका ननकाम न ैफेरगाभजस्तै 
छन ्। मसो हुॉदा फजेट, आमोजनाको प्राथभभकता य रक्ष्मसभेत छयऩस्ट देखखएका छन ्। मही कामिशैरीरे 

तीन िर्िभा सॊकट हटाउने रक्ष्म ऩूया नहुन ेभन्त्रारमकै अर्धकायी तकि  गछिन ्। 
 

फूढीगण्डकी य नरभसॊहगाढ दुय्त गनतभा फनाउने बन्दै २०६९ भा तत्कारीन प्रधानभन्त्री फाफुयाभ 
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बट्टयाईरे प्रार्धकयणफाट खोसेय विकास सभभनतभा ल्माएका र्थए । ती आमोजनाको काभ सुरु हुनुबन्दा 
वििाद फढ्दै गएको छ । दईु सभभनत य जरविद्मुत ्कम्ऩनीरे भन्त्रारमको प्रत्मऺ ननगयानीभा काभ गछिन ्

तय नमनराई भन्त्रारमरे सभन्िम गनि सकेको छैन । प्रार्धकयण टुक्राएय उत्ऩादन गने एकर ननकाम 

फनाउन ेसयकायी मोजना राभो सभमदेखख योककॉ दा सभस्मा जदटर बएको सॊसद्को कृवर् तथा जरस्रोत 

सभभनतका सबाऩनत गगन थाऩारे फताए । 
 

'धेयैऩटक भन्त्रारमराई उत्ऩादन कम्ऩनी फनाउन ननदेशन ददएको हो, सयकायको फजेट तथा कामििभभा 
ऩनन घोर्णा हुॉदै आएको छ,' उनरे नागरयकसॉग बन,े 'काभ गने सयकायी शैरीरे फजेट, आमोजना तथा 
कामािन्िमन गन ेननकाम छयऩस्ट छन ्।' उत्ऩादन कम्ऩनी फन ेभात्र काभ दोहोरयने य आपूखसुी मोजना 
फनाउन ेऩरयऩाटीभा कभी आउने उनरे फताए । 
 

विद्मुत ्उत्ऩादन गने एकर ननकाम हुॉदा आमोजना छनोट एिॊ अध्ममन य ननभािणभा सयकायरे 

प्राथभभकता ददन सक्छ । मसो हुॉदा जरविद्मुत आमोजनाफाट सयकायरे ऩमािप्त भुनापासभेत कभाउन 

सक्न ेथाऩाको बनाइ छ । छुट्टै कम्ऩनी नहुॉदासम्भ जथाबाफी आमोजना फनाउन ेसभस्मा मथाित ्यहन े

देखखन्छ । 
 

२०६८ भा गोकणि विष्ट ऊजािभन्त्री हुॉदा ठूरा आमोजनाभा रगानी जुटाउनकै रार्ग जरविद्मुत ्कम्ऩनी 
खोभरएको र्थमो, मसरे अदहरे ७१.५ भेगािाटको घुन्सा य ५३.७ भेगािाटको भसम्फुिा खोरा ननभािण गनि 
प्रकिमा अनघ फढाएको छ । तय, विबागरे डढे िर्िदेखख कम्ऩनीराई अध्ममन अनुभनतऩत्र ददएको छैन । 
 

अनुभनतऩत्र फाॉड्न,े नदी फेभसन अध्ममन गन,े ननभािणाधीन य सञ्चाभरत आमोजना अनुगभन गने 
म्जम्भेिायी ऩाएको विबागरे ऩनन आमोजना फनाउन काभ सुरु गयेको छ । विबागरे अछाभम्स्थत २० 

भेगािाटको फूढीगॊगा आमोजना ननभािण अनघ फढाएको छ । 
 

विबागका इम्न्जननमयको ऺभता फढाउन भात्र मसको ननभािण अनघ फढाइएको जर तथा ऊजाि आमोगको 
सर्चिारमका सहसर्चि केशिध्िज अर्धकायीरे फताए । 'जराशम आमोजना प्रार्धकयण तथा ननजी 
ऺेत्ररे फनाउन सक्दैनन,् सयकायरे फनाउने बन्दै फूढीगण्डकी य नरभसॊहगाढ ननभािण गनि विकास सभभनत 

फनाइएको हो,' उनरे बने, 'तय सभभनतरे ऩनन रक्षऺत काभ गने सम्बािना देखखएको छैन ।' 
 

अर्धकायीका अनुसाय २०५८ भा फनेको जरविद्मुत ्विकासनीनतरे मो ऺेत्र सुधायको मोजना ल्माएको र्थमो 
। भन्त्रारमरे त्मनत फेरै विद्मुत ्ऐन य विद्मुत ्ननमभन आमोगको खाका तमाय गयेको र्थमो तय 

याजनीनतक दरवऩच्छेका अडान य विचायका कायण ऩारयत हुन नसकेको उनरे फताए । 
 

'१५ िर्िसम्भ ऐन य नीनत आउन सकेन, प्रार्धकयणको खण्डीकयण य मी दईु कानुन नफन्दासम्भ अदहरेको 



अिस्था पेरयॉदैन,' उनरे शननफाय नागरयकसॉग बन,े 'विद्मुत उत्ऩादन गने स्िामत्त ननकामको विकल्ऩ 

देखखॉदैन, सयकाय चराउने याजनीनतक नेततृ्िरे फुझ्न जरुयी छ ।' भन्त्रारमरे ऐन य ननमभन आमोगको 
भस्मौदा २०६५ भै तमाय गयेय सॊसदभा ऩेस गयेको र्थमो तय सॊशोधन गनि बन्दै पकािइएऩनछ अदहरेसम्भ 

त्मवत्तकै छ । 
 

प्रार्धकयण टुकिएऩनछ भात्र विद्मुत ्उत्ऩादनको एकर ननकाम फन्ने य प्राथभभकताअनुसाय आमोजना 
ननभािण हुन सक्न ेसॊसद्को विकास सभभनत सबाऩनत यिीन्र अर्धकायीरे फताए । 'उत्ऩादन, प्रसायण य 

वितयणको बाय अफ प्रार्धकयणराई भात्र फोकाएय हुॉदैन, छुट्टाछुट्टै कम्ऩनी फन्नुऩछि ,' उनरे बने, 
'याजनीनतक अम्स्थयता य नछटोनछटो सयकाय पेरयॉदा ऩनन कम्ऩनी फन्न सकेको छैन ।' 
 

ननभािण हुने, ननभािण बइयहेका य अध्ममन बएका सफ ैआमोजना उत्ऩादन कम्ऩनीफाट फनाउन सम्जरो 
हुने अर्धकायीको धायणा छ । 'होम्ल्डङ कम्ऩनी फनेऩनछ त्महीँफाट जुन भोडरभा आिश्मक हुन्छ 

त्महीअनुसाय फनाउन सककन्छ,' उनरे थऩे, 'साििजननक ननजी साझदेायी (वऩवऩऩी) भोडर, नमाॉ कम्ऩनी िा 
अन्म जुनसुकै भोडरभा फनाउन सककन्छ ।' 
 

विद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य वितयणको म्जम्भा ऩाएको प्रार्धकयणरे १ सम ३६ भेगािाटका चाय आमोजना 
फनाइयहेको छ । मस्त,ै मसका सहामक तीन (र्चभरभे, तनहुॉ हाइड्रो य अप्ऩय ताभाकोसी) कम्ऩनीरे १ हजाय 

३ सम २२ भेगािाटका आमोजना फनाइयहेका छन ्। 
 

विद्मुत ्ऐन, २०४९ जायी बएऩनछ ननजी ऺेत्ररे अदहरेसम्भ ३ सम भेगािाटका आमोजना फनाइसकेका छन ्

बने २ हजाय ३ सम ४३ भेगािाटका आमोजना ननभािणाधीन छन ्। भन्त्रारमअन्तगितका तीन, प्रार्धकयण 

तथा मसका सहामक कम्ऩनी य ननजी ऺेत्र गयी आधा दजिन कम्ऩनीरे विद्मुत ्उत्ऩादनका काभ गदाि 
सभस्मा गाॉठो ऩदै गएको छ ।  
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ऊजाभ विकास य सम्बािना 
भुकेश उऩाध्माम बट्टयाई 

जरविद्मुत ्विकासको राभो इनतहास फोकेको य प्रचयु सम्बािना बएको भुरुक बए ऩनन नेऩार विद्मुत ्विकासभा 
वऩछडडएको छ। त्रिदटस सयकायको सहमोगभा १९११ सारभा पवऩिङ जरविद्मुत ्ऩरयमोजना स्थाऩना बएको र्थमो।  
  

उक्त ऩरयमोजना बायतको दाम्जिभरङभा सन ्१८९७ भा स्थाऩना बएको भसराऩोर जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाऩनछ 

एभसमाकै दोस्रो जरविद्मुत ्ऩरयमोजना र्थमो। सम िर्िबन्दा राभो जरविद्मुत ्विकासको इनतहास फोकेको य 

जरस्रोतभा धनी याष्ि बए ऩनन हाभीरे ककन ऩमािप्त भात्राभा ऊजािको उत्ऩादन गनि सकेनौँ त?  

 
  

मसको सभीऺा गयी विगतका कभीकभजोयी औँल्माउ“दै त्मसराई सुधाय गयी बविष्म उज्मारो फनाउनेतपि  अग्रसय 

बएनौँ बन ेहाभी अॉध्मायोभ ैयहन फाध्म हुनेछौँ। 
जरस्रोतभा िाम्जरऩनछको दोस्रो धनी याष्ि बएय ऩनन जरविद्मुत ्विकासभा ऩनछ ऩनुिभा मस ऺेत्रभा हुन ेचयभ 

याजनीनतका साथ ैअदयूदभशिता, नीनतननमभको अस्ऩष्टता, सम्फम्न्धत भन्त्रारमफीच सभन्िम अबाि, 

कभिचायीतन्त्रभा व्माप्त दढरासुस्ती, नीनतगत भ्रष्टाचाय, वित्तीम स्रोत य साधन अबाि, दृढ इच्छाशम्क्तरगामतका 
कायण हुन।् 
  

नेऩारको वऩक सभमभा विद्मुत्को भाग १३५० भेगािाट यहे ऩनन हार साना-ठूरा विद्मुत ्ऩरयमोजनाफाट रगबग 

४९४ भेगािाट य बायतफाट रगबग २९० भेगािाट गयी कुर ७८४ भेगािाट विद्मुत ्उऩरब्ध हुॉदै आएको छ बन ेयन 

अप रयबयभा आधारयत ऩरयमोजनाफाट फखािमाभभा केही भात्राभा फढी विद्मुत ्उऩरब्ध बई रोडसेडडङभा केही 
न्मूनीकयण हुन ेगयेको छ। 
  

देश विकासको भेरुदण्डका रूऩभा यहेका उद्मोग, करकायखानारगामतका ऺेत्रको विकास तफभात्र सम्बि हुन्छ जफ 

देशभा प्रचयु भात्राभा ऊजािको उऩरब्धता हुन्छ। ऊजािविना कुन ैऩनन ऺेत्रको विकासको कल्ऩना गनि सककॉ दैन। 
विकभसत याष्िहरूरे ऊजाि उत्ऩादनको रार्ग विभबन्न विकल्ऩ अऩनाए ऩनन त्मस्ता विकल्ऩ भहॉगो ऩने हुनारे हाम्रो 
ऩहुॉचबन्दा फादहय यह“दै आएका छन।् 
  

बौगोभरक फनािट, सीभभत स्रोतसाधन, दऺ जनशम्क्तरगामत ऊजाि विकास ऩरयमोजना ननभािणका रार्ग चादहने 
आर्थिक अबािभा हाभी अदहरे ऩनन असीभभत रोडसेडडङ खेप्न फाध्म छौँ। हाम्रा धेयैजसो ऩरयमोजना यन अप 

रयबयभा आधारयत बएकारे िर्ािमाभको तुरनाभा सुक्खामाभभा चयभ रोडसेडडङ हुन ेगयेको छ। ऊजाि ननमाितको 
सम्बािना फोकेको हाम्रो भुरुक ितिभान अिस्थाभा आमात गनि फाध्म छ।  
  

ऊजािको अबािकै कायण एकातपि  उद्मोग, करकायखाना भहॉगो भूल्म नतयेको आमानतत इन्धनफाट उत्ऩादन गनि 
फाध्म छन ्बन ेअकोतपि  उत्ऩादन तुरनात्भक रूऩभा भहॉगो हुन ऩुगेको छ। प्रनतस्ऩधॉ फजायभा आफ्नो उत्ऩादन 



भहॉगो बएकै कायणरे हाम्रा उद्मोगहरू प्रनतस्ऩधाि गनि सककयहेका छैनन,् ऩरयणाभस्िरूऩ उद्मोग व्मिसाम ऊजाि 
अबािभा रुग्ण बई फन्द हुन ेिभभा यहेका छन।् ऊजािको अबािकै कायण उद्मोगहरू उत्ऩादन कटौती गनि फाध्म 

छन।् ऩरयणाभस्िरूऩ याजस्ि सॊकरनभा सभेत कभी आइयहेको छ। 
  

जरविद्मुत ्विकासका रार्ग फाधक यहेको याजनीनतक अम्स्थयता, सुशासनको अबाि, फायम्फाय ऩरयितिन हुन े

सयकाय, सम्फम्न्धत सयकायी ननकामफीच सभन्िम अबाि, प्रकिमागत जदटरता, स्थानीम जनताफाट याखखन े

विभबन्न भाग य सयकायसॉग ैफदभरन ेजरविद्मुत ्नीनत ऩनन विद्मुत ्विकासको फाधक हुॉदै आएका छन।् 
  

त्मसैगयी ऊजाि विकासको रार्ग िैदेभशक रगानीकताि आकवर्ित गनि य त्मसअनुरूऩको नीनत ल्माउन नसक्न,ु 

एकद्िाय प्रणारी अिरम्फन गनि नसक्न ुयाज्मको कभजोयी हो। याज्मरे ऊजाि विकासको रार्ग कनतऩम नीनत फनाए 

ऩनन कामािन्िमन तहसम्भ आइऩुग्दा कपतरो हुनारे ऩनन रगानीकताि आकवर्ित हुनुको सट्टा रगानीफाट विभुख 

बएका छन।् 
  

केही सभममता जरविद्मुत ्ऺेत्र विकासको रार्ग केही उऩरम्ब्धभूरक कामि हुॉदै आएका छन।् ननभािणका िभभा 
यहेका भार्थल्रो ताभाकोसी, तनहुॉ विद्मुत ्ऩरयमोजना, चभेभरमा, कुरेखानी तेस्रो, भार्थल्रो त्रत्रशूरी ३ ए, याहुघाट, 

भार्थल्रो सेन्जेन, सेन्जेन, यसुिागढी, भध्मबोटेकोसी, भार्थल्रो त्रत्रशूरी ३ फी, ननभािणाधीन विद्मुत ्ऩरयमोजना 
हुन त्मस्त ैप्रस्तावितभा भार्थल्रो अरुण, भार्थल्रो भोदी, दधूकोसीरगामतका केही ऩरयमोजना छन।् सफ ैकुया 
अनुकूर बए य रगानीको िाताियण जुटे य याजनीनतक एिॊ स्थानीम स्तयभा कुन ैअियोध नबए केही िर्िभा हाभीरे 

आशानतत विद्मुत ्प्राप्त गनेछौँ। 
  

गत १८ औँ साकि  सम्भेरनभा सदस्म याष्िहरूफीच विद्मुत ्सम्झौताभा हस्ताऺय बएको र्थमो। साकि  याष्िफीच 

बएको ऊजाि सम्झौतासॉग ैसाकि  याष्िका व्मम्क्त तथा कम्ऩनीरे एकअकािको देशभा विद्मुत ्उत्ऩादन य त्रफिीवितयण 

गनि ऩाउनुको साथ ैविद्मुत्राई िस्तकुा रूऩभा व्माख्मा गयेको हुनारे आगाभी ददनभा अन्म सयसभानजस्त ैएक 

देशभा उत्ऩाददत विद्मुत ्अको देशभा त्रफिी गनि ऩाउन ेखरुा बएको हो।  
  

हाम्रोजस्तो विद्मुत्को प्रचयु सम्बािना फोकेको याष्िराई त्मस सम्झौताफाट दीघिकारीन रूऩभा पाइदा ऩुग्न ेदेखखए 

ताऩनन विद्मुत ्उत्ऩादनका साथ ैत्रफिीवितयणको रार्ग आिश्मक ऩन ेअन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभािण गनि 
वित्तीम व्मिस्थाऩन गनुि चनुौतीऩूणि छ। विगतभा नेऩारभा उत्ऩाददत विद्मुत ्खरयद गनि फॊगरादेशरे चासो 
देखाएको बए ताऩनन फॊगरादेशराई विद्मुत ्त्रफिी गनि आिश्मक िान्सभभसन राइनरगामत त्रत्रऩऺीम सहभनत 

नहुनारे त्मो सम्बि बएको र्थएन।  
  

इन्धनको रार्ग धनी भाननएका खाडी भुरुकहरूरे आपूसॉग प्रचयु भात्राभा बएको इन्धन त्रफिीवितयण गयी याम्ष्िम 

विकासभा भहत्िऩूणि मोगदान ऩुमािउॉ दै सम्ऩन्न याष्ि हुन सक्छन ्बन ेभुरुकभा बएको अऩाय जरसम्ऩदाको 
उऩमोग गदै सम्ऩन्न याष्िको दाॉजोभा हाभी ऩनन ककन नउभबन े?     

    

विद्मुत ्विकासको रार्ग वित्तीम व्मिस्थाऩन गनि आन्तरयक स्रोतसाधनरे नभ्माउन ेबएकारे याष्िदहतराई 

ध्मानभा याख्दै िैदेभशक सहमोग जुटाउन ुअनत आिश्मक छ। िैदेभशक सहमोग जुटाउनुऩूिि हाभीरे याम्ष्िम सहभनत 



गयी विद्मुत ्विकासको दौयान कुन ैअियोध आएभा त्मसराई सििभान्म भसद्धान्तका आधायभा भभराउन ेसॊमन्त्र 

ननभािण गनुिऩछि , अन्मथा कागजी सम्झौता गयेय कामािन्िमनभा नजान ेहो बन ेजनतसुकै याम्रो सम्झौता गये ऩनन 

याम्ष्िम ऊजाि विकास सऩना भात्र हुनेछ। 
  

नेऩार सयकायद्िाया आर्थिक िर्ि २०७३÷७४ का रार्ग प्रस्तुत फजेटभा १२ सम भेगािाट ऺभताको फूढीगण्डकी 
जराशममुक्त आमोजना प्रायम्ब गनि मस िर्ि ऩाॉच अफि ३३ कयोड विननमोजन गनुि सकायात्भक कदभ बए ऩनन 

विद्मुत ्विकासका िभभा हुने चयभ याजनीनतरे उक्त ऩरयमोजना अछूतो यहरा बन्न सककॉ दैन। देशरे बोर्गयहेको 
ऊजाि अबािराई सभाधान गन ेहो बन ेहाभीरे ठूरा ऩरयमोजनाभा रगानी गयी ननभािण गनुिको विकल्ऩ छैन। 
  

त्मसैगयी मस ैआर्थिक िर्िको फजेट बार्णभा चभेभरमा य कुरेखानी तेस्रो आमोजना एक िर्िभबत्रभा य भार्थल्रो 
ताभाकोसी, भार्थल्रो ताभाकोसी ३ ए आमोजना दईु िर्िभबत्र सक्न ेरक्ष्म भरए ताऩनन मसअनघका सयकायरे 

ननधाियण गयेको रक्ष्मअनुरूऩ सभमभा विद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्न नबएका धेयै उदाहयण छन।् तसथि सयकायद्िाया 
ननधािरयत रक्ष्मभा काभ सम्ऩन्न गनि चसुत्-दरुुस्त अनुगभनको व्मिस्था कामभ गयी सभमभ ैकाभ सक्न े

िाताियण भसजिना गनि दण्ड य ऩुयस्कायको व्मिस्था गरयनुऩछि। 
भुरुकभा बएको अऩाय जरसम्ऩदाको उऩमोग गदै सम्ऩन्न याष्ट्रको दाॉजोभा हाभी ऩनन ककन नउमबन े?        

  

फजेट िक्तव्मभ ैआगाभी १० िर्िभबत्र नदी फहािभा आधारयत ६ हजाय भेगािाट जरविद्मुत ्उत्ऩादन गनेजस्ता 
घोर्णा मसअनघका सयकायरे ऩनन नभरएका होइनन।् रक्ष्म घोर्णा गदैभा रक्ष्मभा ऩुग्न सककॉ दैन बन्न ेप्रशस्त 

उदाहयण मसअनघ ऩनन देखखएकारे विगतभा केकस्ता कायणरे रक्ष्म ऩूया हुन सकेनन,् सयकायरे गम्बीय भूल्माॊकन 

गयी जरविद्मुत ्विकासभा देखखएका सभस्माराई तत्कार ननभूिर गयी जरविद्मुत्भा रगानीभैत्री िाताियण भसजिना 
गनुिऩछि। 
  

हार प्राप्त ऊजािको सभुर्चत व्मिस्थाऩन नबएकै कायण ऩनन हाभीरे आिश्मकबन्दा फढी सभम रोडसेडडङ 

बोग्नुऩयेको छ। रोडसेडडङको अिस्था य उऩरब्ध विद्मुत्को सभुर्चत व्मिस्थाऩनका ऺेत्रभा न सयकायराई न त 

सम्फम्न्धत ननकामराई न ैखास ैचासो य र्चन्ता छ। 
  

विद्मुत ्चहुािटको अिस्था बमािह बए ऩनन चहुािट ननमन्त्रणको रार्ग मसअनघ प्रमास नबएको बन ेहोइन। 
सयकाय, ननजी ऺेत्र य आभ नागरयकको हातेभारोरे भात्र ैचहुािट ननमन्त्रण सपर हुन ेबएकारे त्मसका रार्ग 

त्रत्रऩऺीम प्रनतफद्धता भहत्िऩूणि छ। 
  

मस ऺेत्रका उद्मोग, करकायखानारे खऩत गरययहेको विद्मुत्राई कसयी सभुर्चत व्मिस्थाऩन गयी हार प्राप्त 

विद्मुत्फाट फढीबन्दा फढी उत्ऩादन गनि सककन्छ बन्न ेउद्देश्म भरई उद्मोग सॊगठन भोयङरे नेऩार उद्मोग 

िाखणज्म भहासॊघ, ऊजाि दऺता केन्र य जीआईजेडको सहमोगभा सॊगठनभा ऊजाि सेर स्थाऩना गयेको छ।  
  

उद्मोगहरूरे खऩत गरययहेको विद्मुत्को अडडट गयी खेय गइयहेको ऊजािको व्मिस्थाऩन एिॊ ननमन्त्रण गयी 
उद्मोगरे फढीबन्दा फढी राब उठाउन सकून ्बनी उद्मोगहरूको भागअनुसाय विदेशी ऩयाभशिदाताहरूको सहमोगभा 
इनजॉ अडडट गरयॉदै आएको छ। इनजॉ सेरराई उद्मोगफाट अडडट गनि प्राप्त ननिेदनको आधायभा सेररे 



सम्फम्न्धत उद्मोगफाट ऊजािसम्फन्धी केही तथमाॊक सॊकरन गयी तत्ऩश्चात ्खेय गइयहेको ऊजािराई आधनुनक 

मन्त्रको भाध्मभफाट अडडट गयी ननमन्त्रणका उऩामफाये उद्मोग व्मिस्थाऩन य सम्फम्न्धत कभिचायीहरूराई 

जानकायी गयाई तथा भरखखत प्रनतिेदन ददने गरयएको छ। 
  

मस ऺेत्रका केही ठूरा उद्मोगरे इनजॉ सेरफाट ऊजाि अडडट गयाई आर्थिक राब उठाउनसभेत सपर बएकारे 

ितिभान सभमभा हाम्रो भुरुकभा उऩरब्ध विद्मुत्को अिस्थाराई दृम्ष्टगत गदै इनजॉ अडडट य प्राप्त ऊजािको 
सभुर्चत व्मिस्थाऩन गनि सके केही भात्राभा बए ऩनन विद्मुत ्फचत बई इन्धन आमातको रार्ग खचि गनुि ऩरययहेको 
िैदेभशक भुरा फचत बई व्माऩाय घाटा कभ गनिसभेत भद्दत ऩुग्नेछ। 
  

बट्टयाई उद्मोग सॊगठन भोयङका प्रथभ उऩाध्मऺ हुन।् 
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भागथल्रो ताभाकोसी आमोजना ०७४ मबत्र ैऩूया हुने  
सुिास मोञ्जन 

 स्िदेशी रगानीभा ननभािण बइयहेको भार्थल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभािण २०७४ भबत्र ऩूया हुन े

बएको छ।  
  

रतु गनतभा काभ बइयहेको ताभाकोसी आमोजना बूकम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण एक िर्ि दढरा सम्ऩन्न हुन ेबएको 
हो। आमोजनाको ननभािण अिर्ध रम्म्फएसॉग ैरागत ऩनन फढ्न ेआमोजनारे जनाएको छ। 

 
  

दोरखाको राभाफगयभा ननभािण बइयहेको चाय सम ५६ भेगािाट विद्मुत ्ऺभता बएको आमोजना सुरुभा २०७३ 

सारभा सम्ऩन्न गन ेफताइएको र्थमो। आमोजनाका प्रिक्ता गणेश न्मौऩानेरे ०७३ ऩुस भदहनाभा काभ सम्ऩनन् 

गयी उत्ऩादनभा राग्न ेमोजनाको साथ अनघ फदढयहेको फेरा आएको बूकम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण एक िर्ि दढराइ 

बएको फताए।  
  

उनरे ताभाकोसी आमोजनाको काभ तीव्र रूऩभा अनघ फदढयहेको बन्दै कुन ैऩनन विऩत्ती नआईऩयेभा ननधािरयत 

सभमभा काभ सम्ऩन्न गन ेफताए। उनरे ३५ अफिभा ननभािण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखए ऩनन ननभािण सम्ऩन्न 

हुॉदासम्भ ५० अफि ऩुग्न ेअनुभान गरयएको जानकायी ददए। आमोजनाको काभ हारसम्भ ७९ प्रनतशत सम्ऩन्न 

बइसकेको छ। 
  

प्रिक्ता न्मौऩानेरे हार राभाफगयभा यहेको ड्माभको काभ फाहेक अरु सफ ैकाभ सुचारु बइयहेको फताए। राभाफगय 

ऩुग्न ेफाटोभा बूकम्ऩसॉग ैआएको ऩदहयो नयोककएका कायण काभ्रे बीयफाट राभाफगयको भौयेखोरासम्भ तीन सम ६० 

भभटय राभो सुरुङ ननभािण गनि रार्गएको फताए।  
  

सुरुङ ननभािणका रार्ग करयफ ११ कयोड रुऩैमाॉ राग्न ेफताउॉ दै तीन भदहना भबत्रभा काभ सम्ऩन्न गन ेजानकायी सभेत 

ददए। सुरुङ ननभािणको काभ आमोजनाको भुख्म ठेकेदाय कम्ऩन्नी भसनोहाइड्रोरे गरययहेको फताए। 
  

मस्त ैगोगय खोराको प्रोटेक्सन, ऩाियहाउस, िेरयेसको गेट फनाउन ेकाभ अनघ फदढयहेको फताए। न्मौऩानेरे 

आमोजनाको ऩयाभशिदाता ऩनन आमोजना स्थरभा आउन रागेको फताउॉ दै काभराई तीव्रता ददईयहेको जनाएका 
छन।्  
  

मस्त ैहार रट १ अन्तयगत भसनोहाइड्रोरे सुरुङ ,सडक य विद्मुत ्गहृको काभ बइयहेको, रट २ अन्तयगत टेक्स 

म्माको नाभक इम्न्डमन कम्ऩनी हाइड्रोभेकाननकरे ऩेनस्टक को ऩाइऩ ढुिानी गरययहेको, रट ३ अन्तयगत एम्न्ड्रज 

हाइड्रो अम्स्िमन कम्ऩनीरे इरेक्िोभेकाननकर, ऩाियहाउसको काभ बइयहेको छ। 
  



मस्त ैरट ४ अन्तयगत इम्न्डमन ठेकेदाय कम्ऩन्नीरे ऩनन िासभभसन राइनको काभ गरययहेको जनाएको छ। 
हारसम्भ एक सम २७ िटा टािय भध्मे ८२ िटाको पाउन्डसेन गरयएको य ४२ िटा टािय ननभािण बइसकेको 
आमोजनाको बनाइ छ।  
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उत्तयगॊगा जरविद्मुत्को काभ थाल्न भाग 

रारप्रसाद शभाि 
 

प्रस्तावित ३ सम भेगािाट ऺभताको जराशममुक्त उत्तयगॊगा जरविद्मुत ्आमोजना ननभािण सुरु गनि स्थानीमरे 

भाग गयेका छन ्। 
सयकायरे हारै साििजननक गयेको फजेटभा विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) तमाय ऩानि 
जरविद्मुत ्कम्ऩनी स्थाऩना गन ेजनाएऩनछ खसुी बएका स्थानीमरे काभभा दढराइ गनि नहुने फताएका 
हुन ्। 
आमोजनारे विकट ढोयऩाटन ऺेत्रकै विकास हुनेभा स्थानीम विश्िस्त छन । साथै कृत्रत्रभ तार य ढोयऩाटन 

भसकाय आयऺभा ऩमिटकीम चहरऩहर फढ्ने य आयऺको सॊयऺणभा सहमोग ऩुग्नेभा उनीहरू ढुक्क छन ्। 
„आमोजनाको काभ नछटो थाल्नुऩने हाम्रो भाग छ,‟ िोिाङ गाविसका ऩूिि अध्मऺ शयेभान घनतिरे बने, 
„इम्न्जननमयीङ, िाताियणीम य अन्म आिस्मक सिेका काभ सकेय नछटो ननभािण प्रकिमा अनघ फढाउनु 
ऩयम्ो ।‟ 
जरविद्मुत आमोजना सयोकाय सभभनतका सल्राहकायसभेत यहेका उनरे आमोजना फनेभा खेतीऩाती य 

ऩशुऩारनरे व्मािसानमक रूऩ भरने फताए । स्थानीम य सयकायको सॊमुक्त रगानीभा आमोजना फनाउने 
फजेटभा उल्रेख गयेको छ । 
उत्तयगॊगा (ढोयखोरा), काङखोरा य बुजी खोराको ऩानीराई ढोयऩाटनको सभथय बूबागभा विशार तार 

फनाएय त्रफजुरी ननकाभरनेछ । मसका रार्ग विस्ततृ अध्ममन बइयहेको छ । ननसी य फोिाङको भसभाना 
गाबाभा फाॉध हारेय खासभुय य काङको फीचभा सुरुङ भापि त ननसी १ को भसार गाउॉभा विद्मुत्गहृ फनाउने 
मोजनाभा छ । 
िर्िमाभ य दहभऩातको ऩानीसभेत सॊकरन गयी ३ समबन्दा फढी भेगािाट त्रफजुरी ननकाल्न सककनेतपि  
ऩनन अध्ममन बइयहेको य ऩानीको भात्रा नाप्ने काभ ऩनन जायी छ । आमोजना फन्ने खफयरे मस ऺेत्रको 
जग्गाको बाउ फदढयहेको छ । 
तार फनेऩनछ ५ समदेखख ६ समसम्भ घय डुफानभा ऩन ेघतॉरे फताए । अदहरे ढोयऩाटन ऺेत्रभा जग्गा 
ककनफेच य घय ननभािण अत्मर्धक फढेको छ । मसरे ऩनन सभमभ ैजग्गा अर्धग्रहण गयेभा आमोजनाका 
रार्ग सहज हुने स्थानीम अगुिा फताउॉछन ्। 
स्थानीमराई भकाि नऩन ेगयी भुआब्जा य सेमयसभेत ददनुऩने भाग स्थानीमको छ । फोफाङ भाविका 
प्रधानाध्माऩक माभफहादयु कामतरे भुआब्जासॉगै स्थानीमराई सेमय ऩनन ददनुऩने फताए । 
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नरमसॊह गाढको अननममभतता प्रकयणभा नमाॉ तथ्म सािभजननक 

याम्ष्िम भहत्त्िको ४१० भेगािाट ऺभताको नरभसॊह गाढ जराशमुक्त जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩयाभशिदाता 
छनोटका िभभा बएको अननमभभतता सम्फन्धी नमाॉ तथम साििजननक बएको छ। उक्त ऩरयमोजनाको 
कपम्जत्रफभरटी स्टडी, डडटेर इम्न्जननमरयङ सब ेएन्ड डडजाइन य िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन प्रनतिेदनका रार्ग 

ऩयाभशिदाता छनोट गन ेिभभा कभ यकभ फोरकफोर गयेको कम्ऩनीराई नददएय फढी यकभ कफोर गन ेकम्ऩनीराई 

ठेक्का ददॉदा कस्तो–कस्तो हथकन्डा प्रमोग गरयमो बन्न ेसम्फन्धभा नमाॉ तथम साििजननक बएको हो। 
ऩयाभशिदाता छनोटका िभभा अननमभभतता बएको धन्दै प्रधानभन्त्री कामािरम य व्मिस्थावऩका सॊसदको 
साििजननक रेखा सभभनतभा उजुयी ऩयेऩनछ प्रधानभन्त्री कामािरमरे ऊजाि भन्त्रारमराई छानविन गनि ददएको 
ननदेशन फभोम्जभ गदठत छानविन सभभनतरे उजुयीकतािरे दाफी गयेको तथमका फायेभा केही नफोरे ऩनन 

ऩयाभशिदाताको प्रस्ताि भूल्माॊकनभा त्रटुी य अननमभभतता बएको तथम उजागय गयेको छ। जसभा ऩयाभशिदाताराई 

यखखएको शतिभा सम्ऩन्न आमोजनाराई भात्र भूल्माॊकनभा सभािेश गनुिऩनेभा सम्ऩन्न नै नबएको 
ऩाककस्तानम्स्थत फसहा डडभय ड्माभ एचऩी आमोजनाराई आधाय भानेय स्भेक जेबीराई १ दशभरफ २ अॊक ददइएको 
उल्रेख छ। 
त्मस्त ैआफ्न ैदेशभा कम्म्तभा डढे ककरोभभटय ऺेत्रपरभा रयभसबय एरयमा बएको कम्म्तभा २ सम भभटय उचाई ड्माभ 

बएको जरशाममुक्त जरविद्मुत ्आमोजना िा जरस्रोतसम्फन्धी आमोजनाको िाताियणीम तथा साभाम्जक प्रबाि 

भूल्माॊकनको अनुबि हुनुऩन ेय त्मस्तो अनुबि बएकाराई २ नम्फय य नबएकाराई शून्म अॊक ददने स्ऩष्ट बए ऩनन 

स्भेक जेबीरे एड्ड्रसेेड इन्बाइयोभेन्टय इन्प्माक्ट एम्स्सभेन्ट एक्सऩेक्ट गयेको कागजात ऩेस गये छ। जुन शति 
अनुसायको ईआईए नबएय त्मसको एउटा दहस्सा भात्र बएकारे त्मसराई ऩूणि अॊक ददनु गरत बएको फताइएको छ। 
मस ैगयी भूल्माॊकनभा सभािेश गरयएको आमोजनाको िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकनको कामि प्रायम्ब न ैबएको छैन। 
हार सो आमोजनाको स्कोवऩङ सम्फन्धी कागजात तमायी गन ेचयणभा यहेको छ। सो कामिका रार्ग ठेक्का सम्झौता 
६ अगस्ट २०१४ भा बई सो भभनतरे दईु िर्िभा उक्त आमोजनाको स्कोवऩङ कागजात तमाय गन ेरक्ष्म यहेको छ। तय, 

सो ठेक्का ऩाएको एक िर्ि ऩनन ऩूया नहुॉदै २५ जुन २०१५ भा स्भेक जेबीरे नरभसॊह गाढभा प्रस्ताि ऩेस गयेको तथम 

खरुासा बएको छ। 
साथ ैस्भेक जेबीरे प्रस्ताि गयेको विऻहरूको नाभभा ऩनन हचिुाको बयभा अॊक ददइएको छ। जसभा कस्ट 

इम्न्जननमयका रार्ग १० भेगािाटबन्दा ठूरा कम्म्तभा दईु िटा आमोजनाुा काभ गयेको हुनुऩन ेबए ऩनन 

शतिअनुसायको अनबुि नऩुगेका भीनफहादयु यानाबाटका सम्फन्धभा शून्म दशभरफ १६५ ददइएको छ। ल्मान्ड मुजय 

प्रानयको हकभा ऩनन सोही फयाफयको अॊक ददइएको छ। जफकी स्भेक जेबीरे अिािन प्राननङको मोग्मता बएका 
यभेश भसग्देरको विियण प्रस्तािभा ऩेश गयेको छ। 
मस्त ैभसननमय सब ेभाग बएकोभा भास्टय इन ल्मान्ड सब ेमोग्मता बएका ऩूणिप्रसाद ओरीराई इम्न्जननमरयङ सब े

भानेय शून्म दशभरफ १६५ फायफयकै अॊक ददइएको छ। ऩुयात्िविद्को विर्मभा ऩनन पयक विधाका व्मम्क्त 

भानिशास्त्री डा.ऋवर्केशियाज ऩाण्डकेो विियण ऩेस गयी सोही अॊक प्रदान गरयएको छ। ऩुयातत्िविद् य भािशास्त्री 
पयक विधा बए ऩनन छनोट गदाि एउटै भान्न ुयोचक छ। 



उल्रेखखत फुॉदाहरूका कायण आमोजनाको प्राविर्धक प्रस्तािभा अननमभभतता बएको स्ऩष्ट देखखन्छ। तय, त्मसराई 

सच्चाउन नरभसॊङ गाढ जरविद्मुत ्आमोजना विकास सभभनतराई ननदेशन ददनुऩनेभा छानविन सभभनत भौन 

फसेको छ। उजुयीकतािको दाफीका सम्फन्धभा छानविन सभभनत भौन फसेको हुॉदा छानविन सभभनतको प्रनतिेदन अऩुयो 
यहेको विऻहरूको बनाइ छ। साथ ैछानविन सभभनत विबागस्तयीम बएकारे छानविनराई स्िच्छ एिभ ्

स्ितन्त्रतऩूििक फनाउन सॊसदको रेखा सभभनतरे न ैविऻ याखेय छानविन गयी ऩयाभशिदाता छनोटभा बएको 
अननमभभतता योक्नुऩन ेजानाकायहरू फताउॉछन।् 
जाजयकोट म्जल्राभा ननभािण गरयन ेउक्त ऩरयमोजनाको ऩयाशिदाता छनोट गनि म्स्िटजयल्मान्डको एएप कन्सल्ट 

कम्ऩनीसॉगको साझदेायीभा नेऩारी कम्ऩनीहरू एनईएसएस य हाइड्रो कन्सल्ट इम्न्जननमरयङ कम्ऩनी तथा 
अस्िेभरमारी कम्ऩनी स्भेकसॉगको साझदेायीभा अभेरयकन कम्ऩनी एभडब्रूएच इन्टयनेसनर य नेऩारको उदम 

कन्सल्टेन्सी अम्न्तभ प्रनतस्ऩधािभा यहेका र्थए। 
एएप कन्सल्ट कम्ऩनीको नेततृ्िभा यहेका ऩयाशिदाता कम्ऩनीरे कफुर गयेको यकभबन्दा ३३ कयोडबन्दा फढी कफुर 

गन ेस्भेकराई ऩयाभशिदाताको ठेक्का ददइएको छ। नेऩार सभाचायऩत्रराई प्राप्त जानकायीअनुसाय एएप कन्सल्टरे 

उल्रेखखत काभका रार्ग कूर ८३ कयोड ६५ राख ६६ हजाय २ सम ३५ रुवऩमाॉ कफुर गयेको र्थमो बन ेस्भेकरे १ अफि 
१९ कयोड ९१ राख ५६ हजाय ८ सम ३२ रुवऩमाॉ ८१ ऩैसा कफुर गयेको र्थमो। 
प्रनतस्ऩधॉ कम्ऩनीबन्दा ३३ कयोड २५ राख ९० हजाय ५ सम ९९ रुवऩमाॉ फढी कफोर गन ेकम्ऩनीराई ठेक्का ददइएको 
छ। एकानतय फढी कफोर गन ेकम्ऩनीराई ठेक्का ददने तथा अकोतपि  ठेक्का प्राप्त गयेको कम्ऩनीरे ऩेस गयेका 
कागजात ऩनन पजॉ बएकारे ऩयाभशिदाता छनोटभा अननमभभता बएको प्रष्ट हुन्छ। 
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म्माग्दी खोरा जरविधतु ्आमोजनाको वििाद सुमरटमो  
२५ भेगािाटकोु ेआमोजना नछट्टै सञ्चारन हुन े

ननरुता शभाि  
म्माग्दी । ऩम्श्चभ म्माग्दीको दयिाङभा ननभािण हुन ेबननएको २५ भेगािाट ऺभताको म्माग्दी खोरा जरविद्मुत ्

आमोजनाको वििाद सभाधान बएको छ । काभरका हाइड्रो कम्ऩनी भरभभटेडरे ननभािण अनुभनत ऩाएको सो आमोजना 
प्रबावित ऺेत्रका ६ गाविसका फाभसन्दाको असन्तुम्ष्टका कायण राभो सभमदेखख वििादभा यहेको र्थमो । 
आइतिाय म्माग्दी खोरा जर उऩमोग सयोकाय सभभनत य काभरका हाइड्रो कम्ऩनीको सॊमुक्त आमोजनाभा बएको 
सूचनाभूरक कामििभभा सयोकायिाराफीच राभो छरपरऩनछ वििाद सभाधान बई ननभािण प्रकिमा अनघ फढाउने 
सहभनत बएको हो । 
म्माग्दीका साॊसदद्िम नियाज शभाि य येशभफहादयु फाननमाॉसदहत याजनीनतक दरका प्रनतननर्ध, काभरका हाइड्रोका 
सञ्चारक, म्माग्दी खोरा जर उऩमोग सयोकाय सभभनतका सदस्म, स्थानीम फाभसन्दा य प्रबावित ऺेत्रका 
फाभसन्दाहरू सहबागी बेराभा म्माग्दी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको सञ्चारन विर्ध, आमोजनाफाट स्थानीमरे 

ऩाउन ेसुविधा, मसको ननभािण प्रकिमा य शमेयको फायेभा सहभनत बएऩनछ आमोजना अनघ फढ्ने बएको हो । 
ननजीऺेत्रको सम्ऩूणि रगानीभा ननभािण हुन ेसो आमोजनाभा प्रबावित ऺेत्रका ६ गाविसका जनतारे धेयै रगानी गनि 
ऩाउनुऩन ेभागसदहत वििाद उत्ऩन्न बएऩनछ आमोजनाको काभ अनघ फढ्न सकेको र्थएन । कानूनी रूऩभा न ैमस्ता 
जरविद्मुत ्आमोजना सञ्चारन हुॉदा स्थानीमरे १० प्रनतशत शमेय रगानी गनि ऩाउनुऩन ेनीनतगत व्मिस्था यहेको 
छ । तय, ननजीऺेत्रफाट सञ्चारन हुन रागेको सो आमोजनाभा प्रबावित ऺेत्रका फाभसन्दारे फढी रगानी गनि ऩाउन ु

उनीहरूको अर्धकाय बएको य कम्ऩनीरे मस विर्मभा स्थानीमराई फेिास्ता गयेको बन्न ेआयोऩ राग्दै आएको र्थमो 
। 
‘धेयै राभो सभमसम्भको सॊिाद य छरपरऩनछ आमोजनारे गनत भरन ेबएको छ,’ म्माग्दी उद्मोग िाखणज्म सङ्घका 
द्वितीम उऩाध्मऺ सुत्रफन शे्रष्ठरे बन,े ‘वििाद सभाधान बमो, अफ नछट्टै आमोजनारे गनत भरनेछ ।’ 
विद्मुत ्प्रार्धकयणफाट राइसेन्स भरई ऩीऩीए सम्झौतासभेत बइसकेको सो आमोजना ननभािण प्रकिमाभा प्रिेश 

गरयसकेऩनछ स्थानीमको असन्तुम्ष्टका कायण ननभािण कामि अनघ फढ्न सकेको र्थएन । 
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विद्मुत ्सुविधा ऩाएऩनछ १ सम १ घयधयुी राबान्न्ित 

म्माग्दीको फयङ्जा–९ धाऩुङभा केन्रीम प्रसायण राइनको विद्मुत ्सुविधा विस्ताय बएऩनछ महाॉका स्थानीम दङ्ग 

बएका छन ्। विद्मुत ्सुविधा बएऩनछ सहजै फत्ती फाल्न, टेभरभबजन हेनि, भोफाइर, ल्माऩटऩ चाजि गनि, कम्प्मुटय 

चराउन ऩाउॉदा गाउॉ रे दङ्ग बएका छन ्। त्महाॉका फाभसन्दारे सौमि ऊजाि, टुकी य ददमारो प्रमोग गदै आएका र्थए । 
रू. ३५ राख ३६ हजाय रागतभा सम्ऩन्न विद्मुतीकयण मोजनाफाट फयङ्जा–९ भा ऩन ेधाऩुङ य भहेशगाउॉका एकसम 

एक  घयधयुी राबाम्न्ित बएको हो । नेऩार विद्मुत ्प्रार्धकयण य म्जविसको दश दश राख, गाविसको सात राख ५९ 

हजाय य उऩबोक्ताको रू.  आठ राख आठ हजाय रगानीभा आमोजना ननभािण बएको उऩबोक्ता सभभनतका अध्मऺ 

भनफहादयु चोचाङ्गीरे फताए । यासस 
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ऊजाभ भन्त्रारमरे सम्झौता उल्रॊघन गयेको आयोऩ 

नेऩार विद्मुत ्प्रार्धकयणका कामिकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे ऊजाि भन्त्रारमरे आपू ननमुक्त हुॉदा 
गरयएको सम्झौता उल्रॊघन गयेय कामि सम्ऩादन भूल्माॊकन गयेको आयोऩ रगाएका छन ्। ऊजाि 
भन्त्रारमद्िाया गदठत भूल्माॊकन सभभनतरे कामि सम्ऩादन भूल्माॊकनभा असपर देखाएऩनछ त्मसको 
ऩुनयािरोकन गयाउन भन्त्रारमराई ऩत्र ऩठाउॉ दै काफ्रेरे भूल्माॊकन िस्तुननष्ठ÷व्मािहारयक नबई 

ऩूिािग्रही बएको उल्रेख गयेका छन ्। कामिकायी ननदेशक सपर हुनका रार्ग कामि सम्ऩादन भूल्माॊकनभा 
५० प्रनतशत ल्माउनुऩनेभा काफ्रेराई सभभनतरे ४४ दशभरि ३५ प्रनतशत भात्र नम्फय ददएको छ । उनरे 

ऩत्रभा स्ितन्त्र रूऩभा कामिकायी ननदेशकराई काभ गने अिसय ददनुऩनेभा नददएको, ऊजाि भन्त्रारमरे 

आपूराई भन्त्रारमभा हाम्जय गयाउनेजस्ता कामि गयेय िाताियण त्रफथोरी भन्त्रारम य आपूफीच बएको 
कामि सम्ऩादनसम्फन्धी सम्झौताराई तोडकेो जस्ता आयोऩ रगाएका छन ्। 
ऩुनयािरोकनका रार्ग ऩठाएको ऩत्रभा सम्झौताविऩयीत भन्त्रारमरे अको व्मिस्था नबएसम्भका रार्ग 

बन्दै हाम्जय गयाउने ननणिमसॉगै सम्झौता उल्रॊघन गयेको आयोऩ रगाइएको छ । त्मस्तै, १५ असोजदेखख ९ 

ऩुस २०७२ सम्भ भन्त्रारमरे कामिकायी ननदेशककै स्िीकाय नगयेको, सञ्चारक सभभनतको फैठकसभेत 

फस्ने िाताियण नबएको अिस्थाराई फेिास्ता गयेको तथा कामि सम्ऩादक भूल्माॊकन सम्झौताको ऩारना 
नगयी १२ कावत्तक २०७२ सम्भको कामि सम्ऩादन भूल्माॊक ऩयस्ऩय वििाददत, एकऩऺीम य अविश्िसनीम 

हुॉदा भूल्माॊकन खायेजबागी बएको ऩत्रभा उल्रेख छ । विभबन्न आमोजनाको अनुगभन, विद्मुत ्चहुािट 

ननमन्त्रण, आमोजनाको अध्ममन तथा ननभािण सभाम्प्त, सॊस्थागत सुदृढीकयण आदद विर्मको प्रगनत 

हाभसर गन ेसन्र्दबभा बूकम्ऩको फाफजुद सन्तोर्जनक प्रगनत हाभसर बएकाभा तोककए फभोम्जभको 
प्रगनत नबएको बनी न्मून तथा शून्म अॊक प्रदान गरयएको सभभनतको भूल्माॊकन प्रनतिेदन कयायीम 

भान्मता, अभ्मास य भूल्माॊकन भाऩदण्डविऩयीत यहेको उनरे उल्रेख गयेका छन ्। उनरे बूकम्ऩ 

रगामतको अिस्थाराई दृम्ष्टगत नगयी गरयएको भूल्माॊकन अव्मािहारयक, अन्मामऩूणि य ऩूिािग्रही बएको 
उल्रेख गयेका छन ्।  
कामि सम्ऩादनप्रनत १५ फुॉदे सहभनत सदहतको ऩत्र रेखेका काफ्रेरे आपूरे बूकम्ऩरे उत्ऩन्न प्रनतकूर 

ऩरयम्स्थनतका फाफजुत गरयएको कामिको ननष्ऩऺ य स्ितन्त्र कामि सम्ऩादन भूल्माॊकन बएभा आपूरे ८१ 

दशभरि ५५ प्रनतशत प्राप्त हुने दाफी गयेका छन ्। ऩदहरो तीन भदहनाको प्रनतिेदन आपूरे सभमभ ैफुझाए 

ऩनन त्मसको विस्ततृ गहृकामि य प्रनतकृमा सदहतको सुझाि सभमभ ैउऩरब्ध नगयाई तोककएको 
अिर्धभबत्र जानकायी ददनुऩनेभा नददएको तथा प्रकृमा ऩूया नगयी दवूर्त भनसामरे ७ भदहनाऩनछ ऩुन् 
सेिाफाट हटाउने उद्देश्मका साथ गरयएको न्मून भूल्माॊकन प्रनतिेदन सदहतको ऩत्र फदयबागी बएको 
उल्रेख छ । ऩत्रभा आफ्नोसभेत सहभनतभा सम्झौताको दपा ९ भा बएको व्मिस्थाअनुसाय 

भन्त्रीऩरयर्द्फाट स्ितन्त्र सभूह गठन गयी कामि सम्ऩादन भूल्माॊकन ऩुनयािरोकन गनि भाग गरयएको छ । 



उनरे विद्मुत ्प्रार्धकयण सञ्चारक सभभनतको ननणिमफाट अर्धकाॊश काभ अनघ फढ्ने उल्रेख गदै फैठक 

नबएको विर्मराई कुन ैख्मार नगरयएको म्जककयसभेत ऩत्रभा गयेका छन ्। भन्त्रारम य प्रार्धकयण 

फीचको विभबन्न कायण देखाएय १० बदौ २०७२ देखख २० भाघ २०७२ सम्भ प्रार्धकयण फोडि फैठक फस्न 

सकेको र्थएन ।  
कामिकायी ननदेशक काफ्रेको ३ य ६ भदहनाको एकैचोदट कामि सम्ऩादन भूल्माॊकन गरयएकाभा ४७ प्रनतशत 

भात्र अॊक ऩाएऩनछ उनरे मसविरुद्ध ऩुनयािरोकनका रार्ग ऊजाि भन्त्रारमभा ननिेदन ददएका र्थए । 
ननिेदनका आधायभा ऊजाि भन्त्रारमरे ऩूििसर्चि फारानन्द ऩौडरेको सॊमोजकत्िभा सभभनत गठन 

गयेकाभा भूल्माॊकन सभभनतको प्रनतिेदनराई उऩमुिक्त ठह¥माएको र्थमो । मसविरुद्ध उनरे 

भम्न्त्रऩरयर्द्भा ऩुनयािरोकनका रार्ग ननिेदन ददएका र्थए । तत्कारीन ऊजािभन्त्री ऻिारीराई 

तत्कारीन प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे हटाएऩनछ ननभभत्त ऊजािभन्त्रीको म्जम्भेिायी ऩाएका तत्कारीन 

उऩप्रधानभन्त्री िाभदेि गौतभरे अर्धकाय ऺेत्र नाघेय काफ्रेराई भन्त्रारमभा हाम्जय हुन ननदेशन ददएका 
र्थए बन ेउनको फखािस्तीका रार्ग भम्न्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि रगेका र्थए । 
सम्झौताअनुसाय उनरे ऩुन् ऩुनयािरोकनका रार्ग भम्न्त्रऩरयर्द्भा ननिेदन ददएकाभा भम्न्त्रऩरयर्द्रे 

गठन गन ेसभभनतको प्रनतिेदनका आधायभा भात्र फखािस्ती गनि भभल्ने बन्दै सो प्रस्ताि दताि गनै 
अस्िीकाय गयेको र्थमो । यामभाझी असोजभा ऊजािभन्त्री फन ेऩनन ऩुसभा भात्र प्रार्धकयण नछयेका र्थए 

बने ऊजाि य प्रार्धकयणफीच फढेको द्िन्द्िका कायण कामिकायी ननदेशक काफ्रेद्िाया हस्ताऺरयत ऩत्र चाय 

भदहनासम्भ भन्त्रारमरे अस्िीकाय गयेको र्थमो । 
काफ्रेरे ऩत्र ऩठाएरगत्त ैऊजाि भन्त्रारमरे सयकायका ऩूििसर्चि ऩूणि कडरयमाको सॊमोजकत्िभा दीनफन्धु 
ऩोखयेर य तायानाथ साऩकोटा सदस्म यहेको ऩुनयािरोकन सभभनत गठन गयेको छ । ऩाॉच ददनभबत्र 

ऩुनयािरोकन गन ेगयी सभभनत गठन गरयएको ऊजाि भन्त्रारमका सहप्रिक्ता गोकणियाज ऩन्थरे फताए । 
कामिकायी ननदेशक स्रोतरे बने जरविद्मुत ्ऺेत्रसॉग असम्फम्न्धत व्मम्क्त याखेय सभभनत गठन गरयएको 
तथा आफ्नो सहभनतभा सभभनत गठन गनुिको सट्टा एकरौटी गरयएको फताएको छ ।  
कडरयमा नेततृ्िको सभभनतरे ददएको प्रनतिेदन ऩनन र्चत्त नुफझभेा उनरे पेरय ऩुनयािरोकनका रार्ग 

भन्त्रीऩरयर्द्फाट अको सभभनत गठनका रार्ग भाग गनि सक्नेछन ्। भन्त्रीऩरयर्द्रे गठन गयेको सभभनतरे 

ऩनन असपर देखाएभा उनराई ऩरयर्द्रे फखािस्तसभेत गनि सक्नेछ । 
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भागथल्रो कणाभरी य अरुण तेस्रोभा भुआब्जा–िनरे सभस्मा 
बायतीम रगानीकतािरे अगाडड फढाएका दईु भहŒिऩूणि जरविद्मुत ्आमोजना जग्गा प्राम्प्त य िन ऺेत्रको 
अनुभनत नऩाउॉदा अगाडड फढ्न सकेका छैनन ्। भार्थल्रो कणािरी जरविद्मुत ्आमोजनाको रगानीकताि 
ग्रान्धी भाम्ल्रकाजुिन याि (जीएभआय) य अरूण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाको रगानीकताि सतरज 

विद्मुत ्ननगभको काभ अगाडड फढ्न नसक्नुका ऩछाडड जग्गाप्राम्प्त य िनऺेत्र खारी हुन नसक्न ुनै प्रभुख 

कायणका रूऩभा यहेको ऩाइएको हो ।  
भार्थल्रो कणािरी जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक जीएभआय नेऩारका उऩाध्मऺ दीभरऩकुभाय भसॊहरे 

आमोजना ऺेत्रको जग्गा प्राप्त गन ेविर्म नै सभस्माको रूऩभा यहेको फताए । रगानी फोडिरे फुधफाय 

साॊसदहरूराई डाकेय गयेको छरपर कामििभभा उनरे आमोजनाराई अगाडड फढाउने विर्मभा आपूहरू 

प्रनतफद्ध बएय रागेको बए ऩनन विभबन्न कायणरे सभस्मा आइयहेको फताए । 
आमोजना प्रबावित ऺेत्रका आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए)भा उल्रेख बएअनुसाय ऩुनफािस तथा 
ऩुनस्र्थाऩनाको मोजना तमाय बइसकेको छ । कम्ऩनीरे उत्ऩाददत विद्मुत ्त्रफिी गनि बायतका विभबन्न 

याज्म सयकाय य फॊगरादेश सयकायसॉग ऩनन छरपर गरययहेको जनाएको छ । आमोजनाराई आिश्मक 

सुयऺा उऩरब्ध गयाउने विर्मभा सयकायसॉग कुयाकानी बइयहेको छ ।  
रगानी फोडिका प्रभुख कामिकायी अर्धकृत याधेश ऩन्तरे जग्गा प्राम्प्तको विर्मभा सयकायका विभबन्न 

ननकामसॉग छरपर बइयहेको जानकायी ददए । उनका अनुसाय कुर ४८ हेक्टय ननजी जग्गा य िन ऺेत्रको २ 

सम ६२ हेक्टय जग्गा आमोजनारे प्राप्त गने विर्मभा बइयहेको छरपर प्रगनतउन्भुख यहेको छ । मस्तै, 
सतजर विद्मुत ्ननगभरे अगाडड फढाएको कुर ९ सम भेगािाट ऺभताको अरूण तेस्रो जरविद्मुत ्

आमोजनाको सभस्मा ऩनन भार्थल्रो कणािरीको जस्तै यहेको छ ।  
कुर १ खफि १६ अफि रागतको सो ऩरयमोजनाभा स्थानीम जनताराई ६ प्रनतशत सेमय ददइने बएको छ । 
नेऩाररे १ सम ९८ भेगािाट विद्मुत ्प्राप्त गनेछ । िावर्िक ४ अफि १ कयोड मुननट विद्मुत ्उत्ऩादन हुने 
आमोजनाभा सयकायरे जग्गाको हदफन्दी पुकुिा नगरयददॉदा य रुख कटानको स्िीकृनत ददन दढराइ हुॉदा 
काभ अगाडड फढ्न नसकेको ऩरयमोजनाका नेऩार प्रनतननर्ध हरययाभ सुिेदीरे जानकायी ददए ।  
जग्गा अर्धग्रहण य िनको स्िीकृनत तथा सहजीकयण गने काभ सयकायरे गनुिऩन ेऩीडीएभा उल्रेख छ । 
सुिेदीरे आमोजनाराई करयफ ३ हजाय योऩनी जग्गा आिश्मक ऩन ेफताए । आमोजनाभा कुर ६ हजाय रुख 

काट्नुऩन ेबए ऩनन आिश्मक प्रकिमा अगाडड फढाउन नसक्दा सभस्मा ऩैदा बएको आमोजनारे जनाएको 
छ । आमोजनाभा सतजर विद्मुत ्ननगभरे २५ अयफ् रगानी गनेछ बने फाॉकी ९१ अफि बायतको ऩािय 

पाइनान्स कऩोयेसन य अन्म वित्तीम सॊस्थाफाट ऋण भरने तमायी गरयएको छ ।  
आमोजना ननभािण बएऩनछ नेऩाररे १ सम ९८ भेगािाट विद्मुत ्प्राप्त गनेछ बन ेप्रबावित ६ गाविसभा 
आमोजनारे नन्शुल्क विद्मुतीकयणसभेत गने छ । कम्ऩनीरे आमोजनाको डीऩीआयका साथै 



िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन प्रनतिेदनसभेत तमाय ऩारयसकेको छ । सुखेत, अछाभ य दैरेख तीनिटै 

म्जल्राका केही गाविस प्रबावित हुन ेभार्थल्रो कणािरी जरविद्मुत ्आमोजना ऩनन ९ सम भेगािाट 

ऺभताको आमोजना हो ।  
नेऩार य बायत सयकायफीच बएको विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए)ऩनछ जीएभआयसॉग आमोजना 
विकास सम्झौता गरयएको मो ऩदहरो आमोजना हो । भार्थल्रो कणािरी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट 

नेऩाररे १२ प्रनतशत विद्मुत ्नन्शुल्क रूऩभा प्राप्त गनेछ बने २७ प्रनतशत सेमय प्राप्त गनेछ । नेऩाररे 

कुर १ सम ८ भेगािाट विद्मुत ्नन्शुल्क ऩाउनेभा हार जडडत ऺभताको करयफ १५ प्रनतशत हो ।  
आमोजनारे तल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩाने प्रबािका विर्मभा सभेत अध्ममन गयेय थऩ कायफाहीका रार्ग 

भसॉचाइ विबागभा प्रनतिेदन फुझाइसकेको जनाइएको छ । ऩरयमोजनाफाट प्रबावित हुन ेसुखेत य अछाभका 
तीन÷तीन गाविस य दैरेखका ६ गाविसका २ सम ३९ घयऩरयिायको व्मिस्थाऩन गनुिऩनेछ । हार सो 
आमोजनाको रागत १ खफि १२ अफि यहेको छ । आमोजना भुरुकको दहतभा नयहेको बन्दै केही याजनीनतक 

दर तथा सभूहरे वियोध गदै आएका छन ्। 
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भागथल्रो कणाभरी जरविद्मुत ्आमोजना : अगधग्रहण ढढराइरे जग्गाधनी 
अन्मोरभा 
जग्गा अर्धग्रहण प्रकिमा सुरु नहुॉदा भार्थल्रो कणािरी जरविद्मुत ्आमोजना स्थरका फाभसन्दा अन्मोरभा ऩयेका 
छन ्। विकासकताि कम्ऩनी „जीएभआय‟ रे भुआब्जा ननधाियण सम्फन्धभा स्थानीमसॉग ऩमािप्त छरपर नगदाि 
सभमभ ैजग्गा अर्धग्रहण हुन नसकेको हो । अर्धग्रहणभा दढराइरे जग्गाधनी अन्मोरभा छन ्। भार्थल्रो कणािरी 
सयोकाय सभभनत सॊमोजक फभफहादयु फीसीरे अर्धग्रहण प्रकिमा सुरु नहुॉदा स्थानीमिासी खेतीफारी 
रगाउन/ेनरगाउन ेबन्न ेअन्मोरभा यहेको फताए । 
‘अदहरे खेती फारी रगाएभा ऩनछ त्मवत्तकै नष्ट हुन सक्छ,‟ उनरे बन,े „फाॉझो याखौं बन ेआमोजनारे जग्गा नभरए 

के खान ेबन्न ेर्चन्ता छ ।‟ आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) बएको करयफ दईु िर्ि त्रफनतसक्दासभेत जग्गा 
अर्धग्रहण प्रकिमा सुरु हुन सकेको छैन । „जीएभआय‟ रे जग्गाधनीसॉग हारसम्भ दईु ऩटक िाताि गयेको छ । 
„जीएभआय‟ रे प्रनतयोऩनी साढे ७ राख रुऩैमाॉसम्भ ददन सक्न ेफताएका र्थमो बन ेजग्गाधनीरे कम्तीभा २० राख 

ऩाउनुऩन ेअडान याखेका र्थए । 
ऩदहरो िातािभा ‘जीएभआय‟ रे प्रनतयोऩनी ६ राख ददन सक्न ेफताएको र्थमो । ऩनछल्रो िातािभा डढे राख फढ्न 

सहभत बएको हो । स्थानीमिासीरे आपूहरू जग्गा ददन तमाय हुॉदाहुॉदै कम्ऩनीरे फेिास्ता गयेको गुनासो ऩोखेका 
छन ्। दैरेख याभागाडका जीिन थाऩारे आमोजना फनाउनराई आपूहरू वियोधी ऩऺसॉग जुधेय फसेको फताए । 
„आमोजनाराई जग्गा भात्र होइन । साया िाताियण ददॉदै छौं,‟ थाऩारे बन,े तय, कम्ऩनी उर्चत भुआब्जा ददन तमाय 

छैन ।‟ 
आमोजनाफाट विस्थावऩत हुॉदा भाछा भान ेव्मिसाम सॊकटभा ऩन ेउनको बनाइ छ । सात्तराका नतरक शाहीरे 

आमिघाटसभेत आमोजनाका रार्ग सुम्ऩेको फताए । „मो सफ ैजोडये प्रनतयोऩनी २० राख बनेका हौं । कम्ऩनी आधा 
ददनसभेत तमाय बएन,‟ उनरे बन े। स्थानीमरे उर्चत भुआब्जा नऩाए आमोजना फन्न नददने चतेािनी ददॉदै आएका 
छन ्। 
ऩीडीएभा जग्गा अर्धग्रहण कम्ऩनी आपैं रे गनि सक्न ेउल्रेख छ । मदद कम्ऩनीरे नसके नेऩार सयकायरे 

अर्धग्रहण गनुिऩन ेछ । सयोकाय सभभनतका सॊमोजक एिॊ अछाभ बैयिस्थानका फाभसन्दा फभफहादयु फीसीरे 

जीएभआयरे अर्धग्रहण दढरा गदाि थऩुैय् शॊका उत्ऩन्न बएको फताए । „ऩीडीएअनुसाय सभम गुज्रॉदै छ । दजिनौं ऩटक 

िाताि फोराउनुऩनेभा कम्ऩनी ऩम्न्छॉदै छ,‟ उनरे बन,े „मसरे गदाि सभम रम्माउन ेय राइसेन्स „होल्ड‟ गयी याख्न ेहो 
कक बन्न ेआशॊका राग्न थारेको छ ।‟ 
दैरेखका सात्तरा, भसॊगौडी, रमाटी विन्रासैनी, दलु्रु नगयऩाभरकाका नेऩा–नाउरेकटुिार य खडािाडा गाविस 

सुखेतका ऩोखयीकाॉडा, छाप्र,े सारकोट य अछाभका बैयिस्थान, यहप, यानीिन गाविस मस आमोजनाफाट प्रत्मऺ 

प्रबावित हुन ेछन ्। ऩुन:स्थाऩना तथा ऩुनफािससम्फन्धी कामिमोजनाअनुसाय कुर ४ सम २६ घयधयुी प्रबावित हुन े

छन ्। 
स्रोतका अनुसाय जीएभआयरे अरुण तेस्रोराई ऩखखियहेको छ । „अरुण तेस्रोभा जनत तोककन्छ, त्मसकै सयोपेयोभा 
भार्थल्रो कणािरीको भुआब्जा तोक्न ेभनसाम छ,‟ जीएभआयको सुखेत कामािरमभा कामियत एक कभिचायीरे बने । 



अरुण तेस्रो बायतीम सयकायी कम्ऩनी सतरज विद्मुत ्ननगभ य भार्थल्रो कणािरी ननजीस्तयको बायतीम 

फहुयाम्ष्िम कम्ऩनी जीएभआयरे ननभािण म्जम्भा भरएका छन ्। दिुै ९ सम भेगािाटका आमोजना हुन ्। 
जीएभआयरे जग्गा अर्धग्रहणभा दढराइ गदाि त्मसको प्रत्मऺ असय वित्तीम स्रोत व्मिस्थाऩनभा ऩयेको छ । अफ 

उसरे अर्धग्रहण गरयददन सयकायराई आग्रह गन ेतमायीभा ऩुगेको छ । आमोजनाका रार्ग ननजी ७ सम य 

साििजननक ९१ ककत्ता जभभन अर्धग्रहण गनुिऩन ेछ । सयकायरे अफको ८ भदहनाभबत्र अर्धग्रहणको प्रकिमा सम्ऩन्न 

गनुिऩन ेफाध्मता छ । 
जीएभआयरे ऩीडीए उल्रेख बएफभोम्जभ ऋण जुटाउन नसकेको बन्दै सयकायसॉग थऩ एक िर्ि सभम भाग गयेको 
छ । भार्थल्रो कणािरी ननभािण गनि जीएभआय य नेऩार सयकायफीच ऩीडीए बएको आगाभी असोज ३ भा दईु िर्ि 
ऩुग्दै छ । मस अिर्धभा कम्ऩनीरे ननभािण ऩूििका सफ ैतमायी ऩूया गनुिऩन ेहुन्छ । जीएभआयरे विद्मुत ्खरयद 

सम्झौता (ऩीऩीए), जग्गा अर्धग्रहण य िान्सभभसन भास्टय प्रानसम्फन्धी कागजात फुझाएऩनछ भात्र फैंकहरूराई 

रगानीको फाटो खलु्न ेछ । 
 
 

 
 


