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आयोजनाको प्रगति बारे संक्षिप्त जानकारी
१. प्रस्िावनाको वववरण
प्रस्िाववि जुम खोला जलववद्युि आयोजना (५६ मे.वा) तनमााण गनाका लातग तमति २१ माघ, २०७० मा सातनमा

जुम हाइड्रोपावर प्रा. तल. नामक एक ववशेष उद्देश्य कम्पनी स्थापना गररएको तथयो | सो कम्पनी तमति ७ माघ,
२०७७ मा पक्षललक तलतमटे ड कम्पनीको रुपमा पररणि भएको तथयो | यस जुम खोला जलववद्युि आयोजना (५६

मे.वा.) को ववद्युि उत्पादनको अनुमतिपत्र तमति २७ असार, २०७८ मा ववद्युि ऐन, २०४९ को दफा ४ को

उपदफा २ र ववद्युि तनयमावली, २०५० को तनयम १७ बमोक्षजम नेपाल सरकार ऊजाा, जलश्रोि िथा तसं चाइ
मन्त्त्रालय, ववद्युि ववकास ववभागको महातनदे शकस्िरीय तनणाय अनुसार सातनमा जुम हाइड्रोपावर तल. को नाममा
जारी गररएको तथयो ।

प्रस्िाववि आयोजना बागमिी प्रदे शको दोलखा क्षजल्ला क्षस्थि तबगु गाउँपातलका वडा नं. १ मा अवक्षस्थि छ । यस

आयोजनाले जुम खोलाको बढीमा २५.४५ घन तम. प्रति सेकेण्ड बहावको पानी िथा २५४ तमटर ग्रस हेडको
उपयोग गरी ५६ मे.वा. ववद्युिीय ऊजाा उत्पादन गनेछ । यस आयोजनाको ववद्युिगृहमा १४.४३ मे.वा. िमिाको
४ वटा टवााइनहरू रहने गरर प्रस्िाव गररएको छ ।
२. आयोजनाको प्रगति वववरण
यस आयोजनाको प्रगति वववरण तनम्नानुसार रहेको छ;
ववस्िृि इक्षन्त्जतनयररङ्ग तडजाइन
सातनमा जुम हाइड्रोपावर तलतमटे डले यस आयोजनाको ववस्िृि इक्षन्त्जतनयररङ्ग तडजाइन गनाका लातग सातनमा हाइड्रो
एण्ड इक्षन्त्जतनयररङ्ग प्रा. तल. सँग तमति २२ पौष, २०७७ मा सम्झौिा गरे को तथयो । उक्त सम्झौिा पत्र तमति
२६ पौष, २०७८ मा पेश गररएको पवहलो काया प्रगति वववरण (Progress Report #01, January 2022)

मा समावेश गररएको छ । सम्झौिा बमोक्षजम सातनमा हाइड्रो एण्ड इक्षन्त्जतनयररङ्ग प्रा. तल. ले ववतभन्न तमतिमा
तनम्नानुसारको प्रतिवेदनहरु सम्पन्न गरर प्रस्िावक सातनमा जुम हाइड्रोपावर तल. लाई पेश गरे को तथयो;
-

Transverse Survey Report, July 2021 (तमति ६ श्रावण, २०७८)

-

Geological and Geotechnical Investigation Report, July 2021 (६ श्रावण, २०७८)

-

Design Basis Memorandum Report, November 2021 (तमति ७ मं तसर, २०७८)

त्यस लगत्तै सातनमा हाईड्रो एण्ड इक्षन्त्जतनयररङ्ग प्रा. तल. ले;

Explosive Estimation and Methodology

Report, January 2022 (तमति २३ माघ, २०७८), Construction Materials Report, February 2022
(तमति २५ माघ, २०७८), Preliminary Assessment of Construction Power Report, March 2022
(तमति २४ फाल्गुन, २०७८) र Tender Document For Main Civil Works Construction Volume I,
Tender Document For Main Civil Works Volume II, Tender Document For Main Civil Works

Volume III, May 2022 (तमति ४ जेठ, २०७९) प्रस्िावक सातनमा जुम हाइड्रोपावर तल. लाई बुझाएको छ ।
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वन िेत्रको जग्गा प्रातप्त
आयोजना तनमााणको लातग गौरीशंकर सं रिण िेत्र अन्त्िगािको १५.१७२ हेक्टर जसमध्ये स्थायी ८.०३६ हेक्टर

र अस्थायी ७.१३६ हेक्टर वन िेत्र आवश्यक पने दे क्षखन्त्छ । सो आवश्यक वन िेत्र आयोजना प्रयोजनाथा
उपयोग गना तमति ५ श्रावण, २०७८ मा ववद्युि ववकास ववभागमा राविय वन प्रयोग (Government Land
Lease) िथा रूख कटान सम्बन्त्धी तसफाररसका लातग तनवेदन गररएको तथयो । सोही तनवेदनका आधारमा

गौरीशंकर सं रिण िेत्र आयोजनाका प्रतितनतधहरूले आयोजनास्थलको वफल्ड तनररिण समेि गररसकेको छ ।

उक्त वफल्ड तनरीिणको मुख्य उद्देश्य भनेको आयोजनाको लातग आवश्यक पने वन िेत्रको जग्गा िथा सो िेत्रमा
रहेका हटाउनु पने रूखहरूको लागि ियार पानुा रहेको

तथयो । यसरी वफल्ड तनरीिण पश्चाि् ियार पाररएको

प्रतिवेदन राविय प्रकृति सं रिण कोषमा तमति १६ पौष, २०७८ मा पेश गररएको तथयो | ित्पश्चाि, राविय प्रकृति

सं रिण कोष िथा राविय तनकुञ्ज िथा वन्त्यजन्त्िु ववभागबाट प्राप्त राय अनुसार प्रस्िाववि आयोजनाको लातग
रूखववरूवाहरू हटाउने सम्बन्त्धमा आयोजनाको स्वीकृि वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्ले क्षखि रूख

सं ख्या र स्थलगि प्रतिवेदनमा फरक परे को हुँदा वािावरण सं रिण तनयमावली, २०७७ को तनयम ११ बमोक्षजम
पररमाक्षजि
ा वािावरणीय व्यवस्थापन योजना (UEMP) ियार पारी पेश गनुह
ा न
ु भनी वन िथा वािावरण मन्त्त्रालयले

तनदे शन गरे को तथयो । सोही अनुसार तमति १३ वैशाख, २०७९ मा आयोजनाको पररमाक्षजि
ा वािावरणीय
व्यवस्थापन योजना श्री ऊजाा, जलश्रोि िथा तसं चाइ मन्त्त्रालयमा स्वीकृतिको लातग पेश गररएको तथयो । यसरी

पेश गररएको प्रतिवेदन उपर राय-सुझाव सं कलन गना तमति २६ पौष, २०७८ मा पुनरावलोकन सतमतिको बैठक

सम्पन्न भएको तथयो भने सो बैठकबाट प्राप्त भएका राय-सुझावहरू समावेश गरी स्वीकृतिको लातग तमति २७
वैशाख, २०७९ मा श्री ऊजाा, जलश्रोि िथा तसं चाइ मन्त्त्रालयमा पेश गररएको तथयो | हाल उक्त प्रतिवेदन वन
िथा वािावरण मन्त्त्रालयमा स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेको छ ।

क्षचत्र १: आयोजना स्थलको वन िेत्रको अवस्था

क्षचत्र

२:

गौरीशंकर

सं रिण

िेत्र

आयोजनाका

प्रतितनतधहरूले रूखहरू मापन गदे

पूवााधार तनमााणको प्रगति
१) पहुँच सडक
नेपाललाई चीन सँग जोड्ने छोटो सडक सं जालका रूपमा हेररएको लामाबगर फलाक सडक खण्डलाई नेपाल

सरकारले प्राथतमकिा प्राप्त योजनाका रूपमा तलएको छ । योजना अनुरूप यस सडक खण्ड ७ मीटर चौडाइको

हुनेछ। लामाबगरमा अवक्षस्थि मातथल्लो िामाकोशी जलववद्युि आयोजनाको बाँध िेत्र नक्षजकै िामाकोशी नदीको
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बाँया वकनारमा कररब ११०० मीटर लामो सुरूङ्ग मागा तनमााण गने काया भइरहेको छ र यो काया मं तसर - पौष
को अक्षन्त्िम सम्म सवकने अनुमान गररएको छ | कररब १० वकलो मीटर रहेको सिही सडको तनमााण काया तिन
ठाउँबाट भइरहेको छ; क) सुरुंग मागा को आउटले ट पोटे ल ख) दे उराली (सातनमा चौिारी) बाट लामाबगर र
ग) खराने खोल्सी नक्षजकै बाट दे उराली िफा । उक्त योजना अनुरूप हाल सुरूङ्ग मागा तनमााणको काया तिव्र गतिमा

अगातड बढाइएको छ । यो सडक तनमााण भएको खण्डमा जुम खोला जलववद्युि आयोजनाको ववद्युि गृह िथा
बाँध िेत्रसम्म सो सडक खण्डले पहुँच पुर्याउने छ ।

क्षचत्र ३: सुरुंग मागाको आउटलेट पोटाल दे क्षख कररब
१०० तमटर अगाडी तनमााण भइरहे को सिही सडकको

क्षचत्र ४: सुरुंग मागा तनमााण भइरहेको दृश्य

दृश्य

क्षचत्र ५: दे उराली िेत्रमा सिही सडक तनमााणको क्रममा
ड्रतलं ग गररएको दृश्य
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क्षचत्र ७: सिही सडक तनमााणको क्रममा ववस्फोटन

क्षचत्र ८: सिही सडक तनमााण गने क्रममा rock scaling

गनाका लातग ियारी गदै गरे को दृश्य

गदै गरे को दृश्य

२) पदमागा तनमााण
सेिीदे वी सं रिण वन उपसतमतिले तमति ०५ मंतसर, २०७८ मा गरे को अनुरोध अनुसार लामाबगर दे क्षख जुम
खोलासम्मको पैदल मागाको स्िरोन्नति िथा जुम र लप्ची दोभानमा फड्के तनमााणका लातग सातनमा जुम हाइड्रोपावर
तलतमटे डले सहयोग गरे को छ । आयोजनाको ववद्युिगृह िथा बाँध िेत्र सम्म पुग्न यो पैदल मागा र फड्के
तनमााणले सहज पुर्याउँदछ ।

क्षचत्र ९: पैदल मागाको स्िरोन्नति िथा जुम र लप्ची दोभानमा बनाइएको अस्थायी पुल (फड्के)

ववद्युि प्रसारण लाइन
१) प्रसारण लाइन आयोजनाको सम्भाव्यिा अध्ययन
सातनमा जुम हाइड्रोपावर तलतमटे डले यस जुम खोला जलववद्युि आयोजना (५६ मे.वा.) बाट उत्पाददि ववद्युतिय
उजाालाई १३२ के.भी. डबल सवकाट प्रसारण लाइन माफाि रामेछाप क्षजल्ला क्षस्थि नेपाल ववद्युि प्रातधकरणको
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गर््याङ्ग सबस्टे शनमा जडान गने योजना अनुरुप ववद्युि प्रसारणको सवे िण अनुमतिपत्र नेपाल सरकार उजाा
जलस्रोि िथा तसं चाइ मन्त्त्रालय ववद्युि ववकास ववभागबाट तमति २४ असोज, २०७८ मा प्राप्त गररसकेको छ ।
सवे िण अनुमतिपत्र अनुसार ववद्युि प्रसारण लाइनको सम्भाव्यिा िथा वािावरणीय अध्ययन गनुप
ा ने हुन्त्छ ।

आयोजनाको सम्भाव्यिा िथा वािावरणीय अध्ययन गना तमति १६ ्येष्ठ, २०७९ मा वन िथा वािावरण मन्त्त्रालय,
राविय तनकुञ्ज िथा वन्त्यजन्त्िु सं रिण ववभागबाट अध्ययन सहमति प्राप्त गरे को तथयो । सम्भाव्यिा अध्ययनको

तसलतसलामा तमति २६ मं तसर, २०७८ दे क्षख तमति १४ पौष, २०७८ सम्म ववज्ञहरूको टोलीले ववद्युि प्रसारण

लाइन रहने स्थानको स्थलगि अध्ययन गरे को तथयो । प्रारक्षम्भक अध्ययन अनुसार आयोजनाको स्वीचयाडा दे क्षख

१२४ वटा टावरहरू खडा गरी कररब ३९ वकलो मीटर लामो प्रसारण लाइन माफाि गर््याङ्ग सबस्टे शन सम्म
जडान गररनेछ । हाल आयोजनाको सम्भाव्यिा अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन ियार भई रहेको छ ।
२) प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारक्षम्भक वािावरणीय परीिण
जुम खोला जलववद्युि आयोजनाको १३२ के.भी. डबल सवकाट ववद्युि प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारक्षम्भक

वािावरणीय परीिण अध्ययनको लातग तमति २६ मंतसर, २०७८ दे क्षख तमति १४ पौष, २०७८ सम्म ववज्ञहरूको

टोलीले ववद्युि प्रसारण लाइन रहने स्थानको स्थलगि अध्ययन गरे को तथयो । उक्त प्रसारण लाइनको सम्पूणा
सं रचनाहरू (transmission line alignment) गौरीशंकर सं रिण िेत्रको भू-भागमा पदाछ । प्रस्िाववि प्रसारण
लाइन उपोष्ण (Sub-tropical) दे क्षख उपले काली (Sub-alpine) जलवायु िेत्र तभत्र पदाछ । समुद्री सिहबाट

११५९ मी. दे क्षख ३५०१ मी. उचाईसम्म फैतलएको यस आयोजनास्थल जैववक ववववधिा भएको िेत्र हो । यस

िेत्रमा मुख्य गरी Oak-Laurel Forest, Schima-Castanopsis Forest, Lower Temperate Oak Forest,

Temperate Mountain Oak Forest, Mixed Blue Pine-Oak Forest र Fir Forest रहेको छ (ICIMOD,
2010) । आयोजना िेत्रमा मुख्य रूपमा गुरँ ास, सल्लो, उतिस, दुतधलो, तसमल, कटु स आदद प्रजातिको रूखहरू

पाइएको छ । यस बाहेक क्षझंगनी, चाँप, बाँझ, तसमने, क्षचलाउने, काफल, लाकुरी, भलायो आदद पतन यस िेत्रमा
पाइएको छ । आयोजना स्थलको जतमन प्रयोगको दृष्टीकोणले हेदाा मुख्य रुपमा वन िेत्र, खेिीयोग्य जतमन, घाँसे

मैदान, झाडी िेत्र, र खोला/ बगर रहेको पाईयो । आयोजना स्थलमा रहेको वन िेत्रले ववतभन्न स्िनधारी
वन्त्यजन्त्िुहरू लाई वासस्थान प्रदान गरे को छ । आयोजना िेत्रमा घोरल, झारल, थार, कालो भालु, क्षचिुवा, ध्वाँसे
क्षचिुवा, पहरे बाँदर, ढे डु बाँदर, मलसाँप्रो, रिुवा मृग आदद पाइन्त्छन् ।

यसरी अध्ययन गरी ियार पाररएको प्रारक्षम्भक वािावरणीय परीिणको कायासूची ववद्युि ववकास ववभागमा तमति

२१ वैशाख, २०७९ मा पेश गररएको तथयो । यसरी पेश गररएको प्रतिवेदन उपर राय-सुझाव सं कलन गना तमति

१२ ्येष्ठ, २०७९ मा ववभागमा पुनरावलोकन सतमतिको बैठक सम्पन्न भएको तथयो भने सो बैठकबाट प्राप्त
भएका राय-सुझावहरू समावेश गरी स्वीकृतिको लातग तमति २३ ्येष्ठ, २०७९ मा पुन: पेश गररएको तथयो ।

यसरी पेश गररएको कायासूची प्रतिवेदन तमति १२ असार, २०७९ मा ऊजाा, जलश्रोि िथा तसं चाइ मन्त्त्रालयबाट
स्वीकृि भई सकेको छ ।
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क्षचत्र १०: ववद्युि प्रसारण लाइन रहने िेत्रको स्थलगि सवे िण

ववद्युि खररद वववक्र सम्झौिा
नेपाल ववद्युि प्रातधकरणसँग गररने ववद्युि खररद वववक्र सम्झौिाको लातग तमति २ असोज २०७५ मा तनवेदन
गररएको तथयो । सोही तनवेदनको आधारमा नेपाल ववद्युि प्रातधकरणले आयोजनाको ऊजाा िातलका (Energy
Table) िय गरे को तथयो साथै Grid Impact Study (GIS) अध्ययन पतन गरे को तथयो । Grid Impact

Study (GIS) को नतिजा अनुसार यस आयोजनाबाट उत्पाददि ववद्युतिय ऊजाालाई गर््याङ्ग सबस्टे शनमा जडान
गना सवकने दे क्षखएको तथयो । यही अनुरूप तमति १९ वैशाख २०७६ मा नेपाल ववद्युि प्रातधकरणसँग सम्झौिा
ज्ञापन पत्र/ ववद्युि जडान सम्झौिा (Memorandum of Understanding/ Connection Agreement) गरे को
तथयो l

उक्त ववद्युि जडान सम्झौिा को म्याद तमति १७ कातिाक २०७८ मा सवकएको तथयो | हाल उक्त सम्झौिाको
म्याद तमति १६ श्रावण, २०७९ सम्म रहने गरी थप गररएको छ | उक्त ववद्युि जडान सम्झौिा अनुरूप गररने
ववद्युि खररद वववक्र सम्झौिा भने प्रवक्रयामा नै रहेको छ ।
उद्योग दिाा
आयोजनाको ववद्युि उत्पादन अनुमतिपत्रको सिा अनुसार प्रवधाक कम्पनीले उक्त ववद्युि उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त
गरे को एक वषा तभत्र उद्योग दिााको प्रकृया सम्पन्न गररसक्नु पने हुन्त्छ । सोही अनुरूप सातनमा जुम हाइड्रोपावर

तलतमटे डले उद्योग दिााको लातग उद्योग ववभाग समि तमति १८ फागुन, २०७७ मा तनवेदन पेश गरे को तथयो ।

ित्पश्चाि् लगानी बोडा कायाालयले तमति ५ कातिाक, २०७८ मा आयोजनाको लातग लगानी स्वीकृति ददएको तथयो

भने उक्त स्वीकृतिको आधारमा उद्योग ववभागले उद्योग दिााको प्रमाणपत्र तमति ८ पौष, २०७८ मा प्रदान गरे को
तथयो । यसरी प्राप्त गररएको उद्योग दिााको प्रमाणपत्र तमति १४ पौष, २०७८ मा ववद्युि ववकास ववभागमा पेश
गररएको तथयो।

ववक्षत्तय व्यवस्थापनको समापन
ववद्युि खररद वववक्र सम्झौिा भई नसकेको कारणले गदाा आयोजना तनमााणको लातग लगानी ऋण/ पुंजी को स्रोि

िय भएको छै न । िथापी केही राविय बैंक िथा इक्षक्वटी लगानीकिााहरूले भने लगानी गने इच्छा व्यक्त गरे का
छन् । यी मध्ये पतन धेरैले आ-आफ्नो िफाबाट आशय पत्र समेि बुझाइसकेका छन्। आयोजनाको लातग नेपाल

ववद्युि प्रातधकरणसँग ववद्युि खररद वववक्र सम्झौिा भए पश्चाि् ववक्षत्तय व्यवस्थापनको समापनको प्रकृया शुरू गनेछ
।

;flgdf xfO{8«f] P08 OlGhlgol/Ë k|f= ln

7

>fj0f @)&(

;flgdf h'd xfO{8«f]kfj/ lnld6]8

h'd vf]nf hnljB't cfof]hgf -%^ d]=jf=_
k|ult k|ltj]bg )@

सामाक्षजक सहयोग कायाक्रम
जुम खोला जलववद्युि आयोजनाको सामाक्षजक सहयोग कायाक्रम अन्त्िगाि सेिीदे वी सं रिण वन उपसतमतिको आग्रह
बमोक्षजम लामाबगर दे क्षख जुम खोला सम्म पैदल मागाको स्िरोन्नतिको कायामा सहयोग गरे को तथयो । उक्त पैदल
मागा स्थानीयहरूले आफ्नो वस्िुलाई एउटा खका दे क्षख अको खका साना िथा रासनपानी ओसारपसार गनाका लातग
प्रयोग गदाछन् ।
ववस्फोटक पदाथा
प्रस्िाववि जुम खोला जलववद्युि आयोजनाको प्राय जस्िो सं रचनाहरू भूतमगि रहेका छन् । जसमध्ये, सुरूङ्ग
(Headrace Tunnel), पहुँच सुरूङ्ग (Approach Tunnel), बालुवा तथग्राउने पोखरी (Settling basin), तनकास
सुरूङ्ग (Tailrace Tunnel), सजा साफ्ट (Surge Shaft), पेनस्टक (Penstock), ववद्युि गृह (Powerhouse)

उत्खनन् गना ववस्फोटक पदाथाको आवश्यक पदाछ । ववस्फोटक पदाथा िथा त्यससँग आवश्यक अन्त्य सामग्रीहरू

आयोजना प्रयोजनका लातग खररद, ओसार-पसार, भण्डारण िथा प्रयोग गना ववस्फोटक पदाथा ऐन, २०१८ (सं शोधन,
२०४८) को व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्त्रालय िथा रिा मन्त्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक रहेको हुँदा तमति ५
्येष्ठ, २०७९ मा ववद्युि ववकास ववभागमा तनवेदन पेश गररएको तथयो । उक्त तनवेदनमा थप आवश्यक वववरणहरू
खुलाई तमति १७ ्येष्ठ, २०७९ मा पुन: पेश गररएको तथयो ।
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