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काठमाड�। नेपाल इ��ा���र ब�क (�न�ा) ले नेपालको �बजुली भारत र बंगलादेशस� �नय�त गन�
उ�े�ले ‘�व�ुत �ापार क�नी’ खडा गन� �ि�या अ�घ बढाएको छ।

कण�ली र सुदरूप��म �देशमा रहेका जल�व�ुत आयोजनाको स�ा�ता हेरेर प��म नेपालबाट
भारतीय बजारमा �व�ुत �ापार गन� उ�े�ले क�नी �ापना गन� ला�गएको �मुख काय�कार� अ�धकृत
रामकृ� ख�तवडाले बताए। 

नेपालको कुल जिडत
�मताम� े९९ ��तशत
�बजुली �देश १ दे�ख
ग�क� �देशस�मा मा�ै
उ�ादन भइरहेको छ।
कण�ली र सुदरूप��म
�देशमा भने ४०/५०
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मेगावाट भ�ा बढ�
�बजुली उ�ादन नै गन� सिकएको छैन।

तर स�ा�ताको �हसाबले भने यी दईु �देशमा क�रब ५ हजार मेगावाट �मताका अ�धक�श अध�-
जलाशय र जलाशययु� जल�व�ुत आयोजनाको अ�यन भइरहेको छ। संयु� पूव�धार (नेपाल �व�ुत
�ा�धकरणसँग) बनाएर यी आयोजनाबाट �बजुली उ�ादन गद� लागत घट्न गइ स�ो दरमा भारत र
बंगलादेश बे� सिकने �न�ष�मा �न�ा पुगेको हो।

�न�ामा १० ��तशत सरकारको लगानी छ। सव�साधारणले प�न ४० ��तशत लगानी गरेका छन्।
क�नीमा �व�भ� ब�क �व�ीय सं�ाका साथै �वसा�यक समूहह�को प�न लगानी छ।

�व�ुत �ापार क�नीमा �न�ाको ५/१० ��तशत सेयर हु�। यसबाहेक नेपाल �व�ुत �ा�धकरण, ऊज�
म�ालय, ब�क तथा �व�ीय सं�ालगायतको प�न लगानी हु�। 'यो सरकार� स��त नै हो। �सैले १०
��तशतभ�ा बिढ कसैको प�न नहुने गर� धेरैभ�ा धेरैलाई समेटेर सेयर संरचना बनाउने योजना हो'
उनले भने, 'सेयर संरचनाको �नण�य त सरकारले नै गछ�।'

�ा�धकरणले छाडेका आयोजनाको मा�ै पीपीए
 �व�ुत �ा�धकरणले पीपीएको कोटा पुगेको भ�ै नय� आयोजनाको �व�ुत ख�रद-�ब�� स�झौता गन�

ब� ग�ररहेको छ। पीपीए गरेका आयोजनाबाट उ�ा�दत �बजुली प�न सबै खपत नहुने �च�ा अक��तर
छ। 

देश�भ� उ�ोगबाहेक �हिटङ र कु�लङमा मा�ै �बजुली खपत भइरहेकाले त�ाल एकै पटक हजार�
मेगावाट थप �बजुली खपत हुने अव�ा प�न छैन।

यी सबै कुराको अ�यन गरेरै �न�ाले भारत र बंगलादेश �नय�त गन� ग�र �व�ुत �ापारको �े�मा हात
हा�ने योजना अ�घ सारेको ख�तवडाको भनाइ छ।



'आ��रक �वतरणमा हात हा�ैनौ'
�न�ाले आ��रक �वतरण �णालीमा हात नहा�ने सीइओ ख�तवडाले �� पारे। नेपालमा एउटै �सारण
र �वतरण �णाली बनाउन त ह�े ह�े परेको छ भने समाना�र �वतरण �णाली बनाएर �वतरणमा जान
स�व दे�खएको छैन।

‘�व�ुत ऐनले प�न एउटै क�नी �वतरण र �सारणमा सहभागी हुन नपाउने �व�ा गरेको छ। �सैले
हामी प�न �वतरण �णालीमा हात हा�ैन�। हामीले देश�भ� �बजुली बे�े एउटा मा�ै क��सन भनेको
कुनै औ�ो�गक �े� वा उ�ोगले थोकमा �बजुली िक�े स�झौता गनु�प�यो। �ो बाहेक हामीले एक
जनालाई प�न देश�भ� खु�ा �बजुली बे�दैन�,' ख�तवडाले भने।

अ�हलेदे�ख तयार� गद� प�न ७ वष� ला�छ
सन २०४० स� भारतमा १२ लाख मेगावाट र बंगलादेशमा ७७ हजार मेगावाट �बजुलीको माग हुने
��ेपण छ। यी देशमा नवीकरणीय ऊज�को �ोत नग� मा�ामा भएकाले नेपालको जल�व�ुतले
स�जलै बजार पाउने स�ावना छ।

तर स�जलै बजार पाउने स�ावना छ भ�ैमा बजारमा चलनच�ीको दर रेटमा �बजुली �दन नसके
नेपालको �बजुली कसैले प�न िक�े छैनन्।

अ�हले नेपाल �व�ुत �ा�धकरणले वष�मा ४.८० �पैय� र �हउँदमा ८.४० �पैय� यु�नटमा �व�ुत ख�रद
गन� गरेको छ। उपभो�ालाई भने औसत साढे ९ �पैय�मा �बजुली बे�चरहेको छ।

�न�ाको अ�यनले भने भारत र बंगलादेशमा ६ �पैय� ४० पैसास�मा �बजुली बे� स�े देखाएको
छ। तर यसका ला�ग अ�हलेदे�ख नै तयार� नगद� आगामी ८/१० वष�स� प�न नेपालको �बजुली
�वदेशमा �नय�त गन� कुरा सपनामै सी�मत हुन स�े ख�तवडाको �च�ा छ। 

अ�हलेदे�ख तयार� गद� प�न क��मा ५ दे�ख ७ वष�प�छ मा�ै �व�ुत �नय�त गन� सिकने छ।

�नजी �े�को �वेशले �� ��त�ध� 
अ�हले ऊज� �े�मा �नजी �े�को �वेशले �ा�धकरणको भ�व�मा�थ �� �च� खडा भएको दाबी
ग�रएको छ। तर कुनै समय ब�िकड �े�लाई लाइसे� �दने कुरा आउँदा नेपाल ब�क, राि�� य वा�ण� ब�क
लगायतका सरकार� ब�कको भ�व� सिक� भनेर अनुमान लगाइ�ो। अ�हले सबै ब�क ��त�ध�
भएर �वसाय ग�ररहेका छन्।

�व�ुत �ापारमा प�न �नजी �े�को �वेशले �ा�धकरण र �नजी क�नी दवुैलाई ��तसपध� बनाउन
सहयोग पु�े ख�तवडाको दाबी छ। 
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