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लऱपऩङ खोऱाको पिद्युत ्खररद गने सम्झौता 
नेऩार य चीनको फोडडय नजजकै सिन्धऩुाल्चोक जजल्राको तातोऩानी गाविि जथथत सरवऩङ खोराभा १६ दशभरि २६ 

भेगािाटको हाइड्रोऩािय हहभरयबय ऩािय कम्ऩनीरे ननभाडण गन ेबएको छ । मो ऩरयमोजनाको नेऩार विद्मुत ्

प्राधधकयणिॉग शुक्रफाय विद्मुत ्खरयद बफक्री िम्झौता बएको हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका प्रफन्ध िञ्चारक याभकाजी 
ऩौडरेरे जानकायी हदए । 
उनका अनुिाय थिदेश ऩुॉजी य स्रोतभा ननभाडण हुन ेहाइड्रोऩाियको कामड चाॉड ैन ैिुरु हुनेछ । २०७७ िैशाखभा उत्ऩादन 

िुरु गन ेरक्ष्म सरइएको हाइड्रोऩाियभा ३ अफड रुऩैमाॉ रागत राग्न ेकम्ऩनीरे जानकायी हदएको छ । ऩरयमोजनाभा ७० 

प्रनतशत फैंक ऋण य ३० प्रनतशत इजविटी िेमय रगानी गरयन ेजनाइएको छ ।  
राभोिाॉघुभा यहेका िफथटेिनभा उत्ऩाहदत विद्मुत ्जोडी याजरिम प्रिायणभा जोडडन ेऩौडरेरे फताए । मिबन्दा 
अगाडड ऩनन विसबन्न ऩरयमोजनाको ननभाडण िम्ऩन्न गयी विद्मुत ्उत्ऩादन गरयिकेकाहरू प्रिद्र्धक यहेकारे िो 
ऩरयमोजना िभमभा िम्ऩन्न गनड िक्षभ यहेको दाफी गरयएको छ । हहभनदी य ऩमाडप्त ऩानीको स्रोत यहेको िो 
ऩरयमोजनाभा हहउॉदको िभमभा ऩनन धेयै भात्राभा विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेऩौडरेरे जानकायी हदए । 
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बन्ने भो लऱपऩङ् खोऱा जऱपिद्युत आयोजना 
सिन्धऩुाल्चोक जजल्राको तातोऩानी गा.वि.ि. जथथत सरवऩङ् खोराभा १६ भेगािाटको जरविद्मुत आमोजना 
ननभाडण हुन ेबएको छ । नेऩार य चीनको िीभा नजजकै यहेको उवत खोराभा हहभरयबय ऩािय कम्ऩनीरे १६ दशभरि 

२६ भेगािाटको आमोजना ननभाडण गन ेबएको हो ।  
ऩरयमोजनाको नेऩार विद्मुत प्राधधकयणिॉग विद्मुत खयीद बफक्री िम्झौता बएको आमोजनाका िञ्चारक 

याभकाजी ऩौडरेरे फताए । ऩौडरेका अनुिाय थिदेशी ऩ ॉजी य श्रोतभा ननभाडण हुन ेआमोजनाको ननभाडण कामड चाॉड ैन ै

शुरु हुन रागेको छ । २०७७ िैशाखभा उत्ऩादन शुरु गन ेरक्ष्म सरईएको आमोजनाभा  रू. ३ अफड रागत राग्न े

अनुभान गरयएको छ । ऩरयमोजनाभा ७० प्रनतशत फैङ्क ऋण य ३० प्रनतशत ईजविटी शमेय रगानी गरयन ेकम्ऩनीरे 

फताएको छ ।  
उत्ऩाहदत विद्मुत राभोिाॉगुभा यहेको ििथटेशनभा जोडी याजरिम प्रिायण राइनभा जोडडन ेछ । मिबन्दा अगाडड 

ऩनन विसबन्न ऩरयमोजना ननभाडण गरयिकेकाहरुको िॊरग्नता यहेका कायण ऩरयमोजना िभमभ ैिककन ेविश्िाि 

सरइएको छ । हहभनदी य ऩमाडप्त ऩानीको श्रोत यहेको िो ऩरयमोजनाभा हहउॉदको िभमभा ऩनन उविकै भात्राभा 
विद्मुत उत्ऩादन हुन ेछ ।  
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माथथल्ऱो कणााऱी जऱपिद्युत आयोजनाको पिरोधमा चकााचकी  
गोविन्द केिी 
िॊिदको कृवि तथा जरस्रोत िसभनतका िबाऩनत गगन थाऩा िहहत िदथमहरु िहबागी एक कामडक्रभभा 
दैरेखका िाना दरका नेता/कामडकताडहरुरे चको रुऩभा वियोध गयेका छन।्  
कामडक्रभ िुरु हुनिाथ उनीहरुरे भाधथल्रो कणाडरीको बायतीम कम्ऩनीराई हदन रागेको बन्दै त्मिको 
वियोध गयेका हुन।् 
 

कामडक्रभ िुरु रगि ैिॊिद छरेय घुभाउयो फाटोफाट आमोजनाराई बायतीम कम्ऩनीराई हथतान्तयण गयेको 
बन्दै याजरिम जनभोचाका िधचि कवियाज खत्रीरे बन,े 'आमोजना तत्कार फनेि ्तय, यारि हहतभा होि ्

बनेय आपुहरुरे वियोध गयेका हौ।' जनता य यारिको हहतभा जजएभआयिॊग िम्झौता बए वियोध नगन े

िभेत उनरे फताए। उनरे ननितड बायतीम कम्ऩनीराई कणाडरी हदन रागेको बन्दै कडा रुऩभा वियोध गये। 
रगाताय भजदयु ककिान ऩाटॊ, याजरिम जनभोचा, नेकऩा भाओिादी, नेकऩा क्राजन्तकायी भाओिादी 
रगामत दरहरुका नेताहरुरे एकऩनछ अको गदै भाधथल्रो कणाडरीको वििमभा आफ्ना वियोधी बनाईहरु 

याखे। नेऩार भजदयु ककिान ऩाटॊका उऩाध्मक्ष यत्नेश शे्ररठरे रगानी फोडड दरारी फोडड बएकारे तत्कार 

खायेज गनुड ऩने िुझाि िॊिदको कृवि तथा जरश्रोत िसभनतिॊग भाग याखे। आपुहरु जजएभआयिॊग बएको 
यारिहहत विऩरयत बएका िम्झौता निच्चाएिम्भ वियोध जायी यहन ेशे्ररठरे फताए। 
 

प्रबावित के्षत्रका ननजश्चत भान्छेहरुरे भात्र ऩीडडए आमोजनाका फायेभा थाहा ऩाएऩनन ियऩय किैरे ऩनन 

थाहा नऩाउन ुदबुाडग्म बएको नेकऩा भाओिादी (विप्रि) दैरेखका िधचि करभ विकरे फताए । उनीहरु 

शननिाय दैरेख िदयभुकाभभा बएको कामडक्रभभा िसभनतका िबाऩनत िहहतको टोरीराई वियोधी बािण 

िुनाएका हुन। कणाडरीको नाभभा ििेनी कामडक्रभ भात्र गयेय नहुॉन ेबन्दै काॉगे्रिका दैरेख क्षेत्र नम्िय १ का 
िबाऩती गणेश उऩाध्ममरे गनत सरन निवन ुदखुद वििम बएको फताए। उनरे कणाडरीकै नाभभा 
ननजश्चत भान्छेहरु भोटाउने खेर बईयहनु दखुद कुया बएको फताए। कामडक्रभा काॉगे्रि, एभारे य भाओिादी 
(केन्र) का जजल्रा नेताहरुरे भध्मभागॉ रुऩभा िुझाि हदएका धथए । िसभनतका िबाऩनत गगन थाऩारे 

िसभनतका फहुभत िदथमहरुरे ऩीडडए िुधाय गयी नछटो िािडजननक गनड ननदेशन हदएको फताए। 'थथानीम 

जनताराई भाय नऩन ेगयी आमोजना फन्नुऩछड  ।' िबाऩनत थाऩारे बन,े 'भुआब्जा शमेय रगामत कुयाहरुभा 
थथानीमहरुराई पाईदा हुने गरय हुनुऩछड।'  
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मध्यभोटेकोसी आयोजना ननमााणमा दबाब 

रामकृष्ण थाऩा 
जजल्राकै िफैबन्दा ठ रो जरविद्मुत ्आमोजना भध्मबोटेकोिीराई विसबन्न क्षेत्रफाट यकभ भाग गदै धम्की आउन 

थारेऩनछ ननभाडणभा फाधा ऩरययहेको छ । विगतभा धाकधम्की हदएय यकभ भाग्न आउनेराई आमोजनाका 
कभडचायीरे न ैऩैिा हदन ेगयेकोरे िोही प्रिवृि अहहरे ऩनन दोहोरयएको हो । 
राजनीनतक सॊयन्रको एकाथधकार 

आमोजना ननभाडणराई आिश्मक ऩन ेिाभान ठेवका प्रणारीफाट आमोजनाथथरिम्भ ढुिानी गदाड याजनीनतक 

िॊमन्त्ररे एकाधधकाय रादेका कायण ऩनन प्रबावित क्षेत्रका थथानीमरे काभ हदन दफाफ हदन ेगयेका छन ्। 
याजनीनतक िॊमन्त्रभा िॊरग्न बएका व्मजवतरे प्रबावित क्षेत्रका फासिन्दाराई बन्दा फाहहरयमाराई िाभान 

आऩ नतडको जजम्भा हदन ेगयेकारे आमोजनाराई अहहरे चौतपी दफाफ ऩनड थारेको हो । 
गुन्डागदी शैऱीमा रकम माग 

कनतऩम गुन्डारे विनाकाभ भासिक तरफ भाग्न ेगयेको कामाडरमका कभडचायीरे फताएका छन ्। ब कम्ऩअनघ 

ननभाडणराई तीव्रता हदन य विसबन्न क्षेत्रफाट आउन ेफाधा हटाउन गुन्डागदॊ शैरीभा यकभ भाग्नेराई आमोजना 
प्रभुखरे ऩैिा हदन ेगयेका धथए । 
विगतझैँ त्मथता व्मजवतरे ऩुन: यकभ भाग गयेय द:ुख हदन थारेऩनछ ननभाडणभा िभथमा उत्ऩन्न बएको छ । 
„याजनीनतक िॊमन्त्ररे न ैिफ ैिभथमाको हर गन ेहो,‟ धम्की हदएय यकभ भाग्न ेिभथमा रुकाउन खोज्दै आमोजना 
प्रभुख िुनीरकुभाय राभारे बन,े „िभथमा छन,् तय विगतजथतो अहहरे छैन ।‟ 
कलमसन खाने र आयोजना प्रभापितबीच कुटाकुट 

ननभाडणाधीन विसबन्न िाइटभा डडजेरऩेिोर, सिभेन्ट य पराभे यड ल्माउॉदा वििाद हुन ेगयेको छ । ठेकेदायफाट 

कसभिन खाने व्मजवत य प्रबावित थथानीमफीच कुटाकुटको जथथनतिभेत सिजडना हुन ेगयेको छ । आमोजनाका 
कभडचायी, याजनीनतक िॊमन्त्र य प्रबावित क्षेत्रका फासिन्दाफीच हदनहुॉजिो हुन ेवििादरे आमोजनाको काभ प्रबावित 

बएको हो । 
ब कम्ऩरे क्षनतग्रथत आमोजनाभा हुन ेगयेका ऩनछल्रो गनतविधध कम्ऩनीको ननमन्त्रणभा नबएकारे कनतिेरा के 

दघुडटना हुन्छ बन्न िककन ेअिथथा छैन । आमोजना प्रभुखभाधथ न ैिािडजननक थथरभा कुटवऩट हुन थारेऩनछ 

ननभाडणभा यहेका िफ ैडयाइयहेका छन ्। 
याजनीनतक िॊमन्त्रभा यहेका काॊगे्रि, एभारे, भाओिादी केन्र य याप्रऩाका नेताहरू क्रभश: विरणुफहादयु खत्री, 
ननम्पुन्जो शऩेाड, ियर िहमात्री ऩौडरे य िबािद् यभेश राभारे प्रबावित क्षेत्रका फासिन्दाको भागराई फेिाथता 
गयेऩनछ िभथमा आउन थारेको भाओिादी केन्रका जजल्रा उऩाध्मक्ष रारकान्छा ताभाङ य काॊगे्रिका थथानीम नेता 
मुधीय ऩौडरेरे जानकायी हदए । 
आयोजनाऱाई राजनीनतक दबाब 

िॊमन्त्रभा बएकारे एकाधधकाय गदै कसभिनतन्त्र राद्न खोज्न ेय फाहहय यहेका नतन ैयाजनीनतक दरका कामडकताडरे 

वियोध गरययहेकारे आमोजनारे याजनीनतक य अन्म क्षेत्रको दफाफ झले्नुऩयेको हो । 



लऱपऩङको  पिद्युत ्खररद सम्झौता 
काठभाडौं/ सिन्धऩुाल्चोकको तातोऩानीभा यहेको सरवऩङ खोराभा ननभाडण हुन े१६.२६ भेगािाटको सरवऩङ 

जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्खरयद िम्झौता (वऩवऩए) बएको छ । नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणिॉग आमोजना 
ननभाडण गनड रागेको हहभ रयबय ऩािय कम्ऩनीरे वऩवऩए गयेको हो । 
हहभ रयबय हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीरे नेऩार य चीनको िीभानजजकै ऩन ेसरवऩङ खोराभा जरविद्मुत ्आमोजना अनघ 

फढाउन रागेको हो । मो आमोजनाफाट ०७७ को िैशाखफाट उत्ऩादन िुरु गन ेमोजना कम्ऩनीको छ । 
हहभ रयबय हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीका प्रफन्ध ननदेशक याभकाजी ऩौडरेका अनुिाय कम्ऩनीरे नछट्टै नै आमोजनाको 
काभ अनघ फढाउन ेतमायी गयेको छ । ३ अफड रुऩैमाॉको रागतभा फन्न ेआमोजनाभा फैंकहरूको ऋण रगानी ७० 

प्रनतशत हुनेछ बन ेफाॉकी ३० प्रनतशत ३० प्रनतशत थिऩुॉजी (इजविटी) रगानी हुनेछ । मो आमोजनाफाट उत्ऩाहदत 

बफजुरी राभोिाॉघुभा यहेको िफथटेिनफाट याजरिम प्रिायण राइनभा जोडडनेछ ।  
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माथथल्ऱो कणााऱीमा रेगुऱेटटङ ड्याम आिश्यक  

रक्ष्भण विमोगी 
भाधथल्रो कणाडरी (९ िम भेगािाट आमोजना) को तल्रो तटीम क्षेत्रभा फन्ने तीन सिॉचाइ आमोजनाभा 
अिय ऩन ेहुॉदा जजएभआय इनजॉ कम्ऩनीरे येगुरेहटङ ड्माभ िा ब्मायेज फनाउनुऩने बएको छ। 
'कन्िोसरडटेेड म्मानेजभेन्ट िसबडिेज (सिएभएि)' रे गयेको अध्ममनअनुिाय ड्माभ फनाउन िुझाइएको 
हो। नदीको िाविडक फहाफभा कभी नआए ऩनन हहउॉदभा भाधथल्रो कणाडरीको ड्माभ थनु्दा पेब्रुअयी, भाचड य 

अवप्रर भहहनाभा ऩानी कभ हुने अध्ममनरे देखाएको छ। आमोजना विकाि िम्झौता (वऩडडए) अनुिाय 

सिॉचाइभा ऩन ेअिय कभ गनड जजएभआयरे नै येगुरेहटङ ड्माभ फनाउनुऩछड। 
 

सिॉचाइ विबाग य भाधथल्रो कणाडरी फनाउन ेजजम्भा सरएको जजएभआयरे प्रबावित क्षेत्रको अध्ममन 

सिएभएि कम्ऩनीफाट गयाउने ननणडम गयेका धथए। सिएभएिरे सिॉचाइ आमोजनाभा अिय ऩने हुॉदा ड्माभ 

िा ब्मायेज फनाउन िुझाि हदएको विबागका भहाननदेशक याभानन्दप्रिाद मादिरे फताए। आमोजनाको 
तल्रो तटभा यानीजभया कुररयमा, याजाऩुय य ि मडऩटुिा सिॉचाइ आमोजना ऩछडन।् तीभध्मे यानीजभयाको 
ननभाडण बइयहेको छ। 
 

'विद्मुत उत्ऩादन गनड भाधथ फाॉध फनाउॉदा तीन िटै सिॉचाइ आमोजनाभा ऩानी नऩुग्ने देखखमो,' उनरे 

आइतफाय नागरयकिॉग बने, 'ड्माभ फनाउनुको विकल्ऩ छैन तय मो ियकाय िा बायतीम किरे कम्ऩनीरे 

फनाउन ेबन्ने थऩरट बएको छैन।' उनका अनुिाय यानीजभयाफाट ३८ हजाय ३ िम, याजाऩुयफाट १५ हजाय य 

ि मडऩटुिा सिॉचाइ आमोजनाफाट २५ िम हेवटयभा सिॉचाइ ऩुमाडााउन ेरक्ष्म छ। 
 

कैरारीको धचिाऩानीजथथत कणाडरी नदीको छेउभा फननयहेको यानीजभया आमोजनाको केही तर ड्माभ 

फनाउनुऩन ेविबागका अधधकायी फताउॉछन।् विबागका अनुिाय याजाऩुय य ि मडऩटुिा सिॉचाइ आमोजनाभा 
िभेत ऩमाडप्त ऩानी ऩुमाडजाउन ब्मायेज िा ड्माभ ननभाडणको विकल्ऩ छैन। मिका राधग जजएभआय िा 
बायतीम िहमोग सरनुऩनेछ। 
 

जजएभआयिॉग २०७१ अिोज ३ भा वऩडडए हुॉदा तल्रो तटीम क्षेत्रभा ऩने अियफाये अध्ममन गने य 

आिश्मक ऩये येगुरेहटङ फनाउनुऩने उल्रेख छ। आमोजना ननभाडणिॉग िम्फजन्धत ऊजाड, अथड, कानुन, िन, 

िाताियण, ब सभिुधाय, गहृ, सिॉचाइ भन्त्रारम य जर तथा ऊजाड आमोगरे आमोजनाफाट हुने क्षनत मककन 

गनड ऩनन प्रबावित क्षेत्रको िाताियणीम अध्ममन गनुडऩन ेिुझाएका धथए। 
 

जजएभआयरे विबागिॉग िहकामड गयी मथतो अध्ममन गनुडऩन ेवऩडडएभै ककटान गरयएको छ। िम्झौताको 
६ भहहनासबत्र तल्रो तटका सिॉचाइ आमोजना, िाताियणीम य जैविक क्षेत्रभा ऩने अियको अध्ममन गयी 



प्रनतिेदन फुझाउनुऩने वऩडडएभा उल्रेख बए ऩनन जजएभआयरे डढे ििडऩनछभात्र (गत चतैभा) फुझाएको 
धथमो। 
 

सिएभएि कम्ऩनीरे हदएको प्रनतिेदन दईु िाताअनघ सिॉचाइ भन्त्रारमभा ऩठाइएको विबागका 
प्रिवतािभेत यहेका उऩभहाननदेशक अशोक सिॊहरे जानकायी हदए। 'भाधथल्रो कणाडरी नदी प्रिाही 
(आयओआय) आधायभा फनाउॉदा सिॉचाइभा अिय ऩदैन,' उनरे बने, 'ििैबरय फग्न ेऩानीको ऩरयभाण िभान 

हुने बए ऩनन आमोजना 'वऩककङ' गदाड अिय ऩने देखखमो, मिको व्मिथथाऩन गयेयभात्र विद्मुत आमोजना 
फनाउनुऩन ेहुन्छ।' 
 

विबागरे दईु िाताअनघ नै प्रनतिेदन ऩठाएको दाफी गये ऩनन भन्त्रारमका िहिचवि भाधि फेल्फािेरे गत 

बफहीफायभात्र प्राप्त बएको फताए। 'बखडयै प्रनतिेदन आएकारे अध्ममन गनड फाॉकी छ, विबागको थऩरट 

धायणा ऩनन नआएकारे ननचोडभा ऩुग्न िभम राग्छ,' उनरे बने, 'विद्मुत आमोजना फनाउॉदा सिॉचाइभा 
अिय ऩनड हुॉदैन बन्न ेनै हाम्रो जोड हो।' 
 

जजएभआयरे ऩहहरो चयणभा दैननक ६ घन्टा ऩानी थनु्ने (वऩककङ) य दोस्रो चयणभा फढीभा ५ घन्टािम्भ 

थनुेय आमोजना फनाउने ितड अनघ िायेको धथमो। मी दिुै ितडभा फनाउॉदा ऩनन सिॉचाइ आमोजनाभा ऩानी 
नऩुग्न ेसिॊहरे फताए। उनका अनुिाय ड्माभ िा ब्मायेज फनाउन करयफ १० अफड रुऩैमाॉिम्भ खचड हुनेछ। 
 

भन्त्रारमभा अनुऩकुभाय उऩाध्मामको िरुिा बएय गजेन्रकुभाय ठाकुय िधचि ननमुवत बएकारे प्रनतिेदन 

अध्ममन गयी आधधकारयक धायणा तम गनड िभम राग्ने देखखएको छ। केन्रदेखख प्रबावित क्षेत्रिम्भ 

भाधथल्रो कणाडरीको वियोध गने व्मजवत िकक्रमा बइयहॉदा ियकायको हढरािुथतीरे उनीहरुराई थऩ फर 

ऩुग्ने बएको छ। 
 

जजएभआय य मिका कभडचायी ऩनन आमोजना क्षेत्रका केही वियोधी कामडक्रभ देखाइ ननभाडण प्रकक्रमा 
रम्ब्माउन खोजजयहेको रगानी फोडडका अधधकायी फताउॉछन।् जजएभआयरे कणाडरी फने ऩनन त्मोबन्दा तर 

ऩजश्चभ िेती य बेयी नदी सभसिने हुॉदा सिॉचाइभा ऩानी अबाि नहुन ेतकड  गदै आएको धथमो। तय, ऩानीको 
उऩरब्धता हुन ेबए ऩनन सिॉचाइका आिश्मक फहाफ तह (रेफर) घट्ने हुॉदा येगुरेहटङ ड्माभ चाहहनभा जोड 

हदइएको धथमो। 
 

आमोजना ननभाडण प्रकक्रमा िुरु गयन् ऩहहरो ऩटक िन ्२००८ भा जजएभआय य ियकायफीच िभझदायी 
बएको धथमो। अिोज ३ गतेसबत्र जजएभआयरे वििीम स्रोत जुटाउन निके आमोजना छोड्नुऩछड। तय, 

अहहरे जजएभआय िभम रम्ब्माउने य काफुफाहहयको ऩरयजथथनत सिजडना गयाई क्षनतऩ नत ड अिुल्ने दाउभा 
छ। 
 



आमोजना ननभाडण गनड नऩाए िा ननयन्तय २१ हदनिम्भ काभ योककए ियकायरे प्रिद्डधकराई उिको 
रगानी य त्मिफाट आउन ेप्रनतपर हहिाफ गयी क्षनतऩ नत ड नतन ेप्रािधान वऩडडएभा छ। आमोजना छोड्ने 
अिथथा नयहे विसबन्न ननकामरे गयेको वियोधका कायण ननभाडणभा अिय ऩयेको बन्दै क्षनतऩ नत ड दाफी 
गरययहन ेिम्बािना ऩनन फढेको छ। वऩडडएको िात ििडसबत्र आमोजना ऩ या गनुडऩन ेिम्झौताभा उल्रेख 

छ। आमोजनाफाट जजएभआयरे नन्शुल्क १२ प्रनतशत (१०८ भेगािाट) बफजुरी य २७ प्रनतशत िेमय हदनुऩने 
िम्झौता छ।  
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यस्ता छन ्जऱपिद्युत ्ननमााणका सम्भािना र चनुौती 
जरविद्मुत ्क्षेत्रभा २० ििडदेखख काभ गदै आएका कृरणप्रिाद दरुार फजेटभा उल्रेख बएअनुिाय १० ििडभा १० 

हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुनेभा विश्िथत छन ्। नेऩारफाट सिसबर इजन्जननमरयङ गयेका दरुाररे 

जथिजयल्मान्डफाट जरस्रोत व्मिथथाऩनभा थनातकोिय य जाऩानफाट जरस्रोत व्मिथथाऩनभ ैविद्मािारयधध गयेका 
छन ्। विद्मुत ्प्राधधकयण िञ्चारकिभेत बइिकेका उनरे फजेटभा िभािेश जरविद्मुत ्उत्ऩादनको िम्बािना य 

मिभा देखखएका चनुौती मियी फताए : 

मागअनुसारको सम्भािना 
हाभीिॉग जरस्रोत अथाह छ । जरविद्मुत्को भाग ऩनन छ । त्मिराई प्रमोग गनड िककने मथेरट िम्बािना ऩनन 

छन ्। फजेटरे १० ििडभा १० हजाय भेगािाट जरविद्मुत ्उत्ऩादन गन ेउल्रेख गयेको छ । हाभीिॉग त्मनत गनड िवन े

िम्बािना छ । जरविद्मुत्को िम्बािना कनत छ बन्न ेवििमभा ५० ििडबन्दा अनघ ८३ हजाय भेगािाट बननएको 
धथमो । हार ैऩनन एउटा अध्ममन बइयहेको छ । मिको नेततृ्ि भैरे न ैगरययहेको छु । मिको प्रायजम्बक ननतजा 
आइिकेको छ । त्मिफाट ऩनन हाभीिॉग विद्मुत ्उत्ऩादनको प्रशथत िम्बािना छ बन्न ेदेखखन्छ । 
ऊजाा लमश्रणबाट उत्ऩादन 

अहहरे ऊजाड सभश्रणको कुयो ऩनन आएको छ । ऊजाड सभश्रणफाये ऩहहरे–ऩहहरे प्राविधधक भान्छेरे भात्र बन्थे । अहहरे 

ियकायी मोजनाभा ऩनन ऊजाड सभश्रण ऩयेको छ । उनीहरूरे ऩनन मो फुझकेा छन ्। नदीको फहािभा आधारयत 

जरविद्मुत ्आमोजनाराई यन अप रयबय बननन्छ । त्मथत,ै जराशममुवतराई थटोयेज आमोजना बननन्छ । मो 
दईुिटाको सभश्रण गयेय अनघ फढ्नुऩछड  । बखडयै आएको फजेटरे ऩनन ६ हजाय भेगािाट यन अप रयबय य थटोयेज 

आमोजना ४ हजाय भेगािाटको फनाइन ेबनेको छ । त्मथत,ै केहीअनघ घोिणा बएको ऊजाड िॊकटभा ऩनन ऊजाड 
सभश्रण गयेय अनघ फढ्न ेघोिणा बएको छ । मिभा जराशममुवत आमोजना ४० देखख ५० प्रनतशत, यन अप रयबय २५ 

देखख ३० प्रनतशत, वऩककङ यन अप रयबयराई १५ देखख २० प्रनतशत य िैकजल्ऩक ऊजाडराई ५ देखख १० प्रनतशत 

सभराएय अनघ फढ्न ेबननएको छ । अहहरेिम्भ जनत आमोजना फनेका छन,् ती िफ ैयन अप रयबयभा भात्र आधारयत 

छन ्। त्मिैरे जराशम भात्र फनाउॉदा ऩनन मिभा फजेटरे बनेअनुिाय ६०:४० प्रनतशतको अनुऩातभा ऩुग्न िवछ । 
प्राथलमकतामा जऱपिद्युत ्

जरविद्मुत ्क्षेत्र अहहरे आएय ियकायको प्राथसभकताभा ऩयेको छ । अहहरेको फजेट हेदाड िफैबन्दा फढी 
ब कम्ऩऩनछको ऩुनननडभाडण य त्मिऩनछ जरविद्मुत्राई छुट्माइएको छ । ियकायभा यहेय मोजना तजुडभा गनेहरूरे न ै

जरविद्मुत ्प्राथसभकताभा याख्नऩुन ेवििम हो बनेय फुझकेारे ऩनन आगाभी ििडभा जरविद्मुत्राई फजेट ऩनन मथेरट 

छुट्हटन्छ य ियकायरे ऩरयकल्ऩना गयेअनुिाय १० ििडभा १० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन िहजै गनड िककनेजथतो 
राग्छ । फजेटरे िभदृ्धधका राधग जरविद्मुत ्बनेको छ । मिरे िभदृ्धध चाहन ेहो बन ेजरविद्मुत्भ ैजानुऩछड  
बन्न ेिन्देश हदएको छ । अको घय–घयभा बफजुरी, जनजनभा िेमय बननएको छ । मिरे जरविद्मुत ्ियकाय एवर ै

भात्ररे होइन, ििडिाधायणराई ऩनन िहबागी फनाएय फनाउनुऩछड  बन्न ेिोच यहेको देखखन्छ । अहहरे फननयहेका 
आमोजना ऩनन जनताको ऩैिारे फनेका छन ्। तय, िफ ैजनताराई िम्फोधन गन ेगयी अहहरे ऩनन बएको छैन । 
ियकायरे ५१ प्रनतशत ियकाय ऩक्ष य ४९ प्रनतशत जनताको यकभ िॊकरन गयेय आमोजना फनाउन ेबननएको छ । मो 
नायाराई त्मिरे िम्फोधन गछड  य ठ रो भात्राभा यकभ उठाउन िहमोग गछड  । 



 
त्ररदेशीय मैरी आयोजना 
ठ रा ऩरयमोजना नेऩार, चीन य बायत तीन ैभुरुक सभरेय ननभाडण गरयनुऩछड  । १० हजाय ८ िम भेगािाटको कणाडरी 
धचिाऩानी आमोजना बत्रदेशीम भैत्री आमोजनाका रूऩभा विकाि गरयन ेबनी अहहरेको फजेटभा उल्रेख छ । मो 
आमोजना िपर बए ियकायरे कल्ऩना गयेको भोडरेभा चीनफाट रगानी ल्माउन िककन्छ । आप राई चाहहएबन्दा 
फढी बायतभा बफजुरी बफक्री गनड िककन्छ । त्मिैरे मो मोजना िपरतानतय गए आगाभी १० ििडभा एउटा 
आमोजनारे भात्र ै१० हजाय भेगािाट ऩुयम्ाउन िवछ । कामाडन्िमन ऩक्ष हेनड फाॉकी न ैछ । तय, ियकायको मोजनाभा 
िम्बािना ऩवकै छ । 
समस्याको ऩटिचान 

जरविद्मुत ्उत्ऩादन क्षेत्रभा यहेका िभथमाको ऩनन ऩहहचान बएको छ । राभो िभमदेखख आमोजना ननभाडतारे 

िभथमा बोधगयहेका धथए । अहहरे त्मिको ऩहहचान गरयएको देखखन्छ । करयफ ३ भहहनाअनघ ऊजाड िॊकटकार 

रगाउन ेघोिणा बएको धथमो । त्मििेरा आमोजनाका िभथमा ऩहहचान गरयएको छ । आमोजनाका िभथमा 
िभाधान कियी गन ेबनी ऩनन उल्रेख गरयएको छ । आमोजनारे बोगेका धेयैजिो िभथमा िाताियण, िन, जग्गा 
प्राजप्त, वऩवऩए, प्रिायण राइनिॉग िम्फजन्धत छन ्। मथता िभथमाराई छुट्टै व्माऩाय कम्ऩनीभापड त बफजुरी 
फजायभा रैजानुऩछड  । आन्तरयक होि ्िा फाह्म व्माऩाय मिैरे गनुडऩछड  बनेय ऊजाड िॊकटकारभा ऩनन छरपर बएको 
छ । त्मथत,ै प्रिायण राइन कम्ऩनी ऩनन छुट्टै हुनुऩछड  बनेय ननणडम बइिकेको छ । तय, कामाडन्िमनभा आएको छैन 

। अहहरे जनत नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणराई अधधकाय हदइएको छ । मिरे िफैनतय एवरैरे गनड िम्बि ऩनन छैन । 
त्मिैरे छुट्टाछुट्टै ननकामरे गनुडऩछड  । 
आयोजना ननमााणमा जनताको सिभाथगता 
जनताराई विद्मुत ्आमोजना ननभाडणभा प्रत्मक्ष िॊरग्न गयाउन ेनीनत आएऩनछ ठ रो रगानी जुटाउन िककन्छ । 
त्मो आमोजनाप्रनत जनताको अऩनत्ि हुन्छ । उिरे िुयक्षाभा ऩनन प्रबािकायी ब सभका खेल्छ । िफ ैजनताराई 

िेमयभापड त िहबागी गयाउन ेनीनत सरएय गमौँ बन े१० हजाय भेगािाट ननभाडण गदाड त्मिको २५ प्रनतशत रगानी 
जनताफाट उठाउन िककन्छ बन्न ेराग्छ । अहहरे जरविद्मुत्प्रनत जनताका आकिडण देखखॉदै गएको छ । ५–१० 

कयोडको िेमय आउॉदा अफडबन्दा फढी यकभ उहठयहेको छ । जनतािॉग ऩैिा ऩनन छ य जरविद्मुत्प्रनत आकिडण छ । 
मिफाट ऩमाडप्त प्रनतपर ऩाइन्छ, रगानी गदाड हुन्छ बन्न ेजनताको बािनाराई ियकायरे िम्फोधन गदै कामडक्रभ 

ल्माएको छ । मियी गमौँ बन ेआगाभी १० ििडिम्भ आिश्मक रगानी जुटाउन ेआधाय तमाय हुन्छ । 
कुन आयोजना बनाउन े? 

द्विदेशीम आमोजनाका रूऩभा यहेको ऩञ्चशे्िय आमोजना ६ हजाय ४ िम भेगािाटको छ । आधा रगानी आधा 
प्रनतपर बएकारे मिफाट ३ हजाय २ िम भेगािाट प्राप्त हुन्छ । त्मथत,ै फुढीगण्डकी आमोजना १ हजाय २ िम 

भेगािाट छ । मिको ऩनन अध्ममन िककइिकेको छ । तुरुन्त ैननभाडणभा जान िककन्छ । नरसिॊहगाडको ऩनन 

अध्ममन िुरु बएको छ, जुन ४ िमबन्दा भाधथको छ । िात िम ६० भेगािाटको तभोय ऩनन अध्ममनका क्रभभा छ 

। ऩजश्चभ िेती िात िम ५० भेगािाटको छ । मिराई ऩनन चीनको एक कम्ऩनीभापड त अनघ फढाउन ेकुया बइयहेको 
छ । अरुण य कणाडरी ऩनन विदेशीराई हदइिककएको छ । मिको ऩनन ९ िमको दयरे १ हजाय ८ िम भेगािाट हो । 
त्मथत,ै अहहरे ननभाडणाधीन ताभाकोिी, धचसरभे कम्ऩनीरे फनाइयहेका आमोजना य ननजी क्षेत्ररे फनाइयहेका अन्म 

आमोजना गयी १ हजाय ५ िम भेगािाटबन्दा भाधथ हुन्छ । 



ननजी के्षत्ररे भात्र आगाभी १० ििडभा प्रत्मेक ििड १ िम भेगािाट भात्र थऩ ेऩनन १० ििडभा १ हजाय भेगािाट हुन्छ । मी 
िफ ैआमोजनाराई हेदाड ियकाय दृढ रूऩभा रागे आगाभी १० ििडभा िककन ेआमोजना हुन ्। 
आयोजना ननमााणका चनुौती 
अहहरेको रागतअनुिाय नै ऩनन १० हजाय भेगािाटराई २० खफड रगानी राग्छ । त्मो बनेको अहहरेकैअनुिाय २ 

ििडको फजेट हो । याजथिको कुया गदाड िाविडक ५ खफड छ । त्मो हहिाफरे िफ ैयाजथि रगाॉउदा ४ ििडको याजथि हो । 
त्मिैरे मनत धेयै रगानी उठाउन िजजरो छैन । मिका राधग िैदेसशक रगानी ल्माउनु आिश्मक छ । िैदेसशक 

रगानी िॊयक्षणको प्रत्माब नत बन ेहदराउनुऩछड  । विद्मुत ्आमोजना ननभाडणका राधग फनेका नीनतननमभ विधेमक 

अड्ककएका छन ्। जथतो िॊशोधधत विद्मुत ्ऐन ऩाि हुन िकेको छैन । विद्मुत ्ननमभन ऐनरगामतका अन्म ऐन 

ऩनन ऩाि हुन िकेका छैनन ्। मी ऐन िॊिद्भा िा िॊिद्भा जान ेक्रभभा छन ्। मी ऐन ल्माएऩनछ भात्र कानुनी 
अियोध हट्छ । 
सॊरचनामा सुधार 

अफ मो के्षत्रका ऊजाड भन्त्रारम, विद्मुत ्विकाि विबाग, जर तथा ऊजाड आमोग, विद्मुत ्प्राधधकयणरगामतका 
ननकामको िॊयचनाभा िुधाय हुन ुजरुयी छ । नमनीहरूरे भात्र १० ििडभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गनड 
आिश्मक िफ ैप्रकक्रमा तमाय गनड िवदैनन ्। मिभा ठ रो िुधाय हुन ुजरुयी छ । जरविद्मुत ्क्षेत्रका राधग नेऩारभा 
प्राविधधक जनशजवत ऩमाडप्त छैन । हाभी नेऩारभा ििडको मनत इजन्जननमय ननथकन्छन ्बन्छौँ । तय, जरविद्मुत ्

क्षेत्रका राधग तीनजनाको विज्ञाऩन गदाड आिेदन ऩदैन । 
मिभा इजन्जननमय न ै१ हजायबन्दा फढी आिश्मक हुन्छ । अहहरेिम्भ यन अप रयबय आमोजना भात्र फनाएका छौँ 
। जराशममुवत आमोजना फनाउन ेजनशजवत न ैछैन । मनत ठ रा काभ गदाड हाभी ऩमाडप्त अध्ममन–अनुिन्धान न ै

गदैनौँ । हाभी हचिुाको बयभा काभ िुरु गछौं । अध्ममन अनुिन्धानिहहत काभ िुरु गदाड झन ैिहज हुन्छ । मी 
चनुौती ऩाय गदै जान ेहो बन ेहाभी १० ििडभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गनड िवछौँ । 
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माथथल्ऱो तामाकोसीको ७९ प्रनतशत काया ऩूरा 
याजरिम गौयिको आमोजनाका रुऩभा सरइएको भाधथल्रो ताभाकोिी जरविद्मुत ्आमोजनाको ७९ प्रनतशत कामड 
िम्ऩन्न बएको छ । वििॊ २०७३ िारभ ैिम्ऩन्न गन ेरक्ष्म सरइएको ताभाकोिी आमोजना ब कम्ऩ य नाकाफन्दीका 
कायण काभ योककएऩनछ एक ििड ऩनछ धकेसरएको हो । राभाफगय गावििभा ननभाडण बइयहेको ४ िम ५६ भेगािाट 

विद्मुत ्क्षभता बएको िो आमोजना २०७३ िारसबत्र िम्ऩन्न गन ेफताइएको धथमो । 
आमोजनाका प्रिवता डा. गणेश न्मौऩानेरे २०७३ ऩुिभा काभ िम्ऩन्न गयी उत्ऩादन गन ेमोजनाको िाथ अनघ 

फहढयहेको अिथथाभा ब कम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण एक ििड हढराइ बएको फताए । „ननधाडरयत  िभमभ ैकाभ 

िम्ऩन्न हुन्छ,‟ उनरे बन े। कयीफ रू. ३५ अफडभा ननभाडण िम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखए ऩनन ननभाडण िम्ऩन्न 

हुॉदािम्भ रू. ५० अफड ऩुग्न ेअनुभान गरयएको छ । 
प्रिवता न्मौऩानेरे हार राभाफगयभा विद्मुत ्गहृको काभफाहेक अरु िफ ैकाभ िञ्चारन बइयहेको फताए 

।  राभाफगय ऩुाुग्न ेफाटोभा ब कम्ऩिॉग ैआएको ऩहहयो नयोककएका कायण काभ्र ेसबयफाट राभाफगयको 
भौयेखोरािम्भ ३ िम ६० सभटय राभो िुरुङ ननभाडण बइयहेको छ । िुरुङ ननभाडणको काभ आमोजनाको भुख्म 

ठेकेदाय कम्ऩन्नी सिनोहाइड्रोरे गरययहेको छ । यािि 
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चाइना िाइड्रोऱे माथथल्ऱो त्ररशूऱी २ बनाउने 
भाधथल्रो बत्रश री २ जरविद्मुत ्आमोजनाभा धचननमाॉ रगानी सबत्रन ेबएको छ । चीन ियकायको थिासभत्िभा 
यहेको हाइड्रो चाइना कऩोयेिनरे १०२ भेगािाट क्षभताको मो आमोजना अनघ फढाउन ेबएको हो । 
आमोजना ननभाडणका राधग कम्ऩनीरे विद्मुत ्विकाि विबागभा उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइिेन्ि) का राधग जेठ 

दोस्रो िाता ननिेदन हदएको छ । मथत,ै आमोजनाभा िैदेसशक रगानी सबत्र्माउन कम्ऩनीरे उद्मोग विबागभा ऩनन 

ननिेदन हदएको छ । चाइना हाइड्रो चीनको ठ रो प्रिद्र्धक कम्ऩनी हो । ०६७ भ ैििेक्षण राइिेन्ि ऩाएको चाइना 
हाइड्रोरे भाधथल्रो बत्रश री २ को विथततृ आमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) तमाय गयी विबागभा फुझाएको छ । 
हाइड्रो चाइनारे विद्मुत ्उत्ऩादन राइिेन्िका राधग ननिेदन हदएको विबागका भहाननदेशक िभीययत्न शावमरे 

जानकायी हदए । “हाइड्रो चाइनाको प्रथतािको अध्ममन गयेय नछट्टै राइिेन्ि हदनेछौं,” उनरे बन,े “उिको प्रथताि 

विबागरे अध्ममन गरययहेको छ ।” शावमका अनुिाय विबागरे राइिेन्िका राधग प्रकक्रमा अनघ फढाएको छ । 
आमोजनाको अनुभाननत रागत िाढे १६ अफड रुऩैमाॉ छ । 
हाइड्रो चाइनारे जरविद्मुत्भा िैदेसशक रगानी ल्माउन उद्मोग विबागभा ननिदेन हदएको छ । विबागका ननदेशक 

विवऩन याजबण्डायीरे ठ रो रगानीको प्रथताििहहत उिरे ननिेदन हदएको फताए । उिको प्रथतािको अध्ममन गयेय 

चाॉड ैरगानी ल्माउन अनुभनत हदन ेउनरे जानकायी हदए । 
आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेबफजुरी नेऩारभा फेच्न ेिा ननकािी गन ेबन्न ेवििमभा अझै ननजश्चत नबएको विबागरे 

जनाएको छ । विबागका अनुिाय आमोजना आधथडक एिॊ प्राविधधक रूऩभा आकिडक देखखएऩनछ चाइना हाइड्रोरे 

ननभाडणका राधग राइिेन्ि सरन विबागभा ननिेदन हदएको हो । आमोजना यिुिा जजल्राको हाकु गावििभा ऩछड  । 
हाइड्रो चाइनाको ििेक्षण राइिेन्िको म्माद िककएऩनछ विद्मुत ्उत्ऩादनको राइिेन्िका राधग ननिेदन हदएको छ 

। विद्मुत ्ऐनको दपा ५ अनुिाय आमोजनाको राइिेन्ि म्माद िककएको धथमो । चाइना हाइड्रोरे चीनिहहत 

ऩाककथतान, अकिका य ल्माहटन अभेरयकाभा ठ रा जरविद्मुत ्आमोजना ननभाडण गयेको छ । नेऩारभा बन ेउिको 
मो ऩहहरो ठ रो आमोजना हो । 
थचननयाॉ ऱगानी बढ्दै 

ऩनछल्रो िभमभा नेऩारभा धचननमाॉ रगानी फढ्न थारेको छ । जरविद्मुत,् सिभेन्ट, खानी उत्खनन रगामतका 
क्षेत्रभा धचननमाॉ रगानी सबबत्रएको हो । रगानी फोडड य उद्मोग विबागका अनुिाय हारिम्भ धचननमाॉरे विसबन्न 

क्षेत्रभा २ खफड ९० अफड रुऩैमाॉबन्दा फढी रगानी ल्माउने प्रनतफद्धता जनाएका छन ्। िफैबन्दा ठ रो रगानी िाढे ७ 

िम भेगािाटको ऩजश्चभिेती आमोजनाभा आउन ेजनाइएको छ । रगानी फोडडरे मिभा चाइना थ्री गजेज 

कऩोयेिनराई १ खफड ६० अफड रुऩैमाॉ रगानी ल्माउन अनुभनत हदएको छ । मथत ैहोङ्िी सिभेन्ट उद्मोगराई ३५ अफड, 
हुिाजजन सिभेन्ट उद्मोगराई १४ अफड, २५ भेगािाटको भादी आमोजना फनाउन चाइना िाटय एन्ड इरेजविक 

कऩोयेिनराई ४ अफड रुऩैमाॉ रगानी ल्माउन थिीकृत हदएको छ । हारिम्भ चीनका ३ कम्ऩनीरे जरविद्मुत ्य २ 

कम्ऩनीरे सिभेन्ट य एक कम्ऩनीरे खानी उत्खननका राधग प्रथताि गयेका छन ्। 
चीनको सिनो हाइड्रो कऩोयेिनरे ननभाडण गरययहेको ५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी आमोजना आगाभी बदौभा 
िम्ऩन्न हुॉदैछ । मथत ैचाइना िाटयरे ननभाडण गरययहेको २५ भेगािाटको भाधथल्रो भादी आमोजना ऩनन दिैंअनघ न ै

िम्ऩन्न हुॉदैछ । आगाभी आधथडक ििडभा धचननमाॉ रगानीका आमोजनाफाट ७५ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदैछ । 



थ्री गजेजरे ऩजश्चभेिेती आमोजनाको अध्ममन गरययहेको छ । मथत ैहोड्िीरे सशिम्िॉगको िहकामडभा सिभेन्ट 

प्रान्ट ननभाडण िुरु गरयिकेको छ । मथत ैहुिाजजनरे ऩनन कायखाना याख्न जग्गा खरयद गदैछ । चीनको छाइम एन 

सभनयल्ि प्रासररे नेऩार भेटर कम्ऩनी सरसभटेडको व्मिथथाऩन सरन ेप्रथताि ऩेि गयेको छ । 
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आगामी िर्ादेखख पिद्युत ्प्राथधकरणको खण्डीकरण िुने 
ियकायरे नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे गदै आएको विसबन्न व्मििामराई टुक्र्माई पयक िॊथथाभापड त काभ अनघ 

फढाउन ेबएको छ । 
आगाभी आधथडक ििड ०७३/०७४ सबत्र प्राधधकयणरे गदै आएको उत्ऩादन, प्रिायण, वितयण य विद्मुत ्व्माऩायको काभ 

अफ छुट्टाछुट्टै िॊथथाफाट हुन ेबएको छ । ियकायरे प्राधधकयणको व्मििाम खण्डीकयणका राधग उत्ऩादनतपड  
याजरिम जरविद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी, प्रिायणराइनतपड  याजरिम प्रिायण ग्रीड कम्ऩनी य विद्मुत ्खरयद बफक्रीका 
राधग याजरिम विद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनी थथाऩना गयेको छ । 
खण्डीकयण प्रकक्रमाअन्तगडत आमोजना, प्रिायणराइन य वितयण प्रणारीको डडजाइन, विकाि य िुऩयीिेक्षण गन े

रगामतका प्राविधधक वििमभा ऩयाभशड िेिा हदन विज्ञ िजम्भसरत छुट्टै िॊमन्त्रको ननभाडण गन ेतमायी ियकायको छ 

। उत्ऩादन, प्रिायण, वितयण य खरयद बफक्रीरगामत िफ ैकाभ एउटै िॊथथाभापड त गदाड प्रबािकायी ऩरयणाभ आउन 

निकेको ठहय गदै ियकायरे प्राधधकयणको व्मििामराई टुक्र्माई खण्डीकयण प्रकक्रमा थारेको हो । 
उत्ऩादन कम्ऩनीरे ठ रा तथा जरािममुवत आमोजना फनाउन ेछ । उत्ऩादन य प्रिायण ऩ िाडधाय विकािका राधग 

फेग्र ैकम्ऩनी थथाऩना हुन ेबएऩनछ वितयण विबागभात्र प्राधधकयणको जजम्भाभा हुनेछ । नमाॉ गठन हुन ेउत्ऩादन, 

प्रिायण य व्माऩाय कम्ऩनीराई आिश्मक थिऩुॉजी (ईवमुटी) रगानीको व्मिथथा ियकायरे गयेको ऊजाड भन्त्रारमका 
उऩिधचि गोकणड ऩन्थरे फताए । गठन हुन ेकम्ऩनीराई आिश्मक थिऩुॉजी याजरिम ऊजाड िॊकट ननिायण तथा 
विद्मुत ्विकाि दशक िम्फजन्धत कामडमोजनाभापड त फजेट विननमोजन गरयएको उनरे जानकायी हदए । 
कामडमोजनाका राधग भात्र ियकायरे ७ अफड रूऩैमाॉ फजेट विननमोजन गयेको छ । आगाभी आिका राधग ियकायरे 

उत्ऩादन, प्रिायण य वितयण प्रणारीरगामत अन्म आमोजनाका राधग ४७ अफड ९९ कयोड ५० राख रूऩैमाॉ फजेट 

विननमोजन गयेको छ । 
०६७ िारदेखख ियकायरे याजरिम ग्रीड कम्ऩनी गठन गये ऩनन प्राधधकयणभा कामडयत कभडचायी िॊगठनहरूरे अियोध 

गयेऩनछ मिरे ऩ णडता ऩाएको छैन । कभडचायी िॊगठनहरू अझै ऩनन खण्डीकयणको विऩक्षभा बएकारे मिरे ऩ णडता 
नऩाएको हो । प्राधधकयणरे िहामक कम्ऩनी गठन गयेय धचसरभे, भाधथल्रो ताभाकोिी, यिुिागढीरगामत आधा 
दजडनबन्दा फढी आमोजना ननभाडण िुरू गयेय आप रे थऩ आमोजना ननभाडणको काभ फन्द गयेको छ । 
प्रिायणराइन कम्ऩनीरे विसबन्न आमोजनाको बफजुरी प्रिाह गयेिाऩत शुल्क (जह्िसरङ चाजड) सरनेछ । हारिम्भ 

जह्िसरङ चाजड तम बएको छैन । भजन्त्रऩरयिद्रे कम्ऩनीभा िॊथथाऩक िेमय िदथम थिीकृत गरयिकेको छ । 
कम्ऩनीभा िन तथा ब िॊयक्षण, विज्ञान प्रविधध तथा िाताियण, ब सभिुधाय तथा व्मिथथा य ि चना तथा िञ्चाय 

भन्त्रारम यहनेछन ्। 
याजरिम जरस्रोत यणनीनतभा प्राधधकयणराई खण्डीकयण गन ेउल्रेख छ । एसिमारी विकाि फैंक (एडीफी) य विश्ि 

फैंकरे उत्ऩादन, प्रिायण य वितयण एउटै िॊथथारे गदाड प्रबािकायी कामडिम्ऩादन हुन निवन ेबन्दै प्राधधकयणराई 

खण्डीकयण गनड १५ ििडअनघ न ैिुझाइिकेको धथमो । 
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माथथल्ऱो कणााऱी आयोजनामा सलमनतको चासो 
भहेन्र िाऩकोटा 
दैरेख ३१ जेठ–राभो िभमदेखख वििादभा यहेको भाधथल्रो कणाडरी जरविद्मुत आमोजनाको ियकायका 
तपड फाट गरयनुऩने काभभा हढराई हुन नहदने िॊिदको कृवि तथा जरश्रोत िसभनतका िबाऩनत गगन 

थाऩारे फताएका छन ्। बायतीम कम्ऩनी प्रिद्र्धक जीएभआयरे गरययहेको काभको थथरगत अनुगभन 

गनड महाॉ आएका थाऩारे ियकायफाट हुन ेकाभभा हढरा हुन नहदने फताएका हुन ्। 
आमोजनाको ननभाडण कामड हढराईफाये चािो सरएय एक दजडन बन्दा फढी िाॉिदहरु िहहतको िॊिदीम 

टोरीरे आमोजना ननभाडणथथर दैरेखको िािराको डाफभा ऩुगी थथानीम फासिन्दा य ियोकायिारािॊग 

छरपरऩनछ आप राई धेयै फाथतविकता थाहा बएको थाऩारे बनाइछ । ियोकायिाराहरुरे जीएभआय 

आपैरे ऩनन हढरा गदै जाने मिैराई फाहना फनाएय छोड्दा फढी क्षनतऩ नत ड भाग्न ेदाउऩेचभा यहेको आयोऩ 

िन्दबडभा िसभनतका िबाऩनत थाऩारे केही याजनीनतक दरहरुको अिहभतीरे ऩैदा बएको व्मिधानरे 

ऩटक ऩटक जीएभआयरे काभभा हढराई गदै िभम थप्न िहुसरमत सरएको तय छोड्न िॊबािना कभ 

यहेको फताए । 
िाॉिद िीता नेऩारीरे ियकायको नीनत य प्रकक्रमाफाट रगानी आपै खोजी भाधथल्रो कणाडरी आमोजना 
फनाउन आएको जीएभआय कम्ऩनीराई पकाडउदा िैदेसशक रगानी कताडभा नकायात्भक छाऩ ऩन ेतकड  
याखखन ्। िैदेसशक योजगायीभा गएकाहरुको येसभटेन्ि सबत्र्माएय यभाउने होइन, विदेशी रगानीभा म िाराई 

थिदेशभै योजगायका अििय सिजडना गनुडऩन ेिाॉिद नेऩारीको बनाई छ । िॊिदको कृवि तथा जरश्रोत 

िसभनतका िदथम दैरेख क्षेत्र नॊ. २ का िाॉिद रक्ष्भीप्रिाद ऩोखयेररे थथानीमरे योजगायी य आधथडक, 

िाभाजजक विकािको अििय सिजडना गने बएकोरे आमोजना ननभाडण हुनेभा आप  विश्िथत यहेको फताए 

। 
जीएभआयका के के सिॊहरे ५ ििड अनघ कामाडरमभा आगजनी, आमोजना थथरभै याजनीनतक दरहरुरे गन े

बफयोधिबादेखख विसबन्न अियोध तथा अजथथयता काभ गनड केही हढरा बए ऩनन आप रे पककड एय जाने 
िोच नयहेको फताए । रगानी फोडडका िहिधचि यबफ बट्टयाईरे भाधथल्रो कणाडरीको विद्मुत प्रिायण गहृ 

बायतभा फनाइन,े विद्मुत नेऩाररे ककन्न नऩाउन बन्ने गरत हल्रा पैराइएकोभा आऩवि जनाए । 
आमोजनाको बफयोध गनड आउनेिॊग थथानीमरे विकािभा फाधा नहाल्न िचते गयाउन ेय प्रनतिाद िभेत 

गने गयेका छन ्। दैाेरेखको डाफभा ३० भीटय अग्रो फाॉध फाधी करयफ ३ ककरोभीटयको टनेरफाट अछाभभा 
फल्देभा करयफ डढे िम भीटय तर ऩानी खिारेय ८ िटा टयिाइनफाट ९ िम भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन 

गरयने रक्ष्म छ । त्मि भध्मे १ िम ८ भेगािाट विद्मुत नेऩारभा नन्शुल्क हदइनेछ । ियकायी फन क्षेत्र २ 

िम ७२ हेवटय य ननजी जग्गाधनीको करयफ ५० हेवटय जग्गा ननभाण कामडका राधग प्रमोगभा सरइनेछ ।  
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माथथल्ऱो तामाकोसीको उनासी प्रनतशत काया ऩूरा 
याजरिम गौयिको आमोजनाका रुऩभा सरइएको भाधथल्रो ताभाकोिी जरविद्मुत ्आमोजनाको ७९ प्रनतशत कामड 
िम्ऩन्न बएको छ । 
 

वििॊ २०७३ िारभ ैिम्ऩन्न गन ेरक्ष्म सरइएको ताभाकोिी आमोजना ब कम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण काभ 

योककएऩनछ एक ििड ऩनछ धकेसरएको हो । राभाफगय गावििभा ननभाडण बइयहेको ४५६ भेगािाट विद्मुत ्क्षभता 
बएको िो आमोजना २०७३ िारसबत्र िम्ऩन्न गन ेफताइएको धथमो । 
 

आमोजनाका प्रिवता डा गणेश न्मौऩानेरे २०७३ ऩुिभा काभ िम्ऩन्न गयी उत्ऩादन गन ेमोजनाको िाथ अनघ 

फहढयहेका अिथथाभा ब कम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण एक ििड हढराइ बएको फताउनुबमो । “ननधाडरयत िभमभ ैकाभ 

िम्ऩन्न हुन्छ,” उहाॉरे बन्नुबमो । करयफ रु ३५ अफडभा ननभाडण िम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखए ऩनन ननभाडण िम्ऩन्न 

हुॉदािम्भ रु ५० अफड ऩुग्न ेअनुभान गरयएको छ । 
 

प्रिवता न्मौऩानेरे हार राभाफगयभा विद्मुत ्गहृको काभफाहेक अरु िफ ैकाभ िञ्चारन बइयहेको फताउनुबमो । 
राभाफगय ऩुाुग्न ेफाटोभा ब कम्ऩिॉग ैआएको ऩहहयो नयोककएका कायण काभ्रे सबयफाट राभाफगयको भौयेखोरािम्भ 

३६० सभटय राभो िुरुङ ननभाडण बइयहेको छ । िुरुङ ननभाडणको काभ आमोजनाको भुख्म ठेकेदाय कम्ऩन्नी 
सिनोहाइड्रोरे गरययहेको छ । यािि   
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बन्ने भयो लऱपऩङखोऱा जऱपिद्युत ्आयोजना 
सिन्धऩुाल्चोक जजल्राको  तातोऩानी गावििजथथत सरवऩङखोराभा १६ दशभरि २६ भेगािाट क्षभताको जरविद्मुत ्

आमोजना ननभाडण हुन ेबएको छ । नेऩार य चीनको िीभानजजकै यहेको सरवऩङखोराभा हहभरयबय ऩािय कम्ऩनीरे 

उवत आमोजना ननभाडण गन ेबएको हो । नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणिॉग विद्मुत ्खयीदविक्री िम्झौता बइिकेको 
आमोजनाका िञ्चारक याभकाजी ऩौडरेरे फताए । थिदेशी ऩ ॉजी य स्रोतभा आमोजनाको ननभाडण कामड चाॉड ैन ैशुरू हुॉदै 

छ । 
२०७७ िैशाखभा उत्ऩादन शुरू गन ेरक्ष्म सरइएको आमोजनाभा रू. ३ अफड रागत राग्न ेअनुभान छ । ऩरयमोजनाभा 
७० प्रनतशत फैङ्क ऋण य ३० प्रनतशत इजविटी शमेय रगानी गरयन ेकम्ऩनीरे फताएको छ । आमोजनाफाट उत्ऩाहदत 

विद्मुत ्राभोिाॉघुभा यहेको िफथटेशनभापड त याजरिम प्रिायण राइनभा जोडडनेछ । मिअनघ ऩनन विसबन्न 

ऩरयमोजना ननभाडण गरयिकेकाहरूको िॊरग्नता यहेका कायण ऩरयमोजना िभमभ ैिककने विश्िाि सरइएको छ । 
हहभनदी य ऩमाडप्त ऩानीको स्रोत यहेको िो ऩरयमोजनाफाट हहउॉदभा ऩनन उविकै भात्राभा विद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 
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बूढीगण्डकीबाट पिस्थापऩतऱाई नुिाकोट ल्याउने तयारी 
याभहरय न्मौऩान े

फ ढीगण्डकी जरािममुवत आमोजनाफाट विथथाऩन हुन ेघयधयुीराई नुिाकोटभा व्मिथथाऩन गरयन ेबएको छ । 
आमोजनारे जग्गा अधधग्रहणको काभ िुरू गयेऩनछ विथथावऩत हुन रागेका ८ हजाय घयऩरयिायको व्मिथथाऩन 

धाहदङ य गोयखाभा भात्र िभाधान गनड िभथमा हुन ेबएऩनछ फािथथान य जग्गाको िहज उऩरब्धता गयाएय 

नुिाकोट ल्माउन राधगएको हो । १ हजाय २०० भेगािाट क्षभताको जरािममुवत आमोजना ननभाडणफाट विथथावऩत 

हुनहेरूको रगत िॊकरनको काभ अजन्तभ चयणभा ऩुगेकारे फथती व्मिथथाऩन िुरू गन ेतमायी थासरएको छ । 
रगत िॊकरनको काभ ऩ या बएिाग ैदिु ैजजल्राका प्रबावित फासिन्दाराई भुआब्जा वितयणको प्रकक्रमा अगाडड 

फढाउन ेतमायी गरयएको आमोजनारे जनाएको छ । 
आमोजना ननभाडणरे विथथावऩत फासिन्दाराई नुिाकोट ल्माउने वििमभा छरपर जायी यहेको नेकऩा एभारे 

नुिाकोटका अध्मक्ष नायामणप्रिाद खनतिडारे फताए । आमोजना ननभाडणफाट धाहदङ य गोयखाको २७ गावििफाट ८ 

हजायबन्दा फढी प्रबावित फासिन्दाराई नुिाकोट ल्माउन ेवििमभा छरपर जायी यहेको खनतिडारे जानकायी हदए । 
फ ढीगण्डकी आमोजनाफाट विथथावऩतराई नुिाकोट ल्माउन िकेभा नुिाकोटराई िभदृ्ध फनाउन िककन ेबएकारे 

जजल्रा सबत्र्माउन ऩहर गरयएको नुिाकोट उद्मोग फाखणज्म िॊघका प्रथभ उऩाध्मक्ष बुिनरार याजबण्डायीरे फताए 

। 
आमोजनाफाट विथथावऩतराई ियकायरे „फ ढीगण्डकी सबरेज‟को कोरनी ननभाडण गयी फथती याख्न ेतमायी गयेकारे 

विदयु नगयऩासरका, खानीगाॉउ गावििको हढकुये, चौघडा, सरख ुय तादी खोराको आिऩािका थथानभा फािोफाि 

फिाउन िकेभा नुिाकोट िभदृ्ध फनाउन िहमोग ऩुग्न ेबएकारे ऩनन ऩहर जायी याखेको उऩाध्मक्ष याजबण्डायीरे 

फताए । विथथावऩतहरूको चाहनाअनुिाय भध्मथतयको हािाऩानी, बत्रश री य तादीनदीको आिऩाि ब्राह्भण, क्षेत्री य 

याई िभुदामको फथती यहेको थथानभा जग्गा य „फ ढीगण्डकी सबरेज‟ ननभाडण गयी व्मिथथाऩन गनड िककन ेगयी 
नुिाकोटका ियोकायिाराहरूिॉग छरपर अनघ फढाएका छन ्। 
आमोजनाफाट कम्तीभा ३० हजाय ऩरयिाय विथथावऩत हुन ेप्रायजम्बक अध्ममनभा देखखएको छ । प्रायजम्बक 

अध्ममनभा आमोजना ननभाडणको राधग दईु खफड ५० अफड रूऩैमाॉ राग्न ेअनुभान गरयएको छ । अफको ऩाॉच ििडसबत्र 

आमोजना ऩ या गन ेरक्ष्म यहेकारे अको जग्गाअधधग्रहण, प्रबावित फासिन्दाराई थथानान्तयणको प्रकक्रमा भुख्म 

चनुौती यहेकारे उनीहरूको चाहनाअनुिाय व्मिथथाऩन गनड िकेभा ननभाडण िुरू गनड िहज हुन ेआमोजनारे 

जनाएको छ । आमोजना धाहदङ य गोयखा िीभा बएय फग्न ेफ ढीगण्डकीभा ऩछड  । आमोजनारे जग्गा अधधग्रहण, 

ऩुन्थथाऩना य ऩुनिाडिका राधग ६१ अफड रूऩैमाॉबन्दा फढी यकभ खचडन ेबएको छ ।  
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१६ मेगािाटको लऱपऩङसॉग सम्झौता  
चीनिॉगको िीभा तातोऩानीभा ननभाडण हुन रागेको १६ भेगािाटको सरवऩङ खोरा आमोजना य विद्मुत ्

प्राधधकयणफीच खरयद िम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ । आमोजनाको रागनीकताड हहभरयबय ऩािय कम्ऩनीरे ननभाडण 

गनड रागेको उवत आमोजना ०७७ िैशाखभा ऩ या गन ेरक्ष्म याखखएको छ । 
िम्झौताभा प्राधधकयणका उऩकामडकायी ननदेशक याजीि शभाड य कम्ऩनीका प्रफन्ध िञ्चारक याभकाजी ऩौडरेरे 

हथताक्षय गयेका छन ्। िुवखा य ििाडदभा प्रनतमुननट विद्मुत ्क्रभश: ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैिा य ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैिा दयभा 
खरयद िम्झौता बएको हो । 
ऩेनथटक य हेडयेििभेत २ ककरोसभटय टाढाफाट ऩानी ल्माएय ऩािय हाउिभा ऩुयम्ाइन ेछ । आमोजनाको हेडको 
रम्फाइ ८ िम ४० सभटय छ । 
करयफ ३ अफड रागानी हुन ेअनुभान गरयएको आमोजनाको आगाभी अिोजफाट ननभाडण िुरु गरयन ेछ । िञ्चारक 

ऩौडरेका अनुिाय आमोजना थिदेशी ऩुॉजीभा ननभाडण गरयन ेछ । उनका अनुिाय थथानीमराई १० प्रनतशत िेमय 

प्रदान गरयन ेछ । उत्ऩाहदत विद्मुत ्राइन याजरिम प्रिायण राइनको राभोिाॉघ ुिफथटेिनभा जोडडन ेछ । 
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प्राथधकरणऱाई छल्दै पऩपऩए दर तय गना कायादऱ गठन 

नतऱा १ र २ जऱपिद्युत ्आयोजना- 
ऊजाामन्री टोऩबिादरु रायमाझीऱे २४ जेठमा सिसथचि थचरञ्जीिी चटौतको सॊयोजकत्िमा कायादऱ गठन गरे- 

सचने गौतम 

ऊजाड भन्त्रारमरे ४ िम ४० भेगािाटको नतरा–१ य ४ िम २० भेगािाटको नतरा–२ जरविद्मुत ्आमोजनािॉग 

विद्मुत ्खरयद बफक्री िम्झौता (वऩवऩए) दय तम गनड कामडदर गठन गयेको छ । उऩप्रधानभन्त्री एिॊ ऊजाडभन्त्री 
टोऩफहादयु यामभाझीरे २४ जेठभा भन्त्रारमका िहिधचि धचयञ्जीिी चटौतको िॊमोजकत्िभा वऩवऩएका राधग 

आमोजनाका प्रिद्र्धकिॉग िीध ैिाताड गन ेगयी कामडदर गठन गयेका हुन ्। कानुनी य प्रकक्रमागत रूऩभा नेऩार 

विद्मुत ्प्राधधकयणभापड त वऩवऩए हुन ेव्मिथथा छ । भन्त्रारमफाट ननणडम गयाएय २ आमोजनािॉग वऩवऩए गनड 
प्राधधकयणराई फाध्म ऩान ेगयी कामडदर गठन गरयएको स्रोतरे फतामो । कामडदरभा प्राधधकयणकातपड फाट प्रनतननधध 

बन ेयाखखएको छ । 
बायतभा विद्मुत ्ननमाडत गन ेरक्ष्म सरएय बायतीम कम्ऩनी एििी ऩाियरे दिुै आमोजनाको ििेक्षण अनुभनतऩत्र 

(िब ेराइिेन्ि) सरएको धथमो । आमोजनाको विद्मुत ्नेऩारकै खऩतका राधग प्रमोग गन ेकम्ऩनीरे प्रथताि 

गयेऩनछ वऩवऩए दय सिपारयि गनड कामडदर गठन गरयएको भन्त्रामरमरे जनाएको छ । कामडदररे १५ हदनसबत्र याम 

िुझाफिहहतको प्रनतिेदन ऩेि गनेछ । „प्रिद्र्धकिॉग प्रथताि भाग गन,े िाताड गन ेय आिश्मकताअनुिाय 
भन्त्रारमको थिीकृनत सरई ऩयाभशड िेिा प्राप्त गन ेकामडक्षेत्र हदइएको छ,‟ िॊमोजक चटौतरे बन े। 
कामडदरभा भन्त्रारमका सिननमय डडसबजनर इजन्जननमय श्माभककशोय मादि, कानुनका उऩिधचि विरणुप्रिाद 

अिथथी, प्राधधकयणका ननदेशक विदयु ढुॊगाना य विद्मुत ्व्माऩाय विबाग प्रभुख प्रफर अधधकायी छन ्। 
प्राथधकरण छल्दै ऊजाा मन्राऱयमा प्रस्ताि 

कम्ऩनीरे वऩवऩएका राधग विद्मुत ्प्राधधकयणिॉग प्रकक्रमा अगाडड फढाउन ऩहर गनुडको िट्टा  ऩहुॉचका आधायभा 
िीध ैऊजाड भन्त्रारमभा ननिेदन ननिेदन हदएको छ । ननजी क्षेत्रका जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकरे वऩवऩएका राधग 

अऩनाउन ेप्रकक्रमाराई छल्दै कम्ऩनीरे भन्त्रारमभा ननिेदन हदएको हो । वऩवऩए गयाउन प्राधधकयणका ऩ िडकामडकायी 
ननदेशक हरयशचन्र शाह रागेका छन ्। „ऩ िडकामडकायी ननदेशकराई वऩवऩएको िफ ैप्रकक्रमा थाहा छ,‟ भन्त्रारम 

स्रोतरे बन्मो, „तय िफ ैथाहा बएय ऩनन उहाॉ (शाह) िीध ैभजन्त्रऩरयिद्/भन्त्रारमफाट वऩवऩएको ननणडम गयाएय 
प्राधधकयणराई कामाडन्िमन गनड फाध्म ऩान ेगयी राग्नुबएको छ ।‟ ननजी क्षेत्रका जरविद्मुत ्आमोजनािॉग वऩवऩए 

गन ेअधधकाय प्राधधकयणिॉग छ । 
‘प्रभाि अध्ययन नगरी सम्भि न ैछैन’ 

ऊजाड भन्त्रारद्िाया मिअनघ गठन गरयएको प्राविधधक कामडदररे आमोजनाफाट उत्ऩाहदत विद्मुत्रे प्रणारीभा ऩान े

प्रबाि अध्ममन (जजआइएि) नगरयएिम्भ वऩवऩए गन/ेनगन ेननणडम गनड निककन ेिुझाफ हदएको धथमो । 
भन्त्रारमरे चटौतकै नेततृ्िभा प्राधधकयणका प्रनतननधधिहहतको प्राविधधक कामडदर गठन गयेको धथमो । 
जजआइएि, वऩवऩएका राधग प्राधधकयणभा ननिेदन हाल्नुऩन ेय आमोजनाको क्षभताअनुिाय प्रिायण राइन तथा िफ 

थटेिनको िुननजश्चत बएऩनछ भात्र ैप्रकक्रमा अगाडड फढाउन िककन ेिुझाफ हदइएको कामडदरका एक िदथमरे फताए 

। आमोजनाको ननभाडण िन ्२०२३ भा िवन ेरक्ष्म याखखएको छ । 



तय, प्राधधकयणरे तमाय ऩायेको प्रिायण राइन गुरुमोजनाअनुिाय, त्मि क्षेत्रभा प्रिायण राइन २०२५ भा भात्र ैफन्न े

छ । „प्राधधकयणको प्रणारीभा अहहरे यहेको जडडत क्षभताफयाफयको आमोजनािॉग वऩवऩए गदाड प्राविधधक ऩक्षराई 

ऩ यै व्मिथथा गनड खोजजएको छ,‟ कामडदरका ती िदथमरे बन,े „भाग य आऩ नतडको िही प्रक्षेऩण नगयी िभग्र रूऩभा 
भुरुकराई दीघडकारीन प्रबाि ऩन ेननणडम कियी गनड िककन्छ ?‟एउटा आमोजना विशिेराई हेयेय फनाउनुबन्दा ऩनन 

िम भेगािाटभाधथका आमोजनाको छुट्टै वऩवऩए नीनत फन्नुऩन ेउनरे फताए । प्राधधकयणरे अहहरे िम 

भेगािाटिम्भका आमोजनाका राधग वऩवऩए नीनत तम गयेको छ । 
सभ ेऱाइसेन्स ५ िर्ा ऩूरा 
कम्ऩनीरे २ आमोजनाको िम्बाव्मता अध्ममन गनड सरएको िब ेराइिेन्िको ५ ििड ऩ या बएको छ । विद्मुत ्ऐन 

०४९ रे िब ेराइिेन्िको अिधध ५ ििड यहन ेव्मिथथा गयेको छ । ऊजाड भन्त्रारमरे २० चतै ०६५ भा आमोजनाको 
िब ेराइिेन्ि हदएको धथमो । कम्ऩनीरे २२ पागुन ०७० भा उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (जेनेयेिन राइिेन्ि)का राधग 

विद्मुत ्विकाि विबागभा ननिेदन हदएको छ । राइिेन्ि हदने/नहदनेभा भन्त्रारमरे केही ननणडम गयेको छैन । 
१० िजार मेगािाटको सूचीम ैछैन 

ियकायरे १० ििडभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्मिहहत गत पागुनभा याजरिम ऊजाड िॊकट ननिायण 

तथा विद्मुत ्विकाि दशकिम्फन्धी अिधायणऩत्र ल्माएको धथमो । मि अिधधभा ननभाडण हुन ेआमोजनाको ि ची 
तमाय गरयएको छ । तय, ि चीभा नतरा–१ य नतरा–२ आमोजना छैनन ्। बायतभा विद्मुत ्ननमाडत गन ेगयी दिुै 
आमोजनारे राइिेन्ि सरएका हुन ्। „ननमाडतभ रक बएकारे दिुै आमोजना ि चीभा ऩयेनन,्‟ ऊजाड भन्त्रारम स्रोतरे 

बन्मो, „बायत विद्मुत ्बफक्री गनड फजाय अननजश्चत य िथतो देखेऩनछ िामद नेऩारभ ैबफक्री गनड रागेका हुन िवछन ्

।‟ 
बायतभा विद्मुत ्भ ल्म घहटयहेको छ । बायतभा प्रनतमुननट विद्मुत ्भ ल्म बायतीम रुऩैमाॉ २ भात्र ैछ । मिअनघ फजाय 

अननजश्चत बएऩनछ निेजजमन कम्ऩनी थटेट क्राफ्टरे ६ िम ५० भेगािाटको ताभाकोिी तेस्रोफाट हात खझकेको धथमो 
। 
डऱरमा पिद्युत ्त्रबक्रीको प्रस्ताि 

प्राधधकयणरे ३ ििडअनघ बायतभा विद्मुत ्ननमाडत गन ेरक्ष्म याखेका जरविद्मुता् ्आमोजनाका प्रिद्र्धकिॉग 

हहउॉदको विद्मुत ्बफक्रीका राधग प्रथताि आह्िान गयेको धथमो । नतरा–१ य २ आमोजनारे ऩनन हहउॉदको (भॊसिय–

िैशाख) बफजुरी विद्मुत ्प्राधधकयणराई फेच्न ेआशम प्राधधकयणिभक्ष ऩेि गयेको धथमो । आमोजनारे रगानी 
अभेरयकी डरयभा हुन ेबन्दै बफजुरी ऩनन डरयभ ैफेच्न ेप्रथताि गयेका धथए ।  प्राधधकयणरे ननमाडतभ रक 

आमोजनाको बफजुरी अत्मधधक बफजुरीको भाग हुन ेहहउॉदका ५ भहहना (भॊसिय–िैशाख) प्रनतमुननट अधधकतभ १० 

रुऩैमाॉ ६० ऩैिाभा ककन्न ेननणडम गयेको धथमो । आमोजनारे डरयभा फेच्न ेप्रथताि ऩेि गयेऩनछ प्रकक्रमा योककएको 
धथमो । 
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/68991#sthash.lqMcSoVG.dpuf 
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माथथल्ऱो तामाकोसी जऱपिद्युत ्आयोजनाऱे गनत लऱयो 
तामाकोसी िारी सुरुङ, ऩारी केबुऱकार 

हदरफहादयु केिी 
दोरखा, २ अिाय – ब कम्ऩका कायण ननधाडरयत कामडतासरका अनुिाय ननभाडणको प्रगनत हुन निकेको भाधथल्रो 
ताभाकोिी जरविद्मुत ्आमोजनाको काभरे ऩुन् गनत सरन थारेको छ । आमोजनाको काभराई गनतशीर फनाई 

चाॉडो काभ ऩ या गनड प्रिेशभागड ननभाडणराई तीव्रता हदइएको छ । 
ब कम्ऩरे क्षनतग्रथत प्रिेश भागडको काब्रेबीयभा िुरुङभागड ननभाडण िुरु गरयएको छ । विद्मुत्गहृ गोंगयदेखख फाॉधथथर 

राभाफगय गाउॉिम्भको ११ ककरोसभटय िडक खण्डभा ऩन ेकाब्रेबीयभा करयफ ३ िम ६० सभटय राभो िुरुङभागडको 
ननभाडण थासरएको हो । अको करयफ ३ ककरोसभटय िडक खोल्न ेकाभ िम्ऩन्न गयेऩनछ आमोजनाको जराशम क्षेत्र 

हेडिकड िम्भ भोटय चार  हुनेछ । 
आमोजनाका प्रिवता डा. गणेश न्मौऩानेरे िुरुङ ननभाडणका राधग दिुैनतयफाट तमायी बइयहेको फताए । “सिनोरे 

काभ तमायी ऩ या गयेको छ,” उनरे बन े“नछटो काभ गनड फुभय उऩकयण ल्माउॉ दै छ, िम्बित् एक िातासबत्र काभ 

िुरु हुन्छ ।” आमोजनाको १६ ककरोसभटयबन्दा फढी िुरुङ िाभान्म जनशजवतकै फरभा ननभाडण बएको हो । 
अहहरेिम्भ काब्रेबीयिम्भको िडक भभडत गयन् य सिॊगटीदेखख क्षनतग्रथत ३३ केबी प्रिायण भभडत गनड िभम 

रागेको उनरे फताए । डडजेर फोवन ेफाटोिभेत नबएकारे विद्मुत ्ऩाियका कायण फाॉध य हेड येि िुरुङभा जभेको 
ऩानी ननकाल्निभेत िककएको छैन । 
िुरुङभागड फनेऩनछ राभाफगयिम्भ ३३ केबी विद्मुत ्राइन िुचारु हुनेछ । त्मिऩनछ भात्र िुरुङभा जभेको ऩानी 
पाल्न ेय हेडिविको काभ िुचारु गने आमोजनाको मोजना छ । हेड येि िुरुङको ३ ककरोसभटयिम्भ ऩानी जभेको छ 

। 
ब कम्ऩरे ठ रो क्षनत ऩ¥ुमाएको काब्रेबीयको फाहहयी िडक हटकाउ नहुन ेननरकिडऩनछ ब सभगत भागड फनाउन 

थासरएको आमोजनारे जनाएको छ । “फाहहयीितह कभजोय बएकारे ऩरयऩवि य िधैं चार  हुन ेगयी िुरुङभागड 
ननभाडण थाल्मौं,” आमोजनाका प्रभुख कामडकायी अधधकृत प्रभुख विज्ञानप्रिाद शे्ररठरे बन े। ०७२ िैशाख १२, १३ य 

२९ गतेको ब कम्ऩरे आमोजना प्रिेशभागडको सिॊगटीदेखख राभािगयिम्भ ठाउॉ–ठाॉउका चनेेजहरू ध्िथत ऩायेको 
धथमो । 
ब कम्ऩरे केही बासिएको बननएको ननभाडणाधीन जराशम क्षेत्रिम्भ ऩुग्नका राधग िडक अफरुद्ध बएको १ ििडऩनछ 

ब सभगत फाटो अथाडत ्िुरुङभागड फनाउन थासरएको हो । ब कम्ऩऩनछ फाटो िुधाय नहुॉदा राभािगय य नतब्फती 
सिभाके्षत्रका फासिन्दाराई हहॉडडुरभा िभेत फाधा ऩयेको छ । खोरादेखख १ ककरोसभटय ठाडो बीयफाट नछचोसरएको 
िडक िाभान्म कम्ऩन य ििाडत्को ऩानीरे िभेत बत्कने आमोजनारे औॊल्माएको छ । 
िुरुङभागडको अनुभाननत खचड िाढे ११ कयोड हुन ेअनुभान छ । ऩटक–ऩटक िडक अफरुद्ध हुॉदा काभभा 
हढरािुथतीको क्षनतऩ नत ड य भभडतभा राग्न ेखचडको हहिाफ गदाड ब सभगत भागड नै उऩमुवत विकल्ऩ ननकासरएको हो । 
योल्िासरङ डाइबिडनका राधग योऩि े

भाधथल्रो ताभाकोिी जरविद्मुत ्आमोजनाभा योल्िासरङ खोराको ऩानी सभिाइ थऩ विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकामड 
अगाडड फढाउन योऩि ेफनाइन ेबएको छ । 



ननभाडण कामड िककएऩनछ योऩिरेाई केफर कायको रुऩभा विथताय गन ेिोच आमोजनाको छ । अत्मन्त कहठन य 

जहटर बौगोसरक अिथथा बएकारे छेतछेतदेखख सिसभगाउॉको तल्रो क्षेत्र हुॉदै गौयीशॊकय गावििको रयख ुगाउॉिम्भ 

योऩि ेफनाउन ेऩरयकल्ऩना गरयएको हो । त्मिको रम्फाइ करयफ िाढे २ ककरोसभटय हुन ेआमोजना प्रिवता 
न्मौऩानेको बनाइ छ । भाधथल्रो ताभाकोिीको जराशमभा ६ ककरोसभटय नमाॉ िुरुङफाट िुवखा भौिभभा 
योल्िासरङ खोराको ऩानी सभिाइ िाविडक १७ कयोड मुननट थऩ विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेफताइएको छ । 
योल्िासरङ डाइबिडनअन्तगडत योल्िासरङ खोराभा िानो इन्टेक य इन्टेकदेखख भाधथल्रो ताभाकोिीको 
जराशमिम्भ करयफ ६ ककरोसभटय िुरुङ ननभाडण हुन ेगयी जभडनीको ऩयाभशडदाता राह्भेय इन्टयनेिनररे डडजाइन 

गरययहेको य डडजाइनको काभ अजन्तभ चयणभा ऩुगेको आमोजनारे जनाएको छ । 
योऩिेिहहत योल्िासरङ डाइबिडनको ननभाडण कामड बन ेभाधथल्रो ताभाकोिी जरविद्मुत ्आमोजना िम्ऩन्न 

बएऩनछ भात्र ननभाडण िुरु गन ेतमायी छ । योऩिेराई केफरकायभा ऩरयणत हुॉदा योल्िासरङ क्षेत्रभा जान ेऩमडटकिभेत 

राबाजन्ित हुनेछन ्। 
भाधथल्रो ताभाकोिी जरविद्मुत ्आमोजनाराई जजल्राको उियी क्षेत्रको कामाऩरट गने आमोजनाको रूऩभा 
सरइन्छ । आमोजनारे दोरखा फजायदेखख राभाफगयिम्भको ६८ ककरोसभटय कहठन बीयऩाखा नछचोल्दै िडक 

ननभाडणऩनछ उियी क्षेत्रभा एक दजडनबन्दा फढी अन्म जरविद्मुत ्आमोजना ननभाडण हुॉदै छन ्। 
आमोजनाको हारिम्भ झन्ड ै८० प्रनतशत काभ ऩ या बएको छ । आमोजनाभा विद्मुत्गहृको काभ य प्रिायण 

राइनको काभ बइयहेको छ । रट २ य ३ को उऩकयण य ऩेनथटक ऩाइऩको ढुिानीको काभिभेत जायी छ । 
आमोजनाराई ०७४ को अन्त्मिम्भ ऩ या गन ेरक्ष्म याखखएको छ । 
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पिद्युत ्उत्ऩादन बसेनन ऱक्ष्यभन्दा न्यून 

ियकायरे हयेक ििड विद्मुत ्उत्ऩादन फढाउने भहत्िाकाॊक्षी रक्ष्म सरए ऩनन उऩरजब्ध बने ननयाशाजनक 

यहेको तथमाॊकरे देखाएको छ । एक ििडसबत्र ैिम्ऩन्न हुने आमोजनाका िम्फन्धभा िभेत ियकायी प्रक्षेऩण 

कपतरो देखखनुराई अध्ममन य अनुिन्धानको कभजोयीका रूऩभा सरइएको छ । चार  आधथडक ििडभा भात्र ै

६ िम भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनको भहत्िकाॊक्षी रक्ष्म सरइएकोभा जम्भा ३४ भेगािाट भात्र याजरिम 

प्रिायणराइनभा जोडडएको छ । 
तत्कारीन अथडभन्त्री डा. याभशयण भहतरे चार  आिको फजेटभा रोडिेडडङ घटाउन ६ िम भेगािाट 

विद्मुत ्उत्ऩादन थऩेय जडडत क्षभता १ हजाय ४१८ भेगािाट ऩ¥ुमाउने मोजना िािडजननक गयेका धथए । 
ऊजाड भन्त्रारमको िहभनत फेगय ल्माइएको भहत्िाकाॊक्षी मोजना बन्दै त्मनतफेर ैमिको चको वियोध 

बएको धथमो । 
चार  आधथडक ििडभा ७ जरविद्मुत ्आमोजना भात्र िम्ऩन्न बई याजरिम प्रिायणराइनभा ३४ भेगािाट 

भात्र विद्मुत ्जोडडएको छ । अफ मो आधथडक ििडसबत्र थऩ विद्मुत ्उत्ऩादन नहुन ेथितन्त्र ऊजाड उत्ऩादक 

िॊथथा (इप्ऩान) रे जानकायी हदएको छ । 
चार  आििम्भ जडडत क्षभता िाढे ८४६ भेगािाट ऩुगेको छ । अहहरेिम्भका रक्ष्मिभेत ऩ या नबएका फेरा 
ियकायरे आउॉदो १० ििडभा १० हजाय भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गन ेभहत्िकाॊक्षी मोजना ऩनन िािडजननक 

गरयिकेको छ । ऊजाड भन्त्रारमका िहिधचि हदनेशकुभाय नघसभये नाकाफन्दीरे आमोजनाको काभ ठप्ऩ 

बएऩनछ ियकायी रक्ष्म ऩ या नबएको फताउॉछन ्। “हाभीरे मिराई ऩुनयािरोकन गयेय १५० भेगािाटको 
नमाॉ मोजना ल्माएको छ,” उनरे बने, “मो रक्ष्म ऩनन आगाभी भॊसियिम्भ भात्र ऩ या हुने देखखएको छ ।” 

नाकाफन्दीरे अधधकाॊश आमोजनाको काभ १ ििडिम्भ हढरो बएको उनको जजककय छ । ६ िम भेगािाटको 
रक्ष्म बायतफाट िभेत आमात गयेय बननएको हुनिवन ेउनको बनाइ छ । 
ियकायरे चार  आिभा ५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी, २५ भेगािाटको भाधथल्रो भादी, २१ 

भेगािाटको हेिा ए, १० भेगािाटको भद्वमुखोरा, २२ भेगािाटको भाधथल्रो चाकुखोरा, १३ भेगािाटको 
थाऩाखोरारगामत िाना ठ रा गयी २१ आमोजना िम्ऩन्न गन ेबनेको नघसभयेरे जानकायी हदए । 
ब कम्ऩ य नाकाफन्दीरे रक्षक्षत आमोजनाको काभ प्रबावित हुनुका िाथ ैननभाडणको चयणभा यहेका अन्म 

आमोजना ऩनन अनघ फढ्न निकेको ऊजाडको बनाइ छ । आधथडक ििड िककन १ भहहना ऩनन फाॉकी िभम 

नयहेकारे चार  आिभा नमाॉ आमोजनाफाट थऩ हुन ेिॊबािना छैन । चार  आिभा १ देखख १० भेगािाट 

क्षभताका आमोजना िम्ऩन्न बएका छन ्। 
ियकायरे कुनै आधायबफना नै रक्ष्म सरॉदा ऩ या नबएको ऊजाड उत्ऩादकहरूको बनाइ छ । इप्ऩानका 
ननितडभान अध्मक्ष तथा िाननभाभाई हाइड्रोऩािय सरसभटेडका प्रभुख कामडकायी अधधकृत (िीईओ) डा. 
िुिणडदाश शे्ररठ ब कम्ऩ य नाकाफन्दीरे आमोजना ननभाडण प्रबावित बए ऩनन रक्ष्म नै हािादायी याखखएको 



फताउॉछन ्। “बत्रश री ३ ए, भाधथल्रो ताभाकोिी जोडये फनाइएको हुनिवछ,” उनरे बन,े “फजेटभा 
कामडक्रभ ल्माउॉदा ऩमाडप्त गहृकामडको अबाि देखखएको छ । ऩुग्न ेआमोजना भात्र मोजनाभा याख्नऩुछड  ।” 

चार  आिभा िम्ऩन्न बएका आमोजनाभा ८.५ भेगािाटको नौगाडखोरा, १ भेगािाटको िुथमा फखयीखोरा, 
७ भेगािाटको भाई वमािकेड, २ भेगािाटको छमान्दी खोरा, १० भेगािाटको अऩय भाईखोरा, ४ 

भेगािाटको टुङ्गन ठोथने य २ भेगािाटको खानीखोरा छन ्। िफ ैआमोजना नेऩारी रगानीभा फनेका हुन ्। 
आमोजना फनाउन प्रिद्र्धकहरूरे िाढे ५ अफड रुऩैमाॉ फढी रगानी गयेका छन ्। िाविडक बफजुरीको भाग 

झन्ड ै१ िम भेगािाटरे फढ्ने तय िोही भागराई ऩ या हुने गयी थिदेशभै उत्ऩादन गनड निवदा रोडिेडडङ 

फढ्दै गएको छ ।  
 


