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११३ भेगावाटकाेे आमोजना अघि फढ्मो 
अऩी ऩावय कम्ऩनी लरभीटेडरे १ सम १३ भेगावाटका तीन जरववद्मुत आमोजना अघि फढाउन ेबएको छ। कम्ऩनीको 
१३ औ साधायणसबारे ७५ भेगावाटको त्रिशुरी गल्छी, ४० भेगावाट अऩय चभेलरमा य ८ भेगावाटको अऩय नौगड गाढ 

जरववद्मुत आमोजना अघि फढाउन ेघनणणण ्गयेको हो। 
अऩय नौगड चाॉड ैघनभाणण सुरु गयेय १५ भहहनालबि ऩुया गन ेरक्ष्म याखिएको कम्ऩनीका अध्मऺ गुरुप्रसाद न्मौऩानेरे 

जानकायी गयाए । सो आमोजना रगत ैअऩय चभेलरमा आमोजना घनभाणण गन ेउनरे फताए। 
मता त्रिशुरी गल्छी आगाभी काघतणकदेखि घनभाणण सुरु गयी आगाभी ४ फषणलबि ऩुया गन ेरक्ष्म याखिएको फताइएको 
छ। सबाभा कम्ऩनीरे सौमण उजाणभा सभेत रगानी गनण रागगएको जानकायी हदइएको छ। 
त्मस्त ैसो साधायणसबारे कम्ऩनीको फावषणक आम व्मम वववयण ऩारयत गदै शमेय धनीहरुराई ५ प्रघतशत फोनस 

शमेय प्रदान गने घनणणम सभेत गयेको छ । 
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सुनकोसी केन्द्रफाट थऩ ववद्मुत उत्ऩादन 

गत असाय २१ गत ेलसन्धऩुाल्चोकको बोटेकोसीभा आएको फाढीरे ऺघत ऩुयम्ाएको सुनकोसी जरववद्मुत ्

आमोजनाफाट थऩ ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयएको छ । 
छओटा ढोकाभध्मे एक नम्फयको ढोकाभा अवयोधका रूऩभा यहेको ठूरा ढुङ्गा य गेगय सपा गयेऩघछ हार न्मूनतभ 

५.८ देखि अगधकतभ ६.६ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन थारेको आमोजनाका उत्ऩादन प्रभुि सुयज दाहाररे फताए 

। मसअघि फाॉधभा भभणत गयी गत बदौ १ गत ेफाट २.५ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन बएको गथमो । दईु नम्फयको 
ढोकाभा यहेका ठूराठूरा ढुङ्गा य गेगय सपा गयेऩघछ केही हदनअघि फाट ३.७ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदै आएको 
गथमो । अझै ऩघन नदीको ऩानी ऩूयै पकाणउन नसककएकारे नदीको फहावभा केही कभी आएऩघछ आगाभी घतहायसम्भ 

सफ ैछओटा ढोका सपा गयी ऩूयै ऺभताको १०.०५ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेप्रभुि दाहाररे फताए । 
तीनओटा मुघनट यहेको सो आमोजनाभा हार तीन नम्फय मुघनट (टवाणइन) भभणत बइयहेको फताइएको छ । फाढी 
आएको सभमभा ऩाॉच नॊको ढोकाभा ऩानीको सफ ैबाय ऩनण गएकारे केही फाङ्गगएको हुॉदा त्मसराई भभणत तथा सपा 
गनुणऩन ेआमोजनारे जनाएको छ । यासस 
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भाथथल्रो भस्र्माङदी–एरे उथित ऺघतऩूघत ि नददएऩघि प्रबाववतहरु आन्द्दोलरत 

उत्तयी रभजुङभा घनभाणण बईयहेको भागथल्रो भस्र्माङदी–ए जरववद्मुत आमोजनारे उगचत ऺघतऩूघत ण य भुआब्जा 
नहदएऩघछ आमोजनाका प्रबाववतहरु आन्दोरनभा उत्रिएका छन ्। लसनो सगयभाथा जरववद्मुत आमोजनारे याष्ट्रिम 

प्रशायण राईन घनभाणण गदाण प्रबाववतहरुराई फेवास्ता गदै अगाडड फढेऩघछ स्थानीमहरु भायभा ऩयेका हुन ्। 
आमोजनास्थर बुरबुरेदेखि फाॉझािेत, फेसीशहय, हहरेटक्साय, गचती ऺेिको भस्र्माङदी करयडोय हुॉदै उहदऩुय याष्ट्रिम 

प्रशायण राईन सम्भका प्रबाववत ब्मष्ट्क्तहरुराई उगचत ऺघतऩूघत णको भाग स्थानीमको छ । आमोजनारे प्रशायण 

राईन घनभाणण गदाण जथाबावी घनजी रुि काहटहदएको, रगाइएको िेतीभा ऺघत ऩ¥ुमाएको बन्दै चरन चल्तीको 
भुआव्जा भाग गदै आएका छन ्। 
 

प्रशायणराईनका प्रबाववतहरुरे भुआव्जा फाऩतको उगचत ऺघतऩूघत ण भाग गदै ऩटक ऩटक ववऻष्ट्तत घनकाल्न ेय 

आन्दोरन गदै आएका छन ्। ववलबन्न दफाफभूरक कामणक्रभ गये ऩघन भागको सुनुवाई नबएको सॊिषण सलभघतका 
सॊमोजक प्रेभफहादयु बण्डायीरे फताए ।   
िान्सलभशनराईन अन्तगणत ऩोर गाडडएका जग्गाधनी य सोहह कोरयडोयका तायभूघन ऩन ेजग्गावाराहरुरे उगचत 

ऺघतऩूघत णको भाग गदै आएका छन ्। प्रशायण राईन ववलबन्न अन्तययाष्ट्रिम सष्ट्न्ध भहासष्ट्न्ध, वातावयण सॊयऺण 

ऐन स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन, जग्गा प्राष्ट्तत ऐन ववऩरयत यहेको बन्दै वातावयणीम प्रबाव फाये सावणजघनक सुनुवाई 

गनण सभेत स्थाघनमरे भाग गयेका छन ्। 
सलभघतरे मसअघि उगचत ऺघतऩूघत णको भाग गदै प्रधानभन्िीराई सभेत ऻाऩन ऩि ऩठाएको गथमो । ववद्मुत प्रशायण 

राईन आइएरओ १६९ य सॊमुक्त यारिसङ्िको आहदवासी जनजाघतहरुको भानव अगधकायसम्फन्धी िोषणाऩिको 
भभण ववऩरयत ऩरयमोजनाको घनभाणण गरय  ऩवूण स्थानीमराई जानकायी सभेत नबएको कायण  भानवअगधकायको 
उल्रङ्िन बएको बन्दै उगचत भुआब्जा य ऺघतऩूघत ण ऩाउनुऩन ेऻाऩनऩिभा उल्रेि गरयएको गथमो । 
साथ ैसोही ऺेिको जग्गाहरुभा गाडडएको ववद्मुत प्रशायण राईनको ऩोररे ओगटेको जग्गाको भूल्माङ्न य सोही 
ककत्ताको तायभूनीको जग्गाको भूल्मभा ऩघन आधा बन्दा पयक ऩारयएको बन्दै ऩुन् भुल्माङ्कन गयी चरनचल्तीको 
भुआव्जा कामभ गनण भाग गरयएको छ । 
तायभूघन यहेको जग्गाभा िय घनभाणण गनण नलभल्न,े वेचवविन हुन नसक्न ेय वैङ्क रगामत कुन ैऩघन ववत्तीम 

सॊस्थाहरुभा गधतोभा ऩघन नलरन ेहुदाॉ उक्त जग्गाको सव ैककत्ताहरुको ऩूणण भुआव्जा य ऺघतऩूघत ण उऩरब्ध गयाई 

रागत कट्टा गयाउन ऻाऩनऩि भापण त भाग गरयएको छ । प्रभुि ष्ट्जल्रा अगधकायी भापण त ऩठाइएको ऻाऩनऩिभा 
भाग सम्फोधन नबएसम्भ आमोजनाको उद्िाटन हुन नहदने चतेावनी सभेत हदएको छ । 
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भाथथल्रो ताभाकोसीको फाॉध भॊलसयदेखि घनभािण हुने 
स्वदेशी रगानीभा घनभाणणाधीन ४५६ भेगावाटको भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाको फाॉध घनभाणण 

आगाभी भॊलसयदेखि सुरु हुन ेबएको छ । 
गत वषणको बूकम्ऩरे ऩहुॉचभागणको अबावभा अघि फढ्न नसकेको फाॉध घनभाणण कायम् आगाभी भॊलसयदेखि सुरु हुन 

रागेको हो । 

दईु भहहनालबि सुरुङभागण (टनेर योड) को कामण सम्ऩन्न गयेऩघछ फाॉध घनभाणण कामण सुरु गन ेभागथल्रो ताभाकोसी 
जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रभुि ववऻान शे्ररठरे जानकायी हदए । २३ लभटय अग्रो य ६० लभटय चौडाइ यहेको फाॉधभा 
बूकम्ऩरे साभान्म ऺघत ऩ¥ुमाएको गथमो ।  
ववद्मुत्गहृ गोंगयदेखि राभा फजायसम्भको ११ ककलभ सडक बूकम्ऩका कायण ऩूणण रूऩभा ऺघत बएऩघछ आमोजनारे 

३३० लभटयको सुरुङभागण घनभाणणको कामण अघि फढाएको छ । 
आमोजनाका अनुसाय हारसम्भ एक सम लभटयको घनभाणण कामण ऩूया बैसकेको छ । लसनो हाइड्रोरे सुरुङभागण 
घनभाणणका रागग ठेक्का लरएको छ । दैघनक ५ लभटयका दयरे सुरुङभागण घनभाणण अघि फढेकारे दईु भहहनालबि ैऩूया 
हुन ेदेखिएको छ ।  
बूकम्ऩका कायण फाॉधभा साभान्म ऺघत बएऩघछ अध्ममन गनण अभेरयकाफाट ५ जना ववऻ फोराइएको गथमो । 
ववऻ सभूहरे फाॉधको ववलबन्न सॊयचनाभा हदएको सेटरभेन्टको अवस्था व्मवस्थाऩन हुन ेजनाउॉ दै फाॉध, इन्टेक आहद 

फनाउॉदा ऩमाणतत ष्ट्स्थयता य वाटय टाइटनेस फनाउन सम्बव यहेको प्रघतवेदनसभेत हदएको छ । 
बूकम्ऩका कायण लसॊगटीदेखि ववद्मुत्गहृ यहेको गोंगयसम्भको २९ ककलभ प्रवेश भागणभा ऺघत बएकारे ऩुनघनणभाणण 

कामण अघि फढाइसकेको छ ।      
२०७३ लबि ैघनभाणण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखिएको भागथल्रो ताभाकोसीको काभ बन ेबूकम्ऩका कायण दईु वषण 
धकेलरएको छ । असाय २०७५ लबि आमोजनाको घनभाणण ऩूया गन ेरक्ष्म याखिएको प्रभुि शे्ररठरे जानकायी हदए । 
४२ अफण अनभुाघनत रागत यहेको आमोजना घनभाणणका रागग हारसम्भ २३ अफण ६९ कयोड रुऩैमाॉ िचण बैसकेको 
आमोजनारे जनाएको छ ।  
ताभाकोसी ऩाॉिौ फनाउन इच्िुक 

बूकम्ऩका कायण घनभाणणभा हढराइ बएको घनभाणणाधीन भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रवद्र्धक 

भागथल्रो ताभाकोसी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे ८७ भेगावाट ऺभताको ताभाकोसी „बी‟ घनभाणणका रागग इच्छा व्मक्त 

गयेको छ । 
शुक्रफाय कम्ऩनीको आठौं साधायणसबाभा ऩेश गरयएको प्रघतवेदनभा नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणसॉग सहकामण गयी 
ताभाकोसी बी फनाउन इच्छुक यहेको उल्रेि छ ।      
भागथल्रो ताभाकोसी घनभाणण कामण सम्ऩन्न बएऩघछ ववद्मुत्गहृफाट घनस्कन ेऩानीफाट ८ ककरोलभटय सुरुङभापण त 

सुयी दोबानभा रगेय आमोजना घनभाणण गय्णन ेरक्ष्मसहहत ववद्मुत ्प्रागधकयणरे अध्ममन गरययहेको छ । 
प्रघतवेदनभा भागथल्रो ताभाकोसीको आमोजना घनभाणणस्थरबदा भागथ यहेको ४५ भेगावाटको भागथल्रो ताभाकोसी 
ए आमोजना घनभाणण गनण अनुभघतऩिका रागग घनवेदन हदए ऩघन प्रातत हुन नसकेको उल्रेि छ ।   
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सयकायबन्द्दा जजएभआय फलरमो 
रक्ष्भण ववमोगी 
सयकायरे दफाफ हदएय काभ गनण फाध्म ऩानण नसक्दा भागथल्रो कणाणरी जरववद्मुत आमोजना (९ सम भेगावाट) भा 
बायतीम ष्ट्जएभआय इनजॉ कम्ऩनी हाफी हुॉदै गएको छ। काभको ष्ट्जम्भा ऩाएको कम्ऩनीरे आमोजना ववकास 

सम्झौता (वऩडडए) ववऩयीत कक्रमाकराऩ गदै सयकायराई तर ऩायेको छ। दईु वषणभा रगानी जुटाएय ऩाॉच वषणलबि 

घनभाणण सक्नुऩन ेप्रावधान यहे ऩघन सयकायकै कायण स्रोत व्मवस्था गनण नसकेको उसको दाफी छ। 
रगानी फोडण य कम्ऩनीफीच २०७१ असोज ३ भा वऩडडए सम्ऩन्न बएको गथमो। आगाभी असोज दईु गत ेरगानी 
जुटाउन ेसभम सककन्छ। त्मघतफेरासम्भ रगानी व्मवस्था गनण नसके उसरे आमोजना छोड्नुऩन ेसयत् छ। तय मो 
ववषम रत्माएय उसरे सभम थवऩहदन सयकायराई दफाफ हदॉदै आएको छ। दईु वषणलबि आवश्मक जग्गा अगधग्रहण 

गयी ववत्तीम स्रोत जुटाउनुऩन ेवऩडडएभा उल्रेि छ तय अहहरेसम्भ जग्गा अगधग्रहण य रगानी जुटाउन ेआधाय तम 

बएको छैन। 
वऩडडए बएऩघछ दईु वषणको काभ तुरना गदाण सयकायरे अगधकाॊश ष्ट्जम्भेवायी ऩूया गयेको छ बन ेकम्ऩनी सभस्माफाट 

ऩष्ट्न्छएको देखिएको छ। वऩडडएभा दईु वषणलबि आमोजनाको हकभा वातावयणीम शुल्क, भ्माट तथा कय छुट, 

सयकायी जग्गा उऩरब्ध गयाउनुऩन ेरगामत दाघमत्व सयकायरे ऩूया गनुणऩन ेछ। जग्गाका ववषमफाहेक अगधकाॊश 

काभ सयकायरे ऩूया गयेको छ। 
सोही अवगधभा कम्ऩनीरे ववऩद् जोखिभ व्मवस्थाऩन मोजना, ऩुनस्थाणऩना तथा ऩुनफाणस मोजना, आमोजनारे 

तल्रो तटीम ऺेिभा ऩान ेअसयको अध्ममन, ववत्तीम स्रोत जुटाउने मोजना, ववत्तीम व्मवस्थाऩन रगामत दजणनौं 
दाघमत्व ऩूया गनुणऩन ेवऩडडएभा उल्रेि छ। दईु वषण सककन राग्दा कम्ऩनीरे मी कुन ैऩघन काभ गयेको छैन। 
वऩडडएअनुसाय ऩूया गनुणऩन ेदाघमत्व फेवास्ता गदै कम्ऩनीरे बूकम्ऩ य नाकाफन्दी जस्ता कायण देिाएय ववत्तीम स्रोत 

जुटाउन ेसभम एक वषण थवऩहदन सयकायराई दफाफ हदॉदै आएको छ। कम्ऩनीका तकण  य आधायकै बयभा थऩ सभम 

हदन नसककन ेफोडणका प्रभुि कामणकायी अगधकृत भहाप्रसाद अगधकायीरे फताए। 
'काभको प्रगघत य सम्बावना हेयेय नथऩी नहुन ेकघत हुन्छ त्मघतभाि थवऩन्छ, कघत थतन ेबन्न ेववषम अहहरे न ै

बन्न सककॉ दैन,' उनरे बन,े 'ववत्तीम स्रोत जुटाउन ेउसको आधाय, सम्बावना य कघत सभमभा त्मो काभ गनण सक्न े

बन्न ेववस्ततृ वववयण भागगएको छ। मसकै आधायभा सभम थवऩन्छ।' 
कम्ऩनीरे बायतभा त्रफजुरी फेच्न ववद्मुत िरयद सम्झौता (वऩवऩए) गनण सकेको छैन। बायतभा त्रफजुरीको भूल्म 

घनयन्तय ओयारो रागेका कायण वऩवऩए गनण नसकेको कायण फॊग्माएय उसरे बूकम्ऩका य नाकाफन्दीरे सभमभा 
काभ गनण नसकेको तकण  ऩेस गयेको छ। कम्ऩनीको मस्तो तकण भा सहभत हुन नसककन ेफोडणका सहप्रवक्ता 
िगेन्रप्रसाद रयजाररे फताए। 
'बूकम्ऩरे भध्म तथा सुदयूऩष्ट्श्चभ ऺेिभा कुन ैअसय गयेको छैन, मो कायण भान्म हुॉदैन,' उनरे आइतफाय 
नागरयकसॉग बन,े 'नाकाफन्दीको सभमभा ऩघन उसको काभराई फोडणरे प्रबाव ऩनण हदएको छैन, आवश्मक इन्धन 

तथा डडजर/ऩेिर उऩरब्ध गयाइहदन नेऩार आमर घनगभराई ऩिाचाय गयेय सभन्वम गरयएको छ।' फोडणरे थऩ 

सभम हदन नहुन ेववषमभा जोड हदए ऩघन आगधकारयक घनणणम सञ्चारक सलभघतरे न ैगन ेउनरे फताए। 
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घछटो–घछटो सयकाय ऩरयवतणन, याजनीघतक नेततृ्वरे ठोस घनणणम गनण नसक्न ुय सत्ता हटकाउनकै रागग कघतऩम 

नेतारे बायतअनुकूर काभ गदाण आमोजनाभा ष्ट्जएभआयरे एकागधकाय जभाउॉ दै गएको ऩुष्ट्रट हुन्छ। उसका 
गघतववगध य काभराई नष्ट्जकफाट अनुगभन गयेय आफ्नो दाघमत्व ऩूया गनण सयकाय कहहल्म ैष्ट्जम्भेवाय नबएको ऊजाण 
ऺेिका जानकायको हटतऩणी छ। 
वन, वातावयण य बूलभसम्फन्धी काभ टुॊग्माउन सम्फष्ट्न्धत भन्िारमरे फोडणराई सहमोग गन ेगयेको ऩाइॉदैन। तय, 

प्रधानभन्िी न ैअध्मऺ यहन ेफोडणरे सभस्माभा हस्तऺेऩ गयेय काभ अघि फढाउन सकेको छैन। सयकायको मही 
कभजोयी ऩहहल्माएय कम्ऩनीरे बायतीम दतूावासभापण त एक वषण सभम थतन फोडणराई दफाफ हदएको स्रोतरे फतामो। 
ष्ट्जएभआयकै कायण आमोजना वववाहदत हुॉदै गएको य अन्तयाणष्ट्रिम रगानीकताण ऋण हदन तमाय नदेखिएकारे ववश्व 

फैंकरे हात खझक्न ेआशम व्मक्त गयेको स्रोतरे जानकायी हदमो। भागथल्रो कणाणरी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीभा ववश्व 

फैंकअन्तगणतको अन्तयाणष्ट्रिम ववत्त घनगभ (आइएपसी) को १० प्रघतशत सेमय छ। 
वऩडडएअनुसाय सम्झौता लभघतदेखि एक वषणलबि कम्ऩनीरे आवश्मक जग्गा अगधग्रहणको काभ सक्नुऩर्थ्मो। गनण 
नसके सयकायराई अनुयोध गनुणऩन ेप्रावधान छ। तय जग्गा अगधग्रहण गरयहदन सयकायराई अनुयोध गयेको छैन। 
मस्त,ै सम्झौता बएको ६ भहहनालबि तल्रो तटका लसॉचाइ, वातावयणीम य जैववक ऺेिभा ऩन ेअसय अध्ममन गयेय 

प्रघतवेदन फुझाउनुऩन ेप्रावधान छ तय मसको ऩरयणाभ आएको छैन। 
ऋण जुटाउन ष्ट्जएभआयरे २०७२ चतै २३ य २४ भा ववदेशी ववत्तीम सॊस्था तथा दाताराई फोराएय काठभाडौंभा 
छरपर गयेको गथमो। छरपरऩघछ ७ ववदेशी य एउटा नेऩारी ववत्तीम सॊस्थारे करयफ १ िफण १२ अफण रुऩैमाॉ ऋण 

रगानी गन ेभौखिक फचन हदएका गथए। तय, ती घनकामरे ऋण हदन्छन ्वा हदॉदैनन ्बन्न ेमककन छैन। 
दईु वषणलबि जग्गा अगधग्रहण य रगानी जुटाउन नसके चाय भहहनाअघि न ैजानकायी हदएय कम्ऩनीरे सम्झौता 
तोड्न सक्न ेउल्रेि छ। तय, उसरे काभ नगयेय सयकायरे तोड्न ुऩये उसको ऩघछल्रो सभमसम्भ बएको सम्ऩूणण 
रगानी फेहोनुणऩछण। वऩडडएभा सॊवेदनशीर ववषम हुॉदा–हुॉदै सयकायरे काभ गनण फाध्म ऩान ेवातावयण फनाउन सकेको 
छैन। 
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नौ जरववद्मुत ्आमोजनाको अध्ममन अघि फढाउॉ दै प्राथधकयण 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे नौ जराशम य नदी प्रवाहभा आधारयत (आयओआय) आमोजनाहरूको अध्ममन अघि 

फढाएको छ । 
प्रागधकयणभापण त ४ य सहामक कम्ऩनीभापण त दईु जरववद्मुत ्आमोजनाको घनभाणण कामणअघि फढाएको 
प्रागधकयणरे ती आमोजनाको सभेत अध्ममन अघि फढाएको हो । 
८७ भेगावाटको ताभाकोसी बी, १८ भेगावाटको क्मासेटसहहत ६० भेगावाटको अऩय भोदी ए, ८५ भेगावाटको 
भागथल्रो बेयी य ३३५ भेगावाटको भागथल्रो अरुणसॉग ै७६२ भेगावाटको तभोय, ३ सम भेगावाटको उत्तयगॊगा, १४० 

भेगावाटको चनैऩुय सेती, १८० भेगावाटको आॉधीिोरा य ३ सम भेगावाटको दधुकोसी जराशममुक्त आमोजनाको 
अध्ममन अघि फढाएइको छ । 
ववद्मुत ्प्रागधकयण इष्ट्न्जघनमरयङ घनदेशनारमका उऩकामणकायी घनदेशक याजीव शभाणरे नौ जरववद्मुत ्

आमोजनाको अध्ममन कामणअघि फढाइएको जानकायी हदए । “ववलबनन् नौ जराशम य आयओआय आमोजनाहरूको 
अध्ममन कामण ववलबन्न चयणभा ऩुगेका छन,्” उनरे बन े।  
प्रागधकयण ताभाकोसी बी को ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रघतवेदन (डीऩीआय) तमायीका रागग ऩयाभशणदाता घनमुष्ट्क्तको 
प्रकक्रमा अष्ट्न्तभ चयणभा ऩ¥ुमाएको छ बन ेतभोय जराशममुक्त आमोजना कसयी अघि फढाउन ेबन्नेभा अन्मोर छ 

। 
प्रागधकयणरे ववद्मुत ्ववबागसॉग ७६२ भेगावाट अघि फढाउनका रागग बन्दै घनवेदन हदएकोभा ३७.६ भेगावाटको 
काफेरी य २१.६ भेगावाटको तल्रो हेवा डुब्न ेबन्दै ३ सम भेगावाटको भाि अनुभघतऩि हदएको छ । 
प्रागधकयणरे गयेको अध्ममनरे ३ सम भेगावाटभा फनाउन उऩमुक्त नहुन ेप्रघतवेदन हदइसकेको छ । प्रागधकयणकै 

अगधकायीहरू ३ सम भेगावाटभा फनाउॉदा ४ सम भेगावाटबन्दा फढी त्रफजुरी िेय जान ेतथा ३ सम भेगावाटभा फनाउन ु

प्राववगधक रूऩभा सभेत असम्बव बएकारे मसराई ७६२ भेगावाटभ ैफनाउन ुऩन ेफताइयहेका छन ्। ७६२ 

भेगााावाटभ ैप्रागधकयणरे अध्ममन गरययहेको छ । 
उत्तयगॊगा, आॉधीिोरा, चनैऩुय सेती, भागथल्रो बेयी, अऩयभोदीरगामतका आमोजनाहरूको सम्बाव्मता अध्ममन 

प्रागधकयण आपैं रे अघि फढाउन रागेको छ । 
प्रागधकयणका अनुसाय अऩयअरुणको अध्ममनको काभ ववश्व फैंकको सहामताभा अघि फढाउन रागगएको छ । 
आमोजनाका रागग ऩयाभशणदाता छनोटको कामण अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ ।  
दधुकोसी आमोजनाको डीऩीआयका रागग जाऩानको न्मूजेकसॉग आफद्ध इटरीको ईएरसी इरेक्िोकन्सल्ट 

एसऩीएराई ३० भहहनालबि अध्ममन ऩूया गन ेगयी ऩयाभशणदाताको रूऩभा घनमुक्त गयी काभ अघि फढाइसकेको छ 

।   
प्रागधकयणरे हार १४ भेगावाटको कुरेिानी तेस्रो जराशम तथा ३० भेगावाटको चभेलरमा, ६० भेगावाटको त्रिशूरी ३ 

ए य ३२ भेगावाटको याहुिाटको घनभाणण कामणअघि फढाएको छ बन ेसहामक कम्ऩनीभापण त भागथल्रो ताभाकोसी य 

तनहुॉ जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ अघि फढेको छ । 
प्रागधकयणको सहामक कम्ऩनी गचलरभेरे सभेत सहामक कम्ऩनीभापण त यसुवागढी, बोटेकोसी, य साञ्जेन 

जरववद्मुत ्आमोजना अघि फढाएको छ । 



प्रागधकयणरे चाय जरववद्मुत ्आमोजना अघि फढाएकोभा सफ ैआमोजनाको घनभाणणभा हढराइ बइयहेको छ बन े

अन्म आमोजना घनभाणण सुरु गनण सकेको छैन । प्रागधकयणका अगधकायीहरू सानाबन्दा भझ्मौरा य ठूरा आमोजना 
घनभाणणभा प्रागधकयणरे हात हाल्नुऩन ेफताउॉछन ्।  
अध्ममन अगाडड फढाउन राथगएका आमोजनाहरु 

आमोजनाको नाभ                        ऺभता (भेगावाट)  

ताभाकोसी बी                                    ८७  

अऩयभोदी ए                                      ६० 

भागथल्रो बेयी                                    ८५ 

भागथल्रो अरुण                                  ३३५ 

तभोय                                              ७६२ 

उत्तयगॊगा                                         ३०० 

आॉधीिोरा                                        १८० 

दधुकोसी                                          ३०० 

चनैऩुय सेती                                       १४० 

  

स्रोत : नेऩार ववद्मुत ्प्राथधकयण 
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अरुण तेस्रोद्वाया ववत्तीम व्मवस्थाऩनको अवथध एक वषि थप्न भाग, रगानी फोडि 
आन्द्तरयक िरपरभा 
बीभ गौतभ  

९ सम भेगावाटको अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रवद्र्धक बायतीम सयकायी स्वालभत्वको कम्ऩनी 
एसजेबीएन ऩावय डभे्रतभेन्ट कम्ऩनीरे ववत्तीम व्मवस्थाऩनको म्माद एक वषण थतन भाग गयेको छ ।  
२५ नोबेम्फय २०१६ लबि ववत्तीम व्मवस्थाऩन गन ेगयी ऩरयमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) गयेको एसजेबीएनरे 

एक वषण थऩ ववत्तीम व्मवस्थाऩनको सभमावगध थतन रगानी फोडणभा प्रस्ताव गयेको हो । 
मसअघि अको बायतीम कम्ऩनी जीएभआयरे सभेत नौ सम भेगावाटको भागथल्रो कणाणरी जरववद्मुत ्

आमोजनाको ववत्तीम व्मवस्थाऩनको म्माद एक वषण थऩन् भाग गरयसकेको छ । 
ऩीडीएअनुसाय भागथल्रो कणाणरीको ववत्तीम व्मवस्थाऩन आगाभी १९ सेतटेम्फय २०१६ लबि सम्ऩन्न गरयसक्नुऩनेछ 

। 
ऩीडीएअनुसायको ववत्तीम व्मवस्थाऩन गरयसक्न अरुण तेस्रोराई साढे दईु भहहना य भागथल्रो कणाणरीको दईु हतता 
भाि फाॉकी छ । 
रगानी फोडणका प्रभुि कामणकायी अगधकृत भहाप्रसाद अगधकायीरे अरुण तेस्रोरे एक वषण ववत्तीम व्मवस्थाऩनको म्माद 

थतन प्रस्ताव गयेको जानकायी हदए । “एक वषण म्माद थतन भाग गयेऩघछ अरुण तेस्रोको प्रगघत धेयै याम्रो छ, 

तोककएको सभमभ ैऩरयमोजना सुरु हुन्छ बन्नेभा आशावादी छौं,” उनरे बन े।  
दईु हततालबि ववत्तीम व्मवस्थाऩनको म्माद सककन रागे ऩघन भागथल्रो कणाणरीको सभम थऩ गन ेनगनेफाये फोडणरे 

घनणणम गरयसकेको छैन । 
प्रभुि कामणकायी अगधकृत अगधकायीरे स्ऩरट सभमतालरका अनुसायको मोजना ल्माउन ऩि ऩठाएको य औगचत्मको 
आधायभा घनणणम गरयन ेजानकायी हदए । अरुण तेस्रोफाये सभेत फोडणरे आन्तरयक रूऩभा छरपर अघि फढाएको 
जनाएको छ ।  
२ भाचण २००८ भा आमोजना घनभाणणका रागग सभझदायी गयेको एसजेबीएनरे दईु वषणअघि भाि ऩीडीए सम्झौता 
गयेको गथमो । 
ववत्तीम व्मवस्थाऩन नहुनुको कायण बूकम्ऩ, नाकाफन्दी, सयकायी प्रकक्रमाभा बएको हढराइजस्ता कायण दवुै 
ऩरयमोजनारे देिाएका छन ्। 
प्रभुि कामणकायी अगधकृत अगधकायीरे नेऩारको तपण फाट सभेत वन य वातावयण भन्िारमफाट स्वीकृघत लरनुका 
साथ ैजग्गा अगधग्रहणभा हढराइ बएको स्वीकाये ।  
बायत घनमाणत हुनेगयी घनभाणण अघि फढाउन रागेका दवु ैऩरयमोजनारे अहहरे रगानीकताण िोष्ट्जयहेका छन ्। अरुण 

तेस्रोभा एसजेबीएनरे बायत सयकायको ऩावय पाइनान्स कऩोयेसन य अन्म सयकायी स्वालभत्वका फैंक तथा 
भागथल्रो कणाणरीरे अन्तययाष्ट्रिम फैक तथा ववत्तीम सॊस्थासॉग छरपर अघि फढाइयहेको जनाएको छ । 
ऩघछल्रो सभमभा बायतभा त्रफजुरीको भाग कभजोय यहेकारे भागथल्रो कणाणरीराई ववद्मुत ्त्रफक्रीको सभस्मा 
हुनसक्न ेअगधकायी फताउॉछन ्। अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सयकायी बएकारे ववद्मुत त्रफक्रीको सभस्मा िास ैदेखिएको 
छैन तय दवुैरे ववत्तीम व्मवस्थाऩनभा हढराइ गरययहेका छन ्।  
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ऩञ्िशे्वय ऩरयमोजनाका वविायणीम ऩऺ 

सूमणनाथ उऩाध्माम 

सन ्१९९६ भा भहाकारी सष्ट्न्ध सम्ऩन्न बमो। देशलबि ज्मादै वववादास्ऩद यहेको मो सष्ट्न्ध अन्तत: सॊसदको दईु 

घतहाइ फहुभतफाट ऩास बमो। भहाकारी नदीलसत सम्फष्ट्न्धत वनवासा व्मायेज य टनकऩुय व्मायेज घनभाणणफाट उठेका 
ववलबन्न वववादहरू साम्म बए।  
बायत य नेऩाररे (ऩायस्ऩरयक राबको आधायभा) ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना घनभाणण गन ेहदशातपण  अगाडड कदभ चारेका 
गथए। तय बायतरे भहाकारी सष्ट्न्धरे स्थावऩत गयेको लसद्धान्तको ववऩयीत फढी ऩानीको भाग य राबको सभुगचत 

फाॉडपाॉडभा आधायहीन तकण हरू ऩेस गरयन ैयहेकोरे ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रघतवेदन (डीऩीआय) 

तमाय हुनसकेन।  
आपूरे भहाकारीको ऩानी प्रमोग गरयन ैयहेकोरे ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजनाभा आफ्नो बनाइअनुसाय बएन बनी डीऩीआय 

घनभाणणभा उदासीन यह्मो। परस्वरूऩ सष्ट्न्ध बएको ६ भहहनालबि फनाइन ेबघनएको ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजनाको 
डीऩीआय फन्दै फनेन। फीस वषण मवत्तकै िेय गमो।  
 

डीऩीआय फनाउन ेकुयाभा नेऩाररे बायतको आधायहीन भाग भान्न सकेन य भहाकारीको ऩानी कसयी य कघत 

फाॉडपाॉड गन ेय ऩञ्चशे्वयभा राबको आधायभा रगानी गदाण दफुै देशरे कघत फेहोन ेबन्न ेकुयाभा वववाद यह्मो। 
मसैफीच ऩञ्चशे्वय प्रागधकयण घनभाणण बमो य अन्ततोगत्वा जोलसत कुया लभरेको छैन, उसैराई अथाणत ्बायतको 
वाऩकोस बन्न ेऩयाभशणदाताराई पेरय डीऩीआयको सभष्ट्न्वत रूऩ तमाय गनण हदइमो। 
कुन ैस्वतन्ि ऩऺफाट त्मसको तमायी गनण हदएको बए भहाकारी सष्ट्न्धका प्रावधानहरूको उगचत व्माख्मासहहत 

घनरऩऺ रूऩभा त्मसभा ववचाय आउॉर्थ्मो य दफु ैऩऺराई त्मसरे सहभघतभा ल्माउन केही फाटो घनदेलशत गथ्र्मो होरा। 
तय त्मस्तो गरयएन। दधूको यऺा गन ेकाभ त्रफयारोराई हदइमो।  
 

बायतीम ऩयाभशणदातारे अहहरे डीऩीआय तमाय गयेय नेऩारी ऩऺराई उसको प्रघतकक्रमाको रागग ऩठाएको वतणभान 

ऩरयप्रेक्ष्मभा ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजनालसत सम्फष्ट्न्धत भूर वववाद एकऩटक पेरय सतहभा देिाऩयेको छ।  
 

मस वववादका घनम्न भूरऩऺहरू वविायणीम िन।् 
भहाकारी नदी सीभा नदी बएकोरे मस नदीभा दफुै ऩऺको सभान अगधकाय हुन ेय ऩानी ऩघन फयाफय न ैऩाउन ेबन्न े

भहाकारी सष्ट्न्धरे स्थावऩत गयेको लसद्धान्त एकाघतय छ बन ेअकोघतय ऩानीको फाॉडपाॉड गदाण वतणभानभा टनकऩुय य 

वनवासाफाट बायततपण  रगगयहेको ऩानीको भािाभा प्रघतकूर असय ऩारयन ेछैन बनी सष्ट्न्धभा बघनएको छ। उक्त 

लसद्धान्तराई ऩञ्चशे्वयको डीऩीआयभा सभावेश गरयनुऩनेभा त्मसो नगयेय वनवासा ब्मायेजको १६० ककरोलभटय तर 

यहेको शायदा व्मायेजभा ऩघन ऩानी ऩुयम्ाउनेगयी बायतीम ऩऺफाट ऩानीको दाफी गरयएको छ, जसरे गदाण भूरत: 

भहाकारीको सम्ऩूणण ऩानीफाट बायतरे ७० देखि ८० प्रघतशतसम्भ य नेऩाररे २० देखि ३० प्रघतशतसम्भ ऩानी ऩाउन े

अवस्था देखिन्छ।  

बायत य नेऩारफीच बएको कोशी, गण्डकीसम्फन्धी सम्झौताको हकभा नेऩारतपण  ती नदीहरूफाट कघत ऩानी उऩरब्ध 

गयाउन ेबन्न ेउल्रेि छ, तय बायततपण  कघत रैजान ेबनी उल्रेि छैन। बायतरे फनाएको ब्मायेजरे बायतपण  सफ ै
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ऩानी रैजान ेन ैबमो। ती नदीहरूभा कघत ऩानी हुन्छ, कघत नेऩाररे ऩाउन ेय कघत बायतरे ऩाउने उल्रेि छैन। 
मसफाट बायतीम ऩरयमोजनारे नेऩारराई केही ऩानी हदएको जस्तो बमो, जफकक नेऩारफाट फग्न ेती नदीभा 
नेऩारफाट न ैऩानी जान्छ य ती ऩरयमोजना ऩघन नेऩारभ ैफनेका हुन।् ऩञ्चशे्वय फन्नुबन्दा ऩहहरे नेऩाररे ऩाउन े

ऩानीको भािा सष्ट्न्धभा उष्ट्ल्रखित छ य सम्ऩूणण नदीभध्मे दफुैको कघत बाग ऩाउन ेबन्न ेकुया ऩञ्चशे्वय फन्दा टुङ्गो 
रगाउनगेयी व्मवस्था गरयएको छ। तय अहहरे बायतरे डीऩीआय फनाउॉदा नेऩाररे ऩाउन ेऩानी उल्रेखित छ, तय 

नदीभा कघत ऩानी हुन ेय त्मसभध्मे दफुै देशरे कघत ऩाउन ेबनी उल्रेि गरयएको छैन। मसो हुॉदा सफ ैऩानी बायतको य 

उसरे िटाएय मघत नेऩाररे ऩाउने बनी उल्रेि गयेको देख्दा बायतको दृष्ट्रटकोणभा कुन ैऩरयवतणन देखिॉाॊदैन। मसो 
गनुण सयासय न ैनेऩारराई ठग्न ुहो।  
भहाकारी सष्ट्न्धको भनसाम बावना य प्रावधानहरूराई देख्दा उक्त सष्ट्न्ध एउटा ढाॉचा (फे्रभवकण ) तमाय गरयएको 
सष्ट्न्ध हो, जसको ढाॉचा अन्तगणत ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना सम्फन्धी ऩरयमोजना ववकास सम्झौता –ऩीडीए) हुन ु

आवश्मक हुन्छ। भहाकारी सष्ट्न्धको दपा १२.४ रे ऩघन सो कुयाको ऩुष्ट्रट गछण। ऩञ्चशे्वयको ऩीडीएरे वास्तववक 

अथणभा ऩानीको अथाणत ्प्राकृघतक स्रोतको फाॉडपाॉड गछण। त्मसैकायण ऩञ्चशे्वयको डीऩीआय य त्मसको आधायभा गरयन े

ऩीडीए नेऩारको सॊववधान फभोष्ट्जभ सॊसदफाट अनुभोदन हुन ुअत्मावश्मक हुन्छ। भहाकारी सष्ट्न्ध बैहारेऩघछ त्मस 

अन्तगणतका कुन ैय जस्तोसुकै सम्झौता सॊसदफाट अनुभोदन गनण ऩदैन बनी सयकायरे सॊसदराई छल्न सक्न े

अवस्था देखिॉाॊदैन।  
भहाकारी सष्ट्न्ध सीभा सष्ट्न्ध हैन, तय त्मसको सम्फन्ध सीभालसत छ। ककनकक भहाकारी नदीरे दईु देश फीचको 
राभो बूबागभा सीभाको काभ गयेको छ। सीभा नदी भहाकारीको उद्गभस्थर वा बनौं भूर बङ्गारो कुन हो य त्मो 
कहाॉसम्भ ऩुगेको छ बन्न ेफायेभा दईु देशफीच वववाद यहहआएको छ। मस फायेभा नेऩारको दाफी भहाकारी नदीको 
उद्गभस्थर लरष्ट्म्ऩमाधयुा हो य त्महाॉफाट फगेय आउन ेनदी न ैभहाकारी नदी हो बन्न ेयहेको छ। तय बायत बन े

लरष्ट्म्ऩमाधयुाफाट फगेय आउन ेनदी कुहटमाङ्दी हो, दईु देशको सीभा ऩन ेभहाकारी नदी हैन बन्न ेतकण  गछण। बायतफाट 

तमाय गरयएको भहाकारीको डीऩीआयभा ऩघन आफ्नो दाफीअनुसाय भहाकारी नदी अन्मि ैदेिाइएको य 

लरष्ट्म्ऩमाधयुाफाट घनष्ट्स्कन ेनदीराई कुहटमाङ्दी बघनएको छ। मस्तो रेिाइ बएको डीऩीआयफाट सीभाको फायेभा 
नेऩारको दाफीराई अस्वीकृत गयाउनका रागग प्रभाण जुटाउने जस्तो काभ गरयएको छ। मोफाट सयासयै झुक्माउन े

उद्देश्म यहेको झल्कन्छ।  

भागथ उल्रेि गयेजस्तो वनवासाफाट १ सम ६० ककरोलभटय तर यहेको तल्रो शायदा नदीको ब्मायेजभा ऩानी ऩुयम्ाउन े

भनसाम याख्दा ऩञ्चशे्वयफाट घनकाल्ने ववद्मुतको भािा कभ हुनजान ेबमो, जसरे गदाण त्रफजुरी दवुै देशरे आधा—
आधा ऩाउन ेबनी सष्ट्न्धभा रेखिएको हुॉदा नेऩाररे कभ ववद्मुत ऩाउन ेबमो। सष्ट्न्धभा ऩञ्चशे्वयराई उच्चतभ 

राबको आधायभा डडजाइन गरयन्छ बनी रेखिएकोभा अहहरे शायदा ब्मायेजराई ऩानी हदनऩनाणको कायणरे 

त्रफजुरीको भािा १० हजाय गेगावाट आवय वावषणकफाट िटाएय ८ हजाय भेगावाट आवयभा झारयएको छ।  
बायतरे तल्रो शायदाभा ऩानी ऩुयम्ाउनका रागग भहाकारीफाट नेऩारको बागभा ऩानीको भािा िटाउन ेभाि हैन, 

ऩरयमोजनाको रागत फेहोन ेकुयाभा ऩघन अफ बायतरे आफ्नो राबको आधायभा ऩरयमोजना िचण फेहोनणऩनेभा 
तुरनात्भक रूऩरे फढी राब ऩाउने तय कभ िचण फेहोन ेदेखिन्छ। मस्तो ष्ट्स्थघत भहाकारी सष्ट्न्धरे ऩरयकल्ऩना गयेको 
हैन।  
सभग्रभा बन्नुऩदाण बायतको वाऩकोसरे तमाय गयेको डीऩीआयफाट अहहरेसभभ् नेऩाररे याख्दै आएको भाग य 

भहाकारी सष्ट्न्धको व्माख्माराई अस्वीकाय गयेय आपूराई भाि हुॉदो गन ेकाभ गयेको छ। मो सवणथा नाजामज य 



सष्ट्न्धको अऺय तथा बावना ववऩयीत छ। सम्भाननीम प्रधानभन्िी बायत जाॉदै हुनुहुन्छ। ऩञ्चशे्वयको कुया गछुण  
बन्नुहुन्छ। तय के मो उहाॉरे फुझ्नुबएको छ? 

के उहाॉ नेऩारका ती कभणचायीहरू जसरे ऩञ्चशे्वयको अध्ममनभा न ैआफ्नो अगधकतभ सभम रगाएका छन,् 

उनीहरूको कुया सुन्न तमाय हुनुहुन्छ? महद हैन य वाऩकोसकै कुया भान्न ेहो बन ेनेऩाररे बायतफाट पेरय एकऩटक 

जरस्रोतभा ठगगन ेकाभ हुन्छ। सफैराई चतेना बमा।  
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दईु जरववद्मुतभा नौ अफि १२ कयोड रगानी सम्झाेैता 
सूदयुऩष्ट्श्चभका दईु जरववद्मुत ्आमोजनाभा सोभफाय एकसाथ नौ अफण १२ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको रगानी सम्झौता 
बएको छ । एउटै व्मावसाघमक सभूहको भागथल्रो कारॊगागाड (३८.४६ भेगावाट) य कारॊगागाड जरववद्मुत ्

आमोजना (१५.३३ भेगावाट) भा भाछाऩुच्छे य एनएभफी फैंकको अगुवाइभा १२ वटा फैंकरे ऋण ६ अफण ८४ कयोड रुऩैमाॉ 
य प्रवद्र्धकफाट दईु अफण २८ कयोड रुऩैमाॉ रगानी सम्झौता बएको हो । 
भागथल्रो कारॊगागाडका रागग भाछाऩुच्छे फैंकको अगुवाइभा याष्ट्रिम वाखणज्म फैंक, नेऩार फैंक, एनसीसी फैंक, 

सनयाइज फेंक, जनता फैंक, कुभायी फैंक य लसलबर फैंकफाट चाय अफण ७४ कयोड रगानी हुन ेबएको छ । उक्त ऋण 

सम्झौताभा सानीगाड हाइड्रो प्रालरका अध्मऺ उभेश शे्ररठ तथा ऋण रगानी गन ेफैंकहरूका तऩणmफाट भाछाऩुच्छेका 
प्रभुि कामणकायी अगधकृत तुरसीयाभ गौतभरे हस्ताऺय गये । 
मसैगयी कारॊगागाड जरववद्मुत ्आमोजनाका रागग एनएभफीको अगुवाइभा एनआइसी एलसमा, लसलबर, जनता, 
देव ववकास य ज्मोघत ववकासफाट दईु अफण १० कयोड रुऩैमाॉ रगानी हुन ेबएको छ । 
मसको ऋण सम्झौताभा कम्ऩनीका तपण फाट शे्ररठ य एनएभफीका ऋण व्माऩायका प्रभुि नवीन भानन्धयरे हस्ताऺय 

गयेका छन ्। मी दवुै आमोजनाभा फैंकरे ७५ प्रघतशत रगानी गनण रागेका हुन ्। 
दवुै आमोजनाका कम्ऩनीहरूराई ऩष्ट्ब्रक फनाई सवणसाधायणराई सेमय जायी गरयन ेऋण सम्झौता कामणक्रभभा 
ववतरयत ववऻष्ट्ततभा उल्रेि छ । दवु ैआमोजना फझाङको दहफगय, खियातडी, सुनकुडा य फाॉझ गाववसभा ऩछणन ्। दवुै 
आमोजनाको भुख्म घनभाणण कामण दसैंऩघछ सुरु हुन ेय भागथल्रो कारॊगागाड चाय वषणलबि तथा कारॊगागाड तीन 

वषणलबि सम्ऩन्न हुन ेरक्ष्म छ । 
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दसैँअघि नै दयाेैेॉदीफाट बफजुरी उत्ऩादन 

गोयिाको भुच्चोकभा घनभाणणाधीन दयौँदी ‘ए’ जरववद्मुत ्आमोजनारे आउॉदो दसैँ अघिदेखि नै त्रफजुरी उत्ऩादन गने 
जनाएको छ । 
 

कूर ६ दशभरफ २ भेगावाट ऺभताको मस आमोजनाको भुच्चोकष्ट्स्थत दयौँाॊदी नदीभा चाय लभटयको फाॉध फाॉधी चाय 

ककरोलभटय पराभ ेटनेरभापण त ऩानी चनौटेभा ववद्मुत गहृ घनभाणण गरयसककएको छ । 
 

ववद्मुत गहृदेखि गोयिा फजायको नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणष्ट्स्थत सव–स्टेसनसम्भ १८ ककरोलभटय प्रशायण राइन 

घनभाणणको काभ अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको आमोजनाका जनसम्ऩकण  अगधकृत ववरणु ऩन्तरे जानकायी हदनुबमो । 
चनौटेदेखि बारुस्वाॉयासम्भ दयौँाॊदी फगयभा ल्माइएको प्रशायण राइन नायेश्वय हुॉदै सदयभुकाभको हयभटायीष्ट्स्थत 

सव–स्टेसनभा ल्माइएको छ । 
 

अहहरे तातरेष्ट्स्थत लशियभा प्रशायण राइनका ऺेिका अवयोधक रुि कटानको काभ बइयहेको छ । आमोजनाफाट 

उत्ऩादन हुन ेत्रफजुरी सव–स्टेसनसम्भ ऩ¥ुमाउन प्राववगधक तमायी गरयसककएको छ । आमोजनारे ऩयीऺण उत्ऩादन 

घछट्टै गन ेतमायी गयेको ऩन्तको बनाइ छ । 
 

‘मो साता हाभी ऩयीऺण उत्ऩादन गछौंाॉ । उत्ऩादन बएको त्रफजुरी प्रसायण राइनभापण त ्सव–स्टेसनभा ऩठाउॉछौँाॊ’ 
ऩन्तरे बन्नुबमो । 
 

गत असाय भहहनादेखि न ैआमोजनाफाट त्रफजुरी उत्ऩादन हुन ेफताइए ऩघन बूकम्ऩ तथा नाकाफन्दीरे गदाण काभभा 
हढराइ बएको गथमो । 
 

‘त्रफजरुी उत्ऩादन तथा प्रसायण गनण सम्ऩूणण तमायी ऩूया बइसक्मो । दसॉाैअघि नै त्रफजुरी उत्ऩादन हुन्छ’ ऩन्तरे 

बन्नुबमो । आमोजनाफाट उत्ऩादन बएको त्रफजुरी सव–स्टेसनभा जडान गयेऩघछ गोयिाभा यहॉदै आएको हदनहुॉ दईु 

िन्टा ववद्मुत ्बाय कटौती अन्त्म हुन ेफताइएको छ । 
 

दयौँाॊदी ‘ए’ जरववद्मुत ्रु एक अफणको रगानीभा घनभाणण हुन ेतमायीका साथ घनभाणण सुरु गये ऩघन ऩूवणघनधाणरयत 

मोजनाअनुसाय काभ नहुॉदा रागत फढेको फताइएको छ । कघत रागत फढ्मो बन्नेफाये आमोजनारे अष्ट्न्तभ तर्थ्माङ्क 

घनकाल्न फाॉकी यहेको छ । यासस  
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जरववद्मुत्भा सविसाधायणरे गयेको रगानी डुब्दैन 

गुरुप्रसाद न्मौऩान े

जरववद्मुत ्प्रवद्र्धक 

३० वषण नेऩार यारि फैंकभा काभ गयी अनुबव सम्हारेका बोजऩुयका गुरुप्रसाद न्मौऩान ेववगत २० वषणदेखि नेऩारको 
जरववद्मुत ्ऺेिभा कक्रमाशीर छन ्। याष्ट्रिम वाखणज्म फैंक य याष्ट्रिम मोजना आमोगका सल्राहकायसभेत 

बइसकेका ६५ वषॉम न्मौऩानेरे नेततृ्व गयेको अरुण भ्मारी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे ३ भेगावाटको वऩरुवा िोरा, ५ 

सम ककरोवाटको याइयाङ, २.४ भेगावाटको रयडी िोरा य ८.४ भेगावाटको नौगडगाढ जरववद्मुत ्आमोजना घनभाणण 

सम्ऩन्न गरयसकेको छ ।  
मस्त ैन्मौऩानेरे नेततृ्व गरययहेको कम्ऩनी य मसका सहामक कम्ऩनीहरूभापण त ७५ भेगावाटको त्रिशूरी गल्छी, ४० 

भेगावाटको अऩयचभेलरमा य ८ भेगावाटको अऩय नौगडगाढ जरववद्मुत ्आमोजनाको घनभाणण अघि फढाएको छ ।  
घनजी ऺेिरे हजायौं भेगावाट फयाफयका जरववद्मुत ्आमोजना अनुभघत ऩि लरएय नफनाएको आयोऩ रागगयहेका 
फेरा सन ्१९७४ भा अथणशास्िभा स्नातकोत्तय य सन ्१९८६ भा थाइल्मान्डको थाभासाट ववश्वववद्मारमफाट ववत्तीम 

अथणशास्िभा स्नातकोत्तय उऩागध गयेका न्मौऩान ेजरववद्मुत ्सम्ऩन्न गनण सपर थोयै जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकभध्मे 

एक भाघनन्छन ्। आफ्ना जरववद्मुत ्आमोजनाभापण त एक हजायबन्दा फढीराई योजगाय हदइयहेको फताउन े

न्मौऩानेसॉग नेऩारको जरववद्मुत्को अवस्था, घनजी ऺेि असपर हुनुको कायण य मस ऺेिका सभग्र सभस्मा य 

सभाधानफाये कायोफायकभॉ बीभ गौतभरे गयेको कुयाकानी : 
सविसाधायणरे रोडसेडडङको ऩीडा बोथगयहेका िन ्। घनजी ऺेत्ररे ववद्मुत ्उत्ऩादन गिि  बनेय बय ऩदाि रोडसेडडङ 

फढेको बनेय सयकायरे ऩघन आयोऩ रगाइयहेको ि । अनुबवीको दहसाफरे हेदाि के मसभा सत्मता ि ? 

मो कुयाभा आॊलशक सत्मता  छ । घनजी ऺेिभा एउटा सभमभा सबेऺण अनभुघत ऩि लरनेको फाढी न ैचल्मो । धेयै 

आमोजनारे अनुभघत लरए ऩघन । सयकाय ऩघन त्मसफाट आशावादी हुन ुस्वाबाववक गथमो । जघतफेरा ववदेशी 
रगानीकताणरे नेऩारभा रगानीफाट हात खझकेको अवस्था ऩघन गथमो । 
अनुभघत ऩि ऩाएऩघछ फल्र सम्बाव्मता अध्ममनको काभ सुरु बमो । मो ऺेिभा काभ गनणका रागग अनेकौं सभस्मा 
यहेको प्रवद्र्धकहरूरे थाहा ऩाए । मसऩघछ क्रभश् हात खझक्दै गए । रगानी गनण सकेनन ्। 
नेऩारभा जरववद्मुत ्ववकास नहुनुको प्रभुि कायण चाहहॉ जरववद्मुत ्उत्ऩादन गयेय भाि हुॉदैन, उत्ऩाहदत त्रफजुरी 
भाग बएको ठाउॉभा ऩुग्नका रागग चाहहन ेप्रसायण राइन न ैछैन । सयकायरे चाहेअनुसाय घनजी ऺेिरे काभ गनण 
नसक्नुको कायण मही न ैहो । अको कुया ववद्मुत्को प्राववगधक अवस्था य प्रववगधको आधायभा नेऩाररे एक्र ैववकास 

गयेय हुॉदैन । 
नेऩारको त्रफजुरीराई बायतको प्रणारीसॉग आवद्ध गयेय जानुऩन ेआवश्मकता छ । महाॉ फढी बए बायतराई 

ऩठाउनुऩन ेय आवश्मकता ऩदाण नेऩारभा खझकाउनुऩन ेगयी ववद्मुत ्आदानप्रदानको व्मवस्थाऩन गनुणऩछण  । मो 
अहहरेसम्भ बएको छैन । भहत्वऩूणण कुया के हो बन ेनेऩारभा कक त्रफजुरी फढी हुन्छ, कक कभ हुन्छ, सन्तुलरत हुन ै

सक्दैन । 
अनुभघतऩत्र लरएय घनजी ऺेत्ररे फनाउन नसकेको कुयाभा तऩाईं सहभत हुनुहुन्द्ि, मसरे त घनजी ऺेत्रलबत्र ऩघन 

ववकृेृघत ि बन्द्न ेदेखिमो घन ?  



ववकृघतको कुया त भराई थाहा छैन । तय, भैरे जानेको कुया के हो बन ेववद्मुत ्उत्ऩादन गनुण बनेको व्मवसाम हो । मो 
चल्न ेबनेको नापा य नोक्सानकै लसद्धान्तका आधायभा हो । 
जफसम्भ प्रसायण राइनको सुघनष्ट्श्चतता हुॉदैन, सयकायरे फोरेको कुया ऩ¥ुमाउॉ दैन, तफसम्भ अन्धाधनु्ध आएय 

घनजी ऺेिरे जरववद्मुत्भा रगानी गदैन । नेऩारभा आजको हदनभा जसराई ठूरो व्माऩारयक ियाना बन्छौं, 
उनीहरूको रगानी जरववद्मुत्भा छैन । 
ठूरा व्माऩारयक ियानाको रगानी ककन हुन सकेन त ? 

जरववद्मुत्भा रगानी गयेय पाइदा न ैछैन । देश य यारिको सेवा गछुण  बनेय राग्नेहरूका रागग भाि जरववद्मुत ्

आमोजना फनाऔॊ बन्न ेबावना छ । त्रफजुरीको भाग य आऩूघतणका आधायभा भूल्म घनधाणयण बएको छैन । अहहरेको 
दयरे त्रफजुरीभा भुनापा हुॉदैन । सुरु गरयसकेकारे भाि अघि जानुऩन ेअवस्था छ । 
उत्साहका साथ नेऩारको घनजी ऺेि जरववद्मुत्भा आइयहेको छैन । भैरे आउन ेअवस्था ऩघन देिेको छैन । स्वदेशी 
रगानीकताण कुन ैजरववद्मुत्को अनुभघत ऩि लरएय त्मसको अध्ममन य ववश्रेषण गयेय थाकेको अवस्था छ । 
तऩाईंरे त घनयन्द्तय फनाइयहन ुबएको ि य अरु घनजी ऺेत्र आउॉ दैनन ्बनेय ककन बन्द्दै हुनुहुन्द्ि ? 

भ त लरतत बएय रागें । िास ैठूरो भुनापाको हहसाफरे ऩघन मो काभ गयेको होइन । भैरे त देशको सेवा गनण िोजेको 
हो । अहहरे गयेको रगानीको १० वषण प्रघतपर आउॉ दैन । 
तय मो फनाउनका रागग एउटा घनभाणण, व्मवस्थाऩन य ववत्तीम व्मवस्थाऩनको सभूह चाहहन ेयहेछ । त्मो छ तय भैरे 

ठूरा जरववद्मुत ्आमोजनाहरू घनजी ऺेिफाट फन्न सक्न ेअवस्था देिेको छैन । 
कुन ैजरववद्मुत ्आमोजनाको सेमय िलु्दा त धेयै सविसाधायणको बीड राथगयहेको ि, मो ककन बइयहेको ि ? 

देशको दबुाणगम् । अहहरे नेऩार देश गरयफ हो तय व्मष्ट्क्त धनी छन ्। दोस्रो कुया रगानीको अवसयै छैन । मो देशभा 
उद्मोगधन्दाको ववकास न ैबएन । फन्द व्माऩायको ववकास न ैबएन । अहहरे फचत यहेको यकभ कहाॉ रगानी गन े

बन्न ेसभस्मा छ । 
जरववद्मुत ्ऺेिभा २ हजायदेखि १० रािसम्भ रगानी गनण सककन ेव्मवस्था छ । मसकायण थोयै रगानी गयौं बनेय 

इच्छा आकाॊऺ याख्नबुएको छ । मसभा धेयै पाइदा छैन बनेय ऩघन बघनयहेका छौं । जरववद्मुत ्सभमभ ैघनभाणण गयेय 

सञ्चारन गनण कहठन छ । फन ेऩघन प्रसायण राइन छैन । 
घनजी ऺेत्ररे जरववद्मुत ्आमोजनाको अनावश्मक रागत फढाउॉिन ्य अनावश्मक हल्रा गयेय सविसाधायणको सेमय 

आकवषित गििन ्बन्द्न ेआयोऩ ि घन ? 

भराई त्मस्तो राग्दैन । जरववद्मुत्भा रगानी गदाण के–केभा बइयहेको हुन्छ बन्न ेस्ऩरट हुन्छ । भेलसन, सडक, 

ववद्मुत ्गहृ, प्रसायण राइनको रागतसॉग मो कुया जोडडन्छ । अको कुया १ सम रुऩैमाॉ जरववद्मुत ्आमोजनाभा 
राग्छ बने त्मसको ६० प्रघतशत त एरसी िोरेय जान्छ । 
उऩकयणहरू त भगाउन ैऩ¥मो । फाॉकीभध्मे १२/१३ प्रघतशत फैंकको साॉवा ब्माजभा जान्छ । लसलबर सॊयचनाभा ऩघन 

िचण हुन्छ । मस दृष्ट्रटकोणरे हेन ेहो बन ेत देशको आगथणक ववकासभा मसरे धेयै सहमोग ऩु¥माएको छ । 
दयुदयाजभा सडकरगामतका सॊयचना फनेका छन ्। जहाॉसम्भ सेमयधनीरे कयाइयहेको कुया छ, मसभा एउटा 
जरववद्मुत ्आमोजनाको रागत एक सम रुऩैमाॉ हो बन े७० रुऩैमाॉ फैंकको ऩैसा हुन्छ । ३० रुऩैमाॉ सेमयकताणको ऩैसा 
हो । त्मसभध्मे ऩघन ७० प्रघतशत सॊस्थाऩकको हो । ३० प्रघतशत भाि सवणसाधायणको हो । 
कुर रागतभा नौ प्रघतशत भाि सवणसाधायणको ऩैसा हुन्छ । फाॉकी ९१ प्रघतशतको साॉचो फैंकसॉग छ । फैंकरे ऩैसा 
नहदई जरववद्मुत ्आमोजना फन्दैन । फैंकहरूरे रगानी गरययहेकै छन ्। 



जरववद्मुत्भा रगानी गयेको यकभ डुब्दैन बन्द्न ेग्मायेन्द्टी के ि ? 

अहहरे अरुण भ्मारीको सेमय फजायभा लरष्ट्स्टङ बएय चरेको १० वषण बमो । कुन ैऩघन वषण हाभीरे सेमय धनीराई 

हात िारी गयेको छैन । सवणसाधायणको सेमयको ऩैसा जोखिभभा छैन । 
जरववद्मुत्भा सवणसाधायणरे गयेको रगानी डुब्दैन । डुब्मो बन ेत फैंकदेखि सॊस्थाऩक सेमय कताणसभेत डुाुब्छन ्। 
दीिणकारीन हहसाफरे जसरे जरववद्मुत्भा सेमय रगानी गयेका छन,् मसको सेमय डुब्दै डुब्दैन । ककनकक जरववद्मुत ्

आमोजनाको सम्ऩवत्त छ । 
आमोजनाभा सफ ैसॊयचनाहरू छन ्। िोराभा ऩानी बएकारे ववद्मुत ्उत्ऩादन बएय ववद्मुत ्प्रागधकयणरे ककन्छ । 
ऩघिल्रो सभमभा ठूरा जरववद्मुत ्आमोजनाभा स्वदेशी रगानी न ैगन ेकुया आएको ि । मो कघत सम्बव ि ? 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे गन ेववद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) फाये सफैबन्दा ऩहहरो फुझ्न ुजरुयी छ । मसका 
एउटा प्रावधान छ, सन ्२०२२÷२३ देखि टेक अय ऩ ेराग ूहुॉदैन । प्रागधकयणरे प्रणारीभा त्रफजुरी फढी बमो बन ेभ 

तऩाईंको त्रफजुरी ककष्ट्न्दन बघनसक्मो । तय ऩघन हाभी फाध्म बएय सम्झौता गरययहेका छौं । भैरे ऩघन गयेको छु । 
प्रागधकयणको अवस्था सुगिएन, नेऩार य बायतफीच त्रफजुरी व्माऩाय िरेुन, अन्तयदेशीम प्रसायण राइन फनेन बने 
जरववद्मुत ्ऺेिको रगानी ितयाभा छ । अगधकाॊश नदी प्रवाहभा आधारयत (आयओआय) आमोजना बएकारे 

हहउॉदभा अझै त्रफक्रा तय वषाणका तीन भहहना त्रफजुरी लरएन बन ेकसको ववद्मुत ्गहृ फन्द गन,े मो गम्बीय य ऩेगचरो 
छ । 
महद नेऩार य बायतफीच एकीकृत प्रणारी बएन बन ेकक त नेऩारभा रोडसेडडङ बइयहन्छ, कक त नेऩारभा ऩानी फढी 
बएय ववद्मुत ्गहृ फन्द बइयहन्छन ्। मो एकदभ सत्म हो । तत्कार नेऩार य बायतको प्रणारीफीचभा लरन/ेहदन ेकाभ 

बइयहन ुऩ¥मो ।  
अदहरे त नेऩारसॉग फढी बफजुरी न ैिैन, कसयी ददन ेत ?  

अहहरे ऩघन याघतको चाय िण्टा त्रफजुरी छ । जगेडा छ, त्मो िेय गएको छ । हाभी याघत सुतेऩघछको सभमभा त्रफजुरी 
त सुत्दैन । त्रफहान य फेरुका फढी भाग छ, त्मसफाहेकको सभमभा त त्रफजुरी िऩत कभ छ घन । त्मघतफेरा उद्मोग 

धन्दा चरे एउटा कुया, नि त्रफजुरी जगेडा हुन्छ । 
त्मसकायण ४५६ भेगावाटको ताभाकोसी आएको बोलरऩल्टफाट त्मो रुवाइ सुरु हुन्छ । मो आएऩघछ प्रणारीभा कत ै

त्रफजुरी पारापार य कत ैनऩुगेय हाहाकाय बइयहेको हुन्छ ।  
ववद्मुत ्प्राथधकयणका अथधकायीहरूराई मसफाये थाहा िैन य ? 

छ, तय कोही फताउन चाहहयहेका छैनन ्। ताभाकोसी आएऩघछ याघत १२ फजेऩघछ भागथल्रो ताभाकोसीको त्रफजुरी के 

गनुणहुन्छ बनेय प्रागधकयणका अगधकायीहरूराई सोधे थाहा बइहाल्छ । 
मो त्रफजुरीको उऩमोगका रागग उद्मोगधन्दा चल्नुऩन ेहो तय िरेुनन ्। निोल्नुको कायण श्रभ कानुन हो । जसभा 
मुघनमनहरूरे काभ नगयी ऩैसा ऩाउन ेव्मवस्था छ । अको अनावश्मक दादागगयी ऩघन छ । मो अन्त्म नबएसम्भ नमाॉ 
उद्मोग त आउॉ दैनन ्। 
ऩघिल्रो सभमको प्रववृत्तरे त उत्ऩादनबन्द्दा ऩघन ईजी भनी कभाउनघतय व्मवसामीहरू रागेको देखिन्द्ि । के सेमय 

हाल्न ुऩघन ईजी भनी हो ? 

त्मही बइयहेको छ । सेमय ऩघन त्मही हो । जानेय बन्दा ऩघन अन्त रगानी गन ेनबएय जरववद्मुत्भा रगानी 
बइयहेको हो । सेमय आमो बनेय हल्रा गदाण दयिास्त हाल्न ेबीड फढेको छ । 



हदनबरय राइन फसये १० ककत्ता सेमय ऩछण  । मसको प्रघतपर लरन कहहरे जान,े अहहरे त डडम्माटरगामतका प्रकक्रमा 
ऩूया गनुणऩछण , कसयी गन े? मी सफ गनुणऩन ेफाफजुद ऩघन भान्छे धाइयहेको छ ककनकक भान्छेराई पुसणद छ । अहहरेको 
अवस्थाभा ठूरा ऩरयमोजना घनभाणण गयेय जान ेहो बन ेत्मो ऩघन सभब्व छैन । फजाय सानो छ । एउटै ऩैसा ववलबन्न 

ठाउॉभा िुलभयहेको छ । 
अदहरेका ऊजािभन्द्त्रीरे सविसाधायणराई आह्वान गयेय अफौं रुऩैमाॉ जम्भा गयी ठूरा जरववद्मुत्भा रगानी गिुि  
बघनयहनुबएको ि ? के मो सम्बव ि ?  

मो सम्बव छैन, ऊजाणभन्िीको मो गप भाि हो । मो भन्िीरे नफुझये बनेको कुया हो । सयकायरे मस्तो काभ गन ेन ै

होइन । सयकायरे मो कुया कुन घनमभ, कानुन य घनमभावरीभा फसेय गन े? बोलर फनाएय गदाण त होरा तय मसयी 
ऩैसा जम्भा गयेय व्मवस्थाऩन गन ेकुया सम्बव छैन । मो देष्ट्ख्दन । सयकायरे त रगानी गनेराई उगचत वातावयण 

फनाइहदन ेहो । 
सष्ट्जरा कानुन फनाइहदन े य उनीहरूफाट कय उठाउन ेकाभ ऩो गन ेहो त । मो कय जनकल्माणका अन्म काभभा 
रगानी गन ेहो । लशऺा, स्वास्र्थ्म, साभाष्ट्जक सुयऺारगामतका काभ गन ेसयकायको दाघमत्व हो । सयकायरे 

व्मवसाम गयेय अहहरेसम्भ सपर बएको उदाहयण न ैछैन । 
चनुढुॊगा हुॉदा त उदमऩुयभा सयकायरे लसभेन्ट कायिाना चराउन सकेन । मसको ऩुष्ट्रट त हाम्रो आॉिा अगाडड 

बइसकेको छ । घनजी ऺेिरे उत्ऩादनभूरक उद्मोग िोरेय धेयै नेऩारीराई योजगाय हदन ेअवस्था लसजणना गनण 
सयकाय राग्न ेहो । सयकायरे सफ थोक गछुण  बन्न ेन ैहोइन । मसका रागग सयकायसॉग कहाॉ ऩैसा छ य ? 

फूढीगण्डकीजस्ता ठूरा आमोजना त स्वदेशी रगानीभ ैफनाउन ेकुया आइयहेको ि, के मो असम्बव कुया हो ? 

मो सफ ैअरभराउन ेकुया भाि हो । मो सम्बव छैन । ववद्मुत ्प्रागधकयणरे १२ वषणदेखि एउटा चभेलरमा, १० वषणदेखि 

कुरेिानी तेस्रो त फनाउन सकेन बन ेअफ ऩघन भ्रभ ऩारेय फसेय हुन्छ य ? अहहरे ऊजाण भन्िारमरे २२ भेगावाटको 
फूढीगॊगा फनाउॉ छु बनेय रागेको छ । 
यानीजभया लसॉचाइ आमोजनाको ऩानीफाट ३/४ भेगावाट त्रफजुरी उत्ऩादन सम्बव छ । हाभीरे भाग्दा सयकायरे नै 
फनाउन ेबघनमो तय िोइ फनेन । सयकायका हयेक भन्िारम, ववबागरे ऩरयमोजना फनाउन ेबनेय याज्मको स्रोत 

दरुुऩमोग गन ेकुया आइयहेको छ । मोबन्दा अन्मथा नहोरा । 
जराशममुक्त आमोजना फनाएय त्रफहान फेरुकाको भाग ऩूया गन ेतथा फाॉकी अको देशराई फेच्नुका साथ ैआवश्मक 

त्रफजुरीको भाग य आऩूघतणका रागग लभक्स प्रणारी नफनाएसम्भ जरववद्मुत ्आमोजनाहरू अघि फढ्न सक्दैनन ्।  
नेऩारभा जरववद्मुत ्ऺेत्रभा वैदेलशक रगानीराई नकायात्भक रूऩभा लरइन्द्ि, मसको कायण के हो ? 

मो एकदभ स्वाबाववक हो । नेऩारी भुरा हाम्रो िल्तीभा छ । मो ऩैसा डरय, ऩाउन्ड, मुयोसॉग अवभूल्मन बइयहेको छ 

। अहहरे खिम्ती य बोटेकोसी फनाउॉदा राग्दा सटही दय ४९ रुऩैमाॉ गथमो । आज १०७ रुऩैमाॉ बएको छ । ववदेशी भुरा 
ष्ट्स्थय गनण नसक्नेरे रगानीका रागग ल्माउनु हुॉदैन । 

दोस्रो ववदेशी रगानीभा आमोजना फनेय ववद्मुत ्प्रागधकयणरे ककन्मो य उसराई बुक्तानी गनण नसके के हुन्छ ? 

नेऩारभा डरय त छावऩॉदैन होरा ? अहहरे मािा गनेहरूराई िचणका रागग हदन ेडरय छैन । मस्तो अवस्थाभा ववदेशी 
भुराको ठूरो जोखिभ भोल्न गाह्रो हुन्छ । 
तय ववदेशी य स्वदेशीको सॊगभ गयेय ववदेशी रगानी आउॉदा साहै्र सभस्मा हुॉदैन । स्वदेशी साभग्री य जनशष्ट्क्तको 
काभका रागग ककन ववदेशी रगानी चाहहमो । ववदेशी भुरा उऩकयण िरयदका रागग चाहहन्छ । ववदेशफाट ल्माउने 
उऩकयणहरूभा ववदेशी भुरा आउन ुस्वाबाववक छ । शतप्रघतशत ववदेशी रगानी लबत्र्माउन ुहुॉदैन । 



एउटै काभको ऩारयश्रलभक धेयै पयक छ । नेऩारीरे काभ गदाण हदनको ५ हजाय ऩाउॉछ बन ेववदेशीराई ५ राि हदनुऩछण  
। अत्मावश्मक ऩन ेजनशष्ट्क्त भाि ववदेशी लबत्र्माउनुऩछण  । अनावश्मक रूऩभा सफ ैववदेशी ल्माउॉदा आमोजना अघत 

भहॊगा हुन्छन ्। त्मो जोखिभ याज्मरे फहन गनण गाह्रो हुन्छ । 
ऩहहरा ववदेशी रगानी प्रववगध हस्तान्तयणका रागग लबत्रिएको गथमो तय अहहरे धेयै ठाउॉभा लबत्र्न थारेको छ । 
स्वदेशी ऩैसा देशलबि ैिुम्छ, ववदेशीरे रगेऩघछ त नेऩारको अथणतन्िभा त्मसरे सकायात्भक प्रबाव त ऩादैन । 
उसो बए नेऩारको जरववद्मुत ्ऺेत्रका प्रभुि सभस्मा के हुन त ? 

ऩहहरो त नेऩारभा जरववद्मुत ्अनुभघत ऩि प्राष्ट्ततदेखि अघि फढाउॉदा राग्न ेप्रकक्रमा अघत झन्झहटरा छन ्। दोस्रो 
सभस्मा बनेको गाडी ककन्नका रागग ६/७ प्रघतशतभा ऋण ऩाइन ेतय जरववद्मुत ्आमोजना फनाउॉ छु बन्दा १२ 

प्रघतशत व्माज घतनुणऩन ेअवस्था छ । जरववद्मुत ्ऺेिराई फढी ब्माज लरन ऩाउन ेऺेिको रूऩभा लरइएको छ । 
तेस्रोभा दादागगयी, कुन्डरे भुण्डरे । साइटभा गयेय काभ गदाणदेखि जग्गा प्राष्ट्ततसम्भभा मस्तो झन्झट फेहोनुणऩयेको छ 

। एक राि ऩन ेजग्गाराई १० राि भाग्न ेप्रववृत्त फढेको छ । मसभा धेयै िचण बइयहेको छ । अको सभस्मा सयकायरे 

फोरेको ऩूया नगन े। भ्माट छुटवाऩत प्रघतभेगावाट ५० राि हदन्छु बनेको गथमो तय अझै हदएको छैन । 
अको सभस्मा प्रागधकयणलबि छ । उत्ऩाहदत त्रफजुरी प्रसायण अबावरे सभस्मा छ । जरवाम ुऩरयवतणनका कायण 

प्रऺेऩण गयेजघत ववद्मुत ्उत्ऩादन नगयेभा जरयवाना घतनुणऩन ेअवस्था छ । अको कुया जरववद्मुत ्उत्ऩादन गयेवाऩत 

उठेको याजस्व सम्फष्ट्न्धत ऺेिभा िचण नबइहदन ेअवस्था छ । मो बएको बए जरववद्मुत्फाये सकायात्भक धायणा 
फन्र्थ्मो । 
जरववद्मुत्भा याम्रा कुया ऩघन त होरान ्घन ?  

जरववद्मुत ्उत्ऩादन गनण अरु उद्मोगजस्तो कच्चा ऩदाथण चाहहॉदैन । दोस्रो ऩीऩीए बएऩघछ कहाॉ रगेय फेचुॉरा बन्न े

सभस्मा छैन । तेस्रो तऩाईंरे उत्ऩादन गयेको ववद्मुत्फाट देश उज्मारो हुन्छ । मो गवण गनण रामक ववषम हो । 

इभान्दाय साथ काभ गन ेहो बन े१ सम रुऩैमाॉको आमोजना फनाउन ३० रुऩैमाॉ भाि प्रफन्ध गये ऩुग्छ । ७० रुऩैमाॉ 
फैंकरे हदन्छ । ऩघछ ७० घतदै गएय त्मो शून्म हुन्छ, ३० फढेय एक सम ऩुग्छ । 
जरववद्मुत ्आमोजना फघनसक्दा जरववद्मुत ्गहृ, फाॉध, सडक, त्रफजुरी राइन, ववलबन्न भेलसनरगामत याष्ट्रिम 

सम्ऩवत्त लसजणना हुन्छ । मसरे त्मो ऺेिको जीवनस्तय उकालसन्छ । मो सफैका रागग गौयव गनण रामक हुन्छ । 
जरववद्मुत ्ऺेत्रका सभस्मा सभाधानका उऩाम ऩघन त होरान ्घन ? 

जरववद्मुत्को ववकासका रागग ववद्मुत ्प्रागधकयणसॉग ैसभानान्तय अन्म सॊस्थाहरू फनाउनुऩ¥मो । ववद्मुत ्

व्माऩाय, प्रसायणरगामतका कम्ऩनी फनाउनुऩ¥मो । उत्ऩादन, ववतयण य प्रसायणभा घनजी य सयकायी दवु ैहुनुऩ¥मो । 
त्रफजुरीको ककनफेच फजायको आधायभा हुन ेअवस्था लसजणना हुनुऩ¥मो । 
बायतसॉगको फजाय िोल्नुऩ¥मो । देशलबि रोडसेडडङ छ बनेय फाहहय फेच्न ुहुन्न बन्न ेहोइन । आदानप्रदान हुनुऩछण  
। मसका रागग सयकायी य घनजी ऺेि दवुैरे प्रशस्त गहृकामण गनण फाॉकी छ । 
तऩाईंरे ३० वषि याष्ट्र फैंकभा बफताउनुबएको ि बन े२० वषिदेखि जरववद्मुत ्ऺेत्रभा सकिम हुनुहुनि्, मी दईु ऺेत्रको 
मात्राराई कसयी भूल्माॊकन गनुिहुन्द्ि ? 

दवुैराई तुरना त गयेको छैन । दवुै देशकै सेवाका रागग हो । उता फौद्गधक काभ गरयर्थ्मो । अहहरे जरववद्मुत्भा 
स्थानीम जनतासॉग ववकास घनभाणणका काभ गरयन्छ । उता जनतासॉग कभ सम्ऩकण  गथमो । मता तारी य गारी दवुै 
ऩाइयहेको छु । जरववद्मुत्भा गारी गन,े हतकाउने, तॉराई भाछुण  बन्न ेपोन त फाक्र ैआउॉछन ्। 



नेऩारभा जघत काभ गये ऩघन जस ऩाउन ेठाउॉ  होइन । मो आपैं रे आत्भसन्तुष्ट्रट लरन ेववषम हो । अहहरे घनजी 
ऺेिभा काभ गदाण धेयै ववरभात छैन । तय काभ गयेय िान सष्ट्जरो छैन । 
घनजी ऺेत्र य जरववद्मुत ्

ववद्मुत ्ऐन २०४९ आएऩघछ नेऩारभा जरववद्मुत ्ऺेिभा घनजी रगानीकताणराई रगानी गनण िलु्रा गरयमो । १९६८ 

सारभ ै५ सम ककरोवाटको पवऩणङ जरववद्मुत ्आमोजना घनभाणण बएय सुरु बएको नेऩारको जरववद्मुत ्इघतहासभा 
घनजी ऺेिराई बन ेफहुदरीम प्रजातन्िऩघछ भाि रगानी गन ेफाटो िोलरएको गथमो । 
घनजी ऺेिको दृष्ट्रटकोणरे हेदाण जरववद्मुत ्ऺेिभा घनजी ऺेिराई सहबागी गयाउन ेनेऩार दक्षऺण एलसमाकै अगुवा 
यारिभा ऩछण  । अहहरे ऩघन दक्षऺण एलसमाभा सफैबन्दा फढी प्रघतशतका आधायभा नेऩारकै घनजी ऺेिरे उत्ऩादन फढी 
गयेका छन ्। 
नेऩारको हार ववद्मुत्को जडडत ऺभता ८ सम भेगावाटको हायाहायीभा ऩुगेको छ । त्मोभध्मे ५० वटा 
आमोजनाभापण त ्३२४ भेगावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादन घनजी ऺेिफाटै बएको छ । प्रघतशतभा हेदाण झन्ड ै४० प्रघतशत 

ऩुग्न रागेको छ । 
सयकायी ऺेिफाट कभ जरववद्मुत ्आमोजना अघि फहढयहेको य घनजी ऺेिफाट १५ सम भेगावाट फयाफय ववद्मुत ्

िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बइसकेकारे घनजी ऺेिको प्रघतशत अझै फढ्न ेघनष्ट्श्चत छ । 
वैदेलशक रगानीभा फनेका खिम्ती य बोटेकोसी अघन नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको सहामक कम्ऩनीभापण त फनेका 
गचलरभे य घनजी ऺेिको भाि सहबागगताभा फनेको इन्रावती तेस्रोदेखि बिणय घनभाणण सम्ऩन्न साघनभाभाई 

जरववद्मुत ्आमोजनासम्भ आइऩुग्दा घनजी ऺेिको उत्ऩादनको अवस्थाराई सन्तोषजनक रूऩभा लरनुऩछण  । 
तय २०५१ सारभा घनजी ऺेिराई जरववद्मुत्भा सहबागगता गयाएऩघछ सयकायी घनकाम ढुक्करे घनजी ऺेिकै बय 

ऩ¥मो । घनजी ऺेिरे सयकायरे हदएको त्मो अवसयराई सही सदऩुमोग गनण सकेन । २०६० सारसम्भ आइऩुग्दा 
सयकाय घनजी ऺेिरे जरववद्मुत ्उत्ऩादन गरयहाल्छ बन्न ेऩऺभा देखिन्र्थ्मो तय घनजी ऺेिरे धेयै राइसेन्स लरएय 

मसको तुरनाभा कभ उत्ऩादन गये । 
त्मसऩघछ भाि प्रागधकयणरे ववद्मुत ्आमोजना सुरु बमो बन ेऊजाण भन्िारमरे ऩघन ववकास सलभघतभापण त 

जरववद्मुत ्आमोजनाहरू अघि फढाउन रागेको छ । घनजी ऺेिरे जरववद्मुत्भा धेयै उत्ऩादन गनण नसक्नुभा उनीहरू 

भाि कायक छैनन,् देशको याजनीघतक वातावयण य सयकायी घनकामफाट उनीहरूरे ऩाउन ेसहजीकयण य सहमोग ऩघन 

सफैबन्दा ठूरो कायक फनेको छ । 
घनजी ऺेिराई ववद्मुत ्उत्ऩादन गनण ऩाउन ेव्मवस्था गयेऩघछ सयकायको बूलभका घनजी ऺेिरे सकायात्भक ऩाएनन ्

बन ेघनजी ऺेिका कघतऩम प्रवद्र्धक ऩघन जरववद्मुत ्आमोजना फनाएय कभाउनुबन्दा झन्झट छोडये ऩैसा कभाउन े

छोटो फाटोको िोजीभा रागे । अथाणत ्जरववद्मुत ्राइसेन्स फेचत्रफिनरे सभेत प्रश्रम ऩामो ।  
आमोजना फनाउन घनजी ऺेत्ररे बोगेको झन्द्झट 

जरववद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स लरनदेखि ऊजाण, अथण, यऺा, वन, वातावयणरगामतका भन्िारम तथा 
घतअन्तगणतका घनकामभा हुन ेगयेका प्रकक्रमागत झन्झट ऩाय गनण ऩघन घनजी ऺेिरे ठूर ैजोखिभै भोल्न ुऩन ेअवस्था 
छ । 
जरववद्मुत ्आमोजनाराई दहुुनो गाई जस्त ैसष्ट्म्झएय हुन ेगयेका फन्द, हड्तार, चन्दा आतॊकरगामतरे घनजी ऺेि 

उत्साहहत छैन । घनजी ऺेिराई उत्साह फढाउन सयकायरे फेरा फेराभा सहुलरमत, भ्माट छुटरगामतका घनणणम गये 

ऩघन त्मसको कामाणन्वमन हुन नसक्नुरे घनजी ऺेि त्मघत उत्साहहत देखिएको छैन । 



अहहरे ऩघन घनजी य सयकायी घनकामफीच „झोराभा िोरा य िोराभा झोरा‟ राई लरएय द्वन्द्व छ । सयकायी 
घनकामका अगधकायीरे धेयै घनजी प्रवद्र्धकहरूरे राइसेन्स ओगटेय फसेको आयोऩ रगाउॉ दै झोराभा िोरा यािेको 
फताइयहेका छन ्। राइसेन्स लरएका आधायभा ववद्मुत ्उत्ऩादन अघत कभजोय हुनुरे मो आयोऩ ऩूणणतमा गरत छ 

बन्न ेअवस्था ऩघन छैन । 
तय, जरववद्मुत ्आमोजना फनाउनका रागग सयकायी घनकामफाट प्रकक्रमाभा बएको हढराइ य स्थानीमको 
अवयोधराई हेयेय सभमभ ै आमोजना फनाउन नसकेको घनजी ऺेिको बनाइ ऩघन ऩूणण नाजामज छैन । 
उगचत वातावयण नबएका कायण धेयै जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकरे िोराभा झोरा (ऩैसा) पसेको फताइयहेका छन ्। हुन 

ऩघन घनजी प्रवद्र्धकका रागग जरववद्मुत ्फनाउनका रागग ठूरो चनुौतीको ऩहाड नै छ । 
राइसेन्स लरएऩघछ आमोजना प्रवद्र्धकरे ऩ¥ुमाउन ुऩन ेप्रकक्रमा धेयै हुन्छन ्। थऩ अध्ममनका रागग कपल्डभा जाॉदा 
स्थानीमवासीरे धेयै भाग यािेय आमोजनाभा अवयोध ऩ¥ुमाएका िटना प्रशस्त छन ्। चन्दा, फन्द, हड्तार य अवयोध 

त उनीहरूरे बोग्नैऩछण  । 
त्मसको अरावा ऊजाण भन्िारम, नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे प्रकक्रमाभा गन ेहढराइ ऩघन सफैबन्दा ठूरो सभस्मा 
ऩयेको छ । ववद्मुत ्ववकास ववबागरे राइसेन्स हदन्छ तय प्रागधकयणरे सभमभ ैिरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गरयहदॉदैन 

। 
घनजी ऺेिरे बोगेको अको सभस्माको रूऩभा प्रसायण राइनको अबाव छ । प्रागधकयणरे सभमभ ैप्रसायण राइन 

फनाउन सकेको छैन । मसभा स्थानीमवासीको अवयोध ऩघन एउटा कायण फनेको छ । 
वन भन्िारमको स्वीकृघत, वातावयण भन्िारमको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (ईआईए) भा हुन ेहढराइ,  वैदेलशक 

ऋण लरन ेहकभा अथण भन्िारमरे गन ेहढराइ, सयकायरे जरववद्मतु्भा हदने बनेको सहुलरमत य भ्माट छुट घनणणम 

कामाणन्वमन नहुनेरगामतका थऩुैय् सभस्मा घनजी ऺेिरे बोगेका छन ्। 
मघत धेयै चनुौतीका ऩहाड हुॉदाहुॉदै ऩघन नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासका रागग घनजी ऺेिरे ठूरो अवसय ऩघन ऩाएका 
छन ्य सम्बावना ऩघन अझै धेयै छन ्। 
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ववद्मुत प्राथधकयणको नेततृ्व सधैं अजस्थय 

रक्ष्भण ववमोगी 
ववद्मुत उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणको ष्ट्जम्भेवायी फोकेको नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणको नेततृ्व ऩटक–ऩटक पेरयन े

प्रकक्रमारे लसॊगो ऊजाण ववकासको गघत न ैअवरुद्ध हुॉदै गएको छ। छोटो-छोटो सभमभा पेरयन ेऊजाण भन्िी, 
सॊस्थालबिकैा टेय्ड मुघनमन कभणचायी सॊगठन य अघत याजनीघतककयणरे सभस्मा फढ्दै गएको हो। ऩघछल्रो एक 

दशकभा एक दजणनबन्दा फढी ववलबन्न याजनीघतक दरका नेतारे ऊजाण भन्िारमको ष्ट्जम्भेवायी सम्हारे। मो 
अवगधभा त्मघत न ैऩटक प्रागधकयणको नेततृ्व ऩरयवतणन बएको छ। 
जनआन्दोरन २०६२/६३ ऩघछ जरस्रोत भन्िी बएका ऻानेन्रफहादयु काकीऩघछ वतणभान ऊजाण भन्िी जनादणन 

शभाणसम्भ १२ जनारे भन्िारम हाॉक्न ेष्ट्जम्भा ऩाएका छन।् हयेक व्मष्ट्क्त भन्िी हुनासाथ प्रागधकयणको कामणकायी 
घनदेशक य जरववद्मुत आमोजनाको अनुभघतऩिसम्फन्धी घनदेलशका ऩरयवतणन गन ेकाभराई ऩहहरो प्राथलभकता 
हदन ेगयेका छन।् 
जन–आन्दोरनऩघछका जरस्रोत भन्िी काकीदेखि अहहरेका ऊजाण भन्िी शभाणसम्भरे त्मो ऩरयऩाटीराई तोड्न 

सकेका छैनन।् शभाणरे अहहरे प्रागधकयणका कामणकायी घनदेशक भुकेशयाज काफ्रेराई हटाउन हदएको दफाफरे मो 
कुयाको ऩुष्ट्रट गयेको छ। शभाणरे आइतफाय भन्िारमभ ैफोराएय काफ्रेराई याष्ट्जनाभा हदन बन ेतय काफ्रेरे 

अस्वीकाय गयेका छन।् 
हयेक एक वषण वा ९/९ भहहनाभा सयकाय पेरयन ुय भन्िारमको ष्ट्जम्भा लरन ेनेतारे आपूअनुकूरको व्मष्ट्क्तराई 

प्रागधकयणको नेततृ्व सुष्ट्म्ऩन हताय गयेकै कायण ववद्मुत ववकास अत्मायो भोडभा ऩुगेको मस ऺेिका जानकायको 
धायणा छ। मसो त अष्ट्स्थय सयकाय य अघत याजनीघतककयणरे न ैप्रागधकयण धयाशामी हुॉदै गएको देखिन्छ। 
२०४१ सारभा प्रागधकयण गठन बएऩघछ 'नेऩार ववद्मुत प्रागधकयण ऐन, फनेको गथमो। साधायणसबा गयेय नमाॉ 
व्मष्ट्क्त चमन नहुॉदासम्भ सयकाय वा भन्िारमरे भुख्म प्रशासकीम अगधकृतका रूऩभा कामणकायी घनदेशक घनमुक्त 

गन ेप्रावधान छ। ऐनभा सञ्चारक वा कामणकायी घनदेशकको कामाणवगध फढीभा चाय वषण हुन ेउल्रेि छ। तय, 

ववडम्फना झन्ड ै३२ वषणसम्भ प्रागधकयणको साधायणसबा बएको छैन। 
साधायणसबा नबएकै कायण ऐनअनुसाय अहहरेसम्भ सॊस्थाको नेततृ्व छनोट बएको छैन। त्मसैरे अहहरेसम्भ 

हयेक भन्िीरे आपूअनुकूर वा ऩाटॊ घनकट व्मष्ट्क्त याख्न ेऩयम्ऩया कामभ ैछ। २०६८ भा भन्िारमको ष्ट्जम्भेवायी 
सम्हारेका गोकणण ववरटरे प्रघतस्ऩधाणफाट कामणकायी घनदेशक घनमुक्त गन ेगथघत फसाल्न ेप्रमास गयेका गथए तय त्मो 
प्रकक्रमा ठोसरुऩभा कामाणन्वमन हुन सकेको छैन। 
साधायणसबा नहुन ुय सयकायैवऩच्छे सॊस्थाको नेततृ्व पेरययहनुभा याजनीघत दर तथा भन्िारम ष्ट्जम्भे लरएय आउन े

ऩाटॊकै नेताको फदभासी देखिन्छ। हयेक भन्िीरे जरववद्मुत आमोजना तथा प्रसायण राइनसम्फन्धी ठेक्काभा 
आपूअनुकूर घनणणम गयाउन ेय सम्फष्ट्न्धत आमोजनाफाट भोटो यकभ उठाउन ेघनमतरे नेततृ्व पेन ेगयेका छन।् 
भन्िी शभाणरे ऩघन मही गघतववगधराई घनयन्तयता हदएको प्रागधकयणका एक उच्च अगधकायीरे फताए। 
ववरटरे प्रघतस्ऩधाणफाट शाष्ट्न्त भन्िारमका तत्कारीन सहसगचव दीऩेन्रनाथ शभाणराई प्रागधकयणको नेततृ्वभा 
ऩुयम्ाएका गथए। त्मघतफेरा उनी एभारे घनकट बएको आयोऩ रागेको गथमो। टेय्ड मुघनमन कभणचायी तथा उच्च 

अगधकायीरे असहमोग गयेको बन्दै शभाणरे ३ भहहनाभ ैऩदफाट याष्ट्जनाभा हदएका गथए। त्मसऩघछ गठन बएको 
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सॊस्थान सभन्वम तथा घनदेशन फोडणरे सफ ैसावणजघनक सॊस्थानभा प्रघतस्ऩधाणफाट प्रभुि घनमुक्त गन ेप्रकक्रमा सुरु 

गयेको गथमो। 
उक्त प्रकक्रमाअनुसाय प्रागधकयणभा दोस्रो ऩटक प्रघतस्ऩधाणफाट कामणकायी घनदेशक घनमुष्ट्क्तको प्रकक्रमा अघि 

फढाइमो। मो प्रघतस्ऩधाणफाट सॊस्थाफाट अवकाश ऩाएका ऩूवणभहाप्रफन्धक याभेश्वय मादव नेततृ्वभा ऩुगे तय 

िान्सपभणय िरयद प्रकयणभा भुघछएको आयोऩभा उनी ९ भहहनाभ ैहटाइए। त्मसऩघछ सयकायरे २२ भहहनाअघि दोस्रो 
फरयमताका काफ्रेराई कामणकायी घनदेशकभा घनमुक्त गन ेघनणणम गयेको गथमो। 
काफ्रेको कामणकार करयफ दईु भहहना फाॉकी छॉदा भन्िी शभाणरे याष्ट्जनाभा हदन दफाफ हदएका छन।् मसभा कामणकायी 
घनदेशकरे आऩवत्त जनाएका छन।् 'कामणसम्ऩादन भूल्माॊकनभा असपर बएकारे याष्ट्जनाभा हदएय सहमोग गनुणस ्

बनेको हो,' शभाणरे नागरयकसॉग बन,े 'उहाॉको भूल्माॊकन गन ेसलभघत भैरे फनाएको होइन य भूल्माॊकन गयेको ऩघन 

होइन। असपर बएऩघछ नैघतकतारे ऩघन ऩदभा फस्न लभल्दैनभाि बनेको हुॉ।' 
काफ्रेको कामणकार आगाभी भॊलसय १८ भा सककॉ दैछ। दईु भहहना फाॉकी हुॉदा आपूराई हटाएय भन्िीरे 

प्रघतस्ऩधाणत्भक प्रणारी फन्द गनण िोजेको उनको आयोऩ छ। 'भराई हटाएय अको व्मष्ट्क्त हटऩेय ल्माउने हो बने त्मो 
याम्रो हुॉदैन,' उनरे बन,े 'भैरे कसयी काभ गनण सककनॉ भन्िीज्मूरे प्रस्ट बन्न सक्नुबएन। प्रधानभन्िीसॉग बेटेय कुया 
याख्छु बनेको हुॉ। उहाॉरे सभम लभराइहदन्छु बन्नुबएको गथमो तय त्मो बएन।' 
२०६२ ऩघछका जरस्रोत भन्िी काकीरे तत्कारीन वातावयण भन्िारमका सहसगचव अजुणनकुभाय काकीराई 

प्रागधकयणको नेततृ्व ष्ट्जम्भा राएका गथए। त्मसऩघछ भन्िी बएका ववरणुप्रसाद ऩौडरेरे सॊस्थालबिकै जेरठ 

कभणचायी उत्तयकुभाय शे्ररठराई घनमुक्त गये। मसयी हयेक भन्िीरे हदगो प्रणारी स्थावऩत गनुणको साटो सॊस्थागत 

अष्ट्स्थयता कामभ याख्न ेऩरयऩाटीभा जोड हदने गयेका छन।् स्थामी नेततृ्व नहुॉदा ववद्मुत चहुावट फढ्दै जान,ु सॊस्था 
आगथणकरूऩभा धयाशमी हुन ुय सञ्चालरत आमोजना अत्मन्त भहॉगो हुॉदै गएको देखिन्छ। 
बत्रशूरी–१ को वऩडडए घिट्टै 

ऊजाणभन्िी जनादणन शभाणरे २ सम १६ भेगावाटको भागथल्रो त्रिशूरी–१ को आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) 

घछट्टै हुन ेफताएका छन।् भॊगरफाय याजधानीभा आमोष्ट्जत 'जरववद्मुतभा वैदेलशक रगानी' ववषमक कामणक्रभभा 
शभाणरे मस्तो फताएका हुन।् 
भरुुकको ऊजाण सॊकट हटाउन स्वदेशी य ववदेशी रगानी अऩरयहामण यहेकारे सयकाय मही अनुकूर वातावयण तमाय 

गनण रागेको उनरे फताए। 'हाभीरे आक्राभकरूऩभा काभ गनुण ऩयेको छ, छोटो सभमभा धेयै ववद्मुत उत्ऩादन गनुणछ,' 

उनरे बन,े 'मसैरे वैदेलशक रगानी ऩघन चाहहन्छ, त्रिशूरीको वऩडडए गयेय ववद्मुत िरयद सम्झौता (वऩवऩए) गन े

वातावयण घछट्टै तमाय हुन्छ।' 
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भाथथल्रो बत्रशूरी–१ को ऩीडीए अजन्द्तभ ियणभा : ऊजािभन्द्त्री 
ऊजाणभन्िी जनादणन शभाणरे २१६ भेगावाटको भागथल्रो त्रिशूरी–१ को ऩरयमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) अष्ट्न्तभ 

चयणभा ऩुगेको जानकायी हदएका छन ्। 
भॊगरफाय अन्तययाष्ट्रिम ववत्तीम घनगभ (आईएपसी), स्वतन्ि ऊजाण उत्ऩादकहरूको सॊस्था (ईतऩान) य नेऩार वाटय 

एन्ड इनजॉ डबेरतभेन्ट कम्ऩनी (एनडब्रूईडीसी) रे सॊमुक्त रूऩभा आमोजना गयेको „नेऩारको जरववद्मुत्भा 
प्रत्मऺ वैदेलशक रगानी‟ (एपडीआई) ववषमक छरपर कामणक्रभभा भन्िी शभाणरे सो जानकायी हदएका हुन ्। 
३ वषणअघि ऩीडीएका रागग घनवेदन हदए ऩघन प्रवद्र्धक कम्ऩनीसॉग हारसम्भ ऊजाण भन्िारमरे ऩीडीए गनण सकेको 
छैन । भन्िी शभाणरे स्वदेशी य ववदेशी दवुै रगानी ऩरयचारनका रागग सयकाय प्रघतफद्ध यहेको य १० वष ेऊजाण 
सॊकटकार कामणमोजना एपडीआईफाये उल्रेि बएको फताउॉ दै भन्िारमरे ऩीडीए घछटो गनण प्रमत्न गयेको जानकायी 
हदए ।  
नेऩार य बायतफीच ऊजाण व्माऩाय सम्झौता (ऩीडीए) बैसकेको उल्रेि गदै भन्िी शभाणरे वैदेलशक रगानी लबत्र्माउन 

नेऩारभा उगचत वातावयण बएको य ऩीडीए कामाणन्वमनसॉग ैतीव्रता लरन ेदाफी गये । कोरयमाफाट ऩाठ लसकेय नेऩाररे 

स्रोत साधनको ऩरयचारनभा ववशषे भहत्व हदन सके धेयै प्रगघत गनण सक्न ेउनको तकण  गथमो ।  
दक्षऺण कोरयमाको प्रत्मऺ वैदेलशक रगानीभा घनभाणण हुन रागेको सो आमोजना सन ्२०१४ को अक्टोफयभा सुरु गयेय 

ऩाॉच वषणलबि सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखिए ऩघन अझैसम्भ ऩीडीए हुन सकेको छैन । 
कामणक्रभभा नेऩारका रागग दक्षऺण कोरयमाका याजदतू चोई मोङ ष्ट्जनरे नेऩारको आगथणक सभदृ्गधका भुख्म आधाय 

जरववद्मुत ्बएको उल्रेि गदै मसभा ववशषे जोड हदनुऩन ेफताए ।  
उद्मोग ववबागका भहाघनदेशक भहेश्वय न्मौऩान,े ईतऩानका अध्मऺ िड्गफहादयु ववरट, आईएपसीका देशीम प्रभुि 

येहन याहहद य कोरयमा साउथ इस्ट ऩावय कम्ऩनीका प्रभुि कामणकायी अगधकृत हहमो मऩुरे जरववद्मुत्भा एपडीआई 

लबत्र्माउन उगचत वातावयण फनाउन ुऩन ेफताए ।  
कम्ऩनीभा कोरयमन सयकायको स्वालभत्व यहेको कोरयमा साउथ इस्ट ऩावय लरलभटेडको ५०, कोरयमारी कम्ऩनी 
डालरभ इन्डष्ट्स्िजको १५ तथा क्मामोङ कन्िक्सनको १० प्रघतशत सेमय छ । 
अन्तययाष्ट्रिम ववत्तीम घनगभ (आईएपसी) को १५ प्रघतशत सेमय यहेको सो कम्ऩनीभा ववकेश प्रधानाॊगको १० 

प्रघतशत समेय छ । आमोजनाको रागत ५९० लभलरमन अथाणत ्नेऩारी ५७ अफण ८० कयोड रुऩैमाॉको अनुभान गरयएको 
छ । आमोजनाको झण्ड ै५२ अफण एपडीआई आउन रागेको छ ।  
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भाथथल्रो कारङ्गागाड य कारङ्गागाडभा रगानी जुट्मो, दशैंऩघि घनभािण शुरू 

सुदयूऩष्ट्श्चभाञ्चर ववकासऺेिष्ट्स्थत फझाङभा घनभाणण हुन ेदईु जरववद्मुत ्आमोजनाभा दईु लबन्न फैङ्कको 
नेततृ्वभा फैङ्कहरूरे रगानी गन ेबएऩघछ घनभाणणका रागग फाटो िरेुको छ । घनभाणण हुन ेआमोजनाहरूभा ३८ 

दशभरव ४६ भेगावाट ऺभताको भागथल्रो कारङ्गागाड जरववद्मुत ्आमोजना य १५ दशभरव ३३ भेगावाट 

ऺभताको कारङ्गागाड जरववद्मुत ्आमोजना यहेका छन ्। अघिल्रो आमोजना सानीगाड हाइड्रो प्रालर य ऩघछल्रो 
आमोजना कारङ्गा हाइड्रो प्रालरको प्रवद्णधनभा फन्न रागेको हो । दवु ैकम्ऩनी एउटै व्मावसाघमक सभूहका हुन ्। दवु ै

आमोजनाभा गयेय फैङ्क सभूहरे रू. ६ अफण ८४ कयोड रगानी गन ेफताइएको छ । मो यकभ कुर रागतको ७५ प्रघतशत 

हो । 
सोभवाय बएको ऋणसम्फन्धी सम्झौताअनुसाय भागथल्रो कारङ्गागाड जरववद्मुत ्आमोजनाभा भाछाऩुच्रे 

फैङ्कको नेततृ्वभा याष्ट्रिम वाखणज्म फैङ्क, नेऩार फैङ्क, एनसीसी फैङ्क, सनयाइज फैङ्क, जनता फैङ्क, कुभायी 
फैङ्क य लसलबर फैङ्करे रगानी गनेछन ्। मो आमोजनाभा फैङ्कहरूरे कुर रगानी रू. ४ अफण ७४ कयोड हुनेछ । सो 
सम्झौताभा फैङ्कहरूका तपण फाट भाछाऩुच्रेका प्रभुि कामणकायी अगधकृत तुरसीयाभ गौतभ य आमोजनाका तपण फाट 

प्रवद्र्धक कम्ऩनीका अध्मऺ उभेश शे्ररठरे हस्ताऺय गयेका गथए । 
मसैगयी कारङ्गागाड जरववद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गने फैङ्कहरूको नेततृ्व बन ेएनएभफी फैङ्करे गयेको छ । 
सो आमोजनाभा एनएभफीसहहत एनआईसी एलशमा, लसलबर फैङ्क, जनता फैङ्क, देव् ववकास फैङ्क य ज्मोघत 

ववकास फैङ्करे रगानी गन ेफताइएको छ । ती फैङ्करे कुर रू. २ अयफ् १० कयोड रगानी गनेछन ्। सो सम्झौताभा 
फैङ्कहरूका तपण फाट एनएभफी फैङ्कका ऋण व्माऩाय प्रभुि नवीन भानन्धयरे हस्ताऺय गये ।   
दवुै आमोजनाभा फैङ्कहरूफाट हुन ेरगानी आमोजनाको कुर रागतको ७५ प्रघतशत हो । फझाङ ष्ट्जल्राको दहफगय, 

खियातडी, सुनकुडा य फाॉझ गाववसभा ऩन ेती आमोजनाहरूको घनभाणण कामण आउॉदो असोजभा शुरू बई २०७६ सारको 
बदौभा सककने रक्ष्म छ । सम्फद्ध कम्ऩनीहरूरे ऩहुॉचभागण, स्थरगत कामाणरम घनभाणण य आवश्मक ववद्मुत ्राइन 

ववस्तायको कामण बन ेगतवषणदेखि न ैथालरसकेका छन ्। दवुै आमोजना सम्फद्ध कम्ऩनीराई ऩष्ट्ब्रक कम्ऩनीभा 
ऩरयणत गयी स्थानीम य सवणसाधायणका रागग शमेयसभेत जायी गरयन ेफताइएको छ । 
कुन आमोजनाभा कुन–कुन  फैङ्कको रगानी 
- भाथथल्रो कारङ्गागाड 

भाछाऩुच्रे फैङ्क, याष्ट्रिम वाखणज्म फैङ्क, 

नेऩार फैङ्क, एनसीसी फैङ्क, सनयाइज 

फैङ्क, जनता फैङ्क, कुभायी फैङ्क य लसलबर फैङ्क । 
- कारङ्गागाड 

एनएभफी फैङ्क, एनआईसी एलशमा, लसलबर फैङ्क, जनता फैङ्क, देव् ववकास फैङ्क य ज्मोघत ववकास फैङ्क । 
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‘जरववद्मुतभा ववदेशी रगानी अऩरयहामि’ अलबमान सॊवाददाता  
नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासका रागग प्रत्मऺ वैदेलशक रगानी (एपडीआई) अत्मावश्मक बएको ववऻहरूरे फताएका 
छन ्। भङ्गरवाय अन्तययाष्ट्रिम ववत्त घनगभ (आईएपसी), स्वतन्ि ऊजाण उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इतऩान) य नेऩार 

जर तथा ऊजाण ववकास कम्ऩनी (एनडब्ल्मूईडीसी)रे आमोजना गयेको जरववद्मुत्भा ववदेशी रगानी ववषमक 

अन्तयकक्रमा कामणक्रभभा उनीहरूरे मस्तो धायणा यािेका हुन ्। 
कामणक्रभभा ऊजाणभन्िी जनादणन शभाणरे जरववद्मुत्भा ववदेशी रगानी आकवषणत गनण अहहरे उऩमुक्त सभम बएको 
फताए । „हाभीसॉग प्राकृघतक तथा भानव सॊसाधनको प्रचयु सम्बावना बए ऩघन त्मसराई व्मावसाघमक स्तयभा 
उऩमोग गनण आवश्मक रगानीको अबाव छ,‟ उनरे बन,े „त्मसैरे, वैदेलशक रगानीको ववकल्ऩ छैन । 

भन्िी शभाणरे बायतसॉग बएको ऊजाण व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए)का कायण नेऩारी जरववद्मुत्रे ववश्वकै ठूरो 
फजायभा सहज ऩहुॉच ऩाउन ेष्ट्स्थघत लसजणना बएको फताए । साथ,ै  कघतऩम ठूरा आमोजनाभा घनमाणत गन ेउद्देश्मरे 

ऩरयमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) बइसकेकारे ऩघन नमाॉ कम्ऩनीहरूराई नेऩारभा रगानीको वातावयण फन्दै 

गएको उनको बनाइ गथमो । भन्िी शभाणरे अहहरे जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकहरूरे राइसेन्स प्रातत गनण एवभ ्ऩीऩीए य 

ऩीडीए गनण धेयै सभम राग्न ेकायणरे ऩघन ववदेशी रगानीकताण घनरुत्साहहत बएको उल्रेि गये । 
कामणक्रभभा उद्मोग ववबागका भहाघनदेशक भहेश्वय न्मौऩानेरे सयकायरे जरववद्मुत्भा ववदेशी रगानी आकवषणत 

गनण ववलबन्न नीघतगत तथा कानूनी सुधाय गये ऩघन अऩेऺाकृत रूऩभा रगानी लबत्रिन नसकेको फताए । त्मसैगयी 
नेऩारका रागग दक्षऺण कोरयमारी याजदतू स ुमोङ ष्ट्जनरे ठूरा ऩूवाणधाय ऩरयमोजनाहरूभा ववदेशी रगानी आकवषणत 

गनण सयकायरे सहजकताण तथा साझदेायका रूऩभा बूलभका घनवाणह गनुणऩनेभा जोड हदए । ‘कोरयमा सयकायरे मस ै

प्रारूऩभा ववकास गयेको औद्मोगगक कोरयडोयरे उसको ववकासभा कोसेढुङ्गाको बूलभका भाि घनवाणह गयेन, अन्म 

ऺेिभा ववदेशी ऩूॉजी तथा ऋण रगानी लबœमाउन ऩघन सहमोग ऩ¥ुमामो,‟ उनरे बन े। नेऩारभा यहेको जरस्रोतको 
प्रचयु सम्बावनाको सदऩुमोग गनण ठूरो भािाभा रगानी आवश्मक यहेको य त्मसका रागग ववदेशी साझदेायहरूसॉग 

सहकामण गयेय अगाडड फढ्नुऩन ेउनको बनाइ छ । त्मसका रागग सयकाय, याजनीघतक दर य स्वदेशी तथा ववदेशी 
रगानीकताणका फीचभा व्माऩक छरपर एवभ ्अन्तयकक्रमा गनुणऩन ेउनरे फताए । 

एनडब्ल्मूईडीसी य कोरयमा साउथ इरट ऩावय (कोसेऩ)को सॊमुक्त रगानीभा घनभाणण बइयहेको अऩय त्रिशूरी ऩहहरो 
आमोजनारे नेऩारको जरववद्मुत ्ऺेिको ववकासभा भहत्त्वऩूणण बूलभका घनवाणह गन ेकोसेऩका प्रभुि कामणकायी 
अगधकृत हु मुऩको बनाइ छ । ठूरा ऩरयमोजनाहरूभा ववदेशी रगानी य प्रववगध लबœमाएय न ैकोरयमारे आगथणक 

ववकासभा पड्को भादै छोटो अवगधभा न ैसम्ऩूणण ववश्वराई चककत ऩायेको उनरे फताए । आगथणक ववकासभा ववदेशी 
रगानी िरुा गयेको ३० वषणको अवगधभ ैकोरयमा ववश्वका सफैबन्दा धेयै वस्त ुघनमाणत गन े१० देशलबि ऩनण सपर 

बएको उनरे जानकायी हदए । 

कोरयमारे अहहरे अभेरयकाभा भाि ैवावषणक २० िफण डरयफयाफयको वस्त ुघनमाणत गदै आएको उनरे दाफी गये । 
बौगोलरक अवस्था य हावाऩानीका हहसाफरे कोरयमा य नेऩारभा धेयै सभानता यहेकारे कोरयमाको अनुबवफाट 

नेऩाररे लसक्न सक्न ेउनको बनाइ गथमो । 



कामणक्रभभा इतऩानका अध्मऺ िड्गफहादयु ववरटरे नेऩारको जरववद्मुत ्ऺेिभा ववदेशी रगानी आकवषणत गनण 
नीघतघनभाणताहरू गम्बीय फन्नुऩनेभा जोड हदए । „हाभीरे सन ्१९८१ देखि ववदेशी रगानीको कुया गरययहेका छौं,‟ 
उनरे बन,े „तय, अहहरेसम्भ िास ैउऩरष्ट्ब्ध बएको छैन ।’ 
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ऩुर घनभािण नहुॉदा जरववद्मुतभा गरयएको २२ अफिको रगानी प्रबाववत 

ऩूवॉ रभजुङको दोदॊिोराभा घनभाणणागधन नौथय–सेया जोड्न ेऩुर सभम भ ैनफन्दा दोदॊ करयडोयभा भाि जरववद्मुत 

ऺेिभा घनजी ऺेिरे रगानी गयेको रू. २२ अफण प्रबाववत फनेको छ । ऩुर्घनभाणणरे गघत नलरॉदा वषाणमाभभा सफ ै

जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ योक्नुऩन ेफाध्मता बएको फताइएको  हो  । 
ववगत ५ वषणदेखि  ठेकेदायको राऩयफाहीका कायण उक्त ऩुर सभमभ ैफन्न नसकेको हो ।  एउटै ठेकेदायरे धेयै काभभा 
ठेक्का ऩान ेअघन काभ शुरु गयेय वषाणाैसम्भ अरऩि छाड्दा सभस्मा बएको हो । ठेकेदाय ऩाएजघत सफ ैठेक्का आपॉ ा ै

लरन ेय काभदायको अबाव देिाएय वषाणाैाॉसम्भ काभ अरऩि ऩान ेप्रकक्रमाको अन्त्म हुनऩुन ेसाॊसदरे भाग गदै 

आएका छन ्। ६ वषणअघि रू. ऩाॉच कयोडको रागतभा घनभाणण शुरु गरयएको ऩुर मघतफेरा अरऩि छ । छ वषणको 
अवगधभा ऩुरभा तीनओटा वऩरय फन्नुफाहेक अन्म कुन ैऩघन काभ बएको छैन । 
ववसॊ.२०७० असाय भसान्तसम्भभा ऩुर घनभाणण गरयसक्न थऩ म्माद हदइएको गथमो तय  २०६८ देखि २०७० सम्भ 

ठेकेदाय कम्ऩनी सऩना जमफाफा जेबीरे एक÷एक वषणको पयकभा एउटा एउटा िाडर िन्दै वऩरय याख्दै 

आएऩघन  ववगत दईु वषणदेखि ऩुर फनाउन ेकामणभा लसन्को ऩघन नबाॉचकेो स्थानीम याजनीघतक दरका प्रघतघनगधको 
बनाइ छ । काङ्गे्रस सबाऩघत बेषफहादयु ऩौडरेरे  बने, „हाभीरे चायवषण अघि नै ऩुर् घनभाणणका रागग बन्दै िाडर 

िनेको देिेका गथमौँ तय अहहरेसम्भ  िाडर िन्न ेय ऩुन ेफाहेक ऩुर्घनभाणणको काभ अघि फढेको ऩाइएन । त्मस्ता 
ठेकेदायराई तत्कार  कारोसूचीभा यािेय कायफाही प्रकक्रमा अघि फढाउनुऩछण  ।‟ ठेकेदाय कम्ऩनीरे फायम्फायको 
चतेावनीराई सभेत फेवास्ता गयेऩघछ ठेक्का प्रकक्रमान ैयद्द गयेय नमाॉ प्रकक्रमाभा जान ेतमायी बएको ष्ट्जल्रा ववकास 

सलभघतरे फताएको छ ।  स्थानीम ववकास अगधकायी शिेय ऩौड्मारका अनुसाय ष्ट्जल्राको दोदॊ करयडोयभा भाि 

जरववद्मुत ्आमोजनका रागग रू. २२ अफण रगानी बइसकेको छ तय नदीभा ऩुर्घनभाणण नहुॉदा वषाणमाभभा काभ 

योक्नुऩन ेफाध्मता छ । 
ऩुर घनभाणण घछटो गनण फायम्फाय ताकेता गये ऩघन ठेकेदायरे कानभा तेर हारेय फसेको छ ।  सडक डडलबजन 

कामाणरमरे ऩघन ठेकेदायराई फायम्फाय ताकेता गरयएको तय उसरे कुन ैसुनुवाई नगयेकारे ठेक्का प्रकक्रमा िायेजी 
गयेय नमाॉ फोरऩि आह्वानको तमायी यहेको जनाएको छ  । सो ऩुर्घनभाणण नहुॉदा ऩूवॉ रभजुङका दजणन बन्दा फढी 
गाववस सडक सञ्जारसॉग जोडडन सकेका छैनन ्। 
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दसैँअघि न ैदयौँदीफाट बफजुरी उत्ऩादन हुन े

गोयिाको भुच्चोकभा घनभाणणाधीन दयौँदी ‘ए’ जरववद्मुत ्आमोजनारे आउॉदो दसैँ अघिदेखि नै त्रफजुरी उत्ऩादन गने 
जनाएको छ । 
कुर ६ दशभरव २ भेगावाट ऺभताको मस आमोजनाको भुच्चोकष्ट्स्थत दयौँाॊदी नदीभा चाय लभटयको फाॉध फाॉधी चाय 

ककरोलभटय पराभ ेटनेरभापण त ऩानी चनौटेभा ववद्मुत गहृ घनभाणण गरयसककएको छ । 
ववद्मुत गहृदेखि गोयिा फजायको नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणष्ट्स्थत सव–स्टेसनसम्भ १८ ककरोलभटय प्रशायण राइन 

घनभाणणको काभ अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको आमोजनाका जनसम्ऩकण  अगधकृत ववरणु ऩन्तरे फताए ।  चनौटेदेखि 

बारुस्वाॉयासम्भ दयौँाॊदी फगयभा ल्माइएको प्रशायण राइन नायेश्वय हुॉदै सदयभुकाभको हयभटायीष्ट्स्थत सव–

स्टेसनभा ल्माइएको छ ।अहहरे तातरेष्ट्स्थत लशियभा प्रशायण राइनका ऺेिका अवयोधक रुि कटानको काभ 

बइयहेको छ । आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेत्रफजुरी सव–स्टेसनसम्भ ऩ¥ुमाउन प्राववगधक तमायी गरयसककएको छ । 
आमोजनारे ऩयीऺण उत्ऩादन घछट्टै गने तमायी गयेको ऩन्तको बनाइ छ । 
‘मो साता हाभी ऩयीऺण उत्ऩादन गछौंाॉ । उत्ऩादन बएको त्रफजुरी प्रसायण राइनभापण त ्सव–स्टेसनभा ऩठाउॉछौँाॊ‟ 
ऩन्तरे बन े।  गत असाय भहीनादेखि न ैआमोजनाफाट त्रफजुरी उत्ऩादन हुन ेफताइए ऩघन बूकम्ऩ तथा नाकाफन्दीरे 

गदाण काभभा हढराइ बएको गथमो । 
 ‘त्रफजरुी उत्ऩादन तथा प्रसायण गनण सम्ऩूणण तमायी ऩूया बइसक्मो । दसॉाैअघि न ैत्रफजुरी उत्ऩादन हुन्छ‟ ऩन्तरे 

बन े। आमोजनाफाट उत्ऩादन बएको त्रफजुरी सव–स्टेसनभा जडान गयेऩघछ गोयिाभा यहॉदै आएको हदनहुॉ दईु िण्टा 
ववद्मुत ्बाय कटौती अन्त्म हुन ेफताइएको छ । 
दयौँाॊदी „ए‟ जरववद्मुत ् रू. एक अफणको रगानीभा घनभाणण हुन ेतमायीका साथ घनभाणण शुरु गये ऩघन ऩूवणघनधाणरयत 

मोजनाअनुसाय काभ नहुॉदा रागत फढेको फताइएको छ । कघत रागत फढ्मो बन्नेफाये आमोजनारे अष्ट्न्तभ 

तर्थ्माङ्क घनकाल्न फाॉकी यहेको छ । यासस 
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कभििायी हटाउॉ दै जजएभआय 

रक्ष्भण ववमोगी 
भागथल्रो कणाणरी जरववद्मुत आमोजना (९ सम भेगावाट) घनभाणण ष्ट्जम्भा लरएको बायतीम ष्ट्जएभआय इनजॉ 
कम्ऩनीरे तरफ हदन नसकेऩघछ नेऩारी कभणचायी कटौती गयेको छ। कम्ऩनीको ववत्तीम अवस्था कभजोय हुॉदै गएको 
बन्दै भागथल्रो कणाणरी घनभाणणका रागग घनमुक्त ५ कभणचायीराई तीन भहहनाको अगग्रभ तरफसहहत  अवकाश 

हदइएको हो। कभणचायीरे थऩ ४ जनाराई ऩघन मही प्रकक्रमाअनुसाय अवकाश हदन ेतमायी गयेको छ। 
आकषणक तरफ/बत्ताभा काभ गरययहेका ऩुरऩयाज जोशी, कुवयहदऩ श्रीवास्तव, शरेैश घतवायी, डोयफहादयु चट्मार य 

कृरणप्रसाद शभाणराई अवकाश हदइएको कम्ऩनीस्रोतरे जानकायी हदमो। कम्ऩनीरे दफाफ हदएऩघछ ती कभणचायीरे 

बदौ १६ देखि राग ूहुन ेगयी याजीनाभा हदएका छन।् स्रोतअनुसाय कम्ऩनीरे थऩ चाय व्मष्ट्क्तराई मही प्रकक्रमाका 
आधायभा अवकाश हदने तमायी गयेको छ। 
'कम्ऩनीको ववत्तीम अवस्था कभजोय फन्दै गएकारे फाध्म बएय कभणचायी कटौती गनुणऩयेको हो,' नेऩारका रागग 

ष्ट्जएभआयका आवासीम प्रभुि हयत्रफन्दय भनोचाराई उद्धतृ गदै स्रोतरे बन्मो, 'कभणचायीराई सभस्मा ऩान ेघनमत 

होइन, कम्ऩनीको अवस्था न ैकभजोय बएको हो।' 
नेऩारभा राभो सभमदेखि काभ गरययहेका बायतीम कभणचायीराई सभेत अवकाश हदन रागगएको स्रोतको दाफी छ। 
नेऩारभा कम्ऩनीको उच्च तहभा काभ गयेका केके शभाण य हदरीऩकुभाय लसॊहरे सभेत ष्ट्जम्भेवायी छाड्न ेतमायी 
गरययहेको जनाइएको छ। २०७१ असोज ३ भा रगानी फोडण य ष्ट्जएभआयफीच आमोजना ववकास सम्झौता बएको 
गथमो। कम्ऩनीरे त्मसको दईु वषणभा रगानी जोहो गनुणऩन ेप्रावधान यहे ऩघन अहहरेसम्भ आधाय तम बएको छैन। 
तोककएको सभमभा ववत्तीम व्मवस्थाऩन गनण नसकेकारे एक वषण सभम थवऩहदन कम्ऩनीरे फोडणराई ऩिाचाय गयेको 
छ। फोडणरे बन ेकाभ गन ेववस्ततृ वववयण नआएसम्भ सभम थऩ गनण नसक्न ेजनाएको छ। उत्ऩाहदत त्रफजुरी फेच्न े

आधाय नै तम गनण नसकेकारे कम्ऩनीरे रगानी जुटाउन नसकेको फोडणका प्रभुि कामणकायी अगधकृत भहाप्रसाद 

अगधकायीरे जानकायी हदए। 

कम्ऩनीको कभजोय ववत्तीम अवस्था आफ्नो ठाउॉभा होरा, रगानी जुटाउन नसक्न ुमघत भाि कायण होइन बन्न े

राग्छ,' उनरे फुधफाय नागरयकसॉग बन,े 'बायतभा ववदेशफाट त्रफजुरी ककन्न ेकानुन ैयहेनछ, आउॉदो अक्टोफयसम्भ 

त्महाॉ नीघत फन्न ेजानकायी आएको छ, त्मसऩघछ अवस्था सकायात्भक हुन सक्छ।' 
बायतीम गहृभन्िी याजनाथ लसॊहरे सम्झौताका फेरा मो आमोजना घनभाणणसॉग बायतको इज्जत जोडडएको फताएका 
गथए। बायतरे मस्तो प्रघतफद्धता ऩूया गनेभा आपूरे अहहल्म ैशॊका नगयेको फोडणका प्रभुि कामणकायी अगधकृत 

अगधकायीरे जनाए। उनका अनुसाय रगानी जुटाउन नसकेय कम्ऩनी फाहहरयएको अवस्थाभा अध्ममन बइसकेको 
आमोजना स्वदेशी रगानीभ ैघनभाणण गनण सभस्मा हुॉदैन। 
आमोजना घनभाणण गनण ष्ट्जएभआय अऩय कणाणरी हाइड्रोऩावय लरलभटेड नाभक कम्ऩनी िोलरएको छ। मसका रागग 

दैरेि य सुिेतभा कामाणरमसभेत याखिएको गथमो। कम्ऩनीरे अहहरे ती कामाणरम ऩघन फन्द गन ेतमायीभा यहेको 
सुिेतफाट एक स्थानीमरे नागरयकराई फताए। ववत्तीम अवस्था नाजुक हुॉदै गएऩघछ कम्ऩनीरे १ िफण १६ अफण रुऩैमाॉ 
अनुभान गरयएको आमोजनाको रागत अहहरे १ िफण ५० अफण रुऩैमाॉ ऩुयम्ाएको छ। 
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ष्ट्जएभआयको ववत्तीम अवस्था (वासरात) हेयेऩघछ ववश्वका कुन ैऩघन फैंक तथा ववत्तीम सॊस्था आपैं रे अघि फढाएका 
आमोजनाभा रगानीफाट ऩघछ हट्न ेगयेको ऊजाण भन्िारमका अगधकायी फताउॉछन।् 
ष्ट्जएभआय ऩूवाणधाय लरलभटेडको १९औॊ वावषणक प्रघतवेदनअनुसाय सन ्२०१५ भा कम्ऩनीको नगद िाटा करयफ 

१८  अफण रुऩैमाॉ (११ अफण १८ कयोड बारु) ऩुगेको छ। ष्ट्जएभआय सभूहभा ववभानस्थर व्माऩायको ४९ प्रघतशत, ऊजाणको 
४० प्रघतशत, याजभागण व्माऩायको ७ प्रघतशत य अन्मको मोगदान ४ प्रघतशत छ। 
ऊजाण, ववभानस्थर, सडक ऩूवाणधाय, सहयी ववकासरगामत ऺेिभा रगानी गदै आएको ष्ट्जएभआय सभूहको ववत्तीम 

अवस्था धयाशमी हुॉदै गएकारे भागथल्रो कणाणरी घनभाणण गनेभा नेऩारी घनजी ऺेिरे सभेत आशॊका गयेको छ। 
सन ्२०१५ को अन्त्मसम्भ ष्ट्जएभआय इन्फ्रास्िक्चयको ऋण करयफ साढे ४ िफण बारु ऩुगेको छ। ऋण चलुरॉदै गएऩघछ 

उसरे ९९ ककरोलभटय कनाणटक सडक आमोजनाको ५१ प्रघतशत सेमय ओरयमन्टर स्िक्चयर इष्ट्न्जघनमसणराई फेचकेो 
छ। ऋण िटाउने यणनीघतअनुसाय ऊजाणतपण को ३० प्रघतशत सेमय ३० कयोड अभेरयकी डरय (२० अफण बारु) भा 
भरेलसमाको तेनेगा न्मासनर नाभक कम्ऩनीराई फेच्न ेघनणणम गयेको द इकोनोलभक टाइम्ससॉगको अन्तवाणताण 
क्रभभा ष्ट्जएभआय इनजॉका अध्मऺ ष्ट्जत्रफएस याजुरे गत जेठभ ैिरुाएका गथए। 
भनी कन्िोर नाभक बायतीम अनराइन ऩत्रिकाका अनुसाय ष्ट्जएभआयरे ववभानस्थर व्मवसामको करयफ ३० 

प्रघतशत सेमयसभेत क्मानडाको पामय पक्स पाइनाष्ट्न्समर होष्ट्ल्डङ य लसॊगाऩुयको चाॊगी एमयऩोटणराई फेच्न ेबएको 
छ। उसको सम्ऩूणण व्मवसामको ५० प्रघतशत आम्दानी मही ऺेिफाट हुन ेगछण। 
सभस्माका फाफजुद ऩघन कम्ऩनीरे भागथल्रो कणाणरीभा रगानी जुठाउन २०७२ पागुनभा ववदेशी फैंक तथा ववत्तीम 

सॊस्थासॉग रगानीफाये छरपर गयेको गथमो। ववश्व फैंक, अन्तयाणष्ट्रिम ववत्त घनगभ (आइएपसी), एलसमारी ववकास 

फैंक (एडडफी), मुयोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंक (इआइफी), जाऩान अन्तयाणष्ट्रिम सहमोग घनमोग (जाइका) य 

नेदयल्मान्डको एपएभओ इन्टयप्रेन्मुअणर डबेरऩभेन्ट फैंकरे ऋण हदन ेआश्वासन हदएका गथए। 
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दयौंदी ‘ए’फाट थवऩॉदै ६ भेगावाट बफजुरी 
ववद्मुत ्प्रसायण राइनभा थऩ ६ दशभरव २ भेगावाट त्रफजुरी थवऩन ेबएको छ । घनभाणणका अन्म सफ ैकाभ सकेको 
गोयिाको भुच्चोकभा घनभाणणाधीन दयौंदी ‘ए’ जरववद्मुत ्आमोजनारे इरेक्िोभेकाघनकर टेष्ट्रटङऩघछ उत्ऩादन शुरू 

गन ेबएको हो । 
आमोजना घनभाणणभा जग्गा अगधग्रहणदेखि अहहरेसम्भ ऩघन सभस्मा झले्दै मो अवस्थाभा आइऩुगेको आमोजनाका 
सञ्चारक ऩदभ गुरुङरे फताए । „उत्ऩाहदत त्रफजुरी आपूहरूरे ऩघन उऩबोग गनण ऩाउनुऩन ेसम्फन्धभा 
स्थानीमवासीफाट केही झभेरा बमो,‟ उनरे बन,े „स्थानीमस्तयभा ववद्मुत ्प्रागधकयणको केन्रीम प्रसायण राइन 

नबएकारे उनीहरूराई ववद्मुत ्उऩबोगभा सभस्मा गथमो । हार उनीहरू त्मो तान्न ेप्रकक्रमाभा रागेका छन ्।‟ 
आमोजनाफाट उत्ऩाहदत ववद्मुत्रे गोयिाभा यहेको दैघनक २ िण्टाको रोटशडेडङ अन्त्म गनण सिाउ ऩुग्नेछ । 
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जरववद्मुतभा धभाधभ स्वदेशी रगानी फढ्दै 

सचने गौतभ 

जरववद्मुत ्आमोजनाभा धभाधभ स्वदेशी रगानी जुट्न थारेको छ । रि ुतथा साना जरववद्मुत ्आमोजनाभा 
भाि रगानी गदै आएका फैंक तथा ववत्तीम सॊस्था अफ ८६ भेगावाटसम्भका आमोजनाभा रगानी गनण सक्न ेबएका 
छन ्। 
ववद्मुत ्आमोजनाभा स्वदेशी फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाफाट रगानी हुन थारेऩघछ अन्म स्वदेशी रगानीकताण ऩघन 

उत्साहहत बएका छन ्। याज्मफाट प्रवद्र्धनको काभ बएभा फैंक तथा ववत्तीम सॊस्था ववद्मुत ्आमोजनाभा रगानी 
गनण थऩ आकवषणत हुन ेनेऩार फैंकसण सॊिका अध्मऺ उऩेन्र ऩौडरेरे फताए । 
„याम्रा आमोजना य प्रवद्र्धकरे ल्माएका आमोजनाका ऩछाडड फैंकहरू छन,्‟ एनएभफी फैंकका लसइओसभेत यहेका 
ऩौडरेरे बन,े „जरववद्मुत्को ववकास अऩरयहामण बघनयहेका छौाा, प्रवद्र्धक य फैंकराई आकवषणत हुन ेगयी याज्मफाट 

काभ बने हुन सकेको छैन ।‟ 
भागथल्रो ताभाकोसी आमोजनाको ववत्तीम व्मवस्थाऩन टुॊगो रागेसाग ैस्वदेशी रगानीभ ैजरववद्मुत ्आमोजनाको 
ढोका िरेुको गथमो । ०६८ भा सो आमोजनाको ववत्तीम व्मवस्थाऩन बएको गथमो । हार स्वदेशी रगानीभ ै१ 

भेगावाटदेखि ४५६ भेगावाटसम्भका आमोजना घनभाणणाधीन छन ्। अगधकाॊश घनभाणणाधीन आमोजना चाय वषणलबि 

सककनेछन ्। 
स्वदेशी फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थारे ८६ भेगावाटसम्भका आमोजनाभा रगानी प्रघतफद्धता जनाएका छन ्। हाइड्रो 
बेन्चय प्रालररे घनभाणण गनण रागेको ८६ भेगावाटको सोरुिोरा दधूकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाभा ११ फैंक तथा 
ववत्तीम सॊस्थारे सहववत्तीमकयणभा आठ अफण ६५ कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानीको प्रघतफद्धता गयेका हुन ्। मो आमोजना 
घनजी ऺेिद्वाया प्रवद्र्गधत य स्वदेशी फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाको रगानीभा घनभाणण हुन रागेको हारसम्भकै ठूरो हो 
। ११ अफण ८६ कयोड रुऩैमाॉ अनुभाघनत रागत यहेको सो आमोजनाभा तीन अफण २१ कयोड रुऩैमााा बने सेमयधनी 
(इष्ट्क्वटी)फाट रगानी हुनेछ । 
४५६ भेगावाटको भागथल्रो ताभाकोसी य गचलरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीको अगुवाइभा घनभाणणाधीन २ सम ७० 

भेगावाटका चाय आमोजनाका रागग स्वदेशी रगानी जुटेऩघछ आत्भववश्वास फढेको रगानीकताणहरू फताउॉछन ्। 
फैंकयहरूरे ऩघन स्थानीम अवयोधफाट उत्ऩन्न जोखिभको अन्त्म तथा प्रसायण राइन सभस्मा हटेभा जरववद्मुतभा 
थऩ रगानी गनण सककने फताउदै आएका छन ्। 



 

मसकायण फढ्मो रगानी 
नेऩार यारि फैंकरे कृवष तथा ऊजाण ऺेिभा कुर कजाणको १५ प्रघतशत रगानी गनुणऩन ेफाध्मकायी व्मवस्था गयेको छ । 
मससाग ैऩमाणतत रगानी मोग्म (तयरता) यकभरगामतका कायण फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थारे ठूरा जरववद्मुत ्

आमोजनाभा रगानी गनण थारेका हुन ्। ववद्मुत ्आमोजनाभा दीिणकारीन प्रघतपर प्रातत हुन ेबएकारे ऩघन 

रगानीकताण आकवषणत बएका हुन ्। रगानी फोडणरे गयेको अध्ममनअनुसाय सन ्२०३० सम्भभा १० हजाय भेगावाट 

त्रफजुरी आवश्मक ऩछण  । त्मसैरे ऩघन रगानीकताण आकवषणत बएको ववऻहरू फताउाछन ्। 
प्रसायण राइनको सभस्मा 
प्रसायण राइनभा सभस्मा यहेकारे जरववद्मुत ्ऺेिभा रगानी कभ आकवषणत छ । प्रसायण राइनकै सभस्मारे 

घनभाणण सम्ऩन्न बइसकेका आमोजना ऩघन याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा नजोडडादा ववद्मुत ्िेय जान ेअवस्था छ । 



रगानी वातावयण फघनयहेको ि 

उऩेन्द्र ऩौडरे  

अध्मऺ, नेऩार फैकसि सॊि 

रगानीका रागग अहहरे उऩमुक्त वातावयण फघनयहेको छ । फैंकहरूको ऩघन ऺभता फढेको छ । ऩुॉजी वदृ्गधरे 

फैंकहरूराई रगानीको आधाय फलरमो फनाएको हो । ऩहहरे दईु–तीन कयोड रगानी गनण ऩघन डयाउन ेफैंकहरूरे अहहरे 

एक डढे अफण रुऩैमाॉसम्भ रगानी गनण थालरसकेका छन ्। मो याम्रो सॊकेत हो । तय, ववद्मुत ्प्रागधकयणरे आवश्मक 

ऩयेका वेरा भाि ककन्न ेगयी ववद्मुत ्िरयद सम्झौता (वऩवऩए) गन ेकुया बएको छ । मस्तो बमो बन ेफैंकहरूरे 

रगानी गदैनन ्। फैंकहरूको रगानी फढाउन „टेक अय ऩ‟े न ैहुनुऩछण  । नीघतगत अष्ट्स्थयता बमो बन ेउद्मोगीरे त 

जोखिभ लरन सक्रान,् तय फैंकहरूरे जनताको ऩैसाभा िेरफाड गनण सक्दैनन ्। 
रगानी उत्साहजनक ि 

िड्गफहादयु ववष्ट्ट 

अध्मऺ, इऩान 

ऩघछल्रो सभमभा घनजी ऺेिरे घनभाणण गनण रागेका जरववद्मुत ्आमोजनारे धभाधभ ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

गरययहेका छन ्। ऩुससम्भभा झन्ड ैचाय सम भेगावाटरे ववत्तीम व्मवस्थाऩन गनण सक्न ेदेखिएको छ । फैंक तथा 
ववत्तीम सॊस्थाको ऩुॉजी फढ्दै गएकारे आगाभी हदनभा जरववद्मुत ्ऺेिभा रगानीका रागग थऩ सहज हुन ेदेखिन्छ । 
याम्रो प्रघतपर ऩाउन ेय आमोजना घनभाणणभा स्थानीमरे द:ुि नहदन ेसुघनष्ट्श्चत बएभा जरववद्मुत्भा रगानी फढ्न े

देखिन्छ । ववववधता य गुणस्तयीमता ल्माउन ेहो बन ेमस ऺेिभा प्रत्मऺ वैदेलशक रगानी (एपडडआई) आवश्मक छ 

। रगानीराई प्रोत्साहन गदै सयकाय ठूरा जराशममुक्त आमोजना य प्रसायण राइन घनभाणणभा केष्ट्न्रत हुनुऩछण। 
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ऊजािभन्द्त्रीरे योके ऩीऩीए  

ववकास थाऩा  
ऊजाणभन्िी जनादणन शभाणरे ऩदबाय सम्हारेको बोलरऩल्ट अथाणत ्बदौ १ गत ेववद्मुत ्प्रागधकयणको वावषणकोत्सव 

सभायोहराई सम्फोधन गदै बनेका गथए, ‘महाॉ १० हजाय भेगावाट त्रफजुरी अहहल्म ैिऩत हुन्छ तय प्रागधकयणरे 

ऩीऩीए (घनजी ऺेिफाट त्रफजुरी िरयद गन ेसम्झौता) योकेय फसकेो छ, ऩीऩीए न ैयोकेऩघछ कसयी हुन्छ जरववद्मुत ्

ववकास ? ’ 

मस्तो अलबव्मष्ट्क्त हदन ेऊजाणभन्िीरे प्रागधकयण सञ्चारक सलभघत फैठक चाय सातादेखि योकेय नौवटा जरववद्मुत ्

आमोजनाको ऩीऩीए योकेका छन ्। उनी आपैं  प्रागधकयणको अध्मऺ बएऩघछ य आऩूmरे बनेका व्मष्ट्क्तराई 

सञ्चारक सलभघत सदस्मभा घनमुक्त गयेऩघछ भाि फैठक सुरु गन ेजानकायी आपू घनकटराई हदएका छन ्। 
भन्िीको मो यणनीघतको लसकाय प्रागधकयण फनेको छ‟, स्रोतरे बन्मो, „घनमलभत काभ ठतऩ हुन ेष्ट्स्थघतभा ऩुगेको छ 

।‟ 
वषौ रगाएय ऩीऩीएको प्रकक्रमाभा ऩुगेका नौवटा आमोजनाभध्मे कघतऩमका राइसेन्सका म्माद सककन रागेका छन ्

बन ेकघतऩमका कनेक्सन एगग्रभेन्ट (जडान सम्झौता) ऩूया हुन रागेका छन ्। प्रागधकयण सञ्चारक सलभघतरे 

ऩारयत गनुणऩन ेऩीऩीएसम्फन्धी घनणणमभा अगधकाॊश ऊजाणभन्िीको ववशषे चाि यहॉदै आएको छ । 
तत्कारीन ऊजाणभन्िी गोकणण त्रफरटरे प्रागधकयणको अध्मऺ ऊजाणभन्िी हुॉदा याजनीघतक हस्तऺेऩ हुन ेबन्दै ऊजाण 
सगचवराई ष्ट्जम्भेवायी हदएका गथए । ऩघछ याधा ऻवारी ऊजाणभन्िी बएऩघछ ऩुन् भन्िी न ैअध्मऺ फस्न ेऩयम्ऩया 
फस्मो । 
ऻवारीराई तत्कारीन प्रधानभन्िी सुशीर कोइयारारे फिाणस्त गयेऩघछ ऊजाणको ऩघन ष्ट्जम्भेवायी ऩाएका तत्कारीन 

उऩप्रधान तथा गहृभन्िी वाभदेव गौतभरे प्रागधकयणका कामणकायी घनदेशक भुकेश काफ्रेराई फिाणस्त गन ेय 

प्रागधकयण अध्मऺ ऊजाणसगचव हुन ेप्रस्ताव भष्ट्न्िऩरयषद्भा रगेका गथए । गौतभका ती प्रस्तावभध्मे ऊजाणसगचव 

अध्मऺ हुनेभाि ऩारयत बएको गथमो बन ेकामणकायी घनदेशक हटाउन ेप्रस्ताव अस्वीकृत बएको गथमो । 
उजाणभन्िीरे सञ्चारक सलभघत फैठक योकेय नौवटा जरववद्मुत ्आमोजनाको ऩीऩीए योकेका छन ्।  
मता भन्िी शभाणरे बन ेप्रागधकयण अध्मऺ आपै हुन ेप्रस्ताव भष्ट्न्िऩरयषद्भा ऩेस गनण रागेको जानकायी स्रोतरे 

हदमो । प्रागधकयण स्रोतका अनुसाय भन्िीको घनदेशनरे ऩीऩीए योककएका आमोजनाभा तल्रो गचख्र्वा (४.०६ 

भेगावाट), येरे (६ भेगावाट), लसद्गधिोरा (१० भेगावाट), सुऩय भादी (४४ भेगावाट), भध्म तभोय (५४ भेगावाट), 

भागथल्रो नेसभ (४१.४ भेगावाट), रुरुवान्छु (१३.५ भेगावाट), न्माभ न्माभ (६ भेगावाट), िानीिोरा ऺभता ववस्ताय 

(४० भेगावाट) छन ्। 
गत वैशािदेखि ऩीऩीएको ऩिाणइभा यहेका मी आमोजनाको म्माद सककए त्मसको ष्ट्जम्भा कसरे लरन ेबन्न ेप्रश्न 

उठेको छ । ववगतभा भन्िी य कामणकायी घनदेशकको वववादका कायण प्रागधकयण सञ्चारक सलभघतको फैठक फस्न 

नसक्दा राइसेन्सको म्माद सककई कघतऩम आमोजना िायेजीभा ऩयेका गथए । मसफाट प्रवद्र्धकराई कयोडौं रुऩैमाॉ 
नोक्सानी बएको गथमो । 
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प्रागधकयणका कामणकायी घनदेशक काफ्रेका अनुसाय फैठक याख्न ेघनदेशन भन्िारमफाट नआएका कायण हुन नसकेको 
हो । हयेक साता फस्दै आएको फैठक चाय सातादेखि ठतऩ हुॉदा प्रागधकयणका घनमलभत काभसभेत प्रबाववत बएको 
काफ्रेरे स्वीकाय गये । 
उनरे सञ्चारक सलभघतफाट ऩारयत हुनुऩन े४० वटा एजेन्डा योककएको फताए । त्मसभा दईु साताअघि सगचवारमभा 
आएको प्रागधकयणको वावषणक फजेटसभेत छ । 
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२४.२ भेगावाट लरिु ‘ए’ भा ५ फैंकरे ३ अफि ३३ कयोड रगानी गन े

नुम्फुय हहभारम हाइड्रोऩावय प्रालरद्धाया प्रवद्र्गधत २४.२ भेगावाटको लरि ुए जरववद्मुत ्आमोजनाको ववत्तीम 

व्मवस्थाऩन बएको छ ।  
सोरुिमु्फ ुय याभेछाऩ ष्ट्जल्राको लरि ुिोराभा हुन रागेको आमोजनाभा रक्ष्भी फैंकको अगुवाइ य लसद्धाथण फैंकको 
सहअगुवाइभा ३ अफण ३३ कयोड रगानी गन ेगयी ववत्तीम व्मवस्थाऩन बएको हो । 
४ अफण ४४ कयोड रागत अनुभान यहेको आमोजनाभा रक्ष्भी फैंकरे ९६ कयोड ७० राि, लसद्धाथण फैंकरे ८७ कयोड, 

सेन्चयुी कभलसणमर फैंकरे ७२ कयोड ४० राि, लसहटजन फैंक इन्टयनेसनरको ४८ कयोड ३० राि य फैंक अप 

काठभाडौं रुष्ट्म्फनीरे २९ कयोड रगानी गनण सम्झौता गयेका छन ्। 
फुधफाय कम्ऩनी य फैंकफीच ववत्तीम व्मवस्थाऩनका रागग ऋण सम्झौता बएको छ । नुम्फुय हहभारम प्रालरराई 

भोतीरार दगुड अध्मऺ यहेको एभबी दगुड ग्रुऩरे प्रवद्र्धन गयेको छ ।  
२२ पागुन २०७१ भा नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणसॉग ववद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गरयसकेको आमोजनारे १६ 

कावत्तक २०७२ भा ववद्मुत ्ववकास ववबागफाट उत्ऩादन अनुभघतऩि ऩाएको गथमो । 
वावषणक १३५.६८ गेगावाट आवय ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म यािेको आमोजना सन ्२०२० लबि ऩूया गन ेरक्ष्म छ ।  
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दोदी करयडोयभा १७ अफिका ३ आमोजना 
छववरार फगारे  

रभजुङको दोदॊिोरा करयडोयभा ३ वटा जरववद्मुत ्आमोजनारे आमोजना घनभाणणको कामण तीव्र गघतभा अघि 

फढाएका छन ्। 
आगाभी २ वषणलबि ैववद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म लरएका ववलबन्न तीन प्रवद्र्धकरे १६ अफण ५९ कयोड रगानीका 
छुट्टाछुट्टै ३ आमोजनाको घनभाणण कामणराई तीव्रता हदएका हुन ्। तीन ैआमोजनाको जडडत ऺभता १ सम २ 

भेगावाट यहेको छ ।  
दोदॊिोरा करयडोयभा २७ भेगावाट ऺभताको दोदॊ, २५ भेगावाटको दोदॊ–ए य ४९.६ भेगावाटको सुऩय दोदॊ–ि गयी 
तीनवटा आमोजना घनभाणणाधीन अवस्थाभा छन ्। 
मीभध्मे दोदॊ िोराको अग्रबागभा घनभाणणाधीन ४९.६ भेगावाटको सुऩय दोदॊ–ि रे ववगत ३ भहहनादेखि सरुुङ 

घनभाणणको कामण थारेको छ । प्रवद्र्धक कम्ऩनीका प्रफन्ध सञ्चारक केशवफहादयु यामभाझीरे एकसम फढी 
काभदायरे आमोजनाभा काभ गयेको फताए । 
“आमोजनाको सुरुङ घनभाणण, ववद्मुत्गहृ आसऩासको बूबाग िन्न ेकाभ बइयहेको छ,” यामभाझीरे बन,े “हाभी 
आमोजना घनभाणणभा जुटेको बिणयै बएकारे धेयै काभ गनण सककएको छैन । अकोघतय फिाणका कायण काभ गनण अलर 

सभस्मा बमो । हाभी आगाभी जनवयीदेखि ऩूया ऺभताभा काभ गनेछौं ।” 

८ अफण २९ कयोडको स्वदेशी रगानीभा घनभाणणाधीन मो आमोजनारे ऩीऩीए य ववत्तीम व्मवस्थाऩन सम्ऩन्न बएरगत्त ै

आमोजना घनभाणणको कायम् प्रायम्ब गयेको गथमो । 
मस ैकरयडोयभा घनभाणणाधीन २५ भेगावाट ऺभताको दोदॊ–ए रे ऩघन आमोजना घनभाणणको कामण २० प्रघतशत सम्ऩन्न 

गरयसकेको छ । प्रवद्र्धक कम्ऩनी लरफटॊ इनजॉ हाइड्रोऩावय प्रालररे ०६९ भा ऩीऩीए सम्ऩन्न गयी मो आमोजना 
घनभाणणको कामणराई अघि फढाएको हो । 
कुर ४ अफणको रगानीभा घनभाणणाधीन मो आमोजनाको अहहरेसम्भ सुरुङ य सहामक सुरुङ गयी ७ सम लभटय सुरुङ 

घनभाणणको कामण सककएको छ । आमोजनाका अनुसाय अझै २ ककरोलभटय सुरुङको घनभाणण कामण फाॉकी छ । 
मसका साथ ैआमोजनाभा अहहरे ववद्मुत्गहृ घनभाणणको कामण य ऩेनस्टकको कामण ऩघन तीव्र गघतभा अघि फढेको 
आमोजनाका सञ्चारक याजेन्र वस्तीरे फताए ।  
मस्त,ै हहभारमन ऩावय ऩाटणनय प्रालरद्वाया घनभाणणाधीन २७ भेगावाटको दोदॊरे ऩघन आफ्नो घनभाणण कामणराई 

तीव्रता हदएको छ । आमोजनारे अहहरेसम्भ २५ प्रघतशत घनभाणण कामण सम्ऩन्न गरयसकेको आमोजनाका आमोजना 
प्रभुि याभचन्र ऩौडरेरे फताए । 
उनका अनुसाय आमोजनाभा सुरुङको २५, ववद्मुत्गहृको ५ य फाॉध ऺेिको ३५ प्रघतशत काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ । 
“फिाणका कायण आमोजनाभा िास ैकाभको गघत छैन ्” उनरे बन,े “अहहरे आमोजना घनभाणणभा सम जनाभाि ै

काभदाय कामणयत छन ्। अफ फिाण ऩघन हट्मो काभदायको सॊख्मा फढाउन ेतमायीभा छौं ।” 
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स्ऩेनी कम्ऩनीसॉग ठेक्का सम्झौता तोडडन े

त्रिबुवन अन्तययाष्ट्रिम ववभानस्थर ववस्तायको ष्ट्जम्भा ऩाएको स्ऩेनी कम्ऩनी कन्स्िाक्िोया सान्जोसेसॉगको ठेक्का 
सम्झौता तोडडन ेबएको छ । ठेकेदाय कम्ऩनीरे घनधाणरयत सभमभा काभ ऩूया नगयी अनावश्मक सतणहरू तेस्माणउन 

थारेको बन्दै नागरयक उड्डमन प्रागधकयणरे सान्जोसेसॉगको ठेक्का सम्झौता तोड्न ेतमायी गयेको हो ।  
सान्जोसेरे हारसम्भ १६ प्रघतशत भाि काभ सम्ऩन्न गयेको छ । गत भाचणभा काभ सम्ऩन्न गयी नोबेम्फयसम्भ 

सयकायराई हस्तान्तयण गन ेसतणफभोष्ट्जभ काभ नगयेऩघछ प्रागधकयण उसराई हटाउन ेघनरकषणभा ऩुगेको हो ।  
ठेकेदाय य प्रागधकयणफीच ववस्तारयत ऺेिभा ऩुन ेभाटो कहाॉफाट ल्माउने बन्न ेभुख्म वववाद छ । ठेकेदायरे ऩशुऩघत 

ऺेिबन्दा अन्मिफाट भाटो नल्माउन ेअडान लरएको छ । सो ऺेिको वववादभा अष्ट्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान 

आमोगरे हात हारेऩघछ मो वववाद अदारत ऩुगेको गथमो ।  
मद्मवऩ, ववशषे अदारतरे मस भुद्दाभा अलबमुक्तहरूराई सपाइ हदए ऩघन उक्त ऺेिको भाटो उऩबोग गनण ऩाउन े

वा नऩाउन ेबन्न ेसम्फन्धभा स्ऩरट ऩायेको छैन ।    
ठेकेदायरे तीन वषणको अवगधभा काभ गनण नसकेको ष्ट्जम्भेवायी लरएको छैन । फरु सयकायसॉग ऺघतऩूघत ण भागेऩघछ 

हटाउन ेतमायी गरयएको हो । प्रागधकयण स्रोतका अनुसाय सम्झौताअवगध अझै २ भहहना फाॉकी यहेकारे कानुनी 
ऩयाभशण बैयहेको छ ।  
“अहहरेसम्भको काभ हेदाण अफ याख्न ेअवस्था छैन, तय ऩघन घनणणम बन ेबइसकेको छैन,” त्रिबुवन अन्तययाष्ट्रिम 

ववभानस्थर अन्तगणतको हवाई ऺभता अलबवदृ्गध आमोजनाका प्रभुि फाफुयाभ ऩौडरेरे बन े। कम्ऩनीको 
नोबेम्फयसम्भ ठेक्का यहेकारे अफ कम्ऩनीराई हटाउॉदा पेरय आउन सक्न ेकानुनी अड्चनहरू अध्ममन बइयहेको 
सभेत ऩौडरेरे जानकायी हदए ।  
“भाटो ऩशुऩघतकै चाहहन ेबनेय कम्ऩनीरे अड्डी लरएको छ तय ठेक्का सम्झौताभा भाटो ऩशुऩघतफाट हदन ेबन्न े

उल्रेि छैन,” ऩौडरेरे बन े। एलसमारी ववकास फैंक (एडीफी)को ८ कयोड अभेरयकी डरयको ऋण सहमोगभा 
ववभानस्थरको ऺभता ववभानस्थरको काभ सुरु बएको गथमो । एडीफीको ववभानस्थरको ववस्तायका रागग ७ कयोड 

डरय ऋण य एक कयोड डरय अनुदान हदएको गथमो ।  
ववलबन्न कायण देिाउॉ दै कम्ऩनीरे २ अफण ३१ कयोड रुऩैमाॉ ऺघतऩूघत ण भागेको छ । ऩटक–ऩटक सम्झौता नवीकयण 

गयाएय सभम गुजायेको कम्ऩनीरे २ अफण ३१ कयोड रुऩैमाॉ ऺघतऩूघत ण हदनुऩन ेसतण नागरयक उड्डमन प्रागधकयणसॉग 

यािेको गथमो । जम्भा ६ अफणभा काभ सम्ऩन्न गनेगयी लरएको ठेक्काभा कम्ऩनीरे २ अफण ३१ कयोड रुऩैमाॉ ऺघतऩूघत ण 
भागेको छ ।  
“भाटो ऩशुऩघतकै चाहहन ेबनेय कम्ऩनीरे अड्डी लरएको छ तय ठेक्का सम्झौताभा भाटो ऩशुऩघतफाट हदन ेबन्न े

उल्रेि छैन,” ऩौडरेरे बन े। एलसमारी ववकास फैंक (एडीफी)को ८ कयोड अभेरयकी डरयको ऋण सहमोगभा 
ववभानस्थरको ऺभता ववभानस्थरको काभ सुरु बएको गथमो । एडीफीको ववभानस्थरको ववस्तायका रागग ७ कयोड 

डरय ऋण य एक कयोड डरय अनुदान हदएको गथमो ।  
“ववस्तायको ष्ट्जम्भा हदइएको कम्ऩनीरे कुन ैरक्ष्महरू ऩूया नगयेकारे अफ याख्नकुो कुन ैअथण छैन,” सॊस्कृघत, ऩमणटन 

तथा नागरयक उड्डमन भन्िारमका सगचव प्रेभकुभाय याईरे बन े। अरु कम्ऩनी ल्माउन केही सभम लरए ऩघन 

ठेकदायहरूराई भनोभानी गनण फाट योक्न ऩघन ठेक्का तोड्न रागगएको सगचव याईरे जानकायी हदए ।  



मोजनाअनुसाय ववभानस्थरको उत्तय य दक्षऺण दवुैघतय धावनभागण ववस्ताय गनण रागगएको छ । दक्षऺणऩट्हट कोटेश्वय 

य उत्तयऩट्हट गुह्मेश्वयी पाॉटतपण  धावनभागण ववस्तायको काभ बइयहेको गथमो । दवुै बागभा ३-३ सम लभटय ववस्ताय 

गन ेरक्ष्म छ । ववस्तायऩघछ धावनभागणको रम्फाइ ३ हजाय ६५० लभटय हुनेछ ।  
हार रम्फाइ ३ हजाय ५० लभटय य चौडाइ ६० लभटय छ ।  “कम्ऩनीरे गनुणऩन ेधावनभागणको घनभाणण ऩहहरे गथमो तय 

भाटो नऩाएको बन्दै बवन घनभाणणतपण  रागेको छ,” ऩौडरेरे बन े। अन्तययाष्ट्रिम उडानतपण को ऩाककण ङ एप्रोन 

घनभाणण, मािकुो साभान ल्माउन ेफेल्ट (कन्बेमय फेल्ट) घनभाणणको ष्ट्जम्भा ऩाएको बए ऩघन घनधाणरयत काभको गघत 

घनकै सुस्त छ ।  
सॊस्कृघत, ऩमणटन तथा नागरयक उड्डमनभन्िी जीवनफहादयु शाहीरे काभ नगन ेकम्ऩनीको ठेक्का तोड्न ेउल्रेि गदै 

ठेक्का तोड्दा अन्म कम्ऩनीहरू कघत घछटो आएय काभ सुरु गनण सक्छन सो ववषमभा ऩघन ध्मान हदनुऩन ेफताएका 
छन ्। “रक्ष्मअनुसाय काभ नगनेराई हटाउनुको ववकल्ऩ छैन, अफ घछटो ल्माउन अरु प्रकक्रमा ऩघन घछटो सुरु गनण 
ऩदणछ,” भन्िी शाहीरे बन े।  
सन ्२०२८ सम्भको गुरुमोजनाअनुसाय त्रिबवुन ववभानस्थरभा आन्तरयक मािकुा रागग २९ राि य 

अन्तययाष्ट्रिमतपण  ६३ राि मािरुाई सेवा हदन सक्न ेऺभता ववस्ताय गन ेमोजना छ । मोजनाभा अत्माधघुनक 

टलभणनर बवन, ट्माक्सी व,े ट्माक्सी ऩाककण ङरगामत यहेका छन ।  
एलसमारी ववकास फैंक (एडीफी)को १० कयोड अभेरयकी डरय (१० अफण रुऩैमाॉ)को ववभानस्थर सुधाय 

गुरुमोजनाअनुसाय धावनभागण तथा ऩाककण ङ ववस्तायको काभ थालरएको हो । गुरुमोजना अनुसाय ६० कयोड अभेरयकी 
डरय िचण हुन ेअनुभान गरयएको छ । 
 

 


