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ऊजजाको ३८ फ ॉदे कजमामोजनज, ‘द ई वषाभज रोडसेडडङ अन्त्म’ 

सयकायरे भोफाइर/टेलरपोन, इन्टयनेट शुल्कको १५ प्रततशत यकभ जरविद्मुत ्क्षेत्रको विकासभा रगानी गन े

अिधायणासहितको ३८ फुॉदे कामयमोजना ल्माएको छ। ऊजायभन्त्री जनादयन शभायरे शुक्रफाय भन्त्रारमभा ऩत्रकाय 

सम्भेरन गयी प्रत्मेक नागरयकरे दयूसञ्चाय सेिा लरॉदा ततन ेशुल्कको तनश्चचत यकभ काटी जरविद्मुत ्क्षेत्रको 
विकासका रागग रगानी जुटाउने सयकायको नमाॉ अिधायणा अगाडड सायेका िुन।् उनका अनुसाय ऊजाय भन्त्रारमरे 

सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारमसॉगको सभन्िमभा उक्त अिधायणाराई भूतयरूऩ हदन ेगिृकामय सुरु गरयसकेको छ। 
भन्त्री शभायका अनुसाय नेऩार टेलरकभ, एनसेर य अन्म दयूसञ्चाय सेिा प्रदामकराई मो मोजनाभा सिबागी गयाउन े

गिृकामय बइयिेको छ। अतघल्रो आगथयक िर्यभा नेऩार टेलरकभ, एनसेररगामत दयूसञ्चाय सेिा प्रदामक कम्ऩनीरे 

१ खफय रुऩैमाॉबन्दा फढी आम्दानी गयेका गथए, त्मसको १५ प्रततशत यकभ १५ अफय रुऩैमाॉबन्दा फढी िुन्छ। एक िर्यको 
आम्दानीफाट भात्र ७५ भेगािाटसम्भको जरविद्मुत ्आमोजना तनभायण गनय सककन्छ। तनभायण गनय ५ िर्यबन्दा फढी 
राग्न े१२ सम भेगािाटको फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाका रागग ऊजायद्िाया प्रस्तावित दयूसञ्चाय सेिाको १५ 

प्रततशत शुल्कराई इश्क्िटी याखी फाॉकी ऋण लरएय रागत जुटाउन सककन्छ। 
ऊजायको कामयमोजनाभा दयूसञ्चाय सेिाभा थऩ १५ प्रततशत दयूसञ्चाय शुल्क रगाउन ेिा अहिरेको शुल्कफाट उठ्न े

यकभफाट १५ प्रततशत विद्मुत ्क्षेत्रको विकासभा रगाउन ेबन्न ेप्रस्ट छैन। 
भुरुकभा रोडसेडडङ अन्त्म गनय अतघल्रो सयकायरे ल्माएको ऊजाय सॊकट तनिायण तथा १० िर् ेविद्मुत ्विकास 

मोजना कामायन्िमन निुॉदै ितयभान सयकायरे ऊजाय क्षेत्रको विकासका रागग ३८ फुॉदे भध्म तथा दीघयकारीन 

कामयमोजना अतघ सायेको िो। भन्त्री शभायरे मोजनाभा नोक्सानभा सञ्चारन बइयिेको विद्मुत ्प्रागधकयणराई 

नापाभा रैजान,े दईु िर्यभा रोडसेडडङ िटाउन ेय स्िदेशी तथा विदेशी रगानी प्रिद्र्धन गन ेकामयमोजनासभेत अतघ 

सायेका छन।् 
सयकायरे ऊजायको विकासका रागग ‗नेऩारको ऩानी जनताको रगानी‘ नायासभेत अतघ सायेको छ। भागथल्रो अरुण, 

दधूकोसी, तभोय, सुनकोसी तेस्रो, नरलसॊिगाड, उत्तयगॊगा, नौभुये य ततरा–१ जस्ता आमोजना जनताको रगानीभा 
अगाडड फढाउने मोजनासभेत कामयमोजनाभा उल्रेख छन।् 
कामयमोजनाभा कभयचायी सञ्चम 

कोर्, नागरयक रगानी कोर्, बफभा सॊस्थान, नऩेारी सेनाको सैतनक कल्माणकायी कोर्, प्रियी कल्माण कोर्जस्ता 
सॊस्थाभा यिेको यकभसभेत जरविद्मुत्भा रगानीका रागग छुट्टै कम्ऩनी खडा गन ेय त्मसभा नागरयकरे सभेत 

सिज रूऩभा रगानी गनय सक्न ेिाताियण फनाउन ेमोजनासभेत छ। ती वित्तीम सॊस्था य कोर्भा जरविद्मुत ्

आमोजनाभा तत्कार रगानी गनय सककन े१ खफय २५ अफय रुऩैमाॉ यिेको ऊजाय भन्त्रारमरे जनाएको छ। विदेशभा 
कामययत नेऩारीफाट लबबत्रन ेयेलभटमान्सराई सभेत जरविद्मुत्भा रगानी गन ेमोजनाका साथ काभ सुरु बइसकेको 
भत कामयमोजनाभा उल्रेख छ। 
भन्त्री शभायका अनुसाय भन्त्रारमरे नेऩारी सेनाराई एउटा नभुना ऩरयमोजना अगाडड फढाउन आग्रि गरयसकेको छ। 
ऊजायरे सेनाराई योल्ऩाभा यिेको १२ भेगािाट क्षभताको भादी खोरा आमोजना अगाडड फढाउन ेअश्ततमायी मसअतघ 

न ैहदइसकेको छ। नेऩारी सेनाराई उक्त ऩरयमोजना तत्कार अगाडड फढाउन य अको आमोजना ऩतन श्जम्भा लरन 



आग्रि गरयएको जानकायीसभेत भन्त्री शभायरे हदए। ऊजाय भन्त्रारमरे सुयक्षा तनकामका उच्च अगधकृतदेखख 

लसऩािीसम्भ सफैरे सेमय रगानी गनय ऩाउन ेअिस्था सुतनश्चचत गन ेबएको छ। 
सयकायरे सीभान्तकृत िगय, जनआन्दोरनका सहिद तथा फेऩत्ता व्मश्क्तका ऩीडडत ऩरयिाय, घाइत,े अऩाॊग बएका 
तथा अतत विऩन्न जनताको आगथयक अिस्था सुधानय सयकाय िा सयकायी स्िालभत्िका सॊस्थाको फिुभत सेमय यिेको 
जरविद्मुत ्आमोजनाभा उनीिरूराई सिुलरमत दयभा तनश्चचत प्रततशत सेमय हदन ेप्रस्तािसभेत ऊजाय भन्त्रारमको 
कामयमोजनाभा छ। 
सयकायरे विद्मुत ्चिुािट तनमन्त्रणका रागग विशरे् अलबमान सञ्चारन गन ेबएको छ। प्रागधकयणका अनुसाय िार 

२५ प्रततशत विद्मुत ्चिुािट बइयिेको छ। प्रागधकयणको कुर फक्मौता १० अफय रुऩैमाॉ उठाउन फक्मौता यिेका 
ग्रािकको राइन धभाधभ काट्ने अलबमानसभेत जायी छ। 
भन्त्री शभायरे १० िजाय ८ सम भेगािाट क्षभताको कणायरी गचसाऩानी जरविद्मुत ्आमोजनाराई दक्षक्षण एलसमारी 
क्षेत्रीम सिमोग सॊगठन (साकय ) स्तयीम आमोजनाका रूऩभा अगाडड फढाउने  जानकायीसभेत हदए।  कामयमोजनाभा 
दईु िर्यभा रोडसेडडङ अन्त्म य अफको नौ िर्यभा थऩ १० िजाय भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गन ेअल्ऩकारीन तथा 
दीघयकारीन मोजना छ । शभायरे अल्ऩकारीनअन्तगयत अफको दईु िर्यभा रोडसेडडङ अन्त्मका रागग जरविद्मुत्फाट 

थऩ ८ सम य सोरायफाट करयफ १ सम ५०, बायतफाट आमात ५ सम य अन्म िैकश्ल्ऩक स्रोतफाट ५० भेगािाट थऩ 

आऩूततय गन ेरक्ष्म यिेको फताए । 
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द ई वषाभबत्र १४ सम भेगजवजट ववद्म त ्उ्ऩजदन गरयन े

सयकायरे ऊजाय सङ्कटराई सभाधान गन ेरक्ष्मका साथ आगाभी दईु िर्यलबत्र एक िजाय ४५० भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेरक्ष्म अगाडड सायेको छ। सयकायरे नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण, उसका सिामक कम्ऩनी एिभ ्नीश्ज 

क्षेत्रका प्रिद्र्धकराई तनभायणभा यिेका आमोजनाराई तछटोबन्दा तछटो सम्ऩन्न गनय आग्रि गदै उक्त रक्ष्म अगाडड 

सायेको िो। 
प्रागधकयणरे तनभायण गरययिेको ३२ भेगािाट क्षभताको चभेलरमा य कुरेखानी तेस्रो आमोजनाराई आगाभी 
भाघसम्भ सम्ऩन्न गन ेफताएको छ। कुरेखानी तेस्रो १४ भेगािाट क्षभताको िो। मस्त ैसिामक कम्ऩनीभापय त 

अगाडड फढाइएका आमोजनाराई ऩतन तछटो सम्ऩन्न गनय आिचमक सिजीकयण गरयनेछ। त्मसभा भागथल्रो 
ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना प्रभुख यिेको छ। सो आमोजनाको क्षभता ४५६ भेगािाट यिेको छ। 
आगाभी भङ्लसयदेखख फाॉधस्थर तथा अन्म बौततक ऩूिायधायको काभ अगाडड फढाइनेछ। बूकम्ऩ य बायतको अघोवर्त 

नाकाफन्दीका कायण प्रबावित बएको सो आमोजनाको तनभायण सुरु बइसकेको छ। मस्त ैगचलरभ ेजरविद्मुत ्

आमोजनाका सिामक कम्ऩनीभापय त अगाडड फढेका साञ्जेन, भागथल्रो साञ्जेन, यसुिागढी आमोजनाको 
तनभायणराई ऩतन गतत हदइनेछ। 
ऊजाय भन्त्री जनायद्न शभायरे प्रागधकयणकै अको भित्िऩूणय आमोजना भागथल्रो बत्रशुरी थ्री ए तनभायणभा बइयिेको 
हढराइ तछट्टै अन्त्म िुन ेय त्मसका रागग आिचमक ऩिर गरयएको फताए। उनरे प्रागधयकण य मसका सिामक 

कम्ऩनीभापय त जरविद्मुत ्आमोजनाफाट ८५० भेगािाट, तनजी प्रिद्र्धकफाट ४०० भेगािाट तथा सौमय, 
जैविकरगामत स्रोतफाट २०० भेगािाट गयी कुर एक िजाय ४५० भेगािाट विद्मुत ्आन्तरयक ग्रीडभा थऩ गरयन े

जानकायी हदए।  
मस्त ैढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापय त थऩ ६०० भेगािाट विद्मुत ्आमात गरयन ेसम्झौता 
मसअतघ न ैबइसकेको छ। ढल्केफयभा गचतनमाॉ ठेकेदायरे सिस्टेसन तनभायणको काभ अगाडड फढाइयिेको छ। 
ढल्केफयभज द ई भसफ्ट्भज कजभ  

ऊजाय भन्त्री शभायरे ढल्केफयभा सिस्टेसन तनभायण प्रकक्रमारे गतत लरएको फताए। उनरे बन,े'िार दैतनक दईु 

लसफ्ट्भा सिस्टेसन तनभायण बइयिेको छ। गचतनमाॉ ठेकेदायरे दैतनक ३०० फढी भजदयु ऩरयचारन गरययिेको छ।' 
सिस्टेसन आगाभी भङ्लसय अन्त्मसम्भ तनभायण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ। सो सिस्टेसन तनभायण सम्ऩन्न 

बएऩतछ बायतफाट थऩ विद्मुत ्आमात गनय सिज िुनेछ। २२० केबी क्षभताको सो सिस्टेसनफाट थऩ विद्मुत ्

आमात गरयन ेय भुरुकभा जायी ऊजाय सङ्कटराई सभाधान गन ेसयकायको रक्ष्म छ। 
मस्त ैढल्केफय–खखम्ती प्रसायण राइन तनभायण ऩतन अश्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ। आमोजनाको प्रबािकायी अनुगभन 

बइयिेकारे तनभायणभा यिेका भित्िऩूणय ऩरयमोजना तोककएको सभमभा नै सम्ऩन्न िुन ेप्रागधकयणका प्रसायण 

तनदेशनारमका प्रभुख कन्िैमारार भानन्धयरे फताए।  
च हजवट ननमन्तत्रण अभबमजन ननयन्ततय  

मस्त ैचिुािट तनमन्त्रण एिभ ्ऊजाय दक्षता कामयक्रभराई प्रबािकायी रुऩभा राग ूगन ेसयकायको मोजना यिेको छ। 
प्रागधकयणका नितनमुुुक्त कामयकायी तनदेशक कुरभान तघलसङरे चिुािट तनमन्त्रणराई प्रभुख कामयमोजनाका 
रुऩभा अगाडड सान ेकामयसूची साियजतनक गयेका छन।् 



केन्रीम प्रसायण राइनभा प्रिाि िुन ेविद्मुत्भध्मे २५ प्रततशत विद्मुत ्चिुािट िुन ेप्रागधकयणको बनाइ छ। चिुािट 

भात्र ैतनमन्त्रण गनय सके २५० भेगािाट फयाफयको विद्मुत ्जोगाउन सककने प्रागधकयणको बनाइ छ। 
मस्त ैप्रागधकयणको फक्मौता ऩतन दश अफय रुऩैमाॉ यिेको छ। फक्मौता एिभ ्चिुािट तनमन्त्रणराई अलबमानका 
रुऩभा अगाडड फढाउन ेय सो अलबमान तनयन्तय याख्न ेभन्त्रारमरे जनाएको छ। 
ठूरो ऺभतजको प्रसजयण रजइन फनजइन े 

सयकायरे िार प्रचरनभा यिेका साना तथा भझौरा क्षभताका प्रसायण राइनको सट्टाभा ४०० केबीदेखख ७६५ केबी 
क्षभताका ठूरा प्रसायण राइन तनभायण गन ेकामयराई अलबमानका रुऩभा अगाडड फढाउन ेबएको छ। प्रागधकयणरे 

िार ११ केबीदेखख ४०० केबी क्षभताका भात्र ैप्रसायण राइन तनभायण गरययिेको छ। 
एकाध िर्यलबत्र दस िजाय भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत ्उत्ऩादन िुन ेबएकारे ठूरो क्षभताको प्रसायण याजभागय जरुयी 
यिेको ऊजाय भन्त्रारमका सिसगचि हदनेश तघलभयेरे फताए। त्मसभा नदीको क्षभता अनुसाय उत्तय–दक्षक्षण जोड्न े

उच्च बोल्टेज क्षभताका प्रसायण राइनको तनभायण कामय थारनी गन ेय भध्म ऩिाडी याजभागयको तनश्चचत खण्डभा 
ऩतन उच्च बोल्टेजका प्रसायण राइन तनभायण गरयन ेसयकायको रक्ष्म यिेको सिसगचि तघलभयेको बनाइ छ।  
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नेऩजरको ऩजनी जनतजको रगजनी 
सचने गौतभ 

ऊजाय भन्त्रारमरे भुरुकलबत्रको आन्तरयक वित्तीम स्रोतराई जरविद्मुत ्क्षेत्रको विकासका रागग अगधकतभ प्रमोग 

गनय ‗नेऩारको ऩानी जनताको रगानी‘ कामयक्रभ घोर्णा गयेकको छ । ऊजाय क्षेत्रको विकासका रागग अल्ऩकारीन य 

दीघयकारीन ३७ फुॉदे कामयमोजना शुक्रफाय साियजतनक गदै ऊजायभन्त्री जनादयन शभायरे आमोजना तनभायणका रागग 

स्िदेशी ऩूॉजीराई ऩरयचारन गरयन ेफताए ।  ‗सयकाय भातितका वित्तीम सॊस्था, तनजी वित्तीम सॊस्था, कल्माणकायी 
कोर्, येलभट्मान्स याष्ट्र सेिक कभयचायी, लशक्षक, सञ्चायकभॉ, भजदयु एिॊ सियसाधायण तथा सभुदामको प्रत्मक्ष 

रगानी तथा सिबागगताफाट साना, भध्मभ य ठूरा जरविद्मुत ्आमोजना विकास गन ेकामयक्रभ ल्माइनेछ,‘ उनरे 

बन े। 
कभयचायी सञ्चम कोर्, नागरयक रगानी कोर्, याश्ष्ट्रम बफभा सॊस्थान, नेऩार टेलरकभ, जरविद्मुत ्रगानी तथा 
विकास कम्ऩनी, सैतनक कल्माणकायी कोर्, नेऩार प्रियी कल्माणकायी कोर् तथा सशस्त्र प्रियी कल्माणकायी कोर् य 

साभाश्जक सुयक्षा कोर्का यकभ ऩरयचारन गन ेसयकायको मोजना छ । ती तनकामरे तत्कार ८८ अफय ६० कयोड 

रुऩैमाॉ य िावर्यक जम्भा िुन ेयकभफाट प्रततिर्य ५४ अफय ६० कयोड रुऩैमाॉ जरविद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गनय सककने 
प्रततफद्धता जनाइसकेका छन ्। 
सयकायरे येलभट्मान्स य भोफाइर करभा राग्न ेखचयको तनश्चचत प्रततशत यकभ जरविद्मुत्को सेमयभा रगानी गनय 
सॊमन्त्र व्मिस्था गन ेबएको छ । ‗मस्तो वित्तीम भागथल्रो अरुण, दधूकोसी य तभोय, भध्मका सुनकोशी ३ य राङटाङ 

तथा ऩश्चचभका नरलसङगाड, उत्तयगॊगा, नौभुये य ततरा १ जस्ता आमोजना अगाडड फढाइनेछ,‘ शभायरे बन,े ‗नेऩारी 
सेनारगामत सुयक्षा तनकामका सफ ैअॊगका सदस्मसभेतको सेमय रगानी यिन ेगयी एउटा नभुना जरविद्मुत ्

आमोजना सञ्चारन गरयनेछ ।‘ 
१० िजाय ८ सम भेगािाटको कणायरी गचसाऩानीराई साकय स्तयीम आमोजनाका रूऩभा विकास गरयन ेशभायरे फताए । 
नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणफाट तनभायण गरयन ेआमोजना सिामक कम्ऩनीभापय त गरयन ेघोर्णा उनरे गये । 
फ ढीगण्डकी सयकजयरे नै फनजउन,े स्थजनीमरजई सेमय नददइन े

एक िजाय दईु सम भेगािाटको फुढीगण्डकी जराशममुक्त जरविद्मुत ्आमोजना सयकायरे न ैफनाउन ेबएको छ । 
आमोजना प्रबावित धाहदङ य गोयखाका फालसन्दारे सेमय भागगयिेका िेरा ऊजाय भन्त्रारमरे विलबन्न तनकामफाट 

ऋण लरएय आमोजना आपौरे फनाउन ेघोर्णा गयेको िो ।  भिागो बएकारे आमोजना सयकाय आपौरे फनाउन ुऩन े

भन्त्री शभायरे फताए । 
‗फुढीगण्डकीको प्रततमुतनट रागत १३/१४ रुऩैमाॉ ऩछय  जुन ज्मादै भिागो िो, मस्तो भिागो आमोजनाभा जनताराई 

सेमय रगानी गनय हदनुिुॉदैन,‘ शभायरे बन,े ‗प्रततमुतनट ४/५ रुऩैमाॉ ऩन ेसस्ता आमोजना धेयै छन,् त्मस्ता सस्ता 
आमोजनाभा जनतारे रगानी गनय ऩाउन े

व्मिस्था गनुयऩछय  ।‘ 
फुढीगण्डकीको अनुभातनत रागत करयफ २ खफय ५९ अफय रुऩैमाॉ (२ अफय ५९ कयोड अभेरयकी डरय) छ । आमोजनाफाट 

धाहदङ य गोयखाका ८ िजाय १ सम १७ घयऩरयिायका ४५ िजाय ६ सम ११ जना विस्थाऩन िुन ेअध्ममनरे देखाएको 
छ । आमोजनाफाट १ राख २४ िजाय योऩनी जग्गा डुफानभा ऩनेछ । 



विस्थावऩतको ऩुनस्र्थाऩनारगामतका काभका रागग ५८ अफय रुऩैमाॉ (५८ कयोड डरय) राग्न ेअनुभान छ । सयकायरे 

आमोजनाका रागग मस िर्य ५ अफय रुऩैमाॉ छुट्माएको छ । ऩेरोर, भट्टीतेर, डडजेर य ििाई इन्धनभा बन्साय 

बफन्दभुा रगाइएको प्रततलरटय ५ रुऩैमाॉ ऩूिायधाय कयफाट करयफ १२ अफय उठ्न ेअनुभान गरयएको छ । भुआब्जा 
वितयणरगामतका प्रशासतनक काभ गनय अगधकायसम्ऩन्न छुट्टै कामयरम तछट्टै स्थाऩना गरयन ेभन्त्री शभायरे 

फताए । 
‗सॊमन्त्र गठनको प्रस्ताि सिभततका रागग अथय भन्त्रारमभा ऩठाइसककएको छ, मसफाये अथयभन्त्रीसॉग ऩतन छरपर 

गरयसकेका छौुा,‘ उनरे बन,े ‗अफ तछट्टै कामायरम स्थाऩना गयी काभ अतघ फढाउाछौुा ।‘ 
गरयफसॉग सयकजय कजमाक्रभ 

भन्त्रारमरे गरयफसॉग सयकाय कामयक्रभराई जरविद्मुत ्तनभायणभा ऩतन जोडकेो छ । भन्त्रारमका अनुसाय, 

सीभान्तकृत, सहिद तथा फेऩत्ता ऩरयिाय, घाइत ेअऩाॊगता बएका तथा अततविऩन्न जनताको अुाश्ुथयक अिस्था 
सुधानय सयकाय िा सयकायी स्िालभत्िका सॊस्थाको फिुभत सेमय यिेको जरविद्मुत ्आमोजनाभा उनीिरूका रागग 

सिुलरमत दयका तनश्चचत प्रततशत सेमय कामभ िुन ेव्मिस्था गरयनेछ । मस्तो सेमय उऩरब्ध गयाउादा सिुलरमत 

हदएको यकभ सयकायरे गरयफी तनिायण कोर्, मुिा स्ियोजगाय कोर्, भहिरा तथा फारफालरका, कृवर् विकास तथा 
स्थानीम विकासभा वऩछडडएका य सीभान्तकृत सभुदामको विकासका रागग छुट्माइन ेतनमलभत िावर्यक फजेटफाट 

सम्फश्न्धत कम्ऩनीराई हदइन ेव्मिस्था लभराउन सॊस्थागत ऩरयऩाटी फसालरन ेभन्त्रारमरे जनाएको छ । 
‗गरयफी य कभजोय आगथयक अिस्थाका कायण विद्मुत ्लभटय खरयद गनय नसकी फत्ती फाल्न नसक्न ेअततविऩन्न 

ऩरयिायका रागग िावर्यक रूऩभा तनश्चचत सॊतमाभा लभटय य सलबयस ताय विशरे् सिुलरमत दयभा उऩरब्ध गयाइनेछ,‘ 

भन्त्री शभायरे बन े। मुिारे शैक्षक्षक प्रभाणऩत्र गधतो याखी लरन ेऋण जरविद्मुत ्आमोजनाभा सेमय रगानी गनय 
ऩाउन ेव्मिस्था गरयन ेउनरे फताए । 
द ई वषाभबत्र रोडसेडडङ अन्त्म 

मस िर्य आधायबूत रूऩभा रोडसेडडङ अत्म िुन ेघोर्णा गयेको सयकायरे दईु िर्यलबत्र रोडसेडडङ ऩूणय ङऩभा अन्त्म 

गन ेफताएको छ । याश्ष्ट्रम ऊजाय सॊकट तनिायण तथा विद्मुत ्विकास दशकसम्फन्धी अिधायणाऩत्र य कामयमोजना, 
२०७२ प्रबािकायी कामायन्िमनभापय त रोड सेडडङको अिस्थाराई कभ गदै दईु िर्यलबत्र ऩूणय रूऩरे अन्त्म गन ेघोर्णा 
गयेको िो । 
विद्मुत ्प्रागधकयण य मसका सिामक कम्ऩनीभापय त तनभायण बइयिेका आमोजनाफाट ८ सम ५० भेगािाट, तनजी 
प्रिद्र्धकफाट ४ सम भेगािाट सौमय, जैविकरगामतका स्रोत य क्माश्टटब उत्ऩादनफाट २ सम भेगािाट गयी जम्भा १ 

िजाय ४ सम ५० भेगािाट आन्तरयक उत्ऩादनभापय त याश्ष्ट्रम गग्रडभा थऩ गरयनेछ,‘ भन्त्रारमरे बनेको छ । मस 

अिगधभा करयफ ६ सम भेगािाट विद्मुत ्बायतफाट आमात गरयनेछ । सञ्चारनभा यिेका जरविद्मुत ्केन्रराई 

अगधकतभ क्षभताभा सञ्चारन गरयन ेभन्त्रारमरे जनाएको छ । 
डरयभज वऩवऩएकज रजगग ‘हेजजङ पन्तड’ 

भन्त्रारमरे डरयभा विद्मुत ्खरयद–बफक्री सम्झौता (वऩवऩए) गदाय वितनभम जोखखभ (एक्सेन्स रयक्स) फेिोनय छुट्टै 

कोर् स्थाऩना प्रस्ताि अगाडड सायेको छ । डरयको बाउ फढे भुरा सटिी जोखखभ कोर्भापय त न ैफेिोरयनेछ । 
कोर् स्थाऩनाका रागग अथय भन्त्रारम य नेऩार याष्ट्र फैंकसॉग छरपर बइयिेको ऊजायरे फताएको छ । डरयभा वऩवऩए 

गदाय भुरुकको अथयतन्त्रभा असय ऩनय नहदन ‗िेश्जङ पन्ड‘ स्थाऩना गनय रागगएको भन्त्री शभायरे फताए । ‗कोर्राई 

डरयभा गरयन ेवऩवऩएको जोखखभ कभ गनय प्रमोगभा ल्माइनेछ,‘ उनरे बन,े ‗मसराई अन्म ऩूिायधाय क्षेत्रभा ऩतन 



राग ूगरयनेछ ।‘ 
सयकायरे रगानीकतायको विदेशी ऋण कपताय नबएसम्भ १० िर्यको सभमसीभा याखी विदेशी ऋणको अनुऩातभा 
दातमत्िको िदसम्भ डरयभा वऩवऩए गने व्मिस्था गयेको छ । 
भन्त्री शभायरे प्रागधकयणको वित्तीम एिॊ सॊगठनात्भक ऩुनसयंचना, आम िदृ्गध य खचय कभ गन,े विद्मुत ्चिुािट 

तनमन्त्रण य फक्मौता असुरीराई अलबमानका रूऩभा सञ्चारन गनेरगामतका कामयक्रभ ल्माएका छन ्। 
ऊजाय उत्ऩादनराई प्रबािकायी फनाई औद्मोगगक विकास गन ेउद्देचमसहित ५ िजायबन्दा भागथ योजगायी लसजयना 
गनय खोलरन ेउद्मोगराई तनश्चचत दययेटभा २४ स ैघन्टा ऊजाय आऩूततय गनय सम्झौता गरयन ेभन्त्रारमरे जनाएको छ 

। 
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द ई वषाभबत्र १४ सम भेगजवजट ववद्म त ्उ्ऩजदन गरयन े

सयकायरे ऊजाय सङ्कटराई सभाधान गन ेरक्ष्मका साथ आगाभी दईु िर्यलबत्र एक िजाय चायसम ५० भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेरक्ष्म अगाडड सायेको छ । सयकायरे नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण, उसका सिामक कम्ऩनी एिभ ्नीश्ज 

क्षेत्रका प्रिद्यधकराई तनभायणभा यिेका आमोजनाराई तछटोबन्दा तछटो सम्ऩन्न गनय आग्रि गदै उक्त रक्ष्म अगाडड 

सायेको िो ।  
प्रागधकयणरे तनभायण गरययिेको ३२ भेगािाट क्षभताको चभेलरमा य कुरेखानी तेस्रो आमोजनाराई आगाभी 
भाघसम्भ सम्ऩन्न गन ेफताएको छ । कुरेखानी तेस्रो १४ भेगािाट क्षभताको िो । मस्त ैसिामक कम्ऩनीभापय त 

अगाडड फढाइएका आमोजनाराई ऩतन तछटो सम्ऩन्न गनय आिचमक सिजीकयण गरयनेछ । त्मसभा भागथल्रो 
ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना प्रभुख यिेको छ । 
सो आमोजनाको क्षभता चायसम ५६ भेगािाट यिेको छ । आगाभी भङ्लसयदेखख फाॉधस्थर तथा अन्म बौततक 

ऩूिायधायको काभ अगाडड फढाइनेछ । बूकम्ऩ य बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीका कायण प्रबावित बएको सो 
आमोजनाको तनभायण सुरु बइसकेको छ । मस्त ैगचलरभ ेजरविद्मुत ्आमोजनाका सिामक कम्ऩनीभापय त अगाडड 

फढेका साञ्जेन, भागथल्रो साञ्जेन, यसुिागढी आमोजनाको तनभायणराई ऩतन गतत हदइनेछ ।  
ऊजाय भन्त्री जनादयन शभायरे प्रागधकयणकै अको भित्िऩूणय आमोजना भागथल्रो बत्रशुरी थ्री ए तनभायणभा बइयिेको 
हढराइ तछट्टै अन्त्म िुन ेय त्मसका रागग आिचमक ऩिर गरयएको फताएका छन ्। उनरे प्रागधयकण य मसका 
सिामक कम्ऩनीभापय त जरविद्मुत ्आमोजनाफाट ८५० भेगािाट, तनजी प्रिद्र्धकफाट ४०० भेगािाट तथा सौमय, 
जैविकरगामत स्रोतफाट २०० भेगािाट गयी कुर एक िजाय ४५० भेगािाट विद्मुत ्आन्तरयक ग्रीडभा थऩ गरयन े

जानकायी हदए ।  
मस्त ैढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापय त थऩ छसम भेगािाट विद्मुत ्आमात गरयन ेसम्झौता 
मसअतघ न ैबइसकेको छ । ढल्केफयभा गचतनमाॉ ठेकेदायरे सिस्टेसन तनभायणको काभ अगाडड फढाइयिेको छ ।  
ढल्केफयभज द ई भसफ्ट्भज कजभ  

ऊजाय भन्त्री शभायरे ढल्केफयभा सिस्टेसन तनभायण प्रकक्रमारे गतत लरएको फताए । उनरे बन्नबुमो, ‗िार दैतनक दईु 

लसफ्टभा सिस्टेसन तनभायण बइयिेको छ । गचतनमाॉ ठेकेदायरे दैतनक ३०० फढी भजदयु ऩरयचारन गरययिेको छ 

।‘ सिस्टेसन आगाभी भङ्लसय अन्त्मसम्भ तनभायण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ । सो सिस्टेसन तनभायण 

सम्ऩन्न बएऩतछ बायतफाट थऩ विद्मुत ्आमात गनय सिज िुनेछ । 
दइुसम २० केबी क्षभताको सो सिस्टेसनफाट थऩ विद्मुत आमात गरयन ेय भुरुकभा जायी ऊजाय सङ्कटराई 

सभाधान गन ेसयकायको रक्ष्म छ । मस्त ैढल्केफय–खखम्ती प्रसायण राइन तनभायण ऩतन अश्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ 

। आमोजनाको प्रबािकायी अनुगभन बइयिेकारे तनभायणभा यिेका भित्िऩूणय ऩरयमोजना तोककएको सभमभा न ै

सम्ऩन्न िुन ेप्रागधकयणका प्रसायण तनदेशनारमका प्रभुख कन्िैमारार भानन्धय फताउॉछन ्। 
च हजवट ननमन्तत्रण अभबमजन ननयन्ततय  

मस्त,ै चिुािट तनमन्त्रण एिभ ्ऊजाय दक्षता कामयक्रभराई प्रबािकायी रुऩभा राग ूगन ेसयकायको मोजना यिेको छ । 
प्रागधकयणका नितनमुुुक्त कामयकायी तनदेशक कुरभान तघलसङरे चिुािट तनमन्त्रणराई प्रभुख कामयमोजनाका 



रुऩभा अगाडड सान ेकामयसूची साियजतनक गयेका छन ्। केन्रीम प्रसायण राइनभा प्रिाि िुन ेविद्मुतभध्मे २५ 

प्रततशत विद्मुत चिुािट िुन ेप्रागधकयणको बनाइ छ । 
चिुािट भात्र ैतनमन्त्रण गनय सके दईुसम ५० भेगािाट फयाफयको विद्मुत जोगाउन सककन ेप्रागधकयणको बनाइ छ । 
मस्त ैप्रागधकयणको फक्मौता ऩतन रू. १० अफय यिेको छ । फक्मौता एिभ ्चिुािट तनमन्त्रणराई अलबमानका रुऩभा 
अगाडड फढाउने य सो अलबमान तनयन्तय याख्न ेभन्त्रारमरे जनाएको छ ।  
ठूरो ऺभतजको प्रसजयण रजइन फनजइन े 

सयकायरे िार प्रचरनभा यिेका साना तथा भझौरा क्षभताका प्रसायण राइनको सट्टाभा चायसम केबीदेखख सातसम 

६५ केबी क्षभताका ठूरा प्रसायण राइन तनभायण गन ेकामयराई अलबमानका रुऩभा अगाडड फढाउन ेबएको छ । 
प्रागधकयणरे िार ११ केबीदेखख चायसम केबी क्षभताका भात्र ैप्रसायण राइन तनभायण गरययिेको छ ।  
एकाध िर्यलबत्र १० िजाय भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत उत्ऩादन िुन ेबएकारे ठूरो क्षभताको प्रसायण याजभागय जरुयी 
यिेको ऊजाय भन्त्रारमका सिसगचि हदनेश तघलभये फताउॉछन ्। त्मसभा नदीको क्षभता अनुसाय उतत्य–दक्षक्षण जोड्न े

उच्च बोल्टेज क्षभताका प्रसायण राइनको तनभायण कामय थारनी गन ेय भध्म ऩिाडी याजभागयको तनश्चचत खण्डभा 
ऩतन उच्च बोल्टेजका प्रसायण राइन तनभायण गरयन ेसयकायको रक्ष्म यिेको सिसगचि तघलभयेको बनाइ छ । यासस 
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द ई वषाभबत्र चौध सम भेगजवजट ववद्म त ्उ्ऩजदन गरयने 
सयकायरे ऊजाय सङ्कटराई सभाधान गन ेरक्ष्मका साथ आगाभी दईु िर्यलबत्र एक िजाय ४५० भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेरक्ष्म अगाडड सायेको छ । सयकायरे नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण, उसका सिामक कम्ऩनी एिभ ्नीश्ज 

क्षेत्रका प्रिद्र्धकराई तनभायणभा यिेका आमोजनाराई तछटोबन्दा तछटो सम्ऩन्न गनय आग्रि गदै उक्त रक्ष्म अगाडड 

सायेको िो । 
प्रागधकयणरे तनभायण गरययिेको ३२ भेगािाट क्षभताको चभेलरमा य कुरेखानी तेस्रो आमोजनाराई आगाभी 
भाघसम्भ सम्ऩन्न गन ेफताएको छ । कुरेखानी तेस्रो १४ भेगािाट क्षभताको िो । मस्त ैसिामक कम्ऩनीभापय त 

अगाडड फढाइएका आमोजनाराई ऩतन तछटो सम्ऩन्न गनय आिचमक सिजीकयण गरयनेछ । त्मसभा भागथल्रो 
ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना प्रभुख यिेको छ । सो आमोजनाको क्षभता ४५६ भेगािाट यिेको छ । आगाभी 
भङ्लसयदेखख फाॉधस्थर तथा अन्म बौततक ऩूिायधायको काभ अगाडड फढाइनेछ । बूकम्ऩ य बायतको अघोवर्त 

नाकाफन्दीका कायण प्रबावित बएको सो आमोजनाको तनभायण सुरु बइसकेको छ । मस्त ैगचलरभ ेजरविद्मुत ्

आमोजनाका सिामक कम्ऩनीभापय त अगाडड फढेका साञ्जेन, भागथल्रो साञ्जेन, यसुिागढी आमोजनाको 
तनभायणराई ऩतन गतत हदइनेछ । 
ऊजाय भन्त्री जनादयन शभायरे प्रागधकयणकै अको भित्िऩूणय आमोजना भागथल्रो बत्रशुरी थ्री ए तनभायणभा बइयिेको 
हढराइ तछट्टै अन्त्म िुन ेय त्मसका रागग आिचमक ऩिर गरयएको फताउनुबएको छ । उिाॉरे प्रागधयकण य मसका 
सिामक कम्ऩनीभापय त जरविद्मुत ्आमोजनाफाट ८५० भेगािाट, तनजी प्रिद्र्धकफाट ४०० भेगािाट तथा सौमय, 
जैविकरगामत स्रोतफाट २०० भेगािाट गयी कुर एक िजाय ४५० भेगािाट विद्मुत ्आन्तरयक ग्रीडभा थऩ गरयन े

जानकायी हदनुबमो । 
मस्त ैढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापय त थऩ ६०० भेगािाट विद्मुत ्आमात गरयन ेसम्झौता 
मसअतघ न ैबइसकेको छ । ढल्केफयभा गचतनमाॉ ठेकेदायरे सिस्टेसन तनभायणको काभ अगाडड फढाइयिेको छ । 
ढल्केफयभज द ई भसफ्ट्भज कजभ 

ऊजाय भन्त्री शभायरे ढल्केफयभा सिस्टेसन तनभायण प्रकक्रमारे गतत लरएको फताउनुबमो । उिाॉरे बन्नुबमो, ―िार 

दैतनक दईु लसफ्ट्भा सिस्टेसन तनभायण बइयिेको छ । गचतनमाॉ ठेकेदायरे दैतनक ३०० फढी भजदयु ऩरयचारन 

गरययिेको छ ।‖ 

सिस्टेसन आगाभी भङ्लसय अन्त्मसम्भ तनभायण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ । सो सिस्टेसन तनभायण सम्ऩन्न 

बएऩतछ बायतफाट थऩ विद्मुत ्आमात गनय सिज िुनेछ । २२० केबी क्षभताको सो सिस्टेसनफाट थऩ विद्मुत ्

आमात गरयन ेय भुरुकभा जायी ऊजाय सङ्कटराई सभाधान गन ेसयकायको रक्ष्म छ । मस्त ैढल्केफय–खखम्ती 
प्रसायण राइन तनभायण ऩतन अश्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ । आमोजनाको प्रबािकायी अनुगभन बइयिेकारे तनभायणभा 
यिेका भित्िऩूणय ऩरयमोजना तोककएको सभमभा न ैसम्ऩनन् िुन ेप्रागधकयणका प्रसायण तनदेशनारमका प्रभुख 

कन्िैमारार भानन्धय फताउनुिुन्छ । 
च हजवट ननमन्तत्रण अभबमजन ननयन्ततय 

मस्त ैचिुािट तनमन्त्रण एिभ ्ऊजाय दक्षता कामयक्रभराई प्रबािकायी रुऩभा राग ूगन ेसयकायको मोजना यिेको छ । 
प्रागधकयणका नितनमुुुक्त कामयकायी तनदेशक कुरभान तघलसङरे चिुािट तनमन्त्रणराई प्रभुख कामयमोजनाका 



रुऩभा अगाडड सान ेकामयसूची साियजतनक गनुयबएको छ । 
केन्रीम प्रसायण राइनभा प्रिाि िुन ेविद्मुत्भध्मे २५ प्रततशत विद्मुत ्चिुािट िुन ेप्रागधकयणको बनाइ छ । चिुािट 

भात्र ैतनमन्त्रण गनय सके २५० भगेािाट फयाफयको विद्मुत ्जोगाउन सककने प्रागधकयणको बनाइ छ । 
मस्त ैप्रागधकयणको फक्मौता ऩतन रु दश अफय यिेको छ । फक्मौता एिभ ्चिुािट तनमन्त्रणराई अलबमानका रुऩभा 
अगाडड फढाउने य सो अलबमान तनयन्तय याख्न ेभन्त्रारमरे जनाएको छ । 
ठूरो ऺभतजको प्रसजयण रजइन फनजइन े

सयकायरे िार प्रचरनभा यिेका साना तथा भझौरा क्षभताका प्रसायण राइनको सट्टाभा ४०० केबीदेखख ७६५ केबी 
क्षभताका ठूरा प्रसायण राइन तनभायण गन ेकामयराई अलबमानका रुऩभा अगाडड फढाउन ेबएको छ । प्रागधकयणरे 

िार ११ केबीदेखख ४०० केबी क्षभताका भात्र ैप्रसायण राइन तनभायण गरययिेको छ । 
एकाध िर्यलबत्र दस िजाय भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत ्उत्ऩादन िुन ेबएकारे ठूरो क्षभताको प्रसायण याजभागय जरुयी 
यिेको ऊजाय भन्त्रारमका सिसगचि हदनेश तघलभये फताउनुिुन्छ । त्मसभा नदीको क्षभता अनुसाय उत्तय–दक्षक्षण 

जोड्न ेउच्च बोल्टेज क्षभताका प्रसायण राइनको तनभायण कामय थारनी गन ेय भध्म ऩिाडी याजभागयको तनश्चचत 

खण्डभा ऩतन उच्च बोल्टेजका प्रसायण राइन तनभायण गरयन ेसयकायको रक्ष्म यिेको सिसगचि तघलभयेको बनाइ छ । 
यासस 
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रुदी खोरजकज द ई ववद्म त अमोजनज ननभजाण फन्तद 

फर्ायका कायण फाढीऩहियोर गदाय रभजुङ य कास्कीको लसभाना रुदी खोराभा तनभायणाधीन दईु जरविद्मुत 

आमोजनाको तनभायणकामय फन्द बएको छ ।  
बफन्ध्मिालसनी िाइड्रोऩािय डबेरऩभेण्ट कम्ऩनी प्रालररे तनभायण गरययिेको ८ दशभरफ ८ भेगािाटको रुदी ‘ए’ य ६ 

दशभरफ ६ भेगािाटको रुदी ‘फी’ साना जरविद्मुत आमोजनाको तनभायणकामय योककएको िो । बीर्ण फर्ाय य 

त्मसऩतछको फाढी ऩहियोरे रभजुङको कयाऩुटाय याभफजायदेखख आमोजनास्थरसम्भ जान े३० ककरोभीटय फाटोभा 
क्षतत ऩ¥ुमाएऩतछ साभग्री ढुिानी य ओसायऩसाय फन्द बएको प्रोजेक्ट इश्न्जतनमय सयोज बट्टयाइरे फताउनुबमो । 
उक्त सडक मसअतघ आमोजनारे न ैतनभायण गयेको गथमो ।  
आमोजनाको क्माम्ऩ य स्टोय ऩहियोरे ऩुरयहदएको छ । उिाॉका अनुसाय रुदी य भादी दोबानभा तनभायण गरयएको 
भोटयेिर ऩूर रुदीको फाढीरे फगाएको छ । ऩूर बश्त्कनुका साथ ैसडकभा क्षतत ऩुग्दा आमोजनाको काभ ठटऩ बएको 
उिाॉरे फताउनबुमो । सडकभा क्षतत ऩुगेऩतछ कास्कीको लभजुये य रभजुङको बैःजे य ऩसगाउॉ  गाविस आउन ेसडक 

सम्ऩकय  विच्छेद बएको छ ।  
रभजुङको ऩसगाउॉ श्स्थत लसङ्दीफेसीभा फाॉध फाॉधेय कास्कीको लभजुये यफैडाॉडा िुॉदै ६ ककरोभीटयको ऩेनस्टक भेटर 

ऩाइऩभापय त ऩानी रगेय फारुिाफेसीश्स्थत विद्मुतगिृफाट विद्मुत उत्ऩादन गरयन ेछ । आमोजना एक अफय ४५ कयोड 

रुऩैमाॉको रगातभा तनभायण िुन रागेको िो । बफन्ध्मफालसनीरे रुदी ‘ए’ सॊग ैरुदी ‘फी’ को ऩतन तनभायण थारेको िो ।  
ऩसगाउॉ  गाविसको लसङ्दी गाउॉभा तनभायण िुन ेउक्त आमोजना एक अफय रुऩैमाॉको रागतभा तनभायण िुन रागेको िो । 
उक्त आमोजनाको बौततक सॊयचनाभा क्षतत नऩुगेऩतन साभग्री ढुिानी गन ेफाटो फन्द बएको इश्न्जतनमय बट्टयाईरे 

फताउनुबमो ।  
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फ ढीगण्डकीभज जनतजको सेमय रगजनी नह ने 
लशि दिुाडी 
सयकायरे फिुचगचयत जराशममुक्त जरविद्मुत ्आमोजनाका रूऩभा यिेको फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना 
तनभायणभा जनताको सेमय रगानी नगन ेबएको छ । तुरनात्भक रूऩभा सो आमोजना भिॉगो बएकारे मस्तो 
आमोजनाभा जनताको ऩैसा रगानी गनुय उगचत निुन ेतनष्ट्कर्यसहित सयकायरे भिॉगा आमोजनाभा जनताको ऩैसा 
प्रमोग नगन ेनीतत अश्ततमाय गन ेबएको िो । 
ऊजायभन्त्री जनादयन शभायरे फुढीगण्डकी जराशममुक्त आमोजना उच्च प्राथलभकताका साथ तनभायण गनय आिचमक 

यिेको बए ऩतन सो आमोजनाभा जनताको ऩैसाराई सेमयको रूऩभा रगानी नगरयन ेफताए । ‗मो आमोजना 
तुरनातभक रूऩभा अन्म आमोजनाको तुरनाभा तनकै भिॉगो छ,‘ उनरे बन,े ‗मस्तो आमोजनाभा जनताको ऩैसा 
रगानी गदाय उनीिरूराई प्रततपर कभ प्राटत िुन्छ । मसथय, मसभा जनताको ऩैसा रगानी ऩक्षभा सयकाय छैन ।‘ 
अन्म आमोजनाप्रतत प्रततमुतनट ३ देखख ४ रुऩैमाॉभा तनभायण िुन ेबए ऩतन फुढीगण्डकी आमोजनाभा प्रततमुतनट १४ 

रुऩैमाॉको िायािायीभा खचय िुन ेप्रक्षेऩण गरयएको छ । 
भुरुकको विद्मभान ऊजाय सॊकट तनिायणका रागग फुढीगण्डकीजस्तो जनाशममुक्त आमोजनाको टड्कायो 
आिचमकता यिेको बए ऩतन मस्ता आमोजनाको स्रोत अन्मत्रफैाट खोश्जनुऩन ेभन्त्री शभायरे फताए । भन्त्री शभायरे 

फुढीगण्डकी य ताभाकोसी–३ जस्ता आमोजनािरू सयकायरे आपैं  फनाउनुऩन ेय त्मसभा िैदेलशक रगानीको सभेत 

व्मिस्थाऩन गनुयऩन ेफताए । त्मसफािेक ऩश्चचभ सेतीजस्ता आमोजनाराई साियजतनक तनजी साझदेायी 
अिधायणाअनुसाय अगाडड फढाउन उऩमुक्त िुन ेभन्त्री शभायको तकय  छ । याज्मको आिचमकता ऩूतत यका रागग उच्च 

प्राथलभकताको सूचीभा ऩयेय ऩतन फुढीगण्डकी आमोजना सयकायरे नै फनाउन ेिा तनजी कम्ऩनीराई फनाउन हदने, 
वित्तीम स्रोत देशलबत्रफैाट जुटाउने िा विदेशी रगानीभा फनाउन ेबन्न ेजस्ता विर्म अझै टुॊगगन सकेको छैन । जसका 
कायण आमोजना तनभायणभा थऩ हढराइ बइयिेको छ । 
िार धाहदङको सराङ, भैदी य खयीभा जग्गा अगधग्रिणको काभ जायी छ । त्मस्त,ै गोयखाको घ्माल्चोक, 

बुलभलरङचोक य दफुयङको जग्गा िगॉकयण गदै ककत्ताकाटको काभ ऩतन बइयिेको छ । काभ अतत सुस्त गततभा 
बइयिेको स्थानीमको गुनासो छ । तय, जग्गाको िगॉकयण, कभयचायी अबािरगामतका कायणरे काभभा हढराइ 

बइयिेको आमोजनारे जनाएको छ । 
१२ सम भेगािाट क्षभताको फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ जग्गा अगधग्रिण य भुआब्जा वितयणभ ै

योककएको छ । भुआब्जा वितयण य जग्गा अगधग्रिणको काभ सुरु िुन नसके ऩतन आमोजनारे प्रबावित गोयखा य 

धाहदङका २७ गाविसको करयफ ५८ िजाय योऩनी जग्गा ककनफेचभा योक रगाइसकेको छ । आमोजनारे गत आगथयक 

िर्यदेखख जग्गा अगधग्रिण य भुआब्जा वितयणको काभ थारेको गथमो । तय, िारसम्भ ऩतन भुआब्जा नऩाउॉदा य 

आमोजनाको काभ अतघ नफढ्दा प्रबावित क्षेत्रका फालसन्दा भकायभा ऩयेका छन ्। 
आमोजनाफाट गोयखाका १४ य धाहदङका १३ गाविसका फालसन्दा प्रबावित िुनेछन ्। गोयखाका घ्मारचोक, दयफुङ, 

बुल्भीचोक, पुजेर, नाभजुङ, फुङकोट, फोयराङ, धािा, तान्राङ, आरुचनौटे, आरु आफायङ य थभुी गाविसभा असय 

ऩुग्नेछ । मसैगयी, धाहदङको सराङ, भैदी, खयी, चनैऩुय, ज्माभरुङ, भायऩाक, बत्रऩुया, अश्ग्नचोक, सल्मानटाय, 

भूरऩानी, फुढाथभु य फसेयी गयी १३ गाविसका फालसन्दा प्रबावित क्षेत्रभा ऩन ेआमोजनारे जनाएको छ । 



बौततक रूऩभा आमोजनाफाट ३५ सम ६० घय ऩरयिाय य १९ िजाय ५ सम ९० जनसॊतमा विस्थावऩत िुनेछन ्बन े

आगथयक रुऩभा ४ िजाय ५ सम ५६ घय ऩरयिाय य २५ िजाय ६३ जनसॊतमा विस्थाऩन गनुयऩनेछ । आमोजनफाट 

धाहदङको ३५ िजाय २ सम ७ योऩनी जलभन य गोयखाको ३१ िजाय ९ सम योऩनी जलभन डुफानभा ऩनेछ । कुर १ राख 

३० िजाय ५ सम २३ योऩनी क्षेत्रपर जलभन डुफानभा ऩनेछ । तय, सयकायरे भुआब्जा वितयण गनुयऩन ेतनजी जलभन 

बन े६७ िजाय १ सम ७ योऩनी यिेको छ । सयकायरे चार ूआगथयक िर्यको फजेटभा फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्

आमोजनाको भुआब्जा तनधाययण, स्थानीम िालसन्दाको ऩुनिायस य ऩुनस्र्थाऩनाका रागग अगधकाय सम्ऩन्न सलभतत 

गठन गन ेउल्रेख गयेको बए ऩतन त्मसअनुसाय काभ िुन सकेको छैन । 
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ऊजजाभन्तत्री स्थरगत ननयीऺण 

ऊजायभन्त्री जनादयन शभायरे भकिानऩुय श्जल्राश्स्थत कुरेखानी जरविद्मुत ्आमोजना प्रथभ तनफुिाटाय, दोस्रो 
आमोजना बैंस ेय तनभायणाधीन आमोजना तेस्रोको बैंसेभा फुधफाय स्थरगत तनयीक्षण गयेका छन ्। सो अिसयभा उनरे 

तनभायणाधीन तेस्रो आमोजनाका सम्फश्न्धत ऩदागधकायीराई तछटोबन्दा तछटो उक्त आमोजना तनभायण कामय 
सञ्चारन गयी रक्ष्मअनुसाय उत्ऩादन कामय सञ्चारनभा ल्माउन तनदेशन हदए । 
कुरेखानी प्रथभ आमोजनाफाट ६० भेगािाट, दोस्रोफाट ३२ भेगािाट तनमलभत विद्मुत ्उत्ऩादन िुॉदै आएको छ । 
तनभायणाधीन तेस्रो विद्मुत ्आमोजनाफाट ३२ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी तनभायण कामय सुरु गरयएको सो 
आमोजनारे जनाएको छ । 
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जरववद्म ्भज फढ्मो फैंकको रगजनी 
लशि दिुाडी 
जरविद्मुत ्आमोजनाभा िाखणज्म फैंकको रगानी फढ्न थारेको छ । जरविद्मुत ्क्षेत्रभा रगानी विस्ताय गन े

सयकायी नीतत य याष्ट्र फैंकको तनदेशनका आधायभा फैंकिरूरे मस क्षेत्रभा रगानी फढाएका िुन ्। 
नेऩार फैंकसय सॊघको एक तथमाॊकअनुसाय ऩतछल्रो सभमसम्भभा िाखणज्म फैंकिरूरे जरविद्मुत ्क्षेत्रभा ८३ अफय 
रुऩैमाॉ रगानी गयेका छन ्। सञ्चारनभा यिेका २६ िटा िाखणज्म फैंकिरूरे तनभायणाधीन करयफ ५० िटा आमोजनाभा 
सो यकभ रगानी गयेका िुन ्। 
नेऩार याष्ट्र फैंकका अनुसाय ऩतछल्रा िर्यिरूभा मस क्षेत्रभा फैंकिरूको रगानी फढ्दो क्रभभा छ । िार िाखणज्म 

फैंकिरूरे जरविद्मुत्भा तनश्चचत प्रततशत रगानी गनुयऩन ेफाध्मात्भक अिस्था छ । याष्ट्र फैंकको तनदेशनअनुसाय 
गत आगथयक िर्यसम्भभा िार िाखणज्म फैंकिरूरे कुर रगानीको न्मूनतभ १२ प्रततशत यकभ कृवर् य ऊजायभा प्रिाि 

गनुयऩथ्र्मो । चारू आगथयक िर्यको भौहरक नीततभापय त सो फढाएय १५ प्रततशत ऩ¥ुमाइएको छ । भौहरक नीततको सो 
व्मिस्था अझै तनदेशनका रूऩभा आइसकेको छैन । याष्ट्र फैंकफाट प्राटत तथमाॊकअनुसाय गत असायसम्भ स्ट्मान्डडय 
चाटयडय फैंक य कृवर् विकास फैंकरे जरविद्मुत ्क्षेत्रभा खास ैरगानी गयेका छैनन ्। 
नेऩार फैंकसय सॊघका ऩूियअध्मक्ष याजनलसॊि बण्डायीरे जरविद्मुत ्आमोजनाको रगानी सुयक्षक्षत य बयऩदो यिेकारे 

फैंकिरूको रगानी फढेको फताए । ‗फैंक रगानी िदृ्गधका रागग आमोजना प्राविगधक य वित्तीम रूऩभा सम्बाव्म 

िुनुऩछय ,‘ उनरे बन,े ‗आमोजना याम्रो नबए तनमाभक तनकामको तनदेशनरे भात्र रगानी फढ्दैन । रगानी फढ्नका 
रागग सम्फश्न्धत फैंक ढुक्क फन्न ेिाताियण फन्नुऩछय  ।‘ अहिरे जरविद्मुत ्आमोजनािरू याम्रा य विचिसनीम 

देखखएकारे रगानी विस्ताय गनय फैंकिरू उत्साहित बएको उनरे फताए । 
स्ट्मान्डडय चाटयडय फैंकका ब्रान्ड भाकेहटङ तथा सॊस्थागत भालभरा प्रभुख हदिाकय ऩौडरेरे जरविद्मुत ्आमोजनाका 
रागग करयफ ५० कयोड रुऩैमाॉफयाफयको कजाय प्रततफद्धता बएको य मस क्षेत्रभा करयफ ३ अफय रुऩैमाॉ नन्पन्डडे रगानी 
बएको फताए । मस्त,ै कृवर् विकास फैंकका प्रभुख कामयकायी अगधकृत रीराप्रकाश लसटौरारे िारसम्भ फैंकरे करयफ 

डढे अफय रुऩैमाॉ कजाय स्िीकृत गरयसकेको य त्मसभध्मे ११ कयोड रगानी बइसकेको फताए । 
गत असायसम्भ िाखणज्म फैंकिरूको कुर कजाय तथा साऩटी १३ खफय ५७ अफय छ । त्मसभध्मे जरविद्मुत ्क्षेत्रको 
कजाय प्रिाि ८२ अफय ५० कयोड ५४ रुऩैमाॉ छ । जुन कुर कजायको करयफ ६ दशभरि शून्म ८ प्रततशत िो । सोिी 
अिगधभा कृवर्भा फैंकिरूको रगानी ४ दशभरि ७ प्रततशत छ । मी दिु ैक्षेत्रको रगानी जोड्दा १० दशभरि ७८ 

प्रततशत िुन आउॉछ । मो यकभ याष्ट्र फैंकको तनदेशनबन्दा करयफ १ प्रततशत बफन्दरेु कभ िो । 
िाखणज्म फैंकिरूभध्मे ग्रोफर आईएभई फैंक य नबफर फैंकरे जरविद्मुत ्क्षेत्रभा धेयै रगानी गयेका छन ्। गत 

असायसम्भ जरविद्मुत ्आमोजनाभा मी फैंकको रगानी करयफ ८८ अफय रुऩैमाॉ छ । मस्त,ै एनएभफी फैंकको करयफ ६ 

अफय ५२ कयोड, एबयेस्टको ५ अफय ९७ कयोड, नेऩार इन्बेस्टभेन्टको ५ अफय ३९ कयोड रुऩैमाॉ रगानी जरविद्मुत ्

आमोजनाभा छ । मसैगयी, मस क्षेत्रभा सफैबन्दा कभ रगानी तत्कारीन रुश्म्फनी य लसद्धाथय फैंकको छ । 
रुश्म्फनीको ५२ कयोड य लसद्धाथयको ५४ कयोड रगानी यिेको याष्ट्र फैंकको तथमाॊक छ । मस क्षेत्रभा अगधकाॊश फैंकको 
रगानी याष्ट्र फैंकको सीभाबन्दा कभ छ । तय, रगानी प्रततफद्धता सभेतराई जोड्दा आिचमक न्मूनतभ सीभा ऩूया 
बएको फैंकिरूरे दाफी गयेका छन ्। 



सातनभा फैंकका प्रभुख कामयकायी अगधकृत बुिन दािाररे ऩतछल्रा िर्यिरूभा जरविद्मुत ्क्षेत्रभा रगानी िाताियण 

याम्रो यिेकारे फैंकिरूको रगानी फढेको फताए । ‗आमोजनाप्रततको विचिास य याष्ट्र फैंकको तनदेशन जरविद्मुत्भा 
रगानी िदृ्गधको कायण िो,‘ उनरे बन,े ‗त्मिी कायण अहिरे मो क्षेत्रभा फैंक रगानी फढ्दो क्रभभा छ ।‘ 
विकास फैंकिरूरे गत असायसम्भ करयफ २ अफय रुऩैमाॉ जरविद्मुत्भा रगानी गयेको डबेरऩभेन्ट फैंकसय 
एसोलसएसनका अध्मक्ष कृष्ट्णयाज रालभछानेरे फताए । िारसम्भ बएका रगानी प्रततफद्धताराई सभेत सभेट्दा 
उक्त यकभ अझै फढ्न ेउनरे दाफी गये । 
‘जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऋणका लरनुअतघ तनभायणकतायरे ३० प्रततशत रगानी गनुयऩछय ,‘ उनरे बने, ‗त्मसकायण 

ऩतन आमोजना तनभायणको विचिासनीमता फढेको िो ।‘ िार उऩत्मकाफाहियका क्षेत्रीम विकास फैंकिरूरे ऩतन 

जरविद्मुत्भा रगानी गनय चािेको उनरे फताए । 
वित्तीम प्रणारीको अगधक तयरता य रगानीका रागग अन्म उत्ऩादनशीर क्षेत्रको अबािका कायण जरविद्मुत ्

आमोजनाभा फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको रगानी फढेको स्ितन्त्र ऊजाय उत्ऩादकिरूको सॊस्था (इटऩान) का अध्मक्ष 

खड्गफिादयु विष्ट्टरे फताए । मस्त,ै विद्मुत ्आमोजना य ततनका सञ्चारकिरूको विचिास ऩतन मस क्षेत्रभा फैंक 

रगानी िदृ्गधको कायण बएको उनरे जनाए । ‗जरविद्मुत ्आमोजना तनभायणभा तनजी क्षेत्रको उत्सािजनक 

सिबागगता छ,‘ उनरे बन,े ‗मसरे ऩतन फैंक रगानी िदृ्गधभा प्रोत्सािन गयेको िो ।‘ नेऩारभा रगानीको 
िाताियणभा सुधाय बएभा आउॉदा हदनभा मस क्षेत्रभा फैंक रगानी तीव्रदयरे फढ्न ेउनरे दाफी गये । 
उत्ऩादनभूरक क्षेत्रभा फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको रगानी फढाउन ेयाष्ट्र फैंकको नीततका कायण जरविद्मुत ्क्षेत्रभा 
रगानी विस्ताय गनय वित्तीम सॊस्था उत्साहित यिेको याष्ट्र फैंकका प्रिक्ता बत्ररोचन ऩॊगेनीरे फताए । ‗मो क्षेत्रभा 
रगानी फढाउनकै रागग फैंकिरूराई ऩुनकय जायरगामत अन्म सुविधा हदएका छौं,‘ उनरे बन,े ‗आउॉदा हदनभा मो 
व्मिस्थाराई अझै सिज फनाउॉ दै जानेछौं ।‘ िार वित्तीम क्षेत्रभा यिेको अगधक तयरता य याष्ट्र फैंकको तनदेशनका 
कायण जरविद्मुत ्क्षेत्रभा फैंक रगानी फढेको उनरे दाफी गये । 
िार करयफ १ सम ६ आमोजनारे २ िजाय ७ सम ७ िजाय भेगािाट बफजुरी उत्ऩादनका रागग अनुभतत लरएका छन ्। 
तीभध्मे करयफ ५० िटा आमोजना तनभायणाधीन अिस्थाभा छन ्। ती आमोजनाफाट करयफ १ िजाय २ सम भेगािाट 

बफजुरी उत्ऩादन िुन ेअनुभान छ । त्मसभध्मे तनजी क्षेत्रफाट सञ्चालरत आमोजनािरूफाट करयफ ३ सम ५६ भेगािाट 

बफजुरी उत्ऩादनको प्रकक्रमाभा छ । ती आमोजनाभा करयफ १ खफय रुऩैमाॉ रगानी बएको इटऩानका अध्मक्ष विष्ट्टरे 

फताए ।  ‗कुर रगानीको करयफ ७० प्रततशत फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको छ,‘ उनरे बन े। सयकायको रगानी यिेका 
आमोजनाको रगानी ऩतन जोड्दा जरविद्मुत ्क्षेत्रको रगानी धेयै िुन आउॉछ । मस्त,ै िार ५३ आमोजनाफाट ७ सम 

८२ दशभरि ५० भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन बइयिेको छ । त्मसभा थभयर टरान्टफाट उत्ऩाहदत ५३ दशभरि ४० 

भेगािाट जोड्दा कुर बफजुरी उत्ऩादन ८ सम ३६ भेगािाट िुन आउॉछ । 
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कजफेरी ‘ए’ जरववद्म त ्आमोजनज ननभजाणको जजम्भज गचननमजॉ कम्ऩनीरजइा 
काफेरी ‘ए’ जरविद्मुत ्आमोजना तनभायणको श्जम्भा गचतनमाॉ कम्ऩनीरे ऩाएको छ। 
ऩाॉचथय य ताटरेजुङ श्जल्राको लसभाना बएय फग्न ेकािेरी नदीभा तनभायण गरयन े३७.६ भेगािाट क्षभताको सो 
आमोजना तनभायणको श्जम्भा खझझ्माङ, हटडब्र ुय सीडब्र ूनाभक गचतनमाॉ कम्ऩनीरे ऩाएको आमोजना प्रभुख 

िीयेन्र शे्रष्ट्ठरे जानकायी हदए। 
मसअतघ काफेरी िाइड्रोऩािय इनजॉ प्रालररे तनभायणको काभ सुरु गयेऩतन वििादका कायण अतघ फढाउन सकेको 
गथएन। दसैँ रगत्त ैगचतनमाॉ कम्ऩनीरे तनभायण कामय अतघ फढाउनेछन।् आमोजना प्रभुख शे्रष्ट्ठकाअनुसाय काफेरीभा 
फुटिर ऩािय कम्ऩनीको ५६ प्रततशत य लसङ्गाऩुयको इन्रा कम्ऩनीको ४४ प्रततशत सेमय रगानी छ। 
कुर १० अफय राग्न ेअनुभान गरयएको आमोजनाभा ऩूिायधाय तनभायणका काभ सककएकारे अफ चाॉड ैनै िाइड्रो 
भेकातनकर तपय को काभ सुरु िुनेछ। मसअतघ कम्ऩनीरे स्थानीमिासीसॉगको सम्झौता विऩयीत काभ गयेको बन्दै 

स्थानीमिासीरे आमोजना तनभायणभा अियोध गदै आएका गथए। 

िार आमोजनाभा ऩूिायधाय विकासतपय को काभ बइयिेको य आमोजना प्रबावित क्षेत्र ऩाॉचथयको अभयऩुय य ऩञ्चभी, 
ताटरेजुङको थेचम्फु य नाङेल्माङ गाविसभा सडक तनभायणको काभ ऩतन अश्न्तभचयणभा ऩुगेको फताइएको छ। 
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उनी एक्रैरे सक्दैनन ्

विकास थाऩा 
दस िर्यको अिगधभा नौिटा सयकाय ऩरयितयन िुन ेभुरुकभा याजनीततक अश्स्थयता न ैविकृतत य विसॊगततको जड 

बएको छ । सयकाय ऩरयितयनवऩच्छे सयकायका स्थामी सॊमन्त्र चरामभान िुन ेगछयन ्। ऩिुॉच ऩुग्नेिरू आकर्यक ठाउॉभा 
फिारी िुन्छन ्। क्षभता य मोग्मता बएय ऩतन याजनीततक प्रबाि निुनेिरू लभल्काइन्छन,् थश्न्कइन्छन ्। मो 
तनमलभत आकश्स्भकतालबत्र विद्मुत ्प्रागधकयणका कामयकायी तनदेशक ऩतन पेरयएका छन ्। 
एउटा कामयकायी तनदेशक पेरयएय भुरुकको सभग्र ऊजाय क्षेत्रको उन्नतत िुन ेकदावऩ िोइन । ककनबन ेकामयकायी 
तनदेशक एक्रैरे केिी गनय सक्दैन । रोडसेडडङरे आक्रान्त बएको अथयतन्त्र य बायतीम बफजुरीको फढ्दो तनबययतारे 

प्रागधकयणको घाटा गत िर्य १२ अफय रुऩैमाॉ ऩुयम्ाएको छ । ऊजाय क्षेत्रका कुन ैऩतन अिमिभा सुधाय गन ेप्रमाससम्भ 

बएको छैन । 
प्रागधकयणको कामयकायी तनदेशक सपर िुन ुबनेको याज्मका सफ ैमन्त्र सपर िुन ुिो, भन्त्री य नेता इभानदाय िुन ुिो 
। मस्तो दवूर्त य विकृततमुक्त याजनीततभा नेतािरू इभानदाय िुनेछन ्बन्न ेअऩेक्षासम्भ गनय सककन ेअिस्था छैन । 
अहिरेको भश्न्त्रऩरयर्द्भा कुन ैएकजना भन्त्री भात्र साॉश्च्चकै इभानदाय िुन ेिो बन ेउनको िाइिाइ िुन्छ । भुखरे 

इभानदाय बएय ऩुग्दैन, कभय य व्मििायफाटै प्रस्ट िुन्छ, ततनरे गयेका तनणयमफाट तत्कार थािा राग्छ । 
देशभा खऩत िुन ेकुर ऊजायभा विद्मुत ्प्रागधकयणको अॊश जम्भा तीन प्रततशत छ । प्रागधकयणराई उत्ऩादन, 

प्रसायण य वितयण गयी तीन खण्डभा विबाजन नगयेसम्भ भुरुकको ऊजाय क्षेत्र उॉबो राग्दैन । जरविद्मुत ्विकास 

नीतत २०५८ देखख नै प्रागधकयणको खण्डीकयण गन ेउल्रेख छ । सयकायको ियेक नीतत तथा कामयक्रभ य िावर्यक 

फजेटभा खण्डीकयण गरयन ेशब्द छुट्दैन । 
सीध ैखण्डीकयण नगयी छुट्टै उत्ऩादन य प्रसायण कम्ऩनी ऩतन फनेका िुन,् तय प्रागधकयणका मुतनमनका दादागगयीरे 

मो राग ूबएको छैन । प्रागधकयणको रूऩ जस्तोसुकै बए ऩतन साय बनेको भुरुकको जरविद्मुत ्विकास िो । 
प्रागधकयणका मुतनमनिरूरे बनेकै ढाॉचाभा विद्मुत ्विकास गनुयऩछय  बन्न ेछैन । तसथय प्रागधकयणजस्तो ११ िजाय 

कभयचायी फोकेको सॊस्थाराई नेततृ्ि हदने कामयकायी तनदेशकको कामयदक्षतारे भ्माउॉ दैन । 
ककनबन ेआधा प्रागधकयणराई मुतनमनरे सभानान्तय व्मिस्थाऩनद्िाया सञ्चारन गयेका छन ्। उनीिरूरे बनेका य 

रुचाएकाराई सरुिा गन,े श्जम्भेिायी हदन,े नचाहिॉदा बत्ता लरन,े कुन ैनमाॉ तनणयम गदाय अियोध गन ेकृत्म 

मुतनमनद्िाया िुॉदै आएको छ । तय प्रागधकयणराई सीध ैघाटा ऩने गयी डरय ऩीऩीए िुॉदा चऩु फस्छन ्। मसको सीधा 
अथय िो- उनीिरू ऩीऩीए गन,े गयाउन ेय गनय ऩठाउनेिरूफाट 'प्रबावित' छन ्। 
जफकक स्िदेशी स्रोतफाटै िर्यको साढे ५४ अफय रुऩैमाॉ जरविद्मुत्भा भात्र रगानी गनय सककन ेतथमाॊक देशका ठूरा कोर् 

(कभयचायी सञ्चम कोर्, नागरयक रगानी कोर्, सैतनक य प्रियी कल्माणकायी कोर् आहद), टेलरकभ, बफभा 
सॊस्थानिरूरे ऊजायभन्त्रीसभक्ष ऩेस गरयसकेका छन ्। मी तनकामिरूरे तत्कार साढे ८८ अफय रुऩैमाॉ चके काटेय हदन 

सक्छन,् जसफाट ६०० भेगािाटको जराशममुक्त ऩुयानो फूढीगण्डकी आमोजना (िार १२ सम भेगािाट) फनाउन 

सककन्छ । 
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भ्रष्ट्टाचाय बए त्मसको छानबफन गन ेतय काभभा योक नरगाउन ेबइहदएको बए मतत धेयै घाटा ऩन ेगथएन । 
चभेलरमाको मो उदाियण प्रागधकयणरे सञ्चारन गयेको सफ ैआमोजनाको िकभा राग ूिुन्छ । मस्तोभा एक्रो 
कामयकायी तनदेशक कुरभान रे के न ैगनय सक्छ य ? 

ऊजायभन्त्री आपैँ  स्िदेशभा टन्न ऩैसा छ, स्िदेशी स्रोतरे फत्ती फाल्न सककने यिेछ बनेय भतख छन,् तय उनी आपैँ  
२१६ भेगािाटको भागथल्रो बत्रशूरी १ को ऩीऩीए अभेरयकी डरयभा गनय उद्मत ्छन ्। मस्तो वियोधाबासऩूणय अिस्था 
डरयभ ैकलभसन यिेको कसैफाट रुकेको छैन । मिी डरय ऩीऩीएरे प्रागधकयणराई िारसम्भ एक खफय रुऩैमाॉको घाटा 
ऩारयसकेको छ । 
प्रागधकयणराई एक मुतनट बफजुरी फेच्दा एक ऩैसा घाटा ऩन ेगयी सम्झौता िुन्छ बन ेत्मो अश्ततमायको दरुुऩमोग य 

भ्रष्ट्टाचायजन्म कामय िो । मसभा अश्ततमाय दरुुऩमोग आमोग ऩतन भौन फलसहदन्छ । डरयिारा ऩीऩीएका रागग दह्रो 
दफाफ आउॉदा तत्कारीन कामयकायी तनदेशक याभेचिय मादिरे ऊजाय भन्त्रारमराई ऩत्र रेखेका गथए- 'विदेशी 
वितनभमको जोखखभजतत अथय भन्त्रारमरे फेिोरयहदन ेबए भात्र डरय ऩीऩीए सम्बि छ ।' 
प्रागधकयणको सफैबन्दा ठूरो शत्र ुन ैयाजनीततक िस्तक्षऩे िो । ियेक ऊजायभन्त्रीरे आफ्नो स्िाथय िेयेय खल्तीफाट 

सञ्चारक सलभततका सदस्म भनोनीत गयेफाट याजनीततक िस्तक्षेऩको सुरुआत िुन ेगछय  । त्मसभागथ सत्तासीन 

दरका नेता (प्रधानभन्त्रीसभेत), ऊजायभन्त्री, अथयभन्त्री य अन्म प्रबािशारी नेता, ऩूियऊजायभन्त्रीिरूका विलबन्न 

स्िाथयसॉग जोडडएका दफाफ उवत्तकै िुन ेगछय  । 
११ ति दयफन्दी बएको ठाउॉभा १० तिकाराई याख्न,े १० ति बएको ठाउॉभा ९ तिराई ऩठाउन ेकामयभा दरका 
नेतािरूभा धेयै रुगच छ । जो कभयचायी बनसुन गयेय 'िाककभ' फन्न खोज्छ, त्मसभा केिी त ऩक्कै छ बन्न ेसफैरे 

फुझ्छन ्। प्रागधकयणका आमोजना प्रभुख, वितयण केन्र प्रभुख, विद्मुत ्गिृ प्रभुख, क्षेत्रीम तनदेशकजस्ता आकर्यक 

ऩदभा अगधकाॊश याजनीततक दफाफका कायण ऩठाइन्छन ्। कसराई किाॉ ऩठाउन ेय कतत कलभसन खाने बन्नेभा 
प्रागधकयणको कभयचायी प्रशासन उवत्तकै फद्नाभ छ । 
दयफन्दीअनुसायको जनशश्क्त व्मिस्थाऩन गन ेिो बन ेप्रागधकयणका आधा सभस्मा सभाधान िुन्छन ्। तय 

प्रागधकयणरे रुख काट्न ऩाएन, तनकुञ्जफाट सिभतत आएन, सेनारे विस्पोटक ऩदाथयको फन्दोफस्ती गरयहदएन, 

अथयरे तछटो बन्साय छुटाइहदएन बनेय कुन ैनेता य भन्त्रीरे चासो यातदैनन ्। कभयचायीिरू ऩतन सकक्रम बएय गाॉठो 
पुकाउनेततय राग्दैनन ्। पुकाउन गएकािरूराई ऩतन अन्म भन्त्रारमका कभयचायीरे ितोत्साहित गदै 'बोलर 

आउनोस'् बन्न ेगछयन ्। 
अथायत ्सयकायका अन्म भन्त्रारम य विबागफीच सभन्िम छैन । आमोजना तनभायण बनेको केिर प्रागधकयणको भात्र 

िो बन्न ेप्रिवृत्त ियेक भन्त्रारमभा छ । काफेरी कोरयडयको प्रसायण राइन तनभायण साभग्री वियाटनगय बन्साय 

कामायरमरे भहिनौं योकेको मसको ज्िरन्त उदाियण िो । अन्तयभन्त्रारम सभन्िम ऊजायभन्त्री य ऊजाय सगचिरे 

गनुयऩन ेकाभ िो । तय भन्त्री य सगचिको दईुततिाईबन्दा फढी सभम बेटघाटभा सककन्छ । त्मसभागथ भन्त्रीको 
श्जल्रा भ्रभण, गोष्ट्ठी, सेभीनाय आहदरे मी कुया सोच्नसम्भ पुसयद िुॉदैन । कुन ैआमोजना अतघ फढ्न रागेभा 
तनमाभक तनकामिरू भ्रष्ट्टाचाय बएको देख्न थाल्छन ्। 
ककनबन ेठेक्का नऩाउन ेएजेन्टिरूरे सॊसदीम सलभतत, अश्ततमायभा उजुयी िाल्छन ्। उनी मी तनकामिरूरे काभै 
योक्न ेतनदेशन हदन्छन ्। चभेलरमा जरविद्मुत ्आमोजना मसैको उदाियण िो । चभेलरमाभा भ्रष्ट्टाचाय बमो बन्दै 

दईु िर्यदेखख काभ योक्न तनदेशन िारका ऊजायभन्त्रीरे रेखा सलभततभापय त हदएका गथए । फाॊगगएको सुरुङ सोझो ऩानय 



(बेरयमसन) २८ कयोड रुऩैमाॉ भ्रष्ट्टाचाय बमो बन्न ेरेखा सलभततरे चभेलरमा एक िर्य हढरा िुॉदा ऩन ेघाटाको हिसाफ 

गयेन । 
चभेलरमारे एक िर्यभा १८ कयोड ४० राख मुतनट बफजुरी उत्ऩादन गछय  । प्रागधकयणको औसत बफक्री भूल्म 

प्रततमुतनट आठ रुऩैमाॉ २२ ऩैसाका दयरे चभेलरमाराई दईु िर्यभा तीन अफय दईु कयोड रुऩैमाॉ घाटा ऩयम्ो । भ्रष्ट्टाचाय 

बए त्मसको छानबफन गन ेतय काभभा योक नरगाउन ेबइहदएको बए मतत धेयै घाटा ऩन ेगथएन । चभेलरमाको मो 
उदाियण प्रागधकयणरे सञ्चारन गयेको सफ ैआमोजनाको िकभा राग ूिुन्छ । मस्तोभा एक्रो कामयकायी तनदेशकरे 

के न ैगनय सक्छ य ? 

ऊजायभन्त्री शभायरे बनजेस्तै प्रागधकयणराई घाटाफाट नापाभा ऩुयम्ाउन ेऩहिरो सतय िो- याजनीततक िस्तक्षेऩभुक्त 

िाताियण । प्रागधकयण आपैँ भा स्िामत्त सॊस्था िो कानुनत् तय व्मििायभा छैन । उसका आफ्न ैतनमभािरीिरू 

छन,् त्मसअनुसाय सञ्चारन िुन हदनुऩछय  । चिुािट तनमन्त्रणका रागग शून्म सिनशीरताको नीतत अश्ततमाय गने 
अको सतय िो । डरय ऩीऩीए योकी स्िदेशी रगानीराई सॊस्थागत सिमोग अको आिचमकता िो । हिजो आमर तनगभ 

घाटाभा िुॉदा तेर ककन्न कभयचायी सञ्चम कोर् य नागरयक रगानी कोर्रे ऋण हदएका गथए । आज तनगभ नापाभा 
छ य मी कोर्िरूको तयरता फढ्दो छ । 
तमनका तयरता प्रशोचन गनय प्रागधकयणरे ऋण लरएय नमाॉ आमोजनाभा रगानी गनय आिचमक छ । मी माित ्

फन्दोफस्ती गनय ऊजायभन्त्रीको दर य अन्म सत्तारुढ दरको साथ ऩाए भात्र कुरभान सपर िुनेछन ्। िोइन बने उनको 
ऩतन एउटा पोटो भात्र झुश्न्डन ेिो । 
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१० अफा रगजनीको कजफेरी ‘ए’ गचननमजॉ कम्ऩनीरजई 

काफेरी ‘ए’ जरविद्मुत ्आमोजना तनभायणको श्जम्भा गचतनमाॉ कम्ऩनीरे ऩाएको छ । ऩाॉचथय य ताटरेजुङ श्जल्राको 
लसभाना बएय फग्न ेकािेरी नदीभा तनभायण गरयन े३७.६ भेगािाट क्षभताको सो आमोजना तनभायणको श्जम्भा 
खझझ्माङ, हटडब्र ुय सीडब्र ूनाभक गचतनमाॉ कम्ऩनीरे ऩाएको आमोजना प्रभुख िीयेन्र शे्रष्ट्ठरे फताए ।  मसअतघ 

काफेरी िाइड्रोऩािय इनजॉ प्रालररे तनभायणको काभ शुरु गयेऩतन वििादका कायण अतघ फढाउन सकेको गथएन । 
दशैँ  रगत्त ैगचतनमाॉ कम्ऩनीरे तनभायण कामय अतघ फढाउनेछन ्। आमोजना प्रभुख शे्रष्ट्ठकाअनुसाय काफेरीभा फुटिर 

ऩािय कम्ऩनीको ५६ प्रततशत य लसङ्गाऩुयको इन्रा कम्ऩनीको ४४ प्रततशत शमेय रगानी छ । 
कुर रू. १० अफय राग्न ेअनुभान गरयएको आमोजनाभा ऩूिायधाय तनभायणका काभ सककएकारे अफ चाॉड ैन ैिाइड्रो 
भेकातनकर तपय को काभ शुरु िुनेछ । मसअतघ कम्ऩनीरे स्थानीमिासीसॉगको सम्झौता विऩयीत काभ गयेको बन्दै 

स्थानीमिासीरे आमोजना तनभायणभा अियोध गदै आएका गथए । 
िार आमोजनाभा ऩूिायधाय विकासतपय को काभ बइयिेको य आमोजना प्रबावित क्षेत्र ऩाॉचथयको अभयऩुय य ऩञ्चभी, 
ताटरेजुङको थेचम्फु य नाङेल्माङ गाविसभा सडक तनभायणको काभ ऩतन अश्न्तभचयणभा ऩुगेको फताइएको छ । 
यासस 
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भजगथल्रो कणजारी जरववद्म त ्आमोजनजको ऩीडीए उल्रॊघन 

फाफुयाभ खड्का  
बायतीम कम्ऩनी जीएभआय अऩयकणायरी िाइड्रोऩािय लरलभटेडरे ९ सम भेगािाटको भागथल्रो कणायरी 
जरविद्मुत ्आमोजना फनाउन आिचमक रगानी जुटाउन असपर बएको छ । 
रगानी जुटाउने गयी २ िर्यअतघ (सन ्२०१४ सेटटेम्फय १९) भा तत्कारीन प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारा य 

बायतीम गिृभन्त्री याजनाथ लसॊिको उऩश्स्थतभा काठभाडौंभा जीएभआय य रगानी फोडयफीच ऩीडीए बएको 
गथमो । ऩीडीएअनुसाय जीएभआयरे आजको हदनसम्भा रगानी जुटाइसक्नुऩन ेगथमो । रगानी जुटाउन 

नसकेऩतछ जीएभआयरे ऩीडीएभा बएको सतय उल्रॊघन गयेको छ ।  
रगानी जुटाउन नसक्न ेअिस्था आएऩतछ जीएभआयरे ६ भहिनाअगाि ैएक िर्य म्माद थटन रगानी 
फोडयभा प्रस्ताि गयेको छ । फोडयरे मस विर्मभा तनणयम गयेको छैन । ऩीडीएभा सन ्२०१६ सेटटेम्फय १९ 

सम्भभा रगानी जुटाउन नसके एक िर्य म्माद थटन सक्न ेव्मिस्था छ । ऩीडीएको सतय उल्रॊघन गयेऩतछ 

जीएभआयराई के गने बन्ने विर्मभा रगानी फोडयरे तनणयम गयेको छैन ।  
रगानी जुटाउन नसकेऩतछ आमोजनाको काभभा हढराइ िुन ेबएको छ । जीएभआयरे आमोजना आगाभी 
सन ्२०२१ को अन्त्मभा सम्ऩन्न गयी सन ्२०४६ भा सयकायराई िस्तान्तयण गनुयऩनेछ । उसरे तनधायरयत 

सभमभा रगानी जुटाउन नसकेकारे आगाभी ५ िर्यभा ९ सम भेगािाट क्षभताको भागथल्रो कणायरी 
आमोजना सम्ऩन्न निुने सम्बािना फढेको छ । 
तनधायरयत सभमभा रगानी जुटाउन जीएभआयरे नसकेको फोडयका प्रभुख कामयकायी अगधकृत (सीईओ) 

भिाप्रसाद अगधकायी स्िीकाछयन ्। फोडय फैठक फसेय म्माद थटने िा नथटने बन्ने विर्मभा तनणयम िुन े

जानकायी उनरे हदए । फलरमो कायण देखाएय स्ऩष्ट्ट कामयमोजनासभेत ऩेश गयेभात्र म्माद थऩ िुने 
अगधकायीरे स्ऩष्ट्ट ऩाये । ―िाम्रो तपय फाट ऩतन गनुयऩन ेकेिी काभिरू गनय फाॉकी छन,्‖ उनरे बने । 
‗जीएभआयरे ऩीडीए उल्रॊघन गयेको िो कक िैन ?‘ बन्ने फाह्रखयीको प्रचनभा अगधकायीरे बने, ―ऩीडीए सतय 
उल्रॊघन बन्दा ऩतन जीएभआयरे ‗भाइरस्टोन‘ ऩूया गनय सकेन । रगानी जुटाउन नसक्न ेअिस्था 
आएऩतछ उसरे एक िर्य म्माद थटन प्रस्ताि गयेको छ ।‖ प्रधानभन्त्रीको अध्मक्षताभा फस्ने फोडय फैठकरे 

मो विर्मभा तनणयम लरने उनरे फताए । प्रधानभन्त्री ऩुष्ट्ऩकभर दािारको व्मस्तताका कायण फोडय फैठक 

फस्न सकेको छैन । 
प्रततस्ऩधायफाट सन ्२००८ भा भागथल्रो कणायरी तनभायण गनय ऊजाय भन्त्रारमफाट राइसेन्स ऩाएको 
जीएभआयरे ८ िर्य बफततसक्दा ऩतन रगानी जुटाउन सकेको छैन । त्मस्तै, कम्ऩनीरे ६ सम भेगािाट 

क्षभताको ‗भागथल्रो भस्र्माङ्दी २‘ आमोजनाको सिेक्षण राइसेन्स लरएको धेयै िर्य बइसके ऩतन 

आमोजना विकास शुल्क ततनय नभानेऩतछ मसको ऩतन ऩीडीए िाताय बएको छैन । बायतीम कम्ऩनी 
नेऩारभा जरविद्मुत ्आमोजना ओगट्नभात्र आएका िुन ्बन्न ेआयोऩको जीएभआयरे ऩुश्ष्ट्ट गयेको छ । 
दजयनौं आमोजनाको अनुभततऩत्र (राइसेन्स) बायतीम कम्ऩनीसॉग बए ऩतन एउटा आमोजना ऩतन तनभायण 
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सुरु गनय सकेका छैनन ्। गचतनमाॉ कम्ऩनीरे ७५ भेगािाट क्षभताका २ आमोजना तनभायण  गरयसकेका छन ्

।  
जीएभआयरे आधा दजयन अन्तयायश्ष्ट्रम फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे रगानी गन ेबन ेऩतन िारसम्भ 

उनीिरूफाट आशमऩत्र लरनेफािेक ऋण सम्झौताको अिस्थाभा ऩुगेको छैन । १ खफय ३९ अफय रुऩैमाॉभध्मे 

विलबन्न अन्तयायश्ष्ट्रम फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे १ खफय १० अफय रुऩैमाॉसम्भ रगानीको आशमऩत्र हदएका 
छन ्। आमोजनाभा विचि फैंकअन्तगयतको अन्तयायश्ष्ट्रम वित्त तनगभ (आईएपसी), एलसमारी विकास फैंक 

(एडीफी) मुयोवऩमन इन्बेष्ट्टभेन्ट फैंक (ईआईफी), जाऩान अन्तयायश्ष्ट्रम सिमोग तनमोग (जाइका) जभयन 

विकास फैंक (केएपडब्ल्मु) सीडीसीरगामत ९ फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे रगानीका रागग आशमऩत्र हदएका 
छन ्। 
आगथयक एिॊ प्राविगधक रूऩभा सस्तो आमोजनाको रगात फढाएय १ खफय ४० अफय रुऩैमाॉ ऩुमायएको आयोऩ 

जीएभआयराई रागेको छ । आमोजनाको रागत फढीभा ९० अफय िुनुऩनेभा झन्ड ै५० अफय रुऩैमाॉ रागत 

फढाएको आयोऩ जीएभआयराई राग्दै आएको छ । भागथल्रो कणायरी जीएभआयराई फनाउन हदनुिुन्न 

बने रबफङराई मसरे थऩ फर ऩुमायएको छ ।  
रगानी व्मिस्थाऩन नगये ऩतन जीएभआयरे आमोजनाको विलबन्न रटको काभ सुरु गनय अन्तयायश्ष्ट्रम 

ठेकेदाय कम्ऩनीफाट आशमऩत्र भागेको छ । उसरे लसलबर, िाइड्रोभेकातनकर, इरेक्रोभेकातनकर, 

कामायरम, आिास, आमोजनाको डडजाइन तमायी य इश्न्जतनमरयङ काभका रागग अन्तयायश्ष्ट्रम ठेकेदाय 

कम्ऩनीफाट आशमऩत्र (ईओआई) भागेको छ । उसरे आमोजना इश्न्जतनमरयङ प्रक्मुभेन्ट कन्रमाक्ट 

(ईऩीसी) प्रारूऩभा तनभायण गने २ रटभा अन्तयायश्ष्ट्रम ठेकेदायफाट आशमऩत्र भागेको िो । मसअनुसाय रट 

१ भा आमोजनाको लसलबर, िाइड्रोभेकातनकर, आमोजनास्थरभा आिचमक आिासरगामत ऩूिायधाय, 

मोजना, प्रारूऩ य इश्न्जतनमरयङ काभ गन ेबनेको छ । त्मस्त,ै रट २ भा आमोजनाको इरेक्रोभेकातनकर 

काभका रागग प्रस्ताि आह्िान गयेको छ । 
भागथल्रो कणायरीभा २७ प्रततशत विद्मुत ्प्रागधकयण, १० प्रततशत आईएपसी य ६३ प्रततशत जीएभआयको 
स्िालभत्ि िुन ेगयी रगानी सॊयचना तमाय गरयएको छ । उसरे फाॉकी यिेको ३० प्रततशत स्िालभत्ि बफक्री गनय 
यणनीततक साझदेाय खोज्दैछ । १२ प्रततशत तन्शुल्क ऊजाय अथायत ्१०८ भेगािाट बफजुरी य २७ प्रततशत 

तन्शुल्क सेमय हदने प्रस्ताि गयेऩतछ सन ्२००८ भा जीएभआयरे भागथल्रो कणायरी आमोजना ऩाएको िो 
।  
बायत तनकासी प्रमोजनका रागग सयकायरे भागथल्रो कणायरी अतघ फढाएको िो । आमोजनारे सुखेत, 

दैरेख य अछाभ श्जल्राराई प्रबावित फनाउनेछ । स्थानीमराई िर्यबरय विद्मुत ्आऩूततय गनय कम्ऩनीरे 

अको २ भेगािाटको सानो आमोजना तन्शुल्क फनाइहदनेछ । 
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फीऩीसीरे भॊभसयदेखख ३० भेगजवजटको ङजदी जरववद्म त ्आमोजनज ननभजाण गने 
छविरार फगारे 
रभजुङको फािुनडाॉडाभा आगाभी भॊलसयदेखख ३० भेगािाटको ङादी जरविद्मुत ्आमोजना सुरु िुन ेबएको छ । 
प्रिद्र्धक कम्ऩनी न्मादी िाइड्रोऩािय लरलभटेडरे आमोजनाको विद्मुत ्खरयद बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) बएको १८ 

भहिनाऩतछ ङादीको तनभायण कामय थाल्न रागेको िो । 
फुटिर ऩािय कम्ऩनी लरलभटेड (फीऩीसी) रे सिामक कम्ऩनी न्मादी िाइड्रोऩािय लरलभटेड प्रिद्र्धक यिन ेगयी 
आमोजना तनभायण गनय रागेको िो ।  
बौगोलरक दृश्ष्ट्टकोणरे तनकै दगुयभ भातनएको फािुनडाॉडा गाविसभा आगाभी भॊलसयदेखख आमोजना तनभायणको कामय 
थाल्न ेरक्ष्मका साथ प्रिद्र्धक कम्ऩनी तमायीभा जुटेको आमोजनाका प्रभुख कामयकायी अगधकृत उत्तयकुभाय शे्रष्ट्ठरे 

जानकायी हदए । 

राभो सभमको ऩखायइऩतछ नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण य फुटिर ऩािय कम्ऩनी लरलभटेडको सिामक कम्ऩनी न्मादी 
िाइड्रोऩािय लरलभटेडफीच २०७२ जेठ १२ गत ेविद्मुत ्खरयद बफक्री सम्झौता बएऩतछ प्रिद्र्धक कम्ऩनीराई 

आमोजना तनभायणको रागग फाटो खरेुको िो । 
“विद्मुत ्खरयद दय प्रचलरत ‗ऩोस्टेड‘ दयअनुसाय िर्ायमाभभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य सुतखामाभभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसाको 
दयरे ऩीऩीए बएको गथमो ।‖ सीईओ शे्रष्ट्ठरे बन,े ―उक्त दय िावर्यक ३ प्रततशतका दयरे साभान्म िदृ्गध बई आठ 

िर्यसम्भ य सम्झौताको अिधी आगाभी ३० िर्यसम्भ कामभ यिनेछ ।‖ 

ऩानीको फिािभा आधारयत मो आमोजनाको अनुभातनत रागत करयफ ५ कयोड ९० राख अभेरयकी डरय यिेको 
आमोजना प्रभुख उत्तभ अभात्मरे फताए । उनका अनुसाय आन्तरयक काभको अन्त्मततय आइऩुगेकारे अफ २ 

भहिनालबत्र तनभायणभा जान ेरक्ष्म छ । 
“आमोजना तनभायणका रागग न्मादी जरविद्मुत ्आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩन ऩूया बइसकेको छ ।‖ अभात्मरे 

बन,े ―मो आमोजना तनभायण गनयका रागग ६ फैंकरे साढे ४ अफय रगानी गन ेसिभतत बएको छ । 
उनका अनुसाय आमोजना तनभायणका रागग एबयेस्ट फैंकको अगुिाइभा ६ फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे 

सिवित्तीमकयणभा कुर ४ अफय ४० कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानी गनय सिभत बएका छन ्। 
“आमोजना ऩूया गनय आिचमक फाॉकी यकभ कम्ऩनीरे स्िऩुॉजी रगानी गनेछ,‖ आमोजनाका प्रभुख कामयकायी 
अगधकृत शे्रष्ट्ठ बन्छन,् ―आमोजनाको ठेकेदाय तनमुश्क्तको अश्न्तभ प्रकक्रमाभा यिेका छौं । अफ एक भहिनालबत्रभा 
ठेकेदाय छनोटको काभ सम्ऩन्न गन ेमोजना छ ।‖ 

आमोजना तनभायण सुरु गनुयऩूिय विकास ऩूिायधायका काभभा फीऩीसीरे करयफ २५ कयोड खचय गरयसकेको छ । 
आमोजनारे भस्र्माङ्दी नदीभा फेलरबब्रज, आठ ककलभ सडक तनभायण तथा आिचमक जग्गा खरयदरगामतका काभ 

गरयसकेको छ । 
आमोजनारे फािुनडाॉडाको ठूरफेसीदेखख सजय ट्माॊक यिन ेस्थान नानासम्भको साढे २ य तछऩुदेखख नाइचसेम्भको १ 

ककलभ सडकको तनभायण कामय सककएको आमोजनाका प्रशासन अगधकृत िासुदेि गडतौरारे जानकायी हदए । 
“आमोजना तनभायणका रागग फाटोसहित तीनसम योऩनी जग्गा खरयद गरयसकेका छौं ।‖ गडतौरारे बन,े ―अझै ६० 

योऩनी जग्गाको खरयद गने प्रकक्रमाभा छौं ।‖  



फािुनडाॉडा–२ नाइचनेश्जकै फाॉध फाॉधी ४ ककलभ सरुुङफाट ऩानी ल्माई सोिी गाविसको िडा नॊ ७ भा तनभायण गरयन े

विद्मुत ्गिृफाट तोककएको विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकम्ऩनीको मोजना छ । बूलभगत सुरुङभापय त ल्माइएको ऩानीराई 

३३३.९० लभटय उचाइफाट विद्मुत ्गिृभा खसारी विद्मुत ्उत्ऩादन गरयनेछ । 
मसका साथ ैप्रिद्र्धक कम्ऩनीरे ५ भेगािाट क्षभताको लसउयी खोराको ऩानीराई ऩतन सदऩुमोग गन ेफताइएको छ । 
मसका रागग लबयऩुस्तुन ुभुतनको तछऩ ुबन्न ेस्थानभा सफ्ट ट्माङ्कको तनभायण गनेछ । आमोजनाका सफ ै

सॊयचनािरू बूलभगत िुन ेबएकारे मो आमोजना िाताियणभैत्री िुन ेप्रिद्र्धक कम्ऩनीको दाफी छ । 
“प्रसायण राइन तनभायणका रागग नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणसॉग सम्झौता बइसकेको छ ।‖ आमोजना प्रभुख 

अभात्मरे बन,े ―आमोजनाफाट विद्मुत ्उत्ऩादनऩचचात ्आमोजनाको विद्मुत ्गिृ यिन ेस्थानफाट करयफ ६ ककलभ 

राभो १३२ केबी प्रसायण राइनको तनभायण गयी विद्मुत्राई विद्मुत ्प्रागधकयणको खदुी िफभा जोड्न ेरक्ष्म छ ।‖ 

उनका अनुसाय आमोजनाफाट िावर्यक रूऩभा १६८ गगगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन िुनेछ । कुन ैफन्द िडतार नबए सन ्

२०१९ डडसेम्फयलबत्र आमोजनाको सम्ऩूणय तनभायण कामय सक्न ेप्रिद्र्धक कम्ऩनीको रक्ष्म छ । 
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जरववद्म त ्सेमय ककन्तन बीड 

अगन्धय ततिायी 
श्जल्राभा तनभायण िुन रागेका जरविद्मुत ्आमोजनाको सेमय प्रबावित फालसन्दाराई खरुाएऩतछ आिेदन पायाभ 

बनेको बीड रागेको छ । साढे १० भेगािाटको तल्रो भोदी ‘फी’ जरविद्मुत ्आमोजनासहित मुनाइटेड भोदी 
िाइड्रोऩािय कम्ऩनीको सियसाधायणराई सेमय खरुा गयेको िो । 
कुस्भाभा शाखा यिेको देि विकास फैंकफाट भात्र ैसेमय पायाभ खरयद गनय य बनय लभल्ने बएकारे बफिानैदेखख फेरुकी 
अफेयसम्भ बीड राग्न ेगयेको छ । नेऩार इन्बेस्टभेन्ट फैंकभापय त प्रत्मक्ष प्रबावित ऩियतका फालसन्दाराई रक्षक्षत 

गयी १ सम दयका ११ राख ५० िजाय ककत्ता सेमय बफक्रीका रागग गत बदौ २८ देखख असोज ९ सम्भ खरुा गयेको छ । 
सेमय खरुा बएको हदनदेखख न ैबीड फढेको फैंकका प्रफन्धक केदायनाथ आचामयरे फताए । ‗आइतफाय भात्र ैऩाॉच 

समबन्दा फढीरे पायाभ बये,‘ उनरे बन,े ‗सेमय ककन्न सियसाधायणको उत्साि देखखएको छ ।‘ फैंकभा जम्भा बएका 
पायाभ व्मिश्स्थत गनय थऩ कभयचायी भगाएको उनरे फताए । 
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ऩजॉच जरववद्म तरे सेमय ननष्कजसन गदै 

ऩाॉच िटा जरविद्मुत ्कम्ऩनी य एउटा रघुवित्त सॊस्थारे प्राथलभक सेमय तनष्ट्कासन (आईऩीओ) गदै छन ्। आईऩीओ 

तनष्ट्कासन अनुभततका रागग ती कम्ऩनीरे नेऩार गधतोऩत्र फोडयभा आिेदन हदइसकेका छन ्। फोडयफाट अनुभतत 

ऩाएऩतछ ती कम्ऩनीको सेमय फजायभा आउनेछ । ती कम्ऩनीरे प्रततसेमय अॊककत भूल्म १ समका दयरे ६० कयोड ३० 

राख रुऩैमाॉ फयाफयको ६० राख ३० िजाय ककत्ता सेमय तनष्ट्कासन गनय रागेका िुन ्। साभान्मतमा अनुभतत ऩाएको 
लभततरे २ भहिनालबत्र सेमय तनष्ट्कासन गरयसक्नुऩन ेकानुनी व्मिस्था छ । 
हिभारमन ऩािय ऩाटयनय, नेऩार िाइड्रो डबेरऩय, आॉखखुोरा जरविद्मुत ्कम्ऩनी, अरुण काफेरी ऩािय य छ्माङ्दी 
िाइड्रो ऩािय कम्ऩनीरे प्राथलभक सेमय तनष्ट्कासनका रागग फोडयभा आिेदन हदएका छन ्। तीभध्मे अरुण 

काफेरीफािेक ४ िटा कम्ऩनीरे स्थानीमका रागग सेमय तनष्ट्कासन गनय रागेका िुन ्। 
जरविद्मुत ्कम्ऩनीरे आमोजना प्रबावित स्थानीमराई न्मूनतभ १० प्रततशत समेय वितयण गनुयऩन ेकानुनी 
व्मिस्था छ । सोिी व्मिस्थाअनुसाय ती कम्ऩनीरे स्थानीमका रागग सेमय तनष्ट्कासन गनय रागेका िुन ्। अॊककत 

भूल्म प्रततसेमय १ समका दयरे हिभारमन ऩािय ऩाटयनयरे १० कयोड ६५ राख, नेऩार िाइड्रो डबेरऩयरे २ कयोड ६० 

राख, आॉखखुोरा जरविद्मुत ्कम्ऩनीरे ८ कयोड य छ्माङ्दी िाइड्रो ऩािय कम्ऩनीरे ८ कयोड १० राख रुऩैमाॉ 
फयाफयको प्राथलभक सेमय तनष्ट्कासन गनय रागेका िुन ्। अरुण काफेरी िाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे बन े३० कयोड रुऩैमाॉ 
फयाफयको ३० राख ककत्ता सेमय सियसाधायणका रागग तनष्ट्कासन गदै छ । मसका रागग कम्ऩनीरे गत असाय २८ भा 
फोडयभा आिेदन हदएको छ । सेमय तनष्ट्कासनका रागग मो कम्ऩनीरे लसद्धाथय क्मावऩटरराई बफक्री प्रफन्धक 

तनमुक्त गयेको छ । कम्ऩनीरे ऩेस गयेका कागजातभागथको अध्ममन अश्न्तभ चयणभा यिेकारे तछट्टै तनष्ट्कासन 

अनुभतत हदइन ेफोडय स्रोतरे जनाएको छ । स्रोतरे बन्मो, ‗अगधकाॊश प्रकक्रमा ऩूया बएकारे तछट्टै अनुभतत ऩाउन 

सक्छ ।‘ 
मस्त ैसभता भाइक्रोपाइनान्स वित्तीम सॊस्थारे ९४ राख ८० िजाय रुऩैमाॉ फयाफयको ९४ िजाय ८ सम ककत्ता सेमय 

तनष्ट्कासन गदै छ । एनआईफीएर क्मावऩटर भाकेटराई सेमय यश्जस्राय तथा बफक्री प्रफन्धक तनमुक्त गयेको मो 
कम्ऩनीरे तनष्ट्कासन अनुभततका रागग गत बदौ ५ भा फोडयभा आिेदन हदएको गथमो । गत आगथयक िर्यभा १२ िटा 
सॊस्थारे साधायण सेमयको प्राथलभक तनष्ट्कासन (आईऩीओ), ३ िटारे थऩ तनष्ट्कासन (एपऩीओ), ३७ िटारे िकप्रद 

तनष्ट्कासन य एउटारे साभूहिक रगानी मोजना तनष्ट्कासन गयी ५३ िटा सॊस्थारे १८ अफय ९९ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको 
ऩुॉजी ऩरयचारन गयेको फोडयरे जनाएको छ । गत आगथयक िर्यभा गधतोऩत्रको दोस्रो फजायभा १५ िटा नमाॉ कम्ऩनी 
थवऩएका छन ्।  िार सेमय फजायभा सूचीकृत कम्ऩनी सॊतमा २ सम २९ छ । 
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फढ्मो ऩञ्चशे्वयको आशज 
दगुाय रालभछान े

तनभायण गनेु ेतनणयम बएको २१ िर्यऩतछ प्रधानभन्त्रीस्तयीम प्रततफद्धता आएऩतछ ऩञ्चचेिय आमोजना सलभततभा 
अफ बन ेकाभ अतघ फढ्न ेआशा जागेको छ । फिुउद्देचमीम सो आमोजना तनभायणभा दईुदेशीम सॊमुक्त रगानी िुन ेय 

भुनापा ऩतन दिु ैदेशरे लरन ेतनणयम २०५२ सारभ ैबएको िो । 
सभमभ ैकाभ सम्ऩन्न निुनारे मसफाट प्राटत िुन ेराब लरन ११ िर्य हढरो बइसकेको छ । तय ऩतन आमोजना 
तनभायणको प्रमासभा रागगयिेको सलभततरे कामयसलभततका साथ ैसगचिस्तयीम कलभटी फैठक गदै आशा जगाइयिन े

काभ बने गदै आएको गथमो । मसकै तनयन्तयतास्िरूऩ गत भाचयभा कामयसलभततस्तयीम य जुराईभा सगचिस्तयीम 

फैठक सम्ऩन्न बएका छन ्। 
आपूिरू जततसक्दो चाॉडो आमोजनाको काभ अतघ फढोस ्बन्न ेऩक्षभा यिेको आमोजनाका प्रभुख कामयकायी अगधकृत 

(सीइओ) भिेन्रफिादयु गुरुङरे फताएका छन ्। ‗िाभीरे आमोजनाको नश्जक फसेय काभ गन ेमोजनाअनुरूऩ 

काठभाडौंभा यिेको आमोजनाको भुतम कामायरमसभेत गत बदौ २० गतेदेखख भिेन्रनगय सायेका छौं,‘ गुरुङरे बने, 
‗अफ भस्मौदा पाइनर बएय आए काभ अतघ फढाउन अरू केिी फाधा छैन ।‘ 
आमोजनाको विस्ततृ ऩरयमोजना प्रततिेदन (डीऩीआय)को भस्मौदा ऩुनयिरोकन गनय नेऩार य बायत सयकायरे 

हढराइ गयेका कायण काभ अतघ फढ्न नऩाएको िो । बायतीम ऩयाभशयदाता िाकऩोसयरे गत िैशाखभा डीऩीआयको 
भस्मौदा तमाय ऩायेय सुझािसहित ऩुनयिरोकनका रागग नेऩारको ऊजाय भन्त्रारम य बायतको जरस्रोत 

भन्त्रारमराई ऩठाएको गथमो । 
उ्ऩजदन ऺभतज ककन घ्मो? 

सन ्१९९५ भा नेऩाररे तमाय गयेको ऩञ्चचेिय आमोजनाको डीऩीआयभा ऩञ्चचेियफाट ६ िजाय ४ सम ८० भेगािाट 

विद्मुत ्तनकाल्न सककन ेउल्रेख गथमो । त्मसैगयी सोिी आमोजनाफाट खस्ने ऩानीफाट तनकालरन ेरूऩारी 
जरविद्मुत ्आमोजनाफाट २ सम ४० भेगािाट तनस्कन ेप्रततिेदनभा उल्रेख गथमो । त्मसऩतछ सन ्२००३ भा 
बायतरे गयेको अध्ममनरे ऩञ्चचेियफाट केिर ५ िजाय ४ सम भेगािाट भात्र विद्मुत ्तनकाल्न सककन ेप्रततिेदन 

हदमो । तय, िाऩकोसयरे सन ्२०१६ भा फुझाएको डीऩीआयभा बन े४ िजाय ८ सम भेगािाट भात्र ैउत्ऩादन िुनसक्न े

उल्रेख छ । मसभा रूऩारीको ऩतन उत्ऩादन जोड्न ेिो बन े५ िजाय ४० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन िुनेछ । ससयतॉ 
िेदाय २१ िर्यको अिगधभा ऩञ्चचेियको विद्मुत ्उत्ऩादन क्षभताभा १ िजाय ४ सम ४० भेगािाटरे कभी आएको 
देखखन्छ । 
मसो िुनुको कायण कत ैऩानीको भात्राभा कभी आएय त िोइन बन्न ेप्रचनभा आमोजनाका सीईओ गुरुङ ऩूणयत् त्मिी 
न ैभात्र कायण नबई धेयै ऩक्ष मसभा जोडडएको फताउॉछन ्। ‗ऩहिरो डीऩीआयरे जुन भिाकारी नदीको सम्ऩूणय ऩानी 
आमोजनाभा ल्माइन ेगयी उल्रेख गयेको गथमो । ऩतछ नदीको ५ प्रततशत ऩानी आमोजनाबन्दा भागथका जनताराई 

हदनुऩन ेहिसाफ गरयमो,‘ गुरुङ बन्छन,् ‗त्मसैगयी ऩानीको भात्राभा आगाभी २० िर्यभा विविध कायणरे आउन े

कभीको आधायभा तनकालरएको प्रततिेदनको तथमाङ्कभा िाकऩोसयरे पेरय थऩ ३० िर्यभा िुन ेकभी जोडये प्रततिेदन 

तनकाल्दा घट्न गएको िो ।‘ 
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भेगािाटको हिसाफरे िेदाय धेयै कभी आएको देखखए ऩतन गगगािाट आियको हिसाफभा धेयै पयक नऩन ेगुरुङको 
धायणा छ । ऩहिरो डीऩीआयअनुसाय १२ िजाय ३ सम ३० गगगािाट आिय उत्ऩादन िुन्छ बन ेऩतछल्रो 
डीऩीआयअनुसाय ११ िजाय ८ सम ८५ गगगािाट आिय उत्ऩादन िुन्छ । मो हिसाफरे िेदाय केिर ३ देखख ४ प्रततशत 

भात्र ऊजाय घटेको उनको बनाइ छ । जराशममुक्त आमोजना अत्मािचमक सभमभा भात्र ैसञ्चारन गरयन ेिुॉदा ऩतन 

उत्ऩादनभा धेयै कभी नआउन ेअिस्था यिन्छ । 

सस्तो आमोजनज 
मो आमोजना देशका अरू सफ ैआमोजनाबन्दा तनकै सस्तो भूल्मभा तनभायण िुन ेअिस्था छ । रगबग प्रततभेगािाट 

रू. १५ कयोडको रागतभा आमोजनािरू तनभायण बइयिेको ऩरयप्रेक्ष्मभा ऩञ्चचेिय आमोजना रू. १० कयोड 

प्रततभेगािाटको सेयोपेयोभा तनभायण िुन ेफताइएको छ । ऩतछल्रो डीऩीआयअनुसाय मसको रागत रू. ५ खफय यिेको छ 

। दईु देशको लसभानाभा तनभायण िुन ेमस आमोजनारे नेऩारतपय  १४ य बायततपय  ६० गाउॉ  जराशम क्षेत्रभा ऩछयन ्। 
दिुैततय गयी कयीफ ४३ िजाय जनसङ्तमा त्मिाॉफाट अन्मत्र ऩुन्स्थावऩत गनुयऩनेछ । 
तुरुन्त ैकाभ अतघ फढे १० देखख १२ िर्यको अिगधभा सम्ऩन्न िुन ेआमोजनाको आशाराग्दो क्षणभा आपू मसको 
श्जम्भेिाय स्थानभा यिेकोभा खशुी रागेको फताउॉछन ्आमोजनाका प्रभुख कामयकायी अगधकृत गुरुङ । उनरे बने, 
‗भेयो कामयकार ३ िर्यको िो । त्मततफेरासम्भ आमोजनाको काभराई ट्र्माकभा याखखयिन सकेँ  बन ेसन्तोर् लभल्नेछ 

।’ 
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बजयतीम कम्ऩनी जीएभआय ववत्तीम व्मवस्थजऩन गना असपर, म्मजद थऩफजये 

ननणाम ह न सकेन 

बीभ गौतभ  

बायतीम कम्ऩनी जीएभआय तनभायणाधीन ९ सम भेगािाटको भागथल्रो कणायरी आमोजनाभा वित्तीम व्मिस्थाऩन 

गनय असपर बएको छ । रगानी फोडय य जीएभआय कम्ऩनीफीच बएको ऩरयमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) अनसुाय 

सोभफाय अथायत ्१९ सेक्टेम्फय २०१६ भा वित्तीम व्मिस्थाऩन गरयसक्नुऩनेभा कम्ऩनी असपर बएको िो । 
दईु िर्यअतघ असोजभा ऩीडीएभा िस्ताक्षय बएको गथमो । सन ्२००८ भा खरुा प्रततस्ऩधायभापय त जरविद्मुत ्

आमोजनाको अनुभततऩत्र (राइसेन्स) लरएको जीएभआयसॉग हढरो गयी ऩीडीए बएकोभा अहिरे वित्तीम 

व्मिस्थाऩनभा सभेत हढराइ बएको िो ।  
वित्तीम व्मिस्थाऩन गनय नसकेऩतछ मसअतघ नै जीएभआयरे एक िर्य म्माद थटनका रागग रगानी फोडयभा तनिेदन 

बन ेहदइसकेको छ । ऩीडीएभा सभेत एक िर्यसम्भ वित्तीम व्मिस्थाऩनका रागग म्माद थटन सककने उल्रेख छ । 
ऩीडीएभा हढराइ गयेको जीएभआयरे वित्तीम व्मिस्थाऩनभा सभेत हढराइ गयेऩतछ मसराई लरएय म्माद थऩ गनय 
िुन/ेनिुनेफाये वििादसभेत देखखएको छ । 
रगानी फोडयका प्रभुख कामयकायी अगधकृत भिाप्रसाद अगधकायीरे भागथल्रो कणायरीको वित्तीम व्मिस्थाऩन गन े

लभतत सककएको य सभमभ ैगनय नसकेको फताउॉ दै मसफाये थऩ तनणयम िुन फाॉकी यिेको फताए । 
“भागथल्रो कणायरी आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩनको सभम सककएको छ, सभमभा गनय सकेन,‖ उनरे बन,े 

―म्माद थऩका रागग आिेदन ऩतन हदएको छ, तय मसफाये केिी थऩ विियण भागेका छौ । मसको आधायभा 
थटन/ेनथटन ेतनणयम िुन्छ ।‖  

प्रधानभन्त्री ऩुष्ट्ऩकभर दािार अध्मक्ष यिेको रगानी फोडयको फैठक फस्न नसक्दा म्माद थऩफाये तनणयम िुन सकेको 
छैन । प्रधानभन्त्री बएको ४५ हदन ऩुग्न राग्दा सभेत दािाररे फोडयको फैठक याख्न ेरुची देखाएका छैनन ्। मसको 
म्माद थऩ नगनय दफाफ ऩतन छ । 
प्रत्मक्ष िैदेलशक रगानी (एपडीआई)को आमोजना बएको तथा बूकम्ऩ, नाकाफन्दी तथा  तनभायणभा 
अियोधरगामतका कायण वित्तीम व्मिस्थाऩनभा सभस्मा यिेकोरे म्माद थऩ गनुयऩन ेविज्ञिरूरे दाफी गदै आएका 
छन ्।  
१ खफय ३९ अफय रुऩैमाॉ रागत अनुभान गरयएको आमोजनाभा २५ प्रततशत स्िऩुॉजी (इश्क्िटी) य ७५ प्रततशत विलबन्न 

फैंकिरूफाट ऋण लरएय आमोजना फनाउन ेरक्ष्म जीएभआयको छ । 
अन्तययाश्ष्ट्रम वित्त तनगभ (आईएपसी)रे रगानी जुटाउनेफाये सिभतत जनाइसकेको आमोजनाभा अन्म फैकिरुसॉग 

सभेत रगानीका रागग छरपर अतघ फढाइयिेको छ । बायत तनमायत गन ेराइसेन्स लरएको जीएभआयफाट सयकायरे 

२७ प्रततशत तन्शुल्क सेमय य १२ प्रततशत तन्शुल्क बफजुरी ऩाउन ेसम्झौता छ ।     
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फभ ववष्पोटको बत्र्सनज, जस्थनत आपूहरुको ननमन्तत्रणभज यहेको प्रहयीको बनजइ 

भङ्गरफाय बफिान श्रृॊखरािद्ध रुऩभा बएका फभ विष्ट्पोट तथा फभ आतॊकको विद्मारम सङ्गठनिरुरे बत्र्सना 
गयेका छन ्। उच्च भाध्मलभक विद्मारम सङ्घ (हिसान), तनजी तथा आिासीम विद्मारम अगयनाइजेशन (टमाब्सन) 

य याश्ष्ट्रम तनजी तथा आिासीम विद्मारम सङ्गठन (एनटमाब्सन)रे भङ्गरफाय सॊमुक्त ऩत्रकाय सम्भेरन तथा प्रेस 

विज्ञटती जायी गदै बत्र्सना गयेका िुन ्। 
याजधानीका विलबन्न विद्मारमिरुभा बफिानीऩख फभ याखखएको य ती भध्मे दईु ओटा विद्मारमभा बन े

ऩड्ककएकोु ेविद्मारम सङ्गठनिरुरे फताएका  छन ्। काठभाडौंको जोयऩाटीभा यिेको भनकाभना भाविभा बफिान 

ऩौन ेचाय फजे लसलरण्डय फभ ऩड्ककएको य फभका छयायरे विद्मारम िातालबत्र यिेको एक विद्मारम फसभा साभान्म 

क्षतत बएको विद्मारमका वप्रश्न्सऩर बिानी प्रसाद ऩौडरेरे फताए । 
विद्मारम िाताभ ैयिेको छात्रािासभा यिेका कक्षा एकदेखख १० सम्भका कयीफ ४५ जना विद्माथॉसहित ६० जनाभा 
विष्ट्पोटरे त्रासदी पैलरएको ऩौडरेरे जानकायी हदए । ‗महद एउटा भात्र गाडीभा आगो सश्ल्कएको िुन्थमो बने ऩतन 

ठूरो क्षतत िुन्थमो । त्मतत निुनारे बौततक क्षतत खास ैनबए ऩतन छात्रािासभा यिेका विद्माथॉभा भानलसक रुऩभा 
चोट ऩुगेको छ । त्मसैगयी अन्म विद्माथॉ य अलबबािकभा ऩतन त्रास पैलरएको छ ।‘ उनरे बन,े ‗तय ऩतन िाभीरे 

अलबबािकराई विद्मारमभा सयुक्षाको अिस्था यिेको जानकायी गयाउॉ दै आधा हदनको ऩढाई सञ्चारन गयेय छुट्हट 

हदमौं ।‘ 
त्मसैगयी जोयऩाटी भ ैयिेको आकाशद्िीऩ भाविभा बफिान साढे तीन फजेततय ५–७ केजीको ग्माॉस लसलरण्डय डडजेररे 

लबजेको फोयाभा ऩोको ऩायी आगो रगाएय ऩड्काएको विद्मारमका वप्रश्न्सऩर भदन सुिेदीरे फताए । ‗विद्मारम 

िातालबत्र ैयिेको छात्रािासभा कयीफ ३० जना विद्माथॉ यिेकै अिस्थाभा पराभको गेट थोयै कुश्च्चन ेगयी विष्ट्पोट 

बएको छ‘ सुिेदीरे बन े। 
काठभाडौंको जोयऩाटी क्षेत्रका ६, भिायाजगञ्जको एक, स्िम्ब/ुडल्र ुक्षेत्रको १ य रलरतऩुयको १ विद्मारमभा 
शॊकाष्ट्ऩद िस्त ुबेहटएको भिानगयीम प्रियी ऩरयसय, काठभाडौंरे फताएको छ । ‗जोयऩाटी क्षेत्रका दईु विद्मारमभा ३–

४ लरटयको ग्माॉस लसलरण्डय विष्ट्पोट बएको िो । फाॉकी विद्मारमिरुभा बेहटएका लसलरण्डय तथा प्रेसय कुकयभा कुन ै

ऩतन विष्ट्पोटक ऩदाथय नबई तसायउन भात्र याखखएको ऩाइमो ।‘ ऩरयसयका प्रियी उऩयीक्षक प्रद्मुम्न काकी बन्छन,् 

‗मो कुन ैदताय बएको ऩाटॊ सम्फद्ध विद्माथॉ सङ्गठनको नबई धम्क्माएय ऩैसा ित्माउन ेऩेशिेय अऩयाधीिरुको 
कामय बएको अनुसन्धानफाट ऩत्ता रागेको छ ।‘ 
विष्ट्पोटका घटना रगत्त ै१० लभनेटलबत्र प्रियी दफु ैविद्मारमभा ऩुग्नकुा साथ ैशॊकाष्ट्ऩद िस्त ुबेहटएको स्थानभा ऩतन 

डडस्ऩोजर टोरीसहित ऩुगेको गथमो । घटनाभा सॊरग्न भूतम दईु जनाराई बफिान ैप्रियीरे ऩक्राउ गरयसकेको छ । 
‗फाॉकीको खोजीका रागग व्माऩक रुऩभा प्रियी ऩरयचारन गरयएकारे विद्मारम, अलबबािक तथा विद्माथॉिरुरे 

साभान्म रुऩभा अध्ममन अध्माऩन गदाय गयाउॉदा िुन्छ ।‘ प्रियी उऩयीक्षक काकीरे बन े। 
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भजगथल्रो तजभजकोसीको ८१ प्रनतशत कजभ सककमो 
आमोजना तनभायणभा िारसम्भ साढे ३० अफय खचय 
फाफुयाभ खड्का  
तनभायणाधीन ४५६ भेगािाट जडडत क्षभताको भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको ८१ प्रततशत 

काभ सम्ऩन्न बएको छ । अहिरेसम्भ ३० अफय ४७ कयोड रुऩैमाॉ खचय गयेको जानकायी प्रिद्र्धक अऩय 

ताभाकोसी िाइड्रोऩािय लरलभटेडरे हदएको छ ।  
आमोजनाको विद्मुत ्गिृ, सुरुङरगामत अन्म सॊयचनाको काभ बइयिेको आमोजना प्रभुख विज्ञान शे्रष्ट्ठरे 

फताए । बूकम्ऩरे विद्मुत ्गिृदेखख फाॉधसम्भ ऩुग्न े३६० लभटय ऩिुॉच भागयभा ठूरो क्षतत ऩुमायएऩतछ फाॉधको 
काभ योककएको उनरे जानकायी हदए । ―फाॉधस्थर ऩुग्नका रागग सुरुङ खन्ने काभ जायी छ,‖ उनरे बने, 
―कावत्तक १५ सम्भ सुरुङ खन्ने काभ सककएऩतछ फाॉधको काभरे ऩतन तनयन्तयता ऩाउॉछ ।‖  

अहिरेसम्भ ८० प्रततशत बौततक प्रगतत बएको आमोजनारे जनाएको छ । ―करयफ २० प्रततशत फाॉकी काभ 

सम्ऩन्न गनय अझै धेयै चनुौतीको साभना गनुयऩन ेअिस्था छ,‖ आमोजना प्रभुख शे्रष्ट्ठरे बने, ―विद्मुत ्गिृ 

जोड्न आिचमक ३ सम लभटय राभो बहटयकर साफ्टको आधा काभ सककएको छ ।‖ 

प्रिेश सुरुङको काभ सककएऩतछ फाॉधको फाॉकी काभ ऩतन सुरु िुने जानकायी हदॉदै उनरे बने, ―फाॉधफािेक 

अन्म सॊयचनाको काभ सुचारु बइसकेको छ । बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे आमोजनाको काभ एक िर्यबन्दा फढी 
ठटऩ बमो ।‖ आमोजना आगाभी ०७५ को असायसम्भभा सक्ने रक्ष्म प्रिद्र्धकको छ ।  
आमोजना सम्ऩन्न बएऩतछ िर्ायत्भा िुॉदै आएको रोडसेडडङ िट्नेछ । आमोजनाफाट िावर्यक २ अयफ् २८ 

कयोड मुतनट बफजुरी उत्ऩादन िुन ेअध्ममनरे देखाएको छ । आमोजनाको लसलबर तनभायणको काभ ०६७ 

बदौदेखख सुरु बएको िो । प्रिद्र्धक अऩय ताभाकोसीरे ०७३ साउनदेखख ऩहिरो एकाइफाट बफजुरी उत्ऩादन 

गने नमाॉ लभतत तम गयेको गथमो ।   
तनभायण अिगधको ब्माजफािेक आमोजनाको अनुभातनत रागत ३५ अफय २९ कयोड रुऩैमाॉ (४४ कयोड १० 

राख अभेरयकी डरय) छ । मो रागत १ डरयफयाफय ८० रुऩैमाॉराई आधाय भानेय तम गरयएको िो । िार 

डरयको बाउ फढेय १०७ रुऩैमाॉसम्भ ऩुगेको य डढे िर्यबन्दा फढी सभम काभ ठटऩ बएकारे आमोजनाको 
रागत अझ फढ्ने बएको छ । मसका कायण रागत फढेय ४९ कयोड अभेरयकी डरय राग्ने देखखएको छ ।  
भागथल्रो ताभाकोसीको अको आमोजना योल्िालरङको ऩानी ताभाकोसीभा लभसाएय सुतखा माभभभा 
बफजुरी उत्ऩादन गनय योल्िालरङ डाइबसयनको ऩयाभशयदाता जभयनको ल्माह्भेमय इन्टयनेसनररे ऩतन 

डीऩीआय तमाय गयी फुझाइसकेको छ । कम्ऩनीको डीऩीआय अध्ममन गयेय रगानीका रागग वित्तीम 

सॊस्थासॉग छरपर अतघ फढाइने प्रभुख शे्रष्ट्ठरे जानकायी हदए ।  
ताभाकोसीको ऩयाभशयदाता ऩतन ल्माह्मभेमय न ैिो । आमोजनाभा करयफ साढे २ अफय रुऩैमाॉ राग्न े

प्रायश्म्बक अध्ममनरे देखाएको छ । ६ ककरोलभटय राभो सुरुङ खनेय योल्िालरङको ऩानी ताभाकोसीभा 
लभसाई सुतखा माभभा थऩ १७ कयोड ६० राख मुतनट बफजुरी उत्ऩादन गन ेरक्ष्म लरइएको छ । मोसभेत 

http://www.baahrakhari.com/author-details/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%96%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE


गयी भागथल्रो ताभाकोसीफाट िावर्यक २ अफय ४५ कयोड ६० राख मुतनट बफजुरी उत्ऩादन िुनेछ । 
योल्िालरङको ऩानी लभसाएऩतछ आमोजनाफाट सुतखा माभभा १ सम २० भेगािाटसम्भ विद्मुत ्उत्ऩादन 

िुनेछ । आमोजनाफाट उत्ऩादन िुने बफजुरी प्रसायण गनय विद्मुतगिृ गैःगयफाट खखम्तीसम्भ २२० केबी 
क्षभताको प्रसायणराइनको काभ बइयिेको छ । 
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कजवत्तकदेखख फ ढीगण्डकी प्रबजववतरजई भ आब्जज ववतयण स रु गना ऊजजाभन्तत्रीको 
ननदेशन 

ऊजायभन्त्री जनादयन शभायरे कावत्तकदेखख फुढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजना प्रबावित क्षेत्रका 
जग्गाधनीराई भुआब्जा वितयण गनय तनदेशन हदएका छन ्। 
फुढीगण्डकीको अिस्था फुझ्न भॊगरफाय गोयखा ऩुगेका ऊजायभन्त्री शभायरे जग्गाको िगगयकयण य भूल्म 

तनधाययण गयेय कावत्तकदेखख जग्गाधनीराई भुआब्जा वितयण गनय गोयखा य धाहदङ श्जल्राका प्रभुख 

श्जल्रा अगधकायीराई तनदेशन हदएका िुन ्। उनरे भुआब्जा वितयण गनय िजेटको अबाि िुन नहदने 
प्रततिद्धता व्मक्त गदै चारु आिलबत्रै ६० अफय रुऩैमाॉ व्मिस्था गरयहदने जानकायी हदए । ―जग्गाको 
िगगयकयण य भूल्म तनधाययण सकेय भुआब्जा वितयण सुरु गरयिाल्नुस,‖ भन्त्री शभायरे बन े―फजेटको 
व्मिस्था भ गछुय  ।‖  

उनरे ऐरानी जग्गाधनीराई ऩतन भुआब्जा हदने प्रततिद्धता व्मक्त बन े―कानून फनाएय िुन्छ िा 
भश्न्त्रऩरयर्दभा प्रस्ताि रगेय िुन्छ ऐरानी जग्गाधनीरे ऩतन भुआब्जा ऩाउनेछन ्।‖ भुआब्जा वितयणका 
रागग जग्गाधनीराई फैंकभा खाता खोल्ने व्मिस्था गनय भन्त्री शभायरे फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना 
विकास सलभततराई तनदेशन हदएको अध्मक्ष डा. रक्ष्भीप्रसाद देिकोटारे जानकायी हदए । 
आगाभी ऩुससम्भ आमोजनाभा रगानीको प्रारुऩ तमाय गन ेभन्त्री शभायरे बनेको उनरे जानकायी हदए । 
रगानीको प्रारुऩ तमाय बएऩतछ सयकायरे आिचमक २ खफय रुऩैमाॉ रगानी जुटाउने सभेत जानकायी हदए ।  
आिचमक कभयचायीको दयिन्दी व्मिस्था गन ेफताउदै उनरे आमोजनाका अध्मक्ष, कामयकायी तनदेशकराई 

आमोजनास्थरभा गएय फस्न तनदेशन सभेत हदएका गथए । ऩयाभशयदाता रान्सको रमाक्टिेर 

इश्न्जतनमरयङरे तमाय ऩायेको विस्ततृ आमोजना प्रततिेदन (डीऩीआय) को ऩुनयािरोकनका रागग एक 

भहिनालबत्र विज्ञ सभूि (टमानर अप एक्सऩटय) गठन गने भन्त्री शभायरे फताएको देिकोटारे जानकायी 
हदए ।  
कभयचायीको अबाि बएऩतछ जग्गा िगगयकयणको काभभा हढराइ िॉुुदै आएको देिकोटारे स्िीकायेका छन ्। 
चारु आिभा जग्गा भुआब्जा वितयण सक्न ेसयकायरे रक्ष्म लरएको छ । धाहदङ य गोयखाका साॉसद, ऊजाय 
सगचि, सीडीओ, भारऩोत य नाऩी कामयरमका प्रभुखरगामत उऩश्स्थत यिेको गथमो ।  
आमोजना प्रबावित गोयखाका १४ य धाहदङको १३ गयी कुर २७ गाविसको जग्गाको िगगयकयण सकेय 

भुआब्जा वितियणको काभ आगाभी आगथयक िर्यभा ऩुया गने रक्ष्म सलभततको छ । आमोजनाको 
जरासमफाट गोयखाका १४ य धाहदङको १३ गाउॉ  विकास सलभततका ४५ िजाय १८८ व्मश्क्त विस्थावऩत 

िॉुुदैछन ्। आमोजनाफाट प्रबावित ६० िजाय योऩनी तनजी जग्गाको अगधग्रिणका रागग िगगयकयणको 
प्रकक्रमा सुरु बएको छ । प्रभुख श्जल्रा अगधकायी (सीडीओ) को सॊमोजकत्िभा श्जल्राभा जग्गा भुआब्जा 



तनधाययण सलभतत गठन गरयएको छ । जग्गाको भुआब्जा य आमोजना प्रबावितराई ऩुनफायसको व्मिस्था 
गनय ऩयाभशयदाता रमाक्टिेररे ६१ अफय रुऩैमाॉ राग्न ेअनुभान गयेको छ ।   
जग्गा अगधग्रिणका रागग आगाभी आगथयक िर्यभा साढे ५ अफय रुऩैमाॉ फजेट वितनमोजन गरयएको छ । मस्तै 
ऩेरोलरमभ ऩदाथयभा प्रततलरटय ५ रुऩैमाॉ ऩुिायधाय विकास शुल्क रगाएय आगाभी आिभा फुढीगण्डकीराई 

थऩ ७ अफय रुऩैमाॉ रगानी जुटाउने तमायी सयकायको छ ।  
आमोजनाको भुर फाॉधको उचाई २६३ भीटय य डफर आकय  ग्रालबटी यिन ेऩयाभशयदातारे तमायको विस्ततृ 

इश्न्जतनमरयङरे देखाएको छ । जरासम क्षेत्रभा ६३ िगयककरो लभटय राभो तार फन्नेछ । आमोजना 
सम्ऩन्न गनय २ खफय ५० अफय रुऩैमाॉ राग्ने अध्ममनरे देखाएको छ । आमोजना फनाउन प्रततभेगािाट 

रागत २१ कयोड २५ राख रुऩैमाॉ ऩने देखखएको छ । मस्तै बफजुरी उत्ऩादन रागत प्रततमुतनट ७ रुऩैमाॉ ३५ 

ऩैसा छ । सलभततरे ०७७ पागुन १४ लबत्र आमोजना सम्ऩन्न गन ेकामयमोजना फनाएको छ । 
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फूढीगण्डकीको भ आब्जज ववतयण गरयने 
ऊजायभन्त्री जनादयन शभायरे फूढीगण्डकी आमोजनाको भुआब्जा तत्कार वितयण तनदेशन हदएका छन ्। भुआब्जा 
वितयणको अगधकाय प्रभुख श्जल्रा अगधकायीराई बएको स्भयण गयाउॉ दै भन्त्री शभायरे याश्ष्ट्रम गौयिको उक्त 

आमोजना अतघ फढाउन ुभुरुकको प्राथलभकता बएको फताए । १२ सम भेगािाटको उक्त आमोजनाको तनभायणका गनय 
सयकायरे चारु आगथयक िर्यका रागग ३ अफय वितनमोजन गयेको छ । तय, भुआब्जा वितयण गनय भात्र ४३ अफय आिचमक 

िुन्छ ।  
‘आगाभी ऩुससम्भभा आमोजनाको काभ कम्ऩनी िा विकास सलभतत कसरे गन ेमककन गरयनेछ,‘ उनरे बन,े ‗दईु 

भहिनाभा विस्ततृ ऩरयमोजना प्रततिेदन (डीऩीआय) तमाय गरयनेछ ।‘ उनरे भुआब्जा वितयणको श्जम्भेिाय व्मश्क्त 

प्रभुख श्जल्रा अगधकायी बएकारे तत्कार व्मिस्थाऩन लभराउन तनदेशन हदए । भुआब्जा यकभ तनधाययण गनय 
नसक्दा गत िर्य आमोजनाको २ अफय ९० कयोड कपताय बएको गथमो ।  
भन्त्री शभायरे तछटो भुआब्जा वितयण गनय तनदेशन हदए ऩतन धाहदङको १३ गाविसको भुआब्जा अझै तनधायण िुन 

सकेको छैन । तनधायण गरयए ऩतन ऩहिरो चयण गोयखाको कामयक्रभभा सभािेश गयेको तीन गाविसको भुआब्जा 
वितयण िुन सकेको छैन । दिुै श्जल्राको २७ गाविस आमोजना प्रबावित सूचीभा याखखएको छ । भुआब्जा वितयणको 
प्रकक्रमा सुरु गयेऩतछ बूभाकपमा सकक्रम बएको बन्दै सयकायरे न ैडुफान क्षेत्रको जलभन ककनफेचभा गत चतैभा योक 

रगाएको गथमो ।  
 प्रबावित, स्थानीम जनप्रतततनगध, याजनीततक दर तथा सबासद्िरूसॉगको छरपरभा भन्त्रीरे आमोजना स्थर 

घ्मारचोकको लसउयेटायभा तनभायण गरयएको आमोजनाको कामायरमफाट सफ ैकाभ गनय तनदेशन हदएका गथए । उक्त 

कामायरम भॊगरफायदेखख न ैसञ्चारन बएको छ । भन्त्रीरे भुआब्जा वितयणभा कभयचायीको सभस्मा बएभा अरू 

कामायरमफाट ल्माउन तनदेशन हदए । आमोजना विकास सलभततका अध्मक्ष रक्ष्भीप्रसाद देिकोटारे भुआब्जाको 
यकभ फढाउन बूभकपमाको बूलभका तनिायि गनय २०७१ सारऩतछ खरयद गरयएको जलभनको भूल्म कभ हदने जानकायी 
हदए । उनरे तनजी कम्ऩनीसयि भुआब्जा हदन नसक्न ेजानकायी गयाए । आमोजनाका कामयकायी तनदेशक गोऩार 

फस्नेतका अनुसाय विद्मुत्गिृ तनभायण स्थरभा १ सम २३ योऩनी जलभन अगधग्रिण गरयसककएको छ ।  
आमोजान तनभायणका रागग २ खफय ५० अफय रगानी िुन ेप्रयश्म्बक अनुभान छ । 
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ऩञ्चशे्वयको सऩनज य आशज 
प्रधानभन्त्री ऩुष्ट्ऩकभर दािारको बायत भ्रभणरे नेऩार बायतको सॊमुक्त रगानीभा सञ्चारन िुन ेऩञ्चचेिय 

फिुउद्देचमीम आमोजनाको तनभायणरे गतत लरन ेआशा ऩराएको छ । भ्रभणका क्रभभा दिु ैदेशका प्रधानभन्त्रीरे उक्त 

आमोजना सञ्चारन गन ेप्रततफद्धता जनाएका छन ्। तय, आमोजना तनभायण गन ेतनणयम बएको २१ िर्यसम्भ ऩतन 

तनभायणका रागग प्रततफद्धता भात्र िुन ेअिस्थाराई िेन ेिो बन ेमसको कामायन्िमन िुनेभा अझै शङ्का गनुयऩन ेिुन्छ । 
विसॊ २०५२भा न ैद्विदेशीम रगानीभा तनभायण गन ेप्रततफद्धता गरयएको ऩञ्चचेिय फिुउद्देचमीम आमोजना अझै 

ऩतन विस्ततृ ऩरयमोजना प्रततिेदनको तमायी गन ेचयणभ ैसीलभत छ । दिुै देशका प्रधानभन्त्रीफीच ऩटकऩटक बएका 
छरपरभा आमोजना तनभायण कामय अगाडड फढाउन ेप्रततफद्धता जनाइएको ऩतन छ । तय, नेऩारको याजनीततक 

तिभा उक्त आमोजना सञ्चारन गन ेविर्म अझै वििाहदत छ । मिी वििादका फीच उक्त आमोजनाराई प्रबावित 

ऩान ेगयी आऩसभा फाझ्न ेखारका विलबन्न सम्झौता नेऩार–बायतफीच बइसेकेकारे व्माििारयक रूऩभा ऩञ्चचेिय 
आमोजना नफन्न ेविज्ञिरूको बनाइ ऩतन छन ्। 
याश्ष्ट्रम मोजना आमोग य रगानी फोडयरे गयेको अध्ममनरे सन ्२०३० सम्भ नेऩारभा ऊजायको भाग १४ िजाय ७ सम 

२ भेगािाट िुन ेप्रक्षेऩण गयेको छ । िार सञ्चारनभा यिेका य सन ्२०३० सम्भ सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म लरएका 
आमोजना सञ्चारनभा आएभा उक्त भागअनुसाय आऩूततय सम्बि बएको ऩतन सो प्रक्षेऩणरे देखाएको  छ । तय, 

उक्त अिगधसम्भभा तनभायण सम्ऩन्न िुन ेआमोजनाभा सफैबन्दा ठूरो आमोजना ऩञ्चचेिय फिुद्देचमीम आमोजना 
न ैिो । भागअनुसाय आऩूततय गनय मो आमोजना सम्ऩन्न गनैऩन ेदफाफ छ । 
नेऩारभा सञ्चालरत फिृत ्ऩरयमोजनाभा भेरम्ची खानेऩानी आमोजना ऩतन एक िो । केिी िर्य अतघसम्भ मो 
आमोजना सऩनाजस्त ैफतनसकेको गथमो । तय, ऩरयमोजनाको अिधायणा फाहिय आएको कयीफ २८ िर्यऩतछ फल्र 

उक्त सऩना साकाय िुन रागेको छ । ऩञ्चचेिय आमोजनाको ऩतन सऩना देख्न थारेको धेयै िर्य बइसक्मो । मस 

आमोजनाभा चाहिॉ भेरम्चीको जस्तो निोओस,् चाॉड ैन ैतनभायणरे गतत लरन सकोस ्बन्न ेसफैको चािना छ । 
देशभा अहिरे बइयिेको ऊजायसङ्कट सभाधानका रागग जरविद्मुत्का विलबन्न  मोजना सञ्चारन गनुयऩछय  । 
अहिरेसम्भको ठूरो ऩरयमोजना ऩञ्चचेिय फन्न ेसम्बािना अझै न्मून न ैिो बन ेअको मस्त ैमोजना फनाउन 

रागगिाल्न ुऩन ेिो ।  अरू ठूरा जरविद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाहदत बफजुरी खेय जान ेछैन । फरु त्मसरे बायतसॉग 

ऩञ्चचेियफाये भोरतोर गन ेनेऩारको शश्क्त न ैफढ्छ ।  तय, ऩञ्चचेिय ऩतन नफन्न ेय अन्म मोजना ऩतन सञ्चारन 

नगन ेिो बन ेदेशभा ऊजायसङ्कट मथाित ्यहियिन ेऩक्का छ । 
अहिरे १०–२० भेगािाटका साना जरविद्मुत ्आमोजना तनभायणका क्रभभा छन ्। मो याम्र ैिो । तय, मस्ता साना 
आमोजनारे ऊजायसङ्कट सभाधानभा ताश्विक अन्तय ऩादैन । ६०, १ सम िा १ सम ५० भेगािाटका आमोजनारे बन े

ऊजायसङ्कट सभाधानभा केिी लबन्नता ल्माउॉछ । त्मस्ता केिी आमोजना विदेशी रगानीसभेतभा शुरू िुन थारे 

जस्तो ऩतन छ । तय, मस्ता ठूरा आमोजनाभा विदेशी रगानीकतायरे साॉच्च ैऩैसा िाल्न बन ेअझै सकेका छैनन ्। 
ककनबन ेउनीिरूरे याखेका शतय ऩूया गनय सयकाय अझै तमाय छैन । आपू ऩतन आमोजना सञ्चारन गनय नसक्न ेय 

विदेशी रगानीकतायराई ऩतन रगानी गनय नहदन ेमस्तो ऩरयश्स्थतत यहियिन ेिो बन ेअहिरेबन्दा तनकै अटठ्मायो 
श्स्थतत चाॉड ैआउनेछ य रगानीकतायका थऩ कडा शतय ऩतन भान्नुऩनेफािेक विकल्ऩ नयिन ेअिस्था चाॉड ैआइऩुग्छ । 
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ढल्केफय सफस्टेसन भॊभसयसम्भ फनजउन गचननमजॉ ठेकेदजय तमजय 

बीभ गौतभ  

बायतफाट थऩ बफजुरी ल्माउन २२० केबीको ढल्केफय सफस्टेसन आगाभी भॊलसयसम्भ सम्ऩन्न गनय गचतनमाॉ ठेकेदाय 

कम्ऩनी तमाय देखखएको छ । 
डडसेम्फयसम्भ ढल्केफय सफस्टेसन तनभायण गनय नसक्न ेजानकायी विद्मुत ्प्रागधकयणराई हदएको ठेकेदाय सेन्रर 

चाइना ऩािय गग्रड इन्टयनेसनर कम्ऩनी भॊलसयसम्भभ ैसफस्टेसन तनभायण गनय तमाय बएको िो ।  
गत पागुनभा तत्कारीन प्रधानभन्त्री केऩी शभाय ओरी य नयेन्र भोदीफीच डडसेम्फयदेखख ढल्केफय–भुज्जफ्पऩुय 
प्रसायण राइनभापय त थऩ १ सम २० भेगािाट ल्माउन ेसम्झौता बएको गथमो । 

तय, सफस्टेसन नफन्न ेबएऩतछ बफजुरी आमात प्रागधकयण य ऊजाय भन्त्रारमका रागग टाउको दखुाइको विर्म फनेको 
गथमो । आगाभी हिउॉदभा ७ घन्टाभा रोडसेडडङ सीलभत याख्न ेघोर्णा गये ऩतन आमात थऩ नबएभा १२ घन्टासम्भ 

रोडसेडडङ ऩुग्न सक्न ेअनुभान गरयएको गथमो ।  
ऊजायभन्त्री जनादयन शभाय, याज्मभन्त्री सत्मनायामण बगत तथा प्रागधकयणका कामयकायी तनदेशक भुकेशयाज काफ्रे 

सफस्टेसन तनभायणस्थरभ ैऩुुुगेय शुक्रफाय छरपर गयेका गथए । 
प्रागधकयण य ठेकेदाय कम्ऩनीफीचभा बएको छरपरऩतछ ठेकेदाय कम्ऩनीरे लरखखत ैरूऩभा आगाभी डडसेम्फयलबत्र 

सम्ऩन्न गनय तमाय बएको प्रागधकयणका उऩकामयकायी तनदेशक कन्िैमा भानन्धयरे जानकायी हदए । । ―सफस्टेसन 

नफन्दा बायतफाट बफजुरी ल्माउन असम्बि जस्त ैगथमो, ठेकेदाय कम्ऩनी तमाय बएऩतछ धेयै सिज बएको छ, 

अहिरे हिउॉदको रोडसेडडङ घटाउन धेयै सिमोग गछय  ।‖ 

छरपरभा ठेकेदाय कम्ऩनीरे सफस्टेसनको काभ अतघ फढाउनका रागग विद्मुत ्प्रागधकयणफाट देखखएका सफ ै

सभस्मािरू सभाधान गन ेतमाय बएऩतछ ठेकेदाय कम्ऩनीका प्रतततनगध पाङरे ऩतन भन्त्रीसाभ ुसभमभ ैफनाउन े

प्रततफद्धता लरखखत रूऩभ ैजनाएका गथए बन ेसफस्टेसन ऩरयमोजना प्रभुख याधेशयण भितोरे सभस्मा सभाधान 

गरयहदन ेप्रततफद्धता लरखखत रूऩभ ैजनाएका गथए ।  
गचतनमाॉ लसनो िाइड्रो कम्ऩनीराई सिामक कम्ऩनीको रुऩभा लबत्र्माएय ठेकेदाय कम्ऩनीरे सभमभ ैसफस्टेसन 

फनाउन ेजनाएको छ । िार ै५० भेगािाटको भागथल्रो भध्मभस्र्माङ्दी ‗ए‘ को रागग आिचमक रभजुङको खदुीदेखख 

भध्मभस्र्माङ्दीसम्भको प्रसायणराइन दुय्तगततभा तनभायण गयेको गथमो ।   
ठेकेदाय प्रतततनगध पाङका अनुसाय तछट्टै लसनो िाइड्रोु ेसफस्टेसनको काभभा सकक्रम िुनेछ । भन्त्री शभायको विशरे् 

ऩिरभा बएको छरपरऩतछ कन्रोर रुभ विश्ल्डङ, कपतनलसङ रगामतका भुतम तनभायण कामय तत्कार सुरु गन े

बएऩतछ बायतफाट बफजुरी नेऩार आमात बएय हिउॉदभा उऩबोक्तारे याित ऩाउन ेअिस्था लसजयना बएको छ । 
छरपरभा भन्त्री शभायरे सफस्टेसनको काभ तत्कार अतघ फढाएय सभमभ ैसम्ऩन्न गनय य त्मसका रागग 

भन्त्रारमको स्तयफाट कुन ैतनणयम गनुयऩयेभा तत्कार गनय तमाय यिेको फताए ।  
बायतीम ऩािय गग्रड कऩोयेस अप इश्न्डमा लरलभटेड ऩयाभशयदाता य गचतनमाॉ कम्ऩनी ठेकेदाय यिेको सो सफस्टेसन 

विगतभा विलबन्न तनकामफाट तनणयम गनय हढराइ बएको गथमो । ३० जुन २०१६ भा तनभायण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म 

याखखएको आमोजनाको काभ ३१ डडसेम्फयसम्भका रागग सारयएको गथमो ।  
ऊजजाभन्तत्रीकज आश्वजसन ैआश्वजसन 



ऊजायभन्त्री शभायरे धनुर्ाको ढल्केफय ऩुगेय स्थानीमराई रोडसेडडङ रगामतका थऩुैय् आचिासन हदए । ढल्केफय 

सफस्टेसन तनयीक्षणभा ऩुगेका भन्त्री शभायरे सात हदनलबत्र रोडसेडडङभुक्त फनाउन ेआचिासन हदॉदै त्मसको प्रकक्रमा 
अतघ फढाउन नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणका अगधकायीिरूराई तनदेशन हदएका गथए । 
मस्त,ै स्थानीमिासीको भागअनुसाय बफजुरीको बफर ततनय प्रागधकयणको अस्थामी काउन्टय सात हदनलबत्र ै

व्मिस्थाऩन गनय भन्त्री शभायरे तनदेशन हदएका गथए । भन्त्रीरे तत्कार भाग ऩूया बएऩतछ भन्त्री मस्तो ऩो िुनुऩछय  
बन्दै स्थानीमिासी बन ेधेयै खसुी बएका गथए ।  
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ऊजजा सॊकटकजर ववधेमक तीन भदहनजदेखख अथा भन्तत्रजरमभज अड्ककमो, अगजडड 

फढजइसकेको अथाको दजफी 
बीभ गौतभ 
१० िर्यलबत्र १० िजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेसयकायको रक्ष्म कामायन्िमनका रागग ल्माउनुऩन ेऊजाय 
सॊकटकार विधेमक अथय भन्त्रारमभा अड्ककएको छ ।  
८ पागुन २०७२ भा भश्न्त्रऩरयर्द्रे ऩारयत गयेको याश्ष्ट्रम ऊजाय सॊकट तनिायण तथा विद्मुत ्विकास दशकसम्फन्धी 
कामय मोजनारे तीन भहिनालबत्र ऊजाय सॊकटकार विधेमक ल्माउन ेघोर्णा गयेकोभा अहिरे अथय भन्त्रारमभा 
अड्ककएको िो । 
भश्न्त्रऩरयर्द्रे कामय मोजना ऩारयत गयेको ७ भहिना बफततसकेको छ तय िारसम्भ भश्न्त्रऩरयर्द्फाट ऩारयत गयेय 

सॊसद्भा सभेत ऩुगेको छैन । हढरो गयी गत असायभा भात्र ऊजाय भन्त्रारमरे विधेमकको भस्मौदा अथय भन्त्रारमभा 
ऩठाएको गथमो । 
अथय भन्त्रारमको सिभततऩतछ पेरय यामका रागग कानुन भन्त्रारमभा ऩठाउनुऩन ेबएकारे ऊजाय सॊकटकार विधेमक 

सॊसद्भा ऩेश बएय ऩारयत िुन अझै राभो सभम राग्न ेदेखखएको छ । 
ऊजाय भन्त्रारमका सिसगचि गोऩारचन्र सुिेदी गत असायभा स्िीकृततका रागग अथय भन्त्रारमभा ऩठाएकोभा 
आउन ेक्रभभा यिेको फताउॉछन ्। 
“ऊजाय सॊकटकार विधेमकको भस्मौदा तमाय ऩायेय अथय भन्त्रारमभा ऩठाएका छौ, त्मिाॉफाट आएऩतछ कानुन 

भन्त्रारमभा जान्छ ।‖ उनरे बन,े ―त्मसऩतछ भात्र ऩरयर्द्फाट ऩारयत बएऩतछ सॊसद्भा रैजानुऩन ेिुन्छ ।‖ 

अथय भन्त्रारमका फजेट भिाशाखा प्रभुख याभशयण ऩुडासैनीरे बन ेऊजाय सॊकटकारसम्फन्धी पाइर अतघ 

फढाइसकेको दाफी गये ।  
विद्मभान ऐन, कानुन य प्रकक्रमाभा हढराइ िुॉदा जरविद्मुत ्आमोजना तनभायण सभमभ ैफन्न नसकेको बन्दै 

रतुभागयफाट प्रकक्रमा अतघ फढाउन सयकायरे ऊजाय सॊकटकारसहितको कामयमोजना ऩारयत गयेको गथमो । 
ऊजाय सॊकटकार विधेमक सॊसद्फाट ऩारयत नबएसम्भ ऩुयान ैप्रकक्रमाभा अतघ फढ्नुऩन ेय विगतका झन्झटिरू 

फेिोनुयऩन ेकायण विधेमकराई १० िजाय भेगािाट विद्मुत ्१० िर्यलबत्र उत्ऩादन गनयका रागग भित्िऩूणय भातनएको छ 

तय विधेमक ल्माउन सयकायरे हढरा गयेको छ । 
ितयभान ऊजाय सॊकट न्मूनीकयणका रागग कानुनी व्मिधान पुकाउन तथा ऊजाय क्षेत्रको सभग्र विकासका रागग 

अऩनाउनुऩन ेदीघयकारीन प्रकृततका सुधायका कदभिरूराई भध्मनजय गयी ऊजाय सॊकट विधेमक सॊसद्फाट ऩारयत 

गन ेगयी मसको भुतम श्जम्भेिाय प्रधानभन्त्री तथा भश्न्त्रऩरयर्द् कामायरमराई हदइएको गथमो तय मसको प्रकक्रमा 
सुस्त छ । 
तत्कारीन ऊजायभन्त्री टोऩफिादयु यामभाझी िटेय नमाॉ ऊजायभन्त्री जनादयन शभाय आएय ऊजायका रागग ३७ फुॉदे ऊजाय 
विकासका कामय मोजना साियजतनक गयेऩतन मसको विकासका रागग आधाय भातनएको विधेमकभा हढराइ बएको छ 

। 
ऊजाय भन्त्रारमका एक अगधकायी बन्छन ्िर्ाय रागेसॉग ैरोडसेडडङ कभ िुॉदै गएको तथा नमाॉ सयकाय आएऩतछ 

सयकायरे मसराई फेिास्ता गरययिेको छ । 



“तीन भहिनालबत्र सॊसद्फाटै ऩारयत गयाउन ेबतनएको ऊजाय सॊकटकार विधेमकको अिस्था त मस्तो छ बन ेमिी 
तारभा १० िर्यलबत्र १० िजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन खोई कसयी िोरा,‖ उनरे बन े।  
ऊजाय सॊकटकार विद्मुत्भा सभमभ ैजरविद्मुत ्आमोजना तनभायण गनेराई प्रततभेगािाट ५० राख रुऩैमाॉ अनुदान 

हदन,े १० भेगािाटबन्दा भागथका सफ ैजरविद्मुत ्आमोजनािरू प्रततस्ऩधायत्भक रूऩभा अतघ फढाउन,े जग्गा 
िदफन्दी िटाउने, िनको रुख काटेऩतछ मसको सट्टाभा नगदसभेत हदन सक्नेरगामतका भित्िऩूणय भुद्दािरू 

सभेहटएको छ । 
त्मसैगयी साियजतनक खरयद तनमभािरीभा ऩरयितयन गयी ऩहिरा प्राविगधक प्रस्ताि खोरेय त्मसभा मोग्म िुनेराई 

ऩतन आगथयक प्रस्तािभा सिबागी िुन ऩाउन ेव्मिस्था गनय रागगएको छ । 
ऩहिरा आगथयक प्रस्ताि खोरेऩतछ भात्र प्राविगधक प्रस्ताि खोल्न ेिुनारे प्राविगधक रूऩभा कभजोयरे सभेत ऩाउन ेय 

सभमभ ैआमोजनािरू नफन्न ेबन्दै नमाॉ प्रस्ताि गरयएको सिसगचि सिुेदीरे जानकायी हदए ।  
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ननभजाणभज दढरजइरे कोहरऩ य–स खेत प्रसजयण रजइनको रजगत २४ कयोड फढ्मोेे 
कोिरऩुय–सुखेत विद्मुत ्प्रसायण राइन विस्ताय कामय हढराइ िुॉदा २४ कयोड रुऩैमाॉ रागत िदृ्गध बएको छ 

। कोिरऩुय–सुखेत ३३ केबी प्रसायण राइन स्तयोन्नतत गयी १३२ केबी गन ेसो आमोजनाअन्तगयत ५२ ककलभ प्रसायण 

राइन विस्ताय गनय मसअतघ साढे ७६ कयोड रुऩैमाॉ राग्न ेअनुभान गरयएको गथमो । आमोजना तनभायणभा हढराइ 

बएकारे एक अफय रुऩैमाॉ फढी रागत राग्न ेआमोजनारे जनाएको छ ।  
२६ िर्यदेखख सञ्चारनभा आएको कोिरऩयु–सुखेत ३३ केबी प्रसायण राइन विस्तायका रागग अहिरे राहटकोइरीभा 
जग्गा खरयद गयी सफस्टेसन तनभायण गन ेकामय सुरु बएसॉग ैविद्मुत ्राइन विस्ताय कामय तीव्र गततभा बइयिेको छ । 
सफस्टेसनका रागग जग्गा खरयद गनय सयकायरे ऩहिरो चयणभा आठ कयोड रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाएको कोिरऩुय–

सुखेत १३२ केबीए प्रसायण राइन आमोजनारे जनाएको छ ।  
ऩहिरे ५२ ककलभ प्रसायण राइन विस्ताय गनय साढे ७६ कयोड राग्न ेअनुभान गरयएको ऩतन आमोजना तनभायणभा 
हढराइ िुॉदा एक अफय फढी राग्न ेदेखखएको कामायरमको बनाइ छ ।  विद्मुत ्प्रागधकयणरे िारको ३३ केबीराई 

स्तयोन्नतत गयी १३२ केबी विद्मुत ्प्रसायण राइन विस्ताय गनय रागेको िो ।  
आमोजनाको भुतम उद्देचम डफर सककय ट १३२ केबी प्रसायण राइन तनभायण गनुय य विद्मभान कोिरऩुय 

सफस्टेसनको क्षभता िदृ्गध गयी राहटकोइरी गाविसभा नमाॉ सफस्टेसन (१३२ य ३३ केबी क्षभता) तनभायण गनुय यिेको 
छ ।  
वि.सॊ २०४५ सारभा तत्कारीन याजा िीयेन्रको आदेशभा ितायभा फनाइएको कोिरऩुय–सुखेत ३३/११ केबी विद्मुत ्

प्रसायण राइनको बाय क्षभता विगत राभो सभमदेखख अऩमायटत छ ।  
विद्मुत ्प्रसायण राइन विस्तायका रागग दईु िर्य ऩहिरे न ैप्रागधकयण िाताियण तथा साभाश्जक अध्ममन विबागरे 

िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन भस्मौदा प्रततिेदन साियजतनक गयेको गथमो । 
आमोजना कामायरमका अनुसाय प्रसायण राइन भागयको चौडाइ  १८ लभटय िुनेछ । प्रसायण राइनभा २० िटा 
साभुदातमक तथा भध्मितॉ िनको ७६.१४ िेक्टय िन क्षेत्रपर प्रसायण राइनफाट प्रबावित िुनछे ।  
प्रसायण राइन फाॉके, फहदयमा याश्ष्ट्टम तनकुञ्ज तथा भध्मितॉ क्षेत्र िुॉदै यत्नयाजभागयको दाॉमाफाॉमा बएय जानेछ । 
एङ्गर टाियिरू फीचको दयूी २ समदेखख ७ सम लभटयसम्भ िुनेछ । 
टाियिरूको सॊतमा झन्ड ै१५० यिनेछ । फाॉके य फहदयमा याश्ष्ट्रम तनकुञ्जभा करयफ २९.९४ िेक्टय य सुखेतभा ४६.२० 

िेक्टय िन प्रबावित िुनेछ । िन क्षेत्रको ७६.१४ िेक्टयभा ५ िजाय ३६ ठूरा रुख य ११ िजाय ९१ ऩोर साइज रुख गयी 
जम्भा १६ िजाय १२६ रुख कटान गनुय ऩनेछ ।  
आमोजनाको िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजनाको रागग ६ कयोड २२ राख ८७ िजाय रुऩैमाॉ फजेट प्रस्तावित गरयएको 
छ । उक्त फजेटफाट प्रबाि न्मूनीकयण तथा तनयाकयणका कामयक्रभ, सकायात्भक प्रबािको अलबिदृ्गध, िाताियणीम 

अनुगभन तथा ऩयीक्षण कामय िुनेछन ्।  
आमोजनारे बेयी अञ्चरका फाॉके, फहदयमा य सुखेतका ८ गाविसका २६ घयधयुी प्रत्मक्ष प्रबावित िुन ेभस्मौदा 
प्रततिेदनभा उल्रेख छ । जसभा १२ घयधयुी ऩूणय य १४ घयधयुी आॊलशक प्रबावित िुनेछन ्। प्रबावित िुन ेगाविसभा 
फाॉकेका कोिरऩुय, यझनेा, नौिस्ता य गचसाऩानी, फहदयमाको फेरिा तथा सुखेतको तछन्च,ु याभघाट य राहटकोइरी 
गाविस छन ्।  



आमोजनाफाट प्रबावितभध्मे ९७.४९ िेक्टय क्षेत्रपर कृवर्मोग्म बूलभ ऩदयछ । जलभन अगधग्रिणफाट २६ घयधयुी 
प्रबावित िुनेछन ्। उनीिरूराई ऩुनस्र्थाऩना गनुयऩन ेआमोजनारे जनाएको छ । प्रसायण राइनको रम्फाइ फाॉकेको 
कोिरऩुयदेखख सुखेतको राहटकोइरीश्स्थत ढोरढुॊगासम्भ करयफ ५२ ककलभ यिेको छ । आमोजना प्रबावित ऩरयिायको 
कुर जनसॊतमा ११८ छ । 
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ववद्म त ् ननमभजवरी सॊशोधन, सम भेगजवजटसम्भको ववद्म त ्रजइसेन्तस अफ 

ववबजगफजटै 

बीभ गौतभ  

जरविद्मुत्को एक सम भेगािाटसम्भको अनुभततऩत्र (राइसेन्स) अफ विद्मुत ्विकास विबागफाट हदन ेगयी 
तनमभािरी सॊशोधन गरयएको छ । विद्मुत ्तनमभािरी २०५० को चौथोु ेसॊशोधन गयी मस्तो व्मिस्था गरयएको िो 
।  
ऊजाय भन्त्रारमरे राइसेन्ससम्फन्धी व्मिस्था सॊशोधनका रागग भश्न्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि गयेको गथमो । 
भश्न्त्रऩरयर्द्रे ऩारयत गयेसॉग ैअफ विबागरे एक सम भेगािाटसम्भको राइसेन्स विबागफाटै हदन ऩाउन ेबएको िो । 
मसअतघ एक सम भेगािाटबन्दा भागथका आमोजनाको राइसेन्सका रागग ऊजाय सगचिस्तयफाटै तनणयम िुनुऩन े

व्मिस्था गथमो । 
“एक सम भेगािाटसम्भ विद्मुत ्विकास विबागफाटै राइसेन्स हदनसक्न ेगयी तनमभािरीभा ऩरयितयन गरयएको छ, 

अफ एक सम भेगािाटसम्भको राइसेन्स विबागरे लसध ैहदन सक्छ,‖ ऊजाय भन्त्रारमका सि–सगचि कौशरचन्र 

सुिेदीरे बन े। 

मसअतघ ०६८, ०६९ य ०७२ भा सभेत जरविद्मुत ्आमोजना अनुभततऩत्रसम्फन्धी व्मिस्थाको सॊशोधन बएको गथमो 
।  
जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकिरूरे तनिेदन हदएऩतछ विद्मुत ्विकास विबागफाट भन्त्रारम िुॉदै पेरय विबागफाट राइसेनस् 

हदॉदा राभो सभम राग्न ेय अनेक प्रकक्रमागत झन्झट फेिोनुयऩन ेकायण देखाउॉ दै तनमभािरीभा सॊशोधन अतघ 

फढाइएको सि–सगचि सुिेदीरे जानकायी हदए । 
विद्मुत ्विकास विबागभा राइसेन्सका रागग कुन ैप्रिद्र्धकरे तनिेदन हदएऩतछ त्मिाॉ विलबन्न शाखा िुॉदै ऊजाय 
भन्त्रारमका सम्फश्न्धत शाखा, सिसगचि, ऊजायसगचि, कानुन उऩसगचि य सिसगचि िुॉदै पेरय ऊजायसगचिसम्भ 

पाइर ऩुगेय सदय बई ऩुन् विद्मुत ्विबाग ऩुग्नुऩन ेराभो प्रकक्रमागत झन्झट गथमो । 
नमाॉ व्मिस्थाअनुसाय, फिुउद्देचमीम य जराशममुक्त फािेक एक सम भेगािाटसम्भको जरविद्मुत ्ु  ्राइसेन्स 

हदन ेअगधकाय विद्मुत ्विकास विबागका भिातनदेशकराई हदइएको छ । 
अफ भिातनदेशकरे जरविद्मुत ्राइसेन्स वितयणदेखख खायेजीसम्भको अगधकाय प्रमोग गनय सक्नेछन ्। 
राइसेन्सको सॊशोधनऩतछ अन्म भित्िऩूणय काभभा सिबागी िुनुऩन ेऊजाय भन्त्रारमको कामयफोझ धेयै घट्न ेअनुभान 

छ । 
िार १ सम २० हदनलबत्र ऩाउनुऩन ेराइसेन्सका रागग ४/५ िर्यसम्भ रागेको बन्दै जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकिरूरे प्रकक्रमा 
छोट्माउन भाग गदै आएका गथए । उनीिरूरे सॊशोधनरे राइसेन्स लरनका रागग भन्त्रारमसम्भ धाउनुऩन ेय 

विलबन्न व्मश्क्तराई खसुी फनाउनुन ेअिस्थाफाट केिी िदसम्भ भुश्क्त ऩाएको फताएका छन ्। 
तय, विद्मुत ्विबागका अगधकायीिरू विद्मुत ्प्रागधकयणरे गन ेविद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) फायेको िारको 
व्मिस्था सॊशोधन नगयेसम्भ मसको प्रबािकायी कामायन्िमन निुन ेउनीिरूको तकय  छ ।  



विद्मुत ्विकास विबागरे िारसम्भ ३२ सम १० भेगािाटका १ सम १४ आमोजना तनभायणको अनुभततऩत्र 

लरइसकेका छ्न बन े५७ सम ७५ भेगािाटका ६६ आमोजनारे उत्ऩादन अनुभततऩत्रका रागग आिेदन हदइसकेका छन ्

।  
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सभमभज आमोजनज सम्ऩन्तन नगनेभजगथ ऊजजाभन्तत्री आक्रजभक 

चाइना गेजुिारे सात हदनभा प्रस्ट प्रततिेदन फुझाउन े

लशि दिुाडी  
ऊजायभन्त्री जनादयन शभाय तनधायरयत सभमभा आमोजना सम्ऩन्न नगने प्रिद्र्धकभागथ आक्राभक रूऩभा 
प्रस्तुत िुन थारेका छन ्। आमोजना ओगट्न ेतय सभमभा काभ नगने प्रिवृत्तको वियोधभा उनी मसयी 
आक्राभक फनेका िुन ्। 
जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स िोल्ड गने तय तोककएका सभम त्मसै गुजाने प्रचरन फढ्दै जान 

थारेऩतछ भन्त्री शभाय मसयी प्रस्तुत बएका िुन ्। अतघल्रो सयकायरे साियजतनक गयेको ऊजाय सॊकटकार 

तथा विद्मुत ्विकास दशकको अिधायणराई भूतय रूऩ हदन उनी ऩतछल्रा हदनभा सकक्रम फन्दै आएका छन ्

। उनरे िारै आगाभी दईु िर्यलबत्र ऩूणय रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्म गन ेघोर्णासभेत गरयकेका छन ्। 
मसैक्रभभा केिी भिŒिऩूणय आमोजना छनोट गयी त्मसराई शीघ्र अगाडड फढाउने मोजना उनरे 

फताइसकेका छन ्। 
भन्त्री शभायरे रक्ष्मअनुसाय काभ नगने कम्ऩनीराई एकतछन ऩतन आमोजना िोल्ड गयेय फस्न नहदने 
घोर्णा मसअतघ न ैगरयसकेका गथए । मिी घोर्णाअनुसाय आपू अगाडड फढेको भन्त्री शभायरे फताए । 
उनका अनुसाय िार योककएका, सभमभा काभ नबएका य अिगध सककएका आमोजनाको तनगयानी 
फढाइएको िो । 
मसैक्रभभा चभेलरमा जरविद्मुत ्आमोजना सभमभ ैसम्ऩन्न नगने चाइतनज कम्ऩनी चाइना गेजुिासॉग 

उनरे बफिीफाय राभो छरपर गये । त्मसैक्रभभा भन्त्री शभायरे गेजुिाका भिाप्रफन्धक चोउ 

स्माङझोङसहितको टोरीराई भन्त्रारमभै फोराएय िास्तविकताफाये सोधेका गथए । 
चाइना गेजुिारे १० िर्यदेखख अथायत ्सन ्२००७ देखख चभेलरमा तनभायणको ठेक्का लरएय अहिरेसभभ् 

सम्ऩन्न गनय नसकेको बन्दै भन्त्री शभाय आक्रोलशत फनेका गथए । स्थगगत बएको आमोजनाको तनभायण 

कहिरे सुरु गन ेय कहिरेसम्भभा सम्ऩन्न गन ेिो त्मसको प्रस्ट सभम भाग गदै उनरे अफ कुन ैऩतन 

फिानाभा आरटार गनय नऩाइने प्रस्ट ऩाये । 
भन्त्री शभायरे आगाभी असाय भसान्तसम्भ आमोजना सम्ऩन्न गनय नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण य चाइतनज 

ठेकेदाय दिुैराई तनदेशनसभेत हदए । तय, गेजुिाका प्रतततनगधरे बन ेविलबन्न ककलसभका सभस्मा 
विद्मभान यिेकारे आगाभी असाय भसान्तसम्भ आमोजना सम्ऩन्न गनय तनकै कहठन बएको जिाप 

हदएका गथए । 
आरटारे प्रिवृत्तरे काभ निुन ेबन्दै भन्त्री शभायरे आमोजना सम्ऩन्न नबएसम्भ नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणका आमोजना प्रफन्धक य गेजुिाका आमोजना प्रफन्धक दिुैराई कपल्ड नछाड्न तनदेशनसभेत 

हदए । उनरे दिुैजनारे आमोजना सम्ऩन्न नबएसम्भ कपल्ड छाड्न नऩाउन ेय प्रत्मेक सात÷सात हदनभा 
प्रगतत विियण हदनुऩने प्रस्ताि गये । ऊजायभन्त्री शभाय आक्राभक रूऩभा प्रस्तुत बएऩतछ चाइतनज ठेकेदाय 



आगाभी सात हदनलबत्र आमोजना सम्ऩन्न गने लभतत नै तोकेय सयकायराई रयऩोटय फुझाउन सिभत बएको 
छ । त्मसैक्रभभा भन्त्री शभायरे आमोजनाका ठेकेदाय य ऩयाभशयदाताफीच बत्रऩक्षीम सम्झौता गयी आमोजना 
तनभायण सुरु िुन ेय सककने लभततसभेत तोक्न तनदेशन हदए । 
भन्त्री शभायसॉगको छरपरका क्रभभा गेजुिाका जनयर म्मानेजय य नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणका 
कामयकायी तनदेशक कुरभान तघलसङसभेत गथए । त्मसैक्रभभा गेजुिाका प्रोजेक्ट म्मानेजय य नेऩार 

विद्मुत ्प्रागधकयणका प्रोजेक्ट म्मानेजयफीच ऩाॉच फुॉदे प्रततफद्धता ऩत्रभा िस्ताक्षयसभेत बएको छ । 
प्रततफद्धताअनुसाय आगाभी सात हदनभा आमोजनाको तनभायण सुरु िुने य सम्ऩन्न िुने लभतत तम गयी 
ऊजाय भन्त्रारमभा प्रततिेदन ऩठाउनुऩन ेिुन्छ । त्मसऩतछ आमोजनारे सात÷सात हदनको कामय प्रगतत य 

ियेक िटताको मोजना भन्त्रारमभा ऩठाउनुऩनेछ । 
अन्म सिभततभा असाय भसान्तसम्भभा आमोजनाको तनभायण कामय सक्नेछ । मस्त ैआमोजना सम्ऩन्न 

नबएसम्भ दिुै ऩक्षका आमोजना प्रभुखरे स्थर नछाड्न ेऩतन सिभतत बएको छ । त्मस्त,ै त्मसफीचभा 
आइऩन ेसभस्मा सयकायरे सभाधान गने उल्रेख छ । कुर ३० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन क्षभताको सो 
आमोजनाको ९७ प्रततशत तनभायण कामय २०७१ सारभ ैसककएको गथमो । तय, आमोजनाको सुरुङ 

खशु्म्चएऩतछ गेजुिारे थऩ ऩैसा भाग्दै आएको गथमो । नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे थऩ यकभ हदन 

नसककन ेफताउॉ दै आएको गथमो । सोिी वििादका कायण आमोजना प्रबावित िुॉदै आएको गथमो । 
बूकम्ऩका कायणरे काभ गनय नऩाएको गचतनमाॉ कम्ऩनीका अगधकायीिरूरे तकय  गदै आएका छन ्। 
चभेलरमा नेऩारको सफैबन्दा भिॉगो रागतको आमोजना फनेको छ । साभान्मतमा् एक भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादन गनय १८ कयोड रुऩैमाॉ राग्ने सयकायी प्रततिेदन छ । तय, चभेलरमाफाट उत्ऩादन िुने विद्मुत्को 
प्रतत भेगाुािट रागत ५४ कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी बइसकेको छ । 
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तल्रो भोदीखोरज १ जरववद्म त आमोजनज : शमेय ख रेसॉगै आवेदन ददनेको 
भबड 

विशन के्षत्री 
तनभायणाधीन तल्रो भोदीखोरा १ जरविद्मुत आमोजनाभा शमेय खरेुसॉग ैआिेदन हदनेको लबड रागेको छ । 
मुनाईटेड भोदी िाईड्रोऩाियरे तनभायण गनय रागेको साढे १० भेगािाट क्षभताको उक्त आमोजनाको रागग ११ राख ५० 

िजाय ककत्ता शमेय तनष्ट्काशन गरयएको गथमो । प्रततशमेयको भूल्म एक सम रूऩैमाॉका दयरे कुर ११ कयोड ५० राख 

फयाफयको शमेय तनष्ट्काशन गरयएको िो । देि विकास फैङ्क कुचभा शाखारे आिेदन पायाभ उऩरब्ध गयाएको छ । 
बदौ २६ गतेफाट आिेदन खरुाइएको ऩहिरो हदनदेखख नै समौँको सङ्तमाभा आिेदन हदनेिरुको बफिानैदेखख लबड 

राग्न ेगयेको छ । दैतनक ऩाॉच समको िायािायीभा आिेदन ऩयेको फैङ्कका प्रफन्धक केदाय आचामयरे फताए । आगाभी 
नौ गतेसम्भ आिेदन हदन ऩाइन ेिुॉदा मो सङ्तमा फढ्न ेउनरे फताए । 
नेऩार इन्बेष्ट्टभेण्ट फैङ्कभापय त प्रत्मक्ष प्रबावित श्जल्राका फालसन्दाराई रक्षक्षत गयी शमेय खरुा बएको हदनदेखख 

न ैबीड फढेको छ । फैङ्कभा िारसम्भ १० िजाय बन्दा फढीरे आिेदन हदइसकेका छन ्। श्जल्राको उत्तयी देखख 

सुदयुदक्षक्षणी गाविसका व्मश्क्त ऩतन आिेदन हदन आएका छन ्। 
शमेय खलु्रा गरयएको सभम देखखन ैसियसाधायणको शमेय ककन्ने उत्साि देखेय िौसरा लभरेको आमोजनाका 
स्थानीम सञ्चारक उऩेन्र गौतभरे फताए । सियसाधायणको लबड बाड देतदा भागेबन्दा धेयै फढी आिेदन ऩन े

देखखएको उनरे फताए । अहिरे खलु्रा गरयएको शमेय मूनाइटेड भोदी िाइड्रोऩािय कम्ऩनीसॉग ैनमाॉ फन्न रागेको 
तल्रो भोदी जरविद्मुत आमोजना सभेतका रागग हिस्सेदाय िुन ेकम्ऩनीरे फताएको  छ । 
श्जल्राभा मसअतघ दईुओटा आमोजनारे तनभायण सम्ऩन्न गरयसकेका छन ्बन ेदईु ओटा आमोजना तनभायणाधीन 

अिस्थाभा यिेका छन ्। आफ्न ैश्जल्राभा उत्ऩादन िुन रागेको आमोजनाभा रगानी गनय ऩाउॉदा खसुी बएको 
स्थानीमरे फताएका छन ्। जरविद्मुतभा गयेको रगानी कहिल्मै खेय नजान ेबएकै कायण शमेय खयीद गनय आएको 
ऩियत यानीऩानीका तुरफिादयु क्षेत्रीरे फताए । 
मुनाइटेड भोदी िाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे आउॉदो भङ्लसयदेखख भोदीखोराभा साढे १० भेगािाटको दोस्रो जरविद्मुत ्

आमोजना तनभायण गदैछ । मसअतघ २०६९ भा तनभायण बएको तल्रो भोदी ‗ए‘ को काभ सभेत गरयसककएको छ । 
आमोजनाको रागत २ अफय ४५ कयोड रुऩैमाॉ राग्न ेप्रायश्म्बक अनुभान छ । 
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द ई वषादेखख अवरुद्ध चभेभरमज आमोजनज ननभजाणको कजमा सजतज ददन भबत्र ैस रु 

ह न े

बेरयएसन वििादका कायण दईु िर्यबन्दा फढी सभम अिरुद्ध ३० भेगािाट क्षभताको चभेलरमा जरविद्मुत ्

आमोजनाको तनभायण कामय सातालबत्र ैसुरु गनय सिभतत बएको छ । ऊजायभन्त्री जनादयन शभाय, विद्मुत ्प्रागधकयणका 
कामयकायी तनदेशकरे गेजुिाका भिाप्रफन्धक मुआन गचलसमोङसहितका अगधकायीिरूफीच बफिीफाय छरपरऩतछ 

चभेलरमा आमोजनाको काभ सुरु िुन ेिाताियण फनेको िो । 
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दस भदहनजभज चभेभरमज ऩूयज गना ननदेशन 

रक्ष्भण विमोगी 
चभेलरमा जरविद्मुत आमोजनाको खशु्म्चएको सुरुङ ऩुनतनयभायणको बुक्तानी नऩाएको बन्दै डढे िर्यदेखख काभ 

योकेको आमोजनाको ठेकेदाय काभ गनय तमाय बएको छ। ऊजाय भन्त्रारम य नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको दफाफऩतछ 

फाॉकी काभ गन ेबएको िो। 
ऊजायभन्त्री जनादयन शभायरे १० भहिनालबत्र आमोजनाको सम्ऩणूय काभ ऩूया गनय प्रागधकयण य गचतनमाॉ ठेकेदाय चाइना 
गेजुफा ग्रुऩ कऩोयेसन (लसश्जश्जसी) राई तनदेशन हदएका छन।् बुक्तानी य अन्म सभस्मा भन्त्रारमरे सभाधान गन े

तय अन्म कायण देखाएय काभ नयोक्न भन्त्री शभायरे दफाफ हदएऩतछ ठेकेदाय सकायात्भक देखखएको छ। 
शभायरे बफिीफाय प्रागधकयणका कामयकायी तनदेशक, आमोजना प्रभुख, लसश्जश्जसीका भिाप्रफन्धक तथा ठेकेदाय प्रभुख 

य चभेलरमाका ऩयाभशयदाताराई ऊजाय भन्त्रारमभ ैफोराएय तुरुन्त काभ सुरु गनय तनदेशन हदएका गथए। एक सातालबत्र 

आमोजना ऩूया गन ेकामयतालरका फनाएय काभ गनय ऩतन उनरे ठाडो तनदेशन हदए। 
२०७४ असायसम्भ काभ ऩूया गनय प्रागधकयण तथा आमोजना, ठेकेदाय य ऩयाभशयदाताफीच ८ फुॉदे बत्रऩक्षीम प्रततफद्धता 
बएको छ। भन्त्रीको तनदेशनऩतछ ठेकेदाय एक साताभा नमाॉ तालरका फनाएय काभ गनय सिभत बएको छ। शभाय य 

ऊजायसगचि अनुऩकुभाय उऩाध्मामको उऩश्स्थततभा आमोजना प्रभुख अजम दािार, ऩयाभशयदाता प्रभुख सश्ञ्जि साि 

य ठेकेदाय प्रभुख लरवऩङरगामत अगधकायीरे प्रततफद्धताऩत्रभा िस्ताक्षय गयेका छन।् 
प्रागधकयण कामयकायी तनदेशक कुरभान तघलसङ य लसश्जश्जसीका भिाप्रफन्धक झोउ श्जमानझोङ योिफयभा उक्त 

िस्ताक्षय बएको छ। ठेकेदाय प्रभुख वऩङरे आगाभी असोज १४ देखख खशु्म्चएको सुरुङको फाॉकी काभ सुरु गरयन े

प्रततफद्धता जनाए। खशु्म्चएको सुरुङ ऩुनतनयभायण गनय ठेकेदाय १ अफय ९ कयोड रुऩैमाॉ भाग गदै आएको गथमो। 
ऩयाभशयदाता प्रागधकयण सञ्चारक सलभततरे सभेत उक्त यकभ हदन लभल्न ेबन्दै ऩास गयेको गथमो। 
खशु्म्चएको सुरुङ ऩुनतनयभायण क्रभभा भ्रष्ट्टाचाय बएको ठिय गदै सॊसदको साियजतनक रेखा सलभततरे डढे िर्यदेखख 

बुक्तानी हदन योक रगाएको गथमो। भन्त्री शभाय न ैसलभततको सबाऩतत िुॉदा बुक्तानी योक्न तनदेशन हदएका गथए। 
त्मिी कायणरे डढे िर्यदेखख ठेकेदायरे सुरुङको काभ योकेको गथमो। 
कभजोय बूगोरका कायण २०६९ बदौभा तनभायण ऩूया बएको ४ ककरोलभटयभध्मे ८ सम ४३ लभटय सुरुङ खशु्म्चएको 
गथमो। अहिरेसम्भ ६ सम १३ लभटय सुरुङ ऩुनतनयभायण बइसकेको छ। आमोजना सम्झौताकै सतयभा अहिरे 

ठेकेदायराई काभ गयेको यकभ हदन ेतघलसङरे फताए। 'काभ गनय सश्जरो फनाउन काभको आधायभा बुक्तानी हदॉदै 

जान ेिो, फाॉकी सभस्मा एउटा छुट्टै सलभतत गठन गयेय सभाधान िुन्छ,' उनरे बन,े 'ठेकेदायरे प्रततफद्धता गयेको छ, 

अफ तोककएकै सभमभा काभ सककन्छ।' 
ठेकेदाय य ऩयाभशयदाता दिुैरे ियेक साता प्रगतत विियण भन्त्रारमभा फुझाउन ऩतन भन्त्री शभायरे तनदेशन हदएका 
छन।् 'भन्त्रारम य प्रागधकयणरे गन ेसिजीकयण सफ ैिुन्छ, ठेकेदायका सभस्मा ऩतन सभाधान िुॉदै जान्छन,्' उनरे 

बन,े 'काभको गतत फढाएय ियेक साताको प्रगतत फुझाउनुऩछय।' मो आमोजना याजनीततक विर्म फतनसकेका कायण 

अफ सभस्मा देखाएय काभ हढरा नगनय ऩतन उनरे चतेािनी हदए। 
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ठेकेदाय ियेक साताको प्रगतत ऩयाभशयदाताराई फुझाउन प्रततिद्ध बएको छ। त्मस्त ैऩयाभशयदातारे प्रागधकयणराई य 

प्रागधकयण लसॊगो आमोजनाको साटताहिक प्रगतत भन्त्रारमराई फुझाउन तमाय बएको छ। सुरुङको फाॉकी काभ 

सभन्िम गयेय तछटो ऩूया गनय ऩयाभशयदाता य ठेकेदाय ऩतन सिभत बएका छन।् 
रेखा सलभततरे काभ योक्न तनदेशन हदएऩतछ योककएको काभ पुकुिा िुॉदासम्भ ठेकेदाय काभ गनय तमाय बएको 
गथएन। कम्ऩनीका उच्च अगधकायी चीनफाट आएय छरपर गयेऩतछ भात्र काभ अतघ फढाउन सककन ेठेकेदायको तकय  
गथमो। बफिीफाय भन्त्रारमभा कम्ऩनीका भिाप्रफन्धक तथा नेऩार प्रतततनगधसभेत उऩश्स्थत बएका गथए। 
दाचुयराभा तनभायणाधीन ३० भेगािाटको मो आमोजनाको तनभायण सम्झौताअनुसाय २०६८ भॊलसयभै ऩूया िुनुऩथमो। 
अहिरेसम्भ साढे चाय िर्य सभम रश्म्फइसकेको छ। सभम रश्म्फॉदा अभेरयकी डरयभा आएको उतायचढाि य तनभायण 

साभग्रीको भूल्म फढेकारे राग दोब्फयबन्दा फढी ऩुगेको छ। 
इश्न्जतनमरयङ अध्ममनरे जरविद्मुत आमोजनाको औसत रागत प्रततभेगािाट १५ देखख १८ कयोड रुऩैमाॉ भान्छ। 
प्रसायण राइनको रागतसभेत जोड्दा प्रततभेगािाट करयफ २८ कयोड रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको आमोजनाको रागत 

िारसम्भ प्रततभेगािाट ५० कयोड २० राख रुऩैमाॉ ऩुगेको प्रागधकयणकै दाफी छ। सम्झौता िुॉदा ८ अफय रुऩैमाॉ अनुभान 

गरयएको रागत अहिरे १५ अफय रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩुगेको छ। 
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जरजशमम क्त आमोजनजको सजन्तदभबाकतज 
प्रकाश दरुार  

िाम्रो देशभा विद्मुत्को भाग १ िजाय ३ सम ८५ भेगािाट (भेिा) ऩुगगयिेका फेरा याश्ष्ट्रम प्रसायण प्रणारीभा 
अहिरेसम्भ विद्मुत्को कुर जडडत क्षभता ८ सम ५१ भेगािाटभात्र ैछ, जसभा नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणफाट 

उत्ऩाहदत ४ सम ७३ य तनजी क्षेत्रको ३ सम २५ भेगािाट य प्रागधकयणको डडजेर टरान्टफाट ५३ भेगािाट उत्ऩादन 

बइयिेको छ । 
कुरेखानी ऩहिरो ६० भेगािाट य कुरेखानी दोस्रो ३२ भेगािाट गयी जम्भा ९२ भेगािाटफािेक सफ ैयन अप हद रयबय 

खारका आमोजनाका कायण हिउॉद माभभा नदीको ििािभा आउन ेकभीसॉगैु ैविद्मुत ्उत्ऩादन जडडत क्षभताभा ५० 

देखख ७० प्रततशतसम्भ कभी आउॉछ, महद बायतफाट विद्मुत ्आऩूततय निुन ेिो बन े२१ घण्टासम्भ रोडसेडडङ िुन े

अिस्था छ । 
मो िर्य बायतफाट ३ सम ४५ भेगािाट विद्मुत ्आऩूततय गयेय भात्र रोडसेडडङ १२ घण्टाभा सीलभत गनय सम्बि बएको 
िो । मो िर्य सयकायरे रोडसेडडङ कभ गनय हिउॉदभा बायतफाट ५ सम भेगािाट विद्मुत ्आऩूततय गन ेरक्ष्म लरएको छ 

।  
जरस्रोतको धनी नेऩारका रागग मो रज्जाको विर्म िो । त्मसैरे देशराई रोडसेडडङभुक्त गनय य विद्मुत्भा 
आत्भतनबयय फनाउन नेऩाररे तत्कार ठूरा जरशममुक्त आमोजना नफनाई सुख ैछैन । 
मिी मथाथयताको भनन गयी नेऩार सयकाय भश्न्त्रऩरयर्द्फाट ऩारयत याश्ष्ट्रम ऊजाय सॊकट तनिायण तथा विद्मुत ्

विकास दशकसम्फन्धी अिधायणा ऩत्र–२०७२ भा १० िर्यभा १० िजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनभध्मे करयफ ५ िजाय 

भेगािाट जरशममुक्त आमोजनाफाट गन ेरक्ष्म लरएको छ ।  
नेऩारभा जराशममुक्त आमोजनाका विलबन्न आमाभफाये कुया गदाय प्रधानभन्त्री ऩुष्ट्ऩकभर दािार िार ैभात्र 

बायतको औऩचारयक भ्रभणका क्रभभा हिभाञ्चर प्रदेशश्स्थत १ िजाय ५ सम भेगािाटको जराशममुक्त 

आमोजनाको तनयीक्षणभा ऩतन ऩुगेका गथए, जसराई बूलभगत जरविद्मुत ्आमोजना बनेय ऩतन गचतनन्छ । 
उनरे त्मिाॉ मस्तो भोडरफाट नेऩारभा ऩतन जरविद्मुत ्आमोजना विकास गनय सककन ेफताएका गथए । जराशमुक्त 

आमोजनाका रागग अन्म भोडरभा गइयिन ैऩदैन । िाम्र ैदेशलबत्र िारसम्भ अध्ममन बएका आमोजनािरूराई 

तत्कार ैकामायन्िमन गन ेिो बन ेततनीिरू न ैविद्मुत ्विकासका भोडर फन्न सक्छन ्। 

नेऩारभा कुर ५२ जराशममुक्त आमोजनाफाट करयफ ४३ िजाय ३ सम ४५ भेगािाट विद्मतु ्उत्ऩादन गनय सककने 
सम्बािना यिेको एक तथमाॊकरे देखाए ऩतन सफ ैआमोजना आगथयक रूऩरे सम्बाव्म छैनन ्। िाताियणीम हिसाफरे 

ऩतन उऩमुक्त छैनन ्। 
नेऩारभा अहिरेसम्भ कुरेखानी ऩहिरो ६० भेगािाटभात्र जराशममुक्त आमोजना तनभायण बएको छ । कुरेखानी 
दोस्रो ३२ भेगािाट य तनभायणाधीन कुरेखानी तेस्रो १४ भेगािाट कुरेखानी ऩहिरो ६० भेगािाटको ‗क्मासकेड‘ 

आमोजनािरू िुन ्। तमनीिरूको आफ्न ैतराउ छैन ।  
नेऩारभा जराशममुक्त आमोजनाको फिस चलरयिॉदा नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे ऩाॉचिटा जराशममुक्त 

ऩरयमोजना अगाडड फढाउन रागेको छ । प्रागधकयणरे अगाडड फढाउन रागेका जराशममुक्त आमोजनाभा ३ सम 

भेगािाट क्षभताको उत्तयगॊगा, २ सम १० भेगािाट क्षभताको दधूकोसी, १ सम ८० भेगािाट क्षभताको आॉधीखोरा, ६ 



सम ६० भेगािाट क्षभताको कारीगण्डकी जराशममुक्त आमोजना य ७ सम ६२ भेगािाट क्षभताको तभोय 

जराशममुक्त आमोजना छन ्। ती आमोजनाफाट कुर २ िजाय २२ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन िुनेछ ।  
विद्मुत ्विकास दशकसम्फन्धी अिधायणा ऩत्रभा उश्ल्रखखत ११ जराशममुक्त आमोजनाभध्मेको एक िो— ७ सम 

६३ भेगािाटको तभोय जरशममुक्त आमोजना । अिधायणाऩत्रराई आधाय भान्दा मो आमोजना ०८२ सारलबत्र 

सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ । 
अन्म आमोजनािरूभा १ िजाय २ सम भेगािाटको फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना, सुनकोसी तेस्रो ५ सम ३६ 

भेगािाट, उत्तयगॊगा ३ सम, तनिुॉ सेती १ सम ४०, दधूकोसी ३ सम, ऩश्चचभ सेती ७ सम ५०, तभोय ९ सम ६२, खखम्ती 
ठोस े५ सम, राङटाङ ३ सम, नौभुये २ सम ४५ तथा नरलसॊिगाड ४ सम १० भेगािाटजस्ता जराशममुक्त 

आमोजनािरू प्राथलभकताभा छन ्। 
तभोय आमोजना सटतकोसी नदीभा जाऩान सिमोग तनमोग (जाइका) द्िाया सन ्१९८५ भा गरयएको ‗भास्टयटरान 

स्टडी अन कोसी रयबय िाटय रयसोसय डबेरभेन्ट‘ भा उश्ल्रखखत १३ िटा ठूरा जरविद्मुत ्आमोजनाभध्मेको एक िो 
। सयकायरे सम्ऩन्न िुन ेलभतत तोकेय याश्ष्ट्रम प्राथलभकताप्राटत घोर्णा गये ऩतन अझैसम्भ मो आमोजना 
कामायन्िमनफाये अन्मोर कामभ छ ।  
विद्मुत ्प्रागधकयणरे िार मो आमोजना तेह्रथभुको ओखे्र य ऩाॉचथय श्जल्राको स्माफरुम्फाको सीभा बएय फिन े

तभोय नदीभा २ सम ५ लभटय अग्रो फाॉध फाधेय ७ सम ६३ भेगािाट विद्मुत ्तनकाल्न सककन ेगयी सम्बाव्मता 
अध्ममन गयेय अगाडड फढाइयिेको छ । 
सम्बाव्मता अध्ममन प्रततिेदनअनुसाय आमोजनाको फाॉध २ सम ५० लभटय अग्रो फनाउन ेिो बन ेमसको क्षभता ७ 

सम ६३ भेगािाटफाट फढेय १ िजाय २ सम ५० भेगािाट िुन आउॉछ य ३ सम लभटय अग्रो फाॉध फनाउन ेिो बन ेमसको 
क्षभता अझ फढेय २ िजाय ५ सम ६५ भेगािाट िुन आउॉछ । 

आमोजना ७ सम ६३ भेगािाट क्षभताको फनाउॉदा मसफाट िावर्यक १,१०५.३२ गगगािाट आिय विद्मुत ्उत्ऩादन बई 

हिउॉदमाभभा ६ घण्टा य िर्ायमाभभा दैतनक २४ घण्टा विद्मुत ्उत्ऩादन िुन्छ बन े२ िजाय ५ सम ६५ भगेािाट जडडत 

क्षभताको फनाउॉदा िावर्यक ४ िजाय ९ सम ६८.५६ गगगािाट आिय उत्ऩादन बई हिउॉदमाभभा १२ घण्टा य िर्ायमाभभा 
दैतनक २ घण्टा विद्मुत ्उत्ऩादन गनय सककन्छ । 

त्मसैरे अहिरे न ैमसको जडडता क्षभता ७ सम ६३ भेगािाटराई फढाएय २ िजाय ५ सम ६५ भेगािाट फनाई ऩािय 

ब्माकअऩ आमोजनाका रूऩभा मो आमोजना विकास गरयनुऩछय  । 

सन ्१९८५ भा जाइकाद्िाया ६ सम ९६ भेगािाट क्षभता ऩहिचान गरयएको २५ िर्यऩतछ प्रागधकयणरे मो 
आमोजनाको ५ सम ३० भगेािाट क्षभताको सिेक्षण अनुभततऩत्र (राइसेन्स) उऩरब्ध गयाइहदनका रागग, विद्मुत ्

विकास विबागभा ०६८ पागुनभा आिेदन गयेको गथमो । 
सो आिेदनउऩय ऊजाय भन्त्रारमफाट २०७० साउनभा ६ सम ५० एपसीएर रेिर िुॉदा राइसेन्स जायी बइसकेकाका 
कािेरी–ए ३७.६ भेगािाट य तल्रो िेिा २१.६ भेगािाटको ‗कोअडड यनेन्स ओबयल्माऩ‘ िुन ेिुॉदा ४ सम ५० एपसीएर 

कामभ गयेय सम्बाव्मता अध्ममन गनय तीन िर्यका रागग अनुभतत हदइएको गथमो ।  
प्रागधकयणरे ४ सम ५० एपसीएर कामभ गयेय अध्ममन गदाय मो आमोजनाको क्षभता २ सम भेगािाट बई आगथयक 

रूऩभा सम्बाव्म देखखएन । त्मसऩतछ उसरे मो आमोजना विलबन्न क्षभताभा अध्ममन गदाय ७ सम ६३ 

भेगािाटबन्दा ठूरो फनाउॉदा भात्र आकर्यक िुन ेदेखखमो । 



त्मसैरे अहिरे प्रागधकयणरे मसको क्षभता ७ सम ६३ भेगािाट कामभ गनय ऊजाय भन्त्रारमभा आिेदन गयेको छ, तय 

स्िीकृतत ऩाएको छैन । क्षभता िदृ्गधको तत्कार स्िीकृतत नऩाउन ेिो बन ेआमोजनाको थऩ अध्ममन अतघ 

नफढाउन ेअिस्थाभा प्रागधकयण ऩुगेको छ । 
विद्मभान जरविद्मुत ्तनमभािरीअनुसाय कुन ैऩतन आमोजनाको सिेक्षण राइसेन्स लरएय भात्र गनुयऩन ेव्मिस्था 
छ । अतन मस्तो राइसेन्स जायी गन ेअगधकाय जरविद्मुत ्तनमभािरीअनुसाय ऊजाय सगचिसॉग छ । 
तय, सयकायको ऩूणय स्िालभत्ि यिेको विद्मुत ्प्रागधकयणरे सभेत मो आमोजनाको क्षभता िदृ्गधको राइसेन्स ऊजाय 
भन्त्रारमफाट अहिरेसम्भ ऩाउन सकेको छैन । त्मसैरे सयकायरे तत्कार मो आमोजना स्रोतको अगधकतभ उऩमोग 

गन ेगयी क्षभता िदृ्गधका रागग सिेक्षण अनुभततऩतय् उऩरब्ध गयाउन ेतनणयम भश्न्त्रऩरयर्द्फाट गनय जरुयी छ ।  
तभोय आमोजना फूढीगण्डकी आमोजनाको बन्दा आगथयक रूऩरे सस्तो, साभाश्जक रूऩरे कभ विस्थाऩन िुन,े 

िाताियणीम हिसाफरे न्मून िाताियणीम प्रबाि य ऊजाय उत्ऩादनका हिसाफरे करयफ आधा रागतभा करयफ सभान 

देखखन्छ । 
फूढीगण्डकी आमोजनाभा २ अफय ५४ कयोड ९५ राख अभेरयकी डरय रगानी गयेय िावर्यक ३ िजाय ३ सम ८३ गगगािाट 

आिय विद्मुत ्उत्ऩादन िुन्छ बन ेमो आमोजनाभा १ अफय २१ कयोड ७३० राख डरय रगानी गयेय िावर्यक ३ िजाय ३ 

सम ५४ गगगािाट आिय विद्मुत ्उत्ऩादन िुन्छ । 
मसका साथ ैफूढीगण्डकी आमोजनाभा डुफानफाट विस्थाऩन िुन ेघयधयुीको सॊतमा १० िजाय ४ सम ३६ छ बन ेमो 
आमोुेजना जम्भा १ सम २६ घयधयुीभात्र विस्थावऩत िुन्छन ्। मसरे कतत आकर्यक छ बन्न ेस्ऩष्ट्ट िुन्छ । 

मो आमोजनाफाट कुर ५.९ िगय ककलभ खेतीमोग्म जलभन डुफान िुन्छ बन ेफूढीगण्डकीभा ३२.६ िगय ककलभ डुफान िुन्छ 

। फूढीगण्डकीको आन्तरयक प्रततपर दय (आईआयआय) १२.७ प्रततशत छ बन ेमो आमोजनाको (आईआयआय) १५.७३ 

प्रततशत छ ।  
जुन आन्तरयक प्रततपर दय मो आमोजनाफाट डुफान ऩन े३७.६ भेगािाटको कािेरी ‗ए‘को कुर िावर्यक विद्मुत ्

उत्ऩादन २०२.५ गगगािाट य तल्रो िेिा २१ भेगािाटको कुर िावर्यक विद्मुत ्उत्ऩादन ११६.३ गगगािाट विद्मुत्को 
क्षततऩूतत य ती आमोजनािरूराई िावर्यक रूऩभा उऩरब्ध गयाएय आएको िो । 
त्मसैरे ऩतन आगथयक रूऩरे आकर्यक तभोय आमोजना तत्कार अगाडड फढाउन सयकायको ध्मान जान ुजरुयी छ । 
विद्मुत ्प्रागधकयणरे तमाय ऩायेको ७ सम ६३ भेगािाट क्षभताको सम्बाव्मता अध्ममन प्रततिेदनअनुसाय रुम्फुघाट 

बन्दा १.५ ककलभ तर २ सम ५० लभटय अग्रो फाॉध फनाउॉदा नदीको ऩानी फाॉध स्थरफाट तभोय नदीभा ४० ककलभ 

ऩछाडडसम्भ पककय य ४० िगय ककलभ क्षेत्रपरको तराउ फन्छ । 
आमोजनाभा फन्न ेजराशमको ऩानी ऩूिय–ऩश्चचभ भध्मऩिाडी याजभागयको कपहदभ–आठयाई ३५ ककलभ सडक 

खण्डको तभोय नदीभा तनलभयत ऩक्की ऩुर डुब्नेछ । ऩुर यिेको ठाउॉ  ऩाॉचथयको सदयभुकाभ कपहदभफाट १४ ककलभ य 

तेह्रथभुको ऐततिालसक सॊक्राश्न्तफजायफाट २१ ककलभभा दयुीभा छ ।  
तभोय नदीभा ४० िगय ककलभ क्षेत्रपरको फन्न ेतराउको आकर्यणका कायण जरऩमयटन फढ्न गई तराउको छेउछाउ 

ऩमयटकराई आिचमक िोटर, रज, येस्ण्टुयाॉ आहदको विकास िुन्छ बन ेतराउको ४० ककलभ खण्डभा जरमातामात 

सञ्चारन गयेय तेह्रथभु सदयभुकाभ म्माङ्रुङ, ऩाॉचथय सदयभुकाभ कपहदभ य ताटरेजुङ सदय भुकाभ पुङ्लरङ जोड्न 

सककन्छ । 



मसका साथ ैभध्मऩिाडी याजभागयको कपहदभ–आठयाई ३५ ककलभ सडक खण्डको तभोय नदीभा तनलभयत ऩुर डुफेऩतछ 

भध्मऩिाडी याजभागय सञ्चारनका रागग मस आमोजनारे सो ऩुर यिेको ठाउॉभा तरफाट जरमातामात सञ्चारन 

गनय लभल्न ेगयी फन्न ेऩक्की ऩुरको आकर्यणरे मो ठाउॉभा ऩमयटन विकासको सम्बािना यिन्छ ।  
मो आमोजनाको बौगोलरक अिश्स्थतत नेऩारको ऩुयानो भोयङ–सुनसयी औद्मोगगक क्षेत्र तथा प्रस्तावित दभक 

औद्मोगगक क्षेत्रफाट नश्जक यिेको तथा ऩूिय–ऩश्चचभ विद्मुत ्४ सम केबीए प्रसायणराइनको दिुफी सफ–स्टेसनफाट 

करयफ ७५ ककलभको दयूीभा यिेको मो आमोजनाफाट उत्ऩाहदत विद्मुत ्याश्ष्ट्रम प्रसायण प्रणारीसम्भ ल्माउन सिज छ 

। मस औद्मोगगक क्षेत्रभा फढ्दो ऊजायको भागराई सम्फोधन गनय ऩतन मो मोजना फन्न ुजरुयी छ ।  
(द रजर ननजी ऊजजा ववकजसभज कक्रमजशीर छन ्।) 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2073÷06÷07 

चभेभरमजको सजॉघ रयएको स रुङ ख रजउन ठेकेदजय तमजय 

सचने गौतभ 

दाचुयराभा तनभायणाधीन ३० भेगािाट क्षभताको चभेलरमा जरविद्मुत ्आमोजनाको साॉघुरयएको (इश्स्क्िगचङ बएको) 
को सुरुङ खरुाउन ेकाभ सुरु गनय ठेकेदाय तमाय बएको छ । ऊजायभन्त्री जनादयन शभायको उऩश्स्थततभा नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयण, ठेकेदाय य ऩयाभशयदाताफीच फुधफाय साॉघुरयएको सुरुङ खरुाउन असोजको दोस्रो साताफाट काभ सुरु गन े

सिभतत बएको िो । सुरुङ खरुाउन प्रागधकयण, ठेकेदाय य ऩयाभशयदाता कम्ऩनीफीच आठफुॉदे प्रततफद्धताऩत्रभा 
िस्ताक्षय बएको छ । 
प्रततफद्धताऩत्रभा आमोजना प्रभुख अजमकुभाय दािार, ठेकेदाय चाइना गेजुिा ग्रुऩ अप कम्ऩतनज (लसश्जश्जसी) 
उऩभिाप्रफन्धक र ुश्जिाङ य ऩयाभशयदाता साि लसल्टका डा. सञ्जीि सािरे िस्ताक्षय गयेका छन ्। साक्षीभा 
प्रागधकयणका कामयकायी तनदेशक कुरभान तघलसङ य लसश्जश्जसीका भिाप्रफन्धक चउ लसमाङ चोङरे िस्ताक्षय गयेका 
छन ्। 
प्रागधकयण सञ्चारक सलभततरे सुरुङ खरुाउन १ अफय ९ कयोड ३८ राख रुऩैमाॉ (भ्माटसहित) रागत स्िीकृततभा 
चरनचल्तीबन्दा फढी दय हदएय अतनमलभतता गरयएको ठिय गदै मसअतघ सॊसद्को साियजतनक रेखा सलभततरे 

बुक्तानी योक्न तनदेशन हदएको गथमो । रेखा सलभततको तनदेशनऩतछ प्रागधकयणरे बुक्तानी योकेको गथमो । 
बुक्तानी नऩाएको बन्दै आमोजनाको ठेकेदाय लसश्जश्जसीरे खशु्म्चएको सुरुङ खरुाउन ेकाभ दईु िर्यदेखख योकेको 
गथमो । खतनसककएको सुरुङभध्मे कभजोय बूफनोटका कायण ८ सम ४३ लभटय खशु्म्चएको गथमो । त्मसभध्मे ६ सम 

१५ लभटय खरुाइएको छ । फाॉकी २ सम २८ लभटय खरुाउन करयफ ४ भहिना राग्न ेलसश्जश्जसीरे फताएको छ । 
मस्तो छ सहभनत 

आमोजनाको काभ १४ असोजफाट सुरु गन ेतीन ऩक्षरे प्रततफद्धता जनाएका छन ्। आमोजना तनभायण सम्ऩन्न िुन े

तालरकाराई १४ असोजलबत्र तीन ऩक्षरे अश्न्तभ रूऩ हदन ेबएका छन ्। ‗आमोजना तोककएको सभमभा सम्ऩन्न 

गनय चनुौतीऩूणय य कहठन छ, तय जततसक्दो तछटो सम्ऩनन् गनय सम्ऩूणय स्रोत–साधनराई ऩरयचारन गनेछौँ,‘ 
भिाप्रफन्धक चउ लसमाङ चोङरे बन,े ‗मसका रागग प्रागधकयणरे वििाहदत य योककएका विर्मराई तत्कार सभाधान 

गरयहदनुऩछय  ।‘ आमोजनाको तनभायण आगाभी असायको दोस्रो साता सक्न ेरक्ष्म याखखएको छ । प्रागधकयणरे 

बेरयएसन य वििाहदत बफरको टुॊगो नरागेसम्भ ठेकेदायराई अन्तरयभ बुक्तानी (प्रोलबजनर ऩेभेन्ट) हदनेछ । 
प्रागधकयणका आमोजना प्रभुख, ठेकेदाय कम्ऩनीका आमोजना प्रभुख य ऩयाभशयदाता कम्ऩनीका प्रभुखरे 

काठभाडौंभा अत्मािचमक काभ ऩयेको अिस्थाफािेक तनभायणस्थरभ ैफस्न ेप्रततफद्धता जनाएका छन ्। मसैगयी, 
ठेकेदायरे काभको प्रगतत साटताहिक रूऩभा ऩयाभशयदाता तथा प्रागधकयणभापय त भन्त्रारमराई फुझाउनेछ । 
वििाहदत विर्मराई उच्च प्राथलभकताभा याखेय सफ ैसयोकायिारारे सभाधान गन ेप्रततफद्धता जनाएको ऊजाय 
भन्त्रारमका प्रिक्ता सिसगचि हदनेशकुभाय तघलभयेरे फताए । ‗मसको रक्ष्म ऩूया गनय प्रागधकयणरे विशरे् कलभटी 
फनाउन ऩिर गनेछ, सभस्मा सभाधानका रागग भालसक रूऩभा फैठक फस्नेछ,‘ उनरे बन,े ‗काभदायको लबसाको 
म्माद थऩ, प्राविगधक विर्मको तनक्र्मोर, तनभायण साभग्री आमातरगामतका विर्मराई सभमभ ैतनणयमभा ऩुग्न सफ ै

ऩक्षरे कामयदक्षताराई अलबिदृ्गध गनेछन ्।‘ 



ऩ यजन ैयेटभज कजभ गना ठेकेदजय तमजय 

सुरुङ खरुाउॉदा िुन ेबेरयएसन यकभको अश्न्तभ टुॊगो नरागेसम्भ काभ गनय नसककन ेअडान यातदै आएको ठेकेदाय 

लसश्जश्जसी ऩुयान ैयेटभा काभ सुरु गनय सिभत बएको छ । प्रागधकयणरे प्रोलबजनर ऩेभेन्ट लरएय इश्स्क्िगचङ 

खरुाउन ेकाभ सुरु गनय आग्रि गदै आएको गथमो । तनभायणका रागग प्रमोग िुन ेसाभग्रीभा ऩुयानो ठेक्का सम्झौताभा 
उल्रेख बएको येटका आधायभा बुक्तानी लरएय ठेकेदायरे काभ गन ेप्रागधकयणका कामयकायी तनदेशक कुरभान 

तघलसङरे फताए । ‗मसअतघ स्िीकृत बएको १ अफय ९ कयोड रुऩैमाॉ नबएय ऩुयान ैयेटअनुसाय प्रोलबजनर ऩेभेन्ट हदएय 

काभ गयाउॉछौँ,‘ उनरे बन,े ‗बेरयएसनको विर्म ठेक्का सम्झौताभा बएको व्मिस्थाअनुसाय कानुनी रूऩभा टुॊग्माउॉ दै 

जान्छौँ ।‘ 
अहिरेका ऊजायभन्त्री शभाय रेखा सलभततको सबाऩतत बएका िेरा बेरयएसनभा अतनमलभतता बएको ठिय गदै 

तनयण्म प्रकक्रमाभा सॊरग्नराई कायफािी गनय य थऩ छानबफनका रागग अश्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगभा 
ऩठाउन ेतनणयम बएको गथमो । अश्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे ऩतन चभेलरमाफाये ‗औगचत्म य 

आिचमकताका आधायभा उऩमुक्त तनणयम लरन‘ तनदेशन हदएको गथमो । 
सुरुभा ऩयाभशयदातारे गयेको रागत लसपारयसराई प्रागधकयणको इश्न्जतनमरयङ विबागफाट ऩुनभूयल्माॊकन गनय 
तनदेशन हदएको सलभततरे ऩतछ ऩुनभूयल्माॊकन गयाएय बुक्तानी हदन तनदेशन हदएको गथमो । ऩयाभशयदातारे 

ऩुनभूयल्माॊकन गयी प्रततिेदन ऩेस गरयसकेको तघलसङरे जानकायी हदए । 
मसअतघ ठेक्का सम्झौताभा ऩयाभशयदातारे गयेको बेरयएसनराई प्रागधकयणको आमोजना विकास 

विबागअन्तगयतको बेरयएसन ऩुनयािरोकन कलभटीरे (लबआयसी) ऩुनयािरोकन गन ेव्मिस्था िटाइएको गथमो । 
वजवषाक डढे अफा नोक्सजन 

आमोजना नफन्दा प्रागधकयणराई िावर्यक डढे अफय रुऩैमाॉ घाटा बइयिेको छ । आमोजनाफाट िावर्यक १८ कयोड ४२ 

राख १० िजाय मुतनट विद्मुत ्उत्ऩादन िुन्छ । प्रागधकयणको उऩबोक्ता भिसुर औसतभा ८ रुऩैमाॉ ६० ऩैसा छ । 
मसका आधायभा एकातपय  प्रागधकयणरे आमोजनाफाट िावर्यक रूऩभा १ अफय ५८ कयोड ४२ राख रुऩैमाॉ गुभाइयिेको छ 

बन ेअकायतपय  भुरुकरे रोडसेडडङ ऩतन व्मिोरययिेको छ । 
िैशाख ०६८ (९ भ े२०११) भा सक्न ेरक्ष्म याखखएको आमोजनाको अहिरेसम्भ करयफ ९६ दशभरि ५ प्रततशत काभ 

सककएको छ । फाॉध, विद्मुत ्ु ्गिृ, सुरुङरगामत लसलबर सॊयचना तनभायण गनय लसश्जश्जसीलसत सुरुभा २ अफय ८८ 

कयोड १३ राख रुऩैमाॉभा ठेक्का सम्झौता बएको गथमो । तनणयम प्रकक्रमाभा प्रागधकयणफाट बएको हढराइ, 

सम्झौताको कपतरो कामायन्िमन, कभजोय बूफनोटरगामतरे आमोजनाको लसलबरतपय को रागत ५ अफय ४२ कयोड 

७४ राख ऩुगेको छ । प्रागधकयणरे िारसम्भ ६ ऩटक गयी सम्झौताको १ सम ६० प्रततशत अथायत ्२ अफय ५४ कयोड ६१ 

राख रुऩैमाॉ बेरयएसन स्िीकृत गरयसकेको छ । 
ऊजजाभन्तत्रीरे गये तजकेतज 
ऊजायभन्त्री शभायरे आमोजना कहिरे सुरु गयी अन्त्म गन ेबन्दै प्रागधकयण, ठेकेदाय य ऩयाभशयदाता कम्ऩनीराई 

ताकेता गयेका छन ्। ठेकेदाय लसश्जश्जसीरे आमोजना सम्ऩन्न गनय कहठन य चनुौतीऩूणय यिेको फताएऩतछ शभायरे 

जसयी बए ऩतन तोककएको सभमभा सक्न तनदेशन हदए । ‗चभेलरमाभा आगथयक य याजनीततक भुद्दा जोडडएको छ, 

मसको सभाधान आमोजना फनाएय भात्र ैिुन्छ,‘ उनरे बन,े ‗असायलबत्रभा जुनसुकै िारतभा बए ऩतन आमोजना 
सम्ऩन्न गनुयऩछय , त्मसका रागग िाम्रातपय फाट गनुयऩन ेकुन ैकाभ बए िाभी गनय तमाय छौँ, ऩरयणाभ चाहिमो ।‘ उनरे 

सुरुङ खरुाउन सुरु िुन ेहदन य आमोजना तनभायणसम्ऩन्न िुने हदन तोक्न ठेकेदायराई ऩटक–ऩटक आग्रि गयेका 



गथए । ‗तनभायण सम्ऩन्न नबएसम्भ आमोजना, ठेकेदाय य ऩयाभशयदाता कम्ऩनीका प्रभुखिरूरे साइट छाड्न 

ऩाउनुिुन्न,‘ उनरे तनदेशन हदए । 
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त्रत्रशूरी ३ ‘ए’ आमोजनजको सडक ननभजाणकज रजगग ६१ कयोड फजेट भजग्ने 
ननणाम 

फाफुयाभ खड्का  
नेऩार विद्मुत प्रागधकयणरे बूकम्ऩफाट क्षततग्रस्त ६० भेगािाट क्षभताको भागथल्रो बत्रशूरी ३ ‗ए‘ 

जरविद्मुत आमोजनाको ऩहियो व्मिस्थाऩन य सडक तनभायणका रागग ६१ कयोड रुऩैमाॉ िजेट भाग्न े

बएको छ । 
प्रागधकयणको शुक्रफाय फसेको सञ्चारक सलभतत फैठकरे बूकम्ऩफाट क्षततग्रस्त ५ ककरोलभटय राभो सडक 

तनभायण य ऩहियो ऩन्छाउनका रागग अथय भन्त्रारमसॉग थऩ फजेट भाग्न ेतनणयम गयेको िो । ऊजायसगचि 

अनुऩकुभाय उऩाध्मामको अध्मक्षताभा फसेको सञ्चारक सलभतत फैठकरे ऊजायभापय त थऩ फजेटका रागग 

अथय भन्त्रारमभा ऩत्राचाय गने बएको छ ।  बूकम्ऩरे ठूरो ऩहियो गई आमोजनाको विलबन्न सॊयचनाभा 
बएको क्षततको रागत विचरेर्ण गनय प्रागधकयणको सञ्चारक सलभततरे गठन गयेको स्ितन्त्र विज्ञ 

सभूिको अध्ममन प्रततिेदनका आधायभा सडक तनभायणका रागग थऩ फजेट भाग गनय रागेको िो ।   
आमोजना स्थरसम्भ ऩुगन् ऩॉिुच सडक तनभायण य ऩहियो व्मिस्थाऩन गनय राग्न ेथऩ रगानी विद्मुत ्

प्रागधकयणरे गनुयऩन ेविज्ञ सभूिरे देखाएको छ । मस्तै बत्रशूरी ३ ‗ए‘ आमोजनाको ऩयाभशयदता नथयिेस्ट 

िाइड्रो कऩोयेशनको ऩतन म्माद थटने तनणयम फैठकरे गयेको छ ।  
०७२ फैशाख १२ गतेको बूकम्ऩऩतछ आमोजना फन्द छ । कुर १२ अफय ४२ कयोड रुऩैमाॉभा आमोजनाको 
लसलबर, ऩयाभशयदाता य प्रसायणराइन तनभायण सम्ऩन्न गने रक्ष्म लरएकोभा मसको रागत अझै फढ्ने 
बएको छ । त्मसफेरा आमोजनाको ६५ प्रततशत काभ सम्ऩन्न बएको गथमो । आमोजना डढे िर्यदेखख फन्द 

यिेकारे ऩयाभशयदतारे भुल्माॊकन गयेऩतछ भात्र थऩ रागत आउने छ । ऩहियोरे ध्िस्त फनाएको ५ 

ककरोलभटय सडक सॊयचना तनभायण गयेय अतघ फढन ुऩनेछ ।  
तनधायरयत सभमभा ऩतन आमोजनाको काभ सम्ऩन्न नबएऩतछ  ठेकेदाय गेजुिारे चाय िर्य म्माद थऩको 
प्रस्ताि गरयसकेको छ । गेजुिारे एक िर्य भभयत य तीन िर्य आमोजाको फाॉकी काभ सम्ऩन्न गनय सभम 

भागेको छ । उसको म्माद थऩको विर्मभा प्रागधकयणरे तनणयम बने गयेको छैन ्। आमोजनाको ऋण म्माद 

५ िर्य थऩ गनय नेऩाररे चाइना तनमायत–आमात (एश्क्जभ) फैंकराई ऩुन् अनुयोध गरयसकेको छ । मता 
एश्क्जभ फैंकरे आमोजना सम्ऩन्न निुदै बदौदेखख ऋण ऩरयऩक्ि बएको बन्दै ऋणको व्माज राग्न ेबन्दै 

सयकायराई ऩत्राचाय गयेको छ । २०७३ असाय १५ गतेसम्भ अथायत २०१६ को जुन ३० सम्भ सम्ऩन्न िुने 
गयी आमोजनाको म्माद दोस्रो ऩटक थऩ बएको गथमो । िारसम्भ ५ अफय ३९ कयोड रुऩैमाॉ खचय बइसकेको 
आमोजनारे जानकायी हदएको छ । 
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सन ्२०११ भ ३५ भहिनाभा काभ सम्ऩन्न गन ेगयी चाइना गेजुिासॉग इश्न्जतनमरयङ प्रक्मुभेन्ट कन्रमाक्ट 

(ईऩीसी) प्रारुभा तनभायण गने गयी ठेक्का सम्झौता बएको गथमो । ऩतछ २६ भहिना म्माद थऩेय ०७३ असाय 

१५ भा सम्ऩन्न गन ेअको कामयतालरका तमाय गरयएको गथमो ।  
मस्तै फैठकरे ३० भेगािाट क्षभताको चभेलरमा जरविद्मुत आमोजनाको सुरुङ खशु्म्चएऩतछको थऩ काभ 

(बेरयमसन) का रागग प्रस्ताि गरयएको रागतराई ऩयाभशयदाताफाट ऩुन् भूल्माॊकन गयाउन ेतनणयम गयेको 
छ ।  सुरुङ खशु्म्चएको काभ गयेिाऩत १ अफय ९ कयोड रुऩैमाॉ बेरयमसन रागत तम गरयएको गथमो । मस्तै 
प्रागधकयणको चारु आगथयक िर्यका रागग ३६ अफय रुऩैमाॉको फजेट फैठकरे ऩारयत गयेको छ ।   
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अस यऺजको कजयण देखजउॉ दै गचननमजॉ ठेकेदजयरे यस वजगढी आमोजनजको कजभ 

फन्तद गऱ्मो 
फाफुयाभ खड्का  
असुयक्षाको कायण देखाउॉ दै गचतनमाॉ ठेकेदायरे तनभायणाधीन १११ भेगािाट क्षभताको यसुिागढी जरविद्मुत ्

आमोजनाको काभ फन्द गयेको छ । 
िर्ायत्का कायण रगाताय ऩहियो य ढुॊगा खस्न ेकाभ नयोककएऩतछ लसलबर ठेकेदाय चाइना िाटय एन्ड 

इरेश्क्रलसटी कऩोयेसन (सीडब्ल्मूई)रे सुयक्षाको कायण देखाउॉ दै साउन २६ देखख काभ ऩूणय रूऩभा फन्द 

गयेको िो । दैतनक ४ सम भजदयुरे आमोजनाको काभ गरययिेकोभा क्माम्ऩ य आिास गिृभा ऩहियो तथा 
ढुॊगा खस्न थारेऩतछ ठेकेदायरे काभ गने ऩत्र हदएको यसुिागढी िाइड्रोऩािय लरलभटेडका प्रभुख कामयकायी 
अगधकृत भाधि कोइयारारे फताए ।  
एकऩक्षीम रूऩभा ठेकेदायरे काभ फन्द गयेऩतछ सुचारु गनय ऩत्राचाय गये ऩतन प्रततकक्रमा नआएऩतछ पेरय 

सीडब्ल्मूईको अध्मक्षराई ऩत्राचाय गरयएको उनरे जानकायी हदए । आमोजनास्थरभा ऩहियो य ढुॊगा 
खसेकारे जोखखभ फढेको उनको बनाइ छ । ―ठेकेदायराई काभभा पकायउन ऩिर बइयिेको छ,‖ उनरे बन,े 

―छरपर गयेय आमोजनाको काभ सुचारुको प्रमास गरययिेका छौं ।‖  

िर्ायत ्सककएऩतछ आमोजनाको काभरे गतत लरने कोइयाराको बनाइ छ । नाकाफन्दी खरेुऩतछ 

आमोजनाको काभ तीव्र गततभा अतघ फढेको गथमो ।  
बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे आमोजनाको काभ एक िर्यबन्दा फढी ठटऩ बएऩतछ मसको असय आमोजनाभा 
ऩयेको छ । अको िर्य बदौभा आमोजनाको काभ सक्ने रक्ष्म लरइएकोभा सन ्२०१९ को भध्मभा भात्र 

सम्ऩन्न िुने सम्बािना देखखएको आमोजनारे जनाएको छ । मद्मवऩ, आमोजनारे म्माद थऩ बने गयेको 
छैन ।  
बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे सभम थटन य नेऩारी रुऩैमाॉ डरयसॉग अिभूल्मन बएऩतछ आमोजनाको रागत १५ 

प्रततशतससम्भ फढ्ने सम्बािना यिेको सीईओ कोइयारारे फताए । बूकम्ऩरे बएको क्षततको ऩूतत य बफभारे 

गने बए ऩतन नाकाफन्दीको असयको क्षततऩूतत य आमोजनारे ततनुयऩन ेउनको बनाइ छ । आमोजना सुरु 

िॉुुदा १ डरयफयाफय ८० रुऩैमाॉ यिेकोभा अहिरे नेऩारी रुऩैमाॉ अिभूल्मन बएय १०७ ऩुगगसकेको छ । 
कोइयाराका अनुसाय आमोजनाको काभ ३० प्रततशत सम्ऩन्न बएको छ ।  आमोजनाको कुर रागतको ७० 

प्रततशत डरय य ३० प्रततशतभात्र रुऩैमाॉभा बुक्तानी िुनेछ ।  
तनभायण अिगधको ब्माज (आईडीसी)फािेक आमोजनाको रागत १३ अफय ६८ कयोड रुऩैमाॉ छ । मो १ 

अभेरयकी डरयफयाफय ८० रुऩैमाॉ िुॉदाको िो । डरय फलरमो बएकारे आमोजनाको रागतभा पयक ऩने 
अिस्था छ । आमोजनाफाट िावर्यक ६१ कयोड ३८ राख मुतनट बफजुरी उत्ऩादन िुनेछ ।  
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यसुिागढीभा गचलरभे िाइड्रोऩािय लरलभटेडको ३३,  नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणको १८, सियसाधायणको १५, 

आमोजना प्रबावित स्थानीमको १०, कभयचायी सञ्चम कोर्का कभयचायी, विद्मुत ्प्रागधकयण कभयचायी य 

कम्ऩनीका कभयचायीको गयी साढे ३ प्रततशत तथा सञ्चमकतायको साढे १९ प्रततशत रगानी छ । प्रिद्र्धकको 
५१ य सियसाधायणको ४९ प्रततशत स्िालभत्ि िुन ेगयी सेमय सॊयचना तमाय गरयएको छ ।  
प्रसजयणरजइनको अत्तोऩत्तो छैन  

आमोजना तनधायरयत सभमभा सम्ऩन्न बएको बए ऩतन प्रसायणराइन नफनेका कायण उत्ऩादन िुन े

बफजुरी खेय जाने अिस्था आउने गथमो । आमोजनाको सभम डढे िर्य थटने तमायी बए ऩतन मो सभमभा 
ऩतन प्रसायणराइनको काभ सुरु िुने गयी विद्मुत ्प्रागधकयणरे काभ अतघ फढाएको छैन । विद्मुत ्गिृदेखख 

गचलरभे िफसम्भ १० ककरोलभटय राभो प्रसायणराइन कम्ऩनी आपैं रे फनाउने बए ऩतन त्मसऩतछ बत्रशूरी 
३ फी िफसम्भ जोड्न ेप्रसायणराइन प्रागधकयणरे फनाउनुऩनेछ । िारसम्भ प्रसायणराइनको काभ सुरु 

बएको छैन । गचलरभे िफका रागग जग्गा प्राश्टत िुन सकेको छैन । नमाॉ कामयतालरकाभा आमोजना 
सम्ऩन्न बए ऩतन प्रसायणराइन अबािका कायण पेरय ऩतन आमोजनाको बफजुरी खेय जाने सम्बािना छ । 
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चभेभरमज सजतजभबत्रै ननभजाण स रु ह ने 
बेरयएसन वििादका कायण दईु िर्यबन्दा फढी सभम अिरुद्ध ३० भेगािाट क्षभताको चभेलरमा जरविद्मुत ्

आमोजनाको तनभायण कामय सातालबत्र ैसुरु गनय सिभतत बएको छ । ऊजायभन्त्री जनादयन शभाय, विद्मुत ्प्रागधकयणका 
कामयकायी तनदेशकरे गेजुिाका भिाप्रफन्धक मुआन गचलसमोङसहितका अगधकायीिरूफीच बफिीफाय छरपरऩतछ 

चभेलरमा आमोजनाको काभ सुरु िुन ेिाताियण फनेको िो । 
एक सातालबत्र काभ सुरु गनय गचतनमाॉ कम्ऩनी गेजुिाका भिाप्रफन्धक मुआन गचलसमोङ य चभेलरमाका आमोजना 
प्रभुख अजम दािाररे ५ फुॉदे प्रततफद्धताऩत्रभा िस्ताक्षयसभेत गयेका छन ्। ऊजाय भन्त्रारमभा बफिीफाय आमोश्जत 

छरपरभा ऊजायभन्त्री शभायरे जसयी ऩतन असाय भसान्तसम्भ काभ सम्ऩन्न गनय गचतनमाॉ अगधकायीराई तनदेशन 

हदएऩतछ दईु ऩक्षफीच प्रततफद्धताऩत्रभा िस्ताक्षय बएको िो ।  
गेजुिाका अगधकायीरे ऊजायभन्त्री शभाय य प्रागधकयणका ऩदागधकायीसभक्ष अकायु ेसातादेखख तनभायण सुरु गन े

प्रततफद्धना जनाएका िुन ्। भन्त्री शभायको तनदेशनअनुसाय आमोजना सम्ऩन्न नबएसम्भ दिु ैऩक्षका आमोजना 
प्रभुखरे आमोजनास्थर नछाड्न ेसिभतत ऩतन बएको छ । मस्त ैआमोजनाफाये ियेक साता भन्त्रारमराई लरखखत 

प्रगतत फुझाउनसभेत गचतनमाॉ ठेकेदायरे प्रततफद्धता जनाएको छ । 
सन ्२०११ भा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्मसहित ३० भेगािाट क्षभताको आमोजनाको तनभायण कामय २००७ भा सुरु बएको िो । 
९७ प्रततशत तनभायण सम्ऩन्न बइसकेको उक्त आमोजनाभा ठेकेदाय कम्ऩनी य प्रागधकयणफीच बेरयएसन यकभ 

वििादरे ०७१ देखख योककएको छ । गेजुिारे बेरयएसन यकभ १ अफय रुऩैमाॉबन्दा फढी भाग गयेको छ । प्रागधकयणरे 

तनमलभत बफरअनुसायको यकभको बुक्तानी हदन ेय बेरयएसन यकभ बन े‗डडस्टमुट सेटरभेन्ट‘ फाट जे तनणयम िुन्छ, 

त्मिीअनुसाय गन ेप्रततफद्धता जनाएऩतछ गेजुिा काभ सुरु गनय सिभत बएको िो । 
गेजुिाका भिाप्रफन्धक गचलसमोङसहित उच्चस्तयीम टोरीसॉग भन्त्री शभाय, सगचि अनुऩकुभाय उऩाध्माम, नेऩार 

विद्मुत ्प्रागधकयणका कामयकायी तनदेशक कुरभान तघलसङरगामतका अगधकायीरे छरपर गयेका गथए ।  
गेजुिाका अगधकायीरे सुरुभा आगाभी असाय भसान्तसम्भ काभ सम्ऩन्न गनय नसककन ेअडान लरए ऩतन ऩतछ सक्न े

प्रततफद्धता जनाए ।  
छरपरको सुरुिातभ ैभन्त्री शभायरे अफ कहिरे काभ सुरु गन ेय कहिरे सम्ऩन्न गन ेिो लभतत तोक्न बनेका गथए । 
‗मो याजनीततक, साभाश्जक य आगथयक भुद्दा फतनसक्मो अफ मसभा कवत्त ऩतन हढराइ नगनुयिोरा,‘ भन्त्री शभायरे 

तनदेशन हदए, ‗भन्त्रारमफाट के कस्तो सिमोग गनुयऩछय  िाभी गछौं, अफ ऩतछ िट्न ऩाइन ेछैन ।‘ 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


