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नेपाल इ��ा���र ब�कले ८ अब� �पैय�को सव�साधारणलाई सेयर जार� गरे ��ेक आवेदकलाई
सेयरधनी बनाइसकेको छ। आइतबारबाट कारोबार प�न सु� भएको छ। सव�साधारणले जुन उ�ाहका
साथ क�नीमा लगानी गरे �ो उ�ाह ब�कले लगानी गरेर पु�त� गन� सिकरहेको छैन। ब�कलाई नय� ग�त
�दनकाला�ग भनेर स�ालक स�म�तले भख�रै रामकृ� ख�तवडालाई �मुख काय�कार� �नयु�� गरेको छ।
उनले लगानी बोड�, �व�ुत �नयमन आयोगमा बसेर काम ग�रसकेका छन्। �बजमा�ूका अमर बडुवाल र
�दनेश खड्काले ख�तवडालाई सोधे- ठूला पूव�धारमा लगानी गन� भनेर �ापना भएको ब�क लगानी

हामीलाई प�न जल�व�ुत आयोजनामै लगानी के��त भय� क� भ�े लागेको छ। तर य�तबेला
सरकारको �ाथा�मकतामा जल�व�ुत नै छ। सु�वातमै ठूला ठूला आयोजनामा हात हा�न
केही �ा�व�धक क�ठनाइ प�न भयो होला। तर अब हामीले नेपाल इ��ा���र ब�कले �लड
गन� गर� र ब�कको उप���त झ��ने गर� केही गेम चे�र ठूला आयोजनामा लगानी गन�

योजना बनाइसकेका छ�।

---
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नगरेर ब�कमा �न�ेप रा�दै बसेको दे�खयो, क�हलेदे�ख लगानीमा काम गनु�हु�?
ब�कको �ापना नै पूव�धार प�रयोजनामा दीघ�कालीन लगानी गन� ग�र �ापना भएको हो। यसको
मतलब आजको आजै ती� ग�तमा लगानीमै फोकस हुनुपछ�  भ�े होइन। दईु वष�को अव�धमा हामीले
आ��रक काय��व�धह� �नम�ण गय�। ऐन �नयमह� बनेका छन्। कम�चार�को संरचना टंु�गएको छ।

अब भने हामी लगानीका �े�ह� प�हचान ग�ररहेका छ�। ब�क �ापना हँुदा नै कुन कुन �े�मा लगानी
गन� भ�े प�रक�ना ग�रएको छ। राि�� य �ाथ�मकताका �े�ह�मा नै हामीले लगानी के��त गनु�पछ�।
अ�हले जल�व�ुत �े�को �वकास राि�� य �ाथ�मकतामा परेकाले हामीले प�न केही जल�व�ुत
आयोजनामा लगानी ��तब�ता गरेका छ�। �समे� र पय�टन उ�ोगमा प�न लगानी ��तब�ता भएको
छ।

हा�ो पाइपलाइनमा �श�ा, �ा�, खानेपानी, शहर� पूव�धार, फोहोरमैला �व�ापन, औ�ो�गक �े�
अथवा औ�ो�गक पाक�  �नम�ण, ए�भएसन, �ाट� �सटी, �ाटलाइट �सटी, �ामीण पूव�धार �नम�ण
लगायतका �े�का प�रयोजनाह� छन्।

तर अ�हलेस� िकन
लगानी �व�ार भएन भ�ा
हामी सु�वाती चरणमै
छौ। सु�वाती चरणमै
भएप�न हामीसँग भएको
�ोतको त अ�धकतम
�योग गनु�पछ�। �सैले
हामील ेआफूसँग भएको
तरलतालाई ब�कमा

�न�ेपका �पमा राखेर भए प�न केही न केही त नाफा गय�। अ� लगानीको �ोत सु�न��तता
नभएस�का ला�ग हा�ो �वक� भनेको िफ� िडपो�जट नै हो।

लगानीका �े�ह� धेरै भए प�न तपाईह�ले लगानीमा �व�वधता �ाउन स�ुभएको छैन।
जल�व�तु आयोजनामै के��त भएको आरोप ला�गरहेको छ। �न�ाको उप���त हुने गेम चे�र
कुन आयोजना अ�घ बढ्छ?
हामीलाई प�न जल�व�ुत आयोजनाम ैलगानी के��त भय� क� भ�े लागेको छ। तर य�तबेला सरकारको
�ाथा�मकतामा जल�व�ुत नै छ। सु�वातमै ठूला ठूला आयोजनामा हात हा�न केही �ा�व�धक क�ठनाइ
प�न भयो होला। तर अब हामीले नेपाल इ��ा���र ब�कले �लड गन� गर� र ब�कको उप���त झ��ने
गर� केही गेम चे�र ठूला आयोजनामा लगानी गन� योजना बनाइसकेका छ�।
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�नजी �े�ले नाफा मा�ै हेरेर लगानी गन� र सरकारले बनाउँदा प�न धेरै समय ला�े ��ा प�रयोजनामा
ब�कले लगानी गछ�। अ�हलेस� न�द �वाहमा आधा�रत आयोजनामा मा�ै लगानी भएको छ। अब हामी
जलाशययु� आयोजनामा लगानी गन� योजनामा छौ।

यसका साथै �देश न�र १ मा एउटा रणनी�तक मह�को सडक पूव�धारमा प�न लगानी गन�बारे
छलफल च�लरहेको छ। अ�द�शीय �सारण लाइन प�न �नम�ण गन� स�छ�। एउटा औ�ो�गक �े� र
�ाट� �सटी बनाउन प�न लगानीको ��ाव ग�ररहेका छ�। कुनै एउटा एयरपोट�को �नम�ण वा
स�ालनको ला�ग प�न हामीले छलफल ग�ररहेका छ�। आगामी ५ वष��भ� ब�कको उप���त दे�खने कुनै
न कुनै आयोजना स�� हुने गर� लगानी ��ाव ग�ररहेका छ�।

नेपालको �ेिडट रेिटङ नभएको कारण �वदेशबाट लगानी �ाउँदा उनीह�ले जो�खम समूहमा
रा�छन्। य�ो बेलामा �वदेशबाट आउने लगानीको बीमा गनु�पछ�। हे�जङको �व�ा

गनु�पछ�। �व�भ� �ि�या पूरा गरेर लगानी आइपु�ा नेपाल �भ�कै �न�ेप र �वदेशबाट आउने
�न�ेप ��त धेरै फरक नहुन स�छ। तर हामीले �वदेशबाट लगानी �ाउन स�� भने
भो�लका �दनमा आव�कता पद� ठूलो लगानी �ाउने बाटो प�न खु�छ। �सैले हामीले

�वदेशबाट लगानी �ाउन ेकुरालाई उ� �था�मकतामा राखेका छ�।

---



सरकारको प�न �ाथ�मकतामा परेको र �हउँदको �व�तु माग �व�ापनका ला�ग मह�पूण�
मा�नएको बुढ�ग�क� जलाशययु� आयोजनामा लगानीको नेतृ� �लनु हु� त?
बुढ�ग�क� आयोजना '�व�ीय' �पमा स�ा� नभए प�न 'आ�थ�क' �पमा स�ा� आयोजना हो।
सरकारले यो बीचको �ापको �ज�ा �लने हो भने हामी बुढ�ग�क�मा लगानी गन� �ज�ा �ल��।
लगानीको ��तफलको �हसाबले आयोजना आकष�क नभए प�न आयोजना �नम�णप�छ �सले देशको
अथ�त�मा �दने योगदान आकष�क छ। �सैले यो बीचको �ापलाई सरकारले सहजीकरण गछ�  भने
�न�ाले बुढ�ग�क�मा लगानीको नेतृ� �ल�।

गैरआवासीय नेपालीलाई िडपो�जट सिट�िफकेट �दएर �वदेशी लगानी प�न �भ�ाउने प�रक�ना
ग�रएको �थयो। यसमा के क�त काम भयो?
िडपो�जट सिट�िफकेट त ब�कको एउटा �ोड�य नै हो। हामीकह� जसले �न�ेप राखे प�न हामीले
सिट�िफकेट �द��। तर अ�हले हामीले हामीसँग भएको तरलतालाई नै बजारमा पठाउन सकेका छैन�।
�सैले गैरआवासीय नेपालीबाट िडपो�जट �ाउन परेको छैन। तर भो�ल बजारमा कज�को माग
अ��धक भयो भने ��तबेला हामीले �वदेशबाट लगानी �ाउनु पछ�  भनेर प�च अब� �पैय� �ाउने
पाइलट �ोजे� अ�घ सारेका छ�।

नेपालको �ेिडट रेिटङ नभएको कारण �वदेशबाट लगानी �ाउँदा उनीह�ले जो�खम समूहमा रा�छन्।
य�ो बेलामा �वदेशबाट आउने लगानीको बीमा गनु�पछ�। हे�जङको �व�ा गनु�पछ�। �व�भ� �ि�या
पूरा गरेर लगानी आइपु�ा नेपाल �भ�कै �न�ेप र �वदेशबाट आउने �न�ेप ��त धेरै फरक नहुन स�छ।
तर हामीले �वदेशबाट लगानी �ाउन स�� भने भो�लका �दनमा आव�कता पद� ठूलो लगानी �ाउने
बाटो प�न खु�छ। �सैले हामीले �वदेशबाट लगानी �ाउने कुरालाई उ� �था�मकतामा राखेका छ�।

अ�हलेस� हामीले के क�त �न�ेप �लएर कज� लगानी गरेका छ�? देश �भ�बाट क�तस� �न�ेप
उठाउन सिक�? वा कज�को माग हुने�ब��कै �वदेशबाटै पैसा �ाउनुपन� अव�ा छ?
हामीले अ�हलेस� २५ करोड �पैय� मा� �न�ेप �लएका छ�। िकन भने अ�हले हामीलाई �न�ेपको
आव�कता नै छैन भ�ा प�न हु�। तर, हामीले अ�हलेस� १० अब� �पैय�भ�ा बढ� कज� लगानीको
��तब�ता ग�रसकेको र थप ११ अब� �पैय� कज� पाइपलाइनमा रहेकाले भो�लका �दनमा बीमा
क�नी, नाग�रक लगानी कोष, स�य कोष ज�ा सं�ाबाट �न�ेप �लन स�छ�।

बीमा क�नीले �ब�मतको ि��मयम वापत उठाएको रकम िफत� गन� क��मा १०/१५ वष� त ला�छ।
हामीले प�न दीघ�कालीन प�रयोजनामा मा�ै लगानी गछ�। य�ो अव�ामा उनीह�ले उठाएको
ि��मयमलाई �न�ामाफ� त लगानी गन� र उनीह�ले बीमकलाई �रटन� गन� बेलामा �न�ाबाट �रटन� �लएर
बीमकलाई �दन स�े ठाउँ छ। �सैले हामीले देश �भ�ैबाट प�न रा�ो �न�ेप �लन स�छ�। तर, भो�ल



एउटा जलाशययु� आयोजनामा लगानी गन� अवसर आयो भने त हामीलाई ४/५ वष�मै डेढ/दईु खब�
�पैय� आव�क हु�। य�ो बेलामा हामीले �वदेशमा ब� जार� गरेर, गैरआवासीय नेपालीको पैसा
�ाएर भए प�न लगानी त गन� पछ�। 

अ�हलेस� हामीले एक अब� ६५ करोड �पैय� कज� लगानी गरेका छ�। १० अब� ५२ करोड �पैय�को
��तब�ता गरेका छ�। अब यो ��तब�ता गरेको रकम अ�हले नै सबै प�रचालन हुने होइन।
�व��कह�ले सु�मा साइट ��यर गछ�न्। �सप�छ आ�नै पैसा खच� गरेर काम गछ�न्। �सप�छ मा�ै
उनीह�ले हामीले ��तब�ता गरे अनुसारको कज�को माग गछ�न्। �ो प�न हरेक म�हना वा २-३
म�हनामा �न��त रकम मा�े हुन्। क�हलेक�ही भनेकै समयमा हामीले कज� प�रचालन गनु�पन� हु�।
क�हलेक�ही उनीह�ले भनेको समयभ�ा २/४ म�हनाप�छ मा�ै कज� चा�हने प�न हुन स�छ। �सैले
हामीसँग भएको रकम बजारमा जान अझै प�न २ वष� त ला�छ नै।



दईु वष�स� ज�ा १० अब�को मा�ै ��तब�ता गनु�भएको छ। कज�को माग नआएर क� रा�ो
प�रयोजना नभेटेर लगानी �व�ार हुन नसकेको हो?
हामीकह� कज�को माग नआएको होइन। अ�हले प�न ��तब�ता गरेको १० अब� बाहेक अ� ११ अब�का
आयोजनाह� पाइपलाइनमा छन्। तर, प�रयोजना छनोट गन� अ�धकार त ब�कमा �न�हत छ नी। �नजी
�े�ले हात नहालेको ठाउँमा हामी हात हा�छ�। तर यसको मतलब ज�ोसुकै आयोजनामा लगानी
ग�रहा�छ� भ�े त होइन। हामीले केही मापद� बनाएका छ�। आयोजना क�त स�ा� छ भनेर हेछ�।
कुनै सानो आयोजना प�न आकष�क हुन स�छ, कुनै ठूलो आयोजना प�न आकष�क नहुन स�छ।
जल�व�ुत आयोजनाको कुरा गन� हो भने उसको हाइड� ोलोजीदे�ख �लएर िडजाइन, ऊज� उ�ादन
�मता, आयोजनाको लागत र ��तफल हेरेर मा�ै लगानी गछ�।

सबै मापद� शत��तशत पूरा हुनुपछ�  भ�े होइन। कुनै आयोजनाको ��त मेगावाट लागत २५ करोड
�पैय� भए प�न उसको वािष�क आ�ानी ३/४ करोड �पैय� छ भने �समा लगानी गन� सम�ा छैन। तर
कोही आयोजना ��त मेगावाट १८ करोड लागतमा बने प�न वािष�क आ�ानी दईु/अढाई करोड
�पैय�भ�ा बढ� नहुने रहेछ भने �समा लगानी गन� त सिक� दैन।

उसो भए आयोजनाको जो�खम हेरेर तपाईह�को कज�को �ाजदर प�न फरक फरक हुने हो?
हो, आयोजनाको जो�खम हेरेर, लगानीको अव�ध र ��तफल �दने अव�ध हेरेर �ाजदर छु�ाछु�ै कायम
गछ�। हामीलाई ३ ��तशतको �ेड दर कायम गन� भ�नएको छ। तर, आयोजना हेरेर हामीले १ ��तशतमै
प�न लगानी गन� स�छ�, २ ��तशतमै प�न लगानी गन� स�छ�।

िकनभने वा�ण� ब�कको तुलनामा हा�ो स�ालन खच� �नकै कम छ। र, यो खच� आगामी ५/७ वष�स�
प�न ��त धेरै बढ्ने अव�ा छैन। �सैल ेहामीले एक/डेढ ��तशत �ेड दरमा र क�रब क�रब ��र
�ाजदरमा कज� �दन स�छ�।

हामीलाई प�न जल�व�ुत आयोजनामै लगानी के��त भय� क� भ�े लागेको छ। तर य�तबेला
सरकारको �ाथा�मकतामा जल�व�ुत नै छ। सु�वातमै ठूला ठूला आयोजनामा हात हा�न
केही �ा�व�धक क�ठनाइ प�न भयो होला। तर अब हामीले नेपाल इ��ा���र ब�कले �लड
गन� गर� र ब�कको उप���त झ��ने गर� केही गेम चे�र ठूला आयोजनामा लगानी गन�

योजना बनाइसकेका छ�।

---



यसअ�घ �व�ीय �व�ापन भएका क�रब सबैजसो आयोजनामा १०/१२ वटास� ब�कले लगानी
गन� गरेका �थए, �न�ाले चा�ह � ए�ै लगानी गन� हो अब?
यसअ�घ ब�कलाई ४/५ अब� �पैय� जुटाउनु �नकै क�ठन हु�ो। फे�र ए�ै लगानी गनु�भ�ा धेरै ब�कले
लगानी गद� जो�खम प�न ब�िडने भएकाले �सर� लगानी हु�ो। तर अ�हले एउटै वा�ण� ब�कले प�न
४/५ अब� �पैय� लगानी गन� स�छन्। हामी प�न ७० मेगावाटको एउटा आयोजनामा एकल लगानी
गद�छ�। ७/८ अब� �पैय�स� अ�हले नै लगानी गन� स�े �मता हामीसँग छ। हामीले जलाशययु�
आयोजनामै लगानीको नेतृ� �लन स�छ�ह भ�नरहेका छ�। �समा त क��मा एक खब� �पैय�
आव�क हु�। देश�वदेशबाट लगानी �ाएर भए प�न हामीले गेम चे�र आयोजनामा लगानी गछ�।

�संग बदल�, अ�हले तपाईह�ले आइपीओ जार� गरेर बजारबाट थप ८ अब� �पैय� उठाउनु भएको
छ। यो प�न �न�ेपको �पमा ब�कमै ज�ा हु� क� प�रयोजनामा प�रचालन हु�?
अ�हले त यो पैसा प�न �न�ेपका �पमा ब�कमै ज�ा हुने हो। आइपीओ जार� गरेप�छ धेरै मा�ेले
�व�ास गरेर लगानी गनु� भएको छ। यसले हामीलाई उ�ा�हत बनाएको छ। तर अक� पाटो के प�न हो
भने हामीले जनताको पैसा उठाएका छ� र उनीह�लाई लगानीको �रटन� चा�ह�। यसले हामीलाई कता
कता दबाब प�न महसुस हु�।



सव�साधारण सेयरधनीले क�हलेस� ��तफल पाउँछन् त?
हा�ो ब�कको उ�े� नै दीघ�कालीन कज� लगानी गन� भएकाले ��तफल पाउन प�न केही समय कुनु�पन�
हु�। तर देशमा अ�हले प�न सय� खब� �पैय� लगानी चा�हने पूव�धार प�रयोजना आव�क छन्।
जल�व�ुत आयोजनामै ५० खब� �पैय� आव�क छ। शहर� पूव�धार, सडक पूव�धार र �ामीण �े�मा
पूव�धार �नम�णको ला�ग प�न ठूलो रकम आव�क छ। यी पूव�धारह�को �नम�ण अ�हलेदे�ख नै
धमाधम सु� भयो भने हामीले पुँजी बढाउनु पन� प�न हुनस�छ। ��ो बेलामा सेयरधनीलाई राइट सेयर
प�न �दन सिक�।

तर, अ�हले नै यी सबै पूव�धार �नम�ण सु� भएन भने प�न जनताको पैसा उठाइसकेप�छ उनीह�लाई
��तफल �दनैपछ�। २ वष��भ� हामीसँग भएको सबै पुँजी प�रचालन गन� र ४ वष��भ� एक खब� �पैय�को
�ाले�सीट भएको क�नीको �पमा ब�कलाई उ�ाउने कुरामा हामी �ढ छ�।

२० अब�को डे� फ� र ५ अब�को �ीन ब� �नका�ने भ�े योजनामा �थयो। �ो कह� पु�ो?
�ीन ब�को केसमा फाइनल �ीकृ�तका ला�ग रा��  ब�कमा पुगेको छ। यो वष� अथवा अक� वष��भ�
हु� भ�े अपे�ा गरेका छ�। �सप�छ तु��ै अ�घ बढ्छ। रा��  बैकबाट धेरै कुराह� समाधान भएर
आइसकेका छन्। एउटा सानो �बषय मा� ब�क� छ। �ो प�न अ�� रा��  ब�कमा �मिटङ भएको �थयो।
उह�ह�ले ��यर भयो भ�ुभएको छ। �न�ा ब�को केसमा चा�ह � हामी मोडा�लटी बनाइरहेका छ�।
कसर� इ�ु गन� भनेर, �ाले��सटमै �हट गरेर गन� वा छु�ै सहायक क�नीबाट गन� िक अथवा कसर�
गन� �सको मोडा�लटीमा �ान भइरहेको छ। 

हा�ो �ािपटल र पाइपलाइन �ाचअप भएप�छ त फ� सँगसँगै जानु प�यो नी। स�वतः अक� वष�बाट
आ�ामक �पमा ब� जार� गन� स�छ�। 

लगानीका �े�ह� धेरै छन्। हा�ो हाइड� ो, टु�र� र �समे� गर� तीनभ�ा बढ� �े�मा गएको छैन।
िकन अ� �े�मा जान नसकेको?
हो, गएको छैन। �ही भएर अ�हलेको जुन पाइपलाइन छ, �ो अ�लक�त डाइभ�स�फाइ छ। आइटी ए�

हामीले देश �भ�ैबाट प�न रा�ो �न�ेप �लन स�छ�। तर, भो�ल एउटा जलाशययु�
आयोजनामा लगानी गन� अवसर आयो भने त हामीलाई ४/५ वष�मै डेढ/दईु खब� �पैय�

आव�क हु�। य�ो बेलामा हामीले �वदेशमा ब� जार� गरेर, गैरआवासीय नेपालीको पैसा
�ाएर भए प�न लगानी त गन� पछ�। 

---



टे�लकम छ, �ो एउटा मेजर पूव�धार भयो। �सप�छ ह��टलका पूव�धार छन्। हाइड� ोपावर स��ी
पूव�धारमै छ। राि�� य �ाथ�मकतामा हाइड� ो छ। सरकारको नी�त प�न सट�न समयस� हाइड� ोमा के��त
हुने भ�े छ। अ�लक�त रे�भ�ुको �भ�ज�व�लटी हेनु�पछ�।

अब जल�व�ुतमा अ�लक�त जो�खम बढ्दै गएको छ। बजारले खपत गन� अथ�त आ��रक माग के
हु�? �नय�तको स�ावना छ िक छैन? यसले जो�खम बढाइरहेको छ। तर प�न अझै आ�थ�क र �व�ीय
लाभ जल�व�ुतमा दे�ख�। सोलार आयोजनाह� प�न �व�ारै बिढरहेको। इनज� �म�, �छटो
इि��मे� हुने, ��त मेगावाट लागत घिटरहन ुज�ा कारणले सोलारका आयोजनाह� बिढरहेका छन्।
सोलारका आयोजनाह�मा चासो �दएका छ�।

२ न�र �देशमा ५ सय मेगावाटभ�ा बढ�का आयोजनाह� छन्। �ह�बाट कुनै आयोजनाका
ला�ग कुरा भएको छ? 
�देशसँग अ�रि�याका अ�घ बढाएका छ�। सायद अक� वष� नै हामी �देश २ मा जा��। �देश १ मा
हामी ��प�ीय स�झौता (एमओयु) कै चरणमा छ�। सबै �देशह�मा जाने योजना छ। �वशेषगर� हामी
�ानीय तह र �देश सँगसँगै भएर काम ग�ररहेका छ�, गन� चाह��।



यो यो आयोजनाह� हामी गद�छ� भ�े �ल� छैन?
यो यो गद�छ� भ�ा प�न मैले कसर� भ�ु भने, ज�ो हामीलाई के केका ला�ग �ीकृ�त �दइएको छ
काम गन�का ला�ग भनेर हेनु� पछ�। सु�मा औ�ो�गक पूव�धार, �समा काम अ�घ बिढरहेको छ।
ए�भएसन र ट� ा�पोट�सन पूव�धार, ए�भएसन पूव�धारमा दईुटै �दएको छ। 
एउटा त एयरपोट�को �वकास अ�न अक� एयरलाइ�सँग स���त लगानी। �सप�छ शहर� पूव�धार
स��ी छ। शहर� भ�े�ब��कै खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहोर �व�ापन, �ाट��सटी लगायत धेरै
कामह� छन्। सरकारले १४ वटा �ाट� �सटीको �ान ग�ररहेको छ। हामीले �समा के गन� स�छ�
हे�ररहेका छ�। खासगर� अ�हले चा�ह � �व�भ� य�ा पूव�धारह�मा क�े� पेपर बनाएर �रलेभे�
एजे�ीसँग छलफल सु� ग�ररहेका छ�। चाडै नै एक/दईुवटा स�झौता गछ�।

देशभर सरकारले �ाट� �सटी, �ाटलाइट �सटी, नय� शहरका लगायत गरेर ४० भ�ा बढ� नय�
शहरह� �वकास गन� योजना बनाएको छ। म�पहाडी राजमाग�, हुलाक� राजमाग�मा १०/१० नय�
शहर बनाउन ला�गएको छ। �ता�तर केही सो�ु भएको छ?
माग हुनुपछ�। अ�हले �ानीय तहह� आँफैमा साव�भौम छन्। अ�हले उसल े�नजी �े�सँग प�न �मलेर
काम गन� स�छ। अ�हले नमुनाका ला�ग ७/८ वटा नगरपा�लका,२/३ वटा �देश सरकारसँग काम गन�
लागेका छ�। एकैचोटी ५० वटा नगरपा�लकामा पु�छु भ�े छैन।

रा��  बैकले अ�� मा�ै के कुरा सहजीकरण ग�र�दयो भने नगरपा�लकाबाट �ब��न भएका पीपीपी
(साव�ज�नक �नजी साझेदार�) मोडलका प�रयोजनाह�को �ेसहो� घटाइ�दयो। १० करोड �पैय�
बनाइ�दयो। �ो हा�ो अनुरोध प�न �थयो। िकनक� ३० करोड �पैय� लगानी गन�का ला�ग प�रयोजनाको
आकार केही नभए प�न ५० करोड �पैय�को चा�ह�। ५० करोडको प�रयोजना भनेको त
नगरपा�लकाका ला�ग एकदमै ठूलो हो। उनीह�लाई अ��ारो परेको �थयो। अब �समा स�जलो
भएको छ।

हामीलाई के स�जलो भयो भ�ा नगरपा�लकाले �व��न गन� कृिष, �ा�, फोहोर ��ापन,
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाह� हुन्। अब जल�व�ुतबाहेकका अ� पुव�धारमा प�न हामी जान
स�े भय�। प�रयोजनाको स�ा�ता, पूव�स�ा�ता आइिडया नोटह� आफ�   बनाउने एउटा लाइन

आयोजनाको जो�खम हेरेर, लगानीको अव�ध र ��तफल �दने अव�ध हेरेर �ाजदर छु�ाछु�ै
कायम गछ�। हामीलाई ३ ��तशतको �ेड दर कायम गन� भ�नएको छ। तर, आयोजना हेरेर

हामीले १ ��तशतमै प�न लगानी गन� स�छ�, २ ��तशतमै प�न लगानी गन� स�छ�।

---



भयो। र, ती एजे�ीह�लाई टे��कल सपोट� प�न �दने �हसाबले अ�हले हामी िटम बनाइरहेका छ�। �ो
िटमको काम के हो त- �ोजे�को प�हचान, संरचना, म�नट�रङस� हो। �ोजे�को सु�वातदे�ख
म�नट�रङस�को सहभा�गता हुने भयो। जसले गद� नगरपा�लका, �देश लगायतका एजे�ीह�लाई
सहयोगी हुनेछ। 

�ो प�रयोजना �व�ीय �पमा िफ�जवल छ/छैन हामी भ� स�छ� अब। ज�ो प��क एजे�ी अथवा
पो�लिटकल एजे�ीले त के भ�, अ�घ बढाए भइहा�छ नी भ�। हामीले चा�ह � �सलाई माक� ट
साउ��ङ ग�र�दन स�छ�। जसले गद� �रयल से�मा उह�ह�को पीपीपी चा�ह � अगािड बढ्न सकोस्। 

सडक पूव�धारमा प�न �न�ाले कुनै गेमचे�र �ोजे� गद�छ?
सडकमा प�न हामी काम गद�छौ। अ�हले ए�सयाली �वकास ब�क (एडीबी) सँग काम गन� खोजेका छ�।
�सका ला�ग एडीबीको एउटा टोली प�न आइरहेको छ। 'ट� ोल रोड' िफ�जवल छ/छैन �ो सेक�र�
कुरा भयो। यसमा हामी असफल भय�। तर, पीपीपीबाट सडक पुव�धार बनाउन सिक�। तर
कम�स�य�ी िफ�जवल प�रयोजनामा हामले काम गनु� पछ�। यसमा फरक फरक लगानीका मोडेल हुन
स�छ। 

७५/८० ��तशत चा�ह � सरकार� ट� ेजर� र २०/२५ ��तशत चा�ह � कम�स�यल �े��ङ हुन स�ा। यो
मोडा�लटीमा हामी अथ�म�ालयसँग छलफलमा छ�। हामी अ�लक�त कम�स�यल �े��ङ वा हाइ��ड
मोडल हुन जान खो�जरहेका हौ। 



कुनै �ोजे� गन� ला�गएको छ र ?
एउटा �ोजे� प�हचान भएको छ। सडक �वभागले प�न गृहकाय� ग�ररहेको छ। एडीबीबाट िटए प�न
आएको छ। हाइ��ङ मोडल कसर� च�छ भनेर एउटा पाइलिटङ गन� खो�जरहेका छ�। पूव�को एउटा
�ोजे� छ। घोषणा भइसकेको छैन। हामी प�न सहभागी छ�। क�रब ३० अब�को �ोजे� हो।

�सारणलाइन प�न �नम�णमा पछ�। एमसीसी केही ग�र आएन, संसदले पास नगरेका कारण िफत�
गयो भने ��ो अव�ामा य�ो आयोजनालाई �न�ाले लगानी गन� प�यो भने स�छ ?
यसमा दईुवटा मोडा�लटीह� हुन स�छन्। जुन राि�� य �ीड �सारण क�नीले मा�र �ान बनाएको छ
�समा केही क�रडोरह� फाइना��य�ी िफ�जवल र आकष�क छन्। ि��लङ चाज�  चा�ह � ४०
पैसादे�ख ५५/६० पैसा पर िकलोवाट आवर छ। यो भनेको त ए�े�वेल रे� हो। तुलना�क �पमा
सानो देश हो, नथ�-साउथ क�रडोर �नम�ण हु�। नथ�-साउथको ले� धेरै लामो हँुदैन। �ो कारणले गद�
क�रडोर बेस �ोजे�ह� फाइना��य�ी िफ�जवल हुन स�छन्।

�वषय चा�ह � दईु वटा अव�ाको छ। एउटा त आइआरसीले ि��लङ चाज�को मेका�न�लाई ओपन गनु�
पय�। �ीड �सारण क�नीले होल मोडल नै तयार गरेको छ। �समा धेरै कुराह� छन्। ि��लङ चाज�को
�वषय प�न छ। �ो एउटा स�ावना छँदैछ। दो�ो के हो भने �सारणलाइन कम�स�य�ी िफ�जवल
दे�खएका छन्। ढ�ेबरको क�ोने� भ�ा त एसपीबी मोडल मै गएको हो नी। छु�ै क�नीले रन
गरेको छ। नेपाल �व�ुत �ा�धकरणले एउटा �ारे�ी मा�ै गरेको हो भनेप�छ �ारे�ी कसर� आउँछ।
कसर� ����रङ ह्ु�, �ो सेके�र� पाट� हो।

रा��  बैकले अ�� मा�ै के कुरा सहजीकरण ग�र�दयो भने नगरपा�लकाबाट �व��न भएका
पीपीपी (साव�ज�नक �नजी साझेदार�) मोडलका प�रयोजनाह�को �ेसहो� घटाइ�दयो। १०
करोड �पैय� बनाइ�दयो। �ो हा�ो अनुरोध प�न �थयो। िकनक� ३० करोड �पैय� लगानी
गन�का ला�ग प�रयोजनाको आकार केही नभए प�न ५० करोड �पैय�को चा�ह�। ५०
करोडको प�रयोजना भनेको त नगरपा�लकाका ला�ग एकदमै ठूलो हो। उनीह�लाई

अ��ारो परेको �थयो। अब �समा स�जलो भएको छ।

---
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