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हामी सबैले सो�े �वषय हो- '�वक�सत रा�� ह� समु�त छन् �ही कारणले �ह� रा�ो पूव�धारको �नम�ण
भएको छ।’ तर यथाथ�मा हेन� हो भने �वक�सत रा�� ह�ले योजनाब�  तथा �दगो पूव�धार �नम�ण
गरेकाले �तनीह� सम�ुत भएका हुन्।

पूव�धारले देशको अथ�त�मा ठूलो योगदान गछ�  भ�े �वषयमा भएका अ�यनह� अनुसार पूव�धारको
आयोजनामा १ �पैय� लगानी गद� �सले अथ�त�मा क�रब २.५ दे�ख ३.५ �पैय�को योगदान गछ� ,
जसलाई इकोनो�मक म���ायर भ�न�। 

पूव�धारका आयोजना �नम�ण हँुदा �सबाट रोजगार�को सृजना, ��� तथा अ��� �पमा संकलन
हुने कर तथा राज�, �श�ा, �ा� लगायतका सामा�जक �वकास र अ� सहायक उ�ोगह�को
�वकासबाट पन� जाने सकारा�क �भाव नै इकोनो�मक म���ायर हो र �वकासशील देशह�मा त
पूव�धारको �नम�णबाट इकोनो�मक म���ायर अझ बढ� रहेको अ�यनह�ले पुि� गरेका छन्। 
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यसमा �द�ीको इ��रा
गा�ी अ�र�ि�� य
�वमान�लले भारतको
अथ�त�मा पु�याएको
योगदान उदाहरणीय छ।
जसको �नम�णमा क�रब
२.५ अब� अमे�रक� डलरको
लगानी लागेको �थयो।
उ� �वमान�लले सन्

२०२५/२६ स� क�रब ३२.८६ अब� अम�ेरक� डलर बराबरको आ�थ�क योगदान भारतीय अथ�त�मा
पु�याउने ��ेपण भारतको अ�यनमूलक सं�ा नेसनल काउ��ल अफ ए�ाइड इकोनो�मक �रसच�ले
गरेको छ। त��ात वािष�क क�रब १० अब� अम�ेरक� डलर बराबरको योगदान भारतीय अथ�त�मा
प�ुयाउने  ��ेपण ग�रएको छ। 

पूव�धारको �वकासबाट देशको अथ�त�मा पु�याउने  योगदानलाई म�नजर गर� आ�थ�क वष�
२०७८/७९ को बजेटमा पेश ग�रएका तल उ�े�खत केही नी�तगत मह�का ल�ह� काय��यन
भएमा नेपालको �दगो पूव�धार �वकासको ला�ग कोसे ढंुगा सा�बत हुने दे�खएको छ।

(क)  कम�स�यल �े��ङ
रा�को दा�य� मु�तः सामा�जक सुर�ा तथा पूव�धारको �वकासमा रहेको हु� र �ोतको
�व�ापन समते सोही अनुसार गन� ग�र�। �व�भ� देशह�ले रा�को �ोत तथा संय� पूण��पमा
सामा�जक सुर�ालाई लगाइरहेका छन् भने पूव�धारको �नम�ण, लगानी, स�ालन तथा �व�ापनमा
�नजी �े�को �ा�व�धक द�ता तथा �व�ीय स�मतालाई उपयोग ग�ररहेका छन्, जसले गद� �व�ीय
�ोतको �व�ापनमा सहजता भएको छ। 

तथािप, नेपालको स�भ�मा उपल� �ोतको ठूलो अंश सामा�जक सुर�ामा खच� गनु�पन� हँुदा पूव�धारमा
गनु�पन� लगानीको अंश घटाउनुपन� वा ऋणको मा�ालाई बढाउनुपन� बा�ा�क अव�ा सृजना भएको
छ। �वगतको रे�सयोलाई आधार मानेर ��ेपण गद� समेत नेपालको जीडीपीमा साव�ज�नक ऋणको अंश
सन् २०३० स�मा बढेर ६४.३० ��तशत पु�े दे�ख� भने �व� ब�कले ��ेपणलाई आधार गन� हो भने त
सन् २०३० स� ८० ��तशतभ�ा बढ� जीडीपी साव�ज�नक ऋणको अंश पु�े दे�ख�।
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एका�तर जीडीपीमा साव�ज�नक ऋणको अंश बढ्दो छ भने �सको उपयोग सामा�जक सुर�ा, चालु
खच� लगायतका काय�ह�मा लगाउदा पूव�धारको �नम�णमा ठुलो खाडल पद� जाने दे�ख�। अक��तर
�व�ृत अ�यन भएर �नम�णका ला�ग तयार� भएका औ�ो�गक �े�, �वमान�ल, �सारणलाइन,
सडक, �वशेष आ�थ�क �े�, �ाट� �सटी लगायतका साव�ज�नक पूव�धारका आयोजनाह�को लागत मा�ै
क�रब २० खब� �पैय�भ�ा बढ�को छ र उ� आयोजनाह�को �नम�णमा �नजी �े� आकिष�त नहँुदा सबै
आयोजनाह�ले रा�बाट बजेटको अपे�ा गनु�पन� अव�ा छ। 

य�ो प�र���तमा �व�का अ� देशह�मा ज�ै पूव�धार आयोजनाह�को �दगो तथा गुण�र�य
�नम�ण, लगानी, �व�ापन तथा स�ालनमा नेपाल सरकारको �व�ीय सहभा�गता र उ� �ा�व�धक
द�ता तथा आ�थ�क �मता भएका वा �व�ीय �ोत प�रचालन गन� स�े �नजी लगानीकत�/
�वकासकत�ह�को लगानीलाई स�म�ण गन� गर� ‘ठूला पूवाध�रमा लामो अव�धको �व� प�रचालनको
आव�कता पूरा गन� कम�स�यल �े��ङ लगायतका वैक��क उपकरणको �योग ग�रनेछ’ भनी
बजेटमा भएको �व�ाले साव�ज�नक पूव�धारको �वकासमा नेपाल सरकारलाई सहजता �दान गन�छ
भने गुण�र�य तथा �दगो पूव�धारको �वकास गन� म�त पु�ेछ। 

पूव�धारका आयोजना लगानी, �नम�ण, स�ालन तथा �व�ापनमा म�ुतः तीनवटा �नकायह� अथ�त्
नेपाल सरकार, �नजी �े� र �व�ीय �े� �वशेषतः पूव�धार �वकास ब�कह�को लगानी, द�ता तथा
�व�ीय उपकरणह�लाई �े��ङ गर� अथ�त् स�म�ण ग�र�। नेपाल सरकारको �व�मान संय� र
संरचनाले आयोजनाको पूव�तयार� गन�, प�रयोजनको आव�कता हेर� सह-लगानी, �वकासकत� छनोट,
आयोजनाको अनुगमन लगायतका काम गद�छ। 



साथै आव�कता अनुसार �नयामक�य सहयोग �दान गद�छ र अथ� म�ालयले �नजी �े�ले गरेको
लगानीलाई यथो�चत ��तफलस�हत लामो समयाव�धमा लगानी िफत� गन� �ब� गद�छ। नेपाल ज�ो
�वकासशील देशह�ले आफनो काय� �े�मा रहेका आयोजनाह�को काय��यन गन� अ� �नकायलाई
ह�ा�रण गन� नचाहने भएकाले समेत साव�ज�नक �नजी साझेदार� भ�ा कम�स�यल �े��ङमाफ� त
आयोजना काय��यनमा  स���त म�ालय र �नकायह�को �ा�म� बढ्न स�े दे�ख�। 

�नजी �े�ले आयोजनाको लागतको ठूलो अंश लगानी गछ�  भने आयोजना काय��यनका ला�ग
�ा�व�धक तथा  �व�ापक�य �व�ता �ाउने र �नजी �े�को लगानी िफत�को एक मह�पूण� सत� नै
आयोजनाको पूण� स�ालन हुने हँुदा गुण�र�यता कायम रह� वा अझ भन�, �नजी लगानीकत�लाई
आयोजनाको गुण�र�यता कायम रा�ु बा�ता रह�।

�व�ीय सं�ाह�ले समेत स���त �नकाय/म�ालयलाई पूव�धारका आयोजनाह� प�हचान गन�,
स�ा�वत आयोजनाह�मा �व�ीय तथा �ा�व�धक �व�ेषण, आयोजनाको बजार�करण र क�नी
छनोटका ला�ग आव�क सहयोग �दान गद�छन् भने आयोजनामा सहलगानी, �देश तथा �वदेशबाट
�ब�भ� �व�ीय उपकरणमाफ� त �ोतको �व�ापनमा मह�पूण� भू�मका रह�।  

(ख)  �वदेशी मु�ाको हे�जङ
 नेपालको पूव�धारको �वकास शु�वाती चरणमा रहेको र नेपालमा उपल� �ोत तथा साधनले मा�

आव�क पूव�धारको �वकास स�व नभएको सव��ब�दतै छ। �व�भ� पूव�धारका आयोजनामा �वदेशी



लगानी तथा ��व�ध �व��न र �ो�ाहन गन� नेपाल सरकारले �ब�भ� नी�त �नयमको �नम�ण र संसोधन
गद� आएको छ। साथै सो काय�का ला�ग लगानी बोड� ज�ा �व�शि�कृत सं�ाह�माफ� त समेत काम गद�
आएको छ। 

नेपाल सरकारले क�रब २५ वष�प�छ २०७३ सालमा दो�ो लगानी स�ेलन आयोजना गरेको �थयो। उ�
 स�ेलनमा �ब�भ� देशका लगानीकत�ह�ले �व�भ� �े� तथा आयोजनाह�मा क�रब १४ अब� डलरको
लगानीको आशयप� पेश गरेका �थए। लगानीकत�ह�ले �बगतदे�ख नै उठाइआएको �वदेशी �व�नमयमा
हुने जो�खम र सोको �व�ापनमा नेपाल सरकारको भू�मका र आव�क नी�त रहेको �वषय प�न उ�
स�ेलनमा प�न जोडदार �पमा प�न उठेको �थयो। 

सो स�ेलन प�ात प�न लगानीकत�ह�ले माग गरेको लगानी यो� आयोजना तथा लगानी �ो�ाहन
गन� नी�त �नयमह�लाई �ब�भ� देशका लगानीकत�ह�लाई पेश गन� उ�े�का साथ ते�ो लगानी
स�ेलन आयोजना ग�रयो र सो लगानी स�ेलनमा क�रब ५० वटा आयोजना र लगानी स��ी ऐन,
�नयम, �नद��शका स��ी हे�जङ �थयो, जसमा एक काय��व�ध २०७५ मा पेश भएको �थयो। सो
�नयमावली केही हतारमा �ाउनुपन� अव�ा रहेकाले हे�जङ शु� र हे�जङ शु�को ब�डफ�ट ज�ा
मु� बुँदाह�मा मौन रहनुप�यो, जसले गद� हालस� एउटा प�न आयोजनाका ला�ग हे�जङ सु�वधा
�दान गन� सिकएको छैन। 

हे�जङ स��ी �नयमावली २०७५, आकिष�त हुन नसिकरहेको र ��ा�वत लगानीलाई नै असर
प�ररहेको प�र�े�मा �व�भ� �नकायह� ज�ै नेपाल सरकार, सरकारका ला�ग लगानी �व��न गन�
तथा पूव�धारमा लगानी गन� �नकायह�, �वकास साझदेारह�, नेपाली तथा बहुप�ीय ब�क तथा �व�ीय
सं�ाह�को सहकाय� तथा सम�यमा �वसा�यक �पमा हे�जङ सेवा तथा सु�वधा �दान गनु�पन�
आजको आव�कतालाई म�नजर गर� बजेटमाफ� त ‘वैदे�शक लगानीमा स�ालन हुने �वकास
आयोजनामा �वदेशी मु�ा �व�नमय दर जो�खम �व�ापन गन� कम�स�यल हे�जङ सेवा शु� गन�
सहजीकरण ग�रनेछ’ भ�े �व�ा सराहनीय छ। 

अब सकेस� च�डो �वसा�यक तथा सं�ागत �व�ा, �व�भ� काय�ह�को वग�करण, हे�जङ शु�,
हे�जङ सु�वधाको समयाव�ध, हे�जङको ला�ग �वदेशी मु�ा, हे�जङ कोष, हे�जङ शु�को ब�डफ�ट तथा
�ि�यागत �वषयह�लाई सरलीकरण गर� सकेस� चाडो हे�जङ स��ी �नयमावली-२०७५ संशोधन
गन� यस बजेटले माग�दश�न गरेको छ। र, नेपालको पूव�धारको �दगो �वकासमा �वदेशी
लगानीकत�ह�लाई आकिष�त गन� स�म गराउनुपन� आवा�कता छ।



(ग)    भाय�व�लटी �ाप फ��ङ
�नजी लगानीकत�ले कुनै प�न आयोजनामा लगानी गद� �व�ीय म�ू�कन गन� र �व�ीय ��तफललाई
मह�का साथ हेन� भएकाले आ�थ�क ��तफल वा  इकोनो�मक म���ायर ज�तसुकै ठूलो भए प�न
नेपालको पूव�धारको �े�मा �नजी �े� खासै आकिष�त हुन सकेका छैनन्। साथै, आ�थ�क ��तफल
हँुदाहँुदै प�न रा�ले �ोतको �व�ापन गन� नस�ा ती आयोजनाह� वष�दे�ख अड्िकरहेका छन्।
द��ण ए�सयामा नै उ�ृट �वमान�लको �पमा �च�ण ग�रएको �नजगढ अ�र�ि�� य �वमान�ल
वष�दे�ख लगानीकत�को पख�इमा छ।

�ब�भ� समयमा साव�ज�नक-�नजी साझदेार�मा �नम�ण गन�का ला�ग आ�ान हँुदाहँुदै प�न कुनै प�न
लगानीकत�ले पूण� �पमा आँट गन� सकेको छैन। रा�ले �ा� गन� आ�थ�क ��तफलको केही अंश �नजी
�े�लाई पुँजीगत वा स�ालन अनुदानको �पमा �दान गर� �व�ीय ��तफललाई उका�े मा�म अथ�त्
भाय�व�लटी �ाप फ��ङको �व�ा नेपालको पूव�धारका आयोजनाह�मा समेत शु� गद� रा�को
पूव�धार �नम�णमा भार कम पन� तथा आ�थ�क ��तफल �लन स�े अव�ालाई म�नजर गर� बजेटमा
'सडक, ऊज�, रेलमाग� र �वमान�ल आयोजना �नम�ण, स�ालन र ममत�स�ारमा सावज��नक-�नजी
साझदेार� अवधारणा काया��यनमा �ाइनेछ। 

भाय�व�लटी �ाप फ�का ला�ग प�रयोजना लागतको ३० ��तशतस� पुँजीगत अनुदान उपल�
गराउन कानूनी �व�ा ग�रनेछ' भ�े �व�ा उ�ेख छ। आव�क नी�तगत �व�ा च�डोभ�ा च�डो
�ाई पूव�धारको �वकासको यसको �योग अप�रहाय� छ। भाय�व�लटी �ाप फ��ङका ला�ग कुनै प�न
प�रयोजना छनोट गद� इकोनो�मक म���ायर रा�को लगानीभ�ा बढ� हुने र रणनी�तक मह�को
हुनुपन� यथो�चत �व�ा हुनुपछ�।



(घ)    �व�तु 
 पूव�धारका �ब�भ� �े�ह�म�े नेपालको �दगो �वकासका ला�ग मह�पूण� �े� �व�ुत रहेको र

नेपालको जल�व�ुत �वकास �वशेषतः उ�ादन बढ्दै गएको अव�ाअनुसार उपभोग बढाउनुपन�
आव�कता एका�तर छ भने अक��तर उ�ा�दत �व�ुतको राि�� य तथा अ�रदेशीय �पमा बजार�करण
गनु�पन� ठूलो चुनौती छ। 

नेपाल सरकारले �लएको सन् २०३० स� १५,००० मगेावाट �व�ुत उ�ादनको ल� प�रपू�त�का ला�ग
सरकारबाट �व���त सं�ाह� तथा �नजी �े� दवुैले काम ग�ररहेको र सोहीअनुसार आ�थ�क वष�
२०७८/७९ मा �व�ुत उ�ादन क�रब १,६२९ मेगावाट थप हुने ��ेपण भए प�न माग अझै प�न क�रब
१,५०० मगेावाटको हाराहार�मा रहने अव�ा तथा �वगत एक वष�दे�ख नै २६० यु�नट ��त���
उपभोगको ���त कायम रहेको अव�ा छ। 

�व�ुतको यथो�चत माग बढाउन तथा ठुला औ�ो�गक �े�ह�मा सुलभ तथा सहज �व�ुत पहँुच पु�याउन
बजेटले 'उ�ोगले आ�नो खपतको ला�ग आधु�नक ऊज� उ�ादन तथा �सारण गन� ि��लङ चाज� �लई
अनुम�त �दने �व�ा �मलाइने छ' भनेर गरेको �व�ाले सहजता �दान गन�छ। आ�थ�क वष� ०७६/७७
मा नेपाल �व�ुत �ा�धकरणले नेपाली उ�ादकसँग औसतमा ६ �पैय� ७७ पैसामा ख�रद गरेको छ र
�समा प�न �ख�ीलाई हटाएर हेद� औसत ५ �पैय� ९२ पैसामा ख�रद गरेको दे�ख�। 



उ�ोगह�ले औसतमा १० �पैय� ९५ पैसा �त�ररहेका छन्। प�ै प�न यसमा �ब�भ� पूव�धारको खच�,
ट� ा��मसन तथा �वतरण घाटा, �व�ापक�य खच� लगायत समावेश भएको छ। तैप�न औ�ो�गक
�वकासमा ऊज� एक मह�पूण� अंग भएकाले उ���खत �व�ाले ऊज�को �े�मा नय� शु�वात गन�
टेवा पु�याउने छ। 

र काय��यनमा �ाउन पूव�धार, नी�तगत �व�ा, �व�ुत �ापार क�नी र सामू�हक �पमा
औ�ो�गक �े�को �वकास लगायतमा काय� गनु�पन� दे�ख�। साथै, बजेटले 'जल�व�ुत उ�ादनमा
लगानी आकिष�त गन� स�ा� मलुुकह�सँग ��प�ीय तथा बहुप�ीय �व�ुत �ापार स�झौता ग�रनेछ'
भनी गरेको �व�ाले नेपालमा उ�ा�दत �व�ुतको �ापार�करणमा म�त पु�े, उ�ादनलाई
अि�माइजेसन गर� लागत घटाउन र मलुुकको �ापार घाटा कम गन� सहजता �दान हुने दे�ख�।

साथै '�व�ुत �सारणलाइन �नम�णमा �नजी �े�लाई �ो�ा�हत गन� नी�तगत �व�ा ग�रनेछ। �व�ुत
आयोजनाको �व��कले आयोजना�लस� पहँुच माग� र �सारणलाइन �नम�ण  गरेमा लागतको ७५
��तशत शोधभन�  �व�ा ग�रनेछ' भ�े नी�तगत �व�ाले �नजी �े�समते �सारणलाइन पूव�धारमा
आकिष�त हँुदा पूव�धार अभावमा �ब�भ� आयोजनाह�ले भो�गरहेको सम�ामा समेत राहत �म�न स�े
दे�ख�।

नेपाल वष� याममा उ�ा�दत �व�ुतले आ��नभ�र भए प�न सु�ा यामका ला�ग माग धा� आयात
गनु�पन� अव�ालाई �चन� जलाशययु� आयोजनाह�को �नम�ण तथा स�ालनमा यथाश� कदम
चा�नुपछ�। तर हालस� �नजी �े� आकिष�त हुन सकेका छैनन्।

बजेटमा उ�ेख भएको 'जलाशययु� जल�व�ुत आयोजना �नम�णका ला�ग ब�ध र �व�ुतगृह छु�ाछु�ै
�व��कबाट �नम�ण गर� �नजी �े�लाई आकिष�त ग�रनेछ। नेपाल �व�ुत �ा�धकरणबाट जलाशय
�नम�ण गर� उ� जलाशयमा ज�ा भएको पानी �व�ुतगृह तथा अ� सहायक संरचना �नम�ण र
संचालन गन� �व��क क�नीलाई शु� �लई उपल� गराउने �व�ा �मलाइनेछ।

जलाशययु� ब�धको बहु-उपयोग गर� ��तफल दर बढाइनेछ' भ�े नी�तगत �व�ाले �नजी �े�लाई
जलाशययु� आयोजनाह�को �नम�ण तथा स�ालनमा आकिष�त गन� सहयोग पु�छ।

जलाशययु� आयोजनाह� तु��ै स�ालन गन� स�े ��क �ाट�र भएकाले आयोजनाबाट उ�ा�दत
�व�ुत नेपालको माग स�ोधन प�ात भारतको बजारमा िपक िडमा� भएको समयमा रा�ो मू�मा बे�े
अवसरसमते रहने दे�ख�। भारतको िपक िडमा�मा ��त यु�नट दर भा� १७ �पैय� समेत पुगेको र
औसतमा समते क�रब भा�. ७ दे�ख ९ �पैय�स� पुगेको दे�खएको छ।



(ङ)    शहर� पूव�धार
 कुनै प�न शहर� पूव�धारको �नम�णको लागतमा ज�ाले ठुलो �ह�ा बोकेको हु�। �समा प�न

काठमाड� उप�कामा बस��न बढ्दै गएको ज�ाको म�ूले सडक पूव�धार लगायतका आयोजनाको
�नम�णमा ठुलो चुनौती थिपएको छ। सडक पूव�धारको �वकास हँुदा �ो �े�को ज�ामा हुने गुणा�क
मू� वृ�� र ज�ाधनीह�लाई �ा� हुने अ�ा�धक ��तफललाई समते आधार मानी अ�र�ि�� य �पमा
�ब�भ� राजमाग� वा शहर� सडक पूव�धारह�को �नम�ण भएका छन्, जसलाई �ालु �ा�चर मोडेल
भ�न�। 

�सलाई म�नगर गर�, बजेटमा 'ज�ा एक�करण �व�धबाट काठमाड� उप�कामा बा�हर� च�पथ
�नम�ण काय� �ार� ग�रनेछ' जुन आफ� मा वा��वक शहर� पूव�धारको �नम�णको �दगो आधार हो।
काठमाड� उप�काको बा�हर� च�पथ �नम�णका ला�ग �ालु �ा�चरमाफ� त ज�ा एक�करण
�व�धबाट ग�रने यो नवीनतम �यास सफल गराउन सिकएमा देशमा �ब�भ� शहर� �े�को सडक �नम�ण
र अ� पूव�धारको �नम�णमा ठूलो योगदान पु�े दे�ख�।

साथै �व�भ� देशह�का �ाट� �सटी लगायतका ठुला शहर� पूव�धारका �नम�णमा �नजी �े�को
सहभा�गता उ�े� रहेको स�भ�मा नेपालमा समेत नय� �यासको �पमा  'च�गुनारायण,
सूय��वनायक, म�पुर �थमी, शंखरापुर र कागे�र� मनोहरा नगरपा�लका �े�का चार �ानमा �देशी



तथा �वदेशी लगानीकत� आकिष�त गर� साव�ज�नक-�नजी साझेदार�मा नय� सहर �नम�ण काय� अगािड
बढाइने' ल� सकारा�कका साथै चुनौतीपूण� छ।

(च)  सडक पूव�धार
 सडक पूव�धार देशको �वकास तथा सम�ृ�को मुटु हो। �ब�भ� देशह�ले सडक पूव�धारको पूव� तयार�,

�नम�ण, लगानी, स�ालनका ला�ग �ब�भ� �व�शि�कृत संरचना तथा सं�ाह� गठन गरेका छन्। 

�छमेक� देश भारतले �बगतका दशकह�मा सडक पूव�धारको �नम�णमा सफल अ�ासको �पमा
रहेको नेशनल हाइवे अथो�रटी अफ इ��यालाई म�नजर गर� नेपालमा समेत यस बजेटमाफ� त एक
�व�शि�कृत सं�ाको प�रक�ना ग�रएको छ।

भारतमा सो सं�ाले नेशनल हाइवे डेभलपम�े �ो�ाममाफ� त सन् १९९८ दे�ख हालस� क�रब ४५,०००
िकलो�मटरका रणनी�तक सडक �नजी �े�को सहभा�गता तथा लगानीको वैक��क उपकरण
ज�ै हाइ��ड ए�ुटी मोडेलबाट क�रब ३५२ खब� नेपाली �पैय� खच� गर� �नम�ण गरेको छ। 
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आ�थ�क वष� ०७८/७९ को बजेटमा 'संघीय सरकारको �े�ा�धकार �भ�का सडक तथा पुलको मापद�
�नध�रण, ड� इङ, िडजाइन, �नम�ण, मम�तस�ार, स�ा�वत लगानीको वैिक�क उपकरणह�को
उपयोग, �व�ीय �ोतको प�रचालन एवम् अ�भलेखीकरणसमेतका ला�ग राि�� य राजमाग� �ा�धकरण
�ापना गन� �व�स�हतको अ�यन कायद�ल गठन गन�' उ�ेख भएको छ।

नेपालमा �वगतमा समते �ब�भ� �व�शि�कृत सं�ाह�को �ापना ग�रए प�न अपे��त ��तफल हा�सल
गन� नसिकएको यथाथ�लाई म�नजर गर� यसलाई छु�ै �नकायका �पमा भ�ा प�न सडक �वभागकै
अंगको �पमा काम गन� गर� �व�ा गन� उपयु� हुने दे�ख�। 

सडक �वभागको �व�ता तु��ै अ� �नकायह�मा वृ�� गन� सहज नहुने भएकाले सडक तथा पुलको
मापद� �नध�रण, ड� इङ, िडजाइन, �नम�ण, मम�तस�ार ज�ा काय�ह�लाई �व�शि�करण गर� सडक
�वभागमाफ� त गन� र उ� �नकायलाई सडकह�को �नम�ण स�ा�वत लगानीको वैक��क
उपकरणह�को उपयोग, �व�ीय �ोतको प�रचालन एवम् अ�भलेखीकरणसमेतका ला�ग �व�श�ीकृत
�व�ीय सं�ाह�सँग सहकाय� गद� अझ सहज हुन स�े दे�ख�। साथै, सडक पूव�धारको �नम�णका
ला�ग कम�स�यल �े��ङको संरचना तथा संय�को उपयोग गन� उपयु� दे�ख� ।

अ�मा, बजेटमाफ� त पूव�धारको �वकासमा ला�ग आएका नवीनतम तथा रणनी�तक �व�ालाई
नेपालको �दगो पूव�धार �वकासको साझा पहलका �पमा �लई सबै सरोकारवालाको सहयोगमा
च�डोभ�ा च�डो काय��यनमा �ाई स��तले भ�व�मा 'नेपालले योजनाब� तथा �दगो पूव�धार
�नम�ण गरेकाले सम�ुत भएका ह�' भ� स�े बनाउनुपछ�।

(ख�तवडा नेपाल इ��ा���र ब�कका �मुख काय�कार� अ�धकृत हुन्।)
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