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फूढीगण्डकी य नरस ॊहगाडको स्वासभत्व ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनीराई 

सयकायरे याष्ट्रिम गौयवको आमोजनाको रुऩभा अगाडड फढाएको फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई अव उप्रान्त 

ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनीको स्वामभत्वभा सञ्चारन गन ेबएको छ । 
 

साववकभा समभततभापफ त सञ्चारनभा यहेको फूढीगण्डकी आमोजनाराई ऊजाफ भन्रारमरे केही सभम ऩहहरे समभतत 

खायेज गयी आपैँ रे स्वामभत्व मरएको थथमो । ऊजाफ भन्रारम आपँै रे सो आमोजनाको हकभा मरएको स्वामभत्व 

ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनीराई हस्तान्तयण गन ेबएको छ । 
 

ऊजाफ सथचव अनुऩकुभाय उऩाध्मामकाअनुसाय ववकास समभतत ऐन, २०१३ को दपा ८ रे हदएको अथधकाय प्रमोग गयी 
गठन गरयएको समभतत गठन आदेश, २०५९ अनुसाय ववघटन गरयएको थथमो । 
 

ऊजाफ भन्रारमरे फूढीगण्डकीसँग  नरमसिंहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाराई सभेत ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी मरमभटेड 

आप  वा सहामक कम्ऩनीको भापफ त सञ्चारन गन ेतनणफम गयेको हो । 
 

भन्रारमरे ववघहटत समभततसँग मरएका सफ  काभ ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी भापफ त सञ्चारन गने तथा सयकायभा 
आएको आमोजनाको सम्ऩूणफ हक, जामजात य दातमत्वको ष्ट्जम्भेवायी सभेत प्रदान गरयएको जनाएको छ । 
 

ऊजाफ भन्रारमरे केही हदन ऩहहरे एक सूचनाभापफ त फूढीगण्डकी य नरमसिंहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाको हक 

उत्ऩादन कम्ऩनीभा कामभ बएको उल्रेख गयेको छ । 
 

सयकायरे ववद्मुत ्उत्ऩादनको ऺेरभा नमाँ आमाभ ल्माउन ेरक्ष्मका साथ उत्ऩादन कम्ऩनी स्थाऩना गयेको छ । 
कम्ऩनीका प्रभुख कामफकायी अथधकृत भोहनयाज ऩन्तरे भन्रारमको तनणफमकाआधायभा आपुहरु आमोजना 
सञ्चारन गन ेफताउनुबमो । 
 

गत जेठ २१ फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई चीनको चाइना गेजुवा वाटय एन्डऩावय ग्रुऩ कम्ऩनी मरमभटेड 

(मसजीजीसी)राई तनभाफण, रगानीरगामतका ववषमभा आवश्मक प्रक्रिमा अगाडड फढाउन ेसम्फन्धी प्रायष्ट्म्बक 

सम्झौताभा हस्तऺय बइसकेको छ । 
 

गत जेठ ९ गतेको भष्ट्न्रऩरयषद् फ ठकरे फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना तनभाफणको ष्ट्जम्भा सभेत सोही थचतनमाँ 
कम्ऩनीराई हदने तनणफम गयेको थथमो । हार फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनारे प्रबाववत ऺेरभा भुआब्जा 
ववतयणकामफ जायी याखेको छ । सयकायरे चारु आवभा रु ऩाँच अफफ भुआब्जा ववतयण गन ेजनाएको छ । 
मस्त  नेऩार आमर तनगभरे बन्साय ववन्दभुा न  रगाएको ऩूवाफधाय कयभापफ त हारसभ रु दश अफफ यकभ जम्भा 
बइसकेको छ । ऩूवाफधाय कय भापफ त आमोजनाभा यकभ सङकरन गन ेकामफ आगाभी आवभा सभेत जायी यहन े

सयकायरे गत जेठ १५ गत ेसिंसद्भा प्रस्तुत गयेको फजेट वक्तव्मभा उल्रेख गयेको छ । 
उता जाजयकोटभा आमोजनास्थर यहेको ४१० भेगावाट ऺभताको नरमसिंहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाको ववस्ततृ 

ऩरयमोजना प्रततवेदनको काभ चमरयहेको छ । प्रततवेदन तमायीको काभ करयफ ५० प्रततशत सम्ऩन्न बइसकेको छ । 



तत्कारीन ऊजाफ भन्री जनादफन शभाफरे स्थानीम प्रबाववतराई रगानीका राथग सहज होओस ्बनेय ती दवु  आमोजना 
कम्ऩनी ढाँचाभा अगाडड फढाउन ेफताउँद  आउनुबएको थथमो । यासस 
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 सभतत खायेज गरय फुढीगण्डकी य नरस ॊहगाडको स्वासभत्व ववद्मुत ्उत्ऩादन 

कम्ऩनीराई 

सयकायरे याष्ट्रिम गौयवको आमोजनाको रुऩभा अगाडड फढाएको फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई अव उप्रान्त 

ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनीको स्वामभत्वभा सञ्चारन गन ेबएको छ ।  
साववकभा समभततभापफ त सञ्चारनभा यहेको फुढीगण्डकी आमोजनाराई ऊजाफ भन्रारमरे केही सभम ऩहहरे समभतत 

खायेज गयी आपैं रे स्वामभत्व मरएको थथमो । ऊजाफ भन्रारम आपैं रे सो आमोजनाको हकभा मरएको स्वामभत्व 

ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनीराई हस्तान्तयण गन ेबएको छ । ऊजाफ सथचव अनुऩकुभाय उऩाध्मामकाअनुसाय ववकास 

समभतत ऐन, २०१३ को दपा ८ रे हदएको अथधकाय प्रमोग गयी गठन गरयएको समभतत गठन आदेश, २०५९ अनुसाय 
ववघटन गरयएको थथमो ।  
ऊजाफ भन्रारमरे फुढीगण्डकीसँग  नरमसिंहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाराई सभेत ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी मरमभटेड 

आपैं  वा सहामक कम्ऩनीको भापफ त सञ्चारन गन ेतनणफम गयेको हो । भन्रारमरे ववघहटत समभततसँग मरएका सफ  
काभ ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी भापफ त सञ्चारन गन ेतथा सयकायभा आएको आमोजनाको सम्ऩूणफ हक, जामजात य 

दातमत्वको ष्ट्जम्भेवायी सभेत प्रदान गरयएको फताएको छ ।  
ऊजाफ भन्रारमरे केही हदन ऩहहरे एक सूचनाभापफ त फुढीगण्डकी य नरमसिंहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाको हक 

उत्ऩादन कम्ऩनीभा कामभ बएको उल्रेख गयेको छ । सयकायरे ववद्मुत ्उत्ऩादनको ऺेरभा नमाँ आमाभ ल्माउन े

रक्ष्मका साथ उत्ऩादन कम्ऩनी स्थाऩना गयेको छ । कम्ऩनीका प्रभुख कामफकायी अथधकृत भोहनयाज ऩन्तरे 

भन्रारमको तनणफमकाआधायभा आपूहरुरे आमोजना सञ्चारन गन ेफताए ।  
गत जेठ २१ भ फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई चीनको चाइना गेजुवा वाटय एन्ड ऩावय ग्रुऩ कम्ऩनी मरमभटेड 

(मसजीजीसी)राई तनभाफण, रगानीरगामतका ववषमभा आवश्मक प्रक्रिमा अगाडड फढाउन ेसम्फन्धी प्रायष्ट्म्बक 

सम्झौताभा हस्तऺय बइसकेको छ । गत जेठ ९ गतेको भष्ट्न्रऩरयषद् फ ठकरे फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना 
तनभाफणको ष्ट्जम्भा सभेत सोही थचतनमाँ कम्ऩनीराई हदने तनणफम गयेको थथमो । हार फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्

आमोजनारे प्रबाववत ऺेरभा भुआब्जा ववतयणकामफ जायी याखेको छ । सयकायरे चारू आवभा रू. ऩाँच अफफ भुआब्जा 
ववतयण गन ेफताएको छ ।  
मस्त  नेऩार आमर तनगभरे बन्साय ववन्दभुा न  रगाएको ऩूवाफधाय कयभापफ त हारसभ रू. दश अफफ यकभ जम्भा 
बइसकेको छ । ऩूवाफधाय कय भापफ त आमोजनाभा यकभ सङकरन गन ेकामफ आगाभी आवभा सभेत जायी यहन े

सयकायरे गत जेठ १५ गत ेसिंसद्भा प्रस्तुत गयेको फजेट वक्तव्मभा उल्रेख गयेको छ ।  
उता जाजयकोटभा आमोजनास्थर यहेको ४ सम १० भेगावाट ऺभताको नरमसिंहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाको 
ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदनको काभ चमरयहेको छ । प्रततवेदन तमायीको काभ कयीफ ५० प्रततशत सम्ऩन्न 

बइसकेको छ । तत्कारीन ऊजाफ भन्री जनादफन शभाफरे स्थानीम प्रबाववतराई रगानीका राथग सहज होस ्बनेय ती 
दवु  आमोजना कम्ऩनी ढाँचाभा अगाडड फढाउन ेफताउँद  आएका थथए । यासस 
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ऩाॉच हजाय भेगावाटका आमोजना वऩवऩए कुदै 

तनजी ऺेररे तनभाफण गन े५ हजाय भेगावाटफयाफयका जरववद्मुत आमोजना नेऩार ववद्मुत प्राथधकयणसँग ववद्मुत 

खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गनफ ऩारो कुयेय फसेका छन ्। २५ भेगावाटबन्दा ठूरा, भझौरा य साना गयी तनजी ऺेरका कूर 

९३ आमोजनारे वऩवऩएका राथग आवदेन हदएका हुन ्। 
आवेदन हदएका आमोजना वऩवऩएको ववमबन्न चयणभा यहेको प्राथधकयणका प्रवक्ता प्रफर अथधकायीरे फताए । 
„ऩतछल्रो सभम जरववद्मुत ववकासभा तनजी ऺेरको आगभन उत्साहजनक छ,‟ उनरे ऊजाा खफयसँग बन,े 

„प्रसायण राइन तनभाफणको टुिंगो रागेका आमोजनाको प्रक्रिमा ऩुमाफएय प्राथधकयणरे िभश् वऩवऩए गदै जानेछ ।‟ 
प्राथधकयणका अनुसाय वऩवऩएका राथग राइनभा यहेका २५ भेगावाट भाथथका २ हजाय ३ सम ८ भेगावाटका १७ 

आमोजना छन ्। मस्त , २५ भेगावाटबन्दा साना २ सम १२ भेगावाटका आमोजना छन ्। 
तनभाफण सुरु बएका १ सम ५ भेगावाटका ८ आमोजनारे ऩुन् आवेदन हदएका छन ्। मस्ता आमोजनारे ऺभता 
फढाएकारे फढेको ऺभताको वऩवऩए गनफ आवेदन हदएको अथधकायीरे फताए । „मी आमोजनाको ऩतन वऩवऩए हुन फाँकी 
छ,‟ उनरे बन े। 
मस गयी, १ हजाय २ सम ८५ भेगावाटका २६ आमोजनाका प्रवद्फधकरे प्रसायण राइन सम्झौता (कनेक्सन एथग्रभेन्ट) 

का राथग प्राथधकयणभा प्रस्ताव गयेका छन ्। मसयी प्रस्ताव गरयएका आमोजना ऩतन वऩवऩएका राथग तमायी 
अवस्थाभा यहेको अथधकायीरे जानकायी हदए । 

तनजी ऺेररे जरववद्मुतभा रगानी फढाउँद  गए ऩतन सयकायरे ऩमाफप्त सहमोग नगयेको स्वतन्र ऊजाफ 
उत्ऩादकहरूको सिंस्था नेऩार (इऩान) अध्मऺ श रेन्र गुयागाईंरे फताए । „५ हजाय भेगावाटका आमोजना वऩवऩएको 
ऩारो कुरययहेका छन,‟ उनरे बन,े „थऩ ९ हजाय भेगावाटको वऩवऩए गनफ आवेदन हदइएको छ ।‟ 
१० वषफभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत देशमबर  उत्ऩादन गन ेसयकायी रक्ष्म ऩूया गनफ तनजी ऺेरराई सभमानुकूर 

सहमोग गनफ ऩतन गुयागाईंरे सयकायराई आग्रह गये । „तछटो वऩवऩए बएय तनभाफणभा जान ेवातावयण फन ेअरू 

आमोजना राइनभा आउँछन,्‟ उनरे बने । 
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ततरा–१, २ को वऩवऩए तत्कार नहुन े

बायतीम कम्ऩनीसँग भस्मौदा सभझदायी (एभओम)ू बए ऩतन नेऩार ववद्मुत प्राथधकयणरे तत्कार ततरा–१ य २ को 
ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) नगन ेबएको छ । ववस्ततृ अध्ममन गयेय राब–हानीफाये स्ऩरट नहँुदासम्भ वऩवऩए 

योक्रकन ेबएको हो । 
तत्कारीन ऊजाफ भन्री जनादफन शभाफको दफाफभा वऩवऩए गनेफाये प्राथधकयण सञ्चारक समभततरे जेठ २२ भा 
अनुभततऩर प्राप्त कम्ऩनी (एससी ऩावय कम्ऩनी इष्ट्न्डमा) सँग एभओम ूगयेको थथमो । तय, प्राथधकयणरे जोखखभ य 

सिंस्थाभा ऩन ेअसयको तनक्र्मोर नहँुदासम्भ वऩवऩए प्रक्रिमा अतघ फढाउन भानेको छ न । 
४ सम ४० भेगावाटको तीरा–१ य ४ सम २० भेगावाटको तीरा–२ को ‘ववद्मुत य इनजॉ टेफर’ टुिंगो राग्दा ऺभता 
िभश् ३ सम य २ सम ९७ भेगावाट कामभ बएको छ । ऺभता कभ बएकारे ‘थग्रड इम्प्माक्ट मसस्टभ–ष्ट्जआइएस’ 

गनफ प्रणारी सञ्चारन ववबागभा ऩेस बएको प्राथधकयणका प्रवक्ता प्रफर अथधकायीरे फताए । 
‘दईु आमोजनाको वऩवऩए गनेफाये एभओम ूगनफ उथचत देखखएकारे हस्ताऺय बएको हो,‟ उनरे ऊजाफ खफयसँग बन,े 

„अध्ममन गनफ केही सभम राग्न ेहँुदा तत्कार वऩवऩए प्रक्रिमा अतघ फढ्द न । 
अध्ममनऩतछ सयकायको तनदेशन तथा प्राथधकयणरे तमाय गयेको भाऩदण्डभा वऩवऩए हुन ेअथधकायीरे फताए । 
उनका अनुसाय एभओमूभा उल्रेखखत ववषम तथा भाऩदण्डफाहहय कम्ऩनीरे कुन  सतफ याख्न ऩाउँद न । सभमान्तयभा 
ती सतफ ऩारना नबए एभओम ूस्वत् खायेज हुन ेव्मवस्था छ । 
प्र ायण राइन कम्ऩनीरे फनाउन े

कारीकोटभा ऩहहचान बएका मी आमोजनाको ववद्मुतगहृदेखख सुखेतको तछन्चसुम्भ ४ सम केबी प्रसायण राइन 

कम्ऩनीरे तनभाफण गनुफऩन ेसतफ छ । प्राथधकयणरे सुखेत–फुटवर ४ सम केबी राइन तनभाफण नगये मो ऩतन कम्ऩनीरे 

न  गनुफऩन ेअथधकायीरे फताए । 
एभओमूरे प्रसायण राइन तनभाफण गन ेववषमभा प्राथधकयणको फोझ कभ गयेको ऩतन प्रवक्ता अथधकायीको दाफी छ । 
„मतत ठूरो आमोजनाको वऩवऩए प्रस्ताव अहहरेसम्भ आएको थथएन,‟ उनरे बन,े „प्रसायण राइन, ववद्मुत खऩत, 

ववदेशी भुराभा बुक्तानी हदँदा अथफतन्रभा ऩन ेअसयरगामत ऩऺको अध्ममन गनुफऩछफ  ।‟ 
कम्ऩनीरे प्रसायण राइन सम्झौता (कनेक्सन एथग्रभेन्ट) फाये आवश्मक वववयण ऩेश गयेको प्राथधकयणरे जानकायी 
हदएको छ । क्म४ू० भा डडजाइन हुन ेहँुदा हयेक आमोजनाफाट वावषफक १ हजाय ७ सम ९० थगगावाट घन्टा ववद्मुत 

उत्ऩादन हुन ेअनुभान छ । 
अधफजराशमका रूऩभा तनभाफण हुने दवु  आमोजनारे हहउँदका ६ भहहना (भिंमसय १६ देखख जेठ १५सम्भ) अतनवामफ ३० 

प्रततशत ऊजाफ उत्ऩादन गनुफऩछफ  । प्राथधकयणरे तमाय गयेको वऩवऩएसम्फन्धी तनदेमशकाभा उल्रेखखत भाऩदण्डभा न े

कम्ऩनीसँग वऩवऩए हुन्छ । 
तनमाातभुखी आमोजना 
ततरा–१ य २ सहहत ४ सम भेगावाटको तल्रो अरुण, २ सम ८२ भेगावाटको भनाङ भस्र्माङ्दी य १ सम ३८ भेगावाटको 
भाथथल्रो भस्र्माङ्दी–१ का प्रवद्फधकरे सुरुभा बायतभा बफजुरी फेच्न ेसतफअनुसाय अनुभततऩर मरएका थथए । 



बायतभा बफजुरीको भूल्म घट्द  गएकारे मी आमोजनारे हहउँदका ५ भहहना नेऩारभ  ववद्मुत फेच्न प्रस्ताव गयेका 
थथए । तय, फखाफभा ऩतन बायतभा बफजुरी फेच्न ेआधाय नफनेऩतछ नेऩारभ  उत्ऩादन गयेय फेच्न ेमोजना अतघ फढाएका 
हुन ्। ततरा–१ य २ वा बायतीम कम्ऩनीका नेऩारी एजेन्ट प्राथधकयणका ऩूवफकामफकायी तनदेशक हरयश्चन्र शाह हुन ्। 
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जरववद्मुत कम्ऩनीको नापा ४५ कयोड 

चार ुआथथफक वषफ (अैाव २०७३/७४) भा जरववद्मुत रगानी तथा ववकास कम्ऩनीको नापा ४५ कयोड रुऩ माँ ऩुग्न े

बएको छ । कम्ऩनीरे ववमबन्न फैंकभा जम्भा गयेको तनऺेऩ य जरववद्मुत आमोजनाभा गयेको रगानीफाट प्राप्त 

ब्माजराई नापा गणना गयेको हो । 
कम्ऩनीरे कृवष ववकास फैंक, फैंक अप काठभान्डू, मसमबर फैंकरगामत दईु दजफनबन्दा फढी ववत्तीम सिंस्थाभा 
भुद्दततभा यकभ जम्भा गयेको छ । जरववद्मुतभा रगानी गयेय अहहरेसम्भ कम्ऩनीरे नापा कभाएको छ न । 

कम्ऩनीरे गत आव अथाफत २०७२/७३ भा २५ कयोड ४० राख रुऩ माँ खदू भुनापा कभाएको थथमो । मस्त , आव 

२०७१/७२ भा ३३ कयोड ८८ राख रुऩ माँ भुनापा कभाएको थथमो । गत आवको तुरनाभा अतघल्रो आवभा ८ कयोड ४७ 

राख रुऩ माँ फढी नापा आजफन गयेको कम्ऩनीरे जानकायी हदएकोै ुछ । 
ब्माजफाट प्राप्त नापा यकभभध्मे कम्ऩनीरे गत आव य अतघल्रो आवभा ५÷६ प्रततशत नगद राबािंश फाँडकेो थथमो 
। चारु आवभा ऩतन ५ प्रततशत राबािंश नघटाइन ेकम्ऩनीका प्रभुख कामफकायी अथधकृत छववयाज ऩोखयेररे फताए । 
उनका अनुसाय आगाभी आवदेखख राबािंश फढाएय १० प्रततशत ऩुमाफइनेछ । 
चकु्ता ऩुँजी ८ अफफ यहेकोभा गत आवभा २ अफफ रुऩ माँको साधायण सेमय जायी गयी ऩुँजी १० अफफ रुऩ माँ ऩुमाफएको थथमो 
। सेमय तनरकासनफाऩत ११ कयोड २१ राख रुऩ माँ खचफ बएकारे ऩतन नापा घटेको कम्ऩनीको दाफी छ । 
कम्ऩनीका अनुसाय २०७३ असायसम्भ फैंकहरूभा करयफ १० अफफ ५२ कयोड रुऩ माँ नगद भौज्दात छ । कम्ऩनीरे 

अहहरेसम्भ १२ जरववद्मुत आमोजनाभा ५ अफफ ३८ कयोड ६१ राख रुऩ माँ ऋण रगानीको प्रततफद्धता जनाएको छ 

। 
उक्त जरववद्मुत आमोजनाभा बएको रगानीभध्मे यकभ तनकासा गयी करयफ ६४ कयोड ९० राख रुऩ माँ खचफ बएको 
छ । मस्त , ४ अफफ ७३ कयोड रुऩ माँ खचफ हुन फाँकी छ । थऩ ७ आमोजनाभा रगानी गनेफाये छरपर बइयहेको 
ऩोखयेररे फताए । 
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भाथथल्रो कणाारी आमोजना प्रबाववतराई जुराईदेखख भुआब्जा ववतयण गरयॉदै 

भाथथल्रो कणाफरीको प्रवद्र्धक जीएभआयरे आगाभी जुराईदेखख जग्गाधनीराई भुआब्जा ववतयण गन ेतमायी गयेको 
छ । मसका राथग नेऩार इन्बेस्टभेन्ट फैंक मरमभटेड ९एनआइफीएर० सुखेत शाखारे आमोजनास्थर द रेखको 
डाफभा एक्सटेन्सन काउन्टय सञ्चारनभा ल्माएको छ । 
फैंकका शाखा प्रफन्धक कृरणयाज जोशीरे जीएभआयरे चनुावरगत्त  भुआब्जा ववतयणको तमायी गयेकारे 

अत्माधतुनक प्रववथधसहहतको एक्सटेन्सन काउन्टय स्थाऩना गरयएको फताउनुबमो । जीएभआयरे नोबेम्फय तेस्रो 
साता प्रबाववत ऺेरका जग्गाधनीसँग अवप्रर भहहनासम्भ अथधग्रहण गरयसक्न ेसम्झौता गयेको थथमो । आमोजनारे 

४८ हेक्टय तनजी जग्गा अथधग्रहण गदै छ । प्रततयोऩनी रु आठ राख ९५ हजायका दयरे भुआब्जा ववतयण गदैछ । 
ऩुन्स्थाऩना तथा ऩुनवाफससम्फन्धी कामफमोजनाका अनुसाय कुर ४२६ घयधयुीराई भुआब्जा हदनुऩन ेछ ।  
‘वनको  ट्टा वन ैउऩरब्ध गयाउ’  
वन तथा बूसिंयऺण भन्रारमरे ९०० भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो कणाफरी जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रवद्र्धक 

जीएभआय अऩय कणाफरी हाइड्रोऩावय मरमभटेडराई आमोजनारे प्रमोग गन ेवन ऺेरको जग्गा सट्टा बनाफ गनफ सतफ 
अतघ सायेको छ । भाथथल्रो कणाफरी आमोजनाको सुरुङ, फाँध य ऩावयहाउस तनभाफणका राथग प्रमोग हुने अछाभ य 

द रेखको २५२ दशभरव ७२ हेक्टय ऺेर फयाफयको जग्गा न  उऩरब्ध गयाउन बनेको हो । 
भन्रारमको वन उद्मभ तथा व्मवस्थाऩन भहाशाखाका अनुसाय याष्ट्रिम प्राथमभकता प्राप्त आमोजनाका राथग वन 

ऺेर प्रमोग गनेसम्फन्धी कामफववथधफभोष्ट्जभ स्थामी बौततक सिंयचनारे ओगट्न ेवन ऺेर फयाफय जग्गा खरयद गयी 
हस्तान्तयण गनफ सतफ याखेको हो । 
नौ सम भेगावाटको उक्त आमोजनाराई द रेखको १२१ दशभरव छ य अछाभको १३१ दशभरव ६६ हेक्टय वन ऺेरको 
जग्गा आवश्मक ऩछफ  । सोफाऩत जीएभआयरे जग्गा न  उऩरब्ध गयाउन नसके तोक्रकएको यकभ सयकायराई 

उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ । प्रबाववत वन ऺेरभा २६ हजाय ६३३ वटा रूखबफरुवा हटाउनुऩनेछ । 
त्मसका राथग आमोजनारे आफ्न  खचफभा रूख कटान गयी उत्ऩाहदत काठ दाउया सम्फष्ट्न्धत ष्ट्जल्रा वन कामाफरमरे 

तोकेको स्थानभा घाटगद्दी गयेय सम्फष्ट्न्धत साभुदातमक वनराई हस्तान्तयण गनुफऩन ेवन भन्रारमको सतफ छ । 
हटाइन ेरूखबफरुवाको सट्टा एक अनुऩात २५ फयाफय प्रवद्र्धकरे दवु  ष्ट्जल्रा वन कामाफरमरे सिंमुक्त रूऩभा तोकेको 
स्थानभा वृऺ योऩण गयी ऩाँच वषफऩतछ हस्तान्तयण गनफ बतनएको छ । 
जग्गा प्राप्त गयेको दईु वषफसम्भ आमोजना तनभाफण सुरु नगये वन ऺेर प्राप्त गनफ हदएको अनुभतत स्वत् खायेज हुन े

भन्रारमरे जीएभआयराई रेखेको ऩरभा उल्रेख छ । भन्रारमरे ववमबन्न ११ सतफ ऩारना बए नबएको अनुगभन 

गनफ सम्फष्ट्न्धत ऺेरका वन तनदेशकको सिंमोजकत्वभा ष्ट्जल्रा वन, ष्ट्जववस, भारऩोत, कोरेतनका, प्रवद्र्धक य 

रगानी फोडफ कामाफरमका अथधकृतस्तयका प्रतततनथध सदस्म यहेको समभतत गठन गयेको छ । जीएभआयरे वन 

भन्रारमको ऩरफाये छरपर बइयहेको जनाएको छ । 
“जग्गा खरयद गनफ सक्रकन्न । सो फयाफयको यकभ फरु सयकायराई हदन सक्रकन्छ,” जीएभआयका एक अथधकायीरे 

यासससँग बन्नुबमो, “आमोजनारे प्रमोग गने वन ऺेरको भूल्माङ्कन नेऩार सयकायरे गयोस ्हाभी त्मस फयाफय 

यकभ हदन्छौँ ।” मद्मवऩ वन सतफफाये अष्ट्न्तभ टुङ्गो राग्न फाँकी यहेको जीएभआयको बनाइ छ । 



मसअतघ वन ऺेरको टुङ्गो नराग्दा जग्गा अथधग्रहणरगामतका काभ प्रबाववत हुन ऩुगेको थथमो । आमोजना 
तनभाफणका राथग नेऩार सयकाय य बायतीम फहुयाफष्ट्रिम कम्ऩनी जीएभआयफीच २०१४ सेप्टेम्फय १९ भा आमोजना 
ववकास सम्झौता ९वऩडीए० बएको थथमो । द रेखका सात्तरा, मसिंगौडी, रमाटीबफन्रास नी, नेऩा, नाउरेकटुवार य 

खडावाडा सुखेतका ऩोखयीकाँडा, छाप्र,े सारकोट य अछाभका ब यवस्थान, यहप, यानीवन आमोजनाफाट प्रत्मऺ 

प्रबाववत हुनेछन ्। 
द रेखको डाफभा १५० क्रपट अग्रो ड्माभ फनाई अढाइ क्रकभी राभो सुरुङभापफ त अछाभको फल्देभा ऩानी खसारेय 

ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म छ । आमोजनाफाट नेऩार सयकायरे २७ प्रततशत सेमय तथा १२ प्रततशत बफजुरी 
तन्शुल्क ऩाउनेछ । रु एक सम १६ अफफ रागत खचफ हुन ेअनुभान गरयएको आमोजना २५ वषफऩतछ सयकायराई 

हस्तान्तयण गनुफऩनेछ । यासस 
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भाथथल्रो कणाारीको भुआब्जा  ाउनदेखख 

भाथथल्रो कणाफरीको प्रवद्फधक जीएभआयरे आगाभी साउनदेखख जग्गाधनीराई भुआब्जा ववतयण गने 
तमायी गयेको छ । मसका राथग नेऩार इन्बेरटभेण्ट फ ङ्क मरमभटेड (एनआईफीएर) सुखेत शाखारे 

आमोजनास्थर द रेखको डाफभा एक्सटेन्शन काउण्टय सञ्चारनभा ल्माएको छ । 
फ ङ्कका शाखा प्रफन्धक कृरणयाज जोशीरे जीएभआयरे चनुावरगत्त  भुआब्जा ववतयणको तमायी गयेकारे 

अत्माधतुनक प्रववथधसहहतको एक्सटेन्शन काउण्टय स्थाऩना गरयएको फताए । जीएभआयरे नोबेम्फय तेस्रो 
साता प्रबाववत ऺेरका जग्गाधनीसँग अवप्ररसम्भ अथधग्रहण गरयसक्न ेसम्झौता गयेको थथमो । 
आमोजनारे ४८ हेक्टय तनजी जग्गा अथधग्रहण गदै छ । प्रततयोऩनी रू. ८ राख ९५ हजायका दयरे भुआब्जा 
ववतयण गदै छ । ऩुन्स्थाऩना तथा ऩुनवाफससम्फन्धी कामफमोजनाका अनुसाय कुर ४ सम २६ घयधयुीराई 

भुआब्जा हदनुऩन ेछ । 
वन तथा बूसिंयऺण भन्रारमरे ९ सम भेगावाट ऺभताको आमोजनाको प्रवद्र्धक जीएभआय अऩय कणाफरी 
हाइड्रोऩावयराई आमोजनारे प्रमोग गन ेवनऺेरको जग्गा सट्टा बनाफ गनफ शतफ अतघ सायेको छ । यासस 
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१४ भेगावाटको कुरेखानी १० वर्ाभा ऩतन नफल्ने 
ऩटक–ऩटक रागत य सभम थवऩँद  आएको कुरेखानी तेस्रो जराशम जरववद्मुत आमोजनाफाट तनभाफण सुरु बएको 
१० वषफभा ऩतन बफजुरी नफल्न ेबएको छ । 
नेऩार ववद्मुत प्राथधकयण तथा आमोजनाको कभजोय अनुगभन य ठेकेदायको राऩयफाहीरे बफजुरी फल्ने सभम 

धकेमरँद  गएको हो । वषौंसम्भ १४ भेगावाटको आमोजना तनभाफण गनफ नसक्नुरे प्राथधकयण नेततृ्व य हयेक 

आमोजना प्रभुखप्रतत प्रश्न उठेको छ । 
ठेक्का सम्झौताकाै ेसुरू मभततदेखख भिंगरफाय (२०७३ असाय १२ गत)े सम्भ आमोजना तनभाफण अवथध गणना गदाफ ९ 

वषफ ३ भहहना १२ हदन हुन्छ । अफ कहहरेसम्भ सभम थऩेय आमोजना ऩूया हुन्छ बन्न ेतनक्माफैेर छ न । 
सभमभा काभ गनफ नसक्नुभा आमोजनारे ठेकेदायराई दोषी देखाउँद  आएको छ । तय, फदभास ठेकेदाय तह रगाएय 

काभराई तीव्रता हदन प्राथधकयणरे सकेको छ न । मसो त ऩतछल्रो सभम ऊजाफ भन्रारमरे ऩतन आमोजना तनभाफण 

प्रक्रिमाको अतनममभतताभा आँखा थचष्ट्म्रँद  आएको छ । 
मसमबरको काभ ऩूया बए ऩतन इरेक्िो भेकातनकर ठेकेदाय „झषे्ट्जमाङ ष्ट्जनरुन इरेक्िो भेकातनकर कम्ऩनी‟ को 
फेइभानीरे हढराई बएको आमोजना प्रभुख सुबाषकुभाय मभश्रको तकफ  छ । तय, त्मही ठेकेदायरे आमोजना नेततृ्वको 
तनदेशन फेवास्ता गन ेगयेको छ ।मभश्रका अनुसाय अहहरेसम्भ इरेक्िो भेकातनकर उऩकयण ६० प्रततशतभार जडान 

बएको बएको छ । ‘ऩुसको दोस्रो सातामबर आमोजनाफाट फत्ती फाल्न ेतामरका छ,’ उनरे भिंगरफाय ऊजाा खफयसँग 

बन,े ‘ठेकेदायक  हढराइरे ४० प्रततशत उऩकयण जडान बएको छ न ।’ 
इरेक्िो भेकातनकर उऩकयण जडान गनफ ४० प्रततशत फाँकी, ठेकेदायरे काभभा हढराइ गनुफ य प्राथधकयणरे कस्न 

नसक्नुरे आमोजना उक्त सभमभा नआउन ेऩक्का बएकाै ेछ । सम्झौताअनुसाय हढराइ गयेका कायण ठेकेदायराई 

ऺततऩूतत फ ततयाउँदा ऩतन अटेय गयेको मभश्रको बनाइ छ । 
प्रततभेगावाट रागत ३२ कयोड 

भकवानऩुयभा तनभाफण बइयहेको आमोजना ३ वषफ ८ भहहनाभा कुर २ अफफ ४३ कयोड रुऩ माँभा ऩूया गन ेगयी २०६४ 

च तभा सुरु बएको थथमो । अहहरेसम्भ ऩट–ऩटक म्माद य २ अफफ २० कयोड रुऩ माँ थवऩएको छ । मो सुरु रागतको 
करयफ ९०.५४ प्रततशत हो । 
तय, उक्त रागतभा ऩतन आमोजना ऩूया नहुन ेआमोजना प्रभुख मभश्र फताउँछन ्। उनका अनुसाय काभ ऩूया हँुदासम्भ 

रगत ४ अफफ ८५ कयोड ऩुग्न ेअनुभान छ । प्रततभेगावाट रागत १५ अफफ रुऩ माँ भान्न ेहो बन ेआमोजनाको रागत 

प्रततभेगावाट ३२ कयोड रुऩ माँ ऩुग्न ेबएको छ । 
ऩतछल्रो ऩटक थवऩएको सभमभा अथाफत ऩुस दोस्रो सातासम्भ काभ नसक्रकन ेदेखखएऩतछ आमोजनारे ऩुन् म्माद 

थप्न ेतमायी गयेको छ । प्राथधकयणका अनुसाय आगाभी च तसम्भ सभम थप्नेफाये छरपर बएको छ । 
मततफेरासम्भ रागत ५ अफफ रुऩ माँ नाघ्न ेअनुभान छ । 
स सबर ठेकेदायको दाफी 
सन ्२०११ मता थऩ यकभफाहेक मसमबर ठेकेदायरे २२ कयोड रुऩ माँबन्दा फढी दाफी गयेको छ । ववद्मुतगहृभा ऩानी 
खसाल्न ेठाडो सुरुङभा आएको सभस्मा य इरेक्िो तथा हाइड्रो भेकातनकर ठेकेदायरे सभमभा काभ नगदाफ रागत य 

सभम थवऩँद  आमोजनाका अथधकायी तकफ  गछफन ्। 



आमोजनाको तनभाफण हारसम्भ करयफ ९० प्रततशत काभ सक्रकए ऩतन फाँकी काभ कहहरे ऩूया हुन्छ अझ  तनष्ट्श्चत छ । 
याजनीततक य स्थानीम हस्तऺेऩ, अनुगभनभा भन्रारमको उदामसनता य हाइड्रो तथा इरेक्िो भेकातनकर ठेकेदायको 
राऩयफाही फढ्द  छ । 
इरेक्िो तथा हाइड्रो भेकातनकर ठेकेदायक  कायण काभ गनफ नऩाएऩतछ मसमबर ठेकेदायरे तनयन्तय थऩ यकभ दाफी 
गदै आएको छ । ष्ट्जनरुनसँग ठेक्का तोडये अको प्रक्रिमाभा जान सक्रकन्छ तय मसो गदाफ रागत अझ थवऩन ेडयरे 

ऩतन आमोजनारे त्मो प्रक्रिमा थारेको छ न । 
४ ऩटक  भम थऩ 

सुरुभा २०६८ भिंमसयभा आमोजनाको सम्ऩूणफ तनभाफण ऩूया गन ेरक्ष्म थथमो । ऩहहरो सम्झौता सक्रकनासाथ सभमभा 
काभ गनफ नऩाएको, बुक्तानी नऩाएकोरगामत सभस्मा देखाएय मसमबर ठेकेदायरे एकतपी ठेक्का तोडकेो थथमो । 
प्राथधकयणरे ठेकेदायराई पकाएय ३० भहहनाभा काभ सक्न ेगयी २०६८ पागुनभा दोस्रो ऩटक सम्झौता गमो । उसरे 

२०७१ बदौभा काभ सक्नुऩथ्र्मो । तय, इरेक्िो तथा हाइड्रो भेकातनकरको काभ नबएऩतछ मसमबर तनभाफणको सभम 

२०७२ असायसम्भ (१० भहहना) थवऩमो । 
उक्त अवथधभा ऩतन काभ ऩूया नबएऩतछ २०७३ असायसम्भ तेस्रो ऩटक सभम थवऩमो । ऩतछल्रो सभम पेरय एक वषफ 
२०७४ असायसम्भ रम्ब्माइमो । काभ ऩूया नबएऩतछ पेरय सभम थप्न ेतमायी बएको प्राथधकयण उत्ऩादन 

तनदेशनारमका उऩकामफकायी तनदेशक हययाज न्मौऩानेरे फताए । 
‘८५ प्रततशत उऩकयण ढुवानी बइसकेको छ, काभ नसक्रकँदासम्भ सभम थप्नुको ववकल्ऩ छ न,‟ उनरे बन,े „अफ 

ठेक्का तोडये अको प्रक्रिमाभा जान सक्न ेअवस्था ऩतन छ न ।‟ करयफ ८० कयोड रुऩ माँभा ठेक्का ऩाएको कम्ऩनीराई 

काभ हढरो गयेफाऩत सम्झौताअनुसाय १० प्रततशत (करयफ ८ कयोड रुऩ माँ) जरयवाना ततयाइएको छ । 
न्मौऩानेका अनुसाय काभ नगयेका कायण ठेकेदायराई जरयवाना ततयाउन ेहो । त्मो काभ बमो । ठेक्का तोड्न सक्न े

अवस्था छ न । अहहरे न  कारोसूचीभा याख्न ेअवस्था ऩतन छ न । काभ सकेऩतछ मसफाये सोच्न सक्रकन ेउनरे फताए । 
अमोग्म आमोजना 
आथथफकरुऩभा सम्बाव्म नदेखखएको बन्द  सुरुभ  प्राथधकयणरे आमोजना नफनाउन सुझाव हदए ऩतन याजनीततक 

दफाफ य तत्कारीन व्मवस्थाऩनकाै ेदफाफभा आमोजना आगाडड फढाइएको थथमो । झन्ड  ९ वषफभा ऩतन १४ 

भेगावाटको आमोजना नफन्नुरे मसभा याजनीततक दर, प्राथधकयणका कभफचायी, ठेकेदाय य दरार हाफी हँुद  गएको 
प्रस्ट देखखएको छ । 
भन्रारमको कडा अनुगभनभा ठेकेदाय ऩूणफरुऩभा खहटए दईु भहहनाभा काभ सक्रकन,े तय मसतपफ  भन्रारमरे वास्त  
नगयेको आमोजनाका कभफचायीको तकफ  छ । „प्राथधकयणका एक अथधकायीरे बन,े „तनमभ कानुन मभचये कभफचायी 
सरुवा गनफभा कामफकायी तनदेशक य ऊजाफभन्रीको ध्मान जान्छ । तय, रुग्ण आमोजना तछटो ऩूया गनुफऩनेभा चास  छ न 

।‟ 
आमोजना सभमभा ऩूया गनफ भन्रारम, भन्री तथा सयकायरे फेवास्ता गदै आएको छ । मसभा प्राथधकयणफाट ऩतन 

उथचत सहमोग नऩाएको बन्द  मसअतघका आमोजन प्रभुख भधसुुदन प्रताऩ भल्ररे याष्ट्जनाभा हदएका थथए । 
ऩयाभर्ादाता पेरयॉदा  भस्मा 
सुरुको ऩयाभशफदाता डब्रुआयसी मसल्ट हेडकोसँग सम्झौता तोडडएऩतछ १७ भहहनासम्भ अको ऩयाभशफदाता तनमुक्त 

नहँुदा रक्ष्मअनुसाय काभ हुन सकेन । प्राथधकयणरे अवकाश प्राप्त कभफचायी तनमाज अहभदराई ऩयाभशफदाता 
तनमुक्त गयेको थथमो । 



तनमाजको कामफकारभा आमोजनारे गतत मरएको थथमो । तय, प्रथधकयणरे उनराई हटाएय बायतीम कम्ऩनी 
वाऩकोस मरमभटेडराई तनमुक्त गमो । नमाँ ऩयाभशफदाता आएऩतछ काभरे गतत मरन ेअऩेऺा गरयए ऩतन झन  सुस्त 

बएको त्महाँका कभफचायी फताउँछन ्। 
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भाथथल्रो ताभाको ीभा दोस्रो  ुरुङभागा 
हदरफहादयु केसी  
भाथथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनारे दोस्रो सुरुङभागफ तनभाफण गयेको छ । आमोजनाको भाथथल्रो ठाडो 
सुरुङ य सजफ साफ्टासम्भ ऩुग्नका राथग सुरुङभागफ तनभाफण गयेको हो । दोस्रो सुरुङभागफको शतनफाय ‘ब्रेक थ्र’ु बएको हो 
। 
भाथथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनारे भाथथल्रो तथा तल्रो ठाडो सुरुङ य सजफ साफ्टासम्भ ऩुग्न ेअको 
सुरुङभागफ करयफ ४ भहहना अतघफाट तनभाफण सुरु गयेको हो । आमोजनारे तनभाफण गयेको मो दोस्रो सुरुङभागफ हो ।  
आमोजनारे गत बदौभा ऩहँुचभागफ बष्ट्त्कएय अवरुद्ध बएको भाथथल्रो तथा तल्रो ठाडो सुरुङ य सजफ साफ्टासम्भ 

ऩुग्न ११० मभटय राभो अको सुरुङभागफ „योड टनेर‟को तनभाफण सुरु गयेको आमोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्मौऩानेरे 

जानकायी हदए । 

आमोजनाको भुख्म मसमबर ठेकेदाय मसनो हाइड्रोरे काब्रेबीयफाट २५ मभटय स्क्वाएय डाममभटयको ११० मभटय राभो 
सुरुङ तनभाफण गयेको आमोजनाका प्रवक्ता डा. न्मौऩानेरे जानकायी हदए । “१० मभटय अग्रो सभतर स्थरसम्भभा 
सडक ऩ¥ुमाउन अको „योड टनेर‟को तनभाफण गनुफ ऩयेको” प्रवक्ता डा. न्मौऩानेरे फताए ।  
गोंगयडाँडाको तल्रो ठाडो सुरुङफाट भाथथल्रो ठाडो सुरुङसम्भ ऩुग्न ेऩहँुचभागफको ४ क्रकमभ सडक वषाफत ्य 

बूकम्ऩऩतछ धेय  ऺततऩतछ उऩमुक्त ववकल्ऩ सुरुङभागफ योजेको उनरे फताए । ४ क्रकमभ सडकको ६ वटा घुम्तीभध्मे 

तेस्रो घुम्तीभा सुरुङभागफ तनभाफण बएको छ । 
प्रवेशभागफ अबावभा आमोजनाको ऩानीको प्रेसय थेग्न ेभाथथल्रो तथा तल्रो ठाडो सुरुङ य सजफ साफ्टासम्भका 
ववमबन्न कामफ योक्रकएको थथमो । आमोजनाको हारसम्भ हारसम्भ करयफ ९० प्रततशत तनभाफण सम्ऩन्न बएको छ ।  
आमोजनारे मसअतघ आमोजनाको हेडवक्स राभाफगयसम्भ ऩुग्न े३४० मभटयको सुरुङभागफ तनभाफण गयेको थथमो । 
बूकम्ऩरे सडक ऺतववऺत बएऩतछ काब्रेबीयभा सुरुङभागफ तनभाफण गयेको हो । ऩहहरो सुरुङभागफ सावफजतनक 

सडकको रूऩभा सभेत प्रमोग हुन ेसुरुङभागफ बए ताऩतन दोस्रो सुरुङभागफ बन ेआमोजनाको आफ्नो प्रमोजनका राथग 

भार प्रमोग हुनेछ । 
आमोजनाको हेडयेस सुरुङफाट ल्माएको ऩानी ऩावय हाउससम्भ र जान दईु वटा ठाडो सुरुङभध्मे एउटा ऩूया बएको छ 

बन ेदोस्रो तनभाफण कामफ जायी छ । तल्रो ठाडो सुरुङ ३७२ मभटयको छ बन ेभाथथल्रो ३१० मभटयको छ । भाथथल्रो 
ठाडो सुरुङको अफ ७५ मभटय सुरुङ तनभाफण हुन फाँकी छ । 
दोरखाको राभाफगयभा तनभाफणाधीन ४५६ भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनारे नमाँ 
सावफजतनक गयेको तामरकाबन्दा अतघ ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेसिंकेत देखखएको आमोजना सम्फद्ध कभफचायीहरू 

फताउँछन । 
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ऊजााभा ३ प्रततर्त भात्रै 
जरववद्मुत्भा फैंक रगानी 
मऻ फञ्जाड े

वाखणज्म फैंकहरूरे गत जेठसम्भ जरववद्मुत्भा ५० अफफ रुऩ माँ रगानी गयेका छन ्। मो फैंकहरूको कुर रगानीको ३ 

प्रततशत भार हो । ०७३ असायको तुरनाभा बन ेजरववद्मुत ्ऺेरको रगानी साढे ३१ प्रततशतरे फढी हो । ०७३ 

असायभा जरववद्मुत ्ऺेरभा फैंकहरूको रगानी ३८ अफफ रुऩ माँ थथमो । तय, फैैं िंकयहरू बन ेमो तथमािंकराई सही भान्न 

तमाय छ नन ्।  
जरववद्मुत ्ऺेरभा ठूरो ऋणको प्रततफद्धता बए ऩतन बुक्तानी हुन फाँकी यहेकारे रगानीको ३ 

प्रततशतभार देखखएको उनीहरूको बनाइ छ । „हार जरववद्मुत ्आमोजनाभा प्रततफद्धताको करयफ एक 

ततहाइ यकभ भार बुक्तानी (प्रवाह) बएको छ,‟ एक फैंकयरे बने, „आमोजनाको तनभाफणभा हढराइ बएकारे 

प्रततफद्धताको ठूरो अिंश बुक्तानी हुन नसकेको हो ।‟  
ववगतभा जरववद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गनफ खास  रुथच नदेखाएका फैंकहरूरे एक/डढे वषफमता आिाभक 

रूऩभा रगानी ववस्ताय गयेको फैंकसफ सिंघका अध्मऺ अतनरकेशयी शाहरे फताए ।  
„आउँदो एक/दईु वषफभा फैंकहरूको ठूरो रगानी जरववद्मुत ्आमोजनाभा जानेछ,‟ उनरे बने, „त्मसऩतछ 

जरववद्मुत्का ऺेरभा ठूरो प्रगतत देखखनेछ ।‟  
जरववद्मुत ्आमोजनाको तनभाफण सुस्त हँुदा मस ऺेरभा फैंकहरूरे प्रततफद्धताअनुसाय रगानी गनफ 
नसकेको उनरे जनाए । „याजनीततक अष्ट्स्थयता, स्थानीमवासीको अवयोध य जरववद्मुत्को अनुभततऩर 

मरएय भार फस्ने प्रववृत्तरे अथधकािंश आमोजनाको गतत सुस्त छ,‟ उनरे बने, „मद्मवऩ, ववमबन्न 

अवयोधका फीच ऩतन काभ बइयहेको छ, एक/दईु वषफभ  ऩरयणाभ देखखन्छ ।‟  
यारि फैंकको तनदेशनअनुसाय वाखणज्म फैंकहरूरे कुर रगानीको न्मूनतभ २० प्रततशत उत्ऩादनभूरक 

ऺेरभा, त्मसको न्मूनतभ १५ प्रततशत कृवष य ऊजाफ ऺेरभा ऋण प्रवाह गनुफऩछफ  । मसअतघ कृवष य ऊजाफभा 
न्मूनतभ १२ प्रततशत रगानी गनुफऩन ेव्मवस्था यहेकोभा चारु आथथफक वषफको भौहरक नीततभापफ त 

त्मसराई फढाएय १५ प्रततशत ऩुमाफइएको हो । मसका राथग फैंकहरूराई ०७४ असायसम्भको सभमावथध 

हदइएको छ । तय, फैंकहरूरे हारसम्भ ०७२ असायसम्भभा कृवष य ऊजाफभा गनुफऩन े१२ प्रततशतको तनदेशन 

ऩतन ऩूया गयेका छ नन ्। गत जेठसम्भ फैंकहरूरे कृवषभा ७.१ य ऊजाफभा ३ प्रततशत गयी १०.१ प्रततशत भार 

रगानी गयेका छन ्। मसयी तनदेशन ऩारना नगदाफ ऩतन यारि फैंकरे कुन  फैंकराई कायफाही गयेको छ न । 
फरु उक्त ऺेरभा बएको प्रततफद्धताराई ऩतन रगानीभा गणना गनफ ऩाउने व्मवस्था गयेको छ । मसरे 

तनदेशन ऩारना नगदाफ ऩतन यारि फैंकरे कायफाही गनफ सक्द न बन्ने छाऩ फैंकहरूभा फसेको छ ।  
यारि फैंकका अनुसाय गत व शाखसम्भ फैंकहरूरे कुर रगानीको १७.३ प्रततशत भार उत्ऩादनशीर ऺेरभा 
प्रवाह गयेका छन ्। मही असाय भसान्तसम्भ फैंकहरूरे मस्तो रगानी २० प्रततशत ऩुमाफउनुऩछफ  । तय, 

हारसम्भको ष्ट्स्थतत हेदाफ करयफ १५ हदनभा फैंकहरूरे उक्त सीभा ऩुमाफउन ेसम्बावना तनक  कभ बएको 
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जानकायहरू फताउँछन ्। मद्मवऩ, हार फैंक तथा ववत्तीम सिंस्थाफाट जरववद्मुत्भा करयफ डढे खफफ रुऩ माँ 
फयाफयको रगानी प्रततफद्धता बएको फैंकसफ सिंघको तथमािंक छ ।  
ऩतछल्रो सभमभा जरववद्मुत ्ऺेरभा फैंक तथा ववत्तीम सिंस्थाको रगानी फढे ऩतन त्मो ऩमाफप्त नबएको 
यारि फैंक अनुसन्धान ववबाग प्रभुख नयफहादयु थाऩारे फताए । „मो ऺेरभा ववत्तीम ऺेरको रगानी 
सकायात्भक छ । तय, फैंक तथा ववत्तीम सिंस्थाको सिंख्मा य फचत फढे अनुसाय जरववद्मुत्भा रगानी फढ्न 

सकेन,‟ एक सावफजतनक कामफिभभा उनरे बने । „अऩफाद फाहेक, जरववद्मुत्को रगानी जोखखभभा छ न । 
मसकायण मो ऺेरभा रगानी फढाउन फैंकहरूरे कन्जुस्माइँ गनुफ हँुद न,‟ थाऩारे थऩे । सम्झौताअनुसाय 

फैंकरे आमोजना तनभाफणका आधायभा चयणफद्ध रूऩभा ऋण बुक्तानी गदै जानुऩने य आमोजनाराई ती 
सतफ ऩूया गनै धेय  सभम राग्ने बएकारे प्रततफद्धताको तनक  कभ भार प्रवाह बएको फैंकयहरूरे फताएका 
छन ्।  
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फूढीगण्डकी आमोजना य गेजुवा 
डा. ववरणु शभाफ नेऩार 
तनवतफभान ऊजाफभन्री जनादफन शभाफरे आपू सयकायफाट फाहहरयँद  गदाफ फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना चीनको 
सयकायी स्वामभत्वभा यहेको गेजुवा ग्रुऩ कम्ऩनीराई बफना प्रततस्ऩधाफ सुम्ऩेऩतछ मो आमोजना अहहरे चचाफको 
मशखयभा छ । डा. फाफुयाभ बट्टयाई प्रधानभन्री बएको फेराभा सन ्२०१२ को डडसेम्फयभा मो आमोजनाको 
सम्बाव्मता अध्ममन, ववस्ततृ डडजाइन प्रततवेदन य टेन्डय डकुभेन्ट फनाउन बनेय ववद्मुत ्प्राथधकयणरे फ्रान्सको 
ट्र्माक्टफेर कम्ऩनीराई ऩयाभशफदाताको रूऩभा चमन गयम्ो । 
त्मसको रगत्त  फूढीगण्डकी आमोजना ववकास समभतत गठन गरयमो, जसको अध्मऺभा डा. बट्टयाईक  तनकट 

व्मष्ट्क्त तनमुक्त बए य त्मसऩतछ आमोजनाका सफ  काभ ववकास समभततअन्तगफत न  हँुद  आए । ट्र्माक्टफेरको 
तीनफस ेअध्ममनरे फूढीगण्डकी नदीभा २६३ मभटय अग्रो डफर-कबेचय आचफ ड्माभ य त्मसको नष्ट्जक  ऩावयहाउस 

फनाई एक हजाय दईु सम भेगावाट ऺभताको जरासममुक्त आमोजना फनाउन उऩमुक्त हुन ेदेखामो । 
ववस्ततृ अध्ममन य टेन्डय डकुभेन्टसभेत तमाय बइसकेको, जग्गा अथधग्रहण य भुआब्जाको काभ हँुद  गयेको य 

रयजबोमय ऺेरभा फनाइन ेरयङयोडको सभेत टेन्डय बइसकेको अवस्थाभा ववकास समभतत बिंग गयेय कम्ऩनी भोडरेभा 
रगी पाइनान्स जुटाउनेरगामत आमोजना तनभाफणको काभ नेऩारभा असपरमसद्ध कम्ऩनीराई हताय गयी 
सुम्ऩेकोभा ववमबन्न आशिंका य टीकाहटप्ऩणी उब्जेका हुन ्। मसका अरावा ट्र्माक्टफेरको डडजाइनभा ऩतन केही प्रश्न 

खडा बएका छन ्। 
आमोजनाको अध्ममन य डडजाइन 

स्भेकको सन ्१९७८ को प्रायष्ट्म्बक अध्ममनरे दईु समदेखख तीन सम भेगावाटको हुन ेबनेय देखाएको मो आमोजना 
नेऩार सयकायको १९८३/८४ को वप्रक्रपष्ट्जबफमरटी अध्ममनरे ६ सम भेगावाटको (ड्माभ हाइट २२५ मभटय, वावषफक 

इनजॉ २,४९५ थगगावाट आवय) हुने देखामो । ववद्मुत ्प्राथधकयणरे २०११ भा गयेको वप्रक्रपष्ट्जबफमरटीको रयभ्मुरे मो 
आमोजना ६ सम भेगावाटको फनाउँदा ११.४ घन्टा य एक हजाय एक सम ४० भेगावाटको फनाउँदा ६ घन्टा वऩक्रकङभा 
चराउन सक्रकन ेदेखामो । मो रयभ्मुरे ६०० भेगावाट (२,६७४ थगगावाट आवय) को राथग पुर सप्राइ रेबर ऩाँच सम 

२० मभटय य एक हजाय एक सम ४० भेगावाटको राथग कम्तीभा ५४० मभटय चाहहने ऩतन देखामो । 

२०१३/२०१५ को ट्र्माक्टफेरको अध्ममनरे फाह्र सम भेगावाटको आमोजना फनाउँदा सुक्खामाभ (ऩुस-व शाख) भा ८/९ 

घन्टा य वषाफमाभ (जेठ-भिंमसय) भा ४/१४ घन्टा ९१८ देखख फाह्र सम भेगावाटको येन्जभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनफ सक्रकने 
देखामो, जसफाट वावषफक ३,३८३ थगगावाट आवय इनजॉ (सुक्खाभा १,४०८ य वषाफभा १,९७५) प्राप्त हुन ेबमो । तय 

२०११ को रयभ्म ुरयऩोटफभा हदइएको १९६४-२००६ को डडस्चाजफ डटेाराई ववश्रेषण गदाफ ववस्ततृ रयऩोटफभा बतनएजस्तो 
सुक्खामाभभा ८/९ घन्टा वऩक्रकङ हुन सक्न ेदेखखदँ न । 

मो एयय अथवा जसयी ऩतन अग्रो ड्माभ फनाउनुऩछफ  बन्न ेभाइन्डसेटरे काभ गयेको बएय मस्तो बएको हुन सक्छ । 
ड्माभसाइटभा नावऩएको ऩतछल्रा ऩाँच वषफको डडस्चाजफको आधायभा मो इनजॉ २६५ रे फढ्छ बतनएको छ, तय छोटो 
सभमको डटेाराई बयऩदो नभातनन ेबएकारे त्मस्ता डटेा उल्रेख गरयएको छ न ।ड्माभ हाइट य 

इन्सस्टल्ड क्माऩास टी 



सुक्खामाभको वऩक आवयभा धेय  बफजुरी तनकाल्न ेउद्देश्म बएकारे मो आमोजनाको ड्माभ हाइट य इन्स्टल्ड 

क्माऩामसटी फढी याखखएको हो । अहहरेको ड्माभ हाइट वप्रक्रपष्ट्जबफमरटीको २२५ मभटयबन्दा ३८ मभटयरे फढी छ । 
पुर सप्राइ रेबर न  ऩहहरेको बन्दा २० मभटयभाथथ यहेको य पाउन्डसेनको गहहयाइ ऩतन यकक्रपल्ड ड्माभको बन्दा 
फढी चाहहन ेबएकारे मस्तो बएको हो । फढेको मो ३८ मभटयको हाइटरे ६ सम भेगावाट ऩावय त फढाउँछ, तय 

त्मसफाट प्राप्त थऩ ऊजाफ बन ेत्मस्त  ६/७ सम थगगावाट-आवय भार  हुने देखखन्छ । 
ववगतभा झैं अऺभ भान्छे बतॉ नगयी इभानदाय य सऺभ भान्छे खोजेय आमोजना ष्ट्जम्भा रगाउन ेय याजनीततक 

सहभतत कामभ गयी फूढीगण्डकी आमोजना ववकासराई तीव्र गततभा अगाडड फढाउनुऩन ेदेखखन्छ । 
साथ , मो थऩ ऊजाफरे हदन ेआम्दानी थऩ हाइटरे फढाउन ेखचफको तुरनाभा तनक  कभ हुन ेदेखखन्छ । धेय  अग्रो 
ड्माभफाट मसजफना हुन ेबूकम्ऩ य ऩहहयोका जोखखभहरू ज्माद  ठूरो स्केरका हुन्छन ्। त्मस्त  जग्गा अथधग्रहण, 

ऩुनवाफस य ड्माभको खचफ ऩतन ह्वात्त  फढ्न जान्छ । हाइड्रो य इरेक्िो-भेकातनकर इष्ट्क्वऩभेन्ट, ऩावयहाउस, वाटयवेको 
खचफ ऩतन फढ्न जान्छ य उच्च फाँध फनाउन ेठेकेदाय य कन्सल्ट्मान्टहरू ऩतन सीमभत बएकारे ततनीहरू धेय  भहँगा 
हुन्छन ्।खचफको हहसाफरे ऩतन २२५ मभटय अग्रो ड्माभ झन्ड  डढे खफफभा फन्मो बन े३८ मभटय हाइट फढ्दा मसको 
खचफ अरू एक खफफरे फढ्न ेदेखखमो । मो एक खफफभा त ४५६ भेगावाटको भाथथल्रो ताभाकोसी (२,२८१ थगगावाट-

आवय) जस्ता दइुटा प्रोजेक्ट न  फन्छन ्। स्भयण यहोस,् भाथथल्रो ताभाकोसीको सुरुको रागत अनुभान ३५ अफफ भार 

थथमो, तय बूकम्ऩरगामत ववववध कायणरे मसको खचफ फढेय ५० अफफको हायाहायीभा ऩुग्न ेदेखखन्छ । अवप्रर २०१५ 

बूकम्ऩको केन्रबफन्दकुो २० क्रकरोमभटयमबर ऩन ेआमोजनास्थर उच्च जोखखभभा यहेको बए ऩतन ड्माभको उचाइ 

अत्मथधक याखखएको य ऩहहल्म  गयेको साइष्ट्स्भक डडजाइनभा (ओफीई .०.६ जी) त्मरो बूकम्ऩ गइसकेऩतछ ऩतन कुन  
रयभ्म ुगरयएको देखखएन । 
त्मस गयी ड्माभसाइटको देब्र ेऩाटोभा यहेको कभजोय चट्टानको ऩतन ववस्ततृ अध्ममन नगयी मतत ठूरो सिंयचना 
याखखएको छ । जग्गा अथधग्रहणभा ऩन ेजमभन ऩतन ५०५ बन्दा फढी खेतीमोग्म उवफय बूमभ छ य २६५ जतत जिंगर 

ऩयेको छ । बौततक ऩूवाफधायभा १३२ क्रकरोमभटय त भोटयेफर योड य त्मसअन्तगफतका ६ वटा ऩक्की ऩुरहरू य कमौं 
अक्रपसहरू डुब्नेछन ्। 
पेवातारबन्दा १२ गुणा फढी ऺेरपर बएको मो जरासम तनभाफणको िभभा ८,११७ ऩरयवायका झन्ड  ४६ हजाय 

व्मष्ट्क्तहरू ववस्थावऩत हुनेछन ्। वप्रक्रपष्ट्जबफमरटी रयऩोटफरे बनेजस्त  २२५ मभटयक  हायाहायीभा ड्माभहाइट कामभ 

गनफ सकेभा मो डुफान अत्मथधक खचफ य जोखखभ धेय  न्मून गनफ सक्रकन्थमो । जसरे गदाफ प्रोजेक्ट पाइनाष्ट्न्समरी ऩतन 

आकषफक हुन सक्न ेय तनभाफण अफथध ऩतन दईु /ढाइ वषफरे कभ हुन ेथथमो । 

उच्च फाँधहरू धेय  खथचफरा य जोखखभमुक्त हुन ेबएकारे तमनीहरू फहुउद्देशीम हहसाफरे फनाइएका हुन्छन ्। 
उदाहयणको राथग बायतको बगीयथी नदीभा अवष्ट्स्थत २६०.५ मभटय अग्रो टेहयी ड्माभफाट एक हजाय भेगावाटको 
ऩम्ऩस्टोयेजसहहत दईु हजाय चाय सम भेगावाट बफजुरी तनस्कनेछ । साथ  ८ राख ८७ हजाय हेक्टय जमभनभा मसँचाइ 

य प्रततहदन १२ राख घनमभटय खानेऩानी हदल्री, उत्तयाखण्ड य उत्तय प्रदेशका औद्मोथगक सहयहरूभा ऩुयम्ाइनेछ । 
खचफभा फूढीगण्डकीबन्दा तनक  कभ देखखन ेटेहयी ड्माभ (२००६ भा १ अफफ अभेरयकी डरय) पाइदाभा बने तनक  अगाडड 

देखखन्छ । 
उचाइको हहसाफरे फूढीगण्डकीभा प्रस्ताववत ड्माभ सिंसायक  अग्रोभध्मेभ  ऩछफ  । हार बएकाभध्मे चायवटा य 

तनभाफणाधीनभा ६ ऩटा ड्माभहरू भार  मोबन्दा अग्रा यहेछन ्। डफर कबेचय आचफ ड्माभभा त मो सिंसायक  तेस्रो य 

दक्षऺण एमसमाको ऩहहरो ड्माभ हुन ेयहेछ । ऩटकऩटक सयकाय ऩरयवतफन, नेऩार फन्द, आमोजना प्रभुख ऩरयवतफन 



बइयहन ेअष्ट्स्थय याजनीतत बएको हाम्रो देशभा मतत ठूरो ऩरयमोजना सम्ऩन्न गनफ ऩतन अन्मरबन्दा तनक  फढी 
सभम य खचफ राग्न सक्छ, मो कुया ऩतन भनन गनुफऩन ेदेखखन्छ । 
ट्र्माक्टफेरजस्तो अनुबवी कन्सल्ट्मान्टरे क्राइन्टको प्रेसय नबई मो साइटभा मतत अग्रो ड्माभ सुझाव नगनुफऩन े

हो । स्भयणीम छ, मो आमोजना अध्ममनक  िभभा कन्सल्ट्मान्टको खचफभा सम्बाववत ठेकेदायहरूराई बेट्न 

तत्कारीन ऊजाफभन्री फ्रान्स घुभेको बन्न ेखफय त्मततफेरा मभडडमारे प्राथमभकताका साथ उठाएका थथए । मी 
ववमबन्न कायणरे फूढीगण्डकीभा २६३ मभटय अग्रो ड्माभ फनाउन ेतनणफम ऩुनयावरोकन हुनुऩन ेदेखखन्छ । ड्माभ 

हाइट घटेऩतछ इन्स्टल्ड क्माऩामसटी ऩतन त्महीअनुरूऩ घट्न जान्छ । 
रागत खचा य आम्दानी 
कुर फजेट २५९.३ अफफ नेऩारी रुऩ माँ अनुभान गरयएको मो आमोजनाका खचफ मस प्रकाय छन ्। ऩूवाफधाय (५.५ अफफ), 
ड्माभ (१०२.६ अफफ), ऩावयहाउस य वाटय व े(५५ अफफ), वातावयणीम (६१ अफफ) य कष्ट्न्टन्जेसी (३५ अफफ) । वातावयणीम 

खचफ ६१ अफफभध्मे ४५ अफफ त जग्गा अथधग्रहण य ऩुनफाफसभा भार  छ, मतत यकभरे त भाथथल्रो ताभाकोसीफयाफयको 
नमाँ प्रोजेक्ट न  फनाउन ऩुग्न ेदेखखन्छ । 
आमोजनाको आम्दानी बनेको वावषफक ३३८.३ कयोड मुतनट बफजुरी बफिी गयेफाऩत आउन ेभूल्म हो । हाम्रो सुक्खा 
इनजॉको भूल्म वषाफको इनजॉको बन्दा झन्ड  दईु गुणा फढी बएकारे महाँ त सुक्खा इनजॉ कतत तनस्कन्छ बन्न े

कुयारे झन  भहत्व याख्छ । सयसततफ हेदाफ ६ सम भेगावाट य फाह्र सम भेगावाटको फूढीगण्डकीरे हदन ेसुक्खा इनजॉको 
ऩरयभाणभा तीनचाय सम थगगावाट-आवयबन्दा फढी पयक नहोरा । तसथफ ६ समफाट फाह्र सम भेगावाटभा जाँद भा 
आमोजनाको आम्दानीभा त्मतत धेय  वदृ्थध हुन ेदेखखदँ न । 
प्रततभेगावाट रागत दईु हजाय एक सम ६० अभेरयकी डरय हेदाफ आमोजना सस्त जस्तो देखखए ऩतन अरू प्राइबेट 

आमोजनाजस्तो कभमसफमर रोनभा फनाउन ेय इष्ट्क्वटीभा २०५ रयटनफ हदन ेहो बन ेप्रततमुतनट उत्ऩादन भूल्म २१.५ 

सेन्ट ऩनफ जान ेयहेछ, जुन प्राथधकयणरे बफजुरी फेचये ऩाउन ेवा अरूसँग क्रकतनयाखेको भूल्मबन्दा तीन गुणाबन्दा 
फढी छ । मसको जडडत ऺभता न  अत्मथधक फढी बएकारे प्रतत भेगावाट खचफ हठक  देखखएको हो । 
तय मो आमोजना अहहरेक  डडजाइनभा फनाउन मभल्ने क्रपष्ट्जफर आमोजना होइन । पाइनाष्ट्न्समर सूचकािंकहरूरे 

ऩतन मो प्रोजेक्ट त्मतत याम्रो देखाउँद नन ्(एपआईआयआय ७५, ईआईआयआय १५.५५), मो ऩतन प्रततमुतनट इनजॉको 
भूल्म १७.९ सेन्ट भानेय गयेको जस्तो देखखन्छ, जुन अहहरेको स्टोयेज ट्मारयप (१२.४० रुऩ माँ) बन्दा डढे गुणा फढी 
हो । 
 ेडडभेन्सट इस्स्टभेट 

जरासम आमोजनाको डडजाइन राइपको तनधाफयण सेडडभेन्ट कतत आउँछ बन्न ेरेखाजोखा गयेय गरयन ेहो । 
सेडडभेन्टको आकरन य म्मानेजभेन्ट सही तरयकारे गनफ सक्रकएन बन ेरयजबोमय तछट्ट  बरयएय स्टोयेज ऺभता 
घट्न गई बफजुरीको उत्ऩादन कभ हुन जान्छ बन ेटफाफइन य अरू इष्ट्क्वऩभेन्टहरू फढी खखइएय तछटोतछटो फदल्नुऩन े

हुन्छ । डडजाइनभा प्रमोग बएको सेडडभेन्ट इन्फ्रो (१,९६० घनमभटय प्रतत वगफ क्रकरोमभटय प्रततवषफ) य स्टोयेज-रस 

भ्मारुहरू धेय  कभ जस्तो देखखन्छ । 
रयजबोमयको राइब स्टोयेज ५० वषफभा ७५ य १०० वषफभा १३५ भार घट्न ेदेखाइएको छ, जुन त्मतत ववश्वासराग्दो 
देखखदँ न । स्टोयेज-रस भुख्मत् फ्रमसङ कहहरे य कसयी गन ेबन्नेभा बय ऩछफ , जुन कुया डडजाइन रयऩोटफभा उल्रेख 

गरयएको देखखदँ न । आमोजनाको खचफ य आम्दानीभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩान ेसेडडभेन्टको अध्ममन य ववश्रेषणभा ऩतन 

रयभ्मुको आवश्मकता देखखन्छ । 



स ॉचाइ य खानेऩानी 
थचतवनरगामतका ऺेरभा मसँचाइ य खानेऩानी ऩुयम्ाउनका साथ  थऩ ऊजाफ तनकारेय मो आमोजनाराई धेय  अथफभा 
फहुउद्देश्मीम फनाउन सक्रकन्थमो, तय ववस्ततृ अध्ममनरे त्मस्तो गयेको देखखदँ न । फरु आश्चमफजनक रूऩभा 
बफजुरी तनकाल्न नमभल्न ेतय ऩयेभा मसँचाइ य खानेऩानीको राथग बनेय रयजबोमयभा २७ मभटयको कन्जबेसन जोन 

(४४०-४६७ मभटय, ५८.२ कयोड घनमभटय स्टोयेज) छुट्ट्माइएको छ । 
मो कहाँको मसँचाइ वा खानेऩानीको राथग सोथचएको हो प्रस्ट छ न तय मसो हेदाफ सुक्खामाभभा गण्डक क्मानरफाट 

बायतततय जान ेऩानीराई फढाउन ेउद्देश्मरे याखखएको हुनसक्छ । हुन त मो रयजबफको ऩानी नछोड्दा ऩतन 

फूढीगण्डकीको ऩावयहाउसफाट तनस्कन ेऩानीरे न  सुक्खामाभभा गण्डकको ऩानीराई अहहरेबन्दा औसतभा ५०५ रे 

वदृ्थध गरयहदन्छ, तय मो रयजबफरे आवश्मक ऩदाफ अरू थप्न ेकाभ गछफ  । 
कन्जबेसन जोनबन्दा भाथथ २९ मभटयको अको रयजबफ राइब स्टोयेज (४६७-४९६ मभटय, ९५.२ कयोड घनमभटय) 

याखखएको छ, जसराई आवश्मक ऩयेभा सुक्खामाभभा बफजुरी तनकाल्न प्रमोग गनफ सक्रकन ेबतनएको छ । मस्ता 
ड्माभहरूभा साभान्मतमा राइब य डडे स्टोयेजफाहेक अरू जोनहरू याखखदँ नन,् तय महाँ क्रकन अततरयक्त जोनहरू 

याखेय ड्माभहाइट फढाइएको छ बन्न ेयहस्मभम देखखन्छ । गण्डक क्मानर य रङटभफभा बायतको रयबय मरिंक्रकङ 

प्रोजेक्टराई पाइदा ऩुग्न ेगयेय मतत अग्रो ड्माभ डडजाइन गरयएको त होइन बन्न ेआशिंकाराई मस्ता कुयारे धेय  फर 

ऩुयम्ाएको देखखन्छ । गण्डक ऩावयहाउस य प्रस्ताववत सुऩय बरशूरी अतन सप्तगण्डकी हाइड्रो प्रोजेक्टहरूराई केही 
पाइदा ऩुग्न ेफताए ऩतन सुक्खामाभभा गण्डक क्मानरको ऩानी फढ्न गई बायतराई हुन ेपाइदाको सन्दबफभा दईु 

देशफीचभा केकसयी फेतनक्रपट सेमरयङ गनफ सक्रकन्छ बन्नेभा मो ववस्ततृ रयऩोटफ भौन देखखन्छ । 
ईऩी ी एन्सड एप भोडरे 

हाइड्रोऩावय तनभाफणभा त्मतत प्रचरनभा नयहेको ईऩीसी एन्ड एप भोडरे वास्तवभा ईऩीसी भोडरे न  हो । तय मसभा 
पाइनान्स जुटाउन ेष्ट्जम्भेवायी ऩतन ठेकेदायक  हुन्छ । तय ठेकेदायको कन्ट्र्माक्ट प्राइस य ऩेभेन्ट भोड कस्तो हुन्छ, 

ड्माभ हाइट य इन्स्टल्ड क्माऩामसटीभा केही ऩरयवतफन हुन्छ क्रक हँुद न बन्न ेकुयाहरू एअओमूभा प्रस्ट छ नन ्। 
ठेकेदाय न  तनमुष्ट्क्त बइसकेको अवस्थाभा कसयी कन्ट्र्माक्ट प्राइसभा नेगोमसएसन होरा बन्न ेकूतुहरताको ववषम 

छ । 
गेजुवासँगको सम्झौताको फायेभा ठूरा ऩाटॊका नेताहरूरे खास  भुख खोरेका छ नन ्। तय सभमभा काभ गनफ नसकेय 

हजाफना ततनुफऩन ेबएऩतछ ईऩीसी ठेक्काको भभफववऩयीत भाथथल्रो बरशूरी ३ ए राई ६० फाट ९० भेगावाट फनाउनुऩछफ  
बन्द  रबफङ गदै हहँडकेो मही गेजुवाको ऩऺऩोषण गयेका तत्कारीन प्रधानभन्री फाफुयाभ बट्टयाई, फूढीगण्डकी 
ववकास समभततका ऩूवफ अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारगामत सम्ऩूणफ नमाँ शष्ट्क्त ऩाटॊ बन ेमो सम्झौता यारिको 
हहतभा छ न य मसभा भ्ररटाचायको गन्ध आएको छ बन्द  ववयोधभा उरकेा छन ्। 
तनवतफभान ऊजाफभन्री जनादफन शभाफरे आपू सयकायफाट फाहहरयँद  गदाफ फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना चीनको 
सयकायी स्वामभत्वभा यहेको गेजुवा ग्रुऩ कम्ऩनीराई बफना प्रततस्ऩधाफ सुम्ऩेऩतछ मो आमोजना अहहरे चचाफको 
मशखयभा छ । डा. फाफुयाभ बट्टयाई प्रधानभन्री बएको फेराभा सन ्२०१२ को डडसेम्फयभा मो आमोजनाको 
सम्बाव्मता अध्ममन, ववस्ततृ डडजाइन प्रततवेदन य टेन्डय डकुभेन्ट फनाउन बनेय ववद्मुत ्प्राथधकयणरे फ्रान्सको 
ट्र्माक्टफेर कम्ऩनीराई ऩयाभशफदाताको रूऩभा चमन गयम्ो । 
त्मसको रगत्त  फूढीगण्डकी आमोजना ववकास समभतत गठन गरयमो, जसको अध्मऺभा डा. बट्टयाईक  तनकट 

व्मष्ट्क्त तनमुक्त बए य त्मसऩतछ आमोजनाका सफ  काभ ववकास समभततअन्तगफत न  हँुद  आए । ट्र्माक्टफेरको 



तीनफस ेअध्ममनरे फूढीगण्डकी नदीभा २६३ मभटय अग्रो डफर-कबेचय आचफ ड्माभ य त्मसको नष्ट्जक  ऩावयहाउस 

फनाई एक हजाय दईु सम भेगावाट ऺभताको जरासममुक्त आमोजना फनाउन उऩमुक्त हुन ेदेखामो । 
ववस्ततृ अध्ममन य टेन्डय डकुभेन्टसभेत तमाय बइसकेको, जग्गा अथधग्रहण य भुआब्जाको काभ हँुद  गयेको य 

रयजबोमय ऺेरभा फनाइन ेरयङयोडको सभेत टेन्डय बइसकेको अवस्थाभा ववकास समभतत बिंग गयेय कम्ऩनी भोडरेभा 
रगी पाइनान्स जुटाउनेरगामत आमोजना तनभाफणको काभ नेऩारभा असपरमसद्ध कम्ऩनीराई हताय गयी 
सुम्ऩेकोभा ववमबन्न आशिंका य टीकाहटप्ऩणी उब्जेका हुन ्। मसका अरावा ट्र्माक्टफेरको डडजाइनभा ऩतन केही प्रश्न 

खडा बएका छन ्। 
आमोजनाको अध्ममन य डडजाइन 

स्भेकको सन ्१९७८ को प्रायष्ट्म्बक अध्ममनरे दईु समदेखख तीन सम भेगावाटको हुन ेबनेय देखाएको मो आमोजना 
नेऩार सयकायको १९८३/८४ को वप्रक्रपष्ट्जबफमरटी अध्ममनरे ६ सम भेगावाटको (ड्माभ हाइट २२५ मभटय, वावषफक 

इनजॉ २,४९५ थगगावाट आवय) हुने देखामो । ववद्मुत ्प्राथधकयणरे २०११ भा गयेको वप्रक्रपष्ट्जबफमरटीको रयभ्मुरे मो 
आमोजना ६ सम भेगावाटको फनाउँदा ११.४ घन्टा य एक हजाय एक सम ४० भेगावाटको फनाउँदा ६ घन्टा वऩक्रकङभा 
चराउन सक्रकन ेदेखामो । मो रयभ्मुरे ६०० भेगावाट (२,६७४ थगगावाट आवय) को राथग पुर सप्राइ रेबर ऩाँच सम 

२० मभटय य एक हजाय एक सम ४० भेगावाटको राथग कम्तीभा ५४० मभटय चाहहने ऩतन देखामो । 

२०१३/२०१५ को ट्र्माक्टफेरको अध्ममनरे फाह्र सम भेगावाटको आमोजना फनाउँदा सुक्खामाभ (ऩुस-व शाख) भा ८/९ 

घन्टा य वषाफमाभ (जेठ-भिंमसय) भा ४/१४ घन्टा ९१८ देखख फाह्र सम भेगावाटको येन्जभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनफ सक्रकने 
देखामो, जसफाट वावषफक ३,३८३ थगगावाट आवय इनजॉ (सुक्खाभा १,४०८ य वषाफभा १,९७५) प्राप्त हुन ेबमो । तय 

२०११ को रयभ्म ुरयऩोटफभा हदइएको १९६४-२००६ को डडस्चाजफ डटेाराई ववश्रेषण गदाफ ववस्ततृ रयऩोटफभा बतनएजस्तो 
सुक्खामाभभा ८/९ घन्टा वऩक्रकङ हुन सक्न ेदेखखदँ न । 

मो एयय अथवा जसयी ऩतन अग्रो ड्माभ फनाउनुऩछफ  बन्न ेभाइन्डसेटरे काभ गयेको बएय मस्तो बएको हुन सक्छ । 
ड्माभसाइटभा नावऩएको ऩतछल्रा ऩाँच वषफको डडस्चाजफको आधायभा मो इनजॉ २६५ रे फढ्छ बतनएको छ, तय छोटो 
सभमको डटेाराई बयऩदो नभातनन ेबएकारे त्मस्ता डटेा उल्रेख गरयएको छ न ।ड्माभ हाइट य 

इन्सस्टल्ड क्माऩास टी 
सुक्खामाभको वऩक आवयभा धेय  बफजुरी तनकाल्न ेउद्देश्म बएकारे मो आमोजनाको ड्माभ हाइट य इन्स्टल्ड 

क्माऩामसटी फढी याखखएको हो । अहहरेको ड्माभ हाइट वप्रक्रपष्ट्जबफमरटीको २२५ मभटयबन्दा ३८ मभटयरे फढी छ । 
पुर सप्राइ रेबर न  ऩहहरेको बन्दा २० मभटयभाथथ यहेको य पाउन्डसेनको गहहयाइ ऩतन यकक्रपल्ड ड्माभको बन्दा 
फढी चाहहन ेबएकारे मस्तो बएको हो । फढेको मो ३८ मभटयको हाइटरे ६ सम भेगावाट ऩावय त फढाउँछ, तय 

त्मसफाट प्राप्त थऩ ऊजाफ बन ेत्मस्त  ६/७ सम थगगावाट-आवय भार  हुन ेदेखखन्छ । 
ववगतभा झैं अऺभ भान्छे बतॉ नगयी इभानदाय य सऺभ भान्छे खोजेय आमोजना ष्ट्जम्भा रगाउन ेय याजनीततक 

सहभतत कामभ गयी फूढीगण्डकी आमोजना ववकासराई तीव्र गततभा अगाडड फढाउनुऩन ेदेखखन्छ । 
साथ , मो थऩ ऊजाफरे हदने आम्दानी थऩ हाइटरे फढाउन ेखचफको तुरनाभा तनक  कभ हुन ेदेखखन्छ । धेय  अग्रो 
ड्माभफाट मसजफना हुन ेबूकम्ऩ य ऩहहयोका जोखखभहरू ज्माद  ठूरो स्केरका हुन्छन ्। त्मस्त  जग्गा अथधग्रहण, 

ऩुनवाफस य ड्माभको खचफ ऩतन ह्वात्त  फढ्न जान्छ । हाइड्रो य इरेक्िो-भेकातनकर इष्ट्क्वऩभेन्ट, ऩावयहाउस, वाटयवेको 
खचफ ऩतन फढ्न जान्छ य उच्च फाँध फनाउन ेठेकेदाय य कन्सल्ट्मान्टहरू ऩतन सीमभत बएकारे ततनीहरू धेय  भहँगा 
हुन्छन ्। 



खचफको हहसाफरे ऩतन २२५ मभटय अग्रो ड्माभ झन्ड  डढे खफफभा फन्मो बने ३८ मभटय हाइट फढ्दा मसको खचफ अरू 

एक खफफरे फढ्न ेदेखखमो । मो एक खफफभा त ४५६ भेगावाटको भाथथल्रो ताभाकोसी (२,२८१ थगगावाट-आवय) जस्ता 
दइुटा प्रोजेक्ट न  फन्छन ्। स्भयण यहोस,् भाथथल्रो ताभाकोसीको सुरुको रागत अनुभान ३५ अफफ भार थथमो, तय 

बूकम्ऩरगामत ववववध कायणरे मसको खचफ फढेय ५० अफफको हायाहायीभा ऩुग्न ेदेखखन्छ । अवप्रर २०१५ बूकम्ऩको 
केन्रबफन्दकुो २० क्रकरोमभटयमबर ऩने आमोजनास्थर उच्च जोखखभभा यहेको बए ऩतन ड्माभको उचाइ अत्मथधक 

याखखएको य ऩहहल्म  गयेको साइष्ट्स्भक डडजाइनभा (ओफीई .०.६ जी) त्मरो बूकम्ऩ गइसकेऩतछ ऩतन कुन  रयभ्म ु

गरयएको देखखएन । 
त्मस गयी ड्माभसाइटको देब्र ेऩाटोभा यहेको कभजोय चट्टानको ऩतन ववस्ततृ अध्ममन नगयी मतत ठूरो सिंयचना 
याखखएको छ । जग्गा अथधग्रहणभा ऩन ेजमभन ऩतन ५०५ बन्दा फढी खेतीमोग्म उवफय बूमभ छ य २६५ जतत जिंगर 

ऩयेको छ । बौततक ऩूवाफधायभा १३२ क्रकरोमभटय त भोटयेफर योड य त्मसअन्तगफतका ६ वटा ऩक्की ऩुरहरू य कमौं 
अक्रपसहरू डुब्नेछन ्। 
पेवातारबन्दा १२ गुणा फढी ऺेरपर बएको मो जरासम तनभाफणको िभभा ८,११७ ऩरयवायका झन्ड  ४६ हजाय 

व्मष्ट्क्तहरू ववस्थावऩत हुनेछन ्। वप्रक्रपष्ट्जबफमरटी रयऩोटफरे बनेजस्त  २२५ मभटयक  हायाहायीभा ड्माभहाइट कामभ 

गनफ सकेभा मो डुफान अत्मथधक खचफ य जोखखभ धेय  न्मून गनफ सक्रकन्थमो । जसरे गदाफ प्रोजेक्ट पाइनाष्ट्न्समरी ऩतन 

आकषफक हुन सक्न ेय तनभाफण अफथध ऩतन दईु /ढाइ वषफरे कभ हुन ेथथमो । 

उच्च फाँधहरू धेय  खथचफरा य जोखखभमुक्त हुन ेबएकारे तमनीहरू फहुउद्देशीम हहसाफरे फनाइएका हुन्छन ्। 
उदाहयणको राथग बायतको बगीयथी नदीभा अवष्ट्स्थत २६०.५ मभटय अग्रो टेहयी ड्माभफाट एक हजाय भेगावाटको 
ऩम्ऩस्टोयेजसहहत दईु हजाय चाय सम भेगावाट बफजुरी तनस्कनेछ । साथ  ८ राख ८७ हजाय हेक्टय जमभनभा मसँचाइ 

य प्रततहदन १२ राख घनमभटय खानेऩानी हदल्री, उत्तयाखण्ड य उत्तय प्रदेशका औद्मोथगक सहयहरूभा ऩुयम्ाइनेछ । 
खचफभा फूढीगण्डकीबन्दा तनक  कभ देखखन ेटेहयी ड्माभ (२००६ भा १ अफफ अभेरयकी डरय) पाइदाभा बने तनक  अगाडड 

देखखन्छ । 
उचाइको हहसाफरे फूढीगण्डकीभा प्रस्ताववत ड्माभ सिंसायक  अग्रोभध्मेभ  ऩछफ  । हार बएकाभध्मे चायवटा य 

तनभाफणाधीनभा ६ ऩटा ड्माभहरू भार  मोबन्दा अग्रा यहेछन ्। डफर कबेचय आचफ ड्माभभा त मो सिंसायक  तेस्रो य 

दक्षऺण एमसमाको ऩहहरो ड्माभ हुन ेयहेछ । ऩटकऩटक सयकाय ऩरयवतफन, नेऩार फन्द, आमोजना प्रभुख ऩरयवतफन 

बइयहन ेअष्ट्स्थय याजनीतत बएको हाम्रो देशभा मतत ठूरो ऩरयमोजना सम्ऩन्न गनफ ऩतन अन्मरबन्दा तनक  फढी 
सभम य खचफ राग्न सक्छ, मो कुया ऩतन भनन गनुफऩन ेदेखखन्छ । 
ट्र्माक्टफेरजस्तो अनुबवी कन्सल्ट्मान्टरे क्राइन्टको प्रेसय नबई मो साइटभा मतत अग्रो ड्माभ सुझाव नगनुफऩन े

हो । स्भयणीम छ, मो आमोजना अध्ममनक  िभभा कन्सल्ट्मान्टको खचफभा सम्बाववत ठेकेदायहरूराई बेट्न 

तत्कारीन ऊजाफभन्री फ्रान्स घुभेको बन्न ेखफय त्मततफेरा मभडडमारे प्राथमभकताका साथ उठाएका थथए । मी 
ववमबन्न कायणरे फूढीगण्डकीभा २६३ मभटय अग्रो ड्माभ फनाउन ेतनणफम ऩुनयावरोकन हुनुऩन ेदेखखन्छ । ड्माभ 

हाइट घटेऩतछ इन्स्टल्ड क्माऩामसटी ऩतन त्महीअनुरूऩ घट्न जान्छ । 
रागत खचा य आम्दानी 
कुर फजेट २५९.३ अफफ नेऩारी रुऩ माँ अनुभान गरयएको मो आमोजनाका खचफ मस प्रकाय छन ्। ऩूवाफधाय (५.५ अफफ), 
ड्माभ (१०२.६ अफफ), ऩावयहाउस य वाटय व े(५५ अफफ), वातावयणीम (६१ अफफ) य कष्ट्न्टन्जेसी (३५ अफफ) । वातावयणीम 



खचफ ६१ अफफभध्मे ४५ अफफ त जग्गा अथधग्रहण य ऩुनफाफसभा भार  छ, मतत यकभरे त भाथथल्रो ताभाकोसीफयाफयको 
नमाँ प्रोजेक्ट न  फनाउन ऩुग्न ेदेखखन्छ । 
आमोजनाको आम्दानी बनेको वावषफक ३३८.३ कयोड मुतनट बफजुरी बफिी गयेफाऩत आउन ेभूल्म हो । हाम्रो सकु्खा 
इनजॉको भूल्म वषाफको इनजॉको बन्दा झन्ड  दईु गुणा फढी बएकारे महाँ त सुक्खा इनजॉ कतत तनस्कन्छ बन्न े

कुयारे झन  भहत्व याख्छ । सयसततफ हेदाफ ६ सम भेगावाट य फाह्र सम भेगावाटको फूढीगण्डकीरे हदन ेसुक्खा इनजॉको 
ऩरयभाणभा तीनचाय सम थगगावाट-आवयबन्दा फढी पयक नहोरा । तसथफ ६ समफाट फाह्र सम भेगावाटभा जाँद भा 
आमोजनाको आम्दानीभा त्मतत धेय  वदृ्थध हुन ेदेखखदँ न । 
प्रततभेगावाट रागत दईु हजाय एक सम ६० अभेरयकी डरय हेदाफ आमोजना सस्त जस्तो देखखए ऩतन अरू प्राइबेट 

आमोजनाजस्तो कभमसफमर रोनभा फनाउन ेय इष्ट्क्वटीभा २०५ रयटनफ हदन ेहो बन ेप्रततमुतनट उत्ऩादन भूल्म २१.५ 

सेन्ट ऩनफ जान ेयहेछ, जुन प्राथधकयणरे बफजुरी फेचये ऩाउन ेवा अरूसँग क्रकतनयाखेको भूल्मबन्दा तीन गुणाबन्दा 
फढी छ । मसको जडडत ऺभता न  अत्मथधक फढी बएकारे प्रतत भेगावाट खचफ हठक  देखखएको हो । 
तय मो आमोजना अहहरेक  डडजाइनभा फनाउन मभल्ने क्रपष्ट्जफर आमोजना होइन । पाइनाष्ट्न्समर सूचकािंकहरूरे 

ऩतन मो प्रोजेक्ट त्मतत याम्रो देखाउँद नन ्(एपआईआयआय ७५, ईआईआयआय १५.५५), मो ऩतन प्रततमुतनट इनजॉको 
भूल्म १७.९ सेन्ट भानेय गयेको जस्तो देखखन्छ, जुन अहहरेको स्टोयेज ट्मारयप (१२.४० रुऩ माँ) बन्दा डढे गुणा फढी 
हो । 
 ेडडभेन्सट इस्स्टभेट 

जरासम आमोजनाको डडजाइन राइपको तनधाफयण सेडडभेन्ट कतत आउँछ बन्न ेरेखाजोखा गयेय गरयन ेहो । 
सेडडभेन्टको आकरन य म्मानेजभेन्ट सही तरयकारे गनफ सक्रकएन बन ेरयजबोमय तछट्ट  बरयएय स्टोयेज ऺभता 
घट्न गई बफजुरीको उत्ऩादन कभ हुन जान्छ बन ेटफाफइन य अरू इष्ट्क्वऩभेन्टहरू फढी खखइएय तछटोतछटो फदल्नुऩन े

हुन्छ । डडजाइनभा प्रमोग बएको सेडडभेन्ट इन्फ्रो (१,९६० घनमभटय प्रतत वगफ क्रकरोमभटय प्रततवषफ) य स्टोयेज-रस 

भ्मारुहरू धेय  कभ जस्तो देखखन्छ । 
रयजबोमयको राइब स्टोयेज ५० वषफभा ७५ य १०० वषफभा १३५ भार घट्न ेदेखाइएको छ, जुन त्मतत ववश्वासराग्दो 
देखखदँ न । स्टोयेज-रस भुख्मत् फ्रमसङ कहहरे य कसयी गन ेबन्नेभा बय ऩछफ , जुन कुया डडजाइन रयऩोटफभा उल्रेख 

गरयएको देखखदँ न । आमोजनाको खचफ य आम्दानीभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩान ेसेडडभेन्टको अध्ममन य ववश्रेषणभा ऩतन 

रयभ्मुको आवश्मकता देखखन्छ । 
स ॉचाइ य खानेऩानी 
थचतवनरगामतका ऺेरभा मसँचाइ य खानेऩानी ऩुयम्ाउनका साथ  थऩ ऊजाफ तनकारेय मो आमोजनाराई धेय  अथफभा 
फहुउद्देश्मीम फनाउन सक्रकन्थमो, तय ववस्ततृ अध्ममनरे त्मस्तो गयेको देखखदँ न । फरु आश्चमफजनक रूऩभा 
बफजुरी तनकाल्न नमभल्न ेतय ऩयेभा मसँचाइ य खानेऩानीको राथग बनेय रयजबोमयभा २७ मभटयको कन्जबेसन जोन 

(४४०-४६७ मभटय, ५८.२ कयोड घनमभटय स्टोयेज) छुट्ट्माइएको छ । 
मो कहाँको मसँचाइ वा खानेऩानीको राथग सोथचएको हो प्रस्ट छ न तय मसो हेदाफ सुक्खामाभभा गण्डक क्मानरफाट 

बायतततय जान ेऩानीराई फढाउन ेउद्देश्मरे याखखएको हुनसक्छ । हुन त मो रयजबफको ऩानी नछोड्दा ऩतन 

फूढीगण्डकीको ऩावयहाउसफाट तनस्कन ेऩानीरे न  सुक्खामाभभा गण्डकको ऩानीराई अहहरेबन्दा औसतभा ५०५ रे 

वदृ्थध गरयहदन्छ, तय मो रयजबफरे आवश्मक ऩदाफ अरू थप्न ेकाभ गछफ  । 



कन्जबेसन जोनबन्दा भाथथ २९ मभटयको अको रयजबफ राइब स्टोयेज (४६७-४९६ मभटय, ९५.२ कयोड घनमभटय) 

याखखएको छ, जसराई आवश्मक ऩयेभा सुक्खामाभभा बफजुरी तनकाल्न प्रमोग गनफ सक्रकन ेबतनएको छ । मस्ता 
ड्माभहरूभा साभान्मतमा राइब य डडे स्टोयेजफाहेक अरू जोनहरू याखखदँ नन,् तय महाँ क्रकन अततरयक्त जोनहरू 

याखेय ड्माभहाइट फढाइएको छ बन्न ेयहस्मभम देखखन्छ । गण्डक क्मानर य रङटभफभा बायतको रयबय मरिंक्रकङ 

प्रोजेक्टराई पाइदा ऩुग्न ेगयेय मतत अग्रो ड्माभ डडजाइन गरयएको त होइन बन्न ेआशिंकाराई मस्ता कुयारे धेय  फर 

ऩुयम्ाएको देखखन्छ । गण्डक ऩावयहाउस य प्रस्ताववत सुऩय बरशूरी अतन सप्तगण्डकी हाइड्रो प्रोजेक्टहरूराई केही 
पाइदा ऩुग्न ेफताए ऩतन सुक्खामाभभा गण्डक क्मानरको ऩानी फढ्न गई बायतराई हुन ेपाइदाको सन्दबफभा दईु 

देशफीचभा केकसयी फेतनक्रपट सेमरयङ गनफ सक्रकन्छ बन्नेभा मो ववस्ततृ रयऩोटफ भौन देखखन्छ । 
ईऩी ी एन्सड एप भोडरे 

हाइड्रोऩावय तनभाफणभा त्मतत प्रचरनभा नयहेको ईऩीसी एन्ड एप भोडरे वास्तवभा ईऩीसी भोडरे न  हो । तय मसभा 
पाइनान्स जुटाउन ेष्ट्जम्भेवायी ऩतन ठेकेदायक  हुन्छ । तय ठेकेदायको कन्ट्र्माक्ट प्राइस य ऩेभेन्ट भोड कस्तो हुन्छ, 

ड्माभ हाइट य इन्स्टल्ड क्माऩामसटीभा केही ऩरयवतफन हुन्छ क्रक हँुद न बन्न ेकुयाहरू एअओमूभा प्रस्ट छ नन ्। 
ठेकेदाय न  तनमुष्ट्क्त बइसकेको अवस्थाभा कसयी कन्ट्र्माक्ट प्राइसभा नेगोमसएसन होरा बन्न ेकूतुहरताको ववषम 

छ । 
गेजुवासँगको सम्झौताको फायेभा ठूरा ऩाटॊका नेताहरूरे खास  भुख खोरेका छ नन ्। तय सभमभा काभ गनफ नसकेय 

हजाफना ततनुफऩन ेबएऩतछ ईऩीसी ठेक्काको भभफववऩयीत भाथथल्रो बरशूरी ३ ए राई ६० फाट ९० भेगावाट फनाउनुऩछफ  
बन्द  रबफङ गदै हहँडकेो मही गेजुवाको ऩऺऩोषण गयेका तत्कारीन प्रधानभन्री फाफुयाभ बट्टयाई, फूढीगण्डकी 
ववकास समभततका ऩूवफ अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारगामत सम्ऩूणफ नमाँ शष्ट्क्त ऩाटॊ बन ेमो सम्झौता यारिको 
हहतभा छ न य मसभा भ्ररटाचायको गन्ध आएको छ बन्द  ववयोधभा उरकेा छन ्। 
मी ववमबन्न घटनािभरे मो २५९.३ अफफ रुऩ माँ वास्तववक खचफ हुन ेफजेट हो अथवा मसभा केही कमभसनको अिंश 

ऩतन घुसाइएको छ बनेय शिंका गन ेठाउँ देखखन्छ । मो साइजको प्रोजेक्टको राथग छुट्ट्माइएको फजेट ज्माद  
धेय जस्तो देखखएको य कष्ट्न्टन्जेन्सी ऩतन धेय  याखखएकारे मो शिंकाराई थऩ भरजर गयेको हो । 
अफ गनुाऩन ेकाभ 

१. काठभाडौं, थचतवन, ऩोखयारगामतका ठूरा रोडसेन्टयको नष्ट्जक यहेको मो आमोजना यारिको राथग धेय  
भहत्वऩूणफ बएकारे पाइनाष्ट्न्समरी बामफर नदेखखए ऩतन ड्माभ हाइट य इन्स्टल्ड क्माऩामसटी रयभ्म ुगयेय 

तनभाफणभा जानुऩन ेदेखखन्छ । हाभीराई मो एउटा भार  जरासम आमोजनारे नऩुग्न ेबएकारे मो एउट  आमोजनाभा 
वऩक्रकङको नाभभा धेय  अग्रो ड्माभ यखेय बायजतत आपूराई पाइदा जतत अरूराई हुन ेगयी डडजाइन गरयन ुहँुद न । 
मसराई फहुउद्देश्मीम फनाइनुऩछफ  य रयभ्मुको काभ प्रततष्ट्रठत अन्तयाफष्ट्रिम कन्सल्ट्मान्ट अथवा प्मानर अप 

एक्स्ऩटफस ्खडा गयेय गयाउन सक्रकन्छ । 
२. कारीगण्डकी एभा जस्तो िेडडसनर कन्ट्र्माक्टभा फनाउन नसक्रकन ेत होइन तय मो अत्मथधक भहँगो प्रोजेक्टभा 
आपैं  पाइनान्स जुटाउन गाह्रो हुनसक्न ेबएकोरे महाँ ईऩीसी एन्ड एप भोडरे ऩतन याम्रो ववकल्ऩ हुन सक्छ । तय 

मतत हँुदाहँद  ऩतन ऩद्धतत मभचये जसयी गेजुवाराई ल्माइएको छ, त्मो सयासय गरत छ । मो आमोजना गेजुवाराई न  
हदन ेहो य उसरे चभेमरमा वा भाथथल्रो बरशूरी ३ए भा जस्तो वववाद गन ेहो बन ेमो आमोजना ८ त के १६ वषफभा 
ऩतन सक्रकन ेछ न य मसरे तीन कयोड नेऩारीको टाउकोभा ऋणको बाय फोकाई यारि डुफाउनेछ । सक्रकन्छ बन े

ऩायदशॉ तरयकाफाट अको ठेकेदाय चमन गयेको याम्रो । 



महद नसक्रकन ेहो बन ेतोक्रकएको सभम य फजेट कुन  ऩतन हारतभा फढाउन ऩाइँद न बनेय गेजुवासँग दह्रो सम्झौता 
गरयनुऩछफ  य मसभा चीन सयकायको ऩतन ग्मायेन्टी खोष्ट्जन ुवाञ्छनीम हुन्छ । महद अको टेन्डय न  गये ऩतन तल्रो 
तछभेकी पेरय जुभुफयाउनेछ य त्मततफेरा हाभी मो प्रोजेक्ट उनीहरूको ऩोल्टाभा जानफाट जोगाउन सक्छौं क्रक सक्द नौं 
मस  बन्न सक्रकँद न । गेजुवा कम्ऩनीरे ऩतन उसरे ववगतभा थचमरभे, सान्जेन, चभेमरमा य भाथथल्रो बरशूरी ३ए भा 
प्राप्त गयेका असपरताफाट ऩाठ मसकेय मो प्रोजेक्टराई तोक्रकएको सभम य फजेटभा मसध्माउन भेहनत गयेय 

राग्नुऩन ेदेखखन्छ । 
३. मो याष्ट्रिम भहत्वको आमोजनाराई सयकायरे इभानदाय बएय गम्बीयताका साथ अगाडड फढाउनुऩन ेदेखखन्छ । 
ववगतभा झैं अऺभ भान्छे बतॉ नगयी इभानदाय य सऺभ भान्छे खोजेय आमोजना ष्ट्जम्भा रगाउन ेय याजनीततक 

सहभतत कामभ गयी आमोजना ववकासराई तीव्र गततभा अगाडड फढाउनुऩन ेदेखखन्छ । 
४. प्रोजेक्टको डडजाइन टुिंगो नरागुन्जेर साइटभा बएका जग्गा अथधग्रहण, भुआब्जा ववतयण य रयङयोडका सफ  काभ 

स्थगन गनुफऩछफ  । 
–नेऩार य फेरामतभा गयी झन्सड ै२० वर्ा हाइड्रो कन्स ल्ट्मान्सटको रूऩभा काभ गरय केका जरववद्मुत ्इस्न्सजतनमय डा. 
नेऩार वाटयप्रान नेऩार प्राइबेट सरसभटेडका प्रभुख कामाकायी अथधकृत हुन ्। 
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फूढीगण्डकी आमोजना य गेजुवा 
डा. ववरणु शभाफ नेऩार  

तनवतफभान ऊजाफभन्री जनादफन शभाफरे आपू सयकायफाट फाहहरयँद  गदाफ फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना चीनको 
सयकायी स्वामभत्वभा यहेको गेजुवा ग्रुऩ कम्ऩनीराई बफना प्रततस्ऩधाफ सुम्ऩेऩतछ मो आमोजना अहहरे चचाफको 
मशखयभा छ । डा. फाफुयाभ बट्टयाई प्रधानभन्री बएको फेराभा सन ्२०१२ को डडसेम्फयभा मो आमोजनाको 
सम्बाव्मता अध्ममन, ववस्ततृ डडजाइन प्रततवेदन य टेन्डय डकुभेन्ट फनाउन बनेय ववद्मुत ्प्राथधकयणरे फ्रान्सको 
ट्र्माक्टफेर कम्ऩनीराई ऩयाभशफदाताको रूऩभा चमन गयम्ो । 

त्मसको रगत्त  फूढीगण्डकी आमोजना ववकास समभतत गठन गरयमो, जसको अध्मऺभा डा. बट्टयाईक  तनकट 

व्मष्ट्क्त तनमुक्त बए य त्मसऩतछ आमोजनाका सफ  काभ ववकास समभततअन्तगफत न  हँुद  आए । ट्र्माक्टफेरको 
तीनफस ेअध्ममनरे फूढीगण्डकी नदीभा २६३ मभटय अग्रो डफर-कबेचय आचफ ड्माभ य त्मसको नष्ट्जक  ऩावयहाउस 

फनाई एक हजाय दईु सम भेगावाट ऺभताको जरासममुक्त आमोजना फनाउन उऩमुक्त हुन ेदेखामो । 
ववस्ततृ अध्ममन य टेन्डय डकुभेन्टसभेत तमाय बइसकेको, जग्गा अथधग्रहण य भुआब्जाको काभ हँुद  गयेको य 

रयजबोमय ऺेरभा फनाइन ेरयङयोडको सभेत टेन्डय बइसकेको अवस्थाभा ववकास समभतत बिंग गयेय कम्ऩनी भोडरेभा 
रगी पाइनान्स जुटाउनेरगामत आमोजना तनभाफणको काभ नेऩारभा असपरमसद्ध कम्ऩनीराई हताय गयी 
सुम्ऩेकोभा ववमबन्न आशिंका य टीकाहटप्ऩणी उब्जेका हुन ्। मसका अरावा ट्र्माक्टफेरको डडजाइनभा ऩतन केही प्रश्न 

खडा बएका छन ्। 
आमोजनाको अध्ममन य डडजाइन 

स्भेकको सन ्१९७८ को प्रायष्ट्म्बक अध्ममनरे दईु समदेखख तीन सम भेगावाटको हुन ेबनेय देखाएको मो आमोजना 
नेऩार सयकायको १९८३/८४ को वप्रक्रपष्ट्जबफमरटी अध्ममनरे ६ सम भेगावाटको (ड्माभ हाइट २२५ मभटय, वावषफक 

इनजॉ २,४९५ थगगावाट आवय) हुन ेदेखामो । ववद्मुत ्प्राथधकयणरे २०११ भा गयेको वप्रक्रपष्ट्जबफमरटीको रयभ्मुरे मो 
आमोजना ६ सम भेगावाटको फनाउँदा ११.४ घन्टा य एक हजाय एक सम ४० भेगावाटको फनाउँदा ६ घन्टा वऩक्रकङभा 
चराउन सक्रकन ेदेखामो । मो रयभ्मुरे ६०० भेगावाट (२,६७४ थगगावाट आवय) को राथग पुर सप्राइ रेबर ऩाँच सम 

२० मभटय य एक हजाय एक सम ४० भेगावाटको राथग कम्तीभा ५४० मभटय चाहहन ेऩतन देखामो । 
२०१३/२०१५ को ट्र्माक्टफेरको अध्ममनरे फाह्र सम भेगावाटको आमोजना फनाउँदा सुक्खामाभ (ऩुस-व शाख) भा ८/९ 

घन्टा य वषाफमाभ (जेठ-भिंमसय) भा ४/१४ घन्टा ९१८ देखख फाह्र सम भेगावाटको येन्जभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनफ सक्रकन े

देखामो, जसफाट वावषफक ३,३८३ थगगावाट आवय इनजॉ (सुक्खाभा १,४०८ य वषाफभा १,९७५) प्राप्त हुन ेबमो । तय २०११ 

को रयभ्मु रयऩोटफभा हदइएको १९६४-२००६ को डडस्चाजफ डटेाराई ववश्रेषण गदाफ ववस्ततृ रयऩोटफभा बतनएजस्तो 
सुक्खामाभभा ८/९ घन्टा वऩक्रकङ हुन सक्न ेदेखखदँ न । 
मो एयय अथवा जसयी ऩतन अग्रो ड्माभ फनाउनुऩछफ  बन्न ेभाइन्डसेटरे काभ गयेको बएय मस्तो बएको हुन सक्छ । 
ड्माभसाइटभा नावऩएको ऩतछल्रा ऩाँच वषफको डडस्चाजफको आधायभा मो इनजॉ २६५ रे फढ्छ बतनएको छ, तय छोटो 
सभमको डटेाराई बयऩदो नभातनन ेबएकारे त्मस्ता डटेा उल्रेख गरयएको छ न ।ड्माभ हाइट य 

इन्स्टल्ड क्माऩामसटी 
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सुक्खामाभको वऩक आवयभा धेय  बफजुरी तनकाल्न ेउद्देश्म बएकारे मो आमोजनाको ड्माभ हाइट य इन्स्टल्ड 

क्माऩामसटी फढी याखखएको हो । अहहरेको ड्माभ हाइट वप्रक्रपष्ट्जबफमरटीको २२५ मभटयबन्दा ३८ मभटयरे फढी छ । पुर 

सप्राइ रेबर न  ऩहहरेको बन्दा २० मभटयभाथथ यहेको य पाउन्डसेनको गहहयाइ ऩतन यकक्रपल्ड ड्माभको बन्दा फढी 
चाहहन ेबएकारे मस्तो बएको हो । फढेको मो ३८ मभटयको हाइटरे ६ सम भेगावाट ऩावय त फढाउँछ, तय त्मसफाट 

प्राप्त थऩ ऊजाफ बन ेत्मस्त  ६/७ सम थगगावाट-आवय भार  हुन ेदेखखन्छ । 
ववगतभा झैं अऺभ भान्छे बतॉ नगयी इभानदाय य सऺभ भान्छे खोजेय आमोजना ष्ट्जम्भा रगाउन ेय याजनीततक 

सहभतत कामभ गयी फूढीगण्डकी आमोजना ववकासराई तीव्र गततभा अगाडड फढाउनुऩन ेदेखखन्छ । 
साथ , मो थऩ ऊजाफरे हदने आम्दानी थऩ हाइटरे फढाउन ेखचफको तुरनाभा तनक  कभ हुन ेदेखखन्छ । धेय  अग्रो 
ड्माभफाट मसजफना हुन ेबूकम्ऩ य ऩहहयोका जोखखभहरू ज्माद  ठूरो स्केरका हुन्छन ्। त्मस्त  जग्गा अथधग्रहण, 

ऩुनवाफस य ड्माभको खचफ ऩतन ह्वात्त  फढ्न जान्छ । हाइड्रो य इरेक्िो-भेकातनकर इष्ट्क्वऩभेन्ट, ऩावयहाउस, वाटयवेको 
खचफ ऩतन फढ्न जान्छ य उच्च फाँध फनाउन ेठेकेदाय य कन्सल्ट्मान्टहरू ऩतन सीमभत बएकारे ततनीहरू धेय  भहँगा 
हुन्छन ्। 
खचफको हहसाफरे ऩतन २२५ मभटय अग्रो ड्माभ झन्ड  डढे खफफभा फन्मो बन े३८ मभटय हाइट फढ्दा मसको खचफ अरू 

एक खफफरे फढ्न ेदेखखमो । मो एक खफफभा त ४५६ भेगावाटको भाथथल्रो ताभाकोसी (२,२८१ थगगावाट-आवय) जस्ता 
दइुटा प्रोजेक्ट न  फन्छन ्। स्भयण यहोस,् भाथथल्रो ताभाकोसीको सुरुको रागत अनुभान ३५ अफफ भार थथमो, तय 

बूकम्ऩरगामत ववववध कायणरे मसको खचफ फढेय ५० अफफको हायाहायीभा ऩुग्न ेदेखखन्छ । अवप्रर २०१५ बूकम्ऩको 
केन्रबफन्दकुो २० क्रकरोमभटयमबर ऩन ेआमोजनास्थर उच्च जोखखभभा यहेको बए ऩतन ड्माभको उचाइ अत्मथधक 

याखखएको य ऩहहल्म  गयेको साइष्ट्स्भक डडजाइनभा (ओफीई .०.६ जी) त्मरो बूकम्ऩ गइसकेऩतछ ऩतन कुन  रयभ्म ु

गरयएको देखखएन । 
त्मस गयी ड्माभसाइटको देब्रे ऩाटोभा यहेको कभजोय चट्टानको ऩतन ववस्ततृ अध्ममन नगयी मतत ठूरो सिंयचना 
याखखएको छ । जग्गा अथधग्रहणभा ऩन ेजमभन ऩतन ५०५ बन्दा फढी खेतीमोग्म उवफय बूमभ छ य २६५ जतत जिंगर 

ऩयेको छ । बौततक ऩूवाफधायभा १३२ क्रकरोमभटय त भोटयेफर योड य त्मसअन्तगफतका ६ वटा ऩक्की ऩुरहरू य कमौं 
अक्रपसहरू डुब्नेछन ्। 
पेवातारबन्दा १२ गुणा फढी ऺेरपर बएको मो जरासम तनभाफणको िभभा ८,११७ ऩरयवायका झन्ड  ४६ हजाय 

व्मष्ट्क्तहरू ववस्थावऩत हुनेछन ्। वप्रक्रपष्ट्जबफमरटी रयऩोटफरे बनेजस्त  २२५ मभटयक  हायाहायीभा ड्माभहाइट कामभ गनफ 
सकेभा मो डुफान अत्मथधक खचफ य जोखखभ धेय  न्मून गनफ सक्रकन्थमो । जसरे गदाफ प्रोजेक्ट पाइनाष्ट्न्समरी ऩतन 

आकषफक हुन सक्न ेय तनभाफण अफथध ऩतन दईु /ढाइ वषफरे कभ हुन ेथथमो । 
उच्च फाँधहरू धेय  खथचफरा य जोखखभमुक्त हुन ेबएकारे तमनीहरू फहुउद्देशीम हहसाफरे फनाइएका हुन्छन ्। 
उदाहयणको राथग बायतको बगीयथी नदीभा अवष्ट्स्थत २६०.५ मभटय अग्रो टेहयी ड्माभफाट एक हजाय भेगावाटको 
ऩम्ऩस्टोयेजसहहत दईु हजाय चाय सम भेगावाट बफजुरी तनस्कनेछ । साथ  ८ राख ८७ हजाय हेक्टय जमभनभा मसँचाइ य 

प्रततहदन १२ राख घनमभटय खानेऩानी हदल्री, उत्तयाखण्ड य उत्तय प्रदेशका औद्मोथगक सहयहरूभा ऩुयम्ाइनेछ । 
खचफभा फूढीगण्डकीबन्दा तनक  कभ देखखने टेहयी ड्माभ (२००६ भा १ अफफ अभेरयकी डरय) पाइदाभा बन ेतनक  अगाडड 

देखखन्छ । 
उचाइको हहसाफरे फूढीगण्डकीभा प्रस्ताववत ड्माभ सिंसायक  अग्रोभध्मेभ  ऩछफ  । हार बएकाभध्मे चायवटा य 

तनभाफणाधीनभा ६ ऩटा ड्माभहरू भार  मोबन्दा अग्रा यहेछन ्। डफर कबेचय आचफ ड्माभभा त मो सिंसायक  तेस्रो य 



दक्षऺण एमसमाको ऩहहरो ड्माभ हुन ेयहेछ । ऩटकऩटक सयकाय ऩरयवतफन, नेऩार फन्द, आमोजना प्रभुख ऩरयवतफन 

बइयहन ेअष्ट्स्थय याजनीतत बएको हाम्रो देशभा मतत ठूरो ऩरयमोजना सम्ऩन्न गनफ ऩतन अन्मरबन्दा तनक  फढी सभम 

य खचफ राग्न सक्छ, मो कुया ऩतन भनन गनुफऩन ेदेखखन्छ । 
ट्र्माक्टफेरजस्तो अनुबवी कन्सल्ट्मान्टरे क्राइन्टको प्रेसय नबई मो साइटभा मतत अग्रो ड्माभ सुझाव नगनुफऩन े

हो । स्भयणीम छ, मो आमोजना अध्ममनक  िभभा कन्सल्ट्मान्टको खचफभा सम्बाववत ठेकेदायहरूराई बेट्न 

तत्कारीन ऊजाफभन्री फ्रान्स घुभेको बन्न ेखफय त्मततफेरा मभडडमारे प्राथमभकताका साथ उठाएका थथए । मी 
ववमबन्न कायणरे फूढीगण्डकीभा २६३ मभटय अग्रो ड्माभ फनाउन ेतनणफम ऩुनयावरोकन हुनुऩन ेदेखखन्छ । ड्माभ 

हाइट घटेऩतछ इन्स्टल्ड क्माऩामसटी ऩतन त्महीअनुरूऩ घट्न जान्छ । 
रागत खचफ य आम्दानी 
कुर फजेट २५९.३ अफफ नेऩारी रुऩ माँ अनुभान गरयएको मो आमोजनाका खचफ मस प्रकाय छन ्। ऩूवाफधाय (५.५ अफफ), 
ड्माभ (१०२.६ अफफ), ऩावयहाउस य वाटय व े(५५ अफफ), वातावयणीम (६१ अफफ) य कष्ट्न्टन्जेसी (३५ अफफ) । वातावयणीम 

खचफ ६१ अफफभध्मे ४५ अफफ त जग्गा अथधग्रहण य ऩुनफाफसभा भार  छ, मतत यकभरे त भाथथल्रो ताभाकोसीफयाफयको 
नमाँ प्रोजेक्ट न  फनाउन ऩुग्ने देखखन्छ । 
आमोजनाको आम्दानी बनेको वावषफक ३३८.३ कयोड मुतनट बफजुरी बफिी गयेफाऩत आउन ेभूल्म हो । हाम्रो सुक्खा 
इनजॉको भूल्म वषाफको इनजॉको बन्दा झन्ड  दईु गुणा फढी बएकारे महाँ त सुक्खा इनजॉ कतत तनस्कन्छ बन्न े

कुयारे झन  भहत्व याख्छ । सयसततफ हेदाफ ६ सम भेगावाट य फाह्र सम भेगावाटको फूढीगण्डकीरे हदन ेसुक्खा इनजॉको 
ऩरयभाणभा तीनचाय सम थगगावाट-आवयबन्दा फढी पयक नहोरा । तसथफ ६ समफाट फाह्र सम भेगावाटभा जाँद भा 
आमोजनाको आम्दानीभा त्मतत धेय  वदृ्थध हुन ेदेखखदँ न । 
प्रततभेगावाट रागत दईु हजाय एक सम ६० अभेरयकी डरय हेदाफ आमोजना सस्त जस्तो देखखए ऩतन अरू प्राइबेट 

आमोजनाजस्तो कभमसफमर रोनभा फनाउन ेय इष्ट्क्वटीभा २०५ रयटनफ हदन ेहो बन ेप्रततमुतनट उत्ऩादन भूल्म २१.५ 

सेन्ट ऩनफ जान ेयहेछ, जुन प्राथधकयणरे बफजुरी फेचये ऩाउन ेवा अरूसँग क्रकतनयाखेको भूल्मबन्दा तीन गुणाबन्दा फढी 
छ । मसको जडडत ऺभता न  अत्मथधक फढी बएकारे प्रतत भेगावाट खचफ हठक  देखखएको हो । 
तय मो आमोजना अहहरेक  डडजाइनभा फनाउन मभल्न ेक्रपष्ट्जफर आमोजना होइन । पाइनाष्ट्न्समर सूचकािंकहरूरे 

ऩतन मो प्रोजेक्ट त्मतत याम्रो देखाउँद नन ्(एपआईआयआय ७५, ईआईआयआय १५.५५), मो ऩतन प्रततमुतनट इनजॉको 
भूल्म १७.९ सेन्ट भानेय गयेको जस्तो देखखन्छ, जुन अहहरेको स्टोयेज ट्मारयप (१२.४० रुऩ माँ) बन्दा डढे गुणा फढी हो 
। 
सेडडभेन्ट इष्ट्स्टभेट 

जरासम आमोजनाको डडजाइन राइपको तनधाफयण सेडडभेन्ट कतत आउँछ बन्न ेरेखाजोखा गयेय गरयन ेहो । 
सेडडभेन्टको आकरन य म्मानेजभेन्ट सही तरयकारे गनफ सक्रकएन बन ेरयजबोमय तछट्ट  बरयएय स्टोयेज ऺभता घट्न 

गई बफजुरीको उत्ऩादन कभ हुन जान्छ बन ेटफाफइन य अरू इष्ट्क्वऩभेन्टहरू फढी खखइएय तछटोतछटो फदल्नुऩन ेहुन्छ । 
डडजाइनभा प्रमोग बएको सेडडभेन्ट इन्फ्रो (१,९६० घनमभटय प्रतत वगफ क्रकरोमभटय प्रततवषफ) य स्टोयेज-रस भ्मारुहरू 

धेय  कभ जस्तो देखखन्छ । 
रयजबोमयको राइब स्टोयेज ५० वषफभा ७५ य १०० वषफभा १३५ भार घट्न ेदेखाइएको छ, जुन त्मतत ववश्वासराग्दो 
देखखदँ न । स्टोयेज-रस भुख्मत् फ्रमसङ कहहरे य कसयी गन ेबन्नेभा बय ऩछफ , जुन कुया डडजाइन रयऩोटफभा उल्रेख 



गरयएको देखखदँ न । आमोजनाको खचफ य आम्दानीभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩान ेसेडडभेन्टको अध्ममन य ववश्रेषणभा ऩतन 

रयभ्मुको आवश्मकता देखखन्छ । 
स ॉचाइ य खानेऩानी 
थचतवनरगामतका ऺेरभा मसँचाइ य खानेऩानी ऩुयम्ाउनका साथ  थऩ ऊजाफ तनकारेय मो आमोजनाराई धेय  अथफभा 
फहुउद्देश्मीम फनाउन सक्रकन्थमो, तय ववस्ततृ अध्ममनरे त्मस्तो गयेको देखखदँ न । फरु आश्चमफजनक रूऩभा 
बफजुरी तनकाल्न नमभल्न ेतय ऩयेभा मसँचाइ य खानेऩानीको राथग बनेय रयजबोमयभा २७ मभटयको कन्जबेसन जोन 

(४४०-४६७ मभटय, ५८.२ कयोड घनमभटय स्टोयेज) छुट्ट्माइएको छ । 
मो कहाँको मसँचाइ वा खानेऩानीको राथग सोथचएको हो प्रस्ट छ न तय मसो हेदाफ सुक्खामाभभा गण्डक क्मानरफाट 

बायतततय जान ेऩानीराई फढाउन ेउद्देश्मरे याखखएको हुनसक्छ । हुन त मो रयजबफको ऩानी नछोड्दा ऩतन 

फूढीगण्डकीको ऩावयहाउसफाट तनस्कन ेऩानीरे न  सुक्खामाभभा गण्डकको ऩानीराई अहहरेबन्दा औसतभा ५०५ रे 

वदृ्थध गरयहदन्छ, तय मो रयजबफरे आवश्मक ऩदाफ अरू थप्न ेकाभ गछफ  । 
कन्जबेसन जोनबन्दा भाथथ २९ मभटयको अको रयजबफ राइब स्टोयेज (४६७-४९६ मभटय, ९५.२ कयोड घनमभटय) 

याखखएको छ, जसराई आवश्मक ऩयेभा सुक्खामाभभा बफजुरी तनकाल्न प्रमोग गनफ सक्रकन ेबतनएको छ । मस्ता 
ड्माभहरूभा साभान्मतमा राइब य डडे स्टोयेजफाहेक अरू जोनहरू याखखदँ नन,् तय महाँ क्रकन अततरयक्त जोनहरू 

याखेय ड्माभहाइट फढाइएको छ बन्न ेयहस्मभम देखखन्छ । गण्डक क्मानर य रङटभफभा बायतको रयबय मरिंक्रकङ 

प्रोजेक्टराई पाइदा ऩुग्न ेगयेय मतत अग्रो ड्माभ डडजाइन गरयएको त होइन बन्न ेआशिंकाराई मस्ता कुयारे धेय  फर 

ऩुयम्ाएको देखखन्छ । गण्डक ऩावयहाउस य प्रस्ताववत सुऩय बरशूरी अतन सप्तगण्डकी हाइड्रो प्रोजेक्टहरूराई केही 
पाइदा ऩुग्न ेफताए ऩतन सुक्खामाभभा गण्डक क्मानरको ऩानी फढ्न गई बायतराई हुन ेपाइदाको सन्दबफभा दईु 

देशफीचभा केकसयी फेतनक्रपट सेमरयङ गनफ सक्रकन्छ बन्नेभा मो ववस्ततृ रयऩोटफ भौन देखखन्छ । 
ईऩी ी एन्सड एप भोडरे 

हाइड्रोऩावय तनभाफणभा त्मतत प्रचरनभा नयहेको ईऩीसी एन्ड एप भोडरे वास्तवभा ईऩीसी भोडरे न  हो । तय मसभा 
पाइनान्स जुटाउन ेष्ट्जम्भेवायी ऩतन ठेकेदायक  हुन्छ । तय ठेकेदायको कन्ट्र्माक्ट प्राइस य ऩेभेन्ट भोड कस्तो हुन्छ, 

ड्माभ हाइट य इन्स्टल्ड क्माऩामसटीभा केही ऩरयवतफन हुन्छ क्रक हँुद न बन्न ेकुयाहरू एअओमूभा प्रस्ट छ नन ्। 
ठेकेदाय न  तनमुष्ट्क्त बइसकेको अवस्थाभा कसयी कन्ट्र्माक्ट प्राइसभा नेगोमसएसन होरा बन्न ेकूतुहरताको ववषम 

छ । 
गेजुवासँगको सम्झौताको फायेभा ठूरा ऩाटॊका नेताहरूरे खास  भुख खोरेका छ नन ्। तय सभमभा काभ गनफ नसकेय 

हजाफना ततनुफऩन ेबएऩतछ ईऩीसी ठेक्काको भभफववऩयीत भाथथल्रो बरशूरी ३ ए राई ६० फाट ९० भेगावाट फनाउनुऩछफ  
बन्द  रबफङ गदै हहँडकेो मही गेजुवाको ऩऺऩोषण गयेका तत्कारीन प्रधानभन्री फाफुयाभ बट्टयाई, फूढीगण्डकी 
ववकास समभततका ऩूवफ अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारगामत सम्ऩूणफ नमाँ शष्ट्क्त ऩाटॊ बन ेमो सम्झौता यारिको 
हहतभा छ न य मसभा भ्ररटाचायको गन्ध आएको छ बन्द  ववयोधभा उरकेा छन ्। 
मी ववमबन्न घटनािभरे मो २५९.३ अफफ रुऩ माँ वास्तववक खचफ हुन ेफजेट हो अथवा मसभा केही कमभसनको अिंश 

ऩतन घुसाइएको छ बनेय शिंका गन ेठाउँ देखखन्छ । मो साइजको प्रोजेक्टको राथग छुट्ट्माइएको फजेट ज्माद  
धेय जस्तो देखखएको य कष्ट्न्टन्जेन्सी ऩतन धेय  याखखएकारे मो शिंकाराई थऩ भरजर गयेको हो । 
अफ गनुाऩन ेकाभ 



१. काठभाडौं, थचतवन, ऩोखयारगामतका ठूरा रोडसेन्टयको नष्ट्जक यहेको मो आमोजना यारिको राथग धेय  
भहत्वऩूणफ बएकारे पाइनाष्ट्न्समरी बामफर नदेखखए ऩतन ड्माभ हाइट य इन्स्टल्ड क्माऩामसटी रयभ्म ुगयेय 

तनभाफणभा जानुऩन ेदेखखन्छ । हाभीराई मो एउटा भार  जरासम आमोजनारे नऩुग्न ेबएकारे मो एउट  आमोजनाभा 
वऩक्रकङको नाभभा धेय  अग्रो ड्माभ यखेय बायजतत आपूराई पाइदा जतत अरूराई हुन ेगयी डडजाइन गरयन ुहँुद न । 
मसराई फहुउद्देश्मीम फनाइनुऩछफ  य रयभ्मुको काभ प्रततष्ट्रठत अन्तयाफष्ट्रिम कन्सल्ट्मान्ट अथवा प्मानर अप 

एक्स्ऩटफस ्खडा गयेय गयाउन सक्रकन्छ । 
२. कारीगण्डकी एभा जस्तो िेडडसनर कन्ट्र्माक्टभा फनाउन नसक्रकन ेत होइन तय मो अत्मथधक भहँगो प्रोजेक्टभा 
आपैं  पाइनान्स जुटाउन गाह्रो हुनसक्न ेबएकोरे महाँ ईऩीसी एन्ड एप भोडरे ऩतन याम्रो ववकल्ऩ हुन सक्छ । तय 

मतत हँुदाहँद  ऩतन ऩद्धतत मभचये जसयी गेजुवाराई ल्माइएको छ, त्मो सयासय गरत छ । मो आमोजना गेजुवाराई न  
हदन ेहो य उसरे चभेमरमा वा भाथथल्रो बरशूरी ३ए भा जस्तो वववाद गन ेहो बन ेमो आमोजना ८ त के १६ वषफभा 
ऩतन सक्रकन ेछ न य मसरे तीन कयोड नेऩारीको टाउकोभा ऋणको बाय फोकाई यारि डुफाउनेछ । सक्रकन्छ बन े

ऩायदशॉ तरयकाफाट अको ठेकेदाय चमन गयेको याम्रो । 
महद नसक्रकन ेहो बन ेतोक्रकएको सभम य फजेट कुन  ऩतन हारतभा फढाउन ऩाइँद न बनेय गेजुवासँग दह्रो सम्झौता 
गरयनुऩछफ  य मसभा चीन सयकायको ऩतन ग्मायेन्टी खोष्ट्जन ुवाञ्छनीम हुन्छ । महद अको टेन्डय न  गये ऩतन तल्रो 
तछभेकी पेरय जुभुफयाउनेछ य त्मततफेरा हाभी मो प्रोजेक्ट उनीहरूको ऩोल्टाभा जानफाट जोगाउन सक्छौं क्रक सक्द नौं 
मस  बन्न सक्रकँद न । गेजुवा कम्ऩनीरे ऩतन उसरे ववगतभा थचमरभे, सान्जेन, चभेमरमा य भाथथल्रो बरशूरी ३ए भा 
प्राप्त गयेका असपरताफाट ऩाठ मसकेय मो प्रोजेक्टराई तोक्रकएको सभम य फजेटभा मसध्माउन भेहनत गयेय 

राग्नुऩन ेदेखखन्छ । 
३. मो याष्ट्रिम भहत्वको आमोजनाराई सयकायरे इभानदाय बएय गम्बीयताका साथ अगाडड फढाउनुऩन ेदेखखन्छ । 
ववगतभा झैं अऺभ भान्छे बतॉ नगयी इभानदाय य सऺभ भान्छे खोजेय आमोजना ष्ट्जम्भा रगाउन ेय याजनीततक 

सहभतत कामभ गयी आमोजना ववकासराई तीव्र गततभा अगाडड फढाउनुऩन ेदेखखन्छ । 
४. प्रोजेक्टको डडजाइन टुिंगो नरागुन्जेर साइटभा बएका जग्गा अथधग्रहण, भुआब्जा ववतयण य रयङयोडका सफ  काभ 

स्थगन गनुफऩछफ  । 
-नेऩार य फेरामतभा गयी झन्सड ै२० वर्ा हाइड्रो कन्स ल्ट्मान्सटको रूऩभा काभ गरय केका जरववद्मुत ्इस्न्सजतनमय डा. 
नेऩार वाटयप्रान नेऩार प्राइबेट सरसभटेडका प्रभुख कामाकायी अथधकृत हुन ्। 
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जरववद्मुत कम्ऩनीरे १६  म भेगावाटभा रगानी फढाउॉ दै 

जरववद्मुत रगानी तथा ववकास कम्ऩनीरे आगाभी आथथफक वषफदेखख साढे १६ सम भेगावाटका जरववद्मुत 

आमोजनाभा स्वऩुँजी (इष्ट्क्वटी) रगानी गन ेमोजना फनाएको छ । 
ववत्तीम अवस्था दरयरो फनाउन ेरक्ष्मरे मोजना अतघ फढाएको हो । कम्ऩनीरे तमाय गरययहेको ऩाँच वष ेमोजनाभा 
ऩतन मसराई सभेहटएको छ । तनजी ऺेरका करयफ साढे ६ सम य सयकायको रगानी हुन ेहजाय भेगावाटका 
आमोजनाभा इष्ट्क्वटी रगानी गन ेकम्ऩनीका प्रभुख कामफकायी अथधकृत छववयाज ऩोखयेररे फताए । 
‘ववद्मुत उत्ऩादन कम्ऩनीरे अनुभततऩर मरन ेतमायी गयेको जगदलु्रा, फेतन कणाफरीरगामत आमोजनाभा रगानी 
हुनेछ,‟ उनरे बन,े „हहजो ऋणभा भार जोड हदइएको थथमो । अफ ऋण य इष्ट्क्वटी दवु भा रगानी फढाउन ेहो ।‟ मसो 
हँुदा कम्ऩनी आथथफकरूऩरे सऺभ फन्द  जान ेउनरे फताए । 
कम्ऩनीका अनुसाय तनजाभतत कभफचायीको रगानीभा तनभाफण हुन े५ सम ६४ भेगावाटको पूकोट कणाफरीभा १५ 

प्रततशत इष्ट्क्वटी हुनेछ । मो सेना, प्रहयी, मशऺक य तनजाभतत कभफचायीको तरफको केही हहस्सा कटौती गयेय रगानी 
गन ेसयकायको मोजना छ । 
मस गयी, येमभट हाइड्रो सहामक कम्ऩनी स्थाऩना गयेय घुन्सा य मसम्फुवाभा रगानी गयेको छ । मी दईु आमोजनाभा 
कम्ऩनीको करयफ ५१ प्रततशत इष्ट्क्वटी हुन ेऩोखयेररे फताए । कम्ऩनीरे अहहरेसम्भ ऩावय िान्समभसन, ववद्मुत 

उत्ऩादन, नेऩार ऩावय टे«डडङ, य नेऩार ववद्मुत प्राथधकयण इष्ट्न्जतनमरयङ कम्ऩनीभा इष्ट्क्वटी रगानी छ । 
ऋण रगानीतपफ  अहहरेसम्भ करयफ ५ सम भेगावाटका १३ आमोजनाभा ५ अफफ रुऩ माँफयाफयको ववत्तीम सम्झौता 
बएको छ । ववमबन्न फैंक तथा ववत्तीम सिंस्थासँग सहकामफ गयेय आमोजनाभा रगानी बएको उनरे फताए । 
कम्ऩनीरे ववश्व फैंक य अन्तयाफष्ट्रिम भुरा कोष (आएपसी) सँग सहकामफ गयेय ३७.६ भेगावाटको काफेरी „ए‟भा ऩतन 

रगानी गयेको छ । कम्ऩनीका अनुसाय अहहरे रगानीका राथग ७ आमोजनाको प्रस्ताव आएको छ । मसफाये 

अध्ममन बइयहेको छ । 
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 ाढे ३  म भेगावाटका आमोजना फनाउॉ दै  ातनभा 
सातनभा हाइड्रो गुय्ऩरे साढे तीन सम भेगावाटका तीन जरववद्मुत ्आमोजना तनभाफण अतघ फढाएको छ । ३१.६ 

भेगावाटका तीन जरववद्मुत ्आमोजना तनभाफण गरयसकेको ग्रुऩरे ५४ भेगावाटको भध्मतभोय, २८.१ भेगावाटको 
रोअय मरख ुय २६० भेगावाटको अऩय तभोय जरववद्मुत ्आमोजना तनभाफण अतघ फढाएको हो । 
तीन आमोजनाभध्मे भध्मतभोय य रोआय मरखकुो नेऩार ववद्मुत ्प्राथधकयणसँग ववद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) 

बइसकेको य अऩयतभोय ऩीऩीएको चयणभा यहेको गुय्ऩका प्रभुख कामफकायी अथधकृत डा. सुवणफदास शे्ररठरे जानकायी 
हदए । 
“अहहरे तत्कार केही अतघ फढेका तीन आमोजना छन,् भध्मतभोय य मरख ुआगाभी काततफक÷भिंमसयदेखख तनभाफण 

सुरु गनफ रागेका छौं ।” उनरे बन,े “दवु  आमोजनाको तछट्ट  ववत्तीम व्मवस्थाऩन जुटाएय य ठेकेदाय कम्ऩनी छनोट 

गयेय तनभाफणभा जान रागेका छौ ।” 

ताप्रेजुङभा तनभाफण हुन ेभध्मतभोय य याभेछाऩभा तनभाफण हुन ेतल्रो मरखु आमोजनाको उत्ऩादन अनुभततऩर 

(राइसेन्स) सभेत सातनभा गुर्ुऩरे मरइसकेको छ । गुय्ऩका अनुसाय, हार ऩहँुचभागफ तनभाफणका साथ  जग्गा 
अथधग्रहण कामफ अतघ फढेको  छ ।   
 साढे ९ अफफ रुऩ माँ रागत अनुभान गरयएको भध्मतभोय आगाभी २०७८ बदौ य तल्रो मरख ुजरववद्मुत ्

आमोजनाफाट २०७८ भिंमसयदेखख ववद्मुत ्उत्ऩादन रक्ष्म याखखएको छ । २०६१ सारभा २.५ भेगावाटको सुनकोसी 
स्भर तनभाफण सम्ऩन्न गयेको सातनभा हाइड्रो ऩावय कम्ऩनीरे २०७१ सारभा २२ भेगावाटको सातनभाभाई य २०७२ 

भा ७ भेगावाटको सातनभाभाई क्मासकेड जरववद्मुत ्आमोजना तनभाफण सम्ऩन्न गयेको छ । 
२.५ भेगावाटको सुनकोसीफाट जरववद्मुत ्आमोजना तनभाफण सुरु गयेको सातनभा हाइड्रो गुय्ऩ अहहरे ठूरा 
जरववद्मुत ्आमोजना तनभाफणभा अतघ फढेको छ ।  
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थाऩाखोरारे बदौफाट उत्ऩादन  ुरु गन े

भुस्ताङको टुकुचभेा तनभाफणाधीन १३.६ भेगावाटको थाऩाखोरा जरववद्मुत आमोजनारे आगाभी बदौफाट ववद्मुत 

उत्ऩादन सुरु गन ेबएको छ । आमोजनाको ९९ प्रततशत तनभाफण सक्रकएकारे अफको २ भहहनाभा ववद्मुत उत्ऩादन सुरु 

गनफ सम्बव बएको हो । 
हेडवक्सफ , सुरुङ य ववद्मुतगहृको तनभाफण ऩूया बई अहहरे ऩेनस्टक ऩाइऩ ढरानको काभ अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको 
भाउन्ट क राश इनजॉ प्रामररे जनाएको छ । ऩाइऩ जडान सक्रकएऩतछ आमोजनाको ऩयीऺण सुरु गरयन ेइष्ट्न्जतनमय 

हदवाकय आचामफरे फताए । 
२ अफफ ६० कयोड रुऩ माँको रागतभा तनभाफण सम्ऩन्न आमोजनारे वावषफक ६९.३३ थगगावाट घन्टा ववद्मुत उत्ऩादन 

गनेछ । उत्ऩाहदत ववद्मुत ष्ट्जल्राक  कोवाङ सफस्टेसन य म्माग्दीको दाना सवस्टेसनभा रगेय जोडडनेछ । कोवाङ 

सफस्टेसनको बफजुरी स्थानीम ऺेरभा ववतयण हुनेछ । 
२ अफफ ४५ कयोडको रागत अनुभान गरयएकाभा बौगोमरक ववकटता, बूकम्ऩ, फन्द हडतार, नाकाफन्दी य 

कारीगण्डकीभा खसेको ऩहहयोरे फाटो अवरुद्ध हँुदा आमोजना प्रबाववत बई  रागत फढेको आचामफरे फताए । 
११ भेगावाटभा तनभाफण सुरु बएको आमोजनाको ऺभता ववस्ताय गयेय १३.६ भेगावाट फनाइएको हो । २०६६ सारफाट 

सुरु आमोजना हहभारी ऺेरभा बएकारे फखाफ य हहउँद दफु  माभभा जोखखभऩूणफ अवस्थाभा काभ गनुफऩदाफ ८ वषफ 
रागेको कम्ऩनीरे जनाएको छ । 
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 यकायी फास्केटभा १३ हजाय भेगावाटका आमोजना 
तनजी ऺेररे अध्ममन सकेय तनभाफण गनफ नसक्दा खायेज बएका य आपैँ रे अध्ममन गयेका गयी सयकायी फास्केटभा 
अहहरे १३ हजाय भेगावाटबन्दा फढी ऺभताका आमोजना छन ्। तोक्रकएअनुसाय तनजी ऺेररे काभ गनफ नसक्दा ऩतन 

खायेज हुन ेआमोजनाको सिंख्मा फढ्द  गएको छ । 
ववद्मुत ववकास ववबागको वेफसाइटभा सयकायभा आयक्षऺतभा १३ हजाय १ सम ८५ भेगावाटका १ सम ३७ 

आमोजनाको सूची छ । उक्त सूचीराई ववबागरे तीन खण्डभा फाँडकेो छ । ऩहहरो „फास्केट आमोजना‟, दोस्रो 
„अध्ममन बएका आमोजना‟ य तेस्रो „अध्ममन बइयहेका आमोजना‟ गयी छुट्ट्माइएको छ । 
‘ती सफ  आमोजना तनजी ऺेररे तनभाफण गनफ नसकेय खायेज बएका होइनन,् त्महाँ सयकायरे अध्ममन गरययहेका 
आमोजना ऩतन छन,्‟ ववबागका भहातनदेशक नववनयाज मसिंहरे फुधफाय ऊजाफ खफयसँग बन,े „फास्केटका आमोजना‟ 
शीषफकफाहेक अध्ममन बएका य अध्ममन बइयहेका आमोजना तनजी ऺेरराई हदन मभल्द न ।‟ 
सयकायरे तनभाफण गन ेउद्देश्मरे अध्ममन बइयहेका आमोजना तनजी ऺेरराई प्रततस्ऩधाफभा हदन नमभल्ने ऩतन 

मसिंहरे फताए । तय, सयकायी „फास्केट आमोजना‟ शीषफकफाट बन ेकेही प्रवद्फधकरे आवेदन हदएय अनुभततऩर 

मरइयहेका छन ्। 

ववद्मुत आमोजनाको अनुभततऩर सम्फन्धी तनदेमशका, २०७३ को दपा १३ अनुसाय सयकायी वा सयकायी स्वामभत्वका 
सिंस्था वा ववदेशी सहमोगभा अध्ममन बएका आमोजना फास्केटभा याखखन ेउल्रेख छ । सोही दपाभा बतनएको छ– 

मस्त , जुनसुक  कायणरे सवेऺण अनुभततऩर य उत्ऩादन अनुभततऩरका दयखास्त वा उत्ऩादन अनुभततऩर यद्द 

बएका वा सयकायका राथग ववदेशी सिंस्थारे अध्ममन गयेका आमोजना फास्केटभा याखखने छ । 
सयकायभा आयक्षऺत सूचीअन्तगफत फास्केटभा ४ हजाय ८ सम भेगावाटका १ सम ४९ आमोजना छन ्। मस्त , 
अध्ममन बएका य अध्ममन बइयहेका शीषफकभा िभश् २ वटा (१२४८ भेगावाट) य ५५ वटा (७१३७ भेगावाट) 

आमोजना छन ्। मीभध्मे फास्केटका १ सम ४९ आमोजनाभार तनजी ऺेरराई प्रततस्ऩधाफ गयाएय हदन सक्रकने मसिंहरे 

प्रस्ट ऩाये । 
ववबागको वेफसाइटभा आयक्षऺत सूची अन्तगफत „अध्ममन बएका आमोजना‟को सूचीभा १ हजाय २ सम भेगावाटको 
फूढीगण्डकी जराशम य ४८ भेगावाटको बेयी–फफई डाइबसफन आमोजना भार छन ्। अध्ममन बइयहेकाको सूचीभा ३ 

सम भेगावाट अरुण–४, ३ सम ३० भेगावाट कणाफरी–७, ५ सम ३६ भेगावाटको सुनकोसी–३ रगामत आमोजना छन ्। 
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ववजमेश्वयी हाइड्रोऩावय २ वर्ादेखख फन्सद 

प्रवीय ददेर 

रुकुभको चौयजहायीभा यहेको ववजमेश्वयी हाइड्रोऩावय २ वषफदेखख फन्द यहेको छ । खोराको ऩानी घट्न,ु नहयऩोखयी 
ऩुरयँद  जान ुय सयकायी फेवास्ता हुनुरे आमोजना फन्द बएको कम्ऩनीका प्रभुख व्मवस्थाऩक जमफहादयु भल्ररे फताए 

। आमोजनाको ऺभता कयीफ १ सम ५० क्रकरोवाट यहेको छ । 
दईुटा मोजना एउट  नहयफाट सञ्चारन गदाफ ववजमेश्वयी हाइड्रोऩावय फन्द बएको उनको बनाइ छ । „आमोजना फन्द 

बएऩतछ चौयजहायीवासीरे ववद्मुत ्सभस्मा बोग्नुऩयेको छ,‟ उनरे बन े। ववद्मुत ्सेवा फन्द हँुदा रुकुभको प्रभुख 

व्माऩारयक केन्र चौयजहायीका उद्मोगी तथा व्मवसामीराई प्रत्मऺ असय ऩयेको रुकुभ उद्मोग वाखणज्म सङ्घ रुकुभ 

चौयजहायी शाखारे उल्रेख गयेको छ । 
रुकुभको भुख्म व्माऩारयक केन्र चौयजहायी, कोटजहायीरगामत ऺेरका स्थानीमराई रक्षऺत गयी सेतीगाड खोराफाट 

२०४५ सारभा  ववद्मुत ्आमोजना तनभाफण गरयएको थथमो । आमोजनाफाट चौयजहायी नगयऩामरकाका १,२, ३ य ५ 

नम्फय वडाभा ववद्मुत ्सेवा ऩुगेको थथमो । 
केन्सरीम राइनको हारत उस्त ै

चौयजहायी नऩाभा ववद्मुत ्सभस्मा बएऩतछ गत १५ भाघभा केन्रीम राइन ववस्ताय गरयमो । तय, केन्रीम राइन 

ववस्ताय हँुदा ऩतन चौयजहायी नऩाको ववद्मुत ्सभस्मा हर हुन सकेको छ न । 
हार चौयजहायीको १, २ य ३ वडाभा केन्रीम राइनको ववद्मुत ्सेवा ऩुगे ऩतन प्रबावकायी नबएको स्थानीमवासी 
ततरक बण्डायीरे जानकायी हदए । उनरे बन,े „केन्रीम ववद्मुत ्राइन ऩुग्मो, तय ववद्मुत ्ऺभता ऩुग्न सकेको छ न । 
जसका कायण चौयजहायीभा प्रबावकायी रूऩभा फत्ती फल्न सकेको छ न ।’ 
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रभजुङभा ववद्मुत ्फढी बएय  भस्मा 
रभजुङभा ववद्मुत ्फढी बएय सभस्मा बएको छ । वषाफका कायण ऩानीको फहाव फढेसँग  ष्ट्जल्राभा यहेका सफ  
जरववद्मुत ्केन्ररे ऩूणफ ऺभताभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनफ थारेऩतछ सभस्मा आएको हो । रभजुङभा यहेको ७० 

भेगावाट ऺभताको भध्मभस्र्माङ्दी जरववद्मुत ्आमोजना, ५० भेगावाटको भाथथल्रो भस्र्माङ्दी जरववद्मुत ्

आमोजना य अन्म साना खदुी, मसउयी, याधी, स्माँगे य छमाँङ्दी आमोजनाफाट ऩूय  ऺभताभा ववद्मुत ्उत्ऩादन 

बइयहेको छ । ववद्मुत ्ववतयणका राथग सिंयचना फमरमो नहँुदा सभस्मा बएको ववद्मुत ्प्राथधकयण शाखा प्रभुख 

भाधव न्मौऩानेरे फताए । उत्ऩाहदत ववद्मुत ्याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोडडए ऩतन कभजोय सिंयचनारे सभस्मा 
आएको उनरे उल्रेख गये । यासस 
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थाऩाखोरारे बदौफाट उत्ऩादन  ुरु गन े

भुस्ताङको टुकुचभेा तनभाफणाधीन १३.६ भेगावाटको थाऩाखोरा जरववद्मुत आमोजनारे आगाभी बदौफाट ववद्मुत 

उत्ऩादन सुरु गन ेबएको छ । आमोजनाको ९९ प्रततशत तनभाफण सक्रकएकारे अफको २ भहहनाभा ववद्मुत उत्ऩादन सुरु 

गनफ सम्बव बएको हो । 
हेडवक्सफ , सुरुङ य ववद्मुतगहृको तनभाफण ऩूया बई अहहरे ऩेनस्टक ऩाइऩ ढरानको काभ अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको 
भाउन्ट क राश इनजॉ प्रामररे जनाएको छ । ऩाइऩ जडान सक्रकएऩतछ आमोजनाको ऩयीऺण सुरु गरयन ेइष्ट्न्जतनमय 

हदवाकय आचामफरे फताए । 
२ अफफ ६० कयोड रुऩ माँको रागतभा तनभाफण सम्ऩन्न आमोजनारे वावषफक ६९.३३ थगगावाट घन्टा ववद्मुत उत्ऩादन 

गनेछ । उत्ऩाहदत ववद्मुत ष्ट्जल्राक  कोवाङ सफस्टेसन य म्माग्दीको दाना सवस्टेसनभा रगेय जोडडनेछ । कोवाङ 

सफस्टेसनको बफजुरी स्थानीम ऺेरभा ववतयण हुनेछ । 
२ अफफ ४५ कयोडको रागत अनुभान गरयएकाभा बौगोमरक ववकटता, बूकम्ऩ, फन्द हडतार, नाकाफन्दी य 

कारीगण्डकीभा खसेको ऩहहयोरे फाटो अवरुद्ध हँुदा आमोजना प्रबाववत बई  रागत फढेको आचामफरे फताए । 
११ भेगावाटभा तनभाफण सुरु बएको आमोजनाको ऺभता ववस्ताय गयेय १३.६ भेगावाट फनाइएको हो । २०६६ सारफाट 

सुरु आमोजना हहभारी ऺेरभा बएकारे फखाफ य हहउँद दफु  माभभा जोखखभऩूणफ अवस्थाभा काभ गनुफऩदाफ ८ वषफ 
रागेको कम्ऩनीरे जनाएको छ । 
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आठ भहहनाभा ६  म भेगावाटका उत्ऩादन अनुभततऩत्र 

ववद्मुत ववकास ववबागरे ऩतछल्रो ८ भहहनाभा ६ सम १० भेगावाटफयाफयका २७ जरववद्मुत आमोजनाको उत्ऩादन 

अनुभततऩर जायी गयेको छ । ती सफ  सम भेगावाटबन्दा साना जरववद्मुत आमोजना हुन ्। 
ऊजाफ भन्रारमरे ववद्मुत अनुभततऩर सम्फन्धी तनमभावरी २०७३ असोजभा ऩरयभाजफन गयेको थथमो । उक्त 

ऩरयभाष्ट्जफत तनमभावरी असोज १० भा याजऩरभा सभेत प्रफामशत गरयएको थथमो । 
तनमभावरीरे सम भेगावाटसम्भका आमोजनाको अनुभततऩर ववबागफाट  जायी गन ेव्मवस्था गयेको थथमो । 
मसऩतछ अनुभततऩर ववतयणरे गतत मरएको छ । 
ववबागका अनुसाय २०७३ कावत्तकदेखख जेठसम्भ उक्त अनुभततऩर ववतयण गरयएको हो । मही अवथधभा ७५ 

भेगावाटको बरशूरी–गल्छी, ८७ भेगावाटको ताभाकोसी–५, ५४ भेगावाटको भध्मतभोय, ५२ भेगावाटको भाथथल्रो 
राप्चखेोरारगामत आमोजनाको उत्ऩादन अनुभततऩर फाँडकेो छ । 
उत्ऩादन वा अध्ममन अनुभततऩर मरन ऩयेका आवेदनको कायफाही तीव्र ऩारयएको ववबागका भहातनदेशक नववनयाज 

मसिंहरे फताए । „काभ योक्रकमो वा हढरो बमो बन्न ेगुनासो सकेसम्भ नआओस ्बन्न ेअऩेऺा हो,‟ उनरे बन,े ‘आवेदन 

हदनेको पस्ट कभ पस्ट फेमससभा काभ बइयहेको छ ।‟ 
ववबागको मसपारयसभा मसअतघ उत्ऩादन वा अध्ममन अनुभततऩर ऊजाफ भन्रारम अथाफत ऊजाफ सथचवरे जायी गन े

व्मवस्था थथमो । भन्रारमको काभको चाऩ कभ गदै सेवा सयर फनाउन भन्रारमरे ष्ट्जम्भेवायी सायेको थथमो । 
ववबागरे हारसम्भ ३ हजाय ६ सम ८८ भेगावाटका १ सम ३७ आमोजनाको उत्ऩादन अनुभततऩर जायी गयेको छ । 
तीभध्मे ३ सम १० भेगावाटका ७ आमोजनाको अनुभततऩर नेऩार ववद्मुत प्राथधकयणरे मरएको छ । 
तनजी ऺेररे ३ हजाय ३ सम ७८ भेगावाटका आमोजनाका अनुभततऩर मरएको छ । मीभध्मे ऩतन ४ सम ५६ 

भेगावाटको भाथथल्रो ताभाकोसी, १ सम ४० भेगावाटको भाथथल्रो सेती, १ सम ११ भेगावाटको यसुवागढीरगामत 

आमोजना प्राथधकयणक  सहामक कम्ऩनीरे तनभाफण गरययहेका छन ्। 

ववबागका अनुसाय अहहरेसम्भ सोरायफाट ववद्मुत उत्ऩादन गनफ एक भेगावाटको उत्ऩादन अनुभतत हदइएको छ । 
२०७४ असाय ९ गतेसम्भ १ सम ९० भेगावाट सौमफ ववद्मुत उत्ऩादन गनफ ३१ कम्ऩनीराई अध्ममन अनुभततऩर 

हदएको छ । 
फामोभासफाट २६ भेगावाट य वामुफाट ५ भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन गनफ दईु कम्ऩनीराई अध्ममन अनुभततऩर 

हदएको छ । मस गयी, १ सम ३६ वटा प्रसायण राइनको अध्ममन य ५५ वटा राइनको उत्ऩादन अनुभततऩर जायी 
गयेको छ । 
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फूढीगण्डकीको भुआब्जा ववतयण फन्सद 

१२ सम भेगावाट फूढीगण्डकी जराशममुक्त जरववद्मुत ्आमोजना प्रबाववत ऺेरका फामसन्दाराई भुआब्जा ववतयण 

प्रक्रिमा योक्रकएको छ ।  
ऊजाफ भन्रारमको प्रस्तावभा भष्ट्न्रऩरयषद्रे फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्ववकास समभतत खायेज गयेय कम्ऩनी भोडरेभा 
र जान ेतनणफम य ऩतछल्रो सभमभा सो जरववद्मुत ्आमोजना थचतनमाँ कम्ऩनीराई हदएऩतछ अन्मोरताका कायण 

१७ हदनदेखख भुआब्जा ववतयण योक्रकएको हो ।  
गत २२ जेठभा ववकास समभतत खायेज बएको सूचना याजऩरभा प्रकामशत बए ऩतन भुआब्जा ववतयणका राथग गहठत 

फूढीगण्डकी आमोजना वातावयण, भुआब्जा ववतयण, ऩुनवाफस तथा ऩुन्स्थाऩना इकाइरे २८ जेठभा याजऩर ऩाएऩतछ 

भुआब्जा ववतयण फन्द गरयएको हो ।  
ववकास समभततअन्तगफत इकाइ यहेकारे ववकास समभतत खायेजीसँग  मसको ह मसमत के हुन ेबन्न ेस्ऩरट छ न । इकाइ 

सिंमोजक कृरणफहादयु काकीरे याजऩरभा सूचना प्रकामशत बएऩतछ केही सुस्त बएको फताए । 
“अहहरे प्रबाववत बएको छ, मसको सभाधानका राथग प्रमास अतघ फढाइएको छ ।” उनरे बन,े “भुआब्जा ववतयण 

कामफराई दुय्तगततभा अतघ फढाउन ेमोजनाभ  छौं, अहहरे तनवेदन मरन ेकाभ बन ेजायी छ ।” 

भुआब्जा ववतयण योक्रकएको य केही गाववसभा अझ  भुआब्जा तनधाफयण गनफ फाँकी यहेको बन्द  गोखाफका सािंसद 

चीनकाजी शे्ररठरगामतका जनप्रतततनथधरे ऊजाफ भन्रारमका अथधकायीराई बेटेय ऩटक–ऩटक तुरुन्त  अतघ फढाउन 

भाग गदै आएका छन ्।  
ववकास समभतत खायेज बएऩतछ ववकास समभततभापफ त ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनीभा हस्तान्तयण हुन सभम राग्न े

बएकारे भुआब्जा ववतयणको कामफअतघ फढाउनका राथग इकाइराई ऊजाफ भन्रारम भातहत ल्माउन राथगएको छ । 
ववकास समभततअन्तगफत यहेको इकाइराई ऊजाफ भन्रारमरे बन ेआफ्नो भातहतभा ल्माउने गयी भष्ट्न्रऩरयषद्भा 
एक साताअतघ प्रस्ताव गयेको छ तय तनणफम बइसकेको छ न । ऊजाफ भन्रारमका सहसथचव कौशरचन्र सुवेदीरे 

इकाइराई ऊजाफ भन्रारमका भातहतभा ल्माउन भष्ट्न्रऩरयषद्भा प्रस्ताव ऩठाइएको जानकायी हदए ।  
फूढीगण्डकी आमोजनाका अनुसाय, आमोजनाफाट ३ हजाय ५६० घयधयुी ववस्थावऩत हुन ेबएकारे उनीहरूराई 

ऩुन्स्थाऩना य ऩुनवाफस गनफ राथगएको छ बन ेडुफानभा ऩन ेजग्गाको ऩतन भुआब्जा ववतयणअतघ फढाइएको छ । दवु  
ष्ट्जराभा ५८ हजाय १५३ योऩनी जग्गा अथधग्रहण गनुफऩन ेआमोजनारे जनाएको छ । 
आमोजनाफाट करयफ ४५ हजाय जनसिंख्मा प्रबाववत हुनेछन ्। गोखाफ ष्ट्जल्रातपफ  १४ गाउँ ववकास समभतत य 

धाहदङतपफ  १३ गाववस प्रबाववत यहेकोभा हारसम्भ दवु  ष्ट्जल्रातपफ  १ अफफ २२ कयोड भुआब्जा ववतयण गरयएको छ । 
गोखाफतपफ  १ अफफ १९ कयोड तथा धाहदङतपफ  ३ कयोडभार भुआब्जा ववतयण इकाइरे जनाएको छ । चार ूवषफमबर 

धाहदङका सराङ, भ यी य ख यीभा ४ अफफ २५ कयोड रुऩ माँ फयाफयको भुआब्जा ववतयण गन ेरक्ष्म याखखएको छ तय 

सयकायरे २ अफफ ५० कयोड रुऩ माँभार फजेट हदएको छ । 
त्मस गयी गोखाफको घ्मारचोक, बुम्रीचोक य दयवुङ गाववसभा २ अफफ ६२ कयोड रुऩ माँ भुआब्जा ववतयण गन ेरक्ष्म यहे 

ऩतन सयकायरे २ अफफ ५० कयोड फजेट ववतनमोजन गयेको छ ।  
ववकास समभततभापफ त अतघ फढेको फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना कम्ऩनी भोडरेभा अतघ फढाउनका राथग 

भष्ट्न्रऩरयषद्रे स्वीकृतत हदए ऩतन कम्ऩनीभा हस्तान्तयण गनेफाये प्रक्रिमा अतघ फढेको छ न । 



कम्ऩनी भोडरेभा अतघ फढाउँदा तुरनात्भक रूऩभा तछटो आमोजना अतघ फढ्न ेबए ऩतन मसको ववत्तीम 

व्मवस्थाऩनदेखख तनभाफणफाये ठोस कामफ बन ेअतघ फढ्न सकेको छ न ।     
 

फक्सभा 
चार ूवषफभा फजेट 

ऺेर          आवश्मक फजेट    ववतनमोजन             खचफ 
गोखाफ        २६६ कयोड        २५० कयोड            ११९ कयोड 

धाहदङ        ४२५ कयोड        २५० कयोड            ३ कयोड 

स्रोत् फूढीगण्डकी 
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जरववद्मुत्को ‘हफ’ फन्सदै कासरकोट 

यभेश यावर 
कामरकोट जरववद्मुत ्‘हफ’ फन्न ेप्रक्रिमाभा रम्कँद  छ । ४२० भेगावाटको ततरा–१, ४४० भेगावाटको ततरा–२ 

जरववद्मुत ्आमोजना तनभाफणको प्रक्रिमाभा छन ्बन े१६ भेगावाटको ऩादभघाट य ४२६ भेगावाटको पुकोट कणाफरी 
जरववद्मुत्रे ऩतन ऊजाफ भन्रारमफाट अनुभतत ऩाएका छन ्। मी आमोजना फनेभा १ हजाय ३१२ भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादन हुनेछ ।  
कणाफरीको आथथफक ववकासको आधायका रूऩभा यहेको जर, जिंगर य जडडफुटीको उऩमोगभा मो वषफ तनक  ठूरा 
उऩरष्ट्ब्ध बएको ततरागुपा नगयऩामरकाका प्रभुख यतनफहादयु शाही फताउँछन ्। “कणाफरीको आथथफक ववकासको 
आधाय जर, जिंगर य जडडफुटी हुन,्” उनरे बन े।  
सयकायरे हार  कामरकोटभा आमोजनास्थर यहेको पुकोट कणाफरी जरववद्मुत ्आमोजना अध्ममन तथा तनभाफणको 
ढाँचासभेत तम गन ेगयी ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनीराई अनुभततऩर हदएको छ । 
नेऩार ववद्मुत ्प्राथधकयणरे ततरा १ य ततरा २ जरववद्मुत ्आमोजनासँग ववद्मुत ्खरयद सम्झौता गरयसकेको छ । 
दईु जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रवद्र्धक एससी कम्ऩनीरे तीन वषफअतघ न  मो कम्ऩनीरे ववद्मुत ्ववकास ववबागभा 
तनभाफण अनुभततको राथग आवेदन हदएको थथमो । 
तय ववद्मुत ्खरयद सम्झौता तथा प्रसायणराइन सम्फन्धी सम्झौता योक्रकएको फेरा ऊजाफभन्री जनादफन शभाफको 
ऩहरभा प्राथधकयणसँग सम्झौता ऩरभा हस्ताऺय बएको सान्नी बरवेणी गाउँऩामरकाका अध्मऺ डम्फयफहादयु 

शाहीरे फताए । 
“प्राथधकयण य एससी कम्ऩनीफीच अहहरेक  तनदेमशका अनुसाय ववद्मुत ्खरयद गन ेय सन ्२०२४ सम्भभा 
प्रसायणराइनभा जोड्न ेववषमभा सभझदायी बएको छ ।” उनरे बन,े “मी दवु  वऩक्रकङ यन अप हद रयबय आमोजना 
हुन ्। वऩक्रकङ यन अप हद रयबयको भाऩदण्डअनुसाय न  मसको ऩीऩीए बएको छ ।”  

४२० भेगावाटको तीरा–१ ऩरयमोजनाफाट कामरकोटका ततरागुपा नगयऩामरका, कामरका गाउँऩामरका, खाँडाचि 

नगयऩामरका प्रबाववत ऺेर हुन ्। ततरा दईुभा ऩतन तमन  ऺेर प्रबाववत हुन ेववद्मुत ्तनभाफण प्रवद्र्धक कम्ऩनी एसी 
ऩावय आमोजनाका प्राववथधक दफफफहादयु शाहीरे फताए ।  
आमोजनाहरूको तनभाफण सन ्२०२३ भा सक्न ेरक्ष्म याखखएको छ । तय, प्राथधकयणरे तमाय ऩायेको प्रसायणराइन 

गुरुमोजनाअनुसाय, त्मस ऺेरभा प्रसायणराइन सन ्२०२५ सम्भ फन्न ेप्राववथधक शाहीरे फताए । “ततरा–१ य ततरा–
२ भा गयी झण्ड  २७ क्रकमभ दयूीको सुरुङ फनाउन ुऩछफ  ।” उनरे बन,े “प्रसायणराइन कोहरऩुयसम्भ जोड्न ुऩन ेहँैुदा 
अझ थऩ सभम राग्न ेछ ।” 

त्मस्त  पुकोट कणाफरी आमोजना कम्ऩनीरे ष्ट्जम्भा मरएको छ । मो आमोजनाको ऺभता ४२६ भेगावाट छ । 
आमोजनाको रागत करयफ  ६१ अफफ ८६ कयोड रुऩ माँ अनुभान गरयएको छ । जरववद्मुत ्आमोजनाभा स्थानीम 

सेमयरगामत योजगायीको अवसय जुट्न ेबएकारे महाँका स्थानीमफासी तनक  उत्साहहत छन ्। 
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ऩस्श्चभ  ेती काभ  ुरु गन े ङ्केत देखखएन 

रक्ष्भीप्रसाद उऩाध्माम  

काठभाडौँ, असाय १६ गत े।  फहुप्रततक्षऺत ऩष्ट्श्चभ सेती जरववद्मुत ्आमोजना फनाउन ेसम्झौता गयेको थचतनमाँ 
कम्ऩनी चाइना थ्री गजेज इन्टयनेसनर कऩाफैेयेसनरे घुभाउयो ऩायाभा आमोजनाभा तत्कार रगानी नगन ेसङ्केत 

गयेको छ ।  तनभाफणको चयणभा हुनुऩन ेथ्री गजेजरे ऩतछल्रो ऩटक आमोजनाको तनभाफण भोडामरटी न  ऩरयवतफन गनफ 
सक्रकन ेवा नसक्रकन ेष्ट्जऻासासहहत हार  ऩर ऩठाएको छ ।   
मसफाहेक वषाभाफ सात रुवऩमाँ १० ऩ सा य हहउँदको १२ रुवऩमाँ ४० ऩ साको  प्रततमुतनट ववद्मुत ्खरयद दयभा ऩतन प्रश्न 

उठाउँद  एकर ववद्मुत ्दय कामभ गनफ सक्रकन ेक्रक नसक्रकन ेबन्न ेष्ट्जऻासा याखेको छ ।  
सन ्२०१२ भा ऊजाफ भन्रारमसँग सम्झौता गयेको थ्री गजेज सन ्२०१४ भा कामफ प्रायम्ब गयी सन ्२०१९ भा तनभाफण 

सम्ऩन्न गन ेयाजी बएको बएको थथमो तय हारसम्भ ऩतन उसरे न त रगानीको कुन  प्रस्ताव अतघ ल्माउन सकेको 
छ न त तनभाफण सुरु गनुफ अतघ ऩूया गनुफऩन ेअन्म प्राववथधक तथा सिंयचनागत कामफ गनेतपफ  अग्रसयता देखाएको  छ 

।  मततसभभ् क्रक नेऩार ववद्मुत ्प्राथधकयणसँग सिंमुक्त जेबी कम्ऩनी खडा गन ेकुयाराई सभेत हारसम्भ थ्री 
गजेजरे आफ्नो सञ्चारक समभततफाट अनुभोदन गयाएको छ न तय नेऩार ववद्मुत ्प्राथधकयणरे बन ेमसअतघ न  सो 
प्रस्ताव अनुभोदन गरयसकेको छ ।  कानुनत् थ्री गजेज य प्राथधकयणरे अनुभोदन नगयेसम्भ सो कुया प्रबावकायी 
बएको भातनँद न ।  ऊजाफ भन्रारम, रगानी फोडफ, नेऩार ववद्मुत ्प्राथधकयणसँग गयेका औऩचारयक तथा अनौऩचारयक 

छरपर तथा फ ठकभा रगानी गन ेफताउँद  आए ऩतन सो कम्ऩनीरे ऩतछल्रो सभमभा काभबन्दा ववमबन्न 

क्रकमसभका ष्ट्जऻासा तथा ऩराचायभा भार सभम बफताउन थारेको छ ।  १६ वषफसम्भ राइसेन्स मरएय ओगटेय सभम 

खेय पारेको  अस्िेमरमन कम्ऩनी स्भेकरे जस्त   ऩष्ट्श्चभ सेतीभा थचतनमाँ कम्ऩनीरे ऩतन तनभाफण गय्फछु बन्दा बन्द  
करयफ ऩाँच वषफ ऩाय बइसकेको छ ।   
नेऩारी ऩऺसँग सम्झौताऩरभा हस्ताऺय गदाफ ७५० भगेावाटको जराशममुक्त आमोजना तनभाफण गन ेय त्मसका 
राथग रगानीभा नेऩार सयकायका तपफ फाट ववद्मुत ्प्राथधकयणरे २५ प्रततशत रगानी गन ेसिंमुक्त साझदेायीभा 
तनभाफण गन ेसहभतत बएको थथमो तय अहहरे आएय थ्री गजेजरे त्मसराई फहुउद्देश्मीम फनाउन सक्रकनेसहहतको 
प्रस्ताव गदै रगानी फोडफभापफ त ववद्मुत ्प्राथधकयणराई ऩराचाय गयेको छ ।  थ्री गजेजको ऩतछल्रो ऩटकको 
ऩराचायराई जरस्रोत ववऻहरूरे स्भेक जस्त  थ्री गजेजरे ऩतन आमोजना ओगट्नेततय अग्रसय बएको  हो क्रक बन्न े

आशङ्का व्मक्त गयेका छन ्।   
फहुउद्देश्मीम फनाउँदा ववद्मुत्फाहेकका अन्म सयोकायका ववषम मसँचाइ, ऩमफटन तथा अन्म कुयाको फायेभा कुन 

तनकामरे ष्ट्जम्भेवायी मरन ेय त्मसका बफषमभा कुन तनकामरे थ्री गजेजसँग ‘डडर’ गन ेबन्न ेथऩ अन्मोर हुनसक्न े

बन्द  ववऻहरूरे थ्री गजेजरे रगानी गनफ आनकानी गरययहेको हुनसक्न ेतकफ  प्रस्तुत गयेका छन ्।   
जरस्रोतववद् एविं ऩूवफजरस्रोत सथचव डा. गोववन्ददेव बट्टको बनाइभा सुरुभा सभझदायीऩरभा हस्ताऺय गदाफ ७५० 

भेगावाट उत्ऩादन गन ेभोडामरटीभा सहभत हुन ेथ्री गजेजरे हदन प्रततहदन अनेकौँ प्रस्ताव ल्माएय सभम खेय पाल्न े

काभ भार गरययहेको छ ।   
उहाँरे बन्नबुमो, “१६ वषफ स्भेकरे ओगटेय फस्मो, ऩाँच वषफ मसरे ऩतन ओगटी सक्मो ।  काभ हुन ेछाँटकाँट देखखदँ न 

बन ेसयकायरे थ्री गजेजको काभको ऩुनयावरोकन गयी तत्कार ‘एक्सन’ भा जान सक्नुऩछफ  य फनाउन सक्द न बन्न े



रागेको छ बन ेसयकायरे ववकल्ऩ ऩतन सोच्न सक्नुऩछफ  ।  ठूल्ठूरा आमोजना ववदेशीका हातभा सुम्ऩन ेकाभ भार गनुफ 
हँैुद न ।  
सन ्२००५ भा तनभाफण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको ऩष्ट्श्चभ सेतीफाट प्रततवषफ १५ अफफ रुवऩमाँ याजस्व गुमभयहेको तकफ  
प्रस्तुत गदै डा. बट्टरे बन्नुबमो, ऩष्ट्श्चभ सेती फन्न नसक्दा आजका मभततसम्भ याज्मरे झण्ड  ६५÷७० अफफ रुवऩमाँ 
गुभाइसक्मो ।  अझ  हढरा गन ेहो बन ेयाज्मरे कतत घाटा फेहोनुफऩराफ ? त्मस रे मसभा सयोकायवारा फढी चनाखो हुन ु

जरुयी छ ।  
थ्री गजेजरे फहुउद्देश्मीम फनाउन सक्रकनेतपफ  प्रस्ताव रगानी फोडफभापफ त ऩठाएको ऩुष्ट्स्ट गदै ववद्मुत ्प्राथधकयणका 
प्रवक्ता प्रवर अथधकायीरे बन्नुबमो, “केही नमाँ प्रस्ताव थ्री गजेजफाट आउन ेिभ जायी यहेको छ ।  ऩतछल्रो 
चयणभा फहुउद्देश्मीम फनाउन सक्रकन्छ क्रक बन्न ेआशमको ष्ट्जऻासा य ववद्मुत ्खरयद दयका फायेभा केही कुया ऩरभा 
रेखखएका छन ्।  जसका फायेभा हाभी रगानी फोडफसँग छरपर गयेय ऩराचाय गन ेतमायी गरययहेका छौँ । ” 

ववद्मुत ्तनमभन आमोग फनी नसकेको य सोसम्फन्धी ववधेमक सिंसद्भा ववचायाधीन यहेको अवस्थाभा  ववद्मुत ्

खरयदकताफ प्राथधकयणराई न  खरयद दयको फायेभा थ्री गजेजरे ष्ट्जऻासा याखेको छ ।  प्रवक्ता अथधकायीका बनाइभा 
आमोजना तनभाफणका अरू नीततगत, प्राववथधक तथा सिंयचनागत तमायी ऩूया नगयी अहहरे न  खरयद दयका फायेभा थ्री 
गजेजरे कुया उठाउन ु‘तनक  तछटो भाथगएको ग्मायेन्टी’ भार हो ।   
मसअतघ थ्री गजेज य प्राथधकयणफीच सिंमुक्त जेबी कम्ऩनी खडा गन ेकुयाराई प्राथधकयणको सञ्चारक समभततरे 

अनुभोदन गरयसकेको बए ऩतन थ्री गजेजको सञ्चारक समभततरे हारसम्भ अनुभोदन गनफ सकेको छ न ।  जसका 
कायणरे सो सिंमुक्त कम्ऩनी खडा गन ेकामफ ऩतन कामाफन्वमनभा आउन सकेको छ न ।  रगानी फोडफका कामफकायी 
तनदेशक भहाप्रसाद अथधकायीरे मस ववषमभा धेय  नफोल्न ुन  उथचत बएको प्रततक्रिमा हदनुबमो ।  उहाँरे बन्नुबमो, 
धेय  कुया मभराउन फाँकी छन ्।  ती सफ  कुया हाभी मभराउँद  छौँ ।  मसबन्दा फढी नफोल्न ुन  अहहरे उथचत हुन्छ ।  
५०० भेगावाटबन्दा फढी ऺभताका जरववद्मुत ्आमोजनाको ऩरयमोजना ववस्ततृ प्रततवेदन तनभाफण, रगानी खोज्न,े 

सम्झौता गन ेअथधकायी रगानी फोडफराई हदइएको छ ।  मो आमोजना ऩतन रगानी फोडफभापफ त अगाडड फहढयहेको छ ।   
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 ातनभा भाई हाईड्रोऩावयको  त प्रततर्त हकप्रद  ेमय आउॉ दै 

सातनभा भाई हाइड्रोऩावय मरमभटेडरे सत प्रततशत हकप्रद सेमय तनरकासन गन ेबएको छ । नेऩार थधतोऩर फोडफभा 
हकप्रद सेमय तनरकासन गनफ गयेको प्रस्ताव बफहीफाय स्वीकृत बएऩतछ प्रकृमा अतघ फढेको हो । 
१ फयाफय १ अनुऩातभा १ अफफ ५ कयोड ५० राख रुऩ माँ फयाफयको सम रुऩ माँ अिंक्रकत १ कयोड ५ राख ५० हजाय क्रकत्ता 
सेमय तनरकासन गरयन ेप्रभुख कामफकायी अथधकृत सुवणफदास शे्ररठरे जानकायी हदए । 
‘हकप्रद सेमय तनरकासन गनफ फोडफरे स्वीकृती हदमो,‟ उनरे ऊजाफ खफयसँग बन,े „थऩ प्रकृमा ऩूया गयेय २ भहहना 
मबरभा तनरकासन गछौं ।‟ 
ऩहहरो चयणभा सिंस्थाऩक य दोस्रो चयणभा सवफसाधायण सेमय धनीराई रक्षऺत गयेय तनरकासन गरयन ेउनरे फताए । 
सम्ऩूणफ सेमय धनीरे अहहरे जायी सेमय फयाफयक  थऩ सेमय ऩाउन ेछन । 
सातनभा भाईका सेमयधनीरे स्वत् नमाँ फन्न ेआमोजनाभा रगानी गन ेअवसय ऩाउनुरे तनयन्तय प्रततपर प्राप्त 

गनफसक्न ेवातावयण फनेको उनरे फताए । हकप्रद सेमय तनरकासनऩतछ सातनभा भाईको चकु्ता ऩुँजी २ अफफ ११ कयोड 

५० राख ऩुग्नेछ । 
सेमय वविीफाट जम्भा बएको ऩुँजी ५४ भेगावाटको भध्म ताभोय य २८.१ भेगावाटको तल्रो मरख ुजरववद्मुत 

आमोजनाभा रगानी गरयन ेशे्ररठरे फताए । 
जरववद्मुत ववकासभा सपर बन्द  गएको सातनभा हाइड्रो ग्रुऩरे तनभाफण गयेका ३१.५ भेगावाट फयाफयका ३ 

जरववद्मुत केन्र सिंचारनभा छन । 
 


