सिस्टम र सिमवर्कले िफल बने र्ो सिप्रदीर्ो र्था
राजनबाबु श्रेष्ठ, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो अटोमाबोइल कम्पनी ‘ससप्रदी’
टर े सिङका प्रमुख कार्यकारी असिकृत (सीईओ) हुन् । भारतीर् टाटा
मोटसयको नेपालका लासि आसिकाररक सिक्रेता कम्पनीको सीईओको
असभभारा सम्हाल्न श्रेष्ठलाई सहज त कहााँ होला र? तर, पसन उनी
काममा पुरापुर ‘इन्जोर्’ िर्य न् । र, कम्पनीका चुनौसतलाई अिसरका
रुपमा दे ख्र्न् , असन रणनीसतहरु तर् िदै सटमलाई ऊजाय थप्र्न् ।
नेतृत्वदार्ी अटोमोबाइल कम्पनी, िासषयक ३५ सर् करोिको कारोबार,
एउटा स्थासपत व्यिसासर्क संस्था, दे शब्यापी नेटिर् क, ग्राहकबाट
आसजयत असीसमत सिश्वास र पूणय ससस्टममै चल्नै कम्पनी । दािीअनुसार
एउटा परादशी संस्था पसन । सर्नै हुन्, ससप्रदीका सिशेषता र दररला खम्बा ।
आजयन भइसकेका सिशेषतालाई सटकाउने मात्रै है न, कम्पनीको शाख र आर्ामहरुलाई अझै चौिा बनाउने
सजम्मेिारी राजनबाबुकै कााँ िमा र् । त्यसैले राजनलाई घोत्लिरहनुपर्य , बजारबारे अपिे ट भइरहनुपर्य ।
त्यसतले मात्रै पुग्दैन, अथयपूणय नसतजाका लासि सनरन्तर लिाि दशाय इरहनुपर्य । राजन र्सलाई आफ्नो कमय
मात्रै मान्दै नन्, कतयब्य, दासर्त्व असन सजम्मेिारी ठान्र्न् । उनी कम्पनी व्यत्लिले है न, ससस्टमले चल्नुपने
मान्यता राख्र्न् । दररलो ‘सटम’लाई सारसथ बनाएका कारण ससप्रदी लामो रे समा घोिा जस्तै र् । जसलाई
उसत सबघ्न हतार र्ै न, तर सजतको भोक पसन कम्ता र्ै न ।ससप्रदीका लासि र्हााँ सम्मको र्ात्रा अिश्य पसन
ससजलो सथएन । बजारमा प्रसतस्पिीहरु कमजोर सथएनन् । ‘टाटा’ ब्राण्डलाई नेपाल ल्याएर र्ातार्ातको पहुाँ च
सिस्तारमा दौिनका लासि सबै कुरा अनुकुल पसन सथएनन् । एउटै कुरा प्रसतकुल सथएन, कम्पनीको
आत्मसिश्वास र सनरन्तरताको अठोट ।
ससप्रदीले व्यिसासर्क सफलता हात पाने सूत्र मात्रै बनाएन, ग्राहकप्रसतकोृृ उत्तरदासर्त्वलाई साँ िै असघ बढार्ो
। ‘जे जसत हात लािेको र्, हामीले ग्राहकको सुन्तुसिलाई केन्द्रमा राखेर काम िरे कै कारण र्,’ राजनबाबु
भन्र्न् । र्ातार्ात क्षेत्रको सिकाससिना दे शले समृत्लि हाससल िदै न । पूिाय िार सिकास हुाँ दै जााँ दा
सिारीसािनको उपलब्धताले सिकासमा इट्टाहरु थप्र् । र्ही काममा सिित ३७ िषयदेत्लख नेपालमा ससप्रदीले
भूसमका खेसलरहे को र् ।

टाटाका टर क, बस, सट् रपर लिार्त व्यिसासर्क िािीलाई नेपालमा अत्यसिक सिश्वास िररन्र् भन्दा सार्दै
कसैको आपसत्त रहला । सािारण भाषामा भन्दा टाटाका िािी बसलर्ा, तेल कम खपत िने , समस्या कम
आउने र ससजला हुन्र्न् भन्ने सिश्वास नेपालसभत्र बाक्लो र् ।
साना प्यासेन्जर भेसहकलमा पसन टाटाप्रसतको सिश्वास लिातार बसढरहे को दे त्लखन्र् । ससप्रदीको समसहनेत र
प्रोिक्टको िुणस्तरका कारण टाटा कमससयर्ल भेसहकल सेिमेन्टमा नम्बर १मा र् ।
प्रिेश िरे को र्ोटो समर्मै प्यासेन्जर भेसहकल सेिमेन्टमा तेस्रो स्थानमा माकेट सेर्र बनाउन पसन ससप्रदीलाई
उसत सहज सथएन । ससप्रदीले सबक्री िने म्याक नेपालकै िेरै सबक्ने लुसब्रकेन्ट हो । इत्लिि ब्याटर ीको पसन
सबैभन्दा ठूलो बजार र् । नेपालमा आफूले सिक्री सितरण िने उत्पादन प्रसत आम सियसािाराणलाई आस्वस्त
पानय ससप्रदीले कम्ता समसहनेत िरे को र्ै न । त्यो सिश्वासलाई कार्मै राखेर थप सिश्वास आजयन िने रणनीसतमा
असघ बढे को र्, कम्पनी ।
फैसलरहने लक्ष्य
सीईओ राजनबाबु १९ िषयअसघ ससप्रदीमा प्रिेश िरे का सथए, टे त्लक्नकल म्यानेजर पदबाट । उनी ससप्रदीमा
केही िने असभलाषाससहत नै सभसत्रएका सथए । नर्ााँ म्यानेजमेन्ट आएको समर् सथर्ो त्यो । त्यसैले उनी सनकै
उत्सासहत सथए । उमेर ढत्लकाँदै िए पसन त्यो उत्साह भने बढे को बढ्यै र् । उनलाई हरे क फरक पदमा रहे र
काम िरे को अनुभि र् । सिस्तारै ग्राजुएट हुाँ दै सीईओसम्मको र्ात्राले उनलाई सनकै अनुभिी बनाएको र् ।
त्यसैले ठूलो कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्ने सजम्मेिारी कााँ िमा उठाउन राजनबाबुलाई ठूलो मुत्लिल परे न ।‘मैले
कसहले पसन पोसजसन भनेर हे ररनाँ । कम्पनीलाई कत्लन्ट्रब्युट िनुयपर्य भन्नेमा मात्रै मेरो ध्यान रह्यो,’ उनी
भन्र्न्,’पोसजसन, प्याकेज सबै सेकेण्डरी कुरा हुन् । सबैभन्दा पसहले कम्पनीलाई बेस्ट इफोटय कसरी सदन
सक्र्ु भन्ने हुन्थ्यो र र् ।’ कम्पनीले कसत अपेक्षा िरे को र् भनेर नापेर कसहल्यै काम िरे नन् उनले । बरु
कम्पनीले अपेक्षा िरे कोभन्दा उच्च सिन्दु मा पररणाम सनकाल्न सक्ने िरी कमय िरे ।
उनी ससप्रदीलाई नेतृत्व िनय पाउनु लाई अिसरका रुपमा सलन्र्न् । ससप्रदी असहले आफ्नो माकेट सेर्र
बढाउने कुराकै बढी फोकस रहे काले आफ्नो ध्यान, दृिी र कमय सबै त्यतै रहे को बताउाँ र्न् उनी ।
िािी, ब्याटर ी र लुसब्रकेन्टको माकेट सलिरका रुपमा असघ बसढरहाँ दा ‘नम्बर िान’को पोसजसनलाई जोिाउने
चुनौसत भने स्वीकार्य न् । बजारमा जसत िेरै अिसरहरु दे त्लखन्र्न् , त्यसत नै प्रसतस्पिी िातािरण बढ् ने भएकाले
ससप्रदी आफ्नो स्थान निुमाउने र नर्ााँ उचाई थप्दै जाने रणनीसतमा असघ बढे को बताउाँ र्न् राजन । ‘हामीसाँि
भएको हाई माकेट सेर्रमा ररटे न्सन र त्यसमा ग्रोथ कम्पनीका लक्ष्य हो । ३ िषयमा माकेट सेर्र ७२ प्रसतशत
पुर्र्ाउने र्ोजनामा हामी काम िदै र्ौं,’ उनी भन्र्न्,’त्यसैले हामी ग्राहक केत्लन्द्रत कामहरु नै िरररहे का र्ौं

।’ ससप्रदी ग्राहकको मनोभािनालाई सम्मान िदै र्ोजना बनाउाँ र् । ग्राहक के चाहान्र्न् ? बस र्सत्त कुराको
सचन्ता र्, कम्पनीलाई । ‘कसत अपेक्षा ग्राहकले िर्य मात्रै है न, उसको अपेक्षाभन्दा बढी हामीले के सदने ?
त्यता बढी सोच्ौं,’ राजनबाबु भन्र्न् ,’सकनभने ग्राहकहरु हरे क पटक नर्ााँ अनुभिहरु खोज्र्न् । हामी सेचत
मात्रै र्ै नौं, त्यसमै फोकस पसन र्ौं ।’
पल-पलमा च्यालेन्ज
ससप्रदी कुनै सिशेष समर्लाई मात्रै ‘च्यालेत्लन्जङ सपररर्ि’मा रुपमा सलाँदैन । हे रक पलमा च्यालेन्ज र् मानेर
असघ बढे को कम्पनी ।‘हामीलाई आज पसन च्यालेन्ज र्, असहले भखयरै पसन च्यालेन्ज र्, सहजो पसन सथर्ो,
भोसलको च्यालेन्ज पसन कम र्ै न,’ राजनबाबु भन्र्न्,’िभनयमेन्टको सानो-सानो पोसलसीले पसन अटोमोसबल
इन्डस्टर ीलाई प्रभाि पार्य । माकेट सलिर हुनका सहसािले हरे क समर्मा हामी चुनौसत र अिसर दु बै दे ख्र्ौं
।’ ित िषयमात्रै बैंकमा तरलता अभाि हुाँ दा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ठूलै चुनौसत थसपर्ो । िािी सकन्न चाहाने थुप्रै
मान्र्े सथए, बैंक पैसा सथएन । त्यस्तो अिस्थामा पसन ससप्रदी सनराश भएन । ससप्रदीले ग्राहकलाई आफ्ना
सहार्क कम्पनीमाफयत सक्दो सुसििा सदइरह्यो । नाकाबन्दीका समर्मा पसन अटो क्षेत्रले कम्ता ठूलै अप्ठे रो
सामना िर् र्ो । ससप्रदी पसन त्यसबाट अर्ु तो रहन सकेन । तर, ठूलो रुपमा प्रभासित हुने अिस्था आउन पसन
सदएन नेतृत्वले ।
भसवष्य हेदै, असि बढ् दै
सबैभन्दा बसलर्ो पक्ष, कम्पनी आफ्ना भािी चुनौसत र समस्याबारे आज नै जानकार र् । भसिष्यमा बजार र
उपभोिाको प्रिृसत्तमा आउने पररितयन, सरकारले िनय सक्ने नीसतित फेरबदल र माकेटमा उत्पन्न हुनसक्ने
ससजला/अप्ठे रा पाटाहरुका बारे मा ससप्रदी अनुसन्धान िरररहे को हुन्र् । अनुसन्धानको सनश्कषयअनुरुप
कम्पनीले पूिय तर्ारी पसन िररसक्ने िरे को बताउाँ र्न् , सीईओ राजनबाबु । ससप्रदीसाँि सेल्स र माकेसटङको
संस्थाित संरचना मात्रै र्ै न । भसिष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने िातािरणको ‘एनालाइससस’ िने र्ु ट्टै सिपाटय मेन्ट
पसन र् । ‘सहजो के सथर्ो, आज के र् र भोसल के हुन सक्र् भन्नेबारे र्सले सनरन्तर अनुसन्धान िर्य । चुनौसत
आए पसन पूियतर्ारी िनय हामीसाँि समर् हुन्र्,’ उनी भन्र्न् , ‘दू रदशी भएर पूियतर्ारी िने भएकाले जस्तो
अप्ठे रो पसन पार लिाउन सक्षम हुन्र्ौं ।’
राज्यर्ो नीसि अनुरुपर्ो रणनीसि
अटो मोबाइल क्षेत्रको ब्यापार राज्यको नीसतसाँि जोसिएको सिषर् हो । सरकारले र्ो क्षेत्रलाई अनुत्पादक
मान्र् । तर, दे शको सिकासमा अटोमोबाइल क्षेत्रले र्ातार्ातको माध्यमबाट ठूलो सहर्ोि पुर्र्ाएको र

आिािमन र ढु िानीको प्रमुख मेरोदण्ड नै भएकाले र्सलाई ‘अनुत्पादक’ भन्न नहुने तकय राजनबाबुको पसन
र् ।
राज्यले र्ो क्षेत्रलाई सबलासी मान्दा नािररकले आिारभूत सुसििा प्राप्त िनय असहज िातािरण तर्ार नहोस्
भन्ने अपेक्षा कम्पनीलाई र् । ‘हाम्रो सिकको अिस्था अनुसार सबै ठाउाँ मा सबै िािी जान सक्दै नन् । िेरै
पहािी बाटोमा ठूलो इत्लन्जन क्षमताका िािी नै चलाउनुपर्य ,’ सीईओ राजनबाबुले भने,’त्यसैले ठूलो सीसीका
िािीमा कर बढाउाँ दा जनतालाई सास्ती हुनसक्र् ।’ पसर्ल्लो समर्मा सरकारले साियजसनक सिारीका
सिसभन्न नीसतहरुमा पसन पररितयन िरे को र् । ससत्लन्डकेट तोसिएर िेरै रुटमा साियजसनक सिारी थसपने अिस्था
पसन र् । शहरमा ठूला बस, सिद् र्ुतीर् बसहरु चलाउने र्ोजनाहरु र्न् । र्सलाई ससप्रदीले एउटा फरक
पररत्लस्थसतका रुपमा स्वीकारे र असघ बढे को र् ।
कम्पनीले सरकारको र्स्ता नीसतबाट कस्तो अिसर ससजयना भएको भनेर खोतसलरहे को र् । ससप्रदीसाँि
सानादे त्लख ठूला सबै रे न्जका िािी र्न् । सरकारले तर् िरे को प्राइमरी, सेकेण्डरी र टसयरी रुटमा सफट हुने
सबै खालका िािी आफूसाँि भएकाले कुनै असहजता नभएको राजनबाबुको तकय र् ।
ससप्रदीलाई मािअनुसारका सिसभन्न प्रकृसतका िािी सदन खासै समस्या र्ै न । सरकारले ल्याएको नर्ााँ सिारी
नीसतका आिारमा इलेत्लक्ट्रक भेसहकलसम्म पुग्ने र्ोजना ससप्रदीले पसन बनाइरहे को र् ।
सवद् युिीय िवारीिफक उन्मुख
टाटाले असहले इलेत्लक्ट्रक बस बनाएर परीक्षण िरररहे को र् । प्यासेन्जर कारको सबै सेिमेन्टमा इलेत्लक्ट्रक
भेसहकल बनाउन कम्पनीले काम िरररहे को र् । नेपालमा आिामी निामा नै सटिोर इे लेत्लक्ट्रक प्रदशयन
िरराँ दै र् । टाटाले इलेत्लक्ट्रक िािी उत्पादनका लासि र्ु ट्टै भसटय कल नै बनाएर काम सुरु िरे को र् ।
त्यसैले टाटाका िािीमा सबै सिकल्प खुला रहनेमामा ससप्रदी सिश्वस्त र् । र्सले बजारलाई अझ फरासकलो
बनाउन मित िनेमा राजबाबु सिश्वस्त र्न् ।
सिद् र्ुतीर् सिारीका हकमा भने नेपालमा चासजय ङ स्टे शन लिार्तका पूिाय िार नभएकाले तत्काल सहज
िातािरण नबनेको ससप्रदीको सिश्लेषण र् । चाजय िनय केही घण्टा नै लाग्ने लिार्तका सिद् र्ुतीर् सिारीका
केही असहज पाटाहरु पसन र्न् । नेपालमा असहलेसम्म ब्यासट् र स्वाप िने त्लस्थसत पसन ससजयना भएका र्ै नन्
। चासजयङ स्टे शनमा पसन उत्पादक दे श अनुसार फरक-फरक प्रकारका चासजयङ प्रसिसि प्रर्ोिको बाध्यता
पसन हुन्र् । सिद् र्ुतीर् सिारी केही महं िो पसन पर्य । तर, पसन नेपालमा रहे को जलसिद् र्ुत उत्पादनको
सम्भाब्यता र त्यसका लासि भइरहे को कामलाई हे दाय सिद् र्ुतीर् सिारीमा नेपालको भसिष्य राम्रो रहे को
बताउाँ न् राजनबाबु । राम्रो पूिाय िर बनाउन सरकारले काम िने हो भने तेल आर्ात िरे र भइरहे को ठूलो

ब्यापार घाटालाई न्युनीकरण िनय ससकने उनको सिश्वास र् । र्सद उजाय सकंट समािान भएर सिद् र्ुतीर्
सिारीमा नेपाल असघ बढे ससप्रदीले पसन त्यसलाई पछ्याउने र्ोजना बनाएको र् ।
िर र् बिबाि र्ारिफकर्ो यात्रा
केही समर्असघसम्म टाटाको नाम नै टर क बसको समानाथी जस्तै सथर्ो । सबैलाई लाग्थ्यो, ‘टाटाले कार
बनाउन सक्र् र? बनाएर पसन प्रिसत िनय सक्दै न ।’ तर, टाटाले त्यो चुनौसतलाई स्वीकार् र्ो र असघ बढ्यो ।
‘इत्लन्डका’बाट आफ्नो प्यासेन्जर कार जनी सुरु िरे को टाटा केही समर् सुस्त दे त्लखर्ो । नर्ााँ प्रोिक्ट
नआएपसर् ग्राहकमा सिश्वास जाग्न ससकरहे को सथएन । सिजेल सेिमेन्टमा मात्रै कार आएकाले बजारमा ठूलो
प्रभाि सथएन । नर्ााँ -नर्ााँ िािी चेन्ज िदै चढ् न चाहाने ग्राहकको प्रिृसत्तमा टाटाले ध्यान सदएन । सन् २०१४
पसर् भने टाटाले प्यासेन्जर कार सेिमेन्ट र्लाङ नै हान्यो । एकपसर् अको सेिमेन्टमा टाटाका नर्ााँ कारहरु
ससप्रदीले नेपाल ल्यार्ो । ससप्रदीले आफ्नो सेल्स र ससभयस नेटिकयलाई बढाउाँ दै लैजााँ दा ‘जेि’बाट टाटाले
कम्प्प्याक्ट सेिानमा माकेट सलि िर् र्ो । बोल्ट, स्टर ोम, सटर्ािो, सटिोर, नेक्सन, हे िा माफयत टाटाले बजारमा
बसलर्ो उपत्लस्थत जनार्ो । नर्ााँ प्रसिसिको प्रर्ोिले पसन ग्राहक तान्न सक्यो ।
‘टाटाले भारतमा संघषय िदै िदाय पसन हामीले सनकै राम्रो िरररहे का सथर्ौं । हामीले त्यसबेलादे त्लख नै सबै ठाउाँ मा
उत्कृि ससभयस सदन ठूलो लिानी िर् र्ौं,’ राजनबाबु सम्प्झन्र्न्,’हामीले दक्ष प्रासिसिक उत्पादनका लासि टर े सनङ
सेन्टर बनार्ौं र ससभयस नेटिकयलाई आक्रमक रुपमा सिस्तार िर् र्ौं । त्यसका कारण हामीले ग्राहकको मन
सजत्न सक्यौं ।’ पसर्ल्लोपटक सीर्ूभी ‘नेक्सन’ बाट प्राप्त िरे को प्रसतसक्रर्ाबाट कम्पनी उत्सासहत र् ।
असहले प्यासेन्जर सेिमेन्टहरुमा टाटाका कारहरु उपत्लस्थसत ६८ प्रसतशतमा मात्रै र् । र्ो अिस्थामा पसन टाटा
तेस्रो ठूलो बजार भएको कार बनेको र् । नेपालमा ठूलो बजार रहे को इत्लन्ट्र लेभलको सेिमेन्टमा टाटाका
कार अझै र्ै न । पाइपलाइनमा पसन र्ै न । त्यो बाहे कका सेिमेन्टमा माकेट सेर्र बढाउाँ दै लिाउाँ दै िएको
र् । सेिानको सलिर भएको अिस्थामा अब एसर्ू भीमा माकेट सलिर बन्ने र्ोजना रहे को बताउाँ र्न् ,
राजनबाबु ।
‘जे गर्छौं, बेन्चमार्क बनाउँ र्छ ौं ‘
ससप्रदीले सेल्स ससभयसलाई पसन सहज र आिुसनक बनाउन प्रर्त्न िरररहे को दे त्लखन्र् । काठमािौंको
थापाथलीमा ससप्रदीले सनमाय ण िरे को कार शो-रुमको अटो क्षेत्रमा सिशेष चचाय मा हुन्र् ।
सकनभने टाटाले नै आफ्नो सितरण नेटिकयमा सिश्वभर भएका शो-रुममध्ये र्सलाई सबैभन्दा उत्कृि भनेको
र् । र्ो शो-रुमको बनोटका कारण प्रसतस्पिी ब्राण्डहरुलाई पसन राम्रो शो-रुम बनाउन चुनौसत थसपसदएको
र् । ‘ससप्रदी हरे क पक्षमा बेन्चमाकय सक्रर्ट िनय चाहन्र् । शो-रुम त दे त्लखने कुरा भर्ो, हामी त कम्पनीसभत्रको

सबै प्रोसेससङ ससस्टममा पसन बेन्चमाकय बनाएका र्ौं,’ राजनबाबु भन्र्न् ,’हामी जे िर्ौं त्यो बेस्ट हुन्र् । हाम्रो
रणनीसत नै हो । सटम िर् क र प्लान नै र्स्तैमा त दे त्लखन्र् ।’
आफ्नो प्रसिस्पर्धी आफैं
ससप्रदी ग्राहकलाई सेिा सदने मासमलामा कतै चुक्न चहााँ दैन । कम्पनीको मन्त्र नै र्, ग्राहकलाई जसतसक्दो
सर्टो, सहज र िुणस्तरीर् सेिा सदने । त्यसअनुसार कम्पनीले िकयसप, शोरुम, स्पेर्सय लिार्तका सेिा
सिस्तार िरररहे को र् । ससप्रदीको असहले नेपालभरर ५६ िटा आफ्नै अत्यािुसनक िकयसप र् । पूियको
मेचीदे त्लख पसिममा महाकालीसम्मका रासिरर् राजमािय र प्रमुख शहरहरुमा ससप्रदीको आसिकाररक उपत्लस्थसत
र् । ‘हाम्रा ग्राहकलाई कहााँ िएर िािी सबसि्रएर अलपत्र पने हुाँ सक भन्ने सचन्ता हुाँ दैन । ग्राहकले इसमसिर्ट् ली
सेसभयस पाउाँ र्,’ राजनबाबु भन्र्न्,’हामीले िकयसप मात्रै बनाएका र्ै नौं । टु ल्स र टे त्लक्नससर्नमा पसन केत्लन्द्रत
भएका र्ौं । टर े सनङ सेन्टरमाफयत टे क्नोलोजी हुने पररितयनबारे टे त्लक्नससर्नको त्लिललाई अपिे ट िर्ौं । टु ल्स
पसन त्यसका उपलब्ध िराएका र्ौं ।’
ससप्रदीले नेपालकै उत्कृि अटोमोबाइल टर े सनङ सेन्टर पसन चलाइरहे को र् । जसमा सेना, प्रहरीका चालक र
मेकासनकले पसन तासलम सलन्र्न् । ‘हामी आफैं ग्राहक भएर हे र्ौं, सबै िािी िकयसपमा आउन सक्र्न् भन्ने
र्ै नन् । त्यसैले सानो सतनो ररपेर्रका लासि मोबाइल भ्यानको व्यिस्था िरे का र्ौं,’ राजबाबु भन्र्न्,’हामी
मोबाइल िकयसप पसन चलाइरहे का र्ौं ।’ कम्पनीले ग्राहकमासथ सिश्वास सदलाउन सिसभन्न र्ोजनाहरु ल्याएका
र्न् । ससप्रदीले असहले तोसकएको समर्सभत्र ममयत िरे र नसदए ग्राहकलाई नै क्षसतपूसतय सदनेसम्मका त्लिम
ल्याएको र् । ‘हामी आफूलाई आफैंले चुनौसत सदने र्स्ता र्ोजना सकन ल्याउाँ र्ौं भने हाम्रो प्रसतस्पिी हामी नै
हौं,’ राजनबाबु भन्र्न्,’आजभन्दा भोसल कसरी राम्रो िने भन्नेमा हामी केत्लन्द्रत र्ौं ।’
िािार्ो प्लान नेपाल आउँ र्छ ?
ससप्रदी पसर्ल्लो समर्मा केही सिारी उत्पादक कम्पनीले नेपालमै आफ्नो प्लान्ट खोल्न सुरु िरे का र्न् ।
नेपालमा िेरै सबक्ने बाइकमध्येको एक बजाजका केही मोटरसाइकलको एसेम्बल नेपालसभत्रै हुन थालेको र्
। र्स्तो अिस्थामा नेपालमा िेरै िािी सबक्ने टाटाको आफ्नै प्लान्ट नेपालमै ल्याउनेबारे ससप्रदीले के सोचेको
र् त? ‘हामी दे शको आसथयक ित्लिका लासि उद्योिहरु खुल्नैपर्य भन्ने मान्यता राख्र्ौं । हामी सनरन्तर स्टिी
िरररहे का र्ौं,’राजनबाबु भनर्न् ,’तर, त्यसका लासि राज्यले सहज खालको नीसत ल्याउनुपर्य । ठूला उद्योि
नेपाल आउन सक्ने िातािरण्का लासि एउटा क्रंसक्रट नीसत आएको र्ै न । त्यो नभई फ्याक्टर ी आउन सम्भि
नै र्ै न ।’ उसचत िातािरण बने नेपालमै प्लान्ट राख्न टाटा पसन इच्ु क रहे को बताउाँ र्न् राजनबाबु ।
बंिलादे श, श्रीलंका र असिका कामा टाटाले प्लान्ट रात्लखसकेको र् । ‘उद्योि प्रििय न िनय सिद् र्ुत् र जमीनको

सहज उपलिता चासहन्र् । असन कर संरचना र श्रम नीसत लिार्तका सिषर् लिानीमैत्री हुनुपर्य ,’ राजनबाबु
जोि सदएर भन्र्न्, ‘टाटा त साँिै नेपाल आउन पोजेसटभ र् । हामी असहले पसन अध्यर्न िरररहे का र्ौं ।
हामी नािामाफयत लिानीमैत्री िातािरण बनाउन भसनरहे का र्ौं ।’

