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अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजन ाः जग्ग  प्र प्तत य भुआब्ज  वितयणभ  
सभस्म   
व्मवस्थापऩका–सॊसद्, कृपष तथा जरस्रोत समभततरे अरुण तेस्रो जरपवद्मुत ्आमोजनाभा जग्गा प्राप्तत य वन 

ऺेत्रको प्रमोगभा पवषमभा प्रष्ट तनणणम नहुॉदा सभस्मा उत्ऩन्न बएको ठहय गयेको छ । 
समभततरे गयेको स्थरतगत अध्ममनका क्रभभा वातावयण प्रबाव भूल्माङ्कन य जङ्गरको रुख कटानीका रागग 

राभो प्रक्रक्रमाका कायण सभम रागेको उल्रेख गयेको छ । वन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमरे वन ऺेत्रको रुख 

कटानसम्फन्धी स्वीकृतत नददॉदा सभस्मा उत्ऩन्न बएको देखखएको छ । 
मस्त ैजग्गाको हदफन्दी, रुखको सङ््मा, जङ्गरको जग्गाको सोधबनाण आददभा नीततगत अस्ऩष्टताका कायण 

जदटरता ऩैदा बएको छ बन ेआमोजनारे भाग गदै आएको जग्गा उऩरब्ध नहुॉदा तनभाणण कामण अगाव ैगनुणऩन े

काभहरु सभमभा हुन नसकी दढराइ हुॉदा रागत फढ्न जान ेदेखखएको छ । 
समभततको प्रततवेदनभा उल्रेख छ, „„ऩरयमोजना पवकासकताण कम्ऩनी एसजेमबएनका तपण फाट डाडागाउॉभा याखखएको 
सूचना केन्र ज्मादै सानो य नाभ भात्रको यहेको छ ।” 

ऩरयमोजना पवकासकताण कम्ऩनी सतरज पवद्मुत ्तनगभका तपण फाट स्थानीम जनतासॉग सम्फन्ध स्थापऩत नगयेको, 
जनताको सूचनाभा सहज ऩहुॉच नबएको बन्न ेस्थानीमको गुनासा सम्फोधन हुनुऩनेभा जोड ददएको छ । 
रगानी फोडण य सतरज पवद्मुत ्तनगभफीच २५ नोबेम्फय २०१४ भा आमोजना पवकास सम्झौता (ऩीडीए)भा हस्ताऺय 

बएको बए ऩतन सयकायका तपण फाट सम्ऩादन हुनुऩन ेकाभ हुन नसक्दा ऩरयमोजनारे गतत मरन सकेको छैन । 
पऩडडए बएको छ भदहनामबत्र कम्ऩनीराई सयकायी जग्गा „मरज‟भा उऩरब्ध गयाएय फाॉकी जग्गा पऩपऩए बएको २१ 

भदहनामबत्र उऩरब्ध गयाइन ेबतनएकाभा छ भदहना बफततसकेको य २१ भदहनाको अवगध ऩतन सभातत हुन रागेको 
अवस्थभा ऩतन कुन ैप्रक्रक्रमा अगाडड फढ्न नसक्न ुदु् खद यहेको समभततको ठहय छ । आमोजनाका रागग कूर जग्गा 
१८० जग्गा अगधग्रहण गनुणऩनेछ । त्मसभा तनजी जग्गा ८२ हेक्टय य सयकायी जग्गा ९८ हेक्टय यहेका छन ्। 
आमोजनाका रागग आवश्मक ऩन ेतनजी जग्गाभा यहेको हदफन्दीको प्रक्रक्रमा शीघ्र सम्ऩन्न गनण, अगधग्रहण प्रक्रक्रमा 
अपवरभफ् सम्ऩन्न गनण तथा वन ऺेत्र तत्कार खारी गयाउनेतपण  सयकायरे तत्कार तनणणम गनण तनदेशन ददएको छ । 
मस्त ैसमभततरे सङ्खवुासबा सदयभुकाभ खाॉदफायीदेखख आमोजनास्थर नुभ, ऩागथबया, ऩावाखोरा, ददददङ्, भकार ु

य मापुभा अरुण–३ आमोजना प्रवेश भागण तनभाणणका रागग येखाङ्क्रकत ऺेत्रभा ठेकेदाय कम्ऩनीराई काभ प्रायम्ब गनण 
अपवरम्फ प्रवेशाऻा ददनुऩन ेसमभततको ठहय छ । त्मसैगयी आमोजना तनभाणणका रागग आवश्मक पवद्मुत ्उऩरब्ध 

गयाउन ऊजाण भन्त्रारम य नेऩार पवद्मुत ्प्रागधकयणरे सभमभ ैतनणणम गनुणऩनेभा जोड ददएको छ । 
आमोजना प्रबापवत ऺेत्रका फामसन्दाको उगचत य उऩमुक्त भागको तत्कार मथोगचत सम्फोधन गनुणऩन,े याप्ष्िम 

भहत्वको ऩरयमोजना बएकारे प्रगततको अवस्था, काभभा देखाऩन ेसभस्मा य काभभा तदारुकता अऩनाउन सयोकाय 

बएका तनकामरे सभमभा न ैअनुगभन गनण सभेत सचते गयाएको छ । समभततरे ऩरयमोजना पवकासकताण कम्ऩनीका 
तपण फाट गनुणऩन ेतमायीका काभ ऩतन देखखन ेय भहसुस हुन ेगयी गनण ध्मानाकषणण गयाइएको छ । 
ऩरयमोजना पवकासकताणका तपण फाट स्थानीम डाॉडागाउॉभा यहेको सूचना केन्रराई उऩमुक्त स्थानभा व्मवस्थाऩन 

गनुणऩन,े खाॉदफायीभा ऩतन त्मस्तो केन्रको व्मवस्थाऩन गयी सूचनाभा जनताको सहज ऩहुॉच ऩुयम्ाउन आग्रह गयेको 
छ । ९०० भेगावाट ऺभताको सो ऩरयमोजनाको रागत रु एक खफण चाय अफण यहेको छ । 



जरप्रवाहभा आधारयत सो आमोजना सावणजतनक–तनजी साझदेायीअन्तगणत तनभाणण, स्वामभत्व, सञ्चारन य 

हस्तान्तयण (फुट) प्रणारीभा अगाडड फढाउन रागगएको हो । सञ्चारनभा आएको २५ वषणऩतछ ऩूणण सञ्चामरत 

अवस्थभा न ैतनभाणणकताण कम्ऩनीरे आमोजना नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण गनुणऩनेछ । आमोजनारे स्न २०२१ 

भा व्मवसातमकरुऩभा उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखेको छ । 
आमोजनाभा कप्म्तभा तीन हजायरे योजगायी ऩाउन,े योजगायीको रागग स्थानीम मुवाराई उच्च प्राथमभकता ददइन े

तथा स्थानीम औद्मोगगक उत्ऩादन जस्त ैमसभेन्ट, यड, जस्ताऩातारगामत साभग्री ऩरयमोजनारे खऩत गन े

बएकारे अन्म स्वदेशी उद्मोगको पवकासभा सभेत सहमोग ऩुग्न देखखन्ने अध्ममन समभततका सॊमोजक 

अभतृकुभाय फोहोयारे जानकायी ददए । 
आमोजनास्थर सङ्खवुासबा बौगोमरक रुऩभा पवकट बए ऩतन प्राकृततक रुऩभा सुन्दय य प्रचयु सम्बावना बएको 
प्जल्राभा ऩन ेबएकारे कृपष, ऩमणटन, जरपवद्मुत,् घयेर ुउद्मोगरगामत ऺेत्रभा धेयै उऩरप्ब्ध हुन ेय पवकास 

ऩूवाणधायभा भहत्वऩूणण सहमोग ऩुग्न ेअऩेऺा समभततरे गयेको छ । 
समभततका सदस्म काशीनाथ अगधकायी, गङ्गादेवी डाॉगी, डम्फयध्वज तुम्फाहम्पे, नवयाज शभाण, वेदभामा बडायी 
(शाक्म), सुधीयकुभाय मसवाकोटी, तायाभान गुरुङ य दीऩक खड्कारगामतको टोरीरे स्थरगत अध्ममन गयेको गथमो 
। 
टोरीभा सॊरग्न साॊसद् तायाभान गुरुङरे आमोजनाका पवषमभा कुन ैसभस्मा नयहेको बए ऩतन सयकायका तपण फाटै 

गरयनुऩन ेकाभ सम्ऩादन हुन नसक्दा सभस्मा बएको फताए । जग्गाको पवषमभा तत्कार तनणणम गरयए आमोजनारे 

गतत मरन ेबएकारे त्मसतपण  ध्मान ददन उनको आग्रह छ । यासस  
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दयभखोर फ ट विद्मुत ्उत्ऩ दन 

फाग्रुङ/ प्जल्राको गरकोटभा तनभाणण गरयएको दयभखोरा „ए‟ जरपवद्मुत ्आमोजनाफाट पवद्मुत ्

उत्ऩादन सुरु बएको छ । साढे दईु भेगावाट ऺभताको आमोजनाफाट उत्ऩाददत पवद्मुत ्याप्ष्िम प्रसायणभा 
जोडडएको छ । आमोजनाका प्रफन्धक गोऩार न्मुयेरे व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु बएको जानकायी ददए । 
„पवद्मुत ्तनममभत उत्ऩादन बइयहेको छ, मसरे पवद्मुत्बाय कटौतीराई टेवा ऩुयम्ाउॉछ,‟ उनरे बन े। 
समऩत्री हाइड्रोऩावय प्रामररे तीन वषणअतघ तनभाणण सुरु गयेको आमोजना ५१ कयोडको रागतभा सम्ऩन्न 

बएको हो । आमोजनाभा ७५ प्रततशत रगानी गैयआवासीम नेऩारीको यहेको छ बने फाॉकी स्थानीम य केही 
तनजी ऺेत्रको छ । दहर गापवसको साॉदीभा आमोजनाको फाॉध तथा अगणर–७ घुस्भेरीभा पवद्मुत्गहृ यहेको 
छ । उत्ऩाददत पवद्मुत ्३३ „केमबए‟ प्रसायण राइनभा जोड्ने सहभतत बए ऩतन हरयचौयभा तनभाणणाधीन 

सफ–स्टेसनको काभभा दढराइ बएऩतछ ११ „केमबए‟भा जोडडएको हो ।  
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सुऩय दोदी स ढे तीन िर्षभबत्र ैफन्न े

जनक शे्रष्ठ 

पऩऩुल्स हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको प्रवद्र्धनभा ढोडनेी य परेनी गापवसफीच बागफाट फग्न ेदोदॊ खोराभा तनभाणण कामण 
सुरु गयेको छ । ४९.६ भेगावाटको सुऩय दोदॊ „ख‟ जरपवद्मुत ्आमोजनारे साढे तीन वषणमबत्र ैपवद्मुत ्उत्ऩादन गन े

रक्ष्मका साथ काभ सुरु गयेको छ । 
२० असोज ०७६ सारभा तनभाणणको सफ ैकामण ऩूया गयी पवद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गरयन ेआमोजनारे जनाएको छ । ऩूवॉ 
रभजुङको ढोडनेी य परेनी गाउॉ  पवकास समभततभा ऩन ेआमोजना साढे तीन वषणभा तनभाणण कामण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म 

पऩऩुल्स हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको यहेकोे ेछ । आमोजनाको पवद्मुत ्गहृ प्रोभ ुखोरानप्जकै ४ हजाय ८ सम मभटयको 
बूमभगत सुरुङभापण त ताॉजे गाउॉको पेदीभा यहेको रोदो य दोदॊ खोराको दोबानभा फनाउन ेरक्ष्म यहेको छ । 
आमोजनाका तनदेशक अजुणन गौतभरे आमोजना १ हजाय १६ ददनभा तनभाणण कामण सम्ऩन्न बई उत्ऩाददत पवद्मुत ्

प्रसायण राइनभा जोड्न ेफताए । आमोजनाको नेऩार पवद्मुत ्प्रागधकयणसॉग भाघ, ०७१ भा पवद्मुत ्खरयद सम्झौता 
बएको गथमो । सम्बौताअनुसाय सुक्खामाभभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषाणमाभभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसाभा सम्झौता बएको 
प्रवधणक कम्ऩनी पऩऩुल्सका प्रफन्धक तनदेशक  

केशवफहादयु यामभाझीरे फताए । जरपवद्मुत ्आमोजनाका रागग आवश्मक जग्गा खरयद य १२ क्रकरोमभटयको ऩहुॉच 

भागणको ट्र्माक तनभाणण सम्ऩन्न बइसकेको प्रवद्र्धक कम्ऩनी पऩऩुल्सका प्रफन्ध तनदेशक यामभाझीको बनाइ छ । 
आमोजनाको स्वऩुॉजी ६० प्रततशत, प्रबापवत ऺेत्रका रभजुङ प्जल्रावासीको १० प्रततशत य सवणसाधायणको ३० 

प्रततशत रगानी यहेको छ । सुऩय दोदॊ इन्बेस्टभेन्ट कम्ऩनीका अध्मऺ इजन फयारका अनुसाय नपवर फैंकको 
नेततृ्वभा ५ अफण ८० कयोड य इप्क्वटी फाट २ अफण ४९ कयोड रगानी बएको छ । आमोजना सम्ऩन्न गनणका रागग 

करयफ ८ अफण २९ कयोड रुऩैमाॉ राग्न ेसम्बावना आमोजनारे गयेको छ । १ अफण ७५ कयोड फदढ सेमय यकभ सॊकरन 

गयेको आमोजनारे रभजुङफाट भात्र ै२५ कयोडबन्दा फढी रगानी यहेको छ । 
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भध्मभस्म षङ्दीफ ट ऩूय  ऺभत भ  विद्मुत ्उत्ऩ दन 

वषाणत्सॉग ैऩानीको सतह फढेऩतछ ७० भेगावाट ऺभताको रभजुङको भध्मभस्माणङ्दी जरपवद्मुत ्आमोजनाफाट ऩूया 
ऺभताभा पवद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ । दहउॉदको सभमभा ३५ भेगावाट भात्र पवद्मुत ्उत्ऩादन बएको गथमो । 
“भस्माणङदी नदीभा ऩानीको भात्रा कभ बएकारे भध्मभस्माणङ्दी जरपवद्मुत ्ऩरयमोजनाभा जडडत ३५/३५ भेगावाट 

ऺभताका २ वटै टवाणइन २४ सै घन्टा चल्न सकेका गथएनन ्।” ऩरयमोजनाका प्रापवगधक याभचन्र गौरीरे बने, 
“रगाताय ऩयेको वषाणका कायण भस्माणङदी नदीभा मभमसन ेससाना खोराभा ऩानीको फहाफ वदृ्गध बएऩतछ 

ऩरयमोजनको पवद्मुत ्उत्ऩादनभा वदृ्गध बएको हो ।” यन अप द रयबय प्रपवगधको मस ऩरयमोजनाभा ऩानी कभ हुॉदा 
ऩानी सप्ञ्चत गयी उत्ऩादन मरनुऩन ेबए ऩतन वषाणत्को सभमभा त्मसो गनण नऩयेको भध्मभस्माणङदी जरपवद्मुत ्

केन्रका केन्र प्रभुख याजेशकुभाय ऩाण्डरेे फताए । उनका अनुसाय जेठको अप्न्तभ सातासम्भ ऩरयमोजनाफाट ६५ 

भेगावाट पवद्मुत ्उत्ऩादन बएको गथमो । 
वषाणमाभभा ऩानीको फहाफ फढेऩतछ ७० भेगावाट ऺभताको ऩरयमोजनाफाट ८० भेगावाटसम्भ पवद्मुत ्उत्ऩादन हुन े

गयेको ऩरयमोजनारे जनाएको छ । 
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भ थथल्रो त भ कोसी ननभ षण क मषरे गनत भरमो 
बूकम्ऩका कायण सभस्माभा ऩयेको भागथल्रो ताभाकोसी जरपवद्मुत ्आमोजना तनभाणण कामणरे गतत मरएको छ । 
बूकम्ऩका कायण ऺततग्रस्त काब्रे मबयभा जभणनीफाट सुरुङ तनभाणण गन ेब्रुभय भेमसन ल्माइएको छ । आमोजनाका 
प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्मौऩानेका अनुसाय ऩहुॉच भागण तनभाणण गनण सो भेमसनको प्रमोग बइयहेको छ । 
बूकम्ऩका कायण आमोजनास्थर प्रवेश गन ेकाब्रेमबयको सडक ध्वस्त बएको गथमो । कडा चट्टान काटेय सडक 

तनभाणण गनुणबन्दा सुरुङ तनभाणण गनुण न ैउऩमुक्त हुन ेहुॉदा सुरुङ तनभाणण सुरु गरयएको हो । ब्रुभय भेमसनको प्रमोगरे 

केही ददनभ ैसुरुङ सम्ऩन्न हुन्छ बन्न ेपवश्वास छ,” उनरे बन े। योड टनेर तनभाणण गनण सभेत जभणनीको ब्रुभय प्रमोग 

गरयएको गथमो । 
उऩप्रधानभन्त्री एवभ ्ऊजाणभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझी, व्मवस्थापऩका–सॊसद् पवकास समभतत, कृपष तथा जरस्रोत 

समभततका सबाऩततसदहतको टोरीरे हार ैस्थरगत तनयीऺण गयी आमोजना अगाडड फढाउन तनदेशन ददएको गथमो 
। काब्रे मबयभा सुरुङ तनभाणणसॉग ैफाॉधस्थर तथा अन्म बौततक सॊयचनाको काभराई सभेत अगाडड फढाइएको छ । 
वीयगन्ज बन्सायभा थप्न्कएका साभग्री आमात सुरु गरयएको छ । 
नाकाफन्दीका कायण कोरकत्ता फन्दयगाह हुॉदै वीयगन्ज बन्साय साभान आइऩुग्न राभो सभम रागेको गथमो । फखाण 
रागेऩतछ िान्सपभणय, ऩेनस्टक ऩाइऩरगामत साभान आमात गनण सभस्मा बएको प्रवक्ता न्मौऩानेरे फताए । वन 

तथा ब–ूसॊयऺण भन्त्रारम य याप्ष्िम तनकुन्ज पवबागको स्वीकृततऩतछ प्रसायण राइनको काभरे सभेत गतत मरएको 
छ । 
गोगयदेखख खखम्तीसम्भ २२० केबी ऺभताको प्रसायण राइनभध्मे ४५ वटा टावय तनभाणण गरयएका छन ्बन े

पाउन्डसेनको काभ ऩतन अप्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ । बूकम्ऩ य बायतको अघोपषत नाकाफन्दीका कायण सभस्माभा 
ऩयेको आमोजनाराई आव २०७४/७५ मबत्र तनभाणण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ । यासस 
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फूढीगण्डकी डुफ न ऺेत्रभ  स्थ मी सॊयचन  नफन उन ननदेशन  

सयकायरे फूढीगण्डकी जरपवद्मुत ्आमोजनाको प्रबापवत ऺेत्रभा स्थामी सॊयचना नफनाउन सयोकाय तनकामराई 

तनदेशन ददएको छ । 
आमोजनाको डुफान ऺेत्रभा भध्मऩहाडी याजभागणरे सडक तनभाणण गरययहेको बन्न ेसूचना आएऩतछ सयकायरे कुन ै

ऩतन स्थामी सॊयचना तनभाणण नगनण ध्मानाकषणण गयाएको हो । भध्मऩहाडी रोकभागणअन्तगणत धाददङका ज्माभरुङ, 

बत्रऩुयेश्वय य सल्मानटाय खण्डभा सडक तनभाणण बइयहेको छ । ती स्थान फूढीगण्डकी आमोजनाको डुफान ऺेत्रमबत्र 

ऩन ेऺेत्र हो । 
ऊजाण भन्त्रारमका इप्न्जतनमय अनुऩ ढुॊगानाका अनुसाय गत वैशाख २४ को तनणणमानुसाय प्रबापवत ऺेत्रभा अस्थामी 
सॊयचना तनभाणण गनण स्वीकृतत ददइए ऩतन स्थामी सॊयचना तनभाणण गनण नऩाइने बएको हो ।  आमोजना ऺेत्रको ६०० 

मभटयसम्भको तहभा ऩन ेबएकारे उक्त ऺेत्रमबत्र ऩुष्ऩरार याजभागणरगामत याप्ष्िम एवभ ्ऺेत्रीम भहत्वका 
ऩूवाणधायसम्फन्धी सॊयचना तनभाणण नगनण य नमाॉ स्थामी घय तथा आवास नफनाउन आग्रह गरयएको ढुॊगानारे फताए । 
ऩतछल्रो ऩटक ऩुनतनणभाणण प्रागधकयणरे आमोजना प्रबापवत ऺेत्रभा अस्थामी सॊयचना फनाउन य बूकम्ऩ 

प्रबापवतराई दईु राख याहत उऩरब्ध गयाउन ेतनणणम गयेको बए ऩतन स्थामी सॊयचनाको स्वीकृतत ददएको छैन । 
प्रागधकयणरे मही असाय १० गत ेप्रबापवत ऺेत्रका जनताराई दईु राख ददन ेय अस्थामी सॊयचना तनभाणण गनण 
स्वीकृतत प्रदान गयेको प्रवक्ता याभप्रसाद थऩमरमारे जानकायी ददनुबमो । 
डुफान ऺेत्रभा सयकायी बवन, पवद्मारम तथा सॊघसॊस्थाका नमाॉ सॊयचनासभेत नफनाउन ऊजाण भन्त्रारमरे तनदेशन 

ददएको हो । आमोजना प्रबापवत ऺेत्रभा स्थामी सॊयचना फनाउॉदा रगानी, सभमको ऺतत य डुफान ऺेत्रभा ऩन े

सॊयचनाको कुन ैभहत्व नयहन ेबएकारे अनावश्मक खचण नगनण आग्रह गरयएको हो । 
धाददङ य गोयखाका ऩाॉच हजाय घयऩरयवायका करयफ ४५ हजाय जनता डुफान ऺेत्रभा ऩछण  । फ्रान्सेरी ऩयाभशणदाता 
कम्ऩनी ट्माक्टवेररे पवस्ततृ आमोजना प्रततवेदन(डीऩीआय) तमाय ऩारयसकेको तथा वातावयणीम प्रबाव 

भूल्माॊकनको काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ । उक्त प्रततवेदनभागथ सुझाव ददन आमोजनारे आग्रह गयेको छ । 
फूढीगण्डकी सयोकाय समभततका अध्मऺ होभयाज ढकाररे आपूहरु अस्थामी सॊयचना फनाउन तमाय बए ऩतन स्थामी 
सॊयचना फनाउन ेऩऺभा नयहेको फताउनहुुन्छ । आमोजना पवकास समभततका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटा 
सयकायरे बूकम्ऩ प्रबापवत जनताको बावनाराई सम्फोधन गयेय अस्थामी सॊयचना फनाउन ददएको जानकायी ददए । 
आमोजनाको डुफान ऺेत्रभा स्थामी सॊयचना फनाउन ेपवषम बन ेस्वीकामण नबएको देवकोटाको बनाइ छ । 
आमोजनाकै भागअनुसाय प्रागधकयणरे तनणणम गयेको बए ऩतन कुन ैऩतन स्थामी प्रकायको सॊयचना तनभाणण गनण ददन 

नहुन ेभाग उठ्दै आएको छ । सयकायरे आगाभी आवभा सो आमोजनाका रागग ऩाॉच अफण २० कयोड य ऩूवाणधाय 

कयभापण त नेऩार आमर तनभगरे आमात गन ेऩेिेमरमभ ऩदाथणभा ऩाॉच रुऩैमाॉ कय रगाउन ेप्रस्ताव गयेको छ । यासस 
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भ थथल्रो त भ कोसी ननभ षण तीव्र 

बूकम्ऩका कायण सभस्माभा ऩयेको भागथल्रो ताभाकोसी जरपवद्मुत ्आमोजनाको तनभाणण अदहरे तीव्र रुऩभा 
बइयहेको छ । 
बूकम्ऩका कायण ऺततग्रस्त काब्रेमबयभा जभणनीफाट सुरुङ तनभाणण गन ेब्रुभय भेमसन ल्माइएको छ । आमोजनाका 
प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्मौऩानेका अनुसाय ऩहुॉच भागण तनभाणण गनण सो भेमसनको प्रमोग बइयहेको छ । 
बूकम्ऩका कायण आमोजनास्थर प्रवेश गन ेकाब्रेमबयको सडक ध्वस्त बएको गथमो । कडा चट्टान काटेय सडक 

तनभाणण गनुणबन्दा सुरुङ तनभाणण गनुण न ैउऩमुक्त हुन ेहुॉदा सुरुङ तनभाणण सुरु गरयएको हो । “ब्रभुय भेमसनको प्रमोगरे 

केही ददनभ ैसुरुङ सम्ऩन्न हुन्छ बन्न ेपवश्वास छ,” उनरे बन े। योड टनेर तनभाणण गनण सभेत जभणनीको ब्रुभय प्रमोग 

गरयएको गथमो । यासस 
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ह इड्रोऩ ियभ  शमेय रग नी गनष मुननबसषर कम्ऩनीको आह्ि न 

मुतनबसणर ऩावय कम्ऩनीरे ऩाल्ऩा य रुऩन्देहीका सवणसाधायणराई कम्ऩनीरे तनभाणण गनण रागेको जरपवद्मुत ्

आमोजनाभा शमेय रगानी गनण आह्वान गयेको छ। कम्ऩनीरे एक कामणक्रभको आमोजना गयी दईु प्जल्राका 
उद्मोगी, व्मावसामी, प्राध्माऩक, सॊघसॊस्थाका प्रतततनगधहरुराई कम्ऩनीको शमेयबफक्री खरुा यहेको जानकायी ददएको 
छ।   
कम्ऩनीरे दोरखाको चॊख ुय खाये गापवसभा ११ भेगावाट ऺभताको तल्रो खायेखोरा जरपवद्मुत ्आमोजना 
सञ्चारन गयेको कम्ऩनीका पवत्त व्मवस्थाऩक प्रबुरार अगधकायीरे जानकायी ददए। २ अफण ४ कयोड रुऩैमाॉभा 
तनभाणण गनण रागगएको जरपवद्मुत ्आमोजना ३ वषणभा ऩूया गरयन ेअगधकायीरे फताए। ऩरयवतणनीम अग्रागधकाय 

शमेय रगानी खरुा गयेको य उक्त शमेय खयीदका रागग कप्म्तभा १ राख रुऩैमाॉ रगानी गनुणऩन ेउनी फताउॉछन।् 
वापषणक ७ दशभरव ५ प्रततशतका दयरे तनभाणणकै अवधीभा शमेय प्रततपर ददन सक्रकने बएकोरे सवणसाधायणराई 

तनप्श्चन्त बएय रगानी गनणका रागग पवत्त व्मवस्थाऩक श्माभ खड्कारे आग्रह गये। अफ एक दशक उजाणभा रगानी 
यहेकोरे मो ऺेत्रफाट रगानीकताणराई आकपषणत गनण सक्रकने बएकोरे सवणसाधायणको जानकायी ददराउन ऩतन 

कामणक्रभ आमोजना गरयएको खड्कारे फताए। कम्ऩनीरे रभजुङ्ग, दोरखा, रुकुभ य सॊखवुासबाभा ४५ भेगावाटको 
जरपवद्मुत ्आमोजना तनभाणणधीन अवस्थाभा यहेको जनाएको छ ।  
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प्रस यण र इन ठेकेद यकै कब्ज  
रक्ष्भण पवमोगी 
सयकाय तथा सम्फप्न्धत तनकाम कभजोय हुॉदा अगधकाॊश तनभाणणाधीन जरपवद्मुत  य प्रसायण राइन आमोजना 
ठेकेदायरे कब्जा गयेय फसेका छन।् 
यकभ अबाव त कदहरे सयकाय तथा नेऩार पवद्मुत प्रागधकयणरे सहमोग नगयेको फाहनाभा ठेकेदाय य ततनका दरार 

(एजेन्ट) रे आमोजना तनमन्तय्ण गदै गएका हुन ्। प्रागधकयणरे पवगत एक दशकदेखख समबन्दा फढी प्रसायण राइन 

य चाय जरपवद्मुत आमोजना तनभाणण सुरु गयेको छ तय ती कुन ैऩतन अदहरेसम्भ ऩूया बएका छैनन ्। 
सुरुभा सस्तो दयभा ठेक्का हात ऩान ेय ऩतछ अनेक फहानाभा काभ नगन ेबेरयमसन भाग्न ेठेकेदायको प्रवतृत ऩुयान ैहो । 
अनुगभन तथा भूल्माॊकनभा कडाइ नगन ेऩरयऩाटीरे सयकाय वा कामाणन्वमन तनकामबन्दा ठेकेदाय तथा एजेन्ट 

शप्क्तशारी हुन ेगयेको प्रागधकयणका ऩूवणकामणकायी तनदेशक सन्तफहादयु ऩुनरे फताए । 
‘नापा कभाउने ठेक्का ओगटेय फस्न ेठेकेदायको प्रवपृत्त हो, मसको भलू्माॊकन तथा सुऩरयवेऺण गन ेतनकाम भौन फस्दा 
आमोजना प्रबापवत बएका हुन,्’ उनरे शतनफाय नागरयकसॉग बन,े ‘ठेकेदायको सुऩरयवेऺण गन ेआमोजना प्रभुख य 

ऩयाभशणदाताराई कायफाही गन ेप्रणारी नहुॉदासम्भ सभस्मा सभाधान हुॉदैन ।’ 
ठेकेदायराई गारी गयेय भात्र आमोजना नफन्न ेहुॉदा सयकाय तथा सयकायी तनकामरे ऩयाभशणदाता य आमोजना 
प्रभुखराई काभ नगयेको आधायभा कायफाही गन ेहैमसमत फनाउनुऩन ेऩुनरे फताए । ‘एजेन्टरे ऩतन आमोजना 
तनभाणण धेयै खेर खेरेका हुन्छन,् प्रधानभन्त्री, भन्त्री, सगचवदेखख आमोजना प्रभुख एजेन्टकै इशायाभा चल्छन,्’ उनरे 

बन,े ‘मसभा ठेकेदाय वा एजेन्टबन्दा सयकाय गैयप्जम्भेवाय हुनुको ऩरयणाभ हो ।’ 
१३२ केबी काफेरी करयडोय, २०० केबी हेटौंडा–बयतऩुय , बयतऩुय–फदणघाट य ढल्केफय सफस्टेसन, गचमरभ–े

बत्रशूरीरगामत दजणन प्रसायण राइन दईु÷तीन वषणअतघ न ैऩूया हुनुऩनेभा अदहरेसम्भ ५० प्रततशत काभ ऩतन बएको 
छैन । मी अगधकाॊश आमोजनाका नेऩारी एजेन्ट एउटै छन ्। ततनरे प्रागधकयण उच्च अगधकायीदेखख भन्त्री य 

सगचवसम्भ प्रबावभा ऩायेय आमोजना ऩूया हुन नददएको प्रागधकयणकै अगधकायी फताउॉछन ्। 
मसैगयी, ६० भेगावाटको भागथल्रो बत्रशूरी–३ ‘ए’, ३० भेगावाटको चभेमरमा, १४ भेगावाटको कुरेखानी तेस्रो य ३२ 

भेगावाटको याहुघाट एक दशकदेखख रुग्ण छन ्। ‘मी आमोजना ऩूया नहुनुभा सयकाय त दोषी छॉदैछ, त्मततकै दोषी 
एजेन्ट, ठेकेदाय य ऩयाभशणदाता छन,्’ प्रागधकयणका एक उच्च अगधकायीरे बन,े ‘सगचव, भन्त्रीदेखख प्रधानभन्त्रीका 
दैरासम्भ एजेन्ट ऩुग्छन,् ती तनकाम ऩतन एजेन्टका इशायाभा चरेऩतछ काभ हुन सक्दैन ।’ 
जरपवद्मुत वा प्रसायण राइन आमोजनाको ठेक्का प्रक्रक्रमादेखख न ैदरारको चरखेर हुन्छ । ततन ैदरारको 
प्ररोबनभा कततऩम ठेक्काको प्रक्रक्रमा तनप्श्चत ठेकेदायरे ऩाउने गयीसभेत तमाय गरयएको हुन्छ । १३२ केबी सोर ु

कारयडोयको ठेक्काको सुरुभा तत्कारीन ऊजाण भन्त्री याधा ऻवारी य सगचव याजेन्रक्रकशोय ऺत्रीरे एजेन्टको दफाफभा 
तम बएको भाऩदण्ड प्रागधकयणराई पेनण रगाएका गथए । मसभा त्महाॉका केही उच्च अगधकायीरे नोट अप 

डडसेन्टसभेत रेखेका गथए । 
ठेक्का ददन भाऩदण्ड ऩरयवणतन गरयएको बायतीम ज्मागुअय कम्ऩनी न ैआमोग्म बएऩतछ सगचव य भन्त्रीकै बाषा 
पेरयएको गथमो । मसयी ठेक्काको सुरुदेखख नै एजेन्टरे भन्त्री, सगचव य सम्फप्न्धत तनकामका उच्च अगधकायीराई 

प्रबाव ऩादाण आमोजना रुग्ण हुन ेवा नफन्न ेअवस्था उत्ऩन्न हुन ेगयेको छ । 
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थानकोट–चाऩागाउॉ–बक्तऩुय १३२ केबी प्रसायण राइनको काभ सुरु बएको झन्ड ैदईु दशक ऩुग्न राग्मो तय मो अझै 

ऩूया बएको छैन । मसभा सुरुभा एजेन्ट य ठेकेदायका कायण काभ हुन सकेन बन ेअदहरे सयकायरे चाऩागाउॉभा जग्गा 
अगधग्रहण गनण चासो नदेखाएऩतछ अरऩत्र छ । मस्त,ै खखम्ती–ढल्केफय २२० केबी प्रसायण राइन डढे दशकदेखख ऩूया 
हुन सकेको छैन । मो राइन नफन्दा वापषणक १० भेगावाट फयाफयको बफजुरी खेय गइयहेको प्रागधकयणरे जनाएको छ । 
सुरुभा अनेक फहानाभा ठेक्का हत्माउन ेय ऩतछ काभ नगन ेठेकेदायको ऩरयऩाटीरे जरपवद्मुत आमोजना तथा 
प्रसायण राइन सभमभा फन्न नसकेको प्रागधकयणका कामणकायी तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे फताए । ‘प्रागधकयणरे 

सहप्जकयण गयेन बन्न ेठेकेदायको आयोऩ हुन्छ तय ती महाॉका एजेन्टरे जे जे बन्छन ्त्मही गछणन,्’ उनरे बने, 
‘हेटौंडा–बयतऩुय, बयतऩुय–फदणघाट, काफेरी करयडोयरगामत प्रसायण राइनभा वनको खासै सभस्मा छैन तय काभ हुन 

सकेको छैन ।’ 
प्रागधकयणका केही इप्न्जतनमय बन ेबयतऩुय–फदणघाटभा ५० प्रततशत काभ बए ऩतन रुख कटान सभस्मारे काभ अतघ 

फढ्न नसकेको फताउॉछन ्। १३२ केबी मसॊगटी–राभोसाॉघ,ु डुम्र–ेदभौरी भस्र्माङ्दी, भोदी–रेखनाथरगामत समौं 
प्रसायण राइन अदहरे अरऩत्र छन ्। प्रागधकयण तथा सयकायको उदामसनता, एजेन्टका खेर य ऩयाभशणदाताका कायण 

दशकौंसम्भ प्रसायण राइन फन्न नसकेको प्रागधकयणकै अगधकायी प्स्वकाछणन ्। 
काफेरी करयडोयभा एक हजाय भेगावाटका आमोजना तनभाणणाधीन छन ्। प्रसायण राइन एकाततय बफजुरी खेय जाॉदा 
याज्मराई कयोडौं घाटा हुन ेय रोडसेडडङको भाय खेतनुऩन ेअवस्था उत्ऩन्न हुन ेदेखखन्छ । मस्त ैहेटौंडा–बयतऩुय, 

बयतऩुय–फदणघाट उत्ऩाददत बफजुरी ऩूवण–ऩीश्चभ प्रसायण गन ेभेरुदण्ड हो । मही प्रसायण नफन्दा फखाणभा ऩूणण ऺभता 
उत्ऩादन हुॉदा प्रागधयकणरे १ सम ४४ भेगावाटको कारीगण्डकी ‘ए’, ७० भभेगावाटको भध्मभस्र्माङ्दी य ६९ भेगावाट 

भस्र्माङ्दीको बफजुरी कटौती गयेको छ । 
प्रसायण राइन तनभाणणभा पवमबन्न ठेकेदायरे काभ प्जम्भा मरएका छन ्तय ६÷७ ठेकेदायका रागग एउटै एजेन्टरे 

काभ गदाण सभमभा ऩूया बएका छैनन ्। चभेमरमाभा खपु्म्चएको सुरुङ ऩुनतनणभाणणभा अतनममभततता बएको बन्दै 

सॊसदको सावणजतनक रेखा समभततरे काभ योक्न तनदेशन ददएको गथमो । अदहरे काभ सुचारु गनण तनदेशन ददएय 

प्रागधकयणरे बुक्तानी तनकासा गदाणसभेत काभ सुरु बएको छैन । गचतनमाॉ ठेकेदाय चाइना गेजुफा ग्रुऩ कऩोयेशन 

(मसप्जप्जसी) रे केप्न्रम कामाणरमरे तनदेशन नददॉदासम्भ काभ गनण नसक्रकन ेजनाएको छ । ठेकेदायराई एजेन्टरे 

उचारेको प्रागधकयण अगधकायीको तकण  छ ।  
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अरुण तेस्रो जरविद्मुत अा म ाेजन क  र थग जग्ग  प्र प्तत प्रक्रिम  सुरु 

सयोकाय तनकामको चको दफाफऩतछ अरुण तेस्रो जरपवद्मुत ्आमोजनारे केही ददनमबत्र ैआवश्मक तनजी जग्गा प्रातत 

गन ेबएको छ। 
सङ्खवुासबा प्जल्रा प्रशासन कामाणरमरे आज आमोजना प्रबापवत ऺेत्रका चाय गापवसको तनजी जग्गाका क्रकनफेच 

गनण नऩाउन ेय भुआब्जा पवतयणका रागग आवश्मक प्रक्रक्रमा सुरु गयेऩतछ जग्गा प्राप्ततको पवषम अगाडड फढेको हो। 
स्थानीम प्रशासनरे नुभ गापवसका १४७, ऩाथीबयाका ५०, ददददङका १०६, मापूका ८२ ऩरयवायको जग्गाको कायोफाय 

योक रगाएको छ बने सात ददनमबत्र जग्गाको दाफी गनणसभेत आग्रह गयेको छ। 
जग्गा प्राप्तत ऐन, २०३४ अनुसाय प्जल्रा प्रशासन कामाणरमरे सात ददनको म्माद ददएय आफ्नो जग्गा प्रातत गनण 
नसक्नुको कायण खोरी तनवेदन ददन सभेत आग्रह गयेको छ। प्रशासनरे सूचना प्रकामशत बएको मभततदेखख न ै

अगधग्रहण गरयन ेजग्गा योक्का यहन ेहुॉदा उक्त ऺेत्रभा कुन ैऩतन सॊयचना थतन ेकामण नगनुण÷नगयाउन ुहुन सम्फद्ध 

ऩऺराई आग्रह गयेको छ। 
व्मवस्थापऩका–सॊसद्को कृपष तथा जरस्रोत समभततरे केही सभम ऩदहरे गयेको स्थरगत अध्ममनका क्रभभा जग्गा 
प्राप्ततको पवषम सभस्माका रुऩभा देखेको गथमो। प्रभुख प्जल्रा अगधकायी खभुकान्त आचामणरे आमोजनाभा जग्गा 
ऩन ेनऩनेफाये ऩत्ता रगाउन स्थानीमवासीराई सावणजतनक सूचनाभापण त जानकायी गयाइएको फताए। गदै प्रप्जअ 

आचामणरे दाफी पवयोध बए आवश्मक प्रक्रक्रमा मभराएय गहृ भन्त्रारमराई जानकायी गयाइन ेय आमोजनाका रागग 

भागणप्रशस्त गरयन ेउल्रेख गये। 
ऩदहरो चयणभा ४९।७५ हेक्टय जग्गाको हकभा सावणजतनक सूचना प्रकामशत गरयएको य वन ऺेत्रको जग्गाका 
सम्फन्धभा प्जल्रा वन कामाणरमरे वन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमराई आवश्मक तनणणमका रागग ऩठाएको छ। 
रगानी फोडणका उऩसगचव खगेन्र रयजारका अनुसाय अरुण तेस्रो आमोजना अगाडड फढाउन सूचनारे भहत्वऩूणण काभ 

गयेको फताए। “अफ सयकायी जग्गा प्राप्ततको प्रक्रक्रमा ऩतन अगाडड फढ्छ,” उनरे बने। सॊसदीम समभततरे वन ऺेत्रको 
जग्गा प्राप्ततको पवषम सफैबन्दा जदटर यहेको ठहय गयेको गथमो। 
वन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमको वन उद्मभ पवबागरे आमोजनाको हकभा कुन ैअवयोध नगयेको य प्रक्रक्रमा अगाडड 

फढाएको जनाएको छ। सॊसदीम समभततरे रगानी फोडण य सतरज पवद्मुत ्तनगभफीच २५ नोबेम्फय २०१४ भा 
आमोजना पवकास सम्झौता (पऩडडए)भा हस्ताऺय गरयएको बए ऩतन सयकायका तपण फाट सम्ऩादन हुनुऩन ेकाभ हुन 

नसक्दा ऩरयमोजनारे गतत मरन नसकेको जनाएको गथमो। 
पऩडडए बएको ६ भदहनामबत्र कम्ऩनीराई सयकायी जग्गा मरजभा उऩरब्ध गयाएय फाॉकी जग्गा पऩडडए बएको २१ 

भदहनामबत्र उऩरब्ध गयाइनेछ बतनएकाभा उक्त सभम अवगध सक्रकन राग्दा सभेत प्रक्रक्रमा अगाडड फढ्न नसक्न ु

दु् खद् यहेको समभततरे ठहय गयेको छ। समभततको सोही ठहयऩतछ स्थानीम प्रशासनरे तनजी जग्गाको पवषमभा 
आवश्मक प्रक्रक्रमा अगाडड फढाएको हो। 
अरुण तेस्रोको पवकासकताण सतरज पवद्मुत ्तनगभ ९एसजेमबएन अरुण तसे्रो ऩावय डबेरऩभेन्ट कम्ऩनीका नेऩार 

प्रतततनगध हयेयाभ सुवेदीरे आमोजना अगाडड फढाउन भागण प्रशस्त बएको फताए। उनरे वन ऺेत्र य सयकायी जग्गाको 
पवषमभा ऩतन प्रस्ट तनणणम बए आगाभी फे्रफुअयीमबत्र तनभाणण प्रक्रक्रमा सुरु गनण आपूहरुराई सहज हुन ेफताए। 



जग्गाको पवषमभा कुया मभल्न नसक्दा पवमबन्न फैंक तथा पवत्तीम सॊस्थारे रगानीको प्रत्माबूतत ददराउन सकेका 
गथएनन ्। तनजी जग्गाको पवषमभा तनणणम बएऩतछ यकभ जुटाउनसभेत आपूराई सहज बएको जानकायी ददॉदै 

सुवेदीरे आगाभी साउनको अन्त्मसम्भ जग्गाको सफ ैकाभ सम्ऩन्न हुन ेपवश्वास व्मक्त गये। 
पवकासकताण सतरज पवद्मुत ्तनगभ बायतको सयकायी तनजी साझदेायीको कम्ऩनी बएकारे रगानीको पवषमभा कुन ै

सभस्मा नयहेको फताइएको छ । स्थानीमवासीसभेत आमोजनाको ऩऺभा यहेको ऩाइएकारे ऩरयमोजना सहज रुऩभा 
अगाडड फढ्न ेसुवेदीको बनाइ छ । पवकासकताणसॉग स्थानीमवासीरे आपूहरुराई गचतत् फुझाएय जग्गा मरन आग्रह 

गदै आएका छन ्। यासस 
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ऩञ्चशे्िय ट दै ब यत 

रक्ष्भण पवमोगी 
ऩञ्चशे्वय पवकास प्रागधकयण (पऩडडए) को गबतनणङ फडी फैठक छल्न अनेकौं फहाना देखाउॉ दै आएको बायतीम ऩऺरे 

मसऩामर ऩतन ऩुयान ैप्रवपृत्त दोहोमाणएको छ। बायतीम जरस्रोत सगचव शमश शखेय कामणव्मस्तता देखाउॉ दै आउन 

नभानेऩतछ सोभफाय ऩोखयाभा हुन ेबतनएको गबतनणङ फडीको चौथो फैठक ऩतन सन ेतनप्श्चत बएको छ। 
नेऩारका ऊजाण य बायतीम जरस्रोत सगचवरे फैठकको अध्मऺता गन ेपऩडडएभा प्रावधान छ । बायतीम ऩऺरे 

सगचवको ठाउॉभा अततरयक्त सगचवराई प्जम्भेवायी ददएय ऩठाएऩतछ यद्द गरयन ेबएको नेऩारका तपण फाट फैठकभा 
सहबागी हुन गएका एक सदस्मरे ऩोखयाफाट जानकायी ददए । 
‘सगचव तहको ऩूणण फैठक नहुन ेबमो तय अततरयक्त सगचवको उऩप्स्थततभा केही छरपर हुन सक्छ,‟ ती सदस्मरे 

आइतफाय नागरयकसॉग बन,े „सगचव तहको फैठकभा अततरयक्त सगचव आएऩतछ एक त „प्रोटोकर‟ मभरेन, अको 
उच्च तहभा हुन ेतनणणम हुन सक्दैन । मसैरे फैठक सन ेबएको छ ।‟ 
गबतनणङ फडीको तेस्रो फैठक ऩतन बायतकै कायण दईुऩटक सयेको गथमो । २०७२ ऩुस ७ य ८ गत ेकाठभाडौंभा हुन े

बतनएको तेस्रो फैठक त्मतत फेरा बायतीम जरस्रोत सगचव प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदीसॉग अस्टे«ेेमरमा जानुऩन ेबन्दै 

भाघ २० य २१ गतेका रागग तोक्रकएको गथमो । तय, मो मभतत ऩतन सायेय फैठक पागुनभा ऩ¥ुमाइएको गथमो । 
दवुै ऩऺराई ऩूवणजानकायी ददएय वा सभम मरएय न ैफैठकमभतत तनधाणयण गरयए ऩतन बायतीम ऩऺरे सधैं अप्न्तभ 

सभमभा अनेक फहाना खझक्न ेगयेको ऊजाण भन्त्रारमकै अगधकायी फताउॉछन ्। „फैठक हुन ेतनप्श्चत बएऩतछ अप्न्तभ 

सभमभा नआउन ुबायतको हेऩाहा प्रवपृत्त हो,‟ ती अगधकायीरे बन,े „सगचव तहको फैठकभा अततरयक्त सगचव ऩठाएय 

नेऩारराई तर ऩानण खोजेको देखखन्छ, मो सावणबौभ याष्िराई भान्म हुॉदैन।‟ बायतका तपण फाट जरस्रोत सगचव 

नआएऩतछ नेऩाररे न ैफैठक नगन ेतनणणम गयेको ती अगधकायीरे फताए। 
फैठक यद्द बएको वा सयेको पवषमभा प्रागधकयणका प्रभुख कामणकायी अगधकृत भहेन्रफहादयु गुरुङसॉग प्जऻासा 
या्दा उनरे प्रस्ट जानकायी ददएनन ्। „फैठक हुन्छ–हुन्न अदहरे नै बन्न सक्रकन्न, मस पवषमभा बोमर (सोभफाय) 

भात्र कुया गयौंरा,‟ उनरे बने । ऩञ्चशे्व फहूद्देश्मीम आमोजना तनभाणणभा बायतकै चासो नबएकारे फैठक सनण 
रागेको भन्त्रारमका अगधकायीको तकण  छ । 
फैठकभा आगथणक तथा प्रशासतनक व्मवस्थाऩनरगामत पवषमभा छरपर हुन ेतमायी गथमो । शुक्रफाय य शतनफाय 

(असाय १७ य १८) भा दवुै देशका ऊजाण य जरस्रोत सहसगचवस्तयीम समभतत फैठक फसेय गबतनणङ फडी फैठकका रागग 

एजेन्डा तम गरयएको गथमो । 
फैठकभा जनशप्क्त बनाण तथा व्मवस्थाऩन, सॊयचनागत व्मवस्था, जनशप्क्तसम्फन्धी नीततरगामत थऩ पवषमभा 
छरपर हुन ेबतनएको गथमो । बायतकै कायण प्रागधकयण कामणसमभतत अदहरेसम्भ ऩूणण बएको छैन । पऩडडए गठन 

हुॉदा नेऩार य बायतफाट ४÷४ अगधकायी यहन ेप्रावधान फनाइएको गथमो । नेऩारका तपण फाट चायै जनाको तनमुप्क्त 

बए ऩतन बायतरे पवत्तीम ऺेत्र हेन ेकामणकायी तनदेशक ऩठाएको छैन । 
प्रागधकयणभा मसइओ गुरुङसदहत कानुन, वातावयण तथा व्मवस्थाऩन हेन ेकामणकायी तनदेशक रुरप्रसाद मसटौरा, 
ददमरऩकुभाय सडौरा य फाफुयाभ अगधकायी तनमुक्त बएका छन ्। मस्त ैबायतका तपण फाट अततरयक्त मसइओ एचके 
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साहुसदहत प्रापवगधक य ऩुन्स्थाऩन तथा ऩुनवाणस हेन ेकामणकायी तनदेशक एके खा¥मा य एभ रार तनमुक्त बएका 
छन ्। 
भहाकारी नदीको शायदा ब्मायेज, टनकऩुय ब्मायेज य ऩञ्चशे्वय आमोजना पवकास गन ेगयी २०५२ सार भाघ २९ गत े

दईु सयकायफीच भहाकारी सप्न्ध बएको गथमो । ऩञ्चशे्वयभा बायतको चासो फढी बएकारे नेऩारको भात्र प्रमासरे 

आमोजना तनभाणण सम्बव गथएन । 
आमोजना फन्न ेक्रक नफन्न ेबन्न ेपववादभ ै२० वषण बफत्मो । मो आमोजना नेऩारबन्दा बायतरे चाहेको खण्डभा भात्र 

तनभाणण हुन ेमस ऺेत्रका जानकायरे फताउॉ दै आएका छन ्। मद्मपऩ, २०७१ साउन १८ गत ेबायतीम प्रधानभन्त्री 
भोदीरे नेऩारको सॊपवधानसबा फैठकभा आवश्मक काभ ऩूया गयेय एक वषणमबत्र तनभाणण सुरु हुन ेउद्घोष गयेका गथए। 
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ऩञ्चशे्िय विक स प्र थधकयणको फैठक ऩोखय भ  
योदहतयाज ऩयाजुरी 
ऩञ्चशे्वय पवकास प्रागधकयणको गबतनणङ कमभटीको फैठक सोभफायदेखख ऩोखयाभा सुरु बएको छ । बाेायत य 

नेऩारका प्रतततनगध सहबागी फैठक भॊगरफायसम्भ चल्नेछ । प्रत्मेक ३/३ भदहनाभा हुन ेफैठक मसअतघ गत भाचणभा 
काठभाडौंभा सम्ऩन्न बएको गथमो । 
फैठकभा प्रागधयकणको व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा केप्न्रत यहेको प्रागधकयणका प्रभुख कामणकायी अगधकृत डा. भहेन्र 

गुरुङरे जानकायी ददए । गुरुङका अनुसाय मोजनाको वैधातनकता कस्तो हुन,े सॊस्था चराउनका रागग आवश्मक 

भानव सॊसाधन कसयी व्मवस्थाऩन गने य नीतततनमभ कस्तो फनाउन ेबन्न ेपवषमभा फैठक केप्न्रत यहेको छ । 
फैठकको नेऩारका तपण फाट ऊजाण भन्त्रारमका सगचव सभुन शभाण तथा बायतका तपण फाट जरस्रोत भन्त्रारमका 
अततरयक्त सगचव मुऩी मसॊहरे फैठकको नेततृ्व गयेका छन ्। 
नेऩार य बायतको सीभाभा ऩन ेभहाकारी नदीभा फन्न ेऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजनाको फाेाध स्थर सन ्

१९५६ भा न ैबायतीम ऩऺरे ऩदहचान गयेको गथमो । सुरुभा सन ्१९७१ भा तमाय गरयएको आमोजना प्रततवेदनभा १ 

हजाय भेगावाट पवद्मुत ्उद्ऩादन गन ेऺभताको देखखएको गथमो । 
त्मसऩतछ सन ्१९९१ भा आमोजनाको फाेाध ३ सम १५ मभटय फनाउादा कुर पवद्मुत ्उत्ऩादन ६ हजाय ४ सम ८० 

भेगावाटसम्भ गनण सक्रकन ेदेखखएको गथमो । सन ्१९९५ भा मस आमोजनाको नेऩारतपण फाट पवस्ततृ आमोजना 
प्रततवेदन डडपऩआय फनेको गथमो । सीभाभा ऩन ेनदी बएका कायणरे आमोजना सम्ऩन्न गनण नेऩार य बायतको 
द्पवऩऺीम सहभतत आवश्मकसाग ैपवपवध चयणभा दईु ऩऺफीच आमोजना सञ्चारनका रागग ऩटक–ऩटक वाताणहरू 

बएका गथए । 
नेऩार सयकाय तथा बायत सयकायफीच भहाकारी नदीको शायदा ब्मायेज, टनकऩुय ब्मायेज य ऩञ्चशे्वय मोजना 
सम्फन्धभा २९ भाघ ०५२ भा सप्न्ध सम्ऩन्न बएऩतछ मो आमोजना द्पवयाप्ष्िम रगानीभा सॊमुक्त रूऩभा सञ्चारन 

गन ेतनणणम बएको गथमो । ९ भॊमसय ०६६ भा नेऩार सयकायको जरस्रोत भन्त्रारमका सगचव तथा बायत सयकायको 
जरस्रोतको सॊमुक्त समभततको फैठकभा ऩञ्चशे्वय पवकास प्रागधकयणको गठन गयी पवस्ततृ मोजना प्रततवेदन तथा 
अन्म आवश्मक कामण सम्ऩन्न गन ेसहभतत बएको गथमो । 
द्पवऩऺीम रूऩभा आमोजनारे गतत मरई नसकेको बए ऩतन, नेऩार सयकायका तपण फाट आमोजनाराई सकेसम्भ 

जनताको ऩऺभा याख्न मस ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजनारे हयसम्बव प्रमासहरू गदै आएको छ । आमोजनाको 
सुरुको उत्ऩादन ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाटसम्भ गनण सक्रकने देखखएको बए ऩतन हार घटाएय ४ हजाय ८ सम 

भेगावाट फनाइएको सभेत गुरुङरे जानकायी ददए । 
पवद्मुत ्उत्ऩादनका रागग भहाकारी नदीको दवु ैक्रकनाया नऩेार तथा बायतभा १ य १ बूमभगत पवद्मुत्गहृ तनभाणण 

गन े५ सम ४० भेगाफाट उत्ऩादन गन ेगयी १२ वटा इकाइहरू तनभाणण गन ेदवु ैऩऺफीच मसअतघ नै सम्झौता 
बइसकेको छ ।  
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विद्मुत भहसुर िदृ्थध अथषतन्त्रक  र थग प्रनतकूर 

तनजी ऺेत्ररे साउन १ गतेदेखख फढाउन ेबनेको पवद्मुत भहसुररे अथणतन्त्रराई झन ्अतठेयोभा ऩान ेफताएको छ। 
पवद्मुत भहसुर तनधाणयण आमोगरे साउन १ गतेदेखख राग ूहुन ेगयी भौजुदा पवद्मुत भहसुर औसत १९ प्रततशतरे 

वदृ्गध गयेको छ। सन ्२०२२ सम्भ नेऩारराई पवकासशीर भुरुकभा ऩुयम्ाउन ेय सन ्२०३० सम्भभा ददगो 
पवकाससदहत याष्िराई भध्मभ आमस्तय बएको देशहरुको सभूहभा ऩुयम्ाउन ेघोपषत रक्ष्म प्रातत गनण मसरे अवयोध 

गन ेनेऩार उद्मोग ऩरयसॊघरे जनाएको छ। 
ऩोहोय वैशाखको पवनाशकायी बूकम्ऩ, ५ भदहन ेदक्षऺणी सीभाभा बएको अवयोध, सयकायको न्मून ऩॉेूजीगत खचण, 
सॊक्रभणकारीन व्मवस्थाको अन्मोररे गथगचएय आगथणक भन्दीभा यहेको अथणतन्त्र य औद्मोगगक पवद्मुतको चयभ 

अबावका कायण फन्द प्राम् अवस्थाभा यहेका उद्मोगराई फचाई अथणतन्त्रराई चरामभान फनाउन उद्मोग ऺेत्र य 

उऩबोक्ताको पवद्मुत भहसुर मथावत याख्न तनजी ऺेत्ररे सयकायसॉग भाग गयेको छ। 
राभो सभमदेखख साभाप्जक जीवन य सभग्र अथणतन्त्र रोडसेडडङको भायफाट ग्रस्त यहेकोभा झन ्सयकायरे 

तनभाणणाधीन जरपवद्मुत आमोजनाराई तछटोबन्दा तछटो सकाउन भद्दत गयेय तनममभत पवद्मुत आऩूततण गनेतपण  
ऩहर गनुणऩनेभा सयकाय उद्मोगीको डाढ बाॉच्न ेय उऩबोक्ताभागथ भहॉगीको बाय थतने काभभा रागेको ऩरयसॊघको 
गुनासो छ। 
कभजोय ऩूवाणधाय, प्रागधकयणको व्मवस्थाऩकीम कभजोयी य याजनीततक अप्स्थयताको भायभा ऩदाण औद्मोगगक 

ऺेत्रको पवकास अत्मन्त न्मून यहेको सन्दबणभा पवद्मुत भहसुर वदृ्गधरे औद्मोगगक उत्ऩादनको रागत वदृ्गध बई 

प्रततस्ऩधाणत्भक ऺभताभा ह्रास आउन ेऩरयसॊघरे जनाएको छ। मस्त,ै पवद्मुत भहसुर फढ्दा उत्ऩादन रागत ऩतन 

फढ्न ेबएकोरे दोहोयो अॊकभा यहेको भुराप्स्ऩक्तीराई मस्रे अझै फढावा ददने तनप्श्चत यहेको तनष्कषण ऩरयसॊघको छ। 
येमभटेन्सको न्मून वदृ्गध, पवस्तायकायी फजेट, बमावह रुऩभा वदृ्गध बइयहेको व्माऩाय घाटा य फढ्दो उऩबोगरे 

अथणतन्त्रभा चाऩ ऩरययहेको फेरा पवद्मुत भहसुर वदृ्गधरे मसराई थऩ सभस्मातपण  उन्भुख गन ेतनजी ऺेत्रको ठहय 

छ। 
नेऩार पवद्मुत प्रागधकयणको आन्तरयक ऺभता वदृ्गध गयी मसराई भुनापाभा रैजान ेपवकल्ऩभा प्रवेश नगयी 
पवद्मुत भहसुर तनधाणयण आमोगरे अव्मवहारयक रुऩरे उऩबोक्ता, व्मवसाम य उद्मोगभा ऩनण जान ेप्रततकूर 

असयको अध्ममन नै नगयी पवद्मुत भहसुर वदृ्गध गयेको ऩरयसॊघरे जनाएको छ। मसभा तनजी ऺेत्रको असहभतत 

यहेको ऩतन पवऻप्ततभा उल्रेख छ। 
करयफ २८ प्रततशतका दयरे बइयहेको पवद्मुत चहुावट तनमन्त्रण, चसु्त कभणचायीतन्त्रको मसजणना, सञ्चारन खचण 
न्मूनीकयण, सॊस्थागत सुशासन फहारी य यणनीततक मोजनाको सपर कामाणन्वमनफाट पवद्मुत प्रागधकयणको 
सभप्ष्टगत ऺभता अमबवदृ्गध गनण सकेको खण्डभा भहसुर वदृ्गधजस्तो कठोय कदभ चाल्न ुऩदैन बन्न ेसल्राह 

ददॉदै ऩरयसॊघरे प्रागधकयणराई मसतपण  ध्मान ददन आग्रह गयेको छ। 
'पवद्मुतको आऩूततण फढ्न नसकेको, उद्मोगहरुराई तनममभत पवद्मुत आऩूततणको रागग औद्मोगगक क्रपडयको भाग 

ऩरयसॊघफाट गरयए ऩतन धेयैजसो उद्मोगभा सोको व्मवस्था हारसम्भ ऩतन नबएको, औद्मोगगक क्रपडय बएका 
ऺेत्रभा ऩतन १२ घन्टाबन्दा फढी रोडसेडडङ बइयहेको, आऩूततण बएको ऊजाण न्मून गुणस्तयीम बएको तथा 
प्रागधकयणको सुधायभा काभ नबएको अवस्थाभा पवधतु भहसुर वदृ्गधको औगचत्म देखखॉदैन,' ऩरयसॊघरे बनेको छ। 



वापषणक ५ प्रततशतका दयरे पवद्मुत भहसुर फढाउन ऩाउन ेकानुनी व्मवस्था पवऩयीत ठूरो दयरे फढाउनु कानुन 

सम्भत नबएको बन्दै तनजी ऺेत्ररे सयकायरे उऩबोक्ताका रागग भहसुर फढाएको अनुऩातभा पवद्मुत उत्ऩादकफाट 

खरयद गन ेबफजुरीको भूल्मभा ऩुनयावरोकन गयेको बए पवद्मुतभा रगानी गनण प्रोत्साहन हुन ेऩतन जनाएको छ। 
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भप्न्त्रऩरयर्द्फ ट डरयभ  ऩीऩीए गय उने तम यी  
पवकास थाऩा 
उऩप्रधान तथा ऊजाणभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे देशकै जडडत ऺभताबन्दा ठूरो आमोजनाको पवद्मुत ्

खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) भप्न्त्रऩरयषद्फाट डरयभा गयाउन प्रक्रक्रमा सुरु गयेका छन ्। 
यामभाझीरे पवद्मुत ्प्रागधकयणका सफै पवगधवत ्सॊमन्त्रराई फाइऩास गदै ततरा १ (४४० भेगावाट) य ततरा 
२ (४२० भेगावाट) को ऩीऩीए भप्न्त्रऩरयषद्फाट डरयभ ैगयाउन ऊजाण भन्त्रारमका सहसगचवको 
सॊमोजकत्वभा समभतत गठन गयेय प्रक्रक्रमा सुरु गयेका हुन ्। 
मी दईु आमोजनाको प्रवद्र्धक अभेरयकी कम्ऩनी इन्बेस्टफैंक कऩणको ऩयाभशणदातारे ऩीऩीएका रागग 

ऊजाणभन्त्रीसभऺ फतनफनाउ प्रस्ताव ऩेस गयेऩतछ यामभाझीरे भन्त्रीस्तयीम तनणणम गयी ऊजाणका सहसगचव 

गचयञ्जीवी चटौतको सॊमोजकत्वभा ६ सदस्मीम समभतत गठन गयेका हुन ्। समभततका सॊमोजक चटौतरे 

उसको प्रस्तावउऩय अध्ममन गयी थऩ पववयण भाग गरयएको फताए । „हाभीरे ऊजाण उत्ऩादन, रागत, 

आमोजनासम्फन्धी जानकायीरगामत पववयण मरखखत रूऩभा भाग गयेका छौं', चटौतरे सोभफाय 

अन्नऩूणणसॉग बने, „समभततराई उसको आमोजनाको ऩीऩीए दयबाउभात्र तम गन ेकामाणदेश (म्मान्डटे) छ ।' 
समभततरे ऩीऩीए दय तोकेय भन्त्रीसभऺ ऩेस गन ेय ऊजाणभन्त्रीरे भप्न्त्रऩरयषद्भा रगेय ऩारयत गयाउने 
तमायी बएको छ । भन्त्रारम स्रोतका अनुसाय ऩयाभशणदाताको प्रस्ताव सदय गन ेगयी समभतत गठन 

गरयएको गथमो । समभततभा यहेका प्रागधकयणका सदस्मरे देशको प्रणारीबन्दा ठूरो आमोजनाको डरयभा 
ऩीऩीए हुन नसक्न ेबन्दै पवयोध गयेऩतछ भप्न्त्रऩरयषद्सभऺ प्रस्ताव रैजान दढराइ बएको हो । 
समभततभा प्रागधकयणका तपण फाट पवद्मुत ्व्माऩाय पवबागका प्रभुख प्रफर अगधकायी य अथणका पवदयु 

ढुॊगानाराई याखखएकोभा ढुॊगानारे आपू नफस्ने बन्दै असहभतत जनाएऩतछ उनको ठाउॉभा अतनर 

याजबण्डायीराई याखखएको छ । 
प्रागधकयण ऐन, तनमभावरी य स्थापऩत सॊमन्त्रराई फेवास्ता गयी सीध ैभन्त्रारमफाट ऩीऩीए गनण रागगएको 
ती आमोजनाको पवद्मुत ्पवशषे गयेय वषाणमाभभा खऩत हुन नसक्न ेअडान या्दै आएका प्रागधकयणको 
मोजना तनदेशनारमका उऩकामणकायी तनदेशक याजीव शभाणराई हटाएय उनको ठाउॉभा जगदीश्वयभान 

मसॊहराई ल्माइएको छ । समभततका अन्म सदस्मभा ऊजाण भन्त्रारमका सुऩरयटेन्डने्ट इप्न्जतनमय 

(सहसगचव) सन्दीऩकुभाय देव, भन्त्रारमकै सीडीई श्माभक्रकशोय मादव य कानुनका उऩसगचव पवष्णु 

अवस्थी छन ्। 
बायतीम कम्ऩनी केएसके इनजॉ बेन्चसणरे २०६२÷६३ को जनआन्दोरनऩतछ गदठत सयकायको ऩाराभा 
बायत तनकासी गन ेगयी ततरा १ य ततरा २ को राइसेन्स मरएको गथमो । उसरे गत वषण आफ्नो ७० प्रततशत 

सेमय अभेरयकाभा भु्मारम यहेको फहुयाप्ष्िम कम्ऩनी इन्बेस्टफैंक कऩणराई फेचकेो गथमो । 
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अभेरयकी कम्ऩनीरे नेऩारप्स्थत अभेरयकी सहमोग तनमोग (मूएसएआईडी) रे आफ्नो ऩयाभशणदाताभापण त 

ऊजाणभन्त्रीसभऺ मी दवुै आमोजनाको डरयभा ऩीऩीए गने प्रस्ताव गयेको गथमो । प्रस्तावभा प्रततमुतनट ८ 

अभेरयकी सेन्ट (आठ रुऩैमाॉबन्दा फढी) उल्रेख छ । 
मी दवु ैआमोजनाको जडडत ऺभता ८६० भेगावाट छ बने देशकै सञ्चारनभा यहेको जडडत ऺभता ८१५ 

भेगावाट छ । मी दवुै आमोजनाको सवेऺण अनुभततऩत्र (राइसेन्स) जायी गदाण तत्कारीन सयकायरे 

„तनमाणत प्रमोजनका रागग' बनेय ददएको गथमो । 
अतघल्रो साता नेऩार बायत ऊजाण सगचवस्तयीम सॊमुक्त स्थामी समभतत (जेएससी) को फैठकरे ऩारयत 

गयेको „इन्डो–नेऩार िान्समभसन राइन इभ्माकुएसन भास्टय तरान' भा ततरा १ य ततरा २ राई 

„तनकासीभूरक आमोजना' का रूऩभा उल्रेख गरयएको छ । गुरुमोजनाभा सन ्२०२५ भा नेऩारफाट ततरा १ 

य ततरा २ सदहत नेऩारफाट २५ हजाय भेगावाट बफजुरी बायत तनकासी हुने उल्रेख छ । „दवुै देशको 
सगचवस्तयीम सॊमन्त्ररे ऩारयत गयेको गुरुमोजनाभा यहेको बफजुरी नेऩारभा डरयभा ऩीऩीए गनण खोज्नुको 
तनमत ठीक छैन', भन्त्रारमका एक अगधकायीरे बने । 
ततराको प्रवद्र्धकरे मी आमोजनाफाट कतत मुतनट बफजुरी उत्ऩादन हुन्छ बन्ने तथमाॊकसभेत नयाखी 
प्रस्ताव ऩेस गयेको छ । प्रागधकयणरे अन्म प्रवद्र्धकमसत ऩीऩीए गदाण कुर उत्ऩादन हुन ेऊजाण तम गने गछण  
। एक भेगावाटबन्दा भागथका आमोजनाको ऩीऩीए गनुणऩदाण त्मस आमोजनारे प्रागधकयणको प्रणारीभा 
कस्तो असय गछण  बनी अध्ममन गदै आएको छ । हार स्वदेशी तनजी ऺेत्रका एक भेगावाटबन्दा भागथको 
आमोजना ऩीऩीए „टेक एन्ड ऩे' (प्रागधकयणरे चाहेभात्र क्रकन्ने) भा हुॉदै आएको छ । ततरा १ य ततरा २ को 
ऩीऩीए बने „टेक अय ऩे' (बफजुरी नमरए ऩतन ततनुणऩन)े हुॉदैछ । 
ऊजाणभन्त्री यामभाझीरे अको ऩयस्ऩय पवयोधी तनणणम गयेका छन ्। यामभाझीरे ततरा १ य ततरा २ को 
डरयभा ऩीऩीए गनण चटौत सॊमोजकत्वभा गदठत समभतत गठन गयेका छन ्बन ेउनैरे जराशममुक्त य 

पऩक्रकङ यन अप रयबयको ऩीऩीए दय तम गन ेउनै चटौतको सॊमोजकत्वभा अको समभतत फनाएका छन ्। 
„जराशममुक्तको दयबाउ तम गदाण सफै प्रकायका आमोजनाको फाटो खलु्थमो', भन्त्रारमका ती अगधकायीरे 

बने, „मो पवयोधाबास बमो ।' 
अन्म देशभा जस्तो तनमाभक तनकाम नबएकारे हारसम्भ ऐनरे ऩीऩीए गनण प्रागधकयणराई भात्र 

अगधकाय ददएको छ । प्रागधकयणरे दईु दशकअतघ अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गयेको खखम्ती य बोटेकोसीका 
कायणभात्र वषणको ऩाॉच अफण रुऩैमाॉ घाटा ऩदै आएको छ । त्मततफेरा डरयभा ऩीऩीए गनण अस्वीकाय गयेका 
तत्कारीन कामणकायी तनदेशक सन्तफहादयु ऩुनराई तत्कारीन जरस्रोतभन्त्री ऩशुऩततशभशये याणारे 

भन्त्रारम तानेका गथए । „ऩीऩीएभा डयराग्दो कमभसनको खेर हुन ेबएकारे देश य प्रागधकयणको आगथणक 

स्वाथण हेरयॉदैन', प्रागधकयणका एक अगधकायीरे बने, „ततराको ऩीऩीएभा भुरुकको ठूरो शप्क्त रागगऩयेको 
छ ।' 
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भध्मभस्म षङ्दीफ ट ऩूय  ऺभत भ  विद्मुत ्उत्ऩ दन 

वषाणत्सॉग ैऩानीको सतह फढेऩतछ ७० भेगावाट ऺभताको रभजुङको भध्मभस्माणङ्दी जरपवद्मुत ्आमोजनाफाट ऩूया 
ऺभताभा पवद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ । दहउॉदको सभमभा ३५ भेगावाट भात्र पवद्मुत ्उत्ऩादन बएको गथमो । 
“भस्माणङदी नदीभा ऩानीको भात्रा कभ बएकारे भध्मभस्माणङ्दी जरपवद्मुत ्ऩरयमोजनाभा जडडत ३५/३५ भेगावाट 

ऺभताका २ वटै टवाणइन २४ सै घन्टा चल्न सकेका गथएनन ्।” ऩरयमोजनाका प्रापवगधक याभचन्र गौरीरे बने, 
“रगाताय ऩयेको वषाणका कायण भस्माणङदी नदीभा मभमसन ेससाना खोराभा ऩानीको फहाफ वदृ्गध बएऩतछ 

ऩरयमोजनको पवद्मुत ्उत्ऩादनभा वदृ्गध बएको हो ।” यन अप द रयबय प्रपवगधको मस ऩरयमोजनाभा ऩानी कभ हुॉदा 
ऩानी सप्ञ्चत गयी उत्ऩादन मरनुऩन ेबए ऩतन वषाणत्को सभमभा त्मसो गनण नऩयेको भध्मभस्माणङदी जरपवद्मुत ्

केन्रका केन्र प्रभुख याजेशकुभाय ऩाण्डरेे फताए । उनका अनुसाय जेठको अप्न्तभ सातासम्भ ऩरयमोजनाफाट ६५ 

भेगावाट पवद्मुत ्उत्ऩादन बएको गथमो । 
वषाणमाभभा ऩानीको फहाफ फढेऩतछ ७० भेगावाट ऺभताको ऩरयमोजनाफाट ८० भेगावाटसम्भ पवद्मुत ्उत्ऩादन हुन े

गयेको ऩरयमोजनारे जनाएको छ ।  
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छरपर भ त्र ैगयेय सक्रकमो ऩञ्चशे्ियको फैठक 

बायतीम जरस्रोतसगचव शमशशखेय नआएऩतछ ऩञ्चशे्वय पवकास प्रागधकयणको गबतनणङ काउप्न्सरको 
चौथो फैठक छरपर भात्रै गयेय सक्रकएको छ । तनणणम ऩुप्स्तका (भान्मुट)भा हस्ताऺयको अगधकायसदहत 

बायतीम जरस्रोत भन्त्रारमका अततरयक्त सगचव मुऩी मसॊह फैठकभा आएका गथए । तय, प्रागधकयणको 
पवधानरे अततरयक्त सगचवरे गबतनणङ काउप्न्सरको भाइन्मुटभा हस्ताऺय गने अगधकाय नददएको नेऩारी 
ऩऺरे फताएऩतछ फैठक छरपरभा भात्रै केप्न्रत बएको हो । 
फैठकभा नेऩारका तपण फाट ऊजाणसगचव सुभनप्रसाद शभाण सहबागी गथए । „फैठकराई औऩचारयकता नददई 

छरपर भात्र ैबमो,‟ फैठकभा सहबागी एक नेऩारी प्रतततनगधरे बने । व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा केप्न्रत 

यहेय पवमबन्न पवषमभा छरपरहरू बए ऩतन कुन ैतनणणम नबएको प्रागधकयणका प्रभुख कामणकायी अगधकृत 

भहेन्रफहादयु गुरुङरे फताए । फैठकभा बएका छरपरराई आगाभी फैठकरे तनणणम गन ेउनरे फताए । 
छरपरभा तीन भदहना (आगाभी अक्टोफय) मबत्रभा आमोजनाको पवस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन 

(डडपऩआय)राई अप्न्तभ रूऩ ददने सहभतत बएको छ । बायतीम सयकायी कम्ऩनी वाऩकोसरे ऩञ्चशे्वयको 
डडपऩआय तमाय गयी प्रागधकयणराई फुझाइसकेको छ । प्रागधकयणरे डडपऩआयभागथ सुझाफ ददन नेऩारको 
ऊजाण भन्त्रारम य बायतको जरस्रोत भन्त्रारमभा ऩठाइसकेको गुरुङरे जानकायी ददए ।  
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ऩञ्चशे्ियको डीऩीआय अध्ममन गरयने 
ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम ऩरयमोजनाका रागग आगाभी अक्टोफयसम्भ पवस्ततृ आमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय)राई 

अप्न्तभ रूऩ ददन ेतमायी गरयएको छ । फुधफाय सम्ऩन्न नेऩार य बायतका ऊजाण सगचवस्तयीम चौथो सॊमुक्त फैठक 

(प्रापवगधक रूऩभा नबतनएको)भा डीऩीआयराई अप्न्तभ रूऩ ददन ेय सफ ैपवषम टुॊग्माउन ेसहभतत बएको छ ।  
ऩञ्चशे्वय पवकास प्रागधकयणका प्रभुख कामणकायी अगधकृत भहेन्रफहादयु गुरुङरे तीनतीन भदहनाभा सगचवस्तयीम 

फैठक फस्न ेय सभस्माराई एकीकृत गयेय सभाधान गन ेपवषमभा सभेत सहभतत बएको छ । नेऩार य बायतरे 

आमोजनाफाट प्रातत गन ेराब, हातन, प्रपवगधको प्रमोग, डुफान, ऩुनस्र्थाऩना य थऩ गनुणऩन ेपवषमराई सभेत सॊमुक्त 

फैठकरे आधाय तमाय ऩायेको तथा आगाभी अक्टोफयसम्भ सभदृ्ध ऩान ेरक्ष्मका साथ तत्कारराई डीऩीआयको 
अप्न्तभ रूऩ नददइएको गुरुङरे फताए ।  
पवगत २३ वषणदेखख अड्क्रकॉ दै आएको सो ऩरयमोजना बायतका प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणऩतछ अगाडड 

फढाइएको हो । हारसम्भ चायवटा ऩूणणफैठक सम्ऩन्न बएका छन ्। वाऩकोष नाभक ऩयाभशणदातारे ऩञ्चशे्वय 

फुहउद्देश्मीम आमोजनाको डीऩीआय तमाय ऩायेको छ । सो डीऩीआयभा थऩ गनुणऩन ेआवश्मक सुझाव ददन दवुै 
भुरुकका ऊजाण एवॊ जरस्रोत सगचवरे सयोकाय बएका तनकामराई उऩरब्ध गयाएको गथमो ।  
ऊजाण, मसॉचाइ एवॊ जर तथा ऊजाण आमोगको सगचवारमरे सभेत आवश्मक सुझाव ददए ऩतन थऩ अध्ममन गनुणऩन े

बएकारे तीन भदहना थऩ गरयएको प्रभुख कामणकायी अगधकृत गुरुङको बनाइ छ । „हाभीरे वाऩकोषको म्माद थऩ 

गयेका होइनौं, आगाभी तीन भदहनासम्भ दीघणकारीन दहतराई आधाय फनाएय थऩ अध्ममन गनण खोजेका हौं, त्मसरे 

आमोजनाराई थऩ सहज फनाउन ेपवश्वास मरएका छौं,‟ उनरे बन े।  
ऩतछल्रो फैठकभा प्रागधकयणको कानुनी आधायका पवषमभा सभेत छरपर बएको छ । दवुै भुरुकका 
कानुनसम्फन्धी जानकाय तनकामसॉग छरपर गयेय आगाभी फैठकभा ऩेस गने य अप्न्तभ तनणणम गरयन ेबएको छ । 
रगानी जुटाउन ेसन्दबणभा फैंक तथा पवत्तीम सॊस्थारे कानुनी आधाय खोज्न ेबएकारे सो पवषमभा छरपर गरयएको 
फताइएको छ ।  
मस्त,ै प्रागधकयणको भानवस्रोतको उऩरब्धता, उनीहरूको हैमसमत तथा प्रापवगधक जनशप्क्तका रागग ऩतन थऩ 

अध्ममन गरयनेछ । आमोजना अगाडड फढाउन समौं प्रापवगधक तथा अन्म जनशप्क्त आवश्मक ऩन ेबएकारे भानव 

सॊसाधनका पवषमभा छरपर बएको गथमो । फैठकरे चार ूआवका रागग ऩूवणप्रस्तापवत फजेटभा सॊशोधन गयेय ४० 

कयोड ऩारयत गयेको छ । मसअतघ दवुै भुरुकरे चारू आवका रागग ५० कयोड प्रस्ताव गयेका गथए ।  
बायतीम जरस्रोत सगचव शमश शखेय आन्तरयक काभभा व्मस्त यहेकारे अततरयक्त सगचव मूऩी मसॊह फैठकभा 
सहबागी बएका गथए । प्रागधकयणको कामाणदेशभा अततरयक्त सगचवरे सफ ैकाभ गनण ऩाउने व्मवस्था नबएका कायण 

केही ददनमबत्र ैदवुै भुरुकका सगचवरे आऩसी ऩयाभशणका आधायभा फैठकको तनणणमराई अप्न्तभ रूऩ ददन े

तमायी गरयएको छ । 
दईु सातामबत्र ैचौथो फैठकको तनणणमरे औऩचारयकता ऩाउन ेगुरुङरे फताए । प्रागधकयणरे सो आमोजनाफाट कुर ५ 

हजाय ४० भेगावाट पवद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म प्रऺेऩण गयेको छ । त्मसभा ४ हजाय ८ सम भेगावाट ऩञ्चशे्वयफाट 

तथा २ सम ४० भेगावाट पवद्मुत ्रूऩारीगाडफाट उत्ऩादन गरयनेछ । आमोजनाफाट प्रततवषण ११ हजाय ८ सम ८५ 

गगगावाट आवय पवद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 



मस्त,ै डीऩीआयभा प्रस्ताव गरयएअनुसाय आमोजनाको रागत ५ सम अयफ् प्रस्ताव गरयएको छ । त्मसभा नेऩार य 

बायतरे सॊमुक्त रूऩभा सभान रगानी गनुणऩनेछ । त्मस्त,ै भहाकारी नदीको ऩानीको पवषमभा सभेत साभान्म रूऩभा 
सभान धायणा फनेको छ ।  
भहाकारी नदीभा वापषणक कुर १८ हजाय मभमरमन क्मुबफक मभटय ऩानी जम्भा हुन ेगछण  । त्मसभा १२ मभमरमन 

क्मुबफक मभटय ऩानी पवमबन्न रूऩभा प्रमोग बइयहेको छ । फाॉकी यहेको ६ हजाय मभमरमन क्मुबफक मभटय ऩानीभध्मे 

३ हजाय ७३ मभमरमन क्मुबफक मभटय ऩानी नेऩाररे प्रमोग गनेछ बन े१ हजाय ९ सम २४ मभमरमन क्मुबफक मभटय 

ऩानी बायतरे प्रमोग गनेछ । १ हजाय १ सम ७६ मभमरमन क्मुबफक मभटय ऩानी बन ेनदीभा छाड्नुऩनेछ । 
आमोजनाफाट नेऩाररे वापषणक ३४ अफण ५० कयोड प्रातत गन ेछ । त्मस्त,ै भत्स्मऩारन, काफणन व्माऩाय, मसॉचाइ तथा 
ऩमणटन, जडीफुटी, परपूरभा उल्रे्म आम्दानी गनण सक्रकन ेफताइएको छ । 
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भरख–ु४ य फरेपी जरविद्मुत ्आमोजन  : अल्ऩक रीन वऩवऩएर ई दीघषक रीन 

फन इमो  
सचने गौतभ 

नेऩार पवद्मुत ्प्रागधकयणरे मरख–ु४ य फरेपी जरपवद्मुत ्आमोजनासॉगको अल्ऩकारीन पवद्मुत ्खरयद सम्झौता 
९पऩपऩए०राई दीघणकामरन फनाएको छ । प्रागधकयण सञ्चारक समभतत (फोडण)को ११ असायको ७३२औँ फैठकरे दईु 

आमोजनासॉगको अल्ऩकारीन (पर ब्माक) पऩपऩएराई दीघणकारीन (रङ टभण) फनाउन ेतनणणम गयेको हो । फोडणको 
तनणणमका आधायभा प्रागधकयण व्मवस्थाऩनरे अफ दवु ैआमोजनाका प्रवद्र्धकसॉग मसअतघ गरयएको पऩपऩएराई 

सॊशोधन गनेछ । 
प्रागधकयण पवद्मुत ्व्माऩाय पवबाग य मोजना अनुगभन तथा सूचना प्रपवगध तनदेशनारमरे पर ब्माक पऩपऩएका 
सतण प्रवद्र्धकरे ऩूया नगयेकारे मसराई सॊशोधन गनण नहुन ेयाम ददएका गथए । उनीहरूरे पऩपऩए सॊशोधन गनुणबन्दा 
ऩतन नमाॉ गनण उऩमुक्त हुन सुझाफ ददएका गथए । मरख–ु४ को जडडत ऺभता १२० भेगावाट य फरेपीको ५ भेगावाट 

बए ऩतन प्रागधकयणरे ५२ दशभरव ४ य २३ दशभरव ६ भेगावाटको भात्र ैपर ब्माक पऩपऩए गयेको गथमो । 
सॊशोधनभापण त ऩतन पर ब्माक पऩपऩएभा बएको ऺभताको भात्र ैपऩपऩए गरयन ेप्रागधकयणरे जनाएको छ । 
प्रागधकयणरे मरख–ु४ सॉग १९ भाघ ०६७ य फरेपीसॉग ८ ऩुस ०६७ भा पऩपऩए गयेको गथमो । 
मस्त  थथए सतष 
दवुै आमोजना बायतीम कम्ऩनी गग्रन बेन्चयरे बायतभा पवद्मुत ्तनमाणतको रक्ष्म याखी तनभाणण गनण रागेको हो । 
नेऩार य बायतफीच पवद्मुत ्आदन प्रदान गन ेढल्केफय–भुजफ्पयऩुय क्रस फोडणय प्रसायण राइन तनभाणण सक्रकएको 
अवस्थाभा २ जेठ ०७३ वा भागथल्रो ताभाकोसीरे व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गयेको मभतत जुन अगाडड हुन्छ सोही 
मभततसम्भ भात्र ैपऩपऩए कामभ यहन ेव्मवस्था गरयएको गथमो । बायतभा पवद्मुत ्बफक्रीको सम्बावना नयहेको य 

नेऩारभा पवद्मुत ्सॊकट यहेको फताउॉ दै कम्ऩनीरे अल्ऩकारीन पऩपऩएराई दीघणकारीन फनाइददन भाग गदै ऊजाण 
भन्त्रारम य प्रागधकयणभा तनवेदन ददएको गथमो । 
दवुै आमोजनाको पवद्मुत ्प्रवाह गन ेखखम्ती–ढल्केफय २२० केबी प्रसायण राइन नफनाइददएको, प्रसायण राइन 

शुल्क ९प्ह्वमरङ चाचण० तथा चहुावट तनधाणयण नगरयददएको य क्रस फोडणय प्रसायण राइन ऩूणण रूऩभा सम्ऩन्न हुन 

फाॉकी यहेकारे आमोजना फनाउन नसकेको कम्ऩनीको दाफी गथमो । कम्ऩनीरे याखेका सफ ैदाफीराई स्वीकाय गदै 

प्रागधकयण फोडणरे दईु आमोजनासॉगको पऩपऩए सॊशोधन गन ेतनणणम गयेको हो । पऩपऩएअनुसाय दवु ैआमोजनारे गत 

ऩुसभ ैपवद्मुत ्उत्ऩादन गनुणऩन ेगथमो । 
मसयी गरयमो सॊशोधन ननणषम 

प्रागधकयण फोडणरे दईु आमोजनासॉगको पऩपऩए सॊशोधन गनण सञ्चारकद्वम रक्ष्भणप्रसाद अग्रवारको 
सॊमोजकत्वभा उऩसमभतत गठन गयेको गथमो । उऩसमभततरे गत चतैभ ैप्रततवेदन फुझाएको गथमो । त्मसऩतछ 

अल्ऩकारीन पऩपऩएराई दीघणकारीनभा ऩरयणत गदाण प्रागधकयणराई ऩनण सक्न ेआगथणक, व्माऩारयक य प्रापवधक्रक 

प्रबाव एवॊ त्मसभा यहेका कानुनी ऩऺको अध्ममन पवश्रेषण गयी याम ददन बन्दै ऊजाण भन्त्रारमका सहसगचव 

गचयञ्जीवी चटौतको सॊमोजकत्वभा उऩसमभतत गठन गरयएको गथमो । उऩसमभततभा भन्त्रारमका कानुनका 



सहसगचव कोशरचन्र सुवेदी य प्रागधकयणका उत्ऩादन तनदेशनारमका उऩकामणकायी तनदेशक शयेमसॊह बाट सदस्म 

गथए । दवुै आमोजनासॉग पर ब्माक पऩपऩए गदाण बाट पवद्मुत ्व्माऩाय पवबागका प्रभुख गथए । 
उऩसमभततरे पऩपऩए सॊसोधन गदाण प्रागधकयणराई कुन ैदातमत्व नऩन ेसुझाफ ददएको गथमो । „पऩपऩए सॊशोधन गदाण 
प्रागधकयणराई थऩ आगथणक तथा प्रापवगधक दातमत्व नऩन ेय प्रापवगधक रूऩभा कदठनाइ नहुन ेदेखखन्छ,‟ 

उऩसमभततको प्रततवेदनभा उल्रेख छ । उऩसमभततरे पऩपऩएभा याखखएका सतण दवुण ऩऺरे ऩारना नगयेको जनाएको 
छ । „स्वदेशी य पवदेशी दवुै भुराभा पवद्मुत ्खरयद गनुणऩन ेदातमत्व स्वीकाय गरयएको सम्झौताको दातमत्व दवुै ऩऺरे 

ऩरयऩारना नबएको अवस्था छ, दवु ैऩऺको सहभततभा सॊशोधन गयी कामाणन्वमन गनुणको सट्टा सम्झौता यद्द गदाण 
आमोजना तनभाणणभा दढरा हुन्छ,‟ प्रततवेदनभा उल्रेख छ । सम्झौता यद्द गयी आमोजना सयकायी फास्केटभा जान े

य प्रततस्ऩधाणफाट प्रवद्र्धक छनोट गदाण सभम राग्न ेउऩसमभततरे जनाएको छ । 
डरयफ ट रुऩैम ॉभ  वऩवऩए 

दवुै आमोजनाको पवद्मभान पऩपऩए दय ५ दशभरव ९९५ अभेरयकी सेन्ट प्रततमुतनट छ । १५ ऩटकसम्भ वापषणक तीन 

प्रततशतरे चक्रवतॉ वदृ्गध ददइने पऩपऩएभा व्मवस्था छ । प्रागधकयणरे अफ आमोजनाको बफजुरी नेऩारी रुऩैमाॉभा 
क्रकन्नेछ । दहउॉदभा य फखाणभा प्रततमुतनट क्रभशस ्८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसाभा क्रकन्नेछ । पऩपऩएभा बएको 
व्मवस्थाअनुसाय मरखु–४ रे पवत्तीम व्मवस्थाऩन सम्ऩन्न (पाइनाप्न्समर क्रोजय) गयेको छ । फरेपीरे बन ेगनण 
सकेको छैन । फरेपीरे उत्ऩादन अनुभततऩत्रसभेत ऩाएको छैन । 
प्रागधकयणरे पऩपऩएभा बएको व्मवस्थाअनुसाय दातमत्व ऩूया नगयेको सूचना ९नोदटस अप डडपल्डय० फरेपी 
आमोजनाराई ददएको गथमो । सूचना जायी गयेको ९० ददनमबत्र पऩपऩए खायेज हुन ेव्मवस्था छ । सूचनासभेत 

ददइसकेको अवस्थाभा पऩपऩए यद्द गनुणऩनेभा सॊशोधनको तनणणम हुन ुअचम्भ बएको प्रागधकयण स्रोतरे फतामो । 
पऩपऩए खायेज गन ेतनणणम बन ेप्रागधकयणरे गयेको छैन । 
मसअतघ पऩपऩएभा याखखएको सतणअनुसाय व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गनुणऩन ेमभतत ९आयमसओडी०को रक्ष्म ऩूया गनण 
असपर बएऩतछ प्रागधकयणरे दवु ैआमोजनाको ऩयपयभेन्स ग्मायेन्टी जपत गयेको गथमो । आयमसओडीबन्दा ६ 

भदहनाऩतछसम्भ कामभ यहन ेगयी मरखरेु प्रततभेगावाट ६ राखका दयरे तीन कयोड १४ राख ४० हजाय रुऩैमाॉ 
ऩयपयभेन्स ग्मायेन्टी याखेको गथमो । मसैगयी, प्रागधकयणरे फरेपीको १ कयोड ४१ राख ६० हजाय रुऩैमाॉ जपत 

गयेको गथमो । 
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भ थथल्रो बोटेकोसी जरविद्मुत ्आमोजन भ  ठूरो ऺनत 

सचने गौतभ  

बोटेकोसी नदीभा आएको फाढीरे तातोऩानीप्स्थत ४५ भेगावाटको भागथल्रो बोटेकोसी जरपवद्मुत ्आमोजनाभा 
ठूरो ऺतत ऩुगेको छ । फाॉधरगामतका सॊयचनाभा ऺतत ऩुगेको हो । फाढीरे फारुवा गथग्रमाउन ेऩोखयी (डसेेप्न्डङ 

फेमसन)को ऩखाणर बत्काएको आमोजनाको प्रवद्र्धक कम्ऩनी बोटेकोसी ऩावयका प्रभुख कामणकायी अगधकृत नयेन्र 

प्रजाऩततरे फताए । „फाढीरे डडसेप्न्डङ फेमसनको ऩखाणर न ैबत्काएको छ,‟ उनरे बन,े „फाॉधभा ऩतन ठुल्ठूरा ढुॊगा 
नदीरे थऩुायेको छ, नदीको फहाव फढ्दा पवद्मुत्गहृभा सभेत ऩानी ऩसेय उऩकयणभा ऺतत ऩुयम्ाएको छ ।‟ ऺततको 
पववयण सॊकरन बइनसकेको उनरे फताए । 
गत वषण १२ वैशाखको बूकतऩ य त्मसऩतछका ऩयकम्ऩरे आमोजनाको पवद्मुत्गहृ य ऩेनस्टक ऩाइऩभा ऺतत ऩुयम्ाउॉ दा 
आमोजना सञ्चारन हुन सक्रकयहेको गथएन । ऩुनतनणभाणण बइयहेका वेरा फाढीरे आमोजनाभा ऩुन: ऺतत ऩुयम्ाएको 
छ । „असोजको दोस्रो सातामबत्रभा ऩुनतनणभाणण सकेय पवद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी काभ बइयहेको गथमो, फाढीरे ठूरो 
ऺतत ऩुयम्ाएकारे सफ ैकाभ प्रबापवत बएका छन,्‟ प्रभुख प्रजाऩततरे बन,े „भनसुन नसक्रकएसम्भ अफ काभ गनण 
सक्न ेअवस्था न ैछैन ।‟ मसअतघ मसन्धऩुाल्चोकको जुये ऩदहयोरे प्रसायण राइनभा ऺतत ऩुयम्ाउॉ दा ऩतन 

आमोजनाको पवद्मुत ्उत्ऩादन फन्द बएको गथमो । 
जोखखभभ  सुनकोसी विद्मुत ्केन्र 

फाढीरे नेऩार पवद्मुत ्प्रागधकयणको १० भेगावाटको सुनकोसी पवद्मुत ्केन्रको ब्मायेजआसऩासभा कटान गरययहेको 
छ । „आमोजनाका सॊयचना यहेको स्थानभा ऺतत बएको छैन, तय फाढीरे ब्मायेजआसऩासभा कटौती गरयहेको छ,‟ 

केन्र प्रभुख सुयज दाहाररे बन,े „आमोजनाको फाॉधस्थरभा फाढीरे ढुॊगा ल्माएय थऩुायेको छ ।‟ ६.८ भेगावाटभा 
सञ्चारनभा बइयहेको केन्रफाट पवद्मुत ्उत्ऩादन फन्द बएको छ । जुयेको ऩदहयोरे ऩतन केन्रको फाॉधस्थरभा ऺतत 

ऩुयम्ाएको गथमो । 
भध्मबोटेकोसीभ  ऩनन ऺनत 

फाढीरे गचमरभे जरपवद्मुत ्कम्ऩनीको अगुवाइभा तनभाणण बइयहेको १०२ भेगावाटको भध्मबोटेकोसी जरपवद्मुत ्

आमोजनाभा ऩतन ऺतत ऩुयम्ाएको छ । आमोजनाको फाॉध तनभाणणस्थरतपण  जान चाकुभा याखखएको फेमरबब्रज फाढीरे 

फगाएको गचमरभेका प्रभुख कामणकायी अगधकृत याभगोऩार मशवाकोटीरे जानकायी ददए । „नदीभा आएको फाढी 
ठेकेदायको आवासभा ऩतन ऩसेको छ, तय त्महाेा कुन ैऺतत बएको छैन,‟ उनरे बन े। 
ननयीऺणभ  गहृ य िनभन्त्री 
गहृभन्त्री शप्क्त फस्नेत य वनभन्त्री अप्ग्नप्रसाद साऩकोटारे सभेत फाढीग्रसत् ऺेत्रको अवरोकन गयेका छन ्। 
कोदायीदेखख सुकुटेसम्भ ैफाढीरे कटान गयेकारे फस्ती जोखखभभा देखखएको भन्त्री साऩकोटारे फताए । 
भन्त्री साऩकोटाका अनुसाय फाह्रबफसेको ऩक्की ऩुर ऩतन जोखखभभा देखखएको छ । „ऩुरराई सऩोटण ददइएन बन ेऩुर 

ऩतन बत्कन ेजोखखभ देखखन्छ,‟ उनरे बन,े „फाह्रबफसेदेखख तातोऩानीसम्भ तीन स्थानभा सडक न ैगामफ बएको छ, 

नमाॉ िमाक नै खोल्नुऩन ेअवस्था छ ।‟ तनयीऺणभा ऺेत्र नम्फय १ का साॊसद भोहन फस्नेत, यभेश राभा य अभतृ 

फोहयासभेत गथए । 
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ऩञ्चशे्ियको डडवऩआयर ई अप्न्तभ रुऩ ददने तम यी 
ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम ऩरयमोजनाका रागग आगाभी अक्टोफयसम्भ पवस्ततृ आमोजना प्रततवेदन (डडपऩआय)राई 

अप्न्तभ रुऩ ददने तमायी गरयएको छ। 
फुधफायसम्भ सम्ऩन्न नेऩार य बायतका ऊजाण सगचवस्तयीम चौथो सॊमुक्त फैठक (प्रापवगधक रुऩभा नबतनएको)भा 
डडपऩआयराई अप्न्तभ रुऩ ददन ेय सफ ैपवषम टुङ्ग्माउन सहभती बएको छ। ऩञ्चशे्वय पवकास प्रागधकयणका प्रभुख 

कामणकायी अगधकृत भहेन्रफहादयु गुरुङरे तीन–तीन भदहनाभा सगचवस्तयीम फैठक फस्न ेय सभस्माराई एकीकृत 

गयेय सभाधान गन ेपवषमभा सभेत सहभतत बएको छ । 
नेऩार य बायतरे आमोजनाफाट प्रातत गन ेराब, हातन, प्रपवगधको प्रमोग, डुफान, ऩुन्स्थाऩना य थऩ गनुणऩन े

पवषमराई सभेत सॊमुक्त फैठकरे आधाय तमाय ऩायेको य आगाभी अक्टोफयसम्भ सभदृ्ध ऩान ेरक्ष्मका साथ 

तत्कारराई डडपऩआयको अप्न्तभ रुऩ नददइएको गुरुङरे फताए। पवगत २३ वषणदेखख अड्क्रकॉ दै आएको सो ऩरयमोजना 
बायतका प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणऩतछ अगाडड फढाइएको हो । हारसम्भ चाय वटा ऩूणण फैठक 

सम्ऩन्न बएका छन ्। 
वाऩकोस नाभक ऩयाभशणदातारे ऩञ्चशे्वय फुहउद्देश्मीम आमोजनाको डडपऩआय तमाय ऩायेको छ । उक्त डडपऩआयभा 
थऩ गनुणऩन ेआवश्मक सुझाव ददन दवुै भुरुकका ऊजाण एवभ ्जरस्रोत सगचवरे सयोकाय बएका तनकामराई उऩरब्ध 

गयाएको गथमो । ऊजाण, मसॉचाइ एवभ ्जर तथा ऊजाण आमोगको सगचवारमरे सभेत आवश्मक सुझाव ददए ऩतन थऩ 

अध्ममन गनुणऩन ेबएकारे तीन भदहना थऩ गरयएको प्रभुख कामणकायी अगधकृत गुरुङको बनाइ छ । 
‘‘हाभीरे वाऩकोषको म्माद थऩ गयेका होइनौँ, आगाभी तीन भदहनसम्भ दीघणकारीन दहतराई आधाय फनाएय थऩ 

अध्ममन गनण खोजेका हौँ, त्मसरे आमोजनाराई थऩ सहज फनाउन ेपवश्वास मरएका छौँ,” उनरे बने। ऩतछल्रो 
फैठकभा प्रागधकयणको कानुनी आधायका पवषमभा सभेत छरपर बएको छ । दवु ैभुरुकका कानुनसॉग जानकाय 

तनकामसॉग छरपर गयेय आगाभी फैठकभा ऩेस गन ेय अप्न्तभ तनणणम गरयन ेबएको छ । रगानी जुटाउन ेसन्दबणभा 
फैंक तथा पवत्तीम सॊस्थारे कानुनी आधाय खोज्न ेबएकारे सो पवषमभा छरपर गरयएको फताइएको छ । 
मस्त ैप्रागधकयणको भानव स्रोतको उऩरब्धता, उनीहरुको हैमसमत तथा प्रापवगधक जनशप्क्तका रागग ऩतन थऩ 

अधम्मन गरयनेछ । आमोजना अगाडड फढाउन समौँ प्रापवगधक तथा अन्म जनशप्क्त आवश्मक ऩन ेबएकारे भानव 

सॊशाधनका पवषमभा छरपर बएको गथमो । फैठकरे चार ुआवका रागग ऩूवण प्रस्तापवत फजेटभा सॊशोधन गयेय रु ४० 

कयोड ऩारयत गयेको छ । मसअतघ दवुै भुरुकरे चारु आवका रागग रु ५० कयोड प्रस्ताव गयेको गथमो । 
बायतीम जरस्रोत सगचव शमश शखेय आन्तरयक काभभा व्मस्त यहेकारे अततरयक्त सगचव मूऩी मसॊहरे फैठकभा 
सहबागी गथए। प्रागधकयणको कामाणदेशभा अततरयक्त सगचवरे सफ ैकाभ गनण ऩाउन ेव्मवस्था नबएका कायण केही 
ददनमबत्र ैदवु ैभुरुकका सगचवरे आऩसी ऩयाभशणका आधायभा फैठकको तनणणमराई अप्न्तभ रुऩ ददने तमायी गरयएको 
छ। 
“दईु साता मबत्र ैचौथो फैठकको तनणणमरे औऩचारयकता ऩाउन ेछ,” गुरुङरे बन्नुबमो । प्रागधकयणरे सो 
आमोजनाफाट कुर ऩाॉच हजाय ४० भेगावाट पवद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म प्रऺेऩण गयेको छ । त्मसभा चाय हजाय ८०० 

भेगावाट ऩञ्चशे्वयफाट तथा २४० भेगावाट पवद्मुत ्रुऩारीगाडफाट उत्ऩादन गरयनेछ । आमोजनाफाट ११ हजाय ८८५ 

गगगावाट आवय पवद्मुत ्प्रततवषण उत्ऩादन हुनेछ । 



मस्त ैडडपऩआयभा प्रस्ताव गरयएअनुसाय आमोजनाको रागत रु ५०० अफण प्रस्ताव गरयएको छ । त्मसभा नेऩार य 

बायतरे सॊमुक्त रुऩभा सभान रगानी गनुणऩनेछ । त्मस्त,ै भहाकारी नदीको ऩानीको पवषमभा सभेत साभान्म रुऩभा 
सभान धायणा फनेको छ । 
भहाकारी नदीभा वापषणक कुर १८ हजाय मभमरमन क्मुबफक मभटय ऩानी जम्भा हुन ेगदणछ । त्मसभा १२ मभमरमन 

क्मुबफक मभटय ऩानी पवमबन्न रुऩभा प्रमोग बइयहेको छ । फाॉकी यहेको छ हजाय मभमरमन क्मुबफक मभटय ऩानीभध्मे 

तीन हजाय ७३ मभमरमन क्मुबफक मभटय ऩानी नेऩाररे प्रमोग गनेछ बन ेएक हजाय ९२४ मभमरमन क्मुबफक मभटय 

ऩानी बायतरे प्रमोग गनेछ । एक हजाय १७६ मभमरमन क्मुबफक मभटय ऩानी बन ेनदीभा छाड्नुऩनेछ। 
आमोजनाफाट नेऩाररे वापषणक रु ३४ अफण ५० कयोड प्रातत गन ेछ बन ेभत्स्मऩारन, काफणन व्माऩाय, मसॉचाइ तथा 
ऩमणटन, जडीफुटी, परपूरभा उल्रे्म आम्दानी गनण सक्रकन ेफताइएको छ। यभेश रम्सार/यासस 
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अा ाॉखखु ाेर  कम्ऩनीरे ८ र ख क्रकत्त  स ध यण सेमय ज यी गन े

आॉखखुोरा जरपवद्मुत ्कम्ऩनीरे ८ राख क्रकत्ता साधायण सेमय जायी गन ेबएको छ। 
कम्ऩनीरे गधतोऩत्र फोडणभा साधायण सेमय जायी गनणका रागग आवेदनसभेत ददइसकेको छ। आमोजनाका 
प्रफन्धतनदेशक पवश्वनाथ कॉ डरेरे कम्ऩनीरे प्रततक्रकत्ता रु. १ सम अङ्क्रकत भूल्मका ८ राख क्रकत्ता साधायण सेमय 

जायी गनण रागगएको जानकायी ददनुबमो । 
धाददङको भाऩाणकभा आॉखखुोराभा तनभाणण गरयएको आॉख ुखोरा जरपवद्मुत ्आमोजनारे ८.४ भेगावाट पवद्मुत ्

उत्ऩादन गरययहेको छ। गधतोऩत्र फोडणरे बने आगाभी साउनभा साधायण सेमय जायी गय्णन अनुभतत ददन ेतमायी गयेको 
छ। 
मस्त ैसोही कम्ऩनीरे २५.४ भेगावाट ऺभताको सुऩय आॉखखुोरा जरपवद्मुत ्आमोजना तनभाणण गन ेजनाएको छ। 
धाददङको राऩा य सेतुणङ गापवसभा आमोजनास्थर यहेको सो आमोजना आगाभी दहउॉदफाट तनभाणण गरयन ेकॉ डरेको 
बनाइ छ। आमोजनाको कुर रागत रु. ४ अफण ३७ कयोड यहेको छ। 
कम्ऩनीरे पवद्मुत ्खरयद बफक्रीका रागग नेऩार पवद्मुत ्प्रागधकयणभा तनवेदन ददइसकेको छ । यासस 
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आॉखखुोर रे ८ र ख क्रकत्त  सेमय ज यी गन े

काठभाडौं÷यास– आॉखखुोरा जरपवद्मुत ्कम्ऩनीरे ८ राख क्रकत्ता साधायण सेमय जायी गन ेबएको छ । कम्ऩनीरे 

गधतोऩत्र फोडणभा साधायण सेमय जायी गनणका रागग आवेदनसभेत ददइसकेको जनाएको छ ।  
आमोजनाका प्रफन्ध तनदेशक पवश्वनाथ कॉ डरेरे कम्ऩनीरे प्रततक्रकत्ता १ सम अॊक्रकत भूल्मका ८ राख क्रकत्ता साधायण 

सेमय जायी गनण रागगएको जानकायी ददए । धाददङको भाऩाणकप्स्थत आॉखखुोराभा तनभाणण गरयएको आॉखखुोरा 
जरपवद्मुत ्आमोजनारे ८ दशभरव ४ भेगावाट पवद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको छ । गधतोऩत्र फोडणरे बने आगाभी 
साउनभा साधायण सेमय जायी गय्णन अनुभतत ददने तमायी गयेको जनाएको छ ।  
मस्त,ै सोही कम्ऩनीरे २५ दशभरव ४ भेगावाट ऺभताको सुऩय आॉखखुोरा जरपवद्मुत ्आमोजना तनभाणण गन े

जनाएको छ । धाददङको राऩा य सेतुणङ गापवसभा आमोजनास्थर यहेको सो आमोजना आगाभी दहउॉदफाट तनभाणण 

गरयन ेकॉ डरेको बनाइ छ ।  
 
 
 


