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���या नपुरय्ाई �व�युत प�रयोजनाका ला�ग १८ अब�  

२३ जेठ काठमाड" । सरकारले आव&यक काननूी ���या नपरुय्ाई �व)भ+न जल�व�यतु प�रयोजनाह-लाई १८ अब� 

-पयैा ँछुट 2दएको खुलासा भएको छ । �व�यतु �वकास �वभागबाट जल�व�यतु आयोजनाह-को सव67ण, उ:पादन, 

�वतरण र �सारण काय�मा अनमु;तप< �ा=त गरेका �व)भ+न �व>�कह-लाई छुट 2दइएको हो । 

�व�यतु ऐन २०४९ को दफा १२ र जल�व�यतु �वकास नी;त २०५८मा प�रयोजनाह-लाई नेपालमा उ:पादन हुन नसFने 

य+< उपकरण ख�रद गन�का ला�ग भ+सार र कर सGब+धमा �व�यतु �वकास �वभागबाट छुटका ला�ग )सफा�रस 

गनु�पन6 IयवJथा छ । 

तर, आ�थ�क वष� २०६९/०७०मा :यJता सामानह- नेपालमा उ:पादन हुन नसFने आधार नखुलाई )सफा�रस गरेको 

महालेखा पर7कको ५१ औ वा�षक�  �;तवेदनमा उPलेख छ । जस अ+तग�त आ�थ�क वष� २०६९/०७० मा १७ अब� ९७ 

करोड ४४ लाख २८ हजार -पयैा ँछुट गरेको देQखएको छ । 

३६ वटा  प�रयोजनालाई भ+सार तथा मPुय अ)भव>ृ कर, १७ वटा आयोजनालाई  �वतरण लाइन ;नमा�णतफ� , ४१ वटा 

आयोजनालाई परामश� सेवा सटहT स�ुवधा र ३ वटा आयोजनालाई अ+य सटहT स�ुवधाका ला�ग �व)भ+न ६ �वदेशी 

मUुामा छुट स�ुवधा 2दन �व�यतु �वकास �वभागले )सफा�रस गरेको �थयो । अमे�रकV डलरमा १ करोड ६९ लाख ५१ 

हजार १ सय २२ डलर, ३ लाख ११ हजार ४ सय ४८ आइएनआर मUुामा, ८८ हजार ७१ Jवीस प|m◌ै◌कं, ४९ हजार  ३ 

सय ९८ डीएडी र ६ लाख ४४ हजार ६ सय ५० यरूो छुट 2दन )सफा�रस ग�रएको हो । 

‘�व�यतु उ:पादन गन� सYचा)लत आयोजनाह-का ला�ग �व�यतु सव[7ण उ:पादन, �वतरण र �सारणका ला�ग 

आव&यक पन6 तर नेपालमा उ:पादन हुन नसFने य+< उपकरण, मे)सनरT औजार यसका पाटपजूा� आ2द सामानका 

ला�ग भ+सार र कर सGब+धमा �व�यतु �वकास �वभागबाट छुटका ला�ग )सफा�रस गरेको छ । 

:यJता सामानह- नेपालमा उ:पादन हुन नसFने आधार खुलाई )सफा�रस गरेको देQखएन । �वभागबाट भ+सार, मPूय 

अ)भव.�> कर छुट र �वदेशी मUुा सटहTका ला�ग )सफा�रस गरेकोमा सोको अ)भलेख नरा\नकुा साथ ै

)सफा�रसअनसुार काय ंभए नभएको सGब+धमा अनगुमन गरेको छैन ।’ महालेखा प�र7कको �;तवेदनमा भ;नएको 

छ । 
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सुशीलसुशीलसुशीलसुशील    �वदशे�वदशे�वदशे�वदशे    �फता
�फता
�फता
�फता
, , , , चीनलेचीनलेचीनलेचीनले    जलिव�तुमाजलिव�तुमाजलिव�तुमाजलिव�तुमा    लगानीलगानीलगानीलगानी    गन�गन�गन�गन�    च��शखेरच��शखेरच��शखेरच��शखेर    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    ||||    काठमाड� : �धानम
�ी सुशील कोइराला दईु दने चीन �मण सकेर शु�बार बेलुका �वदशे फक�का छन् । �वदशे फक� पिछ कोइरालाल ेआ�नो �मण मह"वपूण$ रहकेो बताए। उ&री िछमेक' मुलुक चीनले जलिव*ुतमा लगानी गन$ आफू तयार रहकेो स
दशे �धानम
�ी कोइरालालाई दएको छ। चीनको दईु दने �मण रहकेा �धानम
�ी सुशील कोइरालालाई भे0न उनकै होटलमा पुगेका िचिनया ँउप�धानम
�ी वाङ याङल ेजलिव*ुतमा लगानी गन$ चीन इ2छुक रहकेो बताएका िथए। क3रव एक घ5टा लामो भेटवाता$मा नेपालको पिछ7लो राजनीितक अव�था, नेपालमा :न लागेको अठार� साक$  िशखर स;मेलनको तयारी,दईु प<ीय स;ब
ध र पूवा$धार िवकास लगायतका िवषयमा छलफल भएको िथयो। िचिनया ँउप�धानम
�ीसँग कोइराला बसेको होटल गाड�नमा भएको भेटवाता$ मह"वपूण$ र सकारा"मक रहकेो चीनका लािग नेपालका राजदतू महशे मा�केल े अ?पूण$पो@लाई बताए। िचिनया ँ उप�धानम
�ील े नेपालमा जारी शाि
त ��या र संिवधान िनमा$णमा नेपालको चाहना बमोिजम सहयोग गदB आएको र गन� �ितवCता DE गरेका िथए। तोकएको समयमा नै संिवधान जारी :नेमा चीनलाई िवF�त रहकेो बताउँद ैउनले नेपालले िलएको एक चीन नीितको �शंसा गरेका िथए। िचिनया प<सँग भएको सब ै भेटघाटमा नेपालको िवकासका लािग पिHम सेती जलिव*ुत आयोजना सिहत अ
य अयोजना र सौय$ उजा$को िवकासमा समेत जोड दएका छन्। 
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ऊजा�मा बजेट बढाउन स�कने 
ल`मण �वयोगी 

काठमाड"-ऊजा� म+<ालयले नया ँएव ंआकष�क आयोजना Pयाए सरकारले यसका ला�ग बजेटको )स)लङ बढाउन सFने 

संकेत 2दएको छ। म+<ालयले +यून )स)लङ तो�कएको भ+दै गुनासो गरेप;छ थप बजेटका ला�ग नया ँ काय��मसमेत 

मा�गएको छ। 

रािcdय योजना आयोगले आगामी आ�थ�क वष�का ला�ग म+<ालय तथा यस मातहतका ;नकायको हकमा ३० अब� -पयैाकँो 

सीमा तो�कसकेको छ। बजेट असार १५ यता आउन नसFने हँुदा बढT मह::वका योजनामा छलफल गरेर बजेट तथा 

काय��म थ=न स�कने आयोग उपाeय7 गो�व+दराज पोखरेलले बताए। ‘)स)लङ गइसके प;न म+<ालयले आकष�क योजना 

Pयाउन सके बजेट थप हु+छ,' उनले नाग�रकसँगको कुराकानीमा भने। 

‘अ;घPलो सरकारकै काय��मअनुसार गएको )स)लङ हो, काय�योजना �भावकारT भयो भने म+<ालयबीचको सीमा बढाउन 

स�क+छ,' उनले भने, ‘तर, म+<ालय र सरोकारवाला ;नकायले Jपcट योजना Pयाउनपुछ�।' जल�व�यतु आयोजना त:काल 

;नमा�णमा जान सFने अवJथा नहुने भएकोले �वJततृ अeययनस2हतको योजना आए बजेट ठूलो कुरो नभएको उनले 

�Jgयाए।  

ऊजा�म+<ी राधा hवालTले सरकारले सानो आकारको )स)लङ 2दएको भ+दै बजेटको सीमा बढाउन आयोगसँग आiह गरेकV 

छन।् ‘३० अब� -पयैाकँो बजेटले पुjदैन। मैले �व�यतु �ा�धकरणलाई ५५ अब�को छाया ँबजेट बनाउन ;नद6शन 2दएकV छु,' 

उनले नाग�रकसँग भ;नन,् ‘यहT आधारमा बजेट थ=न आयोगसँग आiह ग�रनेछ।' क�रब ४० अब� -पयैाँसGम पुरय्ाउनपुन6 

उनले बताइन।् 

उपाeयाय पोखरेलका अनुसार चालु आवमा झ+ड ै३५ अब� -पैया ँपुँजीगत बजेट खच� हँुदैन। ‘समi बजेटको सीमामा :यो 

थ�पन सFछ, अ+य म+<ालयका सामा+य योजनामा बढT भएको बजेट Qझकेर प;न ऊजा�मा रा\न स�क+छ,' उनले भने। 

ऊजा�ले Jपcट �Jताव Pयाएप;छ मा< यसबारे छलफल हुन सFने उनले प;न पोखरेलले �Jgयाए। 

आयोगले आगामी आवको समi बजेटको )स)लङ पाँच खब� ९६ अब� -पयैाकँो तोकेको छ। चालु वष�को खच� नहुने बजेट प;न 

रा\न स�कने हँुदा पाँचदेQख १० अब� -पैया ँऊजा� थ=न असGभव नरहेको प;न उनले बताए। सरकारले ऊजा� तथा जल�व�यतु 

�वकासलाई �ाथ)मकता 2दएको बताउँदै आएको छ। तर, नया ँबजेटमा यो 7े<लाई सात" �ाथ)मकतामा राQखएको छ। 

सरकारले 2दएको )स)लङबा2हर गएर बजेट बनाउन स�कँदैन। तर, �ा�धकरणका एक उlच अ�धकारT :यो )स)लङलाई mयादै 

कम भ+छन।् ‘तो�कएको )स)लङ mयादै +यनू हो, म+<ीले थप बनाउन भनेकाले केहT शीष�कमा बजेट थ=न ला�गएको छ,' ती 

अ�धकारTले भने। आयोगले ३० अब� -पैयाँमeये झ+ड ै१२ अब� -पयैा ँ�सारण लाइन ;नमा�णतफ�  छुgयाएको छ। 

�वगतमा ऊजा� म+<ालय र मातहतका ;नकाय तो�कएको बजेट खच� गन� नसFनेमा नमूना बनेकाले बढT बजेट �व;नयोजन 

अथ�हTन हुने आयोगका पूव�सदJयको तक�  छ। तर, ऊजा�को झ+ड ै९० �;तशत रकम �ा�धकरण)भ< ैपछ�। उFत रकम खच� 

गन� सरकारले न ैउ�चत बतावरण बनाउनुपन6 म+<ालयका कम�चारT बताउँछन।् 

सरकारले �सारण लाइन ;नमा�णतफ� को बजेट वदेै)शक अनुदान र ऋणअ+तग�त रा\ने गरेकाले यो शीष�कको बजेट खच� गन� 

नस�कने �ा�धकरणका अ�धकारTले बताउँदै आएका छन।् ‘�सारण �णालT �वJतार गन� जjगा अ�धiहण, मुआoजाको ठूलो 



समJया छ,' �ा�धकरणका एक अ�धकारTले भने, ‘योजनामा पा�रएको लाइन �वJतार गन� वष�भ�र न ैजjगा अ�धiहण गन� 

स�कँदैन।' काम नभएप;छ दात ृ;नकायबाट भुFतानी हँुदैन र यJतो रकम �फता� हुने उनको भनाइ छ। 

�ा�धकरण सरकारकै ;नकाय भएकाले यसको सुधार र पनुसpरचना गदq खच� गन6 7मता बढाउनुपन6 आयोग अ�धकारT 

बताउँछन।् गत वष� सरकारले �सारण लाइनतफ�  १० अब� -पयैा ँ�व;नयोजन गरेको �थयो। उFत रकमको २० �;तशत प;न 

खच� नभएको �ा�धकरणले जनाएको छ। ‘जjगा अ�धiहण र मुआoजाको रकम दाताले 2दँदैनन।् यो रकम सरकारले नै 

2दनपुछ� ,' �ा�धकरण योजना अनुगमन �वभागका ;नद6शक सुरे+U राजभrडारTले भने।  

सरकारले २०६६ सालमा ऊजा� तथा जल�व�यतुमा १८ अब� -पयैा ँ �व;नयोजन गरेको �थयो। :यसयता �वJतारै बजेटको 

आकार बढाउँदै आएको छ। तर, आ+त�रक काममा खच� हुने रकमसमेत दात ृ;नकायबाट �ा=त हुने शीष�कमा रा\दा बजेट 

खच� नहुने �णालT बJदै आएको �ा�धकरण अ�धकारTको तक�  छ। �सारण लाइनतफ� को �ग;त मा< होइन �ा�धकरणले 

�वगत चार वष�देQख एक �कलो)मटर लाइन प;न बनाउन सकेको छैन। लाइन नब+दा ;नमा�णाधीन दज�न" आयोजनाको 

sबजुलT खेर जाने अवJथा देQखएको छ। 
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खाना पकाउन jयासभ+दा sबजलुT सJतो 
�वcणु बेPवासे 

जेठ २४, काठमाड" । jयासभ+दा sबजुलTले खाना पकाउँदा सJतो पन6 एक अeययनले देखाएको छ । s<भुवन 

�व&व�व�यालयका �ाeयापक अमतृमान नकमtस2हतको समूहले हालै गरेको अeययन �;तवेदनले शहरT 7े<मा jयासले 

भ+दा sबजुलTले खाना पकाउँदा करTब १ सय -पयैा सJतो पन6 देखाएको हो । उFत अeययनअनुसार sबजुलTले खाना पकाउँदा 

�;तIयिFत मा)सक ९ सय ४० -पयैा ँखच� हु+छ भने सोहT प�रणाममा एलपी jयासले खाना पकाउँदा १ हजार ३० -पैया ँखच� 

हु+छ । अeययनले सोहT प�रणामको खाना मuीतेलले पकाउँदा १ हजार ७ सय २० -पयैा ँपन6 देखाएको छ । नकमtले भने, 

‘sबजुलTले भ+दा मuीतेलले खाना पकाउँदा करTब दोoबर खच� हुने देQख+छ ।’ 

�:येक वष� एलपी jयासको मूPय बढेकाले प;न sबजुलTले खाना पकाउँदा सJतो पन� गएको हो । करTब १७ वष�अ;घ एलपी 

jयासले भ+दा sबजुलTले खाना पकाउँदा ;नकै महँगो पन6 गvया◌े । �;तवेदनअनुसार सन ्१९९७ मा एलपी jयासले खाना 

पकाउँदा �;तIयिFत मा)सक ३ सय ५० -पैया ँ र sबजुलTले खाना पकाउँदा ६ सय ५ -पैया ँखच� पvया◌े । नकमtले भने, 

‘प2हलेको भ+दा अ2हले उPटो भएको छ ।’ �शJत sबजुलT Jवदेशमै उ:पादन गन� स�कए कम लागतमा �व�यतु ्उपभोग गन� 

स�कने र Iयापारघाटामा प;न कमी आउने उनको भनाइ छ । 

 
  

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा भारतबाट २१ अब� ९६ लाख -पैयाबँराबरको एलपी jयास आयात भएको �थयो । नेपाल आयल 

;नगमले एलपी jयास �;त)स)लrडर w. १ हजार ४ सय ७० मा उपभोFतालाई �व�V गदq आएको छ । 

;नगमअनुसार :यसरT आयात हुने एलपी jयास ५० �;तशतभ+दा बढT शहरT 7े<मा खपत हुने गरेको छ । यसैगरT खाना 

पकाउन तथा जेनेरेटर सYचालनका ला�ग �योग हुने मuीतेल गत आवमा w. २ अब� ५३ करोड मूPयबराबरको आयात 

ग�रएको �थयो । �;त)लटर १ सय ५ -पयैा ँ५० पैसा पन6 मuीतेल जेनेरेटर तथा पानी ता+ने पGपका ला�ग बढT �योग हुने 

गरेको छ । महँगो मूPयको एलपी jयासको आयातलाई कम गन� प;न sबजुलT उ:पादनलाई जोड 2दनुपन6 ऊजा��व�हw 

बताउँछन ्। 

मुलुकलाई सन ्२०२२ )भ< अPप�वक)सत देशबाट �वकासशील देशको सूचीमा प¥ुयाउन प;न sबजुलT उ:पादन बढाउनुपन6 

�वhहwको सुझाव छ । साक� 7<ेमै �;तIयिFत ऊजा� खपत नेपालको सबैभ+दा कम ९३ यु;नट छ । ;छमेकV मुलुक भारतमा 

�;तIयिFत ऊजा�खपत ६ सय ४४, बxगलादेशमा २ सय ७९, पा�कJतानमा ४ सय ५७ र yीलxकामा ४ सय ४५ यु;नट छ ।  

नेपालमा ८३ हजार मेगावाट sबजुलT उ:पादन गन� स�कने भ;नए प;न हालसGम कुल सGभावनाको १ दशमलव ५ �;तशत 

मा< उ:पादन भएको छ । 
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सौय� ऊजा�को 
वक�प 

सGपादकVय 

नेपालले �वगत केहT वष�यता ऊजा�को ठूलो संकट बेहोदq आएको छ । �वशेषतः ०६४÷६५ प;छ ऊजाको अभाव चु)लएको हो । 

ऊजा�संकट समाधान गन�का ला�ग भनेर :यसयताका �व)भ+न सरकारले �व)भ+न खालका काय�योजना प;न बनाए, जसमा 

लोडसे{डङ +यूनीकरण गन6 काय�योजनादेQख १० वष�मा १० हजार मेगावाट �व�युत ्उ:पादन गन6सGमका सपनाहw बाँड े। १ वष� 

प;न आयु नभएको सरकारसँगै बद)लने ऊजा�म+<ीहwले पदबहालT गरेलग:तै त:कालै लोडसे{डङ अ+:य गन6 वाचामा<ै गरे । 

एकजना ऊजा�म+<ी त ल|ी बोकेर �व�युत ्महसुल बाँकV भएका सरकारT काया�लयका लाइन काgने काममा समेत उs<ए । यJता 

काय�ले त:कालTन wपमा ती ऊजा�म+<ीको लोक��यता बढाउने काय� गरे प;न देशको कहालTलाjदो ऊजा�संकट समाधान गन� कुनै 

भू)मका खेPन सकेनन ्। �व�युत ्संकट समाधान गन� क2हले तापीय ऊजा� =ला+ट )भœयाउने कुरा ग�रयो त भारतबाट �व�युत ्

आयात गरेर यहाँको समJया समाधान गन6 कुरा ग�रयो । कोइलामा आधा�रत ‘कोल =ला+ट’ वा पेdो)लयम इ+धनमा आधा�रत 

‘{डजेल =ला+ट’ नेपालमा Jथापना गरेर �व�युत ्उ:पादन गनु� लागतका 2हसाब अ:य+तै महँगो पन6 भनेर �वरोध ग�रयो । हुन प;न 

कोइला र {डजेल दवुै नेपालमा आ+त�रक wपमा उ:पादन हँुदैनन,् दाङलगायतका िजPलामा केहT �ाकृ;तक कोइला खानी रहे प;न 

:यसबाट Iयावसा;यक wपमा कोइला उ:खनन ्गरेर �व�युत ्उ:पादन गन6 �योजनका ला�ग चलाउन स�कने देQखदैँन । यJतै, 

{डजेल इ+धन प;न नेपालजJतो खुद पेdो)लयम आयातकता� मुलुकका ला�ग सGभाIय देQखँदैन । सोहT कारणले �वरोध हुनु 

Jवाभा�वक नै देQख+छ । 

अ2हले पुनः नेपालमा सौय� ऊजा� (सोलार) बाट �व�युत ्उ:पादन गन6 �संग चलेको छ र यसको �संग सु- हुन नपाउँदै �वरोध हुन 

था)लसकेको छ । नेपालमा एकथरT मा;नसहw छन,् जो हरेक कुरामा नकारा:मक sब+द ु खोजेर �वरोध गन6 अ;न आ~नो 

IयिFतगत Jवाथ�पू;त � गन� उ�यत ् रह+छन ् । सोहT �कृ;तका मा;नसले अ-ण–त�ेोको प;न Iयापक �वरोध गरेर त:कालTन 

अवJथामा नेपालमा ब+नै 2दएनन ् भने पि&चम सेती, मा�थPलो कणा�लTलगायतका आयोजनाहwको प;न Iयापक �वरोध 

ग�ररहेका छन ् । उनीहwको �वरोध नेपालको ऊजा�संकट समाधान हुन न2दने अ;न इ+भट�र, जेनेरेटरजJता उपकरणहwको 

Iयापारमा सघाउ पु¥याउने ;नयतले �े�रत भनेर आरोप प;न लाjने गरेको छ । नेपाल उ�योग वाQणmय महासंघका अनुसार 

Iयावसा;यक संJथा र IयिFतगत गरT देशभर ६ सय ५० मेगावाटबराबरका तापीय =ला+ट सYचालनमा छन,् यJता 

उपकरणमाफ� त तापीय ऊजा� (Fयाि=टभ जेनेरेसन)कै ला�ग वा�ष�क ३० अब� -पैयाँभ+दा बढT sबदे)सइरहेको छ । अझ यसमा 

{डजेलका ला�ग भइरहेको थप खच� जो{डएको छैन । 

नेपालमा ऊजा�संकट समाधानका ला�ग जल�व�यु:को �वकास नै प2हलो �ाथ)मकता रहनुपछ�  भ+ने तक� सँग असहमत हुन 

स�कँदैन । यसैअनुwप १ सयभ+दा मा�थ ८–९ सय मेगावाटसGमका जल�व�युत ्आयोजनाहw ;नमा�णका ला�ग हाल )लइएका 

अनुम;तप<, आयोजनाको ;नमा�ण �ग;त र हा�ो मागसमेतलाई �वचार गदा� अझै केहT वष� ऊजा� संकटको अवJथा कायमै रहने 

देQख+छ । आउँदो ५ वष�)भ<मा हा�ो माग पूरा भएर ;नया�त गदा� प;न वषा�मा �व�युत ्अ�धक उ:पादन भई खेर जाने अवJथा 

आउनेछ भनेर हौवा �पटाइ+छ । कुल गरेर हाल साढे २ हजार मेगावाटका आयोजनाहw ;नमा�णाधीन छन ्भने चालू वष�सGमको 

�व�युत ्माग ११ सय मेगावाट छ । �व�यु:को माग �;तवष� १० �;तशतले ब�ने गरेको छ । य�य�प सं�वधान ;नमा�ण भई देशमा 

िJथरता कायम भए पूवा�धार ;नमा�ण, ठूPठूला उ�योगहwको Jथापना, सहरTकरणजJता �ग;तले �व�यु:को माग थप बढाउनेछ । 

:यस अवJथामा अपुग हुने �व�यु:को वाJत�वक �7ेपण नै गन� स�कएको छैन । 

अ2हले अ�धकांश ठूला आयोजनाहw भारत ;नया�त �योजनका उ�े&यले ;नमा�ण भइरहेका छन ् । ती आयोजनाहw सGप+न 

नभइ+जेलसGम वा आ+त�रक खपतका ला�ग के गन6 भ+ने �वषयमा प;न उपयुFत नी;तगत ;नण�य हुनु आव&यक भइसकेको छ । 

यस प�र�े`यमा हाल सरकारले १५ अब� -पैयाँको◌े लागतमा १ सय ५० मेगावाट सौय�ऊजा� उ:पादनको ���या सु- गनु� 

Jवागतयोjय कुरा हो । योसँगै नेपालको सौय�ऊजा�मा लगानी गछु�  भनेर �व)भ+न दातसृंJथाले चासो देखाइरहेका छन ् । :यो 

चासोलाई Iयावहा�रक wपमा wपा+तरण गन� स�कयो भने नेपालको हालको ऊजा� संकट समाधानमा योगदान पुjने ;नि&चत छ । 

िJवडने, नव6लगायतका मुलुकले मा< नभई ;छमेकV मुलुक भारत र पा�कJतानले समेत सौय�ऊजा�मा हा)सल गरेका सफलताहw 

हा�ा ला�ग उदाहरण ब+न सFछन ्। 
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बूढTगxगामा साउदT फrडको w. ३ अब� लगानी 
�वcणु बेPवासे 

फ�ड र सरकारबीच असारको प�हलो ह�ता स�झौता 
 

जेठ २५, काठमाड" । बढूTगxगा जल�व�युत ् आयोजनामा साउदT फrडले करTब w. ३ अब� लगानी गन6 भएको छ । 

आयोजनामा लगानी गन6सGब+धमा असारको प2हलो ह=ता नेपाल सरकार र साउदT फrडबीच सGझौता हुने ऊजा� 

म+<ालयका स�चव राजे+U�कशोर 7<ीले अ)भयानलाई बताए । ऊजा� म+<ालयका अनसुार सGझौताका ला�ग साउदT 

फrडको उlचJतरTय टोलT असार १७ गते नेपाल आउने भएको छ । सरकार र फrडबीच असार १७ र १८ गते छलफल हुनेछ । 

सोहT समयमा आयोजनामा लगानी गन6 सGब+धमा सGझौतामा ह=ता7र हुने भएको प;न 7<ीले बताए । 
 

यसअ;घ गत फागुनमा आयोजनामा लगानी गन6सGब+धमा साउदT फrडसँग वाता� गन� �व�युत ् �वकास �वभागका 

महा;नद6शक {डPलTबहादरु )सहंको नेत:ृवमा एक उlचJतरTय टोलT साउदT अरब गएको �थयो । सो टोलTले आयोजनामा 

लगानी गन6सGब+धमा साउदT फrडसँग �ारिGभक सGझौतामा हJता7र गरेको �थयो । आयोजनामा लगानी गन� फrड 

इlछुक देQखएप;छ नेपाल सरकारले ���या अगा{ड बढाएको �थयो । �ा�व�धक वाता�का wपमा रहेको सो �ारिGभक 

सGझौताप;छ पुनः ऋण सGझौता हुन लागेको हो । दईु प7बीच भएको सGझौतालाई साउदT फrडको सYचालक स)म;तले 

पा�रत ग�रसकेको �ोतको भनाइ छ । सो �Jतावलाई नेपाल सरकारले प;न पा�रत गनु�पन6 भएकाले मि+<प�रष�को आगामी 

बैठकमा ल�गने अथ� म+<ालय �ोतले बताएको छ । सGझौताको �Jतावलाई ऊजा� म+<ालयले आइतवार अथ� म+<ालयमा 

पठाइसकेको र अथ� म+<ालयले मि+<प�रष�ा लैजाने तयारT ग�ररहेको बताइ+छ । 
 

२० मेगावाट 7मताको सो आयोजना ;नमा�णमा साउदT फrडले प2हलेदेQख न ै-�च देखाएको �थयो । नेपाल सरकार र साउदT 

फrडबीचको प2हलो चरणको वाता� नेपालमा भएको �थयो । 
 

:यसप;छ साउदT फrडले आयोजनामा लगानी गन� ;नि&चत शत�स2हतको मJयौदा नेपाल सरकारलाई पठाएको �थयो । सोहT 

मJयौदामा�थ छलफल गन� नेपालT टोलT साउदT गएको �थयो । ते�ो चरणमा साउदT फrडका �;त;न�ध नेपाल आउन लागेको 

हो । यसपटक भने ऋण सGझौतामा हJता7र हुने बताइएको छ । यसअ;घ सो आयोजना ;नमा�णका ला�ग कुवेत फrड फर 

अरब इकोनो)मक डभेलपमेrट (कुवेत फrड)सँग करTब w. १ अब� ८० करोड सहु)लयत ऋण )लने सGझौता भइसकेको छ । 

फrडले २ �;तशत oयाजदरमा सो ऋण उपलoध गराउने सGझौतामा उPलेख छ । 
 

आयोजना सन ्२०१९ मा सGप+न गन6 ल`य छ । आयोजनाको लागत करTब w. ४ अब� ७३ करोड लाjने अनुमान ग�रएको छ । 

अपुग रकम भने �व�यतु ्�वकास �वभागले जुटाउनेछ । 
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जल
व�युत ्लाई कर, भ#सार छुट &सफा'रस 

" २०८० स�म स�प#न हुने आयोजनाले मा/ यो सु
वधा पाउन े" 

बाबुराम ख�का 

काठमाड", २५ जेठ- सरकारले Jवदेशी तथा �वदेशी लगानीमा ब+ने साना–ठूला सबै �कारका जल�व�युत ्आयोजनालाई आयकर, 

मूPय अ)भव�ृ> कर (�याट) र भ+सार छुट 2दने तयारT गरेको छ  । ऊजा� म+<ालय र लगानी बोड�ले छुट उपलoध गराउन अथ� 

म+<ालयमा )सफा�रस गरेका छन ्। ऊजा� र बोड�का छुuाछुuै )सफा�रसलाई एकVकृत गरT सब ैआयोजनालाई यJतो छुट 2दइनेछ । 

बजेटमा )ल�पब> भएप;छ आगामी आवदेQख �व�धकले छुट पाउनेछन ्। ब�दो ऊजा� संकटका कारण अथ� म+<ालय कर छुटका 

ला�ग सकारा:मक देQखएको छ । 

�व.सं. ०८० सGम सGप+न हुने आयोजनालाई १० वष� पूरै र ५ वष� आधा गरT १५ वष� आयकर छुट 2दन )सफा�रस ग�रएको छ । 

०८० प;छ सGप+न हुने आयोजनाले यJतो सु�वधा पाउनेछैनन ् । :यJतै, �याट �;तमेगावाट १ करोड -पैया ँ अनुदान 2दन 

)सफा�रस ग�रएको छ । )सधै �याट छुट 2दन न)मPने हँुदा सरकारले अनुदान, �रफ+ड वा अ+य कुनै �वकPप IयवJथा गन6छ । 

बोनसको हकमा �व�युत ्ऐन अनुसार २ �;तशत कायम ग�रएको छ । 

सरकारले ०७१ सGम सGप+न हुने आयोजनालाई १० वष�सGम पूरै र अक� ५ वष�सGम आधा गरT १५ वष� कर छुट 2दएको छ । 

:यJतै, ०७५ सGम ;नमा�ण हुने आयोजनालाई ७ वष� पूरै र बाँकV ३ वष� आधा कर छुट 2दने IयवJथा ग�रएको छ । ०७५ प;छ 2दइने 

आयकर छुटको �वषयमा कानुनले बोलेको छैन । 

आयोजना ;नमा�णका ला�ग आव&यक )समे+ट, ड+डीलगायत ;नमा�ण सामiी हेरT भ+सार छुट )सफा�रस ग�रएको छ । Jवदेशमा 

उ:पादन नभएका वा पया�=त उ:पादन हुन नसFने अवJथामा मा< भ+सार छुटको )सफा�रस ग�रएको छ । इलेFdोमेका;नक 

उपकरण Jवदेशमा ;नमा�ण नहुने भएकाले अथ�ले भ+सार सहु)लयत 2दँदै आएको छ । 

�व�धकसँग हुने आयोजना �वकास सGझौता (पीडीए)मा आयकर, �याट र भ+सार छुट )ल�पब> गनु�पन6 भएकाले यJतो 

)सफा�रस ग�रएको बोड�का �मुख काय�कारT अ�धकृत राधेश प+त बताउँछन ्। बजेटमा सहु)लयत आउनासाथ �व�धकसँग पीडीए 

हुने उनले जानकारT 2दए । 

हालको आयकर IयवJथा कायम गन� र )समे+ट, ड+डीलगायत अ+य ;नमा�ण सामiीमा �याट छुट 2दन जीएमआर इनजt 

)ल)मटेड र सतलज जल�व�युत ्;नगम )ल)मटेडलगायत अ+य �व�धकले मागेका छन ्। )स)भल ;नमा�ण सामiीमा मा< �याट 

छुट 2दए �व�धकको आ+त�रक �;तफल ३ �;तशत ब�ने बोड�को अeययनले देखाएको छ । 

बोड�ले साढे ३ हजार मेगावाट 7मताका ४ ठूला आयोजनाका �व�धकसँग एकसाथ पीडीए वाता� ग�ररहेको छ । ऊजा�ले प;न 

मा�थPलो s<शूलT– १ लगायत केहT आयोजनाका �व�धकसँग पीडीए वाता� जारT राखेको छ । ५ सय मेगावाटभ+दा ठूला 

आयोजनाका �व�धकसँग बोड� र सोभ+दा साना आयोजनासँग ऊजा�ले पीडीए वाता� ग�ररहेका छन ् । जारT वाता�का �ममा 

�व�धकले आयकर, �याट र भ+सारमा सहु)लयत मागेप;छ अथ�मा )सफा�रस ग�रएको हो । 

ऊजा�का सहस�चव केशवeवज अ�धकारTको संयोजक:वमा ग2ठत काय�दलले Jवदेशी लगानीमा ब+ने आयोजनालाई �;तमेगावाट 

१ करोड -पैया ँ�याट छुट 2दन अथ�मा )सफा�रस ग�रसकेको छ । 

बोड�माफ� त ९ सय मेगावाटको मा�थPलो कणा�लT (जीएमआर अपरकणा�लT हाइ�ोपावर )ल)मटेड), ९ सय मेगावाटको अ-णत�ेो 

(सतलज जल�व�युत ्;नगम )ल)मटेड, भारत), ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी त�ेो (एसएनपावर होिPडjंस )सगंापुर, नव6) र ६ 

सय मेगावाटको मा�थPलो म�याxदT– २ (2हमताल हाइ�ोपावर) ;नमा�ण हँुदैछन ्। 

मा�थPलो कणा�लTमा ‘�ेक�ु’ गरे एउटा आधार तयार भई अ+य आयोजनाका �व�धकसँग पीडीए गन� सहज हुनेछ । यी आयोजना 

;नमा�ण, सYचालन, Jवा)म:व र हJता+तरण (बुट) नी;तअ+तग�त ब+न लागेका हुन ्। 

�व�धक जीएमआर कणा�लTबाट १२ �;तशत sबजुलT र २७ �;तशत ;नःशुPक सेयर 2दन सहमत भइसकेको छ । :यJतै, सतलजले 

अ-ण त�ेोबाट २१.९ �;तशत ;नःशुPक �व�युत ्2दनेछ । 

पीडीएप;छ मा< ब�कहwले आयोजनामा लगानी गछ�न ् । ऐन–;नयममाफ� त करको दरमा प�रवत�न भए प;न पीडीए भइसकेका 

आयोजनामा पुरानै सेवा–सु�वधा लागू हु+छन ्। 
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�व�युत ्�ा�धकरणको बFयौता आठ अब� 
आ2थ�क संवाददाता , 

नेपाल �व�यतु ्�ा�धकरणले आ�थ�क वष� २०६९÷०७० सGम आ~ना iाहकबाट आठ अब� १९ करोड ६१ लाख १३ हजार 

पाँच सय ९४ -पयैा ँ उठाउन बाँकV देQखएको छ । ऊजा� म+<ालयका सहस�चव मो;तबहादरु कँुवरको संयोजक:वको 

स)म;तले उFत त�य फेला पारेको हो । �ा�धकरणको बाँकV बFयौता महसुल उपर गन6 काय�योजना �Jताव गन� गत 

वैशाख ७ गते ग2ठत स)म;तले गरेको अeययनअनुसार गाह�Jथतफ�  मा< ैचार अब� १२ करोड १२ लाख ४७ हजार पाँच सय 

४२ -पयैा ँदेQखएको छ । उFत रकम कुल बFयौताको ५० �;तशतभ+दा बढT हो ।  :यJत,ै Iयापा�रक 7े<मा १७ करोड 

९८ लाख ४० हजार -पैया ँबFयौता देQखएको छ । उFत रकम कुल बFयौताको दईु �;तशत हो । :यJत,ै गैरIयापा�रक 

7े< अथा�त ्सरकारT र संJथानका काया�लयह-बाट मा< ै१४ करोड ३५ लाख महसुल उ�न बाँकV छ । यJत,ै औ�यो�गक 

7े<बाट एक अब� ३५ करोड ६२ लाख, )सँचाइतफ�  आठ करोड ११ लाख ५९ हजार, सडक ब:तीबाट एक अब� ५४ करोड २२ 

लाख तथा मि+दर र पाक� बाट मा< ै१५ करोड २० लाख उठाउन बाँकV छ ।  
 

 

स)म;तले उFत रकम उठाउन कडा कदम चाPन समेत सुझाव 2दएको छ । सहस�चव कँुवरका अनुसार �ा�धकरणको 

महसुल नबुझाउने iाहकको �व�यतु ् सेवा ब+द गरेर भए प;न महसुल उठाउनपुन6 औPंयाइएको छ । :यJत,ै महसुल 

नबुझाउने iाहकको प2हचान गरT लागत कायम गन�, भुFतानी नगन6को तीनपुJते �ववरण साव�ज;नक गन�, लाइन 

काgन, कालोसूचीमा राखी थनुछेक गरT �शास;नक कारबाहT गन�, बFयौता रहेकाह-को सरकारT सु�वधा ब+द गन� प;न 

सुझाव 2दइएको छ । य2द उFत सुझाव काया�+वयन हुने हो भने महसुल नबुझाउने iाहकले सरकारबाट पे+सन वा अ+य 

सु�वधा पाउनेछैनन ्भने लाइसे+स र राहदानी नवीकरण रो�कने तथा ब�क खाता प;न ब+द हुनेछ । यी सब ैकाम 

�ा�धकरणले काया�+वयन गनु�पन6 सुझाव 2दइएको छ । iाहकबाट बFयौता उठाउन नसकेमा �ा�धकरणको घाटा अक� 

वष� �वा:त ैब�नेछ । कँुवर संयोजक:वको स)म;तमा �ा�धकरणका डीएमडी रामच+U पाrडये, �व:तीय �वभाग �मुख 

लेखनाथ कोइराला, आ+त�रक लेखाका तुलाराम �गरT, अ;नलमान yेcठ, गोपाल �साद दाहाल, उ:तम �साद ;घ)मरे र 

सूय��साद )सवाकोटT सदJय रहेका �थए । 
  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷@÷@& 

जल
व�युत ्आयोजनालाई कर छुट देऊ 

 सGपादकVय 

प;छPलो समयमा जल�व�युत ्आयोजनाको लागत बढेप;छ �व�धहwले आयकर, मूPयअ)भव�ृ> कर (�याट) र भ+सार 

छुट मागेका छन ्। उनीहwको मागलाई सGबोधन गन� ऊजा� म+<ालय र लगानी बोड�ले संयFुत wपमा छुटको खाका तयार 

अथ� म+<ालयमा )सफा�रस पठाइसकेका छन ् । छुटको �वषयमा अथ� म+<ालय सकारा:मक भएको ऊजा� र बोड�का 

अ�धकारTको भनाइ छ । ०८० सGम सGप+न हुने साना ठूला सब ै�कारका आयोजनालाई १० वष� पूरै र ५ वष� आधा गरT १५ 

वष� आयकर छुटलाई ;नर+तरता 2दन )सफा�रस ग�रएको छ । यJत ैमूPय अ)भव�ृ> कर (�याट) मा �;तमेगावाट १ करोड 

-पयैा ँअनुदान 2दन )सफा�रस ग�रएको छ । सीध ै�याट छुट 2दन न)मPने भएकाले अनुदान वा प;छ �फता� वा अ+य कुन ै

�वकPपको IयवJथा गन� भ;नएको छ । 

सरकारले ०७५ सGम सGप+न हुने आयोजनालाई १० वष�सGम पूरै र अक� ५ वष�सGम आधा गरT १५ वष� कर छुट 2दएको छ 

। यJत ै०७५ प;छ सGप+न हुने आयोजनालाई 2दने छुटको �वषयमा काननुले बोलेको छैन । आयोजना ;नमा�णका ला�ग 

आव&यक )समे+ट, ड+डीलगायत ;नमा�ण सामiी हेरT भ+सार छुट )सफा�रस ग�रएको छ । Jवदेशमा उ:पादन नभएका वा 

पया�=त उ:पादन हुन नसFने अवJथामा मा< भ+सार छुटको )सफा�रस ग�रएको छ । यJत ै इलेFdोमेका;नक उपकरण 

Jवदेशमा ;नमा�ण नहुने भएकाले अथ�ले भ+सार सहु)लयत 2दँदै आएको छ । 

तालुक ;नकायले छुट )सफा�रस गरेप;छ यसको काया�+वयन गन6 िजGमा अथ� म+<ालयको हो । Jवदेशी तथा �वदेशी 

लगानीकता� आगामी आवको बजेटमा कर सहु)लत पाउनेमा ढुFक छन ् । गत वष� प;न ऊजा� म+<ालयले आयोजनाको 

)स)भल ;नमा�णमा �;तमेगावाट १ करोड -पयैा ँसहु)लयत 2दन अथ�मा )सफा�रस गरेको �थयो । ऊजा�को )सफा�रस बजेटमा 

नआएप;छ लगानीकता�मा ;नराशा आएको छ । 

आगामी बजेटमा सहु)लयत काया�+वयन भएमा आयोजनाहw आ�थ�क wपमा आकष�क हुन गई नेपालको जल�व�यु:मा 

Jवदेशी तथा �वदेशी लगानी आउने ;नि&चत छ । आयकर, �याटमा सहु)लयत 2दँदा मा< ै�;तफलमा ३ �;तशतभ+दा बढT 

फरक पन6 भएप;छ आयोजना अझ आ�थ�क wपमा आकष�क हुने बोड�ले गरेको अeययनले देखाएको छ । ३ हजार ५० 

मेगावाट 7मताका ४ ठूला आयोजनाको आयोजना �वकास समझौता (पीडीए) प;न कर छुटमा गएर रो�कएको छ । यJत ै

ब+ने तयारTमा रहेका आयोजनाको काम प;न �भा�वत भएको छ । अ2हले लगानीकता� अ2हले पख� र हेरको अवJथामा छन ्

। 

मागअनसुार �व�यतु ्उ:पादन गन� पया�=त आयोजना �वकास हुन नसFदा देश बस6;न लोडसे{डङको भुमरTमा परेको छ । 

लगानीकता� आयोजनामा लगानी गन� तयार छन ्र उपयुFत वातावरणको �ती7ामा छन ्। कर छुटको मागलाई राmयले 

सGबोधन गरेर जल�व�य:ुमा थप लगानी )भœयाउने वातावरण बनाउनपुछ�  । कर छुटले धेरै आयोजना ब+ने अवJथा 

आएप;छ दTघ�कालमा देशको अथ�त+<लाई ग;त 2दने ;नि&चत छ । पया�=त ऊजा� उ:पादन नहँुदा देशको औ�यो�गक 

उ:पादक:वमा Iयापक �गरावट आएको छ । लोडसे{डङले गत वष�मा< ३० अब� -पैया ँआयात बढाएको सरकारT त�यांक छ । 

यो वष� बढेर ४० अब� पुjने अनमुान ग�रएको छ । देशमा चरम ऊजा� संकट भएको बेला राmयले त:कालTन कर उठाउनुभ+दा 

छुट 2दएर देशलाई लोडसे{डङ मुFत पान�तफ�  eयान 2दनपुछ�  । त:काल राजJव संकलनलाई मा< हेरेर आयोजनालाई सु�वधा 

न2दने हो भने योभ+दा आ:मघाती ;नण�य कुन ैहुने छैन । :यसैले देशलाई ऊजा� संकटबाट मुFत पान� राmयले कर सहु)लयत 

2दनपुछ�  । 
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सोलार =ला+टका ला�ग १५ अब� माग 
लोकमQण राई 

काठमाडौ, जेcठ २७ - ऊजा�म+<ी राधाकुमारT hवालTले २ सय ५० मेगावाट 7मताको सोलार =ला+ट Jथापना गन� अथ� 

म+<ालयसँग १५ अब� -पयैा ँमाग गरेकV छन ्। उनको ५५ अब� -पैयाकँो �Jता�वत बजेटमा सोलर =ला+टले �ाथ)मकता 

पाएको छ । 

पूव� ऊजा�म+<ीहwले {डजेल =ला+टलाई एजे+डा बनाएझ� hवालTले सोलर =ला+टलाई एजे+डा बनाएकV छन ्। उनले तराईमा 

५ र काठमाड"मा १ गरT ६ ठाउँमा १ सय ५० मेगावाट 7मताको सोलर =ला+ट Jथापना गन� र साव�ज;नक ;नजी 

सोझेदारTमा सोलर =ला+ट ;नमा�ण गन� य;त धेरै बजेट मागेकV हुन ्। सु-मै {डजेल =ला+टको प7मा अ)भIयिFत 2दएर 

�ववादमा परेकV उनले २५ मेगावाटका दरले ६ ठाउँबाट १ सय ५० मेगावाट 7मताको सोलर =ला+ट Jथापना गन6 योजना 

बनाएकV छन ्। :यसका ला�ग तराईका �व)भ+न Jथानमा जjगा खोmन उनले ३ वटा टोलT न ैगठन गरेकV छन ्। 

)स;नयर {ड)भजनल इि+ज;नयर<य सुरेश yेcठ, कPपमोहन जोशी र संजीव देवको नेत:ृवमा रहेको टोलT केहT 2दनमै 

सोलर =ला+टका ला�ग जjगा खोmन नेपालग+ज, वीरग+ज र मeयपि&चमाYचल 7े< जाँदै छन ्। हरेक टोलTमा २ सदJय 

छन ्। ऊजा�का सहायक �वFता संजीव बरालले ४ 2दनअ;घ ५५ अब� -पैयाकँो �Jता�वत बजेट अथ�मा पठाएको बताए । 

'महँगोमeयेको सबैभ+दा सJतो ऊजा� सोलर न ैहो,' उनले भने, 'सोलर इनजtका ला�ग १५ अब� -पयैा ँ�Jताव गरेका छ" ।' 

सहायक �वFता बरालले ऊजा� सुर7ाका ला�ग )म�yत ऊजा� आव&यक भएको बताए । ')मFस इनजt र ऊजा� सुर7ाको कुरा 

गन6 हो भने जल�व�यतु ्प;छ सोलर =ला+ट सबैभ+दा सJतो ऊजा�को �ोत हो,' उनले भने । ऊजा� �ोतका अनुसार ;नजी 

7े<का कGपनीले �;तय;ुनट १८ -पयैाँमा सौय� ऊजा� उ:पादन गन6 �Jताव राखेका छन ् । सरकार आफ� ले सौय� ऊजा� 

उ:पादन गन6 हो भने �;तयु;नट किGतमा १२ -पैया ँपन6 जानकारहw बताउँछन ्। 

�व�युत ् �णालTमा केहT वष�मै ३ सय २५ मेगावाट सौय� ऊजा� थ=ने म+<ी hवालTको योजना छ । :यसमा १ सय 

मेगावाटको सोलर =ला+ट सरकार आफ� ले बनाउने योजना छ भने �व&व ब�कले २५ मेगावाटको र �व�यतु ्�ा�धकरणले 

को�रयालT कGपनीमाफ� त ५० मेगावाटको सोलर =ला+ट ;नमा�ण गन6 तय भइसकेको छ । 

मुआoजालगायत �ववादका कारण ;नमा�ण गन� नसके प;न �Jता�वत बजेटमा �सारण लाइनका ला�ग १५ अब� -पैया ँ

मा�गएको छ । चालू आ�थ�क वष� �सारण लाइनका ला�ग साढे १३ अब� -पयैा ँछुgयाइएको �थयो । उFत रकम खच� हुन 

नसके प;न ऊजा�ले �सारण लाइनमा बजेट बढाएर �Jताव गरेको हो । ऊजा�ले यसमा मुआoजाको रकम प;न समे2टएको 

जनाएको छ । 'मुआoजालगायत �ववादले �सारण लाइनमा छुgयाएको बजेट �भावकारT wपमा खच� भएन,' बरालले भने, 

':यहT भएर �सारण लाइनमा बजेट खासै बढाइएन । �सारण लाइनमा �Jता�वत बजेट मुआoजाका ला�ग प;न हो ।' 

ऊजा�ले मागेज;त बजेट पाए प;न �ववाद नसिPटएकाले �सारण लाइन ब+ने ;नि&चत 

छैन । �Jता�वत बजेटमा ३३ केभी �सारण लाइन र सब Jटेसनका ला�ग छुuै क�रब ३ अब� -पयैा ँमा�गएको छ । 

�Jता�वत बजेटमा लोडसे{डङ +यनूीकरण काय��मका ला�ग ६ अब� -पयैा ँ मा�गएको छ । सामुदा;यक तथा iामीण 

�व�युतीकरणका ला�ग १ अब� ९० करोड -पयैा,ँ ६ सय ३० मेगावाटको बूढTगrडकV जल�व�यतु ्आयोजनाका ला�ग ६० 

करोड -पैया ँर ४ सय १० मेगावाटको नल)सहंगाड जल�व�यतु ्आयोजनाका ला�ग ३५ करोड -पयैा ँमा�गएको छ । 

म+<ी hवालTले 'जनताको �व�यतु ् जनताकै लगानी' नामक नया ँ काय��म बजेटमा समावेश गरेकV छन ् । उFत 

काय��मअ+तग�त साढे १३ मेगावाटको ता=लेजङुिJथत मैवा खोला र क�रब १२ मेगावाटको मादT खोला जल�व�यतु ्

आयोजना छन ्। 'जनताको लगानीमा यी आयोजना बनाउने र :यसमा आव&यकताअनसुार सरकारले आ�थ�क योगदान 

गन6 योजना छ,' बरालले भने । �Jता�वत बजेटमा कोल =ला+ट, केहT जल�व�युत ्आयोजना र �व)भ+न वैकिPपक 

ऊजा�को सGभाIयता अeययनका ला�ग प;न बजेट मा�गएको छ । 
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कतै लोडसे{डङ, कतै उ:पादन कटौती 
ल`मण �वयोगी 

काठमाड"- उ:पा2दत sबजुलT �सारण, �वतरण र खपत गन6 संय+< (�सारण लाइन) नहँुदा पि&चम 7े<का �व�यतुगहृको 

उ:पादन कटौती हुन था)लसकेको छ। देशकै कुन ैभागमा दै;नक आठ घ+टा लोडसे{डङ भइरहँदा ती �व�युतगहृमा उ:पादन 

कटौती गनु�पन6 अवJथा आएको छ। 

बखा� सु- भएलग:त ै�व�यतुगहृह-ले पूण� 7मतामा उ:पादन गन� थालेप;छ �व�यमान �सारण लाइनले भार थेjन नसकेर 

:यहाकँो Jवचा)लत स~टवेयर आफ�  ब+द हुने समJया सु- भएको �ा�धकरणका इि+ज;नयर बताउँछन।् 2हउँदमा कम 

sबजुलT उ:पादन हुने नदT �वाहT आयोजनाबाट बखा� लाjनासाथ sबजुलT उ:पादन ब�छ। 

नारायणघाटदेQख पि&चम 7े<मा धमाधम आयोजना ब;नरहेका छन।् तर �सारण, �वतरण र खपतको संय+< �वJतार हुन 

सकेको छैन। महाकालT नदT सGझौताअनसुार आउने क�रब १५ मेगावाटबाहेक पि&चम 7<ेमा यहT बखा�मा तीन सय ७० 

मेगावाट उ:पादन हु+छ। तर, उFत प�रमाणको sबजुलT �सारण गन6 �णालT र खपत गन6 उ�योगको �वकास नभएको नेपाल 

�व�युत �ा�धकरणले जनाएको छ। 

�सारण लाइनले लोड धा+न नसकेप;छ आइतबारमा< ै कालTगrडकV �व�यतुगहृ १२ घ+टा ब+द भएको �ा�धकरणले 

जानकारT 2दएको छ। �वJतारै ;नजी 7े<का साना आयोजनाबाट थप sबजुलT उ:पादन हँुदै जादँा यसको असर 

कालTगrडकVस2हत ७० मेगावाटको मeयमJया�xदT र ६९ मेगावाटको मJया�xदTमा पन6 �ा�धकरण भार �ेषण के+Uका एक 

इि+ज;नयरले बताए। 

उFत आयोजनाको उ:पादन असार, साउन, भदौ असोजसGम क�रब ५० मेगावाट ;नर+तर कटौती गनु�पन6 �ा�धकरणका 

अ�धकारT बताउँछन।् यो वष� ;नजी 7े<ले बनाएका केहT आयोजनाको sबजुलTसमेत के+UTय �सारण लाइनमा थ�पने हँुदा 

उ:पादन थप कटौती हुने सGभावना छ। 

�ा�धकरणका अनुसार उसैले बनाएको १४ मेगावाट मोदTस2हत साढे १२ मेगावाट Qझम-क, १० मेगावाट तPलो मोदT, साढे 

चार मेगावाट राधी, तीन मेगावाट खदुT, पाँच मेगावाट �वजयपुरलगायत आयोजनाको sबजुलT थ�पने छ। तर, 

कालTगrडकV–बटुवल र पोखरा हँुदै भरतपुरसGम आउने �सारण लाइनले अब थप भार धा+न नसFने अवJथा आइसकेको 

भार पेर्षण के+Uका �मुख भुवनकुमार 7े<ीले बताए। 

�ा�धकरणले दईु वष�देQख कालTगrडकVबाट बखा�का चार म2हना २० मेगावाट कम उ:पादन ग�ररहेको छ। अ+य साना 

आयोजना थ�पएप;छ मeयमJयाxदT र मJया�xदTको उ:पादन अझै घटाउनुपन6 कम�चारT बताउँछन।्  

कालTगrडकV र Qझम-कको sबजुलT बुटवलदेQख पि&चममा �वतरण गरेर भरतपुरसGम Pयाएर पूव� पठाइ+छ। यJत ै

कालTगrडकVको थप बाँकV sबजुलT १३२ केभीको एउटा स�क� टबाट पोखरा, दमौलT हँुदै भरतपुर Pयाएर पूव� पठाइ+छ। यो 

�णालT 2gरप (भार बहन गन� नसFने) भइसकेको भार के+Uले जानकारT 2दएको छ। 

बखा�को सGपूण� sबजुलT खपत हुन २२० केभी QखGती–ढPकेबर, हेट"डा–भरतपुर र भरतपुर–बद�घाट लाइन त:काल 

ब+नुपछ�। तर, एक दशक हुन लाjदासGम �ा�धकरणले बनाउन सकेको छैन। जjगा अ�धiहण, मुआoजा �वतरणजJता 

समJयाले �सारण लाइन ब+न नसकेको हो। 'लाइनमा sबजुलT ओभरलोड भएर �व�यतुगहृ नै प�कने अवJथामा प;न 

सरकारले बेवाJता गरेको �ा�धकरण कम�चारTको गुनासो छ।  

बखा�का चार म2हना ५० मेगावाट sबजुलT कम उ:पादन गदा� �व�यतु अभाव ब�नुका साथै �ा�धकरणलाई मा)सक ६० करोड 

-पयैाँसGम नोFसान हुने जनाइएको छ। उता, सहरT 7े<मा लोडसे{डङ भइरह+छ। ठूला आयोजना सYचालन �वभागका 

;नद6शक सुधीर�साद )सहंले �सारण लाइन नब+दा भार बढT भएर �व�युतगहृका Jवचा)लत स~टवेयर नcट हुने अवJथा 

आएको बताए। 



पि&चमबाट पूव� र काठमाड" sबजलुT पठाउने १३२ केभी लेखनाथ–दमौलT–भरतपुर, भरतपुर–हेट"डा, मJया�xदT–

Jयचुाटारलगायत लाइन =याक भइसकेका छन।् माग बढेअनसुार �णालTमा सुधार नहँुदा भएको sबजुलT प;न �ा�धकरणले 

�वतरण गन� सकेको छैन। '�व�युत अभावको समयमा हँुदा प;न �वतरण गन� नसFन ु दभुा�jय हो,' कालTगrडकV 

आयोजनाका एक अ�धकारTले भने। 

 

काल6ग�डक8 ब#द हँुदा सवा करोड घाटा 
स#तोष पोखरेल 

पोखरा- एक सय ४४ मेगावाटको का)लगrडकV 'ए' जल�व�युत आयोजना आइतबार झ+ड ै १२ घ+टा ब+द हँुदा नेपाल 

�व�युत �ा�धकरणले क�रब एक करोड २८ लाख -पयैा ँघाटा बेहोरेको छ। 

नदTमा पानी बढेकाले यो आयोजना समJया आउनुअ;घ एक सय ३२ मेगावाटमा सYचालन भइरहेको �थयो। �सारण 

लाइनमा भार थ�पएप;छ �व�यतुगहृको Jवचा)लत स~टवेयर ब+द हँुदा sबहान ५ बजेदेQख साँझ ५ बजेसGम आयोजना ब+द 

भएको �थयो। यस अव�धमा उ:पादन हुने १५ लाख ८४ हजार यु;नट sबजुलT �ा�धकरणले गुमाएको छ। 

�सारण लाइनले भार धा+न नसFदा �व�यतुगहृमै दबाब उ:प+न भई ४८ मेगावाटका तीनवटै यु;नट ब+द भएको ठूला 

आयोजना सYचालन तथा मम�त �वभागका ;नद6शक सुधीर�साद )सहंले बताए। उनले भने, 'बुटवलतफ�  sबजुलT पठाउने 

बेर्कर (एकदेQख अक� �सारण लाइनमा जो�ने �णालT) लागेन र क+dोलरमा समJया देQखयो।' 

कालTगrडकVको क�रब ९६ मेगावाट sबजुलT १३२ केभी डबल स�क� ट लाइनबाट बुटवल, बद�घाट हँुदै भरतपुर Pयाइएको छ। 

यJत ैबाँकV ४८ मेगावाट अक� १३२ केभी )सगंल स�क� ट लाइनबाट पोखरा, दमौलT हँुदै भरतपुर न ैPयाइने �ा�धकरणले 

जानकारT 2दएको छ। 

१२ घ+टा आयोजना नचPदा :यस 7े<मा 2दनभरजसो sबजुलT �वतरण गन� नसकेको आयोजनाका अ�धकारTले बताए। 

'�ेकरमा समJया देQखएको प:ता लागेको छ,' )सहंले भने, 'कुन स~टवेयरका कारण समJया आएको हो, इि+ज;नयरले 

खोिजरहेका छन।्' 

उनका अनुसार Jवचा)लत स~टवेयरमा समJया आएप;छ Gयानुअल (इि+ज;नयर बसेर चलाउनुपन6) �णालTमा आयोजना 

चलाइएको छ। समJया एक–दईु 2दनमा प;न समाधान हुन सFने र �ा�धकरणका इि+ज;नयरले समाधान गन� नसके 

�वदेशी इि+ज;नयर Pयाउनपुन6 अवJथा देQखएको )सहंले बताए। 

Jवचा)लत स~टवेयरमा समJया देQखएकाले Gयानअुल �णालTबाट काम चलाइएको आयोजना �मुख दTघा�युकुमार yेcठले 

बताए। उनले भने, 'Jचा)लत �णालTमा �ेकर लाjनपुन6 हो, यसले काम नगरेप;छ Gयानअुलमा आधा�रत भएर काम 

चलाइएको छ। उनले थपे, 'Jवचा)लतमा चPनुपन6 ��व�ध Gयानअुलमा चलाउन खोmदा झन ै समJया आउन सFछ।' 

उनका अनुसार sबजुलT �वतरण रो�कँदा लोडसे{डङ अझ ब�ने भएकाले Gयानुअलबाट काम चलाइएको हो। डढे वष�अ;घ प;न 

�व�युतगहृको इ+लेट भPव (सु-ङबाट टबा�इनसGम पानी लैजाने पाइपमा जडान ग�रएको भPव) Qखइँदै गएर चु2हने हुने 

समJया देQखएप;छ १० 2दनसGम उ:पादन �भा�वत भएको �थयो। Gयानअुल �णालTमा आयोजना चलाउँदा ओभरलोडको 

बेला झन ्समJया आउन सFने उनले बताए। 
  



>f]t M /fhwfgL, @)&!÷@÷@& 

 

 



 

 
  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷@÷@& 

 
  



>f]t M cleofg, @)&!÷@÷@* 

कृ�ष र ऊजा�मा बैxकहwले मा)सक साढे ४ अब� लगानी थ=नुपन6 
जेठ २७, काठमाड" । वाQणmय बैxकहwले कृ�ष र ऊजा�मा मा)सक करTब साढे ४ अब� -पैया ँलगानी थ=नुपन6 भएको छ । राcd 

बैxकको ;नद6शनबमोिजम कृ�ष र ऊजा�मा कुल लगानीको +यनूतम १२ �;तशत पुरय्ाउन मा)सक सो रकमका दरले लगानी 

थ=नपुन6 देQखएको हो । गत चैत मसा+तसGमको कुल लगानीलाई आधार मा+दा प;न कृ�ष र ऊजा�मा राcd बैxकको ;नद6शन 

पालनाका ला�ग करTब साढे ५६ अब� अपुग देQख+छ । उFत ;नद6शन बxैकहwले �वस. २०७२ असार मसा+तसGम पूरा गनु�पछ�  

।  

:यसैले उFत अपुग रकमलाई १३ महTनामा भाग लगाउँदा बैxकहwले सो 7े<मा मा)सक करTब साढे ४ अब� -पैया ँथ=नुपन6 

देQखएको हो । यो बैxकहwका ला�ग अ:य+त ैक2ठन भएको सरोकारहw बताउँछन ्। य�य�प बाँकV १३ महTनामा बैxकहwको 

कुल लगानी प;न व�ृ> हुनेछ । :यसले कृ�ष र ऊजा�मा लगानी गनु�पन6 +यनूतम रकममा प;न व�ृ> Pयाउनेछ । यसका 

आधारमा ;नधा��रत समयमा उFत ;नद6शन पूरा गन� ;नकै ज2टल भएको बैxकरहw बताउँछन ्।  

प;छPलो समयमा बैxकहw कृ�ष र ऊजा�मा लगानी �वJतार गन� उ:सुक देQखए प;न जल�व�युत ्7े<मा लगानी �वJतारका 

ला�ग लामो समय लाjने भएकाले राcd बxैकको ;नद6शन पूरा हुन क2ठन रहेको एनआईसी ए)शया बैxकका �मुख काय�कारT 

अ�धकृत स)शन जोशीले अ)भयानलाई बताए । सोहT कारण बैxकहwले हाइ�ोपावर कGपनीमा लगानीका ला�ग गरेको 

�;तब>ता, ती आयोजना ;नमा�णका �ममा खो)लएका �तीतप< (लेटर अफ �े{डट–एलसी) र jयारेrटTबापतको रकम प;न 

ऊजा�7े<को लगानीमा गणना गन� आपmूहwले राcd बैxकसम7 माग गरेको उनले जानकारT 2दए । ‘ऊजा�मा भएको लगानी 

�;तब>ता, ती आयोजना ;नमा�णका �ममा खो)लएका �तीतप< (लेटर अफ �े{डट–एलसी) र jयारेrटTबापतको रकम गणना 

गन� पाएमा करTब पुjने देQख+छ,’ उनले भने ।  

�वसं. २०७२ असार मसा+तसGम कृ�ष र ऊजा�मा लगानी +यनूतम १२ �;तशत पुरय्ाउन मुि&कल पन6 नेपाल बैxकस� सxघका 

उपाeय7 एवम ्एनएमबी बxैकका �मुख काय�कारT अ�धकृत उपे+U पौ�यालले बताए । उनले भने, ‘बxैकहwले चाहँदा चाहँदै 

प;न अ=�यारो छ ।’ य�य�प सो 7े<मा लगानीका ला�ग भएका �;तब>तालाई प;न समावेश गन� पाइएमा बैxकहwलाई ठूलो 

राहत हुने उनले बताए । प;छPलो समयमा कृ�ष र ऊजा�मा लगानी �वJतारका ला�ग बैxकहw �;तब> भए प;न ���यागत 

कारणले केहT 2ढलाइ भएको उनले बताए । 

यJत,ै अका� एक बैxकर अनलराज भuराई प;न २०७२ असार मसा+तसGम कृ�ष र ऊजा�मा लगानी +यूनतम १२ �;तशत 

प¥ुयाउन अ:य+त ैक2ठन रहेको Jवीकार गरे । 

राcd बैxकको ;नद6शनअनुसार �वसं २०७२ असार मसा+ससGममा ‘क’ वग�का �व:तीय संJथाले कुल लगानीको +यूनतम २० 

�;तशत उ:पादनमूलक (कृ�ष, ऊजा�, पय�टन 7े< र घरेलु तथा साना उ�योगतफ�  आ2द) 7े<मा लगानी गनु�पन6 अ;नवाय� 

IयवJथा छ । यसमeये कृ�ष र ऊजा�7े<मा कुल कजा� लगानीको +यनूतम १२ �;तशत कजा� लगानी गनु�पछ�  । �व�यमान 

IयवJथाबमोिजम कृ�ष र ऊजा�7े<तफ�  २०७१ असार मसा+तसGम +यनूतम १० �;तशत पुरय्ाउनुपन6छ । 

गत चैत मसा+तसGममा कृ�ष र ऊजा�मा बxैक तथा �व:तीय संJथाको लगानी करTब w. ७३ अब� २४ करोड (कृ�षमा w. ४८ 

अब� २४ करोड र ऊजा�मा करTब w. २५ अब� गरT) रहेको छ । चैत मसा+तसGमको बैxक तथा �व:तीय संJथाको कुल लगानी 

(लगानीमा रहेको कजा�) w. १० खब� ८१ अब� रहेको छ । सोहT लगानीलाई आधारमा चैत मसा+तसGममा कृ�ष र ऊजा�मा 

बैxकको लगानी ६ दशमलव ७७ �;तशत मा< हुन आउँछ । चैत मसा+तसGमको लगानीका आधारमा राcd बैxकको ;नद6शन 

पूरा गन� बैxकहwसँग करTब साढे ५६ अब� अपुग हुने देQख+छ । 

  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷@÷@* 

पीपीए भएप>छ &सगंट6खोलाको काम सु? 

2दलबहादरु केसी-दोलखा । नेपाल �व�युत �ा�धकरणल े लामो �;त7ाप;छ �व�युत ख�रद सGझौता(पीपीए) 

गरेप;छ )सगंटT खोला जल�व�युत आयोजनाको काम सु- भएको छ । )सगंटT खोला �ा�धकरणसँग बढाबढ 

मूPयमा �;तJपधा�बाट ;नजी 7े<ल े)लएका ६ वटा “सुपर ६” आयोजना अ�तगत पछ�  । 
  

आयोजनाको Jथलगत -पमा जjगा ख�रद पूवा�धार पूवा�धार तयारTको काम ग�ररहेको छ । आयोजनाका 

�ब�धक कGपनी )सगंटT हाइ�ो इनजt �ा)लका ;नद6शक काजी शपेा�ल ेजjगा ख�रदको काम भई रहेको जानकारT 

2दए । “धेरै जसो जjगा ख�रद भईसकेको छ” उनले कारोबारसँग भने “जjगा ख�रद र पूवा�धार तयारT पूरा गरेर 

वषा�त ्स�कने sबि:तकै आयोजनाको काम सु- गछ� ।” )सगंटT खोला स2हतका स2हत �ा�धकरणल ेसुपर ६ का 

सबै आयोजनाको �ा�धकरणल ेपीपीए गरे प;न �व�युत �वकास �वभागबाट उ:पादन इजाजत जारT हुन बाँकV छ । 

)सगंटT खोला जल�व�युत आयोजनाको ;नमा�णका ला�ग Jवदेशी तथा गैरआवासीय नेपालT सबै;तरको लगानी 

जुटाएर ;नमा�ण तयारT भएको हो । आयोजनको 7मता अ2हल े १६ मेगावाट भए प;न �वJततृ अeययनबाट 

7मता बढाएर २५ मेगावाटसGम पुया�उन स�कन ेउनले जानकारT 2दए । 
  

बाबरे र �चलंखा गा�वस बीचमा सो-ङ खोलामा इ+टेक र {डJयाrडर बनाएर आयोजनाको ६ �कलो)मटर सु-ङ 

;नमा�ण गरT ला)मडाँडा ७को जुरेपानीमा सज�gयाxक ;नमा�ण हुनेछ । :यसप;छ ६ सय ५० )मटर पेनJटक माफ� त 

ला)मडाँकै )श)सरधारTमा पावरहाउसमा पानी खसाPने योजना रहेको आयोजना �मुख मनोह�र सापकोटाल े

जानकारT 2दए । आयोजनाको iस हेड २ सय ६८ )मटर रहेको छ । 

आयोजनाको �वJततृ अeययन �;तवेदन समेत तयार भई सके प;न प;छPलो समयमा गौरTशंकर संर7ण 7े<का 

कारण दोहोरो अeययन गनु� परेको �ब�धकको गुनासो छ । सरकारT ���यागत झrझट र 2ढलासुJतीकै कारण 

आयोजना 2ढला भएको बताए । नेपाल �व�युत �ा�धकरणल े आIहान गरेको खुPला �;तJपधा�को आधारमा 

)सगंटT खोला ६ वष�अ;घ )लएको �थयो । �व�युत �ा�धकरणसँग सुपर ६ को नामले �च;नएका मeये )सगंटT 

खोला र २४ मेगावाटको खारे खोला दोलखामा पद�छ ।  

आयोजनाबाट उ:पा2दत �व�युत �व�युत गहृभ+दा २ सय )मटर टाढा रहेको )सगंटT िJथत सव Jटेशनमा जोडरे 

के+UTय �सारण लाइनमा जडान ग�रन ेयोजना रहेको छ । आयोजनाका ला�ग लादकु;तरबाट )सगंटTदेQख सो-ङ 

खोलासGमको ७ �कलो)मटर सडकको dयाक खोलT यातायातका साधन सYचालन भई रहेको छ । आयोजनाको 

सGपूण� संरचना ला)मडाँडा र बाबरेमा ;नमा�ण हुने छ ।  

आयोजना ३० �;तशत Jवा)म:व पँूजी र ७० �;तशत ऋण लगानीमा ;नमा�ण हुन लागेको आयोजनाको ४ अब� 

अनुमा;नत लागत रहेको  छ । आयोजनाका ला�ग �ाइम कम)स�यल ब�कको नेत:ृवमा ९ वटा ब�कह-ल ेऋण 

लगानी गन6 सहम;त भएको उनले बताए । त:कालै फाइनाि+सयल Fलोजरको काम समेत अ;घ बढाइन ेउनले 

बताए । 

 आयोजनाबाट बाबरे, ला)मडाँडा, �चलंखा र लादकु गा�वस �:य7 �भा�वत हुनछे । �भा�वत गा�वसह-मा 

वातावरणीय �भाव +यू;नकरण र सा◌ामािजक �वकासका काय��मह- सYचालन गन6 काय��म रहेको बताइको 

छ ।  



सुपर ६ आयोजना अ�तगत दोलखामा रहेको अक� २४.१ मेगावाटको खारे खोला क+Jटो�रयम डभेलपमे+ट 

�ा)लल ेइजाजत )लएको छ । सबै आयोजना �व�युत ख�रद सGझौता भएप;छ काम अ;घ बढाएका छन ्। सबै 

आयोजनाको २०७४ असोज १ गतेबाट �व�युतको Iयवसा;यक उ:पादन गनु�पन6 सGझौता छ । 

@थानीयलाई प>न शयेर 

)सगंटT खोला जल�व�युत आयोजनाल े Jथानीयलाई समेत शयेर लगानी गन� 2दन े भएको छ । दोलखामा 

;नमा�णा�धन मा�थPलो तामाकोसी जल�व�युत आयोजनामा Jथानीयलाई १० �;तशत शयेर 2दन ेनिजर बसेप;छ 

यहाँका अ+य आयोजनाल ेसमेत Jथानीयलाई शयेर 2दन े�;तब>ता गन� थालेका हुन ्। 

दोलखामा ;नमा�णा�धन मा�थPलो तामाकोसीले १० �;तशत, )स��ङ खोलाले ५ �;तशत ;नशुPक, चना�वतील े१० 

�;तशत र िजरT खोलाले ५ �;तशत शयेर Jथानीयलाई लगानी गन� 2दन ेसGझौता गरेका छन ् । Jथानीयसँगै 

)मलेरै काम गन6 उनीह-ल ेबताए । 
  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷@÷@* 

 

 
  



>f]t M cGgk"0f{ kf]i6, @)&!÷@÷@( 

िव�तु्िव�तु्िव�तु्िव�तु्    आयोजनाआयोजनाआयोजनाआयोजना    िछटोिछटोिछटोिछटो    सक्सक्सक्सक्नननन    िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    �व�था�व�था�व�था�व�था    िवकासिवकासिवकासिवकास    थापाथापाथापाथापा    काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड�    :::: ब
द ैगरेका आयोजना िछटो पूरा भए मा� लोडसेिडङको मार कम पन� भ
द ैसरकारल े ढलाइ भइरहकेा आयोजनाका सम�या पिहचान गरी ितनको त"काल िनLपण गन$ िवशेष Dव�था गन� भएको छ। यसअ
तग$त साव$जिनक र िनजी <े�बाट िनमा$ण भइरहकेा जलिव*ुत ्आयोजनामा भइरहकेो ढलाइको यथाथ$ प&ा लगाई Nतु गितमा िनमा$ण स;प? गन$ ऊजा$ म
�ालयल े 'िवकास आयोजना अनुगमन इकाइ' र अकP छुQै 'सहजीकरण काय$ सिमित' गठन गन� भएको हो। यी दवुै िनकायल ेआयोजना िनमा$णमा दखेापरेका नीितगत, कानुनीदिेख ��यागत र काय$गत सम�या पिहचान गन$ र ितनको िनLपणका लािग म
�ालयलाई अवगत गराउनेछ। म
�ालयल ेअ
तरम
�ालय सम
वय गराउनुपन� मुRा भएका आयोजनाका हकमा मुSयसिचव संयोजक रहकेो 'िवकास आयोजना सहजीकरण सिमित' मा पेस गरी सम�या समाधान गन� Dव�था िमलाउन लागेको ऊजा$सिचव राजे
Nकशोर <�ीले बताए। सिमित गठनका सबै ��या र िविध उ7लेख गरी ऊजा$म
�ी राधा Vवालीसम< बुधबार पेस ग3रएको जानकारी <�ील ेदए। ऊजा$ म
�ालयको �शासन महाशाखा सहसिचवको संयोजक"वमा गठन :ने अनगुमन इकाइमा म
�ालय, िव*तु ्िवकास िवभाग, िव*ुत ्�ािधकरण र आवXयक परेमा बािहरबाट िवशेषV बोलाई आयोजनाल ेभोिगरहकेा सम�या, ितनको ि�थित, कसको कारणले गदा$ ढलाइ भएको, केक�ता मुRाहZमा िनण$य :न बाँक' रहकेा आद यथाथ$ सम�या पिहचान गरी म
�ालयलाई �ितवेदन पेस गन� <�ील ेबताए। 'इकाइको �ितवेदनलाई म
�ालयल ेत"काल आवXयक कारबाही अगािड बढाउनेछ', सिचव <�ील ेबुधबार अ?पणू$िसत भने, 'अब जित ढलाइ ग:यो उित नै �"यु"पादक (लागत, समय, लोडसेिडङ) :ने भएकाले छुQै संय
� �थापना गन$ लािगएको हो। �ािधकरणल ेस[ालन गरेका सबै आयोजना सम�या\�त छन्। कुलेखानी ते]ो, रा:घाट, मािथ7लो ि�शूली ^ीए र चमेिलया आयोजनाले िनधा$3रत लागत र समयको सीमा कटाइसकेका छन्। "यसगैरी िनजी <े�ले िनमा$ण गरेका आयोजनामा पिन िविभ? सम�या दिेखएकाल ेिव*तु ्िवकास िवभागको िनरी<ण तथा अनुगमन महाशाखालाई स�य पारी सम�या पिहचान तथा िनराकरण ग3रन े<�ील ेजानकारी दए। 'िवभागल ेजलिव*ु"को लाइसे
स दइसकेपिछ "यो DिEले कसरी काम ग3ररहकेो छ, "यसको अनुगमन भएको छैन, अब :नेछ', <�ील ेभने, 'लाइसे
स िलएर काम नगन� र ;याद मा� थ_े �वृि& बaद ैगएकाले "यसको जाँचपडताल पिन गन�छ�।' "यसैगरी अ
तरसरकारी िनकाय, िविभ? प<बीच तालमेल निम7दा आयोजना िनमा$णमा ढलाइ भएको गुनासोलाई स;बोधन गन$ सहजीकरण सिमित गठन गन$ लािगएको <�ील ेबताए। जलिव*ुत ्आयोजना िनमा$णको �ममा बन, वातावरण, उ*ोग, र<ा, गृहलगायतका िविभ? म
�ालय र मातहतका िनकायबीच सम
वय :नुपन�मा "यसो :न नसकेर आयोजना अbकेकाले सहजीकरण गन$ जLरी भएको म
�ालयको ठहर छ। 



ऊजा$ म
�ालयको नीित महाशाखाका सहसिचवको संयोजक"वमा गठन :ने सहजीकरण सिमितमा स;बC म
�ालयका िविभ? �ितिनिध सद�य :नेछन्। 'सहजीकरण सिमितल े सम�याको चुरो प&ा लगाई सरकारकै िनकायबीच :न नसकेको तालमेललाई एउटै कडीमा 7याउनेछ', सिचव <�ीको भनाइ िथयो, 'सिमितमा सब ैिनकायका �ितिनिध :ने भएकाल ेअिधकाशं आयोजनाका सम�या "यही सिमितम ैसमाधान :नेछन्।' सिमितल े समाधान गन$ नसकेका र पिहचान भएका सम�याहZ मुSयसिचवको सहजीकरण सिमितमा पेस गरेपिछ "यहाँबाट भाcे ि�थित नरहकेो सिचव <�ीको ठ;याइ छ। <�ीले सािनमा माईको आयोजना पूरा भइसकेको तर �सारण लाइन समयमा िनमा$ण नभएको अव�थालाई अ
तरसरकारी सम
वय अभाव रहकेो द@ृा
त दए। �ािधकरण र िनजी <े�को �वdधकबीच समयम ैतालमेल भइदएको भए अिहल ेआएर सािनमामाईको उ"पादन :ने िबजुली खेर जाने अव�था :दँनैeयो। हाल �ािधकरण र यसका सहायक क;पनी र िनजी <े� गरी क3रब १२ सय मेगावाटबराबरका िविभ? जलिव*ुत ् आयोजना िनमा$णाधीन छन्। �ािधकरण मा� नभई िविवध कारणवश िनजी <े�ले िनमा$ण गरेका आयोजना पिन समयमा पूरा न:ने दिेखएपिछ म
�ालयल े'fवाइिलङ hग िस
iोम' (jयागुतालाई तातोपानी हालेर उफान�) नीित िलएको पिन सिचव <�ीले उ7लेख गरे।   



>f]t M /fhwfgL, @)&!÷@÷@( 
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फोहरबाट Bश@त ऊजा� उCपादन गन� सDकन े

काठमाड�,  जेठ ३० गते । नेपालमा फोहर IयवJथापनमा चुनौती ब;नरहेका बेला :यJतो फोहरबाट ऊजा� उ:पादन गन� 

स�कने एक अeययनले देखाएको छ । 

~युचर इनजt डभेलपमे+ट �ा)लले गरेको अeययनअनसुार नगरपा)लकामा भएका फोहरबाट ऊजा� उ:पादन गरT 

आयआज�नसGम गन� स�कने देखाएको हो । 

उFत कGपनीले sबहTबार यहा ँप<कारसGमेलनले गरT देशमा ऊजा� �वकासको दTघ�कालTन �ोत देशको फोहर रहेको ;नcकष� 

;नकालेको जनाएको छ ।  

कGपनीले �फनPया+डमा रहेको बायोिज2टएस कGपनीसँग सम+वय गरT तयारT बायोjयास य+< नेपालमा Pयाई उFत 

7े<मा Iयवसाय गन� इlछुक Iयवसायीका ला�ग सहज वातावरण ;नमा�ण गरेको जनाएको छ । 

कGपनीका काय�कारT अeय7 �व&वनाथ ;घ)मरेले फोहर IयवJथापनमा चनुौती ब;नरहेको र यसका ला�ग सरकारले धेरै खच� 

र साJती भोjन ु परेको अवJथामा फोहरलाई ऊजा� सxकट समाधान गन� सिजलो �ोतका wपमा �वकास गन� स�कने 

बताउनुभयो । 

“स�ने गPने फोहरबाट बायोjयास उ:पादन गरT खाना पकाउन, jयासलाई इ+धनका wपमा �योग गन�  र sबजुलT उ:पादन 

गन� स�क+छ । यसो गन�सके फोहरको सहT IयवJथापन हुने र ऊजा� सxकटको प;न समाधान हु+छ”–उहाँले भ+नुभयो । 

उहाँले फोहर IयवJथापनबाट ऊजा� उ:पादन गन� स�कने प�रयोजनालाई गु-योजना बनाएर नगरपा)लकाले नी;तगत wपमा 

काया�+वयनमा अiसरता देखाएमा फोहर IयवJथापन, वातावरणमै<ी सहर र ऊजा�का ला�ग ठूलो धनरा)श ख�च�ननुपन6 

बताउनुभयो । 

ए)सयालT �वकास ब�कले सन ्२०१२ मा गरेको अeययनलाई �फनPया+डका �वhले गरेको �व&लेषणअनुसार काठमाड�मा 

फोहरबाट दै;नक ३४ हजार ६३६ �कलोiाम बायोjयास उ:पादन गन� स�क+छ । यसबाट १०३.६ मेगावाट sबजुलT र १४१.८ 

तापीय ऊजा� उ:पादन गन� स�क+छ । काठमाड� महानगरपा)लकामा दै;नक ४६६ टन फोहर उ:पादन हुने गरेको छ । रासस 


