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म्माग्दीभा ६ सम २३ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन े

ननभमर खत्री 
म्माग्दी जजल्राभा विभबन्न कम्ऩनीरे ६ सम २३ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनका रागग अनुभनत भरएका छन ्। ऊजाम 
भन्त्रारमअन्तगमत विद्मुत ्विकास विबागफाट कारीगण्डकी, म्माग्दी, याहुघाट य मसका सहामक नदीनाराफाट 

विद्मुत ्उत्ऩादन य अध्ममनका रागग प्रिद्र्धकहरूरे अनुभनत भरएका हुन ्। म्माग्दीभा ४४३ भेगािाटको अध्ममन 

अनुभनत य १८० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनका रागग अनुभनत ददइएको विद्मुत ्विकास विबागका उऩभहाननदेशक 

ऩुरुषोत्तभ आचाममरे जानकायी ददए । 
उनका अनुसाय ४० भेगािाटको याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनाफाहेक सफ ैननजी ऺेत्ररे अनुभनत भरएका हुन ्। 
विद्मुत ्प्रागधकयणरे ननभामण गन ेयाहुघाट ०७२ सारभा ननभामण सम्ऩन्न हुनुऩन ेबननए ऩनन बायतीम ठेकेदाय 

कम्ऩनी आयभबआयभसएररे विभबन्न फहाना देखाउॉ दै काभ सुरु नगयेऩनछ ठेकेदाय कम्ऩनी खायेजी प्रक्रिमाभा गएको 
उनरे फताए । 

प्रागधकयणरे अदहरे याहुघाटराई कम्ऩनी भोडरेभा सञ्चारनको गहृकामम गरययहेको छ । याहुघाटसॉग ैनायच्माङभा 
४२ भेगािाटको भभरयस्त्त्री खोरा य ४ भेगािाटको घरेम्दी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे बौनतक ऩूिामधाय 

ननभामणराई तीव्र ऩायेका छन ्। घरेम्दीको ७५ प्रनतशत य भभरयस्त्त्रीको ४० प्रनतशत ननभामण कामम सम्ऩन्न बइसकेको 
छ । दिु ैआमोजनारे आगाभी डढे िषमभबत्र विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म भरएका छन ्। विबागका अनुसाय, जजल्राको 
यघुगॊगा गाउॉऩाभरकाको कुइनेभॊगरे, ऩाखाऩानी य गचभखोरा ऺेत्रभा ननभामण हुन े३७ भेगािाटको याहुघाट–भॊगरे, 

अन्नऩूणम गाउॉऩाभरकाको भशखघाय ऺेत्रभा ८.३ भेगािाटको घायखोरा, ४ भेगािाटको रुप्सेखोरा य ऩजचचभ ऺेत्रभा २५ 

भेगािाटको दयफाङ म्माग्दी, २० भेगािाटको अऩय म्माग्दीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे सम्ऩूणम प्रक्रिमा ऩूया गयी 
उत्ऩादन अनुभनत ऩाएका छन ्। 
उत्ऩादन अनुभनत ऩाएका मी आमोजनाभध्मे दयफाङ म्माग्दी, रुप्सेखोरा य घायखोरारे बौनतक ऩूिामधाय ननभामणका 
काभ सुरु गनम थारेका छन ्। विबागका अनुसाय, दहभारम इन्रास्त्रक्चय कम्ऩनीरे ५३.३ भेगािाटको अऩय 

म्माग्दीखोरा ऩदहरो य ९५ भेगािाटको नतप्ल्माङ–कारीगण्डकी आमोजनाको अध्ममन अनुभनत भरएका छन ्। 
उक्त कम्ऩनीका आमोजना प्रभुख ईशा शे्रष्ठरे अऩय म्माग्दीखोराको अध्ममन अनुभनत विबागफाट ८० भेगािाट 

भरइए ऩनन उक्त ऺभताभा उत्ऩादन गनम नसक्न ेबएकारे ५३ भेगािाट ननधामयण गरयएको फताइन ्। „अऩय 

म्माग्दीखोराको िाताियणीम अध्ममन प्रनतिेदन तमाय ऩायेका छौँ, प्रनतिेदनफाये केही ददनभ ैस्त्थानीमिासीहरूसॉग 

सािमजननक सुनुिाइ गनेछौँ‟, शे्रष्ठरे बननन,् „नतप्ल्माङ कारीगण्डकीको ऩनन इआइए प्रनतिेदन तमाय हुॉदै छ ।‟ 
नायच्माङभा भाउन्टेन इनजॉरे ६२ भेगािाटको नीरगगरयखोरा, बुरुङ तातोऩानी, दाना य नायच्माङ ऺेत्रभ ैहाइड्रो 
सऩोटमरे ५३ भेगािाटको भध्मकारीगण्डकी आमोजना, ७ भेगािाटको येरेखोरा, भुना, भुदी य भयाङ ऺेत्रभा हाइड्रो 
भबरेजरे ५७ भेगािाटको म्माग्दीखोरा, ४.६ भेगािाटको दयखोरा, ८.२ भेगािाटको कुिनखोराको अध्ममन अनुभनत 

भरएको छ । त्मस्त्त,ै याहुघाट ऺेत्रभा कुइनेभॊगरे ऺेत्रभ ै२१.३० भेगािाटको ठूरोखोरा, ४.२ भेगािाटको सानोखोरा, 
गचभखोराभा ५.२ भेगािाटको फगयखोराको सभेत अध्ममन अनुभनत जायी बएको विबागरे जनाएको छ । 
कारीगण्डकी कोरयडोय य याहुघाट ऺेत्रभा ननभामणाधीन य ननभामण चयणभा यहेको विद्मुत्राई दाना–खकुोट सफ–

स्त्टेशन य प्रसायण राइन तथा म्माग्दीखोरा ऺेत्रभा उत्ऩादन हुन ेविद्मुत्राई १३२ केभबए प्रसायण राइनभापम त 
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ऩिमतको भोदी सफ–स्त्टेशन जडान गन ेसयकायी मोजना छ । मही मोजनाअनुरूऩ अदहरे कारीगण्डकी 
कोरयडोयअन्र्तगत दाना य ऩिमतको खकुोटभा सफ–स्त्टेशन य प्रसायण राइनको काभ धभाधभ बइयहेको छ । ४ 

भेगािाट घरेम्दी हाइड्रोका प्रफन्ध ननदेशक प्रभोद शे्रष्ठरे सयकायरे कारीगण्डकी य म्माग्दीखोरा ऺेत्रभा ननभामण 

हुन ेविद्मुत्को प्रसायण राइन ग्मायेन्टी नगयेसम्भ आमोजना सभमभ ैसम्ऩन्न हुन नसक्न ेफताए । „अदहरे सफ–

स्त्टेशन य प्रसायणराइनको काभ तीव्र गनतभा अनघ फढेको छ, मसराई सभमभ ैसम्ऩन्न गनुमऩछम , मसरे विद्मुत ्

आमोजनाराई सभमभ ैसम्ऩन्न गनम सहमोग ऩुमामउॉछ‟, उनरे बन े। 
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भाथथल्रो ताभाकोशी : प्रशायण राइन ननभााण कामा ६० प्रनतशत सम्ऩन्न 

यिीन्र गौतभ 

भागथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत याजष्रम ग्रीडभा जोेेड्न ेप्रशायण राइनको 
ननभामण कामम कयीफ ६० प्रनतशत सम्ऩन्न बएको छ । कयीफ ३ िषमदेखख ननभामण कामम शुरु गरयएको डफर सक्रकम ट 

प्रशायण राइनको ननभामण कामम जेठको दोस्रो सातासम्भ कयीफ ६० प्रनतशत  सम्ऩन्न बएको भागथल्रो ताभाकोशी 
जरविद्मुत ्आमोजनारे फताएको छ । गत चतै १ भा फसेको भजन्त्रऩरयषद् फैठकरे साभुदानमक िनऺेत्रभा यहेको रुख 

कटान सम्िजन्ध कानूनी अड्चन सुल्झाएऩनछ ऩनछ प्रशायण राईनको ननभामण कामम तीव्र गनतभा शुरु बएको गथमो । 
विभबन्न स्त्थानका १७ ओटा टाियहरुभा साढे ४ क्रकरोभभटय डफर सक्रकम ट ताय जडान बइसकेको भागथल्रो ताभाकोशी 
जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रिक्ता डा. गणेश न्मौऩानेरे जानकायी ददए । आमोजनाको रट–४ अन्तगमत 

गोंगयखोरादेखख खखम्तीसम्भ ४७ क्रकरोभभटय डफर सक्रकम ट प्रशायण राइन ननभामण गरयन ेरक्ष्म यहेको छ । कूर १ 

सम २७ टाियहरुभध्मे ९४ ओटा ऩूणमरुऩभा ननभामण बइसकेको तथा ९४ ओटाभ ैअगथमङ गन ेकामम सम्ऩन्न बइसकेको 
आमोजनाका प्रिक्ता डा. न्मौऩानेरे जानकायी ददए । २२ ओटा टाियको जग खन्न ेकामम सम्ऩन्न बई पराभ ेयड, 

फारुिा य भसभेण्ट ननभामणस्त्थर ऩ¥ुमाइएको आमोजनाका प्रिक्ता डा. न्मौऩानेरे जानकायी ददए । भसभभत 

काभदायहरु बएको य िषामको कायणरे असोज ऩनछ फाॉकी ११ ओटा टाियहरुको ऩनन काभ शुरु हुन ेआमोजनारे 

फताएको छ । 
प्रशायण राइन ननभामण गनम कटान गरय खारी बएको ननजी तथा साभुदानमक िनऺेत्रभा आमोजनाद्िाया कयीफ ५५ 

हजाय िृऺ ायोऩण गन ेकाममराई सभेत सॉगसॉग ैरगगएको आमोजनारे फताएको छ । दोरखाको भैरुङभा ननभामण हुन 

रागेको सिस्त्टेशनको ऩनन आॊभशक सब ेबईयहेको आमोजनारे फतामो ।  
२२० केबी डफर सक्रकम ट प्रशायण राइनको ननभामण कामम बायतीम कम्ऩनी केइसी इन्टयनेशनर भरभभटेडद्िाया 
बइयहेको छ । प्रशायण राइनका रागग केइसीरे अभेरयकी डरय १ कयोड ७९ राख ४ हजाय ८ सम ७२ तथा रू. २५ 

कयोड २५ राख ५९ हजाय ५ सम २० गयी दईुओटा भूल्मभा ननभामण सम्झौता गयेको गथमो । हारसम्भ आमोजनाको 
८८ दशभरि ५ प्रनतशत ननभामण सम्ऩन्न बइसकेको छ बन ेरू. ३३ अफम ५८ कयोड बुक्तानी बईसकेको आमोजनारे 

जनाएको छ । 
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फूढीगण्डकी गेजुवाराई ददएकोभा ऩेशागत भहासङ्घको आऩवि 

याजष्रम गौयिको आमोजना फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना गचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिाराई ददइएकोप्रनत 

ऩेशागत भहासङ्घरे आऩवत्त व्मक्त गयेको छ । आमोजना ईऩीसीएप भोडरभा ननभामण गनम बन्दै विनाप्रनतस्त्ऩधाम 
गेजुिाराई ददन गयेको ननणममरे गम्बीय ध्मानाकषमण बएको भहासङ्घद्िाया जायी प्रेस विऻजप्तभा बननएको छ । 
आकषमक आमोजनाहरू अन्तययाजष्रम कम्ऩनीहरूराई ददने तय उनीहरूरे िषौंसम्भ नफनाई ओगटेय फस्त्न,े 

फनाइहारे ऩनन विद्मुत ्खयीद सम्झौताभा चरखेर गयी चको भूल्मभा खयीद गनम फाध्म ऩान ेकाभ बइयहेको 
विऻजप्तभा उल्रेख छ । कस्त्ता प्रकायका आमोजना िैदेभशक रगानीभा फनाउन ेबन्न ेविषमभा याज्मको दृजष्टकोण 

स्त्ऩष्ट नबएको आयोऩ भहासङ्घरे रगाएको छ । सािमजननक ऺेत्रफाट अनघ फढाइएका गचभरभे, भागथल्रो 
ताभाकोशी, यसुिागढी, भध्मबोटेकोशी, साञ्जेन य त्रत्रशूरी तेस्रो फी को उदाहयण ददॉदै भहासङ्घरे जरविद्मुत ्

आमोजना ननभामण स्त्िदेशी रगानीभ ैसम्बि यहेको दाफी गयेको छ ।   
गचभरभे (२२ भेिा)को विद्मुत्गहृ ननभामण अधयुो छोडये दहॉडकेो, चभेभरमा (३० भेिा) फनाउन १० िषमबन्दा फढी रगाई 

अनुभाननत रागत तीन गुणा ऩुयम्ाएको, साञ्जेन (५७ भेिा)का सम्फन्धभा कारोसूचीभा ऩयेको य त्रत्रशूरी ३ ए (६० 

भेिा)भा कयीफ ३० प्रनतशत काभ बइसकेऩनछ ऺभता य रागत ऩरयितमनको चरखेर गरययहेको य हारसम्भ उक्त 

आमोजना सम्ऩन्न गन ेतत्ऩयता नदेखाएको गेजुिाको येकडम छ । मस्त्तो येकडम यहेको कम्ऩनीराई फूढीगण्डकी जजम्भा 
रगाउन ुबनेको उक्त आमोजना नफनाउन ुहो बन्न ेभहासङ्घको फुझाइ यहेको विऻजप्तभा उल्रेख छ । सािमजननक 

खयीद ऐनरगामत कुन ैऩनन विगधअन्तगमत यहेय उक्त आमोजनाका सम्फन्धभा ननणमम नबएको साथ ैयाजष्रम 

दहतभा सभेत नबएको बन्दै ननणमम क्रपताम भरई विगधसम्भत य याजष्रम दहत हुन ेगयी आमोजना अनघ फढाउन 

भहासङ्घरे सयकायसॉग आग्रह गयेको छ । 
याजष्रम गौयिको आमोजनाका रूऩभा अनघ फढाइएको फूढीगण्डकी अनघल्रो सयकायका ऊजामभन्त्री जनादमन शभामरे 

एकर ननणममका आधायभा गेजुिाराई ननभामणको जजम्भा ददएका हुन ्। विनाप्रनतस्त्ऩधाम साथ ैनीनतगत आधायविन ै

एक फदनाभ कम्ऩनीराई आमोजना ददइएकोप्रनत चौतपी वियोध आइयहेको छ । 
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‘सावाजननक खयीद ऐनसाथ ैकुनैऩनन ववथधअन्तयगत नयहेकारे फूढीगण्डकी 
आमोजनाको ननणाम फपताा हुनुऩछा  ’ 
नेकऩा (एभारे) ननकट ऩेसागत भहासङ्घ नेऩाररे एक हजाय २०० भेगािाटको याजष्रम गौयिको फूढीगण्डकी 
जरविद्मुत ्आमोजना चीनको गेजुिा सभूह प्राभरराई ददन ेननणमम तत्कार क्रपताम भरन सयकायसॉग भाग गयेको छ । 
     

भहासङ्घका अध्मऺ विचिनाथ प्माकुयेररे आइतिाय जायी गयेको प्रेस विऻजप्तभा उक्त आमोजना ननितमभान काभ 

चराउ सयकायफाट बएको य सािमजननक खयीद ऐनरगामत कुन ैऩनन विगधअन्तयगत नयहेकारे क्रपताम हुनुऩन ेभाग 

गरयएको छ । याजष्रम दहतभा नबएकारे तत्कार क्रपताम भरई विगधसम्भत य याजष्रम दहत अनुकूर हुन ेगयी आमोजना 
अनघ फढाउन सो सॊस्त्थारे सयकायसॉग भाग गरयएको छ । 
     

जरस्रोतको धनी याष्रका रुऩभा गचननन ेभुरुकभा ऊजामभा आत्भननबमय फनाउॉ दै ऩेरोभरमभ ऩदाथमको आमातराई 

प्रनतस्त्थाऩन गयी स्त्िािरम्फी अथमतन्त्रको विकास गनम आग्रह गदै सो सॊस्त्थारे त्रफनाप्रनतस्त्ऩधाम गचननमाॉ कम्ऩनीराई 

जजम्भा ददन ेसयकायको ननणमम क्रपताम हुनुऩन ेफताएको छ । यासस  
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इवाखोरा आमोजनाद्वाया प्रबाववतराई सेमय 

शाहीभान याई 

ताप्रेजुङ य ऩाॉचथयको सीभाितॉ इिाखोराभा ननभामणाधीन जरविद्मुत ्आमोजनारे प्रबावित ऺेत्रका फाभसन्दाराई 

सेमय वितयण सुरु गयेको छ । यैयाङ हाइड्रोऩािय डबेरऩभेन्ट कम्ऩनीद्िाया ननभामणाधीन ९ दशभरि ९ भेगािाट 

ऺभताको आमोजनारे ऩाॉचथय य ताप्रेजुङिासीराई सेमय त्रफिी गनम रागेको हो । 
सदयभुकाभ क्रपददभदेखख सुदयूउत्तय माङियक गाउॉऩाभरका–४ थऩुम य ताप्रेजुङको भसददङिा गाउॉऩाभरका–४ 

साब्राखकुो सीभाितॉ इिाखोराभा ननभामणाधीन जरविद्मुत ्आमोजनारे दस प्रनतशत सेमय वितयण गनम रागेको 
प्रिद्र्धक यैयाङ हाइड्रोऩािय डबेरप्भेन्ट कम्ऩनीरे जनाएको छ । 
कम्ऩनीरे प्रबावित ऺेत्र ताप्रेजुङ य ऩाॉचथयिासी सिमसाधायणराई प्रनतसेमय एक सम रुऩैमाॉका दयरे ५६ राख 

क्रकत्ताफाट करयफ ५ कयोड ६० राख रुऩैमाॉ फयाफयको सेमय वितयण गनम रागेको कम्ऩनीका ननदेशक कुिेयभखण नेऩाररे 

फताए । 
दईु जजल्राका फाभसन्दाराई ददन रागेको दस प्रनतशत सेमयभध्मे अनतप्रबावित ताप्रेजुङको साब्राख ुय ऩाॉचथयको 
थऩुमिासीराई ४० प्रनतशतरे २ राख  

२४ हजाय क्रकत्ताफाऩत करयफ दईु कयोड २४ राख रुऩैमाॉ य प्रबावित जजल्रािासीराई ६० प्रनतशतरे ३ राख ३६ हजाय 

क्रकत्ताफाऩत करयफ तीन कयोड ३६ राख  

रुऩैमाॉ वितयण गनम रागेको कम्ऩनीका ननदेशक कुिेयभखण नेऩाररे फताए । उनरे ननभामणाधीन इिाखोरा 
जरविद्मुत ्आमोजना ५० प्रनतशत ऩूया बएको जनाए । 
एक िषमदेखख ननभामणाधीन आमोजनारे प्रबावित ऺेत्रका फाभसन्दाराई सॊयक्षऺत जायी ऩुॉजीको दस प्रनतशत सेमय 

असुर गनम १५ ददनका रागग सेमय खरुाएको छ । सेमय यकभ जम्भा गनम क्रपददभजस्त्थत भाछाऩुच्रे फैंक, एनआईसी 
एभसमा फैंक, एनएभफी फैंक य भसभबर फैंकको शाखा कामामरम, ताप्रेजुङभा एनएभफी फैंकको शाखा य ऩाॉचथयको 
थऩुमजस्त्थत भसभबर फैंकको काउन्टयफाट सेमय पभम बयेय यकभ जम्भा गनम सक्रकने जनाएको छ । 
कम्ऩनीरे जायी गयेको सेमय असाय ८ गतेसम्भ प्राप्त नबए असाय २३ सम्भ थऩ १५ ददन म्माद ददन ेजनाएको छ । 
यैयाङ हाइड्रोऩािय कम्ऩनी य नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण, विद्मुत ्विकास विबागभसत ०७० िैशाख २९ भा बएको 
विद्मुत ्खरयद त्रफिी सम्झौता बएको गथमो । आमोजना ०७५ साउन १ भा ऩूया गन ेसम्झौता बए ऩनन आगाभी भाघ 

भसान्तभा ऩूया गयी विद्मुत ्आऩूनतम गने रक्ष्मकासाथ ननभामण कामम बइयहेको ननदेशक नेऩाररे फताए ।  
विद्मुत ्खरयद त्रफिी सम्झौता (ऩीऩीए) ऩनछ कम्ऩनीरे आमोजना ननभामणका रागग विस्त्ततृ सिेऺण, इजन्जननमरयङ 

कामम, वित्तीम व्मिस्त्थाऩन, जग्गा खरयद, ऩहुॉचभागम ननभामण गयेऩनछ गत कावत्तकदेखख ठेकेदाय कम्ऩनी ऩरयचारन 

गयेको जनाएको छ । 
रयडी हाइड्रोऩािय डबेरप्भेन्ट कम्ऩनी भरभभटेडको प्रिद्र्धन य यैयाङ हाइड्रोऩािय डबेरप्भेन्ट कम्ऩनीद्िाया 
ननभामणाधीन इिाखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाभा करयफ एक अफम ६० कयोड रुऩैमाॉ रगानी हुन ेअनुभान गरयएको छ ।  
कम्ऩनीका अनुसाय कुर रगानीभध्मे ६५ प्रनतशत फैंकको ऋण य ३५ प्रनतशत कम्ऩनीको आफ्न ैरगानी छ । मस 

आमोजनाभा रयडी हाइड्रोऩािय डबेरप्भेन्ट कम्ऩनीको २५ प्रनतशत, प्रबावित ऺेत्रका फाभसन्दाको १० प्रनतशत, 

http://kantipur.ekantipur.com/author/%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8+%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88


भुरुकबयका सिमसाधायणको १५ प्रनतशत य ५० प्रनतशत सञ्चारक तथा सॊस्त्थाऩक सेमयधनीहरूको स्त्िाभभत्ि यहेको 
कम्ऩनीरे जनाएको छ । 
मो आमोजनाको फाॉध इिाभसिा दोबानदेखख एक सम ५० भभटय राभो ऩेनेस्त्टक ऩाइऩफाट काफेरी य इिा दोबानसम्भ 

ऩुयम्ाएय दाहार गाउॉभा विद्मुतगहृ ननभामणाधीन छ । 
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सोरु–दधुकोसी जरववद्मुत आमोजनाभा इटारीको सीएभसीसॉग ठेक्का 
सम्झौता  
प्रस्त्तावित ८६ भेगािाट ऺभताको सोरुखोरा–दधुकोशी जरविद्मुत ्आमोजना ननभामण सुरु हुन ेबएको छ । 
आमोजनाको प्रिद्र्धक साहस ऊजाम भरभभटेडरे इटारीको ननभामण व्मिसामी कोअऩयेदटबा भोयातोयीइ सेभभजन्टस्त्टा डी 
येबनासॉग ठेक्का सम्झौता गयेको छ । ठेक्का सम्झौता बएकारे आमोजनाको काभ अनघ फढ्न रागेको हो ।  
आमोजनाको भसभबर, हाइड्रोभेकाननकर य इरेक्रोभेकाननकररगामतका सॊयचना ननभामणका रागग  ठेक्का सम्झौता 
बएको कम्ऩनीका काममकायी अध्मऺ दहभप्रसाद ऩाठकरे जानकायी ददए । ननभामण व्मिसामीरे मही भदहनाको 
अन्त्मभा आमोजना स्त्थर भ्रभणऩनछ आमोजनाको काभ सुरु गन ेउनरे फताए ।  
स्त्िदेशी रगानीभा ननजी ऺेत्ररे ननभामण गयेको सोर–ुदधुकोसी सफैबन्दा ठुरो आमोजना हो । काभ सुरु गयेको ४ िषम 
भबत्र अथामत सन ्२०१९ सम्भ आमोजना सम्ऩन्न हुनेछ ।  
आमोजनाभा ११ फैंकरे ८ अफम ६५ अफम रुऩैमाॉ रगानी सम्झौता गरयकेका छन ्। नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फैंकको अगुिाईभा 
जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनी भरभभटेड (एआईडीसीएर), याजष्रम िाखणज्म फैंक, कृवष विकास फैंक, नेऩार 

िेडडट एन्ड कभशम (एनसीसी) फैंक, सेन्चयुी कभमभशमर फैंक, साननभा फैंक, एनआईडीसीएर डबेरऩभेन्ट फैंक, 

सनयाइज फैंक, प्रब ुफैंक य भसभबर फैंकरे रगानीको सम्झौता गयेका हुन ्।  
आमोजना फनाउन  कुर ११ अफम ८६ कयोड रुऩैमाॉ राग्नेछ । मसभध्मे २७ प्रनतशत अथामत ३ अफम २१ कयोड रुऩैमाॉ 
प्रिद्र्धकरे स्त्िऩुॉजीको रुऩभा रगानी गदैछन,् फाॉकी ७३ प्रनतशत फैंकको कजाम रगानी हुन ेगयी सेमय सॊयचना तमाय 

गरयएको छ ।  
ऩाठकका अनुसाय आमोजना आगथमक रुऩभा आकम षक देखखएकारे रगानीकतामरे याम्रो प्रनतपर ऩाउन ेऩाठकरे 

जानकायी ददए । उनकाअनुसाय आमोजनाको रगात प्रनतभेगािाट १३ कयोड ७९ राख रुऩैमाॉ यहेको छ । आमोजनाफाट 

िावषमक ५२ कयोड ८ राख मुननट त्रफजुरी उत्ऩादन हुन ेअध्ममनरे देखाएको छ ।  
नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणसॉग विद्मुत खरयदत्रफिी सम्झौता (ऩीऩीए) सम्झौता बएको छ । ऊजाम भन्त्रारमफाट 

विद्मुत ्उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्स), कम्ऩनी यजजष्टायको कामामरम य िाताियण भन्त्रारमफाट अनुभनतऩत्र 

भरइसकेको छ ।  
आमोजना सोरुखमु्फुको नतङरा, कागेर, य ऩञ्चन गाविसभा ऩछम  । आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेत्रफजुरी सोरुको 
राभानेदेखख भसयहाको भभचमेासम्भ ९० क्रकरोभभटय राभो १३२ केबी ऺभताको डफर सक्रकम ट प्रसायणराइन ननभामण 

हुदैछ । प्रसायणराइन ननभामणभा बएको दढराइरे सोर ुकरयडोयभा ननभामण हुन रागेका केही आमोजनाको काभभा 
दढराइ हुन गएको हो ।   
आउदो ४ िषमभबत्र सोर ुकरयडोयभा ननजी ऺेत्रफाट १९२ भेगािाट ऺभताभा ३ ठुरा जरविद्मुत आमोजना सम्ऩन्न हुन े

बएका छन ्। ८६ भेगािाटको सोरु–दधुकोसीको अगधरयत्त, ८२ भेगािाटको तल्रोसोर,ु २३.५ भेगािाटको सोर ुय १८ 

भेगािाटको भागथल्रो सोर ुगयी आधादजमन आमोजना ननभामण सुरु बएको छ ।   



12v/L * \̂sd\, 2074÷02÷28 

ऊजाा फैंफकङको तमायी, बायतसॉग छरपर जायी 
फाफुयाभ खड्का  
भागथल्रो ताभाकोसी आमोजना सम्ऩन्न बएऩनछ िषामत्को ४ भदहना फढी हुन ेत्रफजुरी व्मिस्त्थाऩन गनम बायतीम 

अगधकायीहरुसॉग छरपर सुरु बएको छ । नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे िषामत्भा फढी बएको त्रफजुरी ननकासी य 

सुख्खामाभभा आमात गनम बायतसॉग ऊजाम फैंक्रकङ अिधायणाभा छरपर सुरु गयेको हो । ऊजाम फैंक्रकङभापम त त्रफजुरी 
आऩूनतमभा सुधाय ल्माउने तमायी छ । 
३ साताअनघ नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण, बायतको केन्रीम विद्मुत ननमभन आमोग तथा नेऩारभा त्रफजुरी व्माऩाय 

गन ेनोडर एजेन्सी विद्मुत ्व्माऩाय ननगभ भरभभटेडरफीच छरपर सुरु बएको छ । 
भागथल्रो ताभाकोसीरगामत अन्म केही ठूरा आमोजना सञ्चारनभा आएऩनछ िषमको ४ भदहना त्रफजुरी उत्ऩादन 

फढी हुन ेप्रऺेऩणका आधायभा विद्मुत ्प्रागधकयणरे फढी बएको त्रफजुरी बायतराई फेचये सुख्खामाभभा खरयद गनम 
ऊजाम फैंक्रकङ स्त्थाऩना गनम रागेको प्रागधकयणका प्रिक्ता प्रिर अगधकायीरे फताए ।  
४५६ भेगािाटको भागथल्रो ताभाकोसीरगामत अन्म केही आमोजना सञ्चारनभा आएऩनछ िषामत्भा त्रफजुरी फढी 
हुन ेय सुख्खामाभभा कभ हुन ेदेखखएऩनछ मसको व्मिस्त्थाऩनका रागग विद्मुतसॉग सम्फद्ध बायतीम 

अगधकायीहरुसॉग छरपर बएको अगधकायीरे स्त्ऩष्ट ऩाये । िषामत्भा फढी बएको त्रफजुरी बायतभा ननकासी गयेय 

सुख्खामाभभा आमात हुन ेगयी ऊजाम फैंक्रकङको अिधायणा राग ुगनम खोजजएको उनको बनाइ छ ।  
ताभाकोसीरे िषामत्को ३ भदहना भात्र ऩूणम ऺभता अथामत ्४५६ भेगािाट त्रफजुरी उत्ऩादन गनेछ । भॊभसय, ऩुस, भाघ, 

पागुन, चतै, िैशाख य जेठसम्भ नदीको ऩानी फहाि घटेऩनछ मसको असय उत्ऩादनभा ऩयी ९० भेगािाटभा झनेछ । 
ताभाकोसी आएऩनछ िषामत्भा त्रफजुरी छेरोखेरो बएऩनन सुख्खामाभा उत्ऩादन घटेय केही घण्टा रोडसेडडङ हुन े

अिस्त्था अझै ऩनन छ ।  
ताभाकोसी आएऩनछ ऩनन सुख्खाभा त्रफजुरी उत्ऩादन कभ हुन ेबएऩनछ नेऩार य बायतफीच ऊजाम फैक्रकङ अिधायणा 
ल्माइएको हो । मसभा बायतीम ऩऺ सकायात्भक बएको उनको फुझाइ छ । मसअनघ नेऩार य बायतका ऊजामसगचि 

स्त्तयीम सॊमुक्त जरस्रोत सभभनत फैठकभा ऩनन ऊजाम फैंक्रकङ अिधायणा ल्माउने गयी दईु देशफीच बएको सहभनतका 
आधायभा विद्मुत ्प्रागधकयणरे मसको प्रक्रिमा अनघ फढाएको हो ।  
मो िषम डढे सम भेगािाट य आगाभी िषम ८ सम य हारसम्भको उत्ऩादन गयी ३ िषमभबत्र विद्मुतको उत्ऩादन जडडत 

ऺभता २ हजाय १ सम भेगािाट नाघ्न ेअनुभान गरयएको छ । २०७५ सारको असाय अजन्तभसम्भ फहुप्रनतक्षऺत ४५६ 

भेगािाटको भागथल्रो ताभाकोसीको ऩदहरो मुननटफाट त्रफजुरी उत्ऩादन हुॉदैछ । सोही िषमको भॊभसयसम्भ भागथल्रो 
ताभाकोसीको ५ िटै मुननटको काभ सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म भरइएको छ । ननधामरयत रक्ष्मभा केही भदहना दढराइ बएऩनन 

२०७५ भबत्र ताभाकोसी ऩूणम रुऩभा सञ्चारनभा आइसक्न ेछ ।   
मोजनाभा यहेको ननधामरयत आमोजना सम्ऩन्न बएभा आउॉदो सन ्२०२१ को अन्त्मसम्भभा बायतफाट त्रफजुरी 
आमात फन्द हुनेछ । केही िषम ऊजाम फैक्रकङभापम त ऊजाम आऩूनतमराई सन्तुरनभा ल्माई आगाभी सन ्२०२१ को 
अन्त्मदेखख बायतफाट त्रफजुरी आमात फन्द गन ेमोजना तमाय बएको अगधकायी फताउॉछन ्। नेऩार–बायत 

अन्तयदेभशम प्रसायणराइन अन्तगमतको ढल्केफय सिस्त्टेशन आउॉदो ३ भदहनाभबत्र २२० केबीभा सञ्चारनभा 
आउनेछ । 
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ढल्केफयभा कभ ऺभताको सिस्त्टेशनका कायण हार १३२ केबीफाट १६० भेगािाटसम्भ विद्मुत प्रिाह बइयहेको छ । 
आउॉदो बदौको ऩदहरो सातासम्भ २२० केबीभा चाजम हुनेछ । २२० केबीभा चाजम बएऩनछ सो राइनफाट २ सम 

भेगाेािाट त्रफजुरी आदानप्रदान गनम सक्रकन ेछ । १३२ केबी ऺभताफाट १६० भेगािाट त्रफजुरी आमात बइयहेको छ । 
आगाभी २ िषमभबत्र सिस्त्टेशनराई ४ सम केबीभा स्त्तयोन्नोती गन ेरक्ष्म भरइएको छ ।  
रोडसेडडङ हटाउन मो िषम भात्र बायतफाट ३८५ भेगािाटसम्भ त्रफजुरी आमात बइसकेको छ । आउॉदो ४ िषमभा आउन े

सफ ैनमाॉ आमोजना नदीको िहािभा आधारयत (यन अप दी रयबय) प्रकृनतका छन ्। 
िषामभा त्रफजुरी छेरोखेरो य दहउॉदभा उत्ऩादन घटेय कभ बई व्मिस्त्थाऩन गनम विद्मुत प्रागधकयणराई थऩ चनुौती छ 

। ३ िषमभा विद्मुत ्प्रागधकयण अन्तगमतको ४५६ भेगािाट ऺभताको भागथल्रो ताभाकोसी, गचभरभे हाइड्रोऩािय 
भरभभटेड अन्तगमतको १११ भेगािाटको यसुिागढी, १५ भेगािाटको सान्जेन, ४२ भेगािाटको तल्रो सान्जेन, १०२ 

भेगािाटको भध्मबोटेकोसी आमोजना सम्ऩन्न हुॉदैछन ्। 
मस्त्त ैविद्मुत प्रागधकयणरे आपनो रगानीभा ननभामण गरययहेको ३० भेगािाटको चभेभरमा य १४ भेगािाटको 
कुरेखानी तेस्रो आमोजना ६ भदहनाभा सम्ऩन्न हुॉदैछन ्।  
मस्त्त,ै ननजी ऺेत्रफाट २५ भेगािाटको कािेरी फी, ४२ भेगािाटको भभस्त्त्रीखोरा, २० भेगािाटको भागथल्रो भोदी, ८२ 

भेगािाटको तल्रोसोर,ु ८६ भेगािाटको सोर ुदधूकोसी, २३.५ भेगािाटको भागथल्रो सोर,ु भसॊगटी, खाये 

खानीखोरारगामत झण्ड ै२ दजमन आमोजना आउॉदो ३ िषमभा सम्ऩन्न हुॉदैछन ्। 
भरख ुनदीभा १५७ भेगािाट ऺभताका ३ िटा आमोजनाको ननभामण सुरु बएको छ । विद्मुत प्रागधकयणरे ननभामण 

गरययहेको ६० भेगािाटको त्रत्रशुरी ३ ए आमोजना ३ िषमभा सम्ऩन्न हुॉदैछन ्। आगाभी दहउॉददेखख १४० भेगािाटको 
तनहुॉ अधमजरासममुक्त आमोजनाको काभ सुरु हुॉदै छ । 
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सोरुखोरा–दधूकोसी ननभााण इटारीका कम्ऩनीराई जजम्भा 
८६ भेगािाट ऺभताको सोरुखोरा–दधूकोसी जरविद्मुत ्आमोजना ननभामण इटारीका कम्ऩनी सीएभसी येबेन्नारे 

गन ेबएको छ । साहस ऊजामरे अनघ फढाउन रागेको उक्त आमोजनाको ठेक्का सम्झौता येबेन्नसॉग शुिफाय 

बइसकेको छ ।  
शत प्रनतशत स्त्िदेशी रगानी यहेको आमोजना ननजी ऺेत्ररे अनघ फढाएको हो । २०७७ असोज १० गत े

विद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म मो आमोजनारे भरएको छ । „मो आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्सोरु 
करयडोयअन्तगमत नतङ्रा सफस्त्टेसनभा जोडडनेछ,‟ सम्झौताऩनछ कम्ऩनीरे जायी गयेको विऻजप्तभा 
बननएको छ, „११ अफम ८६ कयोड रुऩैमाॉ रागत अनुभान गरयएको आमोजनाभा स्त्िदेशी फैंक तथा वित्तीम 

सॊस्त्थाहरूरे रगानी गनेछन ्। मसभा २७ प्रनतशत इजक्िटी य ७३ प्रनतशत ऋण रगानी हुनेछ ।‟ 
नेऩार इन्बेस्त्टभेन्ट फैंकको नेततृ्िभा ११ फैंक तथा वित्तीम सॊस्त्थारे सहवित्तीमकयणभा रगानी गन े

जनाइएको छ । आमोजनारे सिमसाधायणका रागग २० प्रनतशत सेमय ननष्कासन गने जनाएको छ । सोरु य 

दधूकोसी नदीको सॊगभभा ननभामण हुने आमोजनाका रागग ४० भभटयको फाॉध य साढे चाय क्रकरोभभटयको 
टनेर ननभामण हुनेछ । 
„भसएभसीसॊग ठेक्का सम्झौत गदै साहस ऊजामका अध्मऺ दहभप्रसाद ऩाठकरे आमोजना ननभामण ऩूिमको 
सम्ऩूणम काभ सम्ऩन्नबएको बन्दै अफ नछट्टै ननभामण कामम थाभरने फताए,‟ विऻजप्तभा बननएको छ । अफ 

भुख्म ध्मेम बनेकै मो आमोजना सभमभा सम्ऩन्न गनुम यहेको उनरे फताए । „त्मसका रागग हाभी तमाय 

छौं, सभमभ ैसम्ऩन्न हुनेभा विचिस्त्त छौं,‟ उनरे बने । साहस ऊजाम य सीएभसीको सॊमुक्त टोरीरे 

आमोजनास्त्थरको अिरोकन गयेऩनछ ननभामण कायम् थाभरने बएको जनाइएको छ । „सकेसम्भ नछटो 
काभ सुरु गन ेतमायी बइयहेको छ,‟ ऩाठकरे बने । 
साहस ऊजामसॉग ठेक्का सम्झौतभा हस्त्ताऺय गदै सीएभसी एभसमाका ननदेशनक साल्बाटोय काजस्त्सएयोरे 

ऩूिामधाय ननभामणभा आफ्नो दऺता यहेको फताउॉ दै उक्त आमोजना सभमभ ैअनघ फढाउने फताए । „नेऩारभा 
हाम्रो मो दोस्रो आमोजना हो, मसराई नछट्टै सुरु गयेय तोक्रकएकै सभमभा काभ सम्ऩन्न गनेछौं,‟ उनरे 

बने, „नेऩारको जरविद्मुत ्विकासभा मोगदान गनम ऩाउॉदा खसुी रागेको छ ।‟ काममऺ भता य दऺताको 
अगधकतभ उऩमोग गन ेय आमोजना अनघ फढाउने प्रनतफद्धता उनरे जनाए । „हाभी सक्रिमताऩूिमक अनघ 

फढ्नेछौं,‟ उनरे बने, „हाम्रो काममऺ भताको नभुनाका रूऩभा मो आमोजनाराई प्रस्त्तुत गने कुयाभा विचिस्त्त 

तुल्माउन चाहन्छु ।‟ 
साहस ऊजामका सल्राहकाय तथा याजष्रम मोजना आमोगका ऩूिमउऩाध्मऺ डा. मुियाज खनतिडारे आपू 

नेऩार याष्र फैंकको गबनमय हुॉदा फैंक तथा वित्तीम सॊस्त्थाराई जरविद्मुत्भा रगानीका रागग अभबप्रेरयत 

गयेको बन्दै अदहरे त्मसको प्रनतपर प्राप्त बएको फताए । सीएभसीरे आपूसॉग बएको नमाॉ प्रविगधको 
प्रमोग गयेय आमोजना सभमभै सम्ऩन्न गनेभा विचिस्त्त यहेको उनरे फताए ।  
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फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाफायेको ननणाम फपताा गना भाग 

नेकऩा एभारे ननकट ऩेसागत भहासङ्घ नेऩाररे एक हजाय २०० भेगािाटको याजष्रम गौयिको फूढीगण्डकी 
जरविद्मुत ्आमोजना चीनको गेजुिा सभूह प्राभरराई ददन ेननणमम तत्कार क्रपताम भरन सयकायसॉग भाग गयेको छ ।  
भहासङ्घका अध्मऺ विचिनाथ प्माकुयेररे आज जायी गयेको प्रसे विऻजप्तभा उक्त आमोजना ननितमभान काभ 

चराउ सयकायफाट बएको य सािमजननक खरयद ऐनरगामत कुन ैऩनन विगधअन्तगमत नयहेकारे क्रपताम हुनुऩन ेभाग 

गरयएको छ । याजष्रम दहतभा नबएकारे तत्कार क्रपताम भरई विगधसम्भत य याजष्रम दहत अनुकूर हुन ेगयी आमोजना 
अनघ फढाउन सो सॊस्त्थारे सयकायसॉग भाग गरयएको छ ।  
जरस्रोतको धनी याष्रका रुऩभा गचननन ेभुरुकभा ऊजामभा आत्भननबमय फनाउॉ दै ऩेरोभरमभ ऩदाथमको आमातराई 

प्रनतस्त्थाऩन गयी स्त्िािरम्फी अथमतन्त्रको विकास गनम आग्रह गदै सो सॊस्त्थारे त्रफनाप्रनतस्त्ऩधाम गचननमाॉ कम्ऩनीराई 

जजम्भा ददन ेसयकायको ननणमम क्रपताम हुनुऩन ेजनाएको छ । यासस  
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अरुण तेस्रोको शशरान्मास देउवा य भोदीफाट गयाउने तमायी 
बायत सयकायको रगानीभा ननभामण हुन रागेको ९ सम भेगािाट ऺभताको अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाको 
भशरान्मास नेऩार य बायतका प्रधानभन्त्रीफाट सॊमुक्त रूऩभा गयाउन ेतमायी बएको छ ।  
बायत सयकाय स्त्िाभभत्िको एसजेविएन अरुण थडम हाइड्रोऩािय डबेरऩभेन्ट कम्ऩनीरे नेऩारका प्रधानभन्त्री 
शयेफहादयु देउिा य उनका बायतीम सभकऺी नयेन्र भोदीरे सॊमुक्त रूऩभा सॊखिुासबाभा आमोजनाको भशरान्मास 

गयाउन ेआन्तरयक तमायी गरययहेको छ । मसफाये अदहरे प्रायजम्बक छरपर बइयहेको फताइएको छ । प्रधानभन्त्री 
देउिारे चाॉड ैगन ेबायत भ्रभणका फेरा भोदीरे अरुण तेस्रोको भशरान्मास गन ेकाममिभ तम हुन ेफताइएको छ ।  
एसजेविएनका देशीम ननदेशक हरययाभ सुिेदीरे आपूरे ऩनन बायतीम प्रधानभन्त्रीरे अरुण तेस्रो उद्घाटन गन े

सुनेको फताए । बायत सयकायको आमोजना बएकारे प्रधानभन्त्री भोदीरे आमोजना भशरान्मास गन ेसम्बािना 
यहेको उनको बनाइ छ । मस विषमभा विस्त्ततृ जानकायी नबएको उनरे फताए । उनका अनुसाय आउॉदो सेप्टेम्फय िा 
अक्टोफयभा आमोजनाको भशरान्मास हुन ेसम्बािना छ । 
मता, रगानी फोडमका सहसगचि तथा प्रिक्ता भधपु्रसाद बेटुिाररे बन ेआपूराई मस विषमभा जानकायी नबएको 
फताए । 
आमोजना ननभामणका रागग बायत सयकायरे ९१ अफम रुऩैमाॉ फजेट उऩरब्ध गयाएको छ । आमोजनाको कुर रागत १ 

खफम १६ अफम अनुभान गरयएको छ । बायत ननकासीका रागग अरुण तेस्रो आमोजना फन्न रागेको हो । नेऩाररे 

आमोजनाफाट १९८ भेगािाट त्रफजुरी भसत्तभैा ऩाउनेछ । 
आमोजनाभा जग्गा अगधग्रहणको काभ सक्रकएको छ य ऩहुॉच सडक ननभामणको काभ बइयहेको छ । िनको अनुभनत 

दढराइरे काभ प्रबावित बएको सुिेदीको बनाइ छ । उनका अनुसाय िनका कायण विद्मुत ्गहृसम्भ ऩुग्न ेसडक 

ननभामण प्रबावित बएको छ ।  
आमोजनाको दोस्रो रटको काभका रागग फोरऩत्र आह्िान गदाम ४ बायतीम ननभामण व्मिसामीरे प्रस्त्ताि ऩेश गयेका 
छन ्। बायतको ऩटेर इजन्जननमरयङ भरभभटेड, ग्माभन इजन्डमा भरभभटेड, जेऩी कन्सरक्सन कम्ऩनी भरभभटेड य 

दहन्दसू्त्तान कन्सरक्सन कम्ऩनी भरभभटेडरे प्रस्त्ताि ऩेश गयेका छन ्।  
डढे भदहनाभबत्र दोस्रो रटका रागग ननभामण व्मिसामी छनोट बइसक्न ेसुिेदीरे फताए । दोस्रो प्माकेजभा छनोट हुन े

ननभामण व्मिसामीरे विद्मुतगहृ य ८ क्रकरोभभटय राभो सुरुङ ननभामण गनेछ । ऩदहरो रटअन्तगमत आमोजनाको फाॉध 

य डाइबसमन सुरुङ सॊयचना ननभामणको ठेक्का बायतको जेऩीरे ऩाएको छ । 
प्माकेज १ अन्तगमत आमोजनाको फाॉध य ३ क्रकरोभभटय राभो डाइबसमन सुरुङ ननभामणरगामत सॊयचना फनाउन े

जेऩीरे ठेक्का ऩाएको हो । मस्त्त,ै तेस्रो रटभा हाइड्रोभेकाननकर य चौथो रटभा इरेक्रोभेकाननकर य 

प्रसायणराइनको काभ हुनेछ ।  
आमोजनाको काभ सुरु हुन राग्दा ऩनन सयकायरे िनको जग्गा उऩरब्ध  गयाउन बएको दढराइरे काभ प्रबावित हुन े

देखखएको छ  । हार आमोजनाका रागग १२४ हेक्टय िनको जग्गा आिचमक ऩन ेदेखखएको छ ।   
आगाभी २५ िषमका रागग एसजेिीएनरे अरुणको विद्मुत ्उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्स) ऩाउनछे । मो आमोजना 
फनेऩनछ नेऩाररे नन्शुल्क त्रफजुरी, कयरगामतफाट २५ िषमभा ३ खफम ४८ अफम रुऩैमाॉ राब ऩाउनेछ । आमोजना 
प्रबावित स्त्थानीमरे ६ प्रनतशत (८० राख क्रकत्ता) सेमय ऩाउॉ दैछन ्।  



प्रबावित ६ गाविसभा एसजेिीएनरे नन्शुल्क विद्मुतीकयण गनेछ । अरुण तेस्रोफाट नेऩाररे िावषमक ८६ कयोड 

मुननट त्रफजुरी भसत्तभैा ऩाउनेछ । आमोजनाफाट िावषमक  ४ अफम १ कयोड ९० राख मुननट त्रफजुरी उत्ऩादन हुन े

सतरजरे तमाय गयेको विस्त्ततृ अध्ममन प्रनतिेदन (डीऩीआय)रे देखाएको छ । 
प्रनतस्त्ऩधामफाट सफैबन्दा फढी त्रफजुरी ददने प्रस्त्ताि गयेऩनछ सतरजरे सन ्२००८ भा मो आमोजना ऩाएको हो । 
आमोजना सॊखिुासबा य बोजऩुय जजल्राको भसभाना बएय फग्न ेअरुण नदीभा ऩछम  । फाॉध नुभ य ऩागथबया तथा 
विद्मुत्गहृ ददददमङ गाविसभा ऩछम  । फाॉधफाट विद्मुत्गहृसम्भ ११ क्रकरोभभटय राभो सुरुङ खन्न ुऩनेछ । 
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‘सावाजननक खयीद ऐनसाथ ैकुनैऩनन ववथधअन्तयगत नयहेकारे फूढीगण्डकी 
आमोजनाको ननणाम फपताा हुनुऩछा  ’ 
नेकऩा (एभारे) ननकट ऩेसागत भहासङ्घ नेऩाररे एक हजाय २०० भेगािाटको याजष्रम गौयिको फूढीगण्डकी 
जरविद्मुत ्आमोजना चीनको गेजुिा सभूह प्राभरराई ददन ेननणमम तत्कार क्रपताम भरन सयकायसॉग भाग गयेको छ । 
     

भहासङ्घका अध्मऺ विचिनाथ प्माकुयेररे आइतिाय जायी गयेको प्रेस विऻजप्तभा उक्त आमोजना ननितमभान काभ 

चराउ सयकायफाट बएको य सािमजननक खयीद ऐनरगामत कुन ैऩनन विगधअन्तयगत नयहेकारे क्रपताम हुनुऩन ेभाग 

गरयएको छ । याजष्रम दहतभा नबएकारे तत्कार क्रपताम भरई विगधसम्भत य याजष्रम दहत अनुकूर हुन ेगयी आमोजना 
अनघ फढाउन सो सॊस्त्थारे सयकायसॉग भाग गरयएको छ । 
     

जरस्रोतको धनी याष्रका रुऩभा गचननन ेभुरुकभा ऊजामभा आत्भननबमय फनाउॉ दै ऩेरोभरमभ ऩदाथमको आमातराई 

प्रनतस्त्थाऩन गयी स्त्िािरम्फी अथमतन्त्रको विकास गनम आग्रह गदै सो सॊस्त्थारे त्रफनाप्रनतस्त्ऩधाम गचननमाॉ कम्ऩनीराई 

जजम्भा ददन ेसयकायको ननणमम क्रपताम हुनुऩन ेफताएको छ । यासस  
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सोरुखोरा आमोजना इटाशरमन कम्ऩनीराई 

कुर ८६ भेगािाट ऺभताको सोरुखोरा–दधूकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक साहस ऊजाम भरभभटेडरे 

इटारीको ननभामण व्मिसामीसॉग ठेक्का सम्झौता गयेको छ । साहस ऊजाम भरभभटेडरे सोरुखोरा–
दधूकोसी  आमोजना इटाभरमन व्मिसामी कम्ऩनी कोअऩयेदटब भोयातोयीई सेभभजन्टस्त्टा–डी येबनासॉग ठेक्का 
सम्झौता गयेको हो । 
आमोजनाको भसभबर, हाइड्रोभेकाननकर य इरेक्रोभेकाननकररगामत सॊयचना ननभामणका रागग ६ अफम ९६ कयोडभा 
ठेक्का सम्झौता बएको कम्ऩनीका प्रफन्ध ननदेशक दहभप्रसाद ऩाठकरे जानकायी ददए । ननभामण व्मिसामीको मही 
भदहनाको अन्त्मभा आमोजनास्त्थरको भ्रभणऩनछ  ननभामण कामम सुरु हुनेछ । 
‘काभ सुरु गयेको चाय िषमभबत्र ननभामण कामम सम्ऩन्न गछौं,‟ ऩाठकरे बन े। आमोजना ननभामणका रागग ११ फैंकरे ८ 

अफम ६५ कयोड रगानी सम्झौता गरयसकेका छन ्। नेऩार इन्बेस्त्टभेन्ट फैंकको अगुिाइभा जरविद्मुत ्रगानी तथा 
विकास कम्ऩनी भरभभटेड (एआईडीसीएर), याजष्रम िाखणज्म फैंक, कृवष विकास फैंक, नेऩार िेडडट एन्ड कभसम 
(एनसीसी) फैंक, सेन्चयुी कभभसममर फैंक, साननभा फैंक, एनआईडीसीएर डबेरऩभेन्ट फैंक, सनयाइज फैंक, प्रब ुफैंक य 

भसभबर फैंकरे रगानीको सम्झौता गयेका हुन ्। 
आमोजनाको रागत ११ अफम ८६ कयोड यहेको छ । २७ प्रनतशत अथामत ्३ अफम २१ कयोड प्रिद्र्धकरे स्त्िऩुॉजीका रूऩभा 
रगानी गदै छन ्बन ेफाॉकी ७३ प्रनतशत फैंकको कजाम रगानी हुन ेगयी सेमय सॊयचना तमाय गरयएको छ । 
आमोजनाको रागत प्रनतभेगािाट १३ कयोड ७९ राख यहेको छ । आमोजनाफाट िावषमक ५२ कयोड ८ राख मुननट 

त्रफजुरी उत्ऩादन हुन ेअध्ममनरे देखाएको छ । 
नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणसॉग विद्मुत ्खरयद त्रफिी सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ । ऊजाम भन्त्रारमफाट विद्मुत ्

उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्स), कम्ऩनी यजजस्त्रायको कामामरम य िाताियण भन्त्रारमफाट अनुभनतऩत्र 

भरइसकेको छ । आमोजना सोरुखमु्फुको नतङ्रा, काॉगेर य ऩञ्चन ऺेत्रभा ऩछम  । 
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सोरुखोरा दधूकोसी आमोजना इटाशरमन कम्ऩनीरे फनाउने 
८६ भेगािाटको सोरुखोरा दधूकोसी जरविद्मुत ्आमोजना ननभामणको जजम्भा इटाभरमन कम्ऩनी भसएभसी 
येबेन्नारे ऩाएको छ । साहस ऊजामरे अनघ फढाउन रागेको आमोजनाको ठेक्का सम्झौता बएको हो । ननजी ऺेत्ररे 

अनघ फढाएको य सम्ऩूणम रूऩभा स्त्िदेशी रगानी यहेको सोरुखोरा दधूकोसी अदहरेसम्भकै ठूरो आमोजना हो । 
भसएभसीसॉग ठेक्का सम्झौता गदै साहस ऊजामका अध्मऺ दहभप्रसाद ऩाठकरे आमोजना ननभामणऩूिमको सम्ऩूणम काभ 

सम्ऩन्न बएको फताए । नछट्टै ननभामण कामम थाभरन ेउनको बनाइ छ । „हाम्रो भुख्म ध्मेम बनेकै मो आमोजना 
सभमभा सम्ऩन्न गनुम हो,‟ उनरे बन,े „त्मसका रागग हाभी तमाय छौँ, सभमभ ैसम्ऩन्न हुनेभा विचिस्त्त छौँ ।‟ 
साहस ऊजाम य भसएभसीको सॊमुक्त टोरीरे आमोजनास्त्थरको अिरोकन गयेऩनछ ननभामण कामम थाभरन ेऩाठकरे 

जानकायी ददए । सकेसम्भ नछटो काभ सुरु गने तमायी बइयहेको उनरे फताए । आमोजनारे १० असोज ०७७ सम्भभा 
विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखेको छ । मो आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन े

विद्मुत ्सोर ुकरयडोयअन्तगमत नतङ्रा सफस्त्टेसनभा जोडडनेछ । साहस ऊजामसॉग ठेक्का सम्झौताभा हस्त्ताऺयऩनछ 

भसएभसी एभसमाका ननदेशक साल्बाटोय काजस्त्सएयोरे ऩूिामधाय ननभामणभा आफ्नो दऺताको सदऩुमोग गदै आमोजना 
सभमभ ैसम्ऩन्न गन ेफताए । „नेऩारभा हाम्रो मो दोस्रो आमोजना हो, मसराई नछट्टै सुरु गयेय तोक्रकएकै सभमभा 
सम्ऩन्न गनेछौँ,‟ उनरे बन,े „नेऩारको जरविद्मुत ्विकासभा मोगदान गनम ऩाउॉदा खसुी रागेको छ ।‟ 
उनरे आफ्नो काममऺ भता य दऺताको अगधकतभ उऩमोग गन ेय आमोजना अनघ फढाउन ेप्रनतफद्धता जनाए । „हाभी 
सक्रिमताऩूिमक अनघ फढ्नेछौँ,‟ उनरे बने, „हाम्रो काममऺ भताको नभुनाका रूऩभा मो आमोजनाराई प्रस्त्तुत गन े

कुयाभा महाॉहरूराई विचिस्त्त तुल्माउन चाहन्छु ।‟ साहज ऊजामका सल्राहकाय एिॊ याजष्रम मोजना आमोगका 
ऩूिमउऩाध्मऺ डा. मुियाज खनतिडारे आपू नेऩार याष्र फैंकको गबनमय हुॉदा फैंक तथा वित्तीम सॊस्त्थाराई 

जरविद्मुत्भा रगानीका रागग अभबप्रेरयत गयेको बन्दै अदहरे त्मसको प्रनतपर प्राप्त बएको फताए । उनरे 

भसएभसीरे आपूसॉग बएको नमाॉ प्रविगधको प्रमोग गयेय आमोजना सभमभ ैसम्ऩन्न गनेभा आपू विचिस्त्त यहेको 
उल्रेख गये । 

११ अफम ८६ कयोड रुऩैमाॉ रागत अनुभान गरयएको आमोजनाभा स्त्िदेशी फैंक तथा वित्तीम सॊस्त्थाहरूरे रगानी 
गनेछन ्। मसभा २७ प्रनतशत स्त्िऩुॉजी (इजक्िटी) य ७३ प्रनतशत ऋण रगानी हुनेछ । मसभा नेऩार इन्बेष्टभेन्ट 

फैंकको नेततृ्िभा ११ फैंक तथा वित्तीम सॊस्त्थारे सहवित्तीमकयणभा रगानी गनेछन ्। 
काममिभभा सहवित्तीमकयण नेततृ्िकताम नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फैंकका प्रभुख काममकायी अगधकृत ज्मोनतप्रकाश ऩाण्डरेे 

आमोजना सभमभा सम्ऩन्न गनुम सफैबन्दा ठूरो चनुौती यहेको फताए । उनरे सभमभा काभ नहुॉदा रागत फढ्न ेबन्दै 

त्मसभा ध्मान ददनुऩन ेसुझाफ ददए । 
आमोजनारे सिमसाधायणका रागग २० प्रनतशत सेमय ननष्कासन गनेछ । सोर ुय दधूकोसी नदीको सॊगभभा ननभामण 

हुन ेआमोजनाको ४० भभटय फाॉध य साढे ४ क्रकरोभभटय राभो सुरुङ ननभामण हुनेछ । 
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७ अफाको रागतभा सुऩय न्मादी आमोजना फन्दै 

रभजुङको भस्र्माङ्दी गाउॉऩाभरकाजस्त्थत फाहुनडाॉडाभा यहेको न्मादी खोराभा ६ अफम ७६ कयोड फढी रागतभा ४० 

दशभरि २७ भेगािट ऺभताको सुऩय न्मादी जरविद्मुत ्आमोजना फन्न ेबएको छ ।प्रिद्र्धन कम्ऩनी भसउयी न्मादी 
ऩािय प्राभर य नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणफीच विद्मुत ्खरयद सम्बौता (ऩीऩीए) बएऩनछ आमोजना ननभामण हुन 

रागेको हो । मसअनघ ५ भेगािाटको भसउयी ननभामण सम्ऩन्न गरयसकेको उक्त कम्ऩनीरे न ैसोही करयडोयभा सुऩय 

न्मादी जरविद्मुत ्आमोजना ननभामणको तमायी गयेको छ । ननभामण हुन रागेको सो आमोजनाको करयफ ४ 

भदहनाऩनछ ननभामण कामम सुरु गयी ५ िषमभबत्र ४० दशभरि २७ भेगािाटको आमोजना ननभामण कामम सम्ऩन्न गन े

रक्ष्म याखखएको छ । 
आमोजनका अनुसाय प्रिद्र्धन कम्ऩनी य नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणफीच िषामतको ६ भदहना ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य 

दहउॉदका ६ भदहना ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसाभा विद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ । आमोजनाफाट उत्ऩाददत 

विद्मुत ्आमोजनास्त्थर फाहुनडाॉडादेखख ११ क्रकरोभभटय टाढा टायीकुनाजस्त्थत १ सम ३२ केबी सफस्त्टेसनभा जोडडन े

कम्ऩनीका प्रभुख काममकायी अगधकृत शैरेन्र गुयागाईंरे फताए । 
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सोरुखोरा–दधूकोसी आमोजना इटाशरमन कम्ऩनीरे फनाउने, ६ अफा ९६ 

कयोडभा ठेक्का सम्झौता 
कुर ८६ भेगािाट ऺभताको सोरुखोरा–दधूकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक साहस ऊजाम भरभभटेडरे 

इटारीको ननभामण व्मिसामीसॉग ठेक्का सम्झौता गयेको छ । 
साहस ऊजाम भरभभटेडरे सोरुखोरा–दधूकोसी  आमोजना इटाभरमन व्मिसामी कम्ऩनी कोअऩयेदटबा भोयातोयीई 

सेभभजण्टस्त्टा डी येबनासॉग ठेक्का सम्झौता गयेको हो । 
आमोजनाको भसभबर, हाइड्रोभेकाननकर य इरेक्रोभेकाननकररगामत सॊयचना ननभामणका रागग रू. छ अफम ९६ 

कयोडभा ठेक्का सम्झौता बएको कम्ऩनीका प्रफन्ध ननदेशक दहभप्रसाद ऩाठकरे जानकायी ददए । ननभामण 

व्मिसामीरे मही भदहनाको अन्त्मभा आमोजनास्त्थरको भ्रभणऩनछ  ननभामण कामम शुरू हुनेछ । „काभ शुरू गयेको 
चाय िषमभबत्र ननभामण कामम सम्ऩन्न गछौँ,‟ ऩाठकरे बन े। आमोजना ननभामणका रागग ११ फैङ्करे रू. आठ अफम ६५ 

अफम रगानी सम्झौता गरयसकेका छन ्। नेऩार इन्बेस्त्टभेण्ट फैङ्कको अगुिाइभा जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास 

कम्ऩनी भरभभटेड (एआइडडभसएर), याजष्रम िाखणज्म फैङ्क, कृवष विकास फैङ्क, नेऩार िेडडट एन्ड कभशम 
(एनभससी) फैङ्क, सेञ्चयुी कभभशममर फैङ्क, साननभा फैङ्क, एनआइडडभसएर डबेरऩभेण्ट फैङ्क, सनयाइज फैङ्क, 

प्रब ुफैङ्क य भसभबर फैङ्करे रगानीको सम्झौता गयेका हुन ्। 
आमोजनाको रागत रू. ११ अफम ८६ कयोड यहेको छ । सत्ताइस प्रनतशत अथामत ्रू. तीन अफम २१ कयोड प्रिद्र्धकरे 

स्त्िऩूॉजीका रूऩभा रगानी गदैछन ्बन ेफाॉकी ७३ प्रनतशत फैङ्कको कजाम रगानी हुन ेगयी शमेय सॊयचना तमाय 

गरयएको छ । आमोजनाको रागत प्रनतभेगािाट रू. १३ कयोड ७९ राख यहेको छ । आमोजनाफाट िावषमक ५२ कयोड 

आठ राख मूननट त्रफजुरी उत्ऩादन हुन ेअध्ममनरे देखाएको छ । 
नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणसॉग विद्मुत ्खयीद वििी सम्झौता (वऩवऩए) बएको छ । ऊजाम भन्त्रारमफाट विद्मुत ्

उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्स), कम्ऩनी यजजष्टायको कामामरम य िाताियण भन्त्रारमफाट अनुभनतऩत्र 

भरइसकेको छ । आमोजना सोरुखमु्फुको नतङ्रा, कागेर य ऩञ्चन ऺेत्रभा ऩछम  । यासस 
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५४ भेगावाटको भध्मतभोय आमोजना फनाउन साननभाराई राइसेन्स, ५ वषाभा 
सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म 

गैयआिासीम नेऩारीद्िाया प्रिद्र्गधत तभोय साननभा इनजॉरे ५४ भेगािाट ऺभताको भध्मतभोय जरविद्मुतफाट 

उत्ऩादन गनम अनुभनत (राइसेन्स) ऩाएको छ । 
विद्मुत विकास विबागरे प्रिद्र्धक तभोय साननभाराई ३५ िषमका रागग राइसेन्स ददएको हो । तभोयको राइसेन्स 

अिगध वि.सॊ. २१०९ सारसम्भ छ । आमोजना आगाभी सन ्२०२२ सम्भ सम्ऩन्न गन ेसाननभाभाई हाइड्रोऩािय 
भरभभटेडका प्रभुख काममकायी अगधकृत (सीईओ) डा. सुिणमदाश शे्रष्ठरे फताए । नेऩार विद्मुत प्रागधकयणसॉग 

विद्मुत खरयदत्रफिी सम्झौता (ऩीऩीए) बएको जानकायी ददए । हार आमोजनाका रागग रगानी जुटाउन फैंकसॉग 

छरपर बइयहेको शे्रष्ठरे फताए ।  
साननभा सभूहरे अको २८ भेगािाटको तल्रोभरख ुआमोजनाको प्रायम्बीक काभ सुरु गयेको छ । स्त्िेत गॊगा 
हाइड्रोऩािय एन्ड कन्सरक्सन भरभभटेडरे तल्रो भरख ुआमोजना ननभामण गनेछ । मो आमोजना फनाउन कम्ऩनीरे 

राइसेन्स ऩाइसकेको छ । विद्मुत प्रागधकयणसॉग ऩीऩीए बइसकेको छ । रगानी जुटाउन  फैंकसॊग छरपर 

बइयहेको उनरे फताए । सॊबित रक्ष्भी फैंकको अगुिाईभा सहवित्तीमकयणभा रगानी हुन ेबएको छ । मो आमोजना 
ऩनन आउॉदो सन ्२०२२ भा सम्ऩन्न गन ेप्रिद्र्धकको रक्ष्म छ ।  
हकप्रद सेमय ननष्कासन गदै  

८२ भेगािाटका दईु आमोजना ननभामणका रागग आिचमक रगानी जुटाउन साननभाभाई हाइड्रोऩािय भरभभटेडरे 

हकप्रद सेमय ननचकासन गन ेबएको छ । हकप्रद सेमय ननष्कासनका रागग गधतोऩत्र फोडमफाट अनुभनत ऩखखमयहेको 
सीईओ शे्रष्ठरे जानकायी ददए । 
२८ भेगािाटको तल्रोभरख ुय ५४ भेगािाटको भध्मतभोय आमोजना फनाउनका रागग १ फयाफय १ अनुऩातभा हकप्रद 

सेमय ननचकासन गनम रागेको हो । हकप्रद सेमय ननचकासनऩनछ कम्ऩनीको चकु्ताऩुॉजी २ अफम ११ कयोड ५० राख 

रुऩैमाॉ ऩुग्न ेछ । हकप्रद सेमयिाऩत प्राप्त यकभ दईु आमोजना ननभामणभा रगानी गन ेतमायी  हार कम्ऩनीको 
चकु्ताऩुॊजी १ अफम ५ कयोड रुऩैमाॉ छ ।  
साननभारे २२ भेगािाटको भाई, ७ भेगािाटको भाइक्माकेड य साढे २ भेगािाटको सुनकोसी साना जरविद्मुत 

आमोजना ननभामण गरयसकेको ३१ भेगािाट त्रफजुरी उत्ऩादन गरययहेको छ ।   
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जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा सयकाय न ैतगायो 
एकऩनछ अको गदै जदटर कानुनी प्रिधान ल्माएय सयकायरे न ैजरविद्मुत ्आमोजना ननभामणभा अियोध ऩुयम्ाउन 

थारेको छ । िन ऺेत्रको जग्गा प्रमोगभा कठोय व्मिस्त्था गयेऩनछ सयकाय न ैआमोजना ननभामणभा तगायो फनेको हो । 
मसअनघ सयकायरे याजष्रम प्राथभभकता प्राप्त विकास आमोजनाका रागग िन ऺेत्रको जग्गा प्रमोगभा खकुुरो 
व्मिस्त्था गयेको गथमो । आमोजना ऺेत्रभा ऩयेको एउटा रुख नोक्सान बएभा तीनिटा योप्नुऩन ेव्मिस्त्थाराई 

ऩरयितमन गदै सयकायरे एक रुख विनाश बएभा २५ रुख योप्नुऩन ेव्मिस्त्था गयेको छ । 
सयकायरे ऩदहरे गयेको खकुुरो व्मिस्त्थाराई कठोय ऩायेसॉग ैआमोजना ननभामणभा अियोध आउन ेस्त्ितन्त्र ऊजाम 
उत्ऩादकहरुको सॊस्त्था, नेऩार (इऩान)का अध्मऺ शैरेन्र गुयागाईंरे फताए । „सयकायरे जरविद्मुत ्आमोजना 
ननभामणराई प्रथभभकताभा याख्न सकेन,‟ उनरे बन,े „जरविद्मुत ्आमोजना ननभामणराई अझै खकुुरो व्मिस्त्था 
गनुमऩनेभा झन ैकठोय ऩारयॉदै छ ।‟ 
सयकायरे याजष्रम प्राथभभकता प्राप्त मोजनाको रागग याजष्रम िन ऺेत्र प्रमोग गनेसम्फन्धी काममविगध–२०७४ भापम त 

कठोय नीनत ल्माएको हो । „मोजना कामामन्िमन गदाम रुख त्रफरुिा कटान हुन ेबएभा त्मस्त्तो रुख त्रफरुिाको २५ गुणाका 
दयरे सम्फजन्धत िन कामामरमरे तोकेको जग्गाभा मोजनारे िृऺ ायोऩण गनुमऩन ेछ,‟ काममविगधभा उल्रेख छ । 
उक्त काममविगधभा त्मसयी योवऩन ेरुख त्रफरुिा सम्फजन्धत आमोजनारे न ैऩाॉच िषमसम्भ िन कामामरमको योहफयभा 
स्त्माहाय, सम्बाय य येखदेख गनुमऩन ेव्मिस्त्था गयेको छ । ऩाॉच िषमऩनछ सम्फजन्धत आमोजनारे ती रुख त्रफरुिा िन 

कामामरमराई हस्त्तान्त्रण गनुमऩन ेछ । 
मसैगयी, मसअनघ प्रमोग हुन ेऺेत्रपर फयाफयको जग्गा मोजना यहेको ठाउ“नजजक सट्टाबनाम गयाउनुऩन ेव्मिस्त्था 
गथमो । त्मस्त्तो व्मिस्त्थाराई ऩनन ऩरयितमन गदै आमोजनारे जग्गा प्रमोग गयेफाऩत यकभ ददनुऩन ेव्मिस्त्था गयेको 
छ । 
तय, त्मस्त्तो सयकायी जग्गा प्रमोग गयेफाऩत कनत ऩसैा ददने बन्नेभा काममविगध भौन यहेको गुयागाईंरे फताए । 
„स्त्थानीम स्त्तयभा चरेको जग्गा अनुसाय न ैहुन ेव्मिस्त्था गयेको बए हुन््मो,‟ उनरे बन,े „तय त्मस्त्तो व्मिस्त्था छैन 

।‟ 
िन भन्त्रारमरे ननधामयण गये अनुसाय न ैयकभ नतनुमऩन ेअिस्त्था छ । फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनारे एक 

योऩनीको १२ राख रुऩैमाॉ ददए जस्त्त ैददन नसक्रकन ेगुयागाईंरे प्रस्त्ट्माए । 
काममविगध याजष्रम प्राथभभकता प्राप्त मोजना, ननजचचत सभमऩनछ सयकायराई हस्त्तान्तयण हुन ेगयी ननजी ऺेत्र िा 
सािमजननक–ननजी साझदेायीभा ननभामण बएको ऩूिामधाय सम्फन्धी मोजना, सािमजननक उऩमोगको िस्त्त ुिा सेिा 
सम्फन्धी सडक, खानेऩानी, विद्मुत, खननज जस्त्ता ठूरा ऩूिामधाय ननभामण मोजना, सयकायरे सभम सभमभा याजष्रम 

प्राथभभकता प्राप्त याजष्रम गौयिकारुऩभा तोक्रकएका मोजनाका रागग राग ूहुनेछ । 
मस्त्तो व्मिस्त्थाऩनछ ननभामण, सञ्चारन, स्त्िाभभत्ि य हस्त्तान्तयण (त्रफल्ट) भोडरभा ननभामण हुन ेजरविद्मुत 

आमोजनाराई सभस्त्मा हुन ेबएको छ । आन्तरयक खऩतका रागग ननभामण हुन ेय विदेशभा ननमामत हुन ेजरविद्मुत 

आमोजना िभश् ३५ य ३० िषमभा नन्शुल्क सयकायराई हस्त्तान्तयण हुन्छन ्। 
सयकायरे याजष्रम ऊजाम सॊकट ननिायण तथा विद्मुत दशक सम्फन्धी अिधायणाऩत्र य कामाममोजना २०७२ भापम त 

जग्गा सट्टाबनामको विकल्ऩभा ऩैसा न ैनतनम सक्रकने व्मिस्त्था गरयन ेघोषणा गयेको गथमो ।  



काममविगध राग ूहुनुअनघ सट्टाबनाम स्त्िरुऩ जग्गा उऩरब्ध गयाउन ेननणमम बएका आमोजनारे ऩनन अफ यकभ नतये 

हुन ेबएको छ । मो काममविगध राग ूहुनुअनघ सट्टाबनाम स्त्िरुऩ जग्गा उऩरब्ध गयाउन ेगयी नेऩार सयकायफाट ननणमम 

बएका जरविद्मुत ्आमोजनारे हारसम्भ ऩनन सट्टाबनाम जग्गा उऩरब्ध गयाउन नसेकेको य त्मस्त्तो आमोजनारे 

यकभ फुझाउन सक्न ेबएभा सोही फेहोया उल्रेख गयी सट्टाबनाम गयाउन नसकेको जग्गाफाऩत िन भन्त्रारमफाट 

जायी बएको भाऩदण्ड फभोजजभ ननधामयण हुन ेयकभ उऩरब्ध गयाउन ेस्त्िीकृनतको रागग िन भन्त्रारमभा ननिेदन 

ददन सक्न ेकाममविगधभा उल्रेख छ । 
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बयतऩुय–वदाघाट प्रसायणराइनको ठेक्का तोडडमो 
बीभ गौतभ  

नेऩारको विद्मुत ्आितजाितका रागग भहत्िऩूणम भाननएको २२० केबीको बयतऩुय–िदमघाट प्रसायणराइनको ठेक्का 
तोडडएको छ ।  
चाय िषमअनघ न ैसम्ऩन्न बइसक्नुऩन े७५ क्रकरोभभटय राभो उक्त प्रसायणराइनको ननभामण ऩूया नबई अदहरे आएय 

ठेक्का तोडडएको हो । प्रसायणराइन नफन्दा १ सम ४४ भेगािाटको कारीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाको केही 
विद्मुत ्खेय जान ेगयेको छ ।  
सन ्२०१० को डडसेम्फयभा ननभामण सुरु बएको उक्त प्रसायणराइन सन ्२०१३ भबत्र सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको 
गथमो । प्रसायणराइनको ठेक्का भरएको सेन्टय चाइना ऩािय ग्रीड (सीसीऩीजी)रे ननभामण अनघ नफढाएऩनछ नेऩार 

विद्मुत ्प्रागधकयणरे ठेक्का तोडकेो हो । 
“ठेकेदाय कम्ऩनीरे काभ नगयेऩनछ ठेक्का तोडकेा छौं, अफ कसयी अनघ फढ्न ेबन्न ेटुॊगो राग्न फाॉकी छ,” 

प्रागधकयणका काममकायी ननदेशक कुरभान नघभसङरे बन े। १ अफम १० कयोडभा ठेक्का सम्झौता गयेको सीसीऩीजीरे 

याखेको करयफ २० कयोड ऩपम भेन्स ग्मायेन्टी ऩनन जपत गरयएको प्रागधकयणरे जनाएको छ ।  
िन भन्त्रारमरे सािमजननक िन ऺेत्रको स्त्िीकृनत ददन दढराइ गदाम सभस्त्मा बोगेको उक्त प्रसायणराइन ननभामणभा 
ठेकेदायरे विगत १८ भदहनादेखख फेिास्त्ता गदै आएको गथमो । 
िन भन्त्रारमरे गैंडाकोटदेखख कािासोतीसम्भको सािमजननक िन ऺेत्रभा २०६८ सारभा नाऩजाॉच गदाम झण्ड ै१२ 

राख रुख गणनाभा छुटेको बन्दै २०७० सारभा ऩुन् जाॉच गयेको गथमो । २०७१ सारको अन्त्मनतय फल्र िन 

भन्त्रारमरे रुख कटानको सहभनत ददएऩनन त्मसऩनछ ठेकेदाय कम्ऩनीरे काभ अनघ फढाएन ।  
हार कारीगण्डकीदेखख फुटिरसम्भ १३२ केबीको तथा फुटिरदेखख िदमघाटसम्भ १३२ केबीकै डफर सक्रकम टको 
प्रसायण छ । तय, १३२ केबीको िदमघाट–बयतऩुय–हैटौंडाको प्रसायणराइनको सक्रकम ट भसॊगर छ । प्राविगधकहरूका 
अनुसाय १३२ केबीभा ७५ भेगािाटसम्भ त्रफजुरी आितजाित गनम सक्छ । 
मो प्रसायणराइनराई ऩूिम–ऩजचचभको भेरुदण्ड आमोजनाको रूऩभा भरइन्छ । अदहरेको भसॊगर सक्रकम ट त्रफगे्रभा ऩूयै 

सभस्त्मा हुन ेबएकोरे ऩनन मो प्रसायणराइन आमोजनाराई भहत्िऩूणम रूऩभा हेन ेगरयएको छ ।  
फुटिर ऺेत्रभा विद्मुत ्खऩत कभ बएको सभमभा २२० केबीको बयतऩुय–िदमघाट प्रसायणराइन नफन्दा 
कारीगण्डकीको त्रफजुरी खेय जाने गयेको छ । “ठेकेदाय कम्ऩनीको गैयजजम्भेिायीका कायण िषामभा कारीगण्डकीको 
त्रफजुरी खेय जान ेअिस्त्था छ ।  
दहरे ठेक्का त तोडडमो, पेरय प्रकृमा अनघ फढाउॉदा धेयै सभम राग्न ेहुनारे दुय्त गनतभा ठेक्का ददन ेफाटो अऩनाउन ु

आिचमक छ,” प्रागधकयणका एक उच्च अगधकायीरे बन,े “ठेकेदाय कम्ऩनीरे काभ नगन,े वििाद गयाउन,े 

भध्मस्त्थकतामभा गएय आपू जजत्न ेप्रिवृत्तरे सभस्त्मा छ । ठूरा नेताहरूफीचको दरारको प्रबािभा ऩयेय ननणमम ऩनन 

सभमभा गदैनन ्।” 
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मो वषा १२५ भेगावाट बफजुरी थवऩमो, १४३ आमोजना ननभााणाधीन 

फाफुयाभ खड्का  

मो आगथमक िषमभा रक्ष्मबन्दा कभ विद्मुत उत्ऩादन हुन ेबएको छ । नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे १५० भेगािाट 

विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेअनुभान गयेकोभा ननजी रगानीका एक दजमन आमोजना सम्ऩन्न बई १२५ भेगािाटभात्र 

त्रफजुरी उत्ऩादन हुन ेबएको हो । हार १० आमोजना सम्ऩन्न बई याजष्रम प्रणारीभा ११६ भेगािाट त्रफजुरी थऩ 

बइसकेको छ । मो भदहनाभबत्र ९ भेगािाट ऺभताका २ आमोजना सम्ऩन्न हुॉदैछन ्।  
मी सफ ैननजी रगानीका आमोजना हुन ्। १४४ भेगािाटको काभरगण्डकी „ए‟ ऩनछ सफैबन्दा फढी त्रफजुरी थऩ मो िषम 
बएको छ ।  
चार ुआिभा हारसम्भ सम्ऩन्न बएका आमोजनाभा २ भेगािाटको झ्माडीखोरा, ४.३ भेगािाटको टुङ्गन ठोस्त्न,े ५० 

भेगािाटको भागथल्रो भस्र्माङ्दी ए, ६ भेगािाटको दयौदीखोरा ए, २ भेगािाटको खानीखोरा, ९९६ क्रकरोिाटको 
भभमाखोरा, २५ भेगािाटको भागथल्रो भादी, १५ भेगािाटको हेिाखोरा ए, ७.६ भेगािाटको जोगभाई य ३.७ 

भेगािाटको द्िायीखोरा आमोजना सम्ऩन्न बएको प्रागधकयणरे जनाएको छ ।   
मस्त्त,ै ४ भेगािाटको ऩुिाखोरा य ५ भेगािाटको भागथल्रोभाई सी आमोजना मो भदहनाभा सम्ऩन्न हुने 
प्रागधकयणका प्रिक्ता प्रिर अगधकायीरे फताए । उनका अनुसाय ननजी रगानीभा ६० आमोजना सम्ऩन्न बई ४४१ 

भेगािाट त्रफजुरी थऩ बएको छ ।   
“रक्ष्म प्राजप्त नबएऩनन झण्ड ै१५ िषमऩनछ फढी त्रफजुरी उत्ऩादन बएको छ,” अगधकायीरे फाह्रखयीसॉग बन,े 

“आगाभी िषम ऩनन मो बन्दा फढी त्रफजुरी उत्ऩादन हुन ेछ । विद्मुत उत्ऩादनभा नेऩाररे पड्को भायेको छ ।” चार ु

आिभा सयकायरे २ सम भेगािाट त्रफजुरी उत्ऩादन थऩ गन ेरक्ष्म भरएको गथमो । रक्ष्मअनुसाय आमोजना सम्ऩन्न 

नहुन ेबएऩनछ विद्मुत प्रागधकयणरे मो िषम १५० भेगािाट थऩ हुन ेअनुभान गयेको गथमो । 
रक्ष्मभा याखखएका २.८ भेगािाटको छ्माकेखोरा, ११.२ भेगािाटको थाऩाखोरा, ३.२ भेगािाटको गेरुनखोरा, ६ सम 

क्रकरोिाटको ढुॊगेजजयी,  ४ भेगािाटको सददमखोरा य ३ भेगािाटको भभददभ कयाऩ ुयहेकोभा मी आमोजना असायभबत्र 

सम्ऩन नहुन ेबएका छन ्। आउॉदो साउनऩनछ भात्र मी आमोजना सम्ऩन्न हुन ेअगधकायीरे जानकायी ददए । 
प्रागधकयणरे ननभामण गरययहेको ३० भेगािाटको चभेभरमा आउॉदो बदौ असोजभा सम्ऩन्न हुन ेछ । मस्त्त,ै १४ 

भेगािाटको कुरेखानी आमोजना ऩनन  मो िषम सम्ऩन्न नहुन ेबएको छ । 
मीभध्मे २ आमोजना नेऩारी य गचननमाॉको सॊमुक्त रगानीभा फनेका हुन ्। ५० भेगािाटको भागथल्रो भस्र्माङ्दी 
आमोजना चीनको भसनो हाइड्रो कऩोयेसन य नेऩारको सगयभाथा ऩािय कम्ऩनी प्राभरको सॊमुक्त रगानीभा ननभामण 

बएको हो । मसभा भसनोको ९० य सगयभाथाको १० प्रनतशत रगानी छ । मस्त्त,ै भादीभा चाइना िाटय एन्ड इरेजक्टक 

कऩोयेशन (सीडब्मूई) को ८० य २० गोयखा कन्सरक्सनको छ । 
हारसम्भ २ हजाय ७३१ भेगािाट ऺभताका १४३ आमोजना ननभामण बइयहेको विद्मुत ्प्रागधकयणरे जनाएको छ । 
आगाभी िषम ननजी ऺेत्र य सयकायफाट गयी ८ सम भेगािाट त्रफजुरी उत्ऩादन गन ेरक्ष्म भरएको छ । आगाभी िषम ४५६ 

भेगािाटको भागथल्रो ताभाकोसी, जरविद्मुत ्य सोराय प्रविगधफाट गयी २६२ य विद्मुत ्प्रागधकयणका कुरेखानी य 

चभेभरमा गयी ४४ भेगािाट त्रफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । 
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फूढीगण्डकी : स्वाशबभानभा कुठायाघात 

डा. रक्ष्भी देिकोटा 
मातामात, सञ्चाय, करकायखाना जस्त्ता बौनतक ऩूिामधाय, भशऺा, स्त्िास्त््म, योजगायी जस्त्ता साभाजजक ऩूिामधाय एिॊ 
ऻान, विऻान तथा प्रविगध जस्त्ता फौद्गधक ऩूिामधाय विकासको गनत तथा ददशाराई भुरुकभा हुन ेऊजाम उऩरब्धतारे 

ननधामयण गयछ्। त्मसैरे धेयै विद्मुतीम ऊजाम खऩत गन ेविचिका देशहरुको सम्ऩन्नता, कभ य कभसर क्रकभसभको 
ऊजाम खऩत गन ेदेशहरुको तुरनाभा फढी यहेको ऩाइन्छ। मसथम कुन ैऩनन भुरुकभा प्रनतिषम प्रनतव्मजक्त हुन ेविद्मुतीम 

ऊजाम खऩतराई उन्ननतको प्रभुख सूचकका रूऩभा भरन ेगरयन्छ। उदाहयणका रागग सन ्२०१६ भा दक्षऺण कोरयमाको 
प्रनतव्मजक्त प्रनतिषम विद्मुतीम ऊजाम खऩत १०,०० मुननट छ बन ेप्रनतव्मजक्त कुर गाहमस्त््म उत्ऩादन २७ हजाय डरय, 

चीनको ४३०० मुननट य ८ हजाय डरय, थाइल्मान्डको २५०० मुननट य ६ हजाय डरय छ। नेऩारको हकभा बन े

प्रनतव्मजक्त प्रनतिषम विद्मुतीम ऊजाम खऩत १३४ मुननट य ७४३ डरय (मस िषम ८६२ डरय) बएफाट भुरुकको ननम्न 

आगथमक विकासको जस्त्थनतको एउटा प्रभुख कायण हो बन्न ेस्त्ित् स्त्ऩष्ट हुन्छ। मसथम भुरुकको सभदृ्गधका रागग 

जरविद्मुत ्ऺेत्रको विकास अननिामम छ। 
एकानतय याजष्रम गौयिको आमोजना बन्न ेअकोनतय रम्ऩसाय ऩन ेप्रिवृत्तरे कसयी याजष्रम स्त्िाभबभानको यऺा हुन 

सक्छ? 

गैयजराशममुक्त आमोजनाहरुफाट विद्मुतीम ऊजामको भाग फढी हुने दहउॉदको सुक्खामाभभा उनीहरूको ऺभताको 
एक नतहाइ जनतभात्र विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेहुनारे जराशममुक्त तथा गैयजराशममुक्त आमोजनाको सन्तुभरत 

विकास गयेयभात्र भुरुकको िषमबयको विद्मुतीम भाग सम्फोधन गनम सम्बि हुन्छ। काठभाडौं, ऩोखया, गचतिनजस्त्ता 
त्रफजुरी प्रशस्त्त खऩत हुन ेस्त्थानहरूको केन्रभा यहेको, ऩहुॉचभागम ऩुगेको य प्रशायण राइन छोटो य सहजताका साथ 

ननभामण हुन ेस्त्थानभा यहेको, प्रशस्त्त जरबण्डाय हुनसक्न ेय िावषमकरूऩभा याम्रो ऊजाम उत्ऩादन गनम सक्न ेजस्त्ता 
विशषेता बएकारे नेऩार सयकायरे फूढीगण्डकी नदीभा जराशममुक्त जरविद्मुत ्आमोजना विकास गन ेननणमम 

गयेको हो। नेऩारको ऩानीभा नेऩारीकै रगानी, जरविद्मुत ्ऺेत्रको विकास, भुरुकको सभदृ्गधको सुरुिात बन्न ेभभम 
य बािनासाथ सुरु गरयएको आमोजना चीनको गेजुिा ग्रुऩ कम्ऩनी भरभभटेडराई ददने गयी गरयएको सभझदायीरे 

याजष्रम बािनाभा ठेस ऩुयम्ाएको छ। 
  

कसयी याष्रदहत ववऩयीत? 

याजष्रम स्वाशबभानभा कुठायाघात 

नेऩारीका रागग कुन ैऩनन आमोजना याजष्रम गौयिको आमोजना त्मसफेरा हुन्छ जफ त्मस आमोजनाभा नेऩार 

सयकाय य नेऩारी जनतारे आफ्नो ऩुॉजी, भसऩ य ऺभताको बयऩूय मोगदान गन ेअिसय ऩाउॉछन ्य आमोजनाप्रनत 

अऩनत्ि भहसुस गछमन।् मसराई अदहरे जुन प्रकायरे इवऩभसएप (इजन्जननमरयङ, प्रोक्मोयभेन्ट, कन्स्त्रक्सन य 

क्रपनाजन्सङ) भोडरभा ननभामण गन ेगयी कुन ैएक विदेशी कम्ऩनीराई खारी चके ददएजसयी ददइएको छ, त्मो याजष्रम 

गौयिको आमोजनाको भभम य बािनाविऩयीत छ। एकानतय याजष्रम गौयिको आमोजना बन्न ेअकोनतय रम्ऩसाय ऩन े

प्रिवृत्तरे कसयी याजष्रम स्त्िाभबभानको यऺा हुन सक्छ? ४५६ भ.ेिा.को भागथल्रो ताभाकोशी आपैं रे फनाउन गरयएको 
दहम्भतरे हाभी ऩनन ठूरा आमोजना आपैं  फनाउन सक्छौं बन्न ेजुन विचिास जगाएको गथमो, १२०० भे.िा.को मो 

http://www.nagariknews.com/news/author/1603


आमोजनारे हाभीभा आगाभी ददनभा १२ हजाय भ.ेिा.का आमोजनाहरू ननभामण गन ेयाजष्रम आत्भविचिास जागतृ 

गन ेगथमो। सयकायको मो सभझदायीरे नऩेारीको गिम गनम ऩाउन ेबािनाभा ठेस ऩुगेकोभात्र नबएय नेऩारी आपैं रे 

ठूरा विकासका आमोजना आपैं  विकास गनम सक्छौं बन्न ेबािनाभा सभेत तुषायाऩात बएको छ। 
जहाॉसम्भ मो आमोजनाराई चादहन े२ खफम ६० अफमको रगानी गन ेऺभता हाभीभा छैन बन्न ेतकम  छ त्मो गरत छ। 
मो आमोजना फनाउन ८ िषम राग्छ। हाम्रो फजेट १२ खफमको हायाहायीभा छ, मसको एक प्रनतशत भात्र फूढीगण्डकीराई 

छुट्माउन ेहो बन ेऩनन ८ िषमभा १ खफम हुन्छ, मस िषम झण्ड ैसिा खफम रुवऩमाॉ क्ररज बएको छ, हयेक िषम मवत्तकै 

अनुऩातभा फजेट क्ररज बइयहेको हुन्छ, मसयी क्ररज हुन ेफजेटको ५–६ प्रनतशत याखखददन ेहो बन ेऩनन ८ िषमभा ५० 

अफम जनत हुन आउॉछ। मस िषम फूढीगण्डकीका रागग ऩेरोभरमभ ऩदाथमफाट भात्र झण्ड ै१० अफम उदठसकेको छ, ८ िषमभा 
८० अफम मसयी उठ्नेछ। कभमचायी सञ्चम कोष, नागरयक रगानी कोष, नेऩारी सेनाको कल्माणकायी कोष, फैंकजस्त्ता 
सॊस्त्थाफाट िषमको ५ अफम ननस्त्कने दहसाफ गयम्ो बन ेऩनन ४० अफम हुन आउॉछ। जनताराई सेमय याख्न ेव्मिस्त्थाफाट 

३०–४० अफम उठ्नेछ। मसयी सजजर ैमो आमोजनाराई चादहनेबन्दा फढी यकभ जोहो गनम सम्बि छ। येभभट्मान्स 

व्मिस्त्थाऩन गन ेहो बन ेिषमको अफम होइन, खफौ रुवऩमाॉ मस्त्ता उत्ऩादनभूरक आमोजनाभा रगानी गन ेऺभता 
नेऩारको छ। मसथम नेऩारभा उत्ऩादनभूरक काममभा रगानी गन ेऩैसा छैन बन्न ु'नाच्न नजान्नेरे आॉगन टेडो छ' 

बन्नुजस्त्त ैहो। 
गेजुवा कम्ऩनीको कामाऺ भता? 

गेजुिा कम्ऩनी त्मही कम्ऩनी हो जसरे ६० भ.ेिा. को त्रत्रशूरी ३ए को कामम सभमभा सम्ऩन्न गयेन, गचभरभे 
जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभामण कामम गनम नसकेय ठेक्का तोड्नुऩयम्ो य धयौटी यकभ जपत गनुमऩयम्ो, भागथल्रो 
साञ्जेन जरविद्मुत ्आमोजनाभा त कारोसूचीभा ऩयम्ो। ३० भ.ेिा.को चभेभरमा जरविद्मुत ्आमोजना ननभामण 

कामम १० िषमभा ऩनन सक्रकयहेको छैन य मसभा मो कम्ऩनीरे एक अफम १६ कयोड कय छरीसभेत गनम ऩुग्मो। कुन ैऩनन 

कम्ऩनीको काममऺ भता तथा उसभागथ गरयन ेविचिास उसरे विगतभा गयेका काभफाट हुन ेहो। मसयी कय छल्न,े ३० 

भ.ेिा.को चभेभरमा जस्त्तो सानो आमोजना सभमभा ननभामण गनम नसक्न ेकम्ऩनीरे १२०० भ.ेिा.को आमोजना 
सभमभा फनाउनेछ बनेय विचिास कसयी गनम सक्रकन्छ? 

गरत प्रफिमा य अवाञ्छनीम नजीय 

आगथमक अनुशासन तथा ऩायदभशमताका रागग सुशासन तथा सािमजननक खरयद ऐनको प्रािधान याखखएको हो। मी सफ ै

ऐन रत्माएय मसको विऩयीत मनत ठूरो रागतको आमोजना एउटा भन्त्री िा सयकायको तजविजभा कुन ैकम्ऩनीराई 

ददन ेप्रिवृत्तरे बविष्मका रागग कस्त्तो नजीय फस्त्रा? गचन्ता महाॉनेय हो। कानुन तथा अथम भन्त्रारमको सहभनत 

नभरई सभझदायी गरयन ुगैयकानुनी कुयो हो। 
इवऩभसएप भोडरेभा मस आमोजनाराई ददन हुन ेिा नहुन ेबन्नेफाये ऊजामभन्त्रीद्िाया न ैगदठत सभभनत कुन ै

ननणममभा नऩगु्दै, ऊजाम भन्त्रारमफाट त्रफदाफायी बइसकेऩनछ एकाएक प्रधानभन्त्री ननिासभा सभझदायीऩत्रभा 
हस्त्ताऺय गनुमराई के बन्न?े सयकाय छाड्न ेननणमम गरयसकेऩनछ मसयी ठूराठूरा य दयूगाभी भहत्िका आमोजना 
जनताको जानकायीफेगय कुन ैअभूक कम्ऩनीराई ददनुरे गरत नजीय स्त्थावऩत हुन ऩुग्नछे। 'फूढी भयी बन्दा ऩनन 

कार ऩस्त्मो' बन्न ेगचन्ता हो। नौ नौ भदहनाभा ऩरयितमन हुन ेसयकायरे मसयी न ैननणमम गदै जान ेहो बन ेदेश कहाॉ 
ऩुग्छ? सुशासन कसयी कामभ हुन्छ? 

आथथाक नोक्सानी एवॊ प्राववथधक दहसाफ 



इवऩभसएप भोडरे बनेको पेरय इजन्जननमरयङ ऩनन गन ेबन्न ेहो। फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाको विस्त्ततृ 

अध्ममन तथा डडटेर डडजाइन, नेऩार सयकायरे अन्तयामजष्रम प्रनतस्त्ऩधामफाट विगध तथा प्रक्रिमा ऩुयम्ाएय छानेको 
कम्ऩनी रान्सको रमाक्टिेर इजन्जननमरयङफाट गयाइसकेको छ। टेन्डय डकुभेन्ट ऩनन तमाय छ। मस्त्तो अिस्त्थाभा 
यहेको नेऩारको एकभात्र आमोजनाराई मथाशीघ्र अन्तयामजष्रम प्रनतस्त्ऩधाम गयाएय ननभामणभा जानुऩनेभा सो नगयी, 
त्रफनानीनत य काममविगध इवऩभसएप भोडरेभा जान ुबनेको मो िा त्मो फहानाभा आमोजना दढरो गनुम हो, िषौं सभम य 

अयफौं ऩैसाको फफामदी गनुम हो। 
जनताप्रनत गैयजजम्भेवाय 

हयेक सयकायरे याजष्रम गौयिको मो आमोजनाराई आफ्न ैय नेऩारीको रागनीफाट ननभामण गनेछ, सफ ैनेऩारी य 

विशषे गयेय प्रबावित ऺेत्रका जनताराई चाहे जनत सेमय याख्न ऩाइन ेव्मिस्त्था गनेछ बन्दै आमो। तय अदहरे गरयएको 
सभझदायीरे गोयखा य धाददङका जनता सेमय याख्न ऩाउन ेअगधकायफाट िजञ्चत हुनुऩन ेशङ्का उब्जाएको छ। साथ ै

प्राइबेट कम्ऩनीरे विकास गयेका अन्मत्रका आमोजनाभा ददइन ेभुआब्जा, गयाइन ेऩुनिामस तथा ऩुन्स्त्थाऩनाका 
कामम प्रबावित जनताका हकभा फढी राबदामक यहेको ऩाइन्छ। 'सयकायी आमोजना बन्न,े ददन ेप्राइबेट कम्ऩनीराई' 

गनुम जनताप्रनतको गैयजजम्भेिायीऩन हो। 
अन्त्मभा, मोबन्दा ऩदहरेको सयकायरे रोडसेडडङ हटाउन चारेको कदभका रागग धन्मिाद ददनुऩछम , धन्मिाद ददउॉ । 
ऩयन्त ुएउटा याम्रो काभको आडभा नीनतगतरूऩभा अनैनतक य गैयकानुनी, याजष्रम स्त्िाभबभानभा ठेस राग्न,े 

प्राविगधकरूऩरे गरत तथा आगथमक–साभाजजक दृजष्टकोणफाट भुरुकराई दीघमकारीन असय ऩन ेगयी खयाफ काभ 

गन ेछुट कसैराई हुॉदैन। मसथम जसयी आभनेऩारी जनताको फुरन्द आिाजरे सयकायराई पास्त्ट रमाकको 
याष्रघाती ननणममराई उल्ट्माउन फाध्म ऩायम्ो य त्मो ऩरयमोजना नेऩाररे न ैफनाउन ेननणममभा सयकायराई ऩुयम्ामो, 
त्मसैगयी सफ ैनेऩारी पेरय एकऩटक गत सयकायरे गयेको गरत ननणममराई सच्माउन ेकाममभा जुटौं, हाम्र ैरगानीभा 
फूढीगण्डकी आमोजना ननभामण गयौं। 
ऩूिमअध्मऺ, फूढी गण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना विकास सभभनत 
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जीएभआयराई वन भन्रारमको ऩर : सट्टाबनाा गनुाऩन ेऺेरपर कभ गयाउने 
प्रवद्ाधकको प्रमास 

दगुाम राभभछान े

भागथल्रो कणामरी जरविद्मुत ्आमोजना (९०० भेिा)को प्रिद्र्धक जीएभआय इनजॉ कम्ऩनीरे िन भन्त्रारमको ऩत्र 

प्राप्त गयेको छ । आमोजनाका रागग आिचमक िन ऺेत्र प्रमोगका सम्फन्धभा भजन्त्रऩरयषद्फाट कायफाही अनघ 

फढाउन आिचमक शतम भञ्जुयीका रागग भन्त्रारमरे उक्त ऩत्र ऩठाएको हो । प्रिद्मधकफाट शतम भञ्जुयीको भरखखत 

प्रनतफद्धता आएऩनछ भात्र ैननणममका रागग भजन्त्रऩरयषद् ऩठाइन ेऩत्रभा उल्रेख गरयएको छ । 
आमोजनाका बौनतक सॊयचनाहरू (ऩाियहाउस, फाॉध, ऩेनस्त्टक) आदद ननभामणका रागग कुर २ सम ५२ दशभरि ७२ 

हेक्टय िन ऺेत्रको जभीन प्रमोग हुन ेबएको छ । त्मसभा दैरेख जजल्राको १ सम २१ दशभरि शून्म ६ हेक्टय य 

अछाभ जजल्राको १ सम ३१ दशभरि ६६ हेक्टय ऩछम  । भजन्त्रऩरयषद्फाट ननणमम बएऩनछ कम्ऩनीरे उक्त ऺेत्रभा ऩन े

२६ हजाय ६ सम ३३ ओटा रूख हटाउन सक्नेछ । 

ऩत्रभा प्रिद्र्धकरे िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन प्रनतिेदन य ऩूयक प्रनतिेदनभा उजल्रखखत िाताियणीम प्रबाि 

न्मूनीकयण उऩामहरू य िाताियणीम व्मिस्त्थाऩन मोजनाराई अननिामम रूऩभा आफ्न ैरागत खचमभा ऩारन गनुमऩन े

उल्रेख छ । प्रिद्र्धकरे आमोजना ननभामण गदाम फनाइन ेस्त्थामी बौनतक सॊयचनाहरू (नहय, फाॉध, ऩाियहाउस 

आदद)रे िन ऺेत्रभबत्र ओगट्न े२ सम ५२ दशभरि ७२ हेक्टय ऺेत्रपरबन्दा कभ नहुन ेगयी नेऩार सयकायराई 

सट्टाबनाम गनुमऩन ेऩत्रभा उल्रेख छ । 
तय, तोक्रकएको ऺेत्रपररे जराशमराई ऩनन सभेट्न ेहुॉदा सोको जभीन सट्टाबनाम गनुम नऩन ेव्मिस्त्था गयाउन ेप्रमास 

प्रिद्मधकको यहेको छ । 
‘सॊयचना ननभामण नहुन ेजराशम ऺेत्रभा भात्र ै१ सम ८० हेक्टय जभीन ऩछम ,‟ जीएभआय स्रोतरे बन्मो, „त्मनत घटाउन े

हो बन ेहाभीराई ठूरो याहत हुन ेगथमो ।‟ आमोजना भरएय उक्त ऺेत्रभा ऩुगेऩनछ आपूहरूरे ननिामह गरययहेको 
सॊस्त्थागत साभाजजक उत्तयदानमत्ि हेयी सयकायरे केही सहुभरमत ददनुऩन ेकम्ऩनीको बनाइ छ । बायतीम 

याजदतूािासभापम त कम्ऩनीको ऩहरभा ऺेत्रभा ४ ओटा एम्फुरेन्स ददइएको, स्त्थानीम प्राथभभक स्त्िास्त््म चौकीभा 
नन्शुल्क औषगध उऩरब्ध गयाउनुका साथ ैस्त्थानीम स्त्तयभा भशऺाभा मोगदान ऩुयम्ाएको कम्ऩनीको दाफी छ । 
दोस्रो ननवााचनऩनछ भुआब्जा 
कम्ऩनीरे दोस्रो स्त्थानीम ननिामचनऩनछ आमोजना प्रबावितभा भुआब्जा वितयण गन ेफताएको छ । आमोजना 
प्रबावित दैरेख य अछाभभध्मे ऺेत्र नम्फय ७ भा ऩन ेअछाभभा स्त्थानीम ननकामको ननिामचन हुन फाॉकी छ । 
आमोजनाफाट प्रबावित हुन ेकुर ९ सम ६० योऩनी ननजी जभीनको भुआब्जा वितयण हुन ेबएको हो । त्मसभध्मे 

कयीफ २ सम ३६ योऩनी जभीनको स्त्िाभभत्ि ननजचचत हुन नसक्दा उक्त जभीनको भुआब्जा वितयणभा सभस्त्मा 
यहेको कम्ऩनीरे फताएको छ । 
‘रगानीकतामरे सम्ऩूणम जग्गाको स्त्िाभभत्ि ननजचचत बइसकेऩनछ एकैऩटकभा भुआब्जा वितयण सक्न ेबनेको 
गथमो,‟ कम्ऩनी स्रोतरे फतामो, „तय, ननकै राभो प्रमासफाट ऩनन तत्कार त्मसो गनुम सम्बि नबएऩनछ 

त्मसफाहेकको जभीनको भात्र ैभुआब्जा वितयण गन ेतमायी गयेका छौं ।‟ कम्ऩनीरे भुआब्जाको यकभ फैङ्क 
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चकेभापम त वितयण गन ेबएको छ । आमोजनाको कामामरम यहेको दैरेखको डाफभा त्रफहीिाय खरेुको नेऩार 

इन्बेष्टभेष्ट फैङ्कको एक्सटेन्शन काउण्टयफाट प्रबावितरे सेिा भरन सक्नेछन ्। 
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‘रोडशडेडङ गनुाऩने अवस्था छैन’ 

दगुाम राभभछान े

 
रोडशडेडङ अन्त्मको अभबमानभा रागेको नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे अिस्त्था सहज फन्दै गएको फताएको छ । 
फेराफेराभा बइयहेको िषामत्का कायण नदीभा ऩानी फढ्नकुा साथ ैबायतफाट बइयहेको विद्मुत ्आऩूनतमरे ऩनन थऩ 

विद्मुत ्कटौतीको सभस्त्मा नआएको हो । 
गएको असोज भहीनादेखख रोडशडेडङ हटाउन ेअभबमानभा रागेको प्रागधकयणरे हार काठभाडौं उऩत्मका, ऩोखया य 

गचतिनराई रोडशडेडङभुक्त गयेको छ । मसका साथ ैदेशका अन्म ऺेत्रभा ऩनन चयभ भात्राभा यहेको रोडशडेडङ 

दैननक केही घण्टाभा सीभभत गरयएको छ । 
ऩनछल्रा ददनभा फेराफेराभा राइन जान ेसभस्त्मा बइयहेका कायण जनभानसभा ऩयेको रोडशडेडङ पेरय शुरू बएको 
हो क्रक बन्न ेआशङ्काका विषमभा प्रचन गदाम त्मसो नबएको प्रागधकयणरे फताएको छ । „अदहरे रोडशडेडङ गनुमऩन े

अिस्त्था छैन‟, प्रागधकयणको बाय प्रेषण केन्रका प्रभुख विष्णुप्रसाद शे्रष्ठ बन्छन,् „रोडशडेडङरे नबई हुयी फतासका 
कायण फेरा–फेराभा राइन जान ेय आउन ेबएको हो ।‟ अविनछन्न रूऩभा त्रफजुरी ऩाइयहेका फेरा एकै ददनभा ऩनन 

धेयै ऩटक राइन जान ेसभस्त्मारे सिमसाधायणभा मस्त्तो आशङ्का उजब्जनु स्त्िाबाविक ऩनन हो । 
हार साभान्मतमा दैननक उच्च विद्मुत ्भाग १ हजाय ३ सम देखख १ हजाय ३ सम ३० भेगािाटसम्भ यहेको शे्रष्ठरे 

फताए, जसराई धान्न प्रागधकयणसॉग कुर ९ सम ५० भेगािाट विद्मुत ्यहेको छ । मसभा ३ सम ५० भेगािाट 

प्रागधकयणको, २ सम ४० भेगािाट स्त्ितन्त्र ऊजाम उत्ऩादकको य ३ सम ६० भेगािाट बायतफाट आमानतत विद्मुत ्

यहेको छ । भाग य आऩूनतमफीचको सन्तुरन भभराउन प्रागधकयणरे उद्मोगका साथ ैदेशका विभबन्न ऺेत्रभा विद्मुत ्

कटौती गदै आएको छ । विद्मुत ्भाग उच्च यहन ेसभमभा उद्मोगको विद्मुत ्४ देखख ६ घण्टा कटौती गदै आएको 
शे्रष्ठरे जानकायी ददए । 
 

हुयी फतास आउॉदा फकन जान्छ बफजुरी ? 

हाम्रो विद्मुत ्प्रिाह प्रणारी ऩोरका टाॉगगएका तायका भाध्मभफाट हुॉदै आएको छ । चाहे उत्ऩादन गहृदेखख 

सफस्त्टेसनसम्भ होस ्चाहे प्रभुख प्रसायण राइनहरू हुन ्िा घय–घयभा गरयएको वितयण न ैक्रकन नहोस,् सफ ैऩोरभा 
टाॉगगएका तायफाटै हुॉदै आएका छन ्। ठूरा प्रसायण राइन बएका ऺेत्र (खासगयी िन) भा हािाहुयीका कायण रुख 

ढल्न,े हाॉगा खस्त्न ेजस्त्ता कायणरे विद्मुत ्प्रिाहभा ऺनत ऩुगगयहेको हुन्छ । िस्त्तीभबत्र ैऩनन रुखफाट ताय तथा ऩोरभा 
असय ऩुग्न गई त्रफजुरी जान ेसभस्त्मा धेयै न ैहुन्छ । हािाहुयीसॉग ैऩन ेऩानीरे इन्सुरेटयहरूभा ऺनत ऩुग्न गई ताय 

चुॉडडएय खस्त्ने ऩनन हुन सक्छ । 
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हािाहुयीफाट विद्मुत ्आऩूनतमभा ऩुग्न ेअियोध अन्त्मको एक भात्र उऩाम बनेको बूभभगत विद्मुत ्प्रणारीको विकास 

न ैहो । मसको प्रायम्ब याजधानीको यत्नऩाकम  तथा भहायाजगञ्ज ऺेत्रफाट हुन रागेको प्रागधकयणका प्रिक्ता प्रफर 

अगधकायीरे फताए । बूभभगत विद्मुत ्वितयण प्रणारीको विकास सॉगसॉग ैहाभी स्त्भाटम ग्रीडको अिधायणा भरएय 

अनघ फढ्दै छौं,‟ अगधकायीरे बन े। 
 

 
 
 


