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काठमाडा� । �व�मा काय� ग�ररहेका �व�भ� पूव�धार �वकास ब�कह�को इ�तहासलाई केलाउँदा तीन चरण पार
गरेको दे�ख� । प�हलो, दो�ो �व�यु�मा �� भएका पूव�धारका संचरनाह�को �व�ीय �व�ापन गन� एक
�वशेष �नकायको �पमा काम गन� केएफड�ू, डेभलपमे� ब�क अफ जापान  (KFW, Development Bank of
Japan) �ापना भएका �थए ।

यो चरण सन् १९८० को दशकस� कायम र�ो । देशको पूव�धारको �वकासमा �नजी �े�को आव�कता महसुस
गर� साव�ज�नक �नजी साझेदार� (िपिपपी) वा �नजी �े�को �व�ीय �ोत �व�ापन गन� र �नजी �े�लाई पूव�धारको
�वकासमा सहभा�गता गराउने उ�े�का साथ सन् १९८० को दशकदे�ख �व�भ� देशह�ले पूव�धार �वकास ब�कको
�ापना गरेका �थए ।

ज�ै: डेभलपमे� ब�क अफ साउथ अि�का, िपटी एसएमआई, चाइना डेभलपमे� ब�क (Development Bank
of South Africa, PT SMI, Indonesia, China Development Bank) �ही समयमा �ापना भएका हुन् ।
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सन् २००८ को �व��ापी आ�थ�क म�ीप�ात वातावरणमै�ी पूव�धार �वकासमा काम गन�  �व�भ� देशह�ले
पूव�धार �वकास ब�कह� �ापना गरेका छन् । ज�ै; अ�� �ेलयाकाे  ��न इनज� फाइना� कपा�रेशन, �ानडा
इ��ा���र ब�क (Clean Energy Finance Corporation, Australia, Canada Infrastructure Bank)
याे समयमा �ापना भएका हुन् ।

जुनसुकै चरणमा पूव�धार �वकास ब�कह� �ापना भएर काम गरे प�न �ाय: सबैमा केही समानता पाइ�;

(क) पूव�धार �वकास ब�कले रा��को पूव�धारको नी�त तथा �ाथ�मकतामा हातेमालो गद�छ र सोही अनुसार काय�
गद�छ ।

(ख) ब�क �ापनाका ला�ग सरकारले नै ठूलो धनराशी खच� गछ�  र ठूलो शेयरधनीको �पमा सरकार वा सरकारका
�नकायह� रहेका हु�न् ।

अ�र�ि�� य जगतमा भएको अ�ास र नेपालको राि�� य �ाथ�मकता एवं पूव�धार �वकासमा �नजी �े�लाई आकिष�त
गन� सरकार तथा नेपाल रा��  ब�कले आव�क नी�तगत �व�ा गरेको छ । यसाे हँुदा पूव�धारका प�रयोजनाह�मा
बृहत लगानी गर� मुलुकको सम� अथ�त�को �वकासमा सहयोग पुय�उन िपिपपीकाे अवधारणा अगािड सा�रएकाे
हाे ।

सरकार तथा �नजी �े�को लगानीमा नेपालको प�हलो पूव�धार �वकास ब�कको �पमा 'नेपाल इ��ा���र ब�क
�ल�मटेड (�न�ा)' �ापना भयाे । र, यसले दईु वष�दे�ख काय� ग�ररहेको छ। नेपालको पूव�धार �वकास ब�कको
मोडेल �व�मा �ापना भएका ब�कह� भ�ा पृथक छ । याे माेडेल �व�मा  �वरलै काय��यनमा छ । जसमा
�नजी �े�ले नै पूव�धार �वकास ज�ो लामो अव�धको ला�ग जो�खम बहन गर� काय� गन� त�रता देखाएको छ ।
 साथै, ४० ��तशत साना लगानीकत�ले नेपालको पूव�धार �वकास गन�का ला�ग साथ �दएका छन ्।

�सैले प�न, नेपालको यो मोडेललाई सफल बनाई �व�सामु नमुना पेश गनु� स�ूण� सरोकारवालाको �ज�ेवार� हो ।
यस ब�कले नेपालको राि�� य पूव�धारको नी�त, �ाथ�मतकता तथा सरकारका �व�भ� �नकायह�सँगको सहकाय�मा
नेपालको पूव�धारको बृह�र �वकासको ला�ग केही रणनी�तक योजनाह� अ�घ सारेको छ ।

�न�ाले अगािड बढाएका दीघ�कालीन मह�का रणनी�तक योजनाह� कुनै ��� वा समूहको �हतमा नभई सम�
देशको पूव�धारको �दगो �वकास तथा स�ूण� शेयरधनीमा ल��त रहेको छ । ब�कको संचरनामा समेत �ही अनुसार
�व�भ� �े� तथा �नकायह�को सहभा�गता छ । जसमा सरकार ����पमा १० ��तशत र नेपाल पुन�ब�मा क�नी
माफ� त क�रब १.१७ ��तशत अ����पमा लगानी गर� ज�ा ११.१७ ��तशतस�हत सबैभ�ा ठूलो लगानीकत� हो
।

यस ब�कमा ५ वटा ‘क’ वग�का ब�कह�ले २०.८९ ��तशत लगानी गरेका छन् । जसमा �ोबल आइएमई ब�कको
सबैभ�ा धेरै अथ�त् ५.४८ ��तशत लगानी छ । साथै, १० वटा जीवन तथा �नज�वन �बमा क�नीह�को १८.९७
��तशत, �व�भ� १० वटा �नजी तथा प��क क�नीह�को ५.१५ ��तशत र १४ जना �ावसा�यक ��� तथा
उ�मीह�को ४.९९ ��तशत लगानी छ ।

देशकै सबैभ�ा धेरै अथ�त् १४ लाख ७५ हजार सव�साधारण लगानीकत�ह� यस ब�कमा आव� छन् ।ब�कको
�व�मान संरचनाबाट प�न �� हु� िक  यसमा सरकारको बाहेक कुनै प�न समूह वा ���को क�रब ५
��तशतभ�ा धेरै शेयर छैन । यसाे हँुदा यो ब�क पवू�धारको समि�गत �वकासका ला�ग �ािपत एक साझा संय�
हो।
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ब�कले अगािड बढाएका रणनै�तक मह�का काय�ह�

१.    ऊज� �े�

पूव�धारका �व�भ� �े�म�े देशको �दगो �वकासका ला�ग मह�पूण� �े� �व�ुत् नै हाे । र, नेपालको जल�व�ुत्
�वकास �वशेषतः उ�ादन बढ्दै गएको अव�ामा उ�ादनको अनुपातमा उपभोग बढाउनुपन� आव�कता एका�तर
छ । अक��तर, उ�ा�दत �व�ुतको बजार�करण गनु�पन� ठूलो चुनौती रहेको छ ।

सरकारले �लएको सन् २०३० स� १५,००० मेगावाट �व�ुत उ�ादनको ल� प�रपू�त� गन� सरकारबाट �व���त
सं�ाह� तथा �नजी �े� दवुैले काम ग�ररहेको र सोही अनुसार यही आ�थ�क वष� (आव २०७७/७८) मा �व�ुत्
उ�ादन क�रब २,३०० मेगावाट पु�े दे�ख� । तर, �व�ुतको माग अझै प�न क�रब १,५०० मेगावाट हाराहार�मा रहने
अव�ा छ।

यसाे हँुदा �व�ुतको �ापार तथा ट� ा��मसन लाइन �नम�णमा प�न �नजी �े�को संल�ता आव�क रहेको दे�ख� ।
�न�ा  नेपालको एकमा� पूव�धार ब�क भएको हँुदा अ� ब�क तथा �व�ीय सं�ालाई समते पूव�धारको �े�मा
नेतृ�दायी भू�मका �दान गनु�पन�छ । ब�क तथा �व�ीय सं�ाह�को लगानीको ठूलो �े� �व�ुतमा रहेकाले यस
�े�को �वकास तथा �व��नमा योगदान पुय�उन ब�ककाे अहम् भू�मका छ ।

यही प�लाई मनन् गर�  देशमा उ�ा�दत �व�ुतको यथो�चत माग बढाउन तथा �ापार�करणमा योगदान पुय�उने
उ�े�ले �व�भ� सं�ाह�को बृहत सहभा�गतामा एक �व�ुत �ापार क�नी �ापना गन� रणनी�त �लएकाे छ ।
साथै, ट� ा��मसन लाइनस�हतको पूव�धारमा लगानी गर� ऊज� �े�को समि�गत �वकासमा टेवा पुय�उने ल�
�लएको छ ।

(क) �व�तु �ापार क�नी

देशमा उ�ा�दत �व�ुतको यथो�चत माग बढाउन तथा �ापार�करणमा योगदान पुय�उने उ�े�ले बृहत
सहभा�गतामा �व�ुत �ापार क�नी �ापना गन� ��ाव ग�रएकाे छ ।

�न�ाले �ापार क�नी अगािड बढाउनुको उपादेयता

• यस ब�कको लगानीको क�रब ५० ��तशत  �व�ुत उ�ादनको �े�मा हुने र अ� ब�क तथा �व�ीय सं�ाह�को
समेत क�रब ५ खब� �पैय� लगानी रहेको र सो अझै बढ्दै गएको अव�ामा उ�ा�दत �व�ुतको बजार�करण नभए
वा नेपाल �व�ुत �ा�धकरणले उ�ा�दत �ब�ुत िक� नस�े अव�ा �सज�ना भए स�ूण� ब�िकङ �े� नै धराशायी हुने
अव�ा दे�ख� । यसाे हँुदा �व�ुतको �ापार�करण ज�र� रहेको छ । र, नेपालको एकमा� पूव�धार ब�क भएको
कारणले पूव�धारम�ेको मह�पूण� �े� �व�ुतमा समेत ब�कले नेत�ृदायी भू�मका खे�नुपन� आव�कता महशुस
ग�रएको ।



• �व�ुत् �ापारको एउटा मु� पाटो �व�ुत ख�रद तथा �ब�� गद� ठूलो मा�ामा ब�क जमानत (Bank guarantee)
तथा सोसँग स���त �व�ीय उपकरणह�को �योग गनु�पन�छ । अत: यस ब�कले अ�  �व�ीय सं�ा र �बमा
क�नीह� तथा अ�र�ि�� य ब�क वा �ब�भ� संघ/सं�ाह�को सहकाय�मा आव�क   ब�क जमानत (Bank
guarantee) तथा सोसँग स���त �व�ीय उपकरणह� जार� गन� स�े हँुदा �व�ुत उ�ादक तथा
लगानीकत�ह�लाई �व�� पान� स�े �मता रहेको ।

• �न�ाले �व�ुत �ापार क�नी �ापना गन� स�भ�मा �व�ुत �ापारका ला�ग आव�क �सारण लाइनको पूव�धार
र उ�ादनमा समेत आ�नो लगानी सँगसँगै लाने र सोही अनुसार लगानी जुटाउँदै जाने हँुदा यसले नेपालको ऊज�
�े�को समि�गत तथा �दगो �वकासमा सहयोग पु�े ।

• �छमेक� देश भारतमा समेत सरकार� क�नीह�ले काय� ग�ररहे प�न ऊज� �े�को �दगो �वकासमा ब�क, �व�ीय
स�ा, सरकार� क�नी लगायतका �नजी �े�बाट सन् १९९९ मा िपटी�स इ��या नामक �व�ुत �ापार क�नी
भएकाे �थयाे । यसप�छ, �व�ुतको �े�मा ठूलो �ग�त गरेको छ । हाल ऊज�को �ापारमा लामो समयको ख�रद
�ब��दे�ख सा�ा�हक, दै�नक र �समा प�न ��ेक १५ �मनेटस�को �व�ुत ख�रद �ब�� दर कायम भई �व�ुतको
�ापार भइरहेको छ ।

�व�तु् �ापार क�नीको संरचना तथा योजना

�व�ुत �ापार क�नीलाई बृहत बनाउन, �ा�व�धक स�मता र �ावसा�यकता कायम गन� तथा भ�व�मा आव�क
ठूलो लगानी वा ��ाभू�त स�जलै जुटाउन �व�भ� �नकायह�, ब�क तथा �व�ीय सं�ालाई यस क�नीमा
लगानीकत�को �पमा ��ाव ग�रएको छ । साथै, अ�र�ि�� य �व�ुत �ापार क�नी वा �व�ुतको �े�मा काय�रत
सं�ाह�लाई समेत समेट्ने गर� काय� गन� ��ाव रहेको छ । ब�कको योजना कुनै समूह तथा ���ह�को ला�ग
भ�ा सम�ता हे�रएको छ । र, सकेस� भारत र बंगलादेश दवुै देशका क�नीलाई यसमा शेयरधनीको �पमा
�भ�ाउने भइरहेको छ ।

क�नी �ापनाप�ात �व�तु �ा�धकरणलाई पन� असर

• नय� ब�े क�नीले �ा�धकरणले हालस� गरेको �व�ुत ख�रद स�झौतालाई कुनै असर गद�न । साथै, �व�मान
आयात �नय�तमा ग�ररहेको काय�मा समेत कुनै िक�समको असर गद�न । नय� क�नीले �व�भ� �व�ुतका
को�रडोरह� ज�ै, कण�ली, भेर�, सेतीमा सु� ग�रएको नय� तथा ठूला प�रयोजनाह�को �व�ुत ख�रद स�झाैता
(िपिपए) गर� �नय�त गन� उ�ादन, �शारण तथा �ापारलाई एक�कृत बढाउने हँुदा अझ सहज पान�छ ।

• �व�मान अव�ामा फुकोट कण�ली, बेतन कण�ली, जगद�ुा, भेर�, प��म सेती, तीला १, तीला २ ज�ा क�रब
४,५०० मेगावाटका प�रयोजनामा लगानी जुटाउन �व�ुत् ख�रद �ब��  मह�पूण� छ । यस स�भ�मा ��ा�वत
क�नीले सोको �व�ापन तथा बजार�करण गद� �ा�धकरलाई सहज हुने तथा नेपालको आ�थ�क �वकासमा ठूलो
टेवा पु� जानेछ ।

• �ा�धकरणले गन� िपिपएमा सरकारको दा�य� रहने र �नजी �े� �व�ुतको �ापारमा आउँदा सरकारको आ�थ�क
दा�य� कम हुनेछ ।

• �नजी �े�को �व�ुत �ापार क�नी आउँदा ठूला तथा अ�रदेशीय �सारण लाइनको �नम�णमा समेत �नजी �े�
आकिष�त हुने र रा�लाई अझ सहज हुनेछ ।

• ��ा�वत �व�ुत �ापार क�नीमा कुनै समूह �वशेषको मा� लगानी नभई सरकार, �ा�धकरण, ब�क तथा �व�ीय
सं�ा, अ�र�ि�� य �व�ुत �ापार क�नी, सव�साधारणकाे समेत लगानी हुने गर� बृहत तथा सु�ढ क�नीको �पमा
रहनेछ ।

क�नीमा सरकार शेयरधनी ��ाव ग�रनुको कारण

अ�रदेशीय �व�ुत �ापारका ला�ग भारततफ� को कानुनी संरचना तयार भइसकेको छ ।  �व�ुत �ापारमा भारत
तथा बंगलादेशका क�नीलाई शेयरधनी ब� अनुरोध ग�ररहेको छ । सरकारको समेत क�नीमा शेयर हँुदा �व�ुत
�नय�तमा सरकार ग�ीर छ भनी �व�� हुन सिकनेछ । यसाे हँुदा सरकार र �ा�धकरणको शेयर ��ाव ग�रएको
छ । जसले गद�, यस क�नीमा ��� र अ��� (ब�कमा रहेको १० ��तशत शेयर) �पमा सबैभ�ा ठूलो शेयरधनी
नेपाल सरकार नै हुने दे�ख� ।

�वगतमा प�न ढ�ेवर-मुज�पुर ट� ा��मसन लाइनको �नम�ण र भारतको �नजी क�नीलाई आकष�ण गन� पावर
ट� ा��मसन क�नी �ल�मटेडमा �ा�धकरण शेयरधनी रा�खएको �थयो । जसले प�रयोजनाको �नम�णमा सहजता भई
आज ऊज� �े�का ला�ग एक मह�पूण� प�रयोजनाको �पमा रहेको छ।



(ख) ट� ा��मसन लाइन

�व�ुतको सम� �े�मा ट� ा��मसन पूव�धारको ठूलो मह� रहे प�न हालस� �नजी �े�को �व�ीय सहभा�गता खासै
रहेको छैन । सरकार, ऊज�, जल�ोत तथा �स �चाइ म�ालयले तयार पारेको नेपालको ट� ा��मसन �वकासको
खाकाले समेत सन् २०४० स� क�रब ७ खब� �पैय� भ�ा बढ�को लगानी आव�क पन� दे�खएको छ । उ�ा�दत
�व�ुत बजारस� पुय�ई सम� �े�को �दगो �वकासका ला�ग �नजी लगानीलाई समेत आकिष�त गनु�पन� आव�कता
मनन गर� यस ब�कले काय� ग�ररहेको छ।

२. साव�ज�नक मह�का पूव�धारमा �नजी �े�को सहभा�गता

रा� पूव�धार �वकासमा मा� के��त भई �व� प�रचालन गद� रा�को पहँुच सामा�जक सुर�ा लगायतका
काय�ह�मा कमजोर हुने कुरा नय� होइन । नेपालमा �व�भ� औ�ो�गक �े�, �वशेष आ�थ�क �े� (सेज), सडक
पूव�धारह�, ट� ा��मसन लाइन, �ाट� �सटी, हवाई पूव�धारह� लगायतका क�रब २० खब� �पैय�का ठूला तथा
साव�ज�नक मह�का प�रयोजनाह� �नम�णको तयार� चरणमा छन् ।

ती प�रयोजनाह�को �व�ीय �व�ापनका ला�ग अथ� म�ालयलाई ठूलो सकस पन� दे�ख� । साथै, नेपालको
कूल गाह�� उ�ादनमा साव�ज�नक ऋणको अंश ��ेक वष� बढ्दै गएको छ ।  हालसालै �व� ब�कले गरेको
��ेपणमा प�न सन् २०२२ मा  कूल गाह�� उ�ादनमा साव�ज�नक ऋणको अंश क�रब ४८ ��तशत पु�े दे�खएको छ
।

साथै, �न�ाले आ��रक �योजनका ला�ग गरेको ��ेपणमा समेत सन् २०३० स� कूल गाह�� उ�ादनमा
साव�ज�नक ऋणको अंश क�रब ६४  दे�ख ७० ��तशत पु�े दे�ख� । हामी ज�ै पृ�भू�मबाट उठेका मुलुकह�ले
य�ा अप�रहाय� साव�ज�नक मह�का ठूला प�रयोजना �नम�णमा पुँजी प�रचालन गद� सरकार र �नजी �े�को
�व�ीय सहभा�गतामा �ावसा�यक स�म�ण (Commercial Blending) माफ� त गरेका  पय�� उदाहरणह�
पाइ�न् ।

उदाहरणको ला�ग भारतमा हाराहार� पैतीस हजार िकलो�मटर सडक स�ाल “भारतमाला” र भारतसँग जोिडएका
समु� तथा ठूला नदीह�लाई उपयोग गर� ब�रगाह तथा औ�ो�गक पूव�धार �नम�ण गन� “सागरमाला”
अ�भयानमाफ� त भारत सरकार र �नजी �े�को �मशः क�रब ८० अब� डलर र १४० अब� डलरको प�रयोजना �नम�ण
भइरहेका छन् ।

�न�ा सरकारस�हतको लगानीमा �ापना भएको देशको एकमा� पूव�धार ब�क हाे । यसाे हँुदा यससँग स�ूण�
सरोकारवालाह�को मु� अपे�ा नै मुलुकको सम� पूव�धार �वकासमा न�वनतम् अ�ासह� अँगा�ै नेतृ�दायी
भू�मका �नव�ह गन� हाेस् भ�े रहेकाे छ । अत: साव�ज�नक मह�का ठूला पूव�धार प�रयोजनाह�मा �नजी �े�को
लगानी जुटाउने काम भइरहेकाे छ । सरकारबाट समेत यस स�भ�मा आव�क नी�तगत �व�ा हुनुपद�छ।

अ�मा

आजकाे प�र�े�मा �व�भ� देशह�ले �व�भ� चरणमा �ापना गरेका पूव�धार �वकास ब�कह�ले गरेका सफल
अ�ास तथा ती ब�कह�ले देशको पूव�धारको �वकासमा पुय�एको मह�पूण� योगदानलाई समेत म�नजर गनु�पन�
दे�ख� । �न�ाललेे प�न देशको पूव�धारको नी�त तथा �ाथ�मकताका आधारमा आ�ना काय�ह� गद� आएको छ ।

पूव�धारको �दगो �वकासमा सहयोग गन� उ�े�ले रणनै�तक�पमा अगािड बिढरहेको प�न छ । यस अव�ामा ब�कले
गरेका काय�ह�लाई कुनै समूह वा ���सँग नजोडी “�न�ा" लाई मुलुकको पूव�धार �वकासको साझा संय�”को
�पमा �लनुपन� दे�ख�। जसबाट �ा�धकरण हाेस् वा सरकारका अ� कुनै प�न �नकायले गन� �व��ुाे �ापारमा
द�ल पु�ैन ।

(�न�ाका �मुख काय�कार� अ�धकृत ख�तवडाले नय� �व�तु् �ापार क�नी �ापना गन� अगािड
बढाएकाे �ि�याका �वषयमा राखेकाे �वचारकाे स�ा�दत अंश )

#NEA  #Power Trade  #NIFRA

��ति�या
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