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माथलो कणाल बेनेहलाई खबरदार जर
गोरख बहादरु वी.सी.,
मुलुकमा लोडसेडङ छ, खोलाह झोलामा छन ् । नेपालका ठूला नद ह #वदे शीको क'जामा झोलामा छन ् ।
जनताहलाई गलत *म छरे र मूख बनाउने काम रा,यबाट भएको छ । राजनी1त गन2ह3वारा राि56य
अि8मतासँग जोडएका :ाकृ1तक <ोत र साधनह ठूलो क>मसन खाएर बेने काम भएको छ । यसै
स@दभमा नेपालका ठूला र द घकाल न असर पन2 नद ह कणाल कोशी र गBडकC धमाधम #वदे शीलाई
DबEC गFरसकेका छन ् । आHनो <ोत र साधनको रIाथमा आवाज उठाउने जनसमुदायहलाई थन
ु छे क
गन2 काम भएको छ । यसथ अJहले मुलुकमा आथक तथा राजनी1तक पमा उप1नवेश बनाइरहे को
अव8थामा दे शका <ोतह बचाउन कMमर क8नु जर छ । दे शमा उNपादन हुनसOने कुल ८३ हजार
मेगावट #व3युत ् उNपादन गनसOने तRयांकले दे खाएको छ । Nयसमा कणाल :दे शमा माTै ३४ हजार
#व3युत ् 1नकानसOने Fरपोटमा दे Vख@छ । आज #ववादा8पद अव8थामा भारतीय एवं #वदे शीहWको
क'जामा छन ् कणाल :दे शका जल<ोतहW । चाहे पXचेYवर ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट \कन ् नहोस ्,
पिYचम सेती ७ सय ५० मेगावाट, माथलो कणाल ९ सय मेगावाट वा अ थप
ु ै ्र खोलानालाहW \कन
नहुन ्, यी सबै क'जा गFरएका छन ् । कणाल को भावी अि8तNव ओझेलमा पाFरएको छ । #वकासको
नाममा नद क'जा गर द घकाल न पमा नै कणाल लाई अझ तल पान2 काम शासक वगहWले गदa
आएका छन ् ।

कणाल नद मा माTै २० हजार मेगावाट उNपादन गनसOने #वYव बcकको एउटा Fरपोटमा उलेख गFरएको
छ । हाल चचामा आएको माथलो कणाल पFरयोजनाको वा8त#वकतालाई मdयनजर गन यस
पंिOतकारले यस लेखमा सा@द>भक ठानेको छ । के हो त माथलो कणाल पFरयोजना भ@ने कुरा eयापक
जन#वरोध हुँदाहुँदै प1न २०६४ पस
ु १४ गतेको मि@TपFरष3को बैठकले माथलो कणाल पFरयोजना #वना
गह
ृ काय, #वना राजनी1तक दल तथा 8थानीय जनतासँग छलफल र सहम1तको सं8कृ1त#वपर त सरकारले
#वदे शीलाई Jदने 1नणय र सMझौता गरे बाट यो पFरयोजना #ववादमा परे को हो । चीनको 8वशा>सत IेT
1त'बतको मानसरोवर तालबाट उNपिNत भई नेपाल :वेश गन2 कणाल नद कणाल :दे शको काल कोट,
अछाम, दै लेख र सुख2त िजलाको बीचमा आयोजना 8थल रहने कणाल पFरयोजना रन अफ Fरभर
पFरयोजना हो । यस पFरयोजना आथक jि5टकोणले दे शकै सबैभ@दा आकषक दे Vख@छ । यसको राkो
पI स8तो लगानीमा बढ Dबजुल 1न8कनु, वातावरणीय I1त अ आयोजनाभ@दा कम हुनु, #प\कmग

आवरमा समेत जलाशय आयोजनाझc एकनासले Dबजुल Jदनु हो । ४६ करोड ८६ लाख अमेFरकC डलर
अथात ् २७ अब नेपाल पैयाँ अनुमा1नत लागत रकम रहने भ1नएको यो आयोजनाको बाँध8थल सख
ु 2त–
जुMला राजमाग निजक छ ।

दै लेखको भैरव8थान रामघाटको 8यालगाड निजक बाँध बाँधी कणाल नद को पानी ९ दशमलव ५
डाइ>मटर गोलाइ र २ दशमलव ४ >मटर लMबाइ रहने स
ु mगमाफत अछामको तुमाखाद (राहवया)
गा#वस वाँदे सMम परू ै यरु े नमा घुमाउरो मागका लाग ब@न लागेको यस आयोजना २ दशमलव र्४
◌ाकलो>मटर स
ु mग खनी एक सय ५० >मटर तल झदछ । यो आयोजनाको सबैभ@दा राkो पI हो । ७
\कलो>मटर लMबाइ रहने यस आयोजनाको जलाशयले 1नMNयाउने डुबान सम8या प1न अ
आयोजनाभ@दा कम छ । यस आयोजनाबाट उNपादन हुने सMपरू ण
् ◌ाबजल
ु भने २२० के.भी Iमताको
:सारणमाफत नेपालगXज हुँदै भारतमा 1नयात गFरने भ1नएको छ । उOत पFरयोजना भारतको
िजएएआर इनजo :ा>ललाई अनुम1तपT समेत नेपाल सरकारले Jदइसकेको छ । यो ३० वषसMम सMझौता
गFरएको छ । अतः हाkो दे शमा जे ज1त कणाल होस ् अण वा पिYचम सेती होस ्, 1नमाण गदा ६÷७ वष
लाqने नै छ । NयससMम नेपालको आ@तFरक Dबजुल मागपू1तमा समेत २/३ हजार मेगावाट हामीलाई
चाJह@छ तर कणाल ज8तो स8तो र नेपाल लगानीसमेत गनसOने पFरयोजनालाई \कन भारतलाई भेट
चढाउने भने अकrतफ यो पFरयोजना 1नयातमुखी 8वदे शी पँज
ु ी एवं लगानी र आ@तFरक उपयोगमुखी
पFरयोजना हुनसOदछ तर कणाल ज8तो बहुमूय :ाकृ1तक <ोतलाई हचव
ु ा भरमा भारतीय कMपनीलाई
भारतीय नेताको दबाबमा Jदनु र सबै Dबजुल भारतलाई 1नयात गनु भनेको कणाल को कुरा माTै नभएर
रा56घात र रा56Jहत #वपर त छ । नेपालको अ@तFरम सं#वधानको धारा १३८(१) मा :5ट eयव8था
भएअनुसार रा,य संघीय :णाल मा :वेश गरे को छ ।

संघीय रा,यको पुनः संरचना नहु@जेल :ाकृ1तक <ोत चाहे ख1नज होस ् वा वन8प1त हुन ्, 1तनीह
बाँडफाँड र 1नणय गन2 अधकार :ा@तीय सरकारसँग सुरsIत हु@छ । Jहजोको अ@तFरम सरकारले ठूला–
ठूला पFरयोजना #वदे शीलाई 8वीकृत Jदनु भनेको 8वयं अवैधा1नक थयो तर सरकारले सMझौता र स@धी
गनुपूव संस3को दईु 1तहाइ बहुमतबाट पाFरत गनुपदRयो तर गरे न र यसले रा56लाई गMभीर र
द घकाल न पमा असर र सम8या झेनुपन2 हु@छ । नेपालको अ@तFरम सं#वधान २०६३ ले eयव8था
गरे को सि@धसMझौतालाई समेत बेवा8ता गदa पटक–पटक गर संशोधन तथा नवीकरण हुँदै आएको छ ।
यसथ #वYवकै दो<ो जनसंtया भएको भारतमा अब आउने ५० वषमा एक सय ३५ दे Vख एक सय ५८ करोड
जनसंtया हुने अनुमान गFरएको छ । हाल माTै झBडै एक अबभ@दा बढ जनसंtया भारतमा बसोबास
गदछन ् ।
अब आउने Jदनमा भारतलाई #वYवकै सबैभ@दा बढ खा3या@न आवYयकता पन2 र धेरै उNपादन गनुपन2

हु@छ । य8तो अव8थामा भारतले नद जडान ज8तो महNवाकांIी आयोजनाहW अगाड सारे र नेपालको
पानी सलOकै 1नने को>सस गFरएको छ । जJहले प1न नेपालको तरल राजनी1तक अव8थाको फाइदा
उठाउँ दै आएको तीतोसNय सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । नेपालमा एउटा पFरवतनको नाममा एउटा नद
भारतलाई ब>ल Jदनप
ु न2 अव8था >सजना गFरJद@छ । #व>भ@न पTपDTकाका :का>शत लेखका आधारमा
भ@ने हो भने अमेFरकाले इराकमा तेलको आधपNय एकलौट पान सै1नक आEमण गरे को थयो भने
भारतले नेपालको पानी क'जा गन2 1नहुँमा नेपालमा कुनै न कुनै Jदन सै1नक आEमण गन2 सMभावनाह
बuदै जाने :संग उठाएको दे Vख@छ भने अकrतफ तNकाल न भारतीय सNताढ दलकC नेता सो1नया गा@धी
र भारतीय कMय1ु न5ट पाटvका नेता >सताराम याचरु ले नेपाल नेतासँग ल#वङ गरे को कतैबाट 1छपेको छै न
। Nयसैले नेपालमा सNता Jटकाउनको लाग भारतीयहWसँग हारगुहार माqने परMपराले पFरवतनको
नाममा नेपाल शासकले भारतलाई केह न केह बुझाउनुपन2 सं8कार #वकास गरे का छन ् । यसैले रा56लाई
नै नोOसानी बनाउने सि@धसMझौता एवम ् जन#वरोधी #वकासका ठे ल दे खाउनेहWबाट प1न हो>सयार हुन
जWर छ ।

यसथ ठूला–ठूला पFरयोजनाहW बनाउनु नै #वकास हो भ@ने *म र :चार गन2हW अJहले हाkो दे शमा
बढोNतर पमा #व3यमान छन ् । #वकास केका लाग #वकास के हो भ@ने कुरा नेता, नी1त 1नमाता र
#वYलेषकहW प1न 8प5ट छै नन ् । यस सMब@धी थाहा पाउनेहW प1न बुझरे बुझ पचाएका छन । बुझ
पचाउनुको पछाड ठूलो आथक 8वाथ लुकेको प1न छ र गलत तFरकाबाट य8ता योजनाहW 1नMNयाउँ छन ्
र #वकास कसर गन2 योजना कसर याउने भ@ने #वषयमा सरकार र नागFरकबीच अ@तरसंवाद
हुनुपदRयो तर संवाद र छलफल #वह नताको ि8थ1त छ । रा56 र समाजलाई असर पुqने योजना याएर
3व@3वको सुवात गन2 नेतNृ व र #वशेषw जगNको बौ#xक दFरyता एवं मान>सक सोचको अभाव छ ।
Dबजुल बान नपाएका जनतालाई Dबजुल बेने र धनी हुने हला #पटाई हा8यापद काम गरे का छन ् ।
आम नेपाल लाई फाइदा हुनेगर साना तथा मझौला जल#व3युत ् पFरयोजनाहमा लगानी #व8तार गन
आवYयक छ । यसो गनाले IेTीय #वकासमा स@तुलन याउने तथा #वदे शी कMपनी, कामदार, #वशेषw र
पँज
ु ीको सzामा नेपाल कMपनी कामदार, #वशेषw र पँज
ु ीको :व{धन गन2 अवसर :ा|त हुनेछ । यसैले
कणाल नद को मुहान क'जा गन2 भारतीय ष}य@Tलाई वतमान Eाि@तकार सरकारले पुनः #वचार गन
अ1त आवYयक छ । Nयसको असर कणाल चसापानीको १० हजार ८ सय मेगावाट, Nयहाँभ@दा माथ ४२
सय मेगावाट Dबजुल उNपादनमा समेत रोकावट हुनसOने भएकोले भारतीय एकाधकारलाई सबैले
सोनैपन2 हु@छ ।
रा,यले सJदय~दे Vख उपेsIत एवं उNपीडत बनाइएको कणाल :दे शका जनताको आवाजलाई अब संघ
रा,यमा गइसकेको वतमान पFरवेशमा >संहदरबारले 1नणय गन2 अधकार नभएकोले य8ता सि@ध

सMझौतालाई तु@त खारे ज गनुपदछ । सडकदे Vख कानुनसMम कणाल का जनताहW उJठरहे कै अव8थामा
#वकासको नाममा #वनाश 1नMNयाउने 1नणय वतमान सरकारले गन खो,दै छ । सरु Iाको नाममा बल
:योग गन2 1नणयसमेत गFरसकेको छ । टुकC बालेर रात काटे का जनतालाई Dबजुल नJदई भारत 1नयात
गन2 रा56घाती 1नणयको जनताको जागरणलाई दबाउने Eाि@तकार सरकारले नी1त >ल@छ भने Nयो
#वकास हो \क #वनाश हो आम कणाल का जनताहWले जवाफ मागरहे का छन ् । यसथ काठमाड~ले
कणाल लाई सधc उप1नवेश राtने हो भ@ने :पXच हो भ@ने कुरा :5ट हुँदै छ । कणाल बेने 1नणय गन2
अधकार >संहदरबारमा छै न ।

सन ् १९९३ >भएना सMमेलनले राि56य तथा IेTीय #वशेषतः ऐ1तहा>सक, सां8कृ1तक तथा धा>मक
प5ृ ठभ>ू मलाई dयानमा राtदै राजनी1तक, आथक, सां8कृ1तक आJद जेसक
ु ै भए प1न मानव अधकार
तथा मौ>लक 8वत@Tताको संरIण तथा संव{धन गनु रा,यको कतeय हो भ1नएको छ तर काठमाड~ले
राजनी1तक समान सहभागता आथक एवं :शास1नक IेTमा #वभेद गरे को छ । कणाल नद कणाल को
सयता, धम एवं सं8कृ1तको धरोहर र अि8मता लुJटएको छ । यसमा नेपालका नागFरक समाज भ@नेहW
मानव अधकारका ठे Oका >लनेहW कह कतै बोलेका छै नन ् । अब नेपालको रा,य eयव8था अ1नवाय संघीय
हु@छ र संघीय रा,य 1नमाण#वना कुनै प1न <ोत र साधनको अधकार 8थानीय जनतामा हु@छ र 8थानीय
जनताको पूण अधकार #वना >संहदरबारले <ोत र साधनह बेन पाउँ दै न । यसथ कणाल :दे शका
जुनसुकै <ोत र साधनह हुन ् 1यनीहले बेन पाउँ दै नन ् । यJद बल गरे मा यो दे शको दद
ु शा के हु@छ भ@ने
कुरा समयले बताउँ नेछ । भखरै कणाल बचाउन Nयहाँका 8थानीय नेता तथा केह रा56वाद नेताहलाई
थन
ु छे क गन2 काम गFररहे को छ । यसले नेपालको कJहले निजNने युx अवYयMभावी छ । यसथ अब
कणाल बेनेहलाई खोजी–खोजी लखेने काममा अबका रा56वाद शिOत र 8थानीय जनता लाqनुपदछ
।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/12/7

जल#व3युत ् आयोजनाका लाग झBडै ५० हजार
8थानीयबासी घर छो}न तयार
चाडो काम थान राजनीतक दलहको दबाब

रामसाद पुडासैनी ,
१२ सय मेगावाटको जलाशययO
ु त बढ
ु गBडकC जल#व3यत
ु ् आयोजना बनाउन गोरखा र धाJदङका
:भा#वत झBडै ५० हजार 8थानीय बा>स@दाह आHनो घर र जqगा छा}न तयार भए प1न आयोजना कुन
मोडलबाट अगाड बढाउने भ@नेमा सरकारले ठोस 1नणय >लन नसOदा अ@योल कायम भएको छ ।
मोडलबारे दलहबीच के@yमा कुरा न>मदा 8थानीय जनतालाई दोष Jदएर आयोजना रोOने काम भएमा
Nयसबाट नराkो पFरणाम 1नि8कने चेतावनी उनीहले Jदएका छन ् । 8थानीय सरोकार स>म1त र सबै
राजनी1तक दलहले आयोजनाको काम अगाड बuनेमा गMभीर आशंका eयOत गFररहे को बेला
ऊजाम@Tी राधा wवाल ले भने उOत आयोजना अगाड बuनेमा कुनै शंका नगन आह गरे कC 1छन ् ।
आयोजना :भा#वत IेTको 1नर Iण तथा 8थानीयको धारणा बु न शुEबार बुढ गBडकC IेTको अवलोकन
*मणमा आएकC म@Tी wवाल ले गोरखाको आघाट बजारमा आयोिजत कायEमलाई सMबोधन गदa
भ1नन ्, ‘आयोजना सन ् २०१६ दे Vख सु भएर २०२० सMम सMप@न गन2 :यNन रहनेछ ।’
म@Tी wवाल ले उOत आयोजना अगाड बढाउने :1तबxता eयOत गरे प1न कायEममा उपि8थत भएका
सबै राजनी1तक दलका 8थानीय तथा के@y य नेताहले आशंका गदa आगामी आथक वष २०७२÷०७३को
बजेटमा आयोजना 1नमाणको लाग यथे5ट बजेट #व1नयोजन गन आह गरे का थए । Nयसको जवाफमा
म@Tी wवाल ले दे शमा ठूला–ठूला जल#व3यत
ु ् आयोजना अगाड बढे प1न पJहलो नMबरमा बढ
ु गBडकC
आयोजना परे को भ@दै यो 1नमाणको लाग आगामी आवमा बजेट #व1नयोजन हुने जानकार Jदइन ् । तर,
कुन मोडलबाट आयोजनाको 1नमाण अगाड बढाउने भ@नेबारे छलफल जार रहे को म@Tी wवाल को
भनाइ छ । ‘#वNतीय eयव8थापन कसर गन2 भ@ने बारे मा हामीले 1नयौल गFरसकेका छै नाँ◌’ै , म@Tी
wवाल ले भ1नन ्, ‘1छzै 1नयौल गन2छ ।’ उनले जनतालाई अधकतम लाभ Jदने गर नै काम अगाड
बढाउने :1तबxता eयOत गFरन ् ।

आयोजनाको काम ती पमा अगाड बढाउन बढ
ु गBडकC आयोजना #वकास स>म1त गठन गरे प1न
#वकास स>म1तबाट 1नमाण गदा 8थानीयलाई सेयर Jदन नस\कने भएकाले मोडलबारे छलफल जार

रहे को ऊजा म@Tालयले जनाएको हो । 8थानीय राजनी1तक दलका नेता, कायकता तथा :भा#वत सबै
जनता सेयर नपाएसMम आयोजनाको काम स
ु नै गन नJदने पIमा छन ् । शE
ु बार आघाट बजारमा
भएको कायEममा बोने सबै दलका सबै नेताहले उOत आयोजना 1नमाण गन साढे दईु वा तीन खब नै
लागे प1न नेपाल बाटै ज
ु ने भ@दै सेयरलाई पJहलो :ाथ>मकता Jदएका थए । राजनी1तक दल र 8थानीय
:भा#वतले मुआ'जाको साथै केह :1तशत सेयर Jदनुपन2 अडान राtदै आएका छन ् । उनीहले जqगाको
चलनचतीको भ@दा बढ म
ू य Jदएर I1तप1ू त Jदनप
ु न2 र राहत8वप प1न सेयर Jदनप
ु न2 माग राखेका
छन ् । 8थानीयको मागलाई राजनी1तक दलहको प1न पण
ू समथन रहे को छ । 8थानीय सरोकार
स>म1तले कानुन#वपर त गएर :भा#वतका लाग रातो पासपोट Jदनप
ु छ भ@ने माग राखे प1न आलोचत
हुने डरले सबै राजनी1तक दलहले 8थानीयका माग सबै पूरा गन आफूहले कुनै कसर नराtने बताए ।
सरकारले आयोजनाको मोडलबारे 1नणय नगदा 8थानीय :भा#वतह थप सम8यामा पदa गएका छन ् ।
1नमाणको मोडेल तयार नहुँदा I1तपू1त लगायतका #वषय अलपT परे का छन ् । आयोजनाले डुबाउने भ@दै
उOत IेTमा जqगा खFरदDबEC केह वष अ1घदे Vख नै रो\कएको छ भने बcकले ऋण समेत नJदँ दा 8थानीय
आHनो गजr टान स\करहे का छै नन ् । सरकारले 1नमाणको मोडल तय नगदा 8थानीयको जqगाको मूय
अझै बuने दे Vखएको छ । 1नमाणको मोडेल तय गरे र जqगाको वैwा1नक तFरकाले नापजाँच गरे र माT
I1तपू1तको लाग मूयांकन गनुपन2 8थानीयको माग छ । आयोजनाले मोटामोट पमा जqगाको
मुआ'जा माTै ६२ अब लाqने अनुमान गरे को छ । तर, कुन आधारमा Nय1त खच लाqने भ@नेबारे 8थानीय
:भा#वतले थाहा पाएका छै नन ् । सबै :भा#वतको जqगादे Vख गुमाउने सMपिNतको I1तपू1त Jदएर माT
सरकारको दा1यNव पूरा नहुने भ@दै 8थानीयका माग:1त म@Tी wवाल प1न थप लचलो भइन ् ।
‘#व8थापनप1छको जीवन पJहलेभ@दा राkो होस ् भ@ने सु1निYचत गन2 हो’, कायEमलाई सMबोधन गदa
म@Tी wवाल ले भ1नन ्, ‘पुनवास एवं पुनथापना योजना तजुमा गFरनेछ । Nय8तो eयव8था
आजभो>लको अ@तराि56य eयव8थाअनुसार नै हुने हो । कसैको प1न Dबचल हुँदैन ।’
यस IेTका :भा#वत 8थानीयले सरकारले चाँडो I1तपू1त Jदएमा आफूह आHनो घर र जqगा छा}न
तयार रहे को बताए प1न सरकारले पया|त बजेट eयव8था गनसकेको छै न । 8थानीयले आयोजनाबारे मा
चाँडो 1नणय गन सरकारलाई दबाब Jदएको कारण गोरखा र धाJदङलाई पOकC मोटरे वल पुलले जोडे प1न
गोरखाको आघाटतफको बजारमा खासै चहलपहल छै न । आयोजना 1नमाण भएमा उOत बजार
पूणपमा डु'ने भएकाले बजारमा थप संरचना ब@नछाडेका छन ् । 8थानीय सरोकार स>म1तका
Jदनेशकुमार ढकालले प1न 1छटोभ@दा 1छटो मुआ'जा Jदएमा पुनवासका लाग सहयोग पुqने बताए ।
आयोजना सु हुनुअ1घ नै एकमु5ट पमा मुआ'जा पाउनुपन2 8थानीयको माग छ । Nयसमा राजनी1तक
दलहको प1न समथन छ । ‘मुआ'जा Jदएर जqगा खा>ल गराएर माT ठे Oका Jदनुपछ’, धाJदङ– ३ का
सभास3 एंव नेकपा एमालेका नेता राजे@y :साद पाBडेले भने, ‘1नमाण गन आउनेलाई खा>ल जqगा

उपल'ध गराउनुपछ । Nय8तो भएन भने ठे केदारले I1तपू1त माग गदa जा@छ ।’ उOत आयोजनामा कFरब
पाँच हजार घरपFरवारका ४५ दे Vख ५० हजार बा>स@दाको बसोबास रहे को अनुमान गFरएको छ । तर क1त
मा1नसको बसोबास छ भ@नेबारे तNकाल तRयांक बाJहर आउनप
ु न2 सभास3 पाBडेको माग छ । उनले भने,
‘२४, ४५, ४८ वा ५१ क1त हजार छन ् Nयो तNकाल 1निYचत गनुप¥यो ।’ उनले म@Tी wवाल सँग बजेटको
स1ु निYचतता गरे र आयोजना कJहलेदेVख स
ु हुने भनेर पटक–पटक :Yन गरे का थए ।
नेपाल काँेसका संसद य दलका :मख
ु सचेतक एवं 8थानीय बा>स@दा चनकाजी े5ठले आयोजना स
ु
गन Jढला भयो भनेर आफूले अथ र ऊजाम@Tीको साथै सचवसँग प1न कुरा राखेको भ@दै Jढला गरे र
जनतालाई सा8ती नJदन आह गरे । उनले आयोजनाले आHनो सMपिNतको साथै ऐ1तहा>सक ठाउँ
डुबाउने भए प1न दे शका लाग Nयाग गन लाqदा प1न सरकार कुन मोडल अपनाउने भ@नेबारे मै अलमलमा
परे को बताए । उनले तNकाल 1नणय गरे र काम अगाड बढाउन आह गरे । पव
ू म@Tी एवं काँेस सभास3
कमला प@तले आयोजनाका लाग घर छा}न ४५÷५० हजार जनता तयार रहे प1न सरकारले काम चाँडो स
ु
नगरे मा आEोश पोVखन ् । उनले भ1नन ्, ‘जनता घर छा}न तयार छन ् तर सरकारले 1नणय गनसकेन
।’ उनले राजनी1तक दलहले आयोजना बनाउन :1तबxता जाहे र गदा प1न सरकारले \कन 1नणय
नगरे को भनेर :Yन गFरन ् । धाJदङ–२ का एमाले सभास3 गु:साद बुलाकोट ले सरकार भरलाqदो
तFरकाले :8तुत हुन नसकेको कारण आयोजनाबारे अनेक :Yन उठे को बताए । Nय8तै, धाJदङ– १ का अका
एमाले सभास3 धनबहादरु घलेले प1न आयोजनाको काम 1छटो अगाड बuनुपन2 बताए ।

नेपाल काँेसका सभास3 Jदलमान पाVनले आयोजनाको <ोत कसर जुटाउने भ@नेबारे ऊजा
म@Tालयले ठोस 1नणय गरे र अगाड बuन Jढला भएको बताए । एमाओवाद का सभास3 कृ5ण धताल र
आशा कोइरालाले आHनो पाटv र जनता उOत आयोजना अगाड बढाउन जुनसुकै सहयोग गन तयार रहे को
बताउँ दै सरकारले Jढलासु8ती गरे मा आपिNत जनाए । रा:पाका सभास3 परशुराम तामाङले जनताका
जायज माग पूरा गरे र अगाड बढन ् ऊजाम@Tी wवाल लाई सुझाव Jदए । पूव जल<ोत रा,यम@Tी एवं
रा:पाका नेता ठाकुर :साद शमाले आयोजनाका लाग बजेटमा रकम #व1नयोजन नगरे मा शंका गदa सबै
शंका 1नवारण गन2 तFरकाले सरकार अगाड बuनुपन2 बताए । उनले भने, ‘बजेटमा पैसा नराखेसMम
जनतालाई #वYवास हुनेछैन ।’ नेपाल काँेस गोरखाका सचव पूणबहादरु दाहाल, एमाले गोरखाका
:1त1नध कृ5णबहादरु नेपाल र एमाओवाद गोरखाका पूवसभास3 अमर तमुले आयोजना अगाड
बढाउन 8थानीय :भा#वत बा>स@दा र राजनी1तक दलह तयार भए प1न सरकारले Jढलाइ गरे कामा
आपिNत जनाए । कायEममा आयोजनाका कायकार 1नद2 शक गोपाल ब8नेत र अdयI डा. लमी :साद
दे वकोटले 8थानीयको माग सMबोधन गरे र आयोजना अगाड बढाइने बताएका थए । गोरखा र धाJदङ
िजलाको >समानाको बुढ गBडकC नद मा 1नमाण गFरने उOत आयोजनाको बाँधको उचाइ २६३ >मटर

हुनेछ भने कFरब ४८ \कलो>मटर ताल ब@नेछ । आयोजना 1नमाण भएमा उOत ताल नेपालकै सबैभ@दा
ठूलो हुनेछ ।
बुढगडक जल व!युत ् आयोजनामा आशंकै आशंका 'कन ?
धाJदङ र गोरखा िजलाको >समाना भएर वहने बुढ गBडकC नद मा १२ सय मेगावाटको जलाशययुOत
जल#व3यत
ु ् आयोजना 1नमाण हुने चचा अझै छ । कुन मोडलबाट 1नमाण गन2 भ@नेबारे सरकारले 1नणय
गFरसकेको छै न । धेरै म@Tीहले उOत आयोजनाको 8थलगत अdययन गFररहे का छन ् । 8थानीय
बा>स@दा र 8थानीय राजनी1तक दलह आयोजना 1नमाण 1छटो होस ् भ@ने पIमा भए प1न कसर
आयोजना बनाउने र <ोत कहा“बाट जट
ु ाउने भ@नेमा सरकारले 1नणय नगरे को कारण दलहले आशंका
गFररहे का छन ् । शE
ु बार ऊजाम@Tी राधा wवाल ले गरे को 8थलगत अdययनमा आयोिजत कायEममा
दलका नेताहले eयOत गरे को #वचारको सMपाJदत अंश :

न मन लागेको छ
– *चनकाजी +े,ठ / मुख सचेतक, नेपाल का.ेस
आयोजना \कन Jढलो भयो भनेर मैले म@Tी, सचव सबैसँग कुरा गरे को छु । यो आयोजनाले मेरो सबै
सMपिNत डु'छ । >सयो गा}ने ठाउँ प1न बाँकC हु@न । Nयह भएर चार सय मेगावाट Iमताको माT
आयोजना बनाउने भनेर लागयो । तर, अJहले छ सयबाट १२ सय पुqयो । मेरो डु'छ भनेर भएन, दे शको
लाग केह गनुपन2छ । म कतै समायोजन होउँ ला, तर भीमसेन थापाको ज@म8थल, सयान बेसी,
DTपुरासु@दर मि@दर सबै डु'ने भयो । १२ सय मेगावाट बनेप1छ नेपालको लोडसेडङ अ@Nय हु@छ । य8तो
बेलामा हामीले मन खM
ु याउनुहुँदैन । मेरो सबै ज>मन डु'छ, Nयह भएर मलाई त न मन लागेको छ तर
दे शको लाग केह हु@छ भने मेरो सबै डु'दा प1न मुटुमाथ ढुंगा राखी हा8नुपरे को छ भनेको ज8तै
अव8थामा म छु । यो पFरयोजना सफल पान सबै >मलेर लाqनुपछ । लाठ प1न नभाँचने सप प1न मन2
तFरकाले अगाड बuनुपन2छ । आघाटको जqगा र घरजqगाको माT बढ मुआ'जा हुने होइन, सबै IेTको
मूयांकनअनुसार मुआ'जा हु@छ ।सबैको एउटै मूय हुँदैन । उचत \क>समको मूयांकन राtनुपछ । यो
पFरयोजना दईु हातमा ल}डु हुनुपछ । एउटा, राि56य गौरवको पFरयोजना, दो<ो भनेको पयटन #वकास,
#वYव#व3यालय 8थापना, फेवातालभ@दा १५ गुणा ठूलो ताल ब@छ र #वYवभरका पयटक आउँ छन ् र
यहाँको सMभावना ख
ु छ । ते<ो हात भनेको झोलाभFर मुआ'जा र सेयर हुने । Nयसको लाग हामी सबैको
सहयोग र :1तबxता चाJह@छ । अकr कुरा, यो IेTका जनताको सम8या तNकाल समाधान गनुपछ ।
सरकारको आHनो सेयर भएको बcकबाट यहाँका जनतालाई ऋण Jदएर काम गन Jदनुपछ । ६१÷६२ अब
मुआ'जा लाqछ भ@ने कुरा छ, Nयोभ@दा बढ भएमा प1न Jदनुपछ ।

चलनचतीको भ0दा बढ मुआ1जा 2दनुपछ3
– राजे04साद पाडे /सभास!, धा2दङ–३, नेकपा एमाले
आफु ज@मेको ठाउँ छाडेर अ@यT जानप
ु दा सबैलाई पीडा नै हु@छ । यो पीडाभ@दा प1न अझ राkो कुरा
पाइयो भने राkो । मोटरको पल
ु पाइयो भने झोलुmगे पल
ु \कन चाJहयो र ? गुMनेभ@दा पाउने राkो भयो
भने Nयसलाई सहजपमा >लनप
ु छ । Jदँ दैन भ@नुहुँदैन, उचत मुआ'जा >लएर छा}नप
ु छ । नौबीसेको
मा@छे ले बाटो Jदँ दैन भनेको भए पोखरा र गोरखा तथा आघाटका मा@छे ले मोटर चuथे होला ? गोरखाका
मा@छे ले जqगा Jद@नँ भनेको भए Nयताबाट आउने गाडी यहाँ आउने पाउँ दै नRयो । धेरै राkो :ा|त हु@छ
भने नोOसान प1न सहनप
ु न2 हु@छ । रा,यले दे ओस ् भ@ने माग राtनु जायज छ । सुहाउँ दो बVु झँ दो माग
माqनुपछ । पाउने भयो भने \कन नमाqने भ@ने चलन प1न छ । सMपिNतवालाले प1न वx
ृ भNता माqने
चलन छ । पाइयो भने माqन मन होइन, हात फरा\कलो गन2 चलन छ । Nयो कुरालाई प1न dयान Jदनुपछ ।
आयोजना बनेप1छ धेरै संरचना डु'नेछ । 8कुल कलेज, गाउँ सबै डु'नेछ । डुबेप1छ योभ@दा राkो ठाउँ
Jदनुपछ । २४, ४५, ४८, ५१ क1त हजार #व8था#पत हुने हो Nयो तय हुनुप¥यो । अJहलेको चलनचतीको
भ@दा बढ मुआ'जा Jदनुपछ । #व8था#पत हुनेले अकr ठाउँ मा धेरै 1तनुपन2 हु@छ । आयोजनाको सेयर
Jदनुपछ । मुआ'जा, रोजगार सबै Jदनुपछ । नापी न>मलेको जqगा धेरै छ, फेFर नापी गरे र जqगाको
वा8त#वकता >मलाउनुपछ । पुजाको अनुसार माT मुआ'जा पाउने भएकाले #वकास स>म1तले बेलैमा
dयान Jदनुहोला । मुआ'जा नJदएसMम ठे Oका Jदँ दा ठे केदारले दाबी बढाउँ दै जा@छ । बनाउन आउँ दा त
खा>ल जqगा Jदनुपछ । रा,यले ज>मनको #ववाद टुंqयाउनुपछ । आयोजनाको लाग पैसाको कुनै सम8या
छै न । सात÷आठ िजलाको जनतालाई सेयर Jदने हो भने यो आयोजना बनाउन जनताबाट पैसा जMमा
हुन सOतछ । कोह #वदे शी गुहानुपदa न । बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ जसको पालामा सु भए प1न
आ–आHनो पाटvको :चार गर बुढ गBडकC अगाड बढाऔं । 8थानीय जनताको अवरोधको कारण
संसारमा य8ता आयोजना रो\कएका छन ् । राि56य :सारण लाइन २२ वषदे Vख ब@नसकेको छै न । तसथ
लाइन #व8तार गन2बारे प1न चाँडै सोनुप¥यो । Dबजुल qयासको >स>ल@डरमा लैजाने होइन, तार ता@ने
ठाउँ को प1न सम8या समाधान गनुपछ । सबै सम8या समाधान गन सबैले मत गनुपछ । जनताले
म@Tीसँग :1तबxता खोजेका छन ् । जनतासँग छलफल गन2 माT होइन, अकr बजेटमा पैसा राtनुपछ ।
#व8था#पत हुनेभ@दा प1न ब@छ \क ब@दै न भ@ने च@ता दे Vख@छ । काम सु गछु भ@ने :1तबxता चाJहयो
।
रोजेको र खोजेको 9तपूत3 2दनुपछ3
– धनबहादरु घले, सभास!, धा2दङ–१, नेकपा एमाले
गत माघ ८ गतेअगाड सभास3ह जहाँ बसे प1न माघ ८ मा सं#वधान आउँ छ भनेर सोdने ठूलो समूह थयो
। अJहले यो :Yन 1नि5Eय भएको बेला धाJदङ र गोरखाका सभास3लाई फेFर अकr Nय8तै :Yन आएको छ,
बुढ गBडकC आयोजना ब@छ ? म त भ@छु, जहाँ इछा Nयहाँ उपाय । सरकारले चायो भने ब@छ । चीनमा

२२ हजार मेगावाटको एउटै आयोजना ब@यो । चीनमा Nयो बनाउँ दा #वYवभर #वरोध भएको थयो । चीनले
१३ लाख जनतालाई चNत बझ
ु ाएर पुनवास कायEम याएर बनायो । यहाँ त १२ सय मेगावाट माT हो ।
Nयह भएर सबैले चायो भने बनाउन स\क@छ । धाJदङको १३ र मेरो IेTका माT सातवटा गा#वस यो
आयोजनाबाट :भा#वत हुनेछन ् । आयोजना बनाउनु माT प1न ठूलो कुरा होइन, यो IेTका पीडतलाई सह
तFरकाले पुनवास गनु ठूलो कुरा हो । सह तFरकाले पुनवास भएन भने म प1न आ@दोलनकार को पमा
अगाड बuछु । यो आयोजना 1नमाण गदा ४८ \कलो>मटर लामो ताल ब@नेछ । अJहले भएका पाँच हजार
घर #व8था#पत हुनेछन ् । यJद तालको वFरपFर ‘Fरङरोड’ बनायो र Nयहाँको जqगा रा,यले सबै
#व8था#पतलाई 1नजी बनाएर उपल'ध गरायो भने कसैले प1न म #व8था#पत भएको भनेर महसस
ु गदa न ।
धेरै मुआ'जा Jदनुप¥यो भनेर यसलाई Jढला गनु भएन, जुनसुकै हालतमा प1न यो आयोजना ब@नुपछ ।
सबै एकजुट भएर अगाड बढे मा आयोजना ब@नेछ । यो आयोजना ब@न÷बनाउन 8थानीयको सहयोग
चाJह@छ । रोजेको र खोजेको I1तपू1त Jदनुपछ । Nयसका लाग साथ Jदन तयार छु ।
नय0=ण गनु3 जर
– कृ,ण *धताल / सभास!, एमाओवाद
यो आयोजना सMप@न गन2 हाkो प1न दा1यNव हु@छ । डुबानमा पन2 जनताका सम8या समाधान गनुपछ ।
यो आयोजाको लाग झBडै तीन खब रकम लाqने अनुमान छ । तसथ यो सानो आयोजना होइन । तर,
चालू आवमा #व1नयोजन गFरएको बजेटमdये अJहलेसMम २१ :1तशत प1न खच भएको छै न । अकr कुरो
धेरै बजेट लाqने भएकाले ब@न सOतैन \क भ@ने आशंका प1न छ । तर एकै पटक बजेट राtनप
ु दa न । हरे क
वष एउटा 1निYचत बजेट राtदै जाँदा काम गन सिजलो हु@छ । जनतालाई सेयर प1न Jदन स\क@छ ।
सरकारले चायो भने जुनसक
ु ै बेला बजेट जट
ु ाउनसOछ । अJहले राजनी1तक तरलता छ र राजनी1तक
1नयिु Oत फेरबदल भइरह@छन ् । Nयसबाट आयोजना :भा#वत पानुहुँदैन । Nयसलाई 1नय@Tण गनु जर
छ । यो आयोजना डा. बाबरु ाम भzराईले अगाड बढाएको । तर, आज उहाँलाई याउन स\कएन । उहाँलाई
याउनप
ु दRयो । यो आयोजना ‘हाNती आयो, हाNती आयो फु8सा’ भ@ने अव8था नआओस ् । सबैको
सहम1तको साथ अगाड बढ । साना–साना सम8याले नरोक ।
मौBखक तबCताले मा= हुदै न
ठाकुरसाद शमा3 /पूवज
3 लDोत राEयम0=ी, नेता रापा
जनताको नाममा #व>भ@न पाटv :1त1नध र सरोकार स>म1तले जुन कुरा eयOत गरे का छन ्, Nयसलाई
सरकारले मागदशनको पमा >लनुपछ । जनताले ‘काम 1छटो गर’ भनेका छन ् । आयोजनाबारे मौVखक
:1तबxताले माT हुँदैन, बजेटमा पैसा नराखेसMम जनतालाई #वYवास हुनेछैन । आयोजना :भा#वत
IेTका जनताको जqगा क1त JदनसMम DबEC/#वतरण रोOने ? सरकारले बजेटमाफत रकम #व1नयोजन
नगरे सMम मुआ'जा पाउने अव8था रहँ दैन । मुआ'जा नपाएसMम कसैले प1न छा}दै न र छा}ने कुरा प1न

हुँदैन । आयोजनाबारे जनतालाई आYव8त पान2 भनेकै बजेट राखेर हो । यो आयोजना बनेमा गोरखा र
धाJदङले माT फाइदा >लने होइन, नेपाल रा,य नै लोडसेडङबाट मO
ु त हुनेछ ।
बजेट GयवHथा गनुप
3 -यो
– कमला प0त / पूवम
3 0=ी एवं सभास!, नेपाल का.ेस
मुलुकमा ऊजाको सम8या छ । सहरदे Vख गाउँ सMमका जनताले लोडसेडङको मार भोगेका छ । अJहले यो
बुढ गBडकC आयोजनाबारे ठूलो बहस छ । यसलाई 1नमाण गनुपन2छ । तर यहाँको जनताको अपेIा के हो
? Nयो रा,यले पूरा गनुपछ । यो आयोजनाबाट ४५/५० हजार जनता #व8था#पत हुनेछन ् । उनीह सबैलाई
यो आयोजनाको Jह8सेदार बनाउनुप-यो । आयोजना बनाउने भनेप1छ जqगा \कनबेच रो\कएको माT छ,
काम अगाड बढे को छै न । जqगा DबEC नभएप1छ यहाँका जनताले औषध उपचार गन र छोराछोर
पढाउने खच समेत जुटाउन पाएका छै नन ् । रा,यले तNकाल कुन मोडेलबाट बनाउने भ@ने तय गरे र एउटा
‘Eाइट एFरया’(1निYचत सीमा) बनाएर मुआ'जा Jदनुप-यो । आयोजनाबाट :भा#वतहको eयवि8थत
पुनवास गनुप-यो । आयोजना पूरा हुनुअ1घ नै माथ डाँडामा सु@दर ब8ती बनाऔं । यहाँका जनताले
>सmगो मुलुकको लाग Nयाग गन तयार भएको कारण रा,यले प1न डाँडामा सु@दर ब8ती #वकास गनुप-यो
। यो पFरयोजना ऊजाम@Tी राधा wवाल कै पालामा सु होस ् । राजनी1तक दलहले :1तबxता जाहे र
गरे का छ~, जनताको पIमा लडेका छ । जनताको #वपIमा 1नणय गन खो,यो भने Nयसो गन Jदनेछैन~ ।
पFरयोजना 1छटो स
ु गनुप-यो । 1छटो बजेट eयव8था गनुप-यो । हरे क वष ५० अबको दरले
छुयाउनप
ु ¥यो । कुनै प1न राजनी1तक दलले बहानाबाजी गरे र रोOनु भएन । जqगाबारे वैwा1नक
नापजाँच गरे र तNकाल मुआ'जाको काम थानप
ु -यो ।
अपनJव महसुस गराउनुप-यो
– 2दलमान पाBLन, सभास!, नेपाल का.ेस
हाkो दे श>भT पया|त :ाकृ1तक <ोत र साधन भए प1न हामीले Nयसलाई चलाउन नसकेको कारण हामी
गFरब हुनपुगेका ह । Nयह भएर नेपाल>भT ८० हजार मेगावाट #व3युत ् उNपादन हुने सMभावना हुँदा प1न
बNती>भT अdयाँरोमा ब8न बाdय छ । नेपाल अप#वक>सत दे शबाट सन ् २०२२ सMम #वक>सत दे शमा
पुqने योजना छ । Nयसका लाग सबैभ@दा बढ जल#व3युत ् आयोजना अगाड बढाउनुपछ । Nयह भएर
बुढ गBडकC जल#व3युत ् आयोजना सरकारको :ाथ>मकतामा परे को आयोजना हो ।सरकारको
:ाथ>मकतामा परे प1न यो आयोजनाबाट ठूलो जनसंtया #व8था#पत हुनेछ । हजार 8थानीय ज@म र
कमथलो छाडेर जानुपन2छ । कुनै चज पाउन कुनै चज त गुमाउनुपन2छ । पुनवास कायEम याउँ दा
जनतालाई अधकतम लाभ Jदने उेYय सरकारले >लनुपछ । अब कुन मोडा>लट मा जाने हो तय हुनुप¥यो
। कसर <ोत जुटाउने हो ? सरकारले तNकाल कुरा अगाड याउनुप¥यो । यो पFरयोजना सरकारको माT
भ@दा प1न 8थानीय र नेपालका सबै जनताको हो । यो पFरयोजना सXचालन गदा अपनNव हुनुपछ ।

अपनNव महसुस भयो भने भ#व5यमा कुनै अवरोध आउँ दै न । यो पFरयोजना सMप@न हुने बेलासMम
के@yदे Vख 8थानीय दलह एकबx भएर अगाड बuनप
ु छ । दे शलाई अँdयारोबाट उ,यालो1तर लैजान
#व8था#पतहलाई चNत बझ
ु ाएर अगाड बuने काम सरकारले गनुपछ ।
उिNकन पन 2दनु भएन, *चJत दख
ु ाउनु पन भएन
– गुसाद बुला3कोट /धा2दङ–२, सभास!, नेकपा एमाले
जहाँ जुन खेती हु@छ, Nयहाँ Nयह खेती गनुपछ । यो IेTमा उNपादन भइरहे को अ@नको वा#षक मूय
बढ मा २० करोड पैयाँ होला । तर :8ता#वत योजनाको वा#षक #व3युNको मूय ३०/३५ अबको हु@छ ।
नेपाल सरकारले जुन #व3युNको खेती गन2 योजना अगाड बढाएको छ, यो आफमा 8वागतयोqय हो ।
डुबानIेTका मा1नसका लाग यो आयोजना डरलाqदो ब1नरहे को छ । अ1न यो IेT बाJहर रहे काहको
लाग मूलतः सहरका जनताको लाग यो पFरयोजना रहर लाqदो बनेको छ । कसैका लाग डरलाqदो र
कसैका लाग रहर लाqदो बनेको पFरयोजनामा सरकार भरलाqदो बनेर उ>भनुप-यो । जनताको चNत
बुझाइJदनुप-यो । डर लाqनेको चNत र रहर लाqनेको इछा पूरा गFरJदनुप-यो । हामी तपाइहले
1नवाचत गरे का जन:1त1नध ह, तपाहको पIमा वकालत गन2छ । तपाइको Jहतमा काम गन2छ ।
रा,यको लागनीमा पाँच अब बढे र कुनै सम8या हुँदैन । दश अब बढे र कुनै सम8या हुँदैन । सहर बनाइJदऔ
कोह बाJहर जाँदैन । बढ 1नचो-यो भने फुिNक@छ, अJहले धेरै क8ने काम नगर । आयोजनाबाट अJहलेको
प8
े । बढ
ु ताको पीर भयो भने प1न भ#व5यको लाग राkो हुनछ
ु गBडकC प1न चाJहयो र जनताको चNत
प1न बु नप
ु -यो । Dबजल
ु माT होइन, पयटन IेTको प1न #वकास हुनेछ । कMपनीमाफत 1नमाण भयो भने
जनताले सेयर पाउने छन ् र स>म1तमाफत ब@यो भने सेयर नपाउने भएको छ । जनतालाई इछा लाqदो◌े
सेयर हान Jदने हो भने यो पFरयोजनाको लाग पैसा खो,न जानप
ु दa न । सरकारले आउँ दो आवमा बजेट
eयव8था गFरदे ओस ् । गोरखा र धाJदङको आथक #वकास गन2 यो पFरयोजना उMकाउनJु दन प1न भएको
छै न र जनताको चNत प1न दख
ु ाउन भएको छै न ।
9मता र *चअनुसार रोजगार
– आशा कोइराला /सभास!, एमाओवाद
यो आयोजना कसर सMप@न गन2 भ@नेबारे चि@तत छ । 8थानीय जनताको आवाज सु@ने र सरकारको
तयार बारे हामीले हे Fररहे का छ । यो आयोजना सफलतापूवक सMप@न गन2 काममा मेरो पाटvको
महNवपूण भू>मका हुनेछ । 8थानीय जनताले आHनो जqगाज>मनको उचत मुआ'जा र उचत पुनवासको
eयव8था खोजेका छन ् । यहाँका :भा#वत IेTका बा>स@दालाई Iमता र चअनुसारको रोजगार प1न
Jदनुपछ । 8थानीयलाई यो आयोजनाको सेयर Jदनुपछ । :भा#वत IेTका जनताको लाग #वशेष कायEम
नै सXचालन गनुपछ । क8तो कायEम भ@नेबारे रा,यले सोनुपछ । पाटvको तफबाट आयोजनालाई
सहयोग गन2छ । आयोजना सMप@न गन रा,यले माT हुँदैन, जनताको #वशेष भू>मका हुनेछ । यो

आयोजना पूरा गन हामी हाkो ठाउँ बाट :1तबx छ ।
अण तेDोजHतै हुने हो 'क ?
– अमर तमु / पूवस
3 भास! एवं एमाओवाद, गोरखा
आयोजना कJहलेदेVख सु भएर कJहलेसMम ब1नसOछ भ@ने जनताले शंका गरे का छन ् । आयोजनाले
हाkो इ1तहास बोकेका गाउँ ÷सहर अब रहनेछैन । परापूवकालमा पुखाहले बनाएका ब8तीह #व8था#पत
हुनेछन ् । 8थानीय #व8था#पत हुनु दःु खद कुरा भए प1न यो आयोजना ब@दा सम मुलुकलाई फाइदा
पुqनेछ । आयोजनाले डुबाउने भनेप1छ अJहले नै यो IेTका बा>स@दामा eयावहाFरक सम8या दे खापरे का
छन ् । तर प1न राि56य गौरवको आयोजनाले Dबजुल अभाव हुने बेला उNपादन गन स\कने भएकाले
मुलुककको कायापलट गन2छ । आयोजना कसर अगाड बढाउने भ@नेबारे ऊजाम@Tी र सचवबीच #ववाद
छ भ@ने सु1नएको छ । यJद Nय8तो हो भने आयोजना फेFर :भा#वत हुने आशंका बढे को छ । जनताको
बीचमा आइपन2 eयवधान हल गन हामी दल तयार छ । #वकास स>म1तले वा अ@य :\Eयाबाट बनाउने
भ@ने #ववाद भएर अण ते<ोजसर फेFर Jढलो हुने हो \क भ@ने 8थानीयको आशंका छ ।
साझा सहयोग रहनेछ
– कृ,णबहादरु नेपाल/ नेकपा एमाले, गोरखा
बुढ गBडकC जल#व3युत ् आयोजना 1नमाणप1छ भ#व5य के हुने भ@ने च@ता आघाट माT नभई यो
:भा#वत IेTका बा>स@दाको छ । यो योजनाबारे जनताको धेरै #वम1त छै न । कामको ग1त अ@Nय@त Jढला
छ । वातावरणीय अdयनको काम प1न बाँकC छ । आयोजना#वरोधी कोह प1न हुन सOतैन । भो>लका
Jदनमा जनताका सम8या सMबोधन भएन भने सम8या आउँ छ । #व8था#पतबारे के हुने हो ? कानुनीपमा
क8तो eयव8था गनुपन2 हो ? सभास3हले क8तो गह
ृ काय र ऊजा म@Tालयले क8तो jि5टकोण बनाएको
छ ? 8थानीय जनताको सहम1तबेगर कुनै प1न आयोजना सMप@न हुन सOतैन । आयोजनालाई हाkो
तफबाट साझा सहयोग रहनेछ र पीडत जनतालाई साथ Jदनेछ ।
जनता आ0दोRलत हुनेछन ्
– प ूण ब
3 हादरु दाहाल /स*चव, नेपाल का.ेस, गोरखा
आयोजना 1नमाणप1छ यो IेTका २९ वटा गा#वसका जनताहको अव8था के हुने ? रा,यले के–के
eयव8था गन2 ? यो :Yन बढ
ु गBडकC आयोजनासँग माT होइन नेपालमा ब@ने सबै आयोजनाका :भा#वत
जनताका हुन ् । रा,यले eयव8थापन गदa न भने जनताह आ@दो>लत हुनेछन ् । Nय1तबेला हामी जनताको
आ@दोलनमा हुनेछ । कुनै 1निYचत ठाउँ मा माT कायEम गरे र पुqदै न । यहाँका सबै जनताको अdययन
गरे र सम8या समाधान गनुपछ । सरकारमा ब8नेहले आयोजनाको मोडेलबारे सौदाबाजी गदa ◌ै
जनतालाई आरो#पत गदa आयोजना नै कुिBठत गन2 काम भयो भने राkो हुँदैन । Nयसको लाग नेपाल
काँेस सध सचेत र सजग छ । काँेस जनतालाई उचत राहत Jदएर आयोजना अगाड बढाउन :1तबx

छ।

जनताको *चJत बुझाउनुपछ3
– परशुराम तामाङ /सभास!, रापा
यो आयोजना दे शका 1निMत फाइदाजनक छ । १२ सय मेगावाटको आयोजना भनेको सानो होइन । ठूला–
ठूला फाँट र ब8ती, 8कुल मठमि@दर, सबै डु'ने भए प1न यसले रा56लाई माथ उठाउँ छ भने बनाउनु राkो
हो । कुनै प1न आयोजना सMप@न गन 8थानीय जनताको चNत बझ
ु ाउनैपछ । चNत नबझ
ु ाएसMम
आयोजना सMप@न हुन सOतैन । 8थानीय जनताका मागह परू ा गरे र यो गौरवशाल आयोजना सMप@न
गन मैले खेनप
ु न2 भ>ू मका 1नवाह गन2छु । जनताका जायज मागको पIमा जJहले प1न उ>भरहे को हुनेछु ।
कसैको पन Sबचल हुदैन / राधा Tवाल, म0=ी, ऊजा3
यो आयोजनाले :भा#वत भएका जनताको सम8या के छ भ@ने भावना बु न आएकC हुँ । धेरै
अगाडदे Vखको :यासमा आएको हुँ । ज@मेको घर, खेलेको आँगन, जqगा डु'दा दःु ख र पीडा हु@छ । लामो
समयदे Vख जqगाज>मन DबEC गन पाउनुभएको छै न । तर, यो दे शको #वकासको लाग तपाइह :1तबx
हुनुहु@छ । य8तो पीडा अब लामो समयसMम रहँ दैन । अJहले बढ
ु गBडकCले केह समय पीडा Jदएको होला
यो एउटा खस
ु ीमा पFरणत हुनुपछ । भो>लका Jदनमा यो IेTको >सँगो #वकास हुनुपछ । यो आयोजनाले यो
IेTको कायापलट गन2छ । #व8था#पतहलाई घर बनाइJदन 1निYचत मापदBड बनाएर अगाड बuनेछ ।
यो वFरपFरको माT होइन, यो सबै IेTको #वकास हुनेछ । जलाशयले सबै1तरका मा@छे लाई आक#षत
गन2छ । पयटकCय राजधानीको पमा यसलाई #वकास गन2छ । चन
ु ावको बेलामा :1त8पधा होला तर
#वकासमा हामी राजनी1त गदa न । Jहजो कुन सरकारले यो आयोजना अगाड बढायो होइन, यो सरकारमा
कसको िजMमेवार के छ, Nयोअनुसार आयोजना अगाड बढाउने हो । यो राि56य गौरवको आयोजनालाई
जोड Jदएर १ नMबरमा राखेर अगाड बढाएका छ । यो आयोजना अवYय ब@छ । अब 1नमाणको लाग
सरकारले बजेट #व1नयोजन गन2छ । #वNतीय eयव8थापन कसर गन2 भ@नेबारे हामीले 1नयौल
गFरसकेका छै न । 1छzै 1नयौल गन2छ । धेरै आयोजनामdये यो आयोजना अगाड छ । #वकास भनेको
पानी र माछाज8तो हो । #वकास भनेको जनताको लाग हो । तपाहको भावना र सोच बु न तथा
ऊजालाई सुझाव के छ भ@ने बु नआएकC हुँ । अब 1छzै :भा#वत IेTको जqगाको लगत तयार हुनेछ ।
यसको लगत तयार नभएसMम क1त Jदने भ@ने हुँदैन । आगामी Jदनमा यो काम मुtय :ाथ>मकतामा
राtनेछ ।

जqगा अधहण सामा@य होइन । सबै :भा#वतको जqगादे Vख गुमाउने सMपिNतको I1तपू1त Jदएर माT
सरकारको दा1यNव पूरा हुँदैन । #व8थापनप1छको जीवन पJहलेभ@दा राkो होस ् भ@ने सु1निYचत गन2 हो ।

पुनवास एवं पुनथापना योजना तजुमा गFरनेछ । हरे क घरधरू लाई कसर eयव8थापन गन2 भ@ने कुरामा
dयान Jदइनेछ । Nय8तो eयव8था आजभो>लको अ@तराि56य eयव8था नै हो । यसलाई सरकारले
मा@नैपछ । हामीले अ@तराि56य8तरमा यसको eयव8थापन गन2छ । कसैको प1न Dबचल हुँदैन भ@ने
कुरामा आYव8त गछु । तपाइका माग सिजलै परू ा हुनेछन ् । पुनवास र पुनथापना सिजलै हुने यो
आयोजना सन ् २०१६ दे Vख नै यसको 1नमाण अ1घ बuनेछ । सन ् २०२० सMममा सMप@न गन :यNन
रहनेछ ।
सम8या पैसाको होइन संकपको र :1तबxता हो । यो आयोजना परू ा गन jढ संकिपत छ । यसमा
जनताको पण
ू सहयोगको अपेIा गरे को छु ।
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एककृत पहल नै व!युत ् वकासको आधार
ऊजाम@Tी राधाकुमार wवाल
ऊजाम@Tी राधाकुमार wवाल १९५४ माच २९ मा ज@मेकC हुन ् । सेBट मेFरज कलेज >सलोङ, भारतबाट
मान#वकCमा 8नातक गरे कC उनले मेघालयि8थत नथ इ8टन Jहल यु1नभ>सट बाट राजनी1तशा8Tमा
8नातकोNतर गरे कC छन ् ।
#व3याथo कालबाटै राजनी1तमा :वेश गरे कC wवाल ले नेकपा एमालेको #व>भ@न तहको साmगठ1नक
िजMमेवार सMहा>लसकेकC छन ् । उनी अVखल नेपाल मJहला सmघको सं8थापक महासचव, पाटv
#वभाजनप1छ नेकपा मालेअ@तगत अनेमसmघको अdयI भएकC उनी पाटv एकताप1छ हाल सmघको
वFर5ठ उपाdयI पदमा रहेकC छन ् । पJहलो सं#वधानसभामा सभास3 बनेकC उनी मJहला दबाब समूहकC
कायकार सद8य तथा मJहला अdययन के@yकC अdयIसमेत हुन ् । एमालेकC पो>लट'युरो सद8य उनी
२०७० फागुन १३ गतेदेVख ऊजाम@Tीको िजMमेवार 1छन ् ।

ऊजा #वकासको :चरु सMभावना हुँदाहुँदै प1न मुलुकले कहाल लाqदो लोडशेडङको सामना गनु पFररहे को
छ । राजनी1तक अि8थरताकै कारण ऊजाको यथोचत #वकास गन नस\कएको हो । अJहले यसअ1घका
सरकारले 1नमाण गरे का आधार>शलामा टे Oदै ऊजा म@Tालयले जल#व3युNको #वकासका लाग काम
गFररहे को छ । सन ् १९९६ नेपालले भारत सरकारसँग #व3युत ् eयापार सMझौताको पहल गरे प1न सन ्
२०१४ मा माT हामी सफल हुन सOय~ । सMझौताले #व3युत ् #वकासको ठूलो ढोका खोलेको छ । Nयससँगै
लामो समयदे Vख थाती रहे को ६ हजारभ@दा बढ मेवा Iमताको पXचेYवर जल#व3युत ् आयोजना, पिYचम
सेती जल#व3युत ् आयोजनाको काम अ1घ बढे को छ । यसबीच अण ते<ो, उपलो कणाल जल#व3युत ्
आयोजनाको पीडीए भइसकेको छ । दध
ू कोशी, आँधीखोला, नौमुरे, उNतरगmगा, अणलगायत अ@य
आयोजनाको काम प1न अ1घ बढाइँदै छ । राि56य गौरवको तामाकोशी जल#व3युत ् आयोजना 1नमाण हुँदै
छ । बूढ गBडकC र नल>सङगाढ जल#व3युत ् आयोजना प1न अ1घ बढे को छ । १० हजार मेवा Iमताको
कणाल चसापानी ज8तो बह
ृ त ् आयोजना प1न छ । 8वत@T ऊजा :व{धकहले अ1घ बढाएको 1तला १ र
२ जल#व3युत ् आयोजनाले प1न ग1त >लएका छन ् । यसर अ@य धेरै साना, ठूला आयोजनाको काम अ1घ
बढाइएको छ ।
अJहलेसMम हाkा अधकांश जल#व3युत ् आयोजना बहावमा आधाFरत छन ् । Nयसले गदा Jहउँ दमा
नद ÷खोलामा पानीको माTा घटे प1छ #व3युत ् उNपादन एकदमै @यून हुने गरे को छ । यसले 1नMNयाएको

#व3युत ् अभावलाई eयव8थापन गन जलाशयमा आधाFरत आयोजना 1नमाणमा जोड Jदइएको छ ।
तNकालका लाग अ@तरदे शीय :सारण लाइन 1नमाण गर Jहउँ दमा #व3यत
ु ् आयात गन2 योजना
बनाइएको छ । ठूला आयोजना 1नमाण भइसकेप1छ मt
ु यतः भारत Nयसप1छ बmगलादे श,
ीलmकालगायत साक IेTीय मल
ु क
ु मा #व3यNु को बजार #व8तार गन स\क@छ । सन ् २०३५ सMम परू ा गन2
गर #व3यत
ु ् #वकासमा उNपादनका साथै :सारण लाइन #व8तार र #वतरणको योजना ब@दै छ । यसका
लाग नेपाल ीड कMपनी 8थापना गन2बारे मि@TपFरष3ले 1नणय गFरसकेको छ । #व3यत
ु ्
#वकाससMब@धी २०४९ को ऐन र २०५० को 1नयमावल लाई समयानक
ु ू ल पFरवतन गन #वधेयकको तयार
हुँदै छ । यसर हालको सरकारले Dबजल
ु उNपादनको बह
ृ त ् ढोका खो>लसकेको छ ।
#व3युत ् :ाधकरण, नेपाल सरकार, #व3युत ् #वकास कMपनीले प1न आयोजनाह बनाइरहे का छन ् ।
1नजीIेTको लगानीमा प1न #व>भ@न आयोजना 1नमाण हुँदै छन ् । नेपाल सरकारको २५ :1तशत लगानी
रहे को पिYचम सेती जल#व3युत ् आयोजनाका मुtय लगानीकता ी गज2ज कMपनीसँग आयोजना 1नमाण
गन2 :\Eया अ1घ बढाइएको छ । कोशी, गBडक, कणाल र महाकाल जलाधारका आयोजनाका उNपादन र
:सारण लाइन 1नमाणको :\Eया अ1घ बढे को छ । Nय8तै, #व3युत ् चह
ु ावट तथा चोर 1नय@Tण गन 8माट
>मटरको अdययन था>लँ दै छ । \कनेर Dबजुल :योग गन 8माट काड :योगमा याउन अdययन शु
गFरएको छ । Nयसबाहे क वैकिपक ऊजा :योग बढाउन र ामीण तथा सामुदा1यक #व3युतीकरणमा प1न
सरकारले dयान बढाएको छ । यसर पJहलो चरणमा लोडशेडङ @यूनीकरण गदa उ,यालो नेपाल बनाउन
अ1घ बuछ~ । दो<ो चरणमा सन ् २०१९/२० दे Vख हाkो उ3योगलाई पया|त माTामा Dबजल
ु उपल'ध
गराउने योजना सरकारको छ । Nय8तै #वदे शी लगानीकता तथा खर दकतालाई आक#षत गन2 :यास हुँदै
आएको छ ।
#व3युत ् #वकासका योजना तथा Nयसलाई काया@वयनमा याउन हामीसँग थ:
ु ै चन
ु ौती तथा अ|यारा
छन ् । 1नःस@दे ह, हामीकहाँ अ@तरसरकार सम@वयको अभाव छ । 1छटोछFरतो \क>समले सेवा :वाह हुन
नसOदा लगानीकता पOकै प1न 1नNसाJहत भएका छन ् । ऐन, 1नयमका आधारमा चनुका साटो
तजDबजी अधकार :योग गनाले य8ता सम8या आएका हुन ् । म@Tालयअ@तगतका 1नकायह—
#व3युत ् :ाधकरण, #व3युत ् #वकास #वभाग तथा म@Tालय 8वयMले प1न आआHनो दा1यNवको काय
सMपादनमा Jढलाइ गनु हुँदैन । यJद गछ भने Nय8तो 1नकाय वा eयिOतलाई दिBडत गनुपछ । यसर
सबैको िजMमेवार पFरभा#षत गरे र अ1घ बuन सOय~ भने जल#व3युNको #वकासले फ}को मान2छ ।
#व3युत ् चह
ु ावट २६ :1तशत हुनु र नेपाल #व3युत ् :ाधकरणको बOयौता प1न धेरै बढ हुनु #व3युत ् IेTको
चन
ु ौती हो तर यसलाई eयव8थापन गन2 :यास हुँदै छ । अकr कुरा, #व>भ@न 1नकायमा आवYयक
जनशिOत समयमा पFरपू1त गन नसOदा प1न सम8या दे Vखएका छन ् । अJहले #व3युत ् :ाधकरणमा
FरOत पदपू1त नहुँदा Nयहाँ धेरै फाइल रो\कएको छ । राजनी1तक अि8थरताका कारण :ाधकरणको बोड

बैठक समयमा ब8न सकेन । Nयसले गदा कैय~ #व3युत ् eयापार सMझौता समयसीमा स\कएका कारण
खारे जीमा परे । यो #वडMबनाको अ@Nय गनु आवYयक छ । क1तपय :व{धकले जल#व3यत
ु ् आयोजनाको
लाइसे@स होड गरे र ब8ने र Nयसको \कनबेच गन2 :विृ Nत छ । Nयसले प1न आयोजना #वकासमा सम8या
याएको छ ।
जल#व3युत ् नेपालको सम#ृ xको एउटा ब>लयो आधार हो । Nयसकारण जल#व3युत ् #वकासका लाग
अ@तरम@Tालय सम@वय प1न Nय1तकै जर छ । यस IेTका सम8यालाई प1न आपसी सम@वयमा
पा@तरण गर अ1घ बuन सके #व3युत ् #वकास नै दे श #वकासको मूल आधार ब@नेछ ।
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नजी9े=को भूRमकात सरकार नै ! व वधामा
नेपालको जल#व3यत
ु ् #वकास कछुवा ग1तमा Jहँ डरहे को छ । जल#व3यNु को बजार, यसको आवYयकता,
महŒव र यसमा गन सOने सMभावनाहW 1नकै उच छ । #व3यNु को माग य1त छ \क ज1त उNपादन गरे
प1न त
ु @त बजारमा खपत हुने अव8था छ । म
ू यमा राजनीतीकरण गरे प1न Nयसले खास फरक पदa न,
\कनभने Dबजल
ु को #वकपका Wपमा 1नकै खचलो डजेल |लाBट :योग गन बाdय भइरहे को अव8था छ
। जेनेरेटरबाट उ3योग चलाउँ दा उNपादन लागत एकदम उच पन गएको छ । Nयसले चरम अ|यारो
उ3योग चलाउनु वा सम जनताको दै 1नकC चलाउनु 1नकै क5टकर ि8थ1त हो । तर, य1त हुँदाहुँदै प1न
जल#व3युNको #वकास हुन नसOनु मुलुककै आथक #वकासको असफलताको 3योतक हो भ@ने लाqछ ।
हाkा धेरै उ3योगले कचा पदाथको अभाव खे|नु पFररहे को छ । कचा पदाथकै लाग आयातमा भर
पनुपन2 अव8था छ । बलतल बाJहरबाट कचा पदाथ याएर चलाएको उ3योगले उपयुOत बजार
नपाउने अकr सम8या खे|नु पFररहे को छ । तर, जल#व3युत ् उ3योगका लाग बाJहर कुनै कुरामा भर पनु
पदa न, <ोत हामीसँगै छ, बजार प1न छ । य1त हुँदाहुँदै प1न Dबजुल उNपादन गन नसOनु रा,यकै लाग
लाजमदr #वषय हो ।
जल#व3युत ्◌्को #वकासलाई अ1घ बढाउने :मुख िजMमेवार नेपाल #व3युत ् :ाधकरणको हो ।
:ाधकरणले केह राkो काम प1न गFररहे को छ तर अJहलेको चरम #व3यत
ु ् सmकटको कारण

:ाधकरणको एकाधकारवाद :णाल हो । हुन त #व3युत ् #वकास नहुनुमा #व>भ@न कारण छन ् ।
राजनी1तक ह8तIेपले काम गन नपाउन,ु कानूनी eयवधान वा अ@य सम8या प1न छन ् । :ाधकरण
बाJहरको राजनी1तक Vखचातानी प1न अकr कारण मा@न स\क@छ । तर, कुनै प1न सं8था सबै खाले
चन
ु ौतीका बीच नै काम गन खडा भएको हु@छ । Nयसकारण यी सबै चन
ु ौतीसँग सामना गरे र प1न
:ाधकरणले जुन ग1त Jदनुपयो Nयो हुन सकेन । :ाधकरणलाई सरकारले काम गन2 वातावरण नJदएको
पOकै हो । कर ब २ दशक अ1घसMम जल#व3यत
ु ्, बाटोघाटोलगायत पव
ू ाधार #वकासको काम गन2 दा1यNव
सरकारको माT हो भ@ने बझ
ु ाइ थयो । अJहले भने पव
ू ाधार #वकासमा 1नजीIेTलाई याउने पन2
अवधारणा आएको छ । खासगर जल#व3यत
ु ् #वकासमा 1नजीIेTको आकषण धेरै नै बuयो । तर,
1नजीIेTले कुनै प1न उ3योग–eयवसायमा आउनुअ1घ लगानी गन2 वातावरण हे छ । एउटा लगानीकताले
आHनो लगानी सुरIाको अव8था र बजारलाई पJहलो :ाथ>मकतामा राtछ । Nयसप1छ :1तफल खो,छ ।
रा,यले यसको सु1निYचतता गनुपछ । तर, मलाई लाqछ अJहले प1न सरकार तथा :ाधकरण
1नजीIेTको आवYयकताका #वषयमा 3#व#वधामा नै छ । सबै सरकारले नै गन2 हो, 1नजीIेT आएर #वकृ1त
माTै याउँ छ, मुनाफाका प1छ माT लाqछ भ@ने सोचाइ सरकारको हो भने 1नजीIेTले प1न यसमा टाउको
दख
ु ाउँ दै न । हामी आHनो लगानी अW IेTमै बढाउँ छ~ । यह 3#व#वधाले प1न धेरै सम8या 1नMNयाएज8तो
हामीलाई लाqछ ।
अJहले प1न नी1त1नमाता, सरकार, यसका अधकार हW तथा :ाधकरणसँग जल#व3यत
ु ् #वकासको 8प5ट
jि5टकोण छै न । Nयसैले लामो अवधदे Vख कैय~ आयोजनालाई अ1घ बढाउन छाडेर एकाकालाई दोषारोपण
गन2 गFरएको हो । #व3यत
ु ् #वकासमा हामी के चाह@छ~ ? सरकारको के भ>ू मका हो ? 1नजीIेTलाई सामेल
गन2 हो \क होइन ? गन2 हो भने के भ>ू मका Jदने हो ? भ@ने कुरा स8
ु प5ट हुनु नै अJहलेको ट}कारो
आवYयकता हो । अकr कुरा, नेपालको जल<ोतका #व#वध आयाम छन ् । >सँचाइका ठूठूला आयोजना
#वकास गनु प1न कृ#ष:धान दे शका लाग उिNतकै आवYयक छ । Nय8तै, साह>सक पयटनका लाग प1न
पानीको महNव छ । Dबजल
ु माT नभई जल<ोतका बहुआया>मक उपयोग हुन स\करहे को छ \क छै न ? धेरै
ठाउँ मा #व3यत
् ाएर #वकास गFरएको छ \क छै न ? भ@ने कुरालाई
ु ् आयोजनाहW प1न राkर #वचार परु य
गMभीरतापूवक हे Fरनुपछ । वा8तवमा हामीकहाँ #वwहWको कमी छै न । तर, यी सबै कुरा नी1त तथा
काया@वयनमा :1तDबिMबत हुने संय@T नै ब@न स\करहे को छै न । यो नै अJहलेको सबभ@दा च@ताको
#वषय हो । Nयसकारण सव:थम आधारभूत काम पूरा गर~ । 1नजीIेTको करलगायत अ@य कुरा
तपसीलका हुन ् । Nयसकारण सबै IेTको भू>मका र jि5टकोण 8प5ट नभएसMम जल#व3युत ् #वकासमा
सफलता :ा|त गन स\कँदै न । यह कुरा #वदे शी लगानीमा प1न लागू हु@छ । लगानी याउन चाह@छ~ \क
चाहँ दैन~ ? लगानीकतालाई 8वागत गन2 \क सMझौतामा सह गFरसकेप1छ #व>भ@न चाJहँ दा/नचाJहँ दा
मुाहW Vझकेर दःु ख Jदएर भगाउने ? सMझौता गदा नै \कन राkर dयान Jदन स\करहे का छै न~ ? यो प1न
सवाल छ ।

वा8तवमा जल#व3युत ् माT होइन, सबै IेT सरकार अ@योलको >शकार भएको छ । सबैको dयान
राजनी1तमा छ, राजनी1तक वातावरण Jठक भयो भने सबै IेTले ग1त >ल@छ ।
हामीकहाँ अ@तरसरकार सम@वयको अभाव छ । यसले गदा कुनै प1न काम समयमा हुँदैन । :शास1नक
Jढलासु8तीको >शकार सामा@य जनतादे Vख उ3योगी–eयवसायी सबै हुनु परे को छ । कुनै उ3योग
सXचालनको अनुम1त >लन मह न~/वषसMम प1न अिझनु परे का उदाहरण छन ् । Nयसले गदा
लगानीकता काम शुW हुनुपूव नै 1नNसाJहत हु@छन ् । हामी सबै अJहले राजनी1तक ि8थरतातफ dयान
Jदइरहे का छ~ । अJहले अ@तFरम कालमा सम8या भए प1न राजनी1त ठक भएप1छ सबै ठक हु@छ भनेर
पVखदापVखदै दशक Dब1तसOयो । :शास1नक 1नकायमा प1न राजनी1तक :भाव र दबाब परे को दे Vख@छ ।
तर, अझै प1न दे शमा राजनी1तक ग1तरोध अ@Nय भएको छै न । यसले आथक #वकासमा गMभीर असर
पारे को छ ।
जल#व3यत
ु ् आयोजना :भा#वत IेTका बा>स@दाले प1न आयोजनामा अ|याराहW सज
ृ ना गन2 गरे का छन ्
। तर, यसमा आयोजना #वकास गन2 कMपनी र 8थानीय बा>स@दाको दोहोरो सम@वयको भू>मका हुनु
जर छ । आयोजना #वकास गदा 8थानीय समुदायमा पOकै प1न असर पछ, क1तपय #व8था#पत हुनुपन2
अव8था प1न आउँ छ । रा56 1नमाणका Eममा य8तो अव8था संसारभFर हु@छ । तर, Nयो समुदायलाई
I1तपू1त Jदएर, पुनः8थापना गरे र #वकासको कामलाई ग1त Jदनुपछ । समुदाय8तरमा प1न राजनी1तक
चलखेल हुन,े दल य 8वाथसJहत आयोजनालाई बाधा पुरय
् ाउने काम हुने गरे का छन ् । २/४ मेगावाट
Iमताको आयोजनाले 1नYचयै प1न :भा#वत IेTका सबैलाई रोजगार Jदने, बाटोघाटो, 8कूल, चौतार सबै
बनाइJदने माग पूरा गन सOदै न । Nयसैले य8ता आयोजनामा अवरोध नपुरय
् ाई #वकास कायलाई सहयोग
गनुपछ । एउटा दलको सरकार हुँदा गरे को नी1त 1नणयलाई अकr दलको सरकारले काया@वयन नै गनु
नहुने भ@ने धारणा राखेको पाइ@छ, जसमा पFरवतन आउनुपछ । राkा र सकाराNमक कायका लाग दल य
8वाथबाट माथ उनु जर छ ।
य1त हुँदाहुँदै प1न हालै जल#व3यत
ु ् #वकासका लाग केह सकाराNमक कदम चा>लएका छन ् । भारतसँग
#व3यत
ु ् eयापार सMझौता भएको छ । नेतNृ वमा बसेकाहWमा सकाराNमक सोच आउन सके भो>लका
Jदनमा हामी :श8त #व3युत ् उNपादन गन सOछ~ । Nयसले आम नेपाल को जीवन8तर माथ उठाउनेछ
भने दे श आथक उ@न1तको >शखरमा चuनेछ ।

केशवXवज अ*धकार
सहस*चव
ऊजा3 म0=ालय

नयाँ व!युत ् नीतले समे[नुपन\ प9
शW
ु का Jदनमा संसारभर ऊजाIेTमा रा,यको एकाधकार थयो । नेपालमै प1न शW
ु का Jदनमा #वदे शीको
अनद
ु ान सहयोगमा सरकार 8तरबाट माT जल#व3यत
ु ् आयोजना बनेका हुन ् । :जात@Tको
पुनः8थापनाप1छ आथक उदार करणको अवधारणा आयो र #व3यत
ु ् उNपादना 1नजीIेTको लगानीको
ढोका ख
ु यो । Nयसप1छ माT #व3यत
ु ् उNपादनलाई उ3योगको मा@यता Jदँ दै लगानी नी1त याइयो ।
नी1तले लाइसे@स :णाल को eयव8था गर्यो । सरकारले पJहलो जल#व3यत
ु ् #वकास नी1त २०४९ यायो ।
Nयो नी1तअ@तगत सरकारले #व3युत ् ऐन २०४९ र #व3युत ् 1नयमावल २०५० यायो । अJहलेको हाkो
#व3युNसMब@धी कानूनी eयव8था यसैअनुसार च>लरहे को छ । सरकारले २०५८ सालमा अकr जल#व3युत ्
#वकास नी1त त यायो । तर, Nयसलाई :भावकार काया@वयन गन ऐन1नयम ब@न सकेको छै न ।
यससMब@धी :8ताव संस3बाट पाFरत हुन सकेको छै न । अJहले फेFर नयाँ ऐनका Wपमा केक8ता eयव8था
हुनुपछ भ@नेबारे छलफल भइरहे को छ ।
#व3यमान ऐनले केक8ता काम ग¥यो ? भ@ने #वYलेषण गदा दईु /चारओटा कुरा दे Vख@छ । 1नजीIेTलाई
संलqन गराउने, लाइसे@स #वतरण गन2, लाइसे@स :ा|त eयिOत वा सं8थाले आयोजनाको सव2Iण गन2,
आयोजना डजाइन गन2, Nयसप1छ उNपादन अनुम1तका लाग सरकारले लाइसे@स Jदने, लाइसे@स
पाइसकेप1छ बढ मा ५० वषसMम लगानीकताले Dबजल
ु 1नकाने र :ाधकरण/Eेता सं8थालाई Dबजल
ु
बेने, लगानीकताले आHनो लगानी उठाएर नाफा कमाइसकेप1छ 1निYचत अवधप1छ आयोजना
सरकारलाई ह8ता@तरण गन2 आJद eयव8था ऐनले गर्यो । अJहले लाइसेि@सङ :\Eयामा सम8या दे Vखयो
। पJहलो, यसले हाkो #व3यत
ु ् आवYयकतालाई गरे न । दो<ो, ठूला आयोजना बनाउने िजMमा पाएका
#व3यत
ु ् :ाधकरण वा सरकार सं8थाहW ‘अब #व3यत
ु ् #वकासको िजMमा 1नजीIेTको काँधमा पुqयो’

भनेर पछाड हटे । बजारमा माग भएप1छ 1नजीIेTले आयोजना बनाइहाछ भ@ने भयो । #व>भ@न
कारणले गदा 1नजीIेT प1न जोडदार \क>समले #व3युत ् उNपादनमा आउन सकेनन ् । Nयसकारणले
मागअनस
ु ार #व3यNु को आप1ू त हुन सकेको छै न । यसका अ@य #व#वध कारण छन ् । Dब8कुट चाउचाउ
उ3योगज8तै माग भएप1छ #व3यत
ु मा 1नजीIेTले लगानी गFरहाछ भनेर हे Fरयो । उNपादन भइहाछ र
नाफा कमाउँ छन ् । यसको म
ू य 1नधारण प1न कुनै 1निYचत आधारमा :1त8पधाका आधारअनस
ु ार
गFरएला, कुनै 1नयामक 1नकायले गला भ@ने पव
ू ानुमान गFरयो, जुन गलत साDबत भयो । जहाँ ज1त बेला
प1न 8थापना गन स\कने डजेल, थमल |लाBट ज8तो वा चाउचाउ उ3योगज8तो गर #व3यत
ु ् आयोजना
1नमाण गन स\क@न । नेपालमा जल#व3यNु को माT सMभावना छ । Nयसका लाग खोला, नद को प1न
#वशेष IेTमा माTै Dबजुल 1नकान स\क@छ । फेFर पानीको उपयोग Dबजुल 1नकानेबाहे क अ@य धेरै
कुरामा हु@छ, Nयसका धेरै आयाम छन ् । Nयसले पूवानुमान गFरएज8तो गर ‘माक2ट भन’ उ3योगका
Wपमा जल#व3युत ् फ8टाएन ।
सरकार IेTमा यससMब@धमा 1नकै सम8या छन ् । #व3युत ् आयोजनाका लाग य1त धेरै लाइसे@स फाइल
दता भएका छन ्, जसका कारण #व3युत ् #वकास #वभाग र म@Tालयले खास रचनाNमक काम गन
पाइरहे का छै नन ् । #व3युNको आगामी #वकासको बाटो कसर तय गन2 ? भ@ने सोने फुसदै छै न ।
लाइसे@स माqन आएका यी सबैले Dबजुल 1नकादै नन ् भ@ने थाहा प1न छ । तर, दता गनaपन2 कानूनी
बाdयता छ । यसले सरकार 1नकायको समय खच भएको छ भने अका1तर 1नजीIेT प1न आEा@त छ ।
1नजीIेTले प1न परू ापरू अ1निYचततामा काम गनु पFररहे को छ । बढ मा ५ वषसMमको सव2Iण लाइसे@स
Jदइ@छ । लाइसे@स >लएर प1न Nयो आयोजना उनीहWसँगै हु@छ \क हुँदैन, कुनै टुmगो हुँदैन । आयोजना
एकदमै :भावकार Wपमा अ1घ बढे मा, Nयसभ@दा अगाड काम गन पाइने भ@ने खालका eयव8था त छ ।
तर, Nयसलाई एकदमै :भावकार बनाउन आवYयक छ । NयTो ठूलो आयोजनाका लाग आफैले पैसा
लगानी गरे र साdय हुँदैन । #वNतीय eयव8थापनका लाग बैmक तयार हुनप
ु छ । उNपादन गरे प1छ Dबजल
ु
\क@ने 1नकायले \क1नJदनुपछ । Dबजल
ु बेन :सारण लाइन हुनप
ु छ । य8ता अनेक जJटलता छन ् ।
Nयसकारण कसैले पैसा खच गदa मा Nयो आयोजना #वकास भइहाछ भ@ने छै न । Nयसकारण अJहलेको
लाइसे@स ऐनले कुनै IेTलाई प1न सहज फाइदा पुगेको दे Vखएन । यसमा नी1तगत सम8या दे Vखएको छ ।
अJहले ज1त प1न आयोजनाहW ज1त छन ् 1तनको गुयोजना २२ दे Vख ३८ वष पुराना छन ् । 1तनलाई नयाँ
बजार अनुसार 8तरो@न1त गनुपछ । केह हदसMम सरकारले नै आयोजनाहWको अdययन गन2, Nयसबाट
कुन आयोजना सरकारले बनाउनु पन2 दे Vख@छ Nयसमा सरकार आफै अ1घ सनुपछ । उदाहरणका लाग
ठूलो जलाशययुOत आयोजना बनाउन 1नजीIेTले जोखीम >लन सOदै न । Nयसका लाग हजार~
मा@छे लाई #व8थापन गनुपन2 हु@छ । तुलनाNमक Wपमा कम जोखीम हुने आयोजना 1नजीIेTलाई
बनाउन Jदनुपछ । क1तपय आयोजनाचाJहँ सावज1नक 1नजी साझेदार मोडलअनुसार सरकार र

1नजीIेTको सहकायमा गनुपन2 प1न हु@छ । Nयसो हुँदा सरकारले नै :ाथ>मकताका आधारमा आयोजना
#वकासको अधकार इछुक पIलाई खल
ु ा :1त8पधाका माdयमबाट Jदने भनेर संशोधन गFरयो ।
जल#व3यNु को सम8या र समाधान दव
ु ै लाइसे@स नै हो भ@ने बझ
ु ाइ पाइ@छ । ठक मा@छे को हातमा
लाइसे@स पर्यो भने Dबजल
ु 1नि8कहाछ भ@ने पव
ू ानम
ु ान प1न पण
ू तया सNय होइन । हामीकहाँ ज8तो
नOसामा हे रेर मलाई यहाँनेर काम गन लाइसे@स Jदनु भनेर माग गदa मा लाइसे@स पाउने अ1तउदारवाद
नी1त संसारमा कह  छै न । :सारण लाइन होस ् नहोस ्, लाइसे@स Jदएप1छ Dबजल
ु उNपादन गन2
िजMमेवार सोह कMपनीको हो भनेर सरकार गैरिजMमेवार ब@नु हुँदैन । Nयसकारण लाइसे@स नी1तमा
सुधार जर छ । अकr, #व3यNु सँग सMब@धी एजे@सीहWको सं8थागत पुनःसंरचना गनु जर छ ।
#व3युत ् :ाधकरणलाई उNपादन, :सारण र #वतरण प1न गन2 दा1यNव Jदनु हुँदैन भनेर Nयसको
दा1यNवलाई खBडीकरण गन2 भ@ने सोच अनुसार काम अ1घ बढे को छ । Nयसअनुसार 6ा@स>मशन ीड
कMपनी दताका चरणमा छ । सरकार उNपादन कMपनी 8थापना गरे र सरकार 8वा>मNवका कामहW सबै
यसबाट गन2 सोच प1न हुँदै छ । #व3युत ् :ाधकरणलाई चाJहँ #व3युत ् #वतरणको िजMमेवार माT Jदने
भ@ने योजनाअनुसार नयाँ ऐन याउने तयार भइरहे को छ ।
1नयामक 1नकायमा प1न सम8या छ । एउटै बजारमा चाउचाउमा ज8तो :1त8पधा गन स\कँदै न । एउटा
IेTमा एउटाले भ@दा बढ Dबजुल Jदन त सOदै न । Nयसो हुँदा Nयहाँ चाहे र/नचाहे र एउटा कMपनीको
एकाधकार हु@छ नै । Nयसकारण Nयहाँ 1नयमन 1नकाय चाJह@छ । अतः #व3यत
ु ् 1नयमन आयोग गठन
गन ऐन ब@दै छ ।
:ाधकरणले माTै Dबजुल \क@नुपन2 बाdयता हुँदा Nयसले न\क1नJदएको खBडमा उNपादन भएको #व3युत ्
#वEC गन2 ठाउँ नै छै न । Nयसैले #व3युत ् eयापार कMपनी 8थापना गन2 सोच भएको छ ।
आवYयकताअनुसार आयात 1नयात दव
ु ै गन सOने Nय8तो 1नकायको खाँचो छ । eयापाFरक तथा
eयावसा1यक दव
ु ै काय गन2 गर कMपनी याउने सोच छ ।
अ@तरसरकार 1नकायमा सम8या छ । हुन त भारतलगायत अ@य मल
ु क
ु मा प1न वातावरणीय 8वीकृ1त
>लन वष समय लाqछ तर Nयहाँ 1निYचत :\Eया पुरय
् ाएप1छ 8वीकृत हु@छ भ@ने अनुमान भने गन
स\क@छ । तर, हामी कहाँ eयावहाFरक Wपमा अ>लक बढ सम8या हुने गरे को छ । तर, सम@वय नै
नभएको भनेर अWलाई दोषारोपण गFरहानु पन2 अव8था प1न होइन । हामीकहाँ एक3वार :णाल छ । तर
प1न सम@वयको अभाव भने छ ।
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बुढगडक आयोजनाले कसैलाई वचल पाद^ न :
म0=ी Tावाल
राजे@y ब8नेत
आघाट, ७ चैत । जलाशययO
ु त बढ
ु गBडकC जल#व3यत
ु आयोजना राि56य गौरवको आयोजना भएकाले
डुवान र :भा#वत IेTका पFरवारह कसैलाई #वचल नपाFरने उजा म@Tी राधा wावाल ले बताएकC 1छन ्
। बुढ गBडकC जल#व3युत #वकास स>म1तले आयोजनामा गरे को अ@तर\Eयामा 8थानीय
सरोकारवालालाई सMवोधन गदa म@Tी wावाल ले डुवान र :भा#वत IेTका मा1नसहको उचत माग
सMवोधन गन उजा म@Tालय र सरकार गिMभर रहे को बताइन ् ।
आयोजना सन ् २०१६ बाट 1नमाण काय सु गFरने भएकाले जqगा अधहण गन घर, गोठ, खेतवार र
पाFरवाFरक लगत >लने काम तNकाल सु गFरने उने बताइन ् ।
राि56य गौरवको आयोजना भएकाले सवै सरोकारवालामा इछाशOती, संकप र :1तवxता खाँचो रहे को
उनको भनाई छ । आयोजना #वYव पयटकCय के@y तथा पयटकCय राजधानी हुने भएकाले बुढ गBडकC
चEपथ 1नमाण गन अdययन गन2 तयार अ1नतम चरणमा पुगेको छ । डुवान र :भा#वत IेTका
बा>स@दालाई चEपथ 1नमाण गरे र राtन स\कने म@Tी wवाल को भनाई छ । आयोजना 1नमाण हुनेमा
पूण #वYव8त हुन 8थानीयलाई आह गद~◌ै बाJहर हला भए ज8तो उजा म@Tी र उजा सचवमा #ववाद
नभएको उनले 8प5ट पाFरन ् ।
नेपाल कांगे ्रसका :मुख सचेतक चीनकाजी े5ठले आयोजना 1नमाणको पIमा, डुवान र :भा#वत
IेTका वा>स@दाको उचत eयव8थापन गन गराउन सशOत भू>मका खेने बताए । पूव 8थानीय #वकास
म@Tी एवं सभासाद राजे@y :साद पाBडेले डुवान तथा :भा#वत IेTका जनता र नेपाल सवै जनताले
राि56य गौरवको जलाशययुOत बुढ गBडकC जल#व3युत आयोजनाको शेयर खFरद गन2 eयव8था >मलाउनु
पन2 बताए । आयोजना जनताको लाग भएकाले लगानी हुदा 1नमाण कायमा अवरोध र पूजी अभाव समेत
नहुने भएकाले अ@तराि56य :#वध, 8वदे शी लगानी र 8थानीयको सहयोगमा आयोजना सMप@न गन गनु
पन2 बताए ।
eयापार eयावसायमा उधारो गएको पैसा पाउनु पन2 र डुवान तथा :भा#वत IेTका वा>स@दालाई रातो
पासपोट Jदनु पन2 सJहतका माग राtदै बढ
ु गBडकC जल#व3यत
ु आयोजना सरोकार स>म1त
#वशालनगरका अdयI Jदनेश ढकालले माग पT बझ
ु ाएका छन ् । बढ
ु गBडकC जल#व3यत
ु आयोजनाको
Iमता १ हजार २ सय मेगावाट हुने र वा#षक उजा उNपादन ३ सय ३८ करोड य1ू नट हुने, }यामको उचाइ २

सय ६३ मीटर डबल आच या>भट , समु@y सतहबाट ५ सय ४० मीटर उचाईसMम पानी सतह रहने र
#विछ आकारमा ६३ वग \कलो >मटरको ताल हुने छ भने 1नमाण सMप@न गन २ सय ५० अव लगानी हुने
बताइएको छ ।
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‘पि_चम सेती जल व!युत ् आयोजना छटो गर’
Rमलन प`रयार/डोट
सन ् १९९४ दे Vख चचामा रहे को पिYचम सेती जल #व3युत ् आयोजना 1छटो लागू गन 8थानीय बा>स@दाले
माग गरे का छन ् । पिYचम सेतीको डुवान IेTमा पन2 डोट को तलारा, डडेधरु ाको बेलापुर, बैतडीको ढुंगाड र
बझाङ दे उराका बा>स@दाले पिYचम सेतीको चचाले आफूहWको भ#व5यमाथ खेलवाड भएको भ@दै
आयोजना 1छटो लागू हुनप
ु न2 या त आHनो IेTको #वकास 1नमाण हुनप
ु न2 माग गरे का छन ् ।
मुलुककै सबैभ@दा ठूलो ७ सय ५० मेघावाट #व3युत ् उNपादन गन2 Iमता भएको पिYचम सेती 1छटो लागू
नभए आफूहW संघषमा उDTने 8थानीय बा>स@दाले चेतावनी Jदएका छन ् । डोट , डडेधरु ा, बैतडी र
बझाङका पFरयोजना :भा#वत IेTका बा>स@दाले गत साता सदरमुकाम >सलगढ मा एक अ#पल
सावज1नक गर संघषमा उDTने चेतावनी Jदएका हुन ् । पिYचम सेती आयोजनाबाट डोट , बझाङ, बैतडी र
डडेधरु ाका १८ ओटा गा#वसका ४० ओटा ठाउँ :भा◌ा#वत हुनेछन ् भने सो IेTका कFरब १५ हजारभ@दा
बढ मा1नस :NयI :भा#वत हुनेछन ् ।
सन ् २०१९ मा 1नमाण पूरा गFरसOने गर नेपाल सरकार र च1नयाँ कMपनी ी गज2जबीच सहम1तमा
ह8ताIर भएप1छ संस3को :ाकृ1तक <ोतसाधन स>म1तले अ1नय>मतता भएको आशंकामा पिYचम सेती
लागू नगन 1नद2 शन Jदएप1छ #ववादमा परे को हो । चीनको ी गज2ज कMपनीसँग भएको सहम1तअनुसार
पिYचम सेती लागू गनुपन2 भ@दै ला>मखाल–३ पोRयानका कृ5ण लुहारको अगुवाइमा ५ सय 8थानीय
बा>स@दाको ह8ताIर संकलन गर िजला :शासन कायालय डोट का :मुख िजला अधकार लाई
बुझाएका छन ् ।
पिYचम सेतीको चचा चलेदेVख आHनो ठाउँ मा #वकास 1नमाणका काम ठ|प भएको भ@दै पिYचम सेती
ब@ने÷नब@नेबारे 1छटो टुंगो लगाउन 8थानीय बा>स@दाले यसअ1घ िजला :शासन कायालयमा तीनपटक
wापन पT बझ
ु ाएका थए । बैतडीको ढुंगाडनिजकको गय
ु ल मा ज>मनको सतहबाट १ सय ९५ >मटर
उचाइको बाँध 1नमाण गर जलाशययO
ु त आयोजना 1नमाण गन2 र भ>ू मगत स
ु ङमाफत पानी 1नकाल
डोट को बारपाटा गा#वसको रातापहडमा झार २ सय ५० मेघावाट Iमताका तीन टवाइनमाफत ७ सय ५०
मेघावाट #व3यत
ु ् उNपादन गन2 अ8टे «>लयन कMपनी 8मेकले लय राखेको थयो । 8मेकले आयोजनामा
लाqने रकम जट
ु ाउन नसOदा पिYचम सेती ओझेलमा परे को थयो ।

पिYचम सेती नब@ने भएप1छ 1नरास बनेका यहाँका बा>स@दा चीनको ी गज2ज कMपनीले पिYचम सेती
1नमाण गन जल<ोत म@Tालयसँग सहम1तमा ह8ताIर गरे प1छ खस
ु ी भएका छन ् । बैतडी र डोट को
सीमा IेTअ@तगत ढुंगाड तलारामा #वदे शी लगानीमा 1नमाण हुने भ1नएको मल
ु क
ु कै सबैभ@दा ठूलो
पिYचम सेती जल #व3यत
ु ् आयोजना स
ु नहुँदा 8थानीय १७ वषदे Vख अ@य #वकास योजनाबाट विXचत
हँ ◌ुदै आएका छन ् । पिYचम सेतीको चचा चलेदेVख आयोजना :भा#वत IेTका बा>स@दा >शIा, 8वा8Rय
खानेपानी र >सँचाइ कुलोज8ता महŒवपण
ू #वकास योजनाबाट विXचत भएका हुन ् ।
पिYचम सेतीको चचा चलेप1छ यो IेTको #वकास बजेट रो\कँदा #वकास ठ|प भएको डोट लामीखाल–७
तलाराका गणेश नेपाल ले बताए । ‘पिYचम सेती सु हुने भनेको य1तका वष Dब1तसOयो न त आयोजना
सु भएको छ, न त सरकारले >शIा, 8वा8Rय र पूवाधारलगायत IेTमा बजेट छुयाएको छ,’ नेपाल ले
भने । सेती\कनारमा रहे को तलारा, बेलापुर, ढुंगाड र दे उरा ब8तीका लाग सरकारले १७ वषदे Vख #वकास
बजेट नछुयाएको उनीहWले बताए । ‘हाkो गाउँ मा कुनै ठूला योजना आउँ दै नन ्, न त गैरसरकार
सं8थाको कायEम नै आउँ छ,’ गFरचौका–३ बDबनाका भीमबहादरु बोहराले भने, ‘यो त #व8था#पत हुने
ब8ती हो, Nयहाँ #वकासका लाग रकम खच गरे खेर जा@छ भनेर ामीण जल<ोत eयव8थापन कायEमले
सभ2 गरे र प1न पानीको धारा बनाएन ।’ बोहराका अनुसार गा#वसले प1न #व8था#पत हुने ब8ती भ@दै
पFरष3बाट बजेट नछुयाएका कारण आHनो गाउँ को #वकास भएको छै न ।
बैतडीको ढुंगाड र डोट को तलारा IेT पिYचम सेती जल#व3युत ् आयोजनाको मुtय जलाशय IेTमा पन2
भएकाले २ सय हे Oटर IेTफल समथर खेतीयोqय ज>मन रहे को तलाराका लाग 1नमाण हुने भ1नएको १
करोड बराबरको ठूलो नहर योजनासमेत \फता गएको 8थानीय गणेश ओडले बताए । डडेधरु ाको बेलापुर र
डोट को लामीखाल गा#वसको रातामाट भ@ने 8थानमा बाँध बनाएप1छ ढुंगाड र तलारा IेTका झ@डै ५ सय
पFरवार #व8था#पत हुनेछन ् ।
सेती\कनारमा रहे को ढुंगाड र तलारा IेT हरे क वष बाढ को चपेटामा पन2 गछ । गत भदौ पJहलो साता
परे को अ#वरल वषाका कारण तलारा र ढुंगाडको कFरब ८० Dबघा धान लगाएको ज>मन बगाएको छ ।
बस21न सेतीले खेतीयोqय ज>मन बगाउँ दै गए प1न आयोजना बनेप1छ डु'ने ठाउँ हो भनेर जल उNप@न तथा
:कोप eयव8थापन कायालय Jदपायलले यस IेTका लाग तटब@धको काम नगरे को 8थानीयको भनाइ छ
।
डोट , डडेधरु ा, बैतडी र बझाङको >समानामा रहे को यो IेTमा एउटा प1न उचमा#व र 8वाRयचौकC छै नन ्
। ‘सरकारले पिYचम सेतीका कारण यो IेTका लाग न त >शIा र 8वा8Rयमै लगानी गरे को छ, न त
#वकास 1नमाणमा,’ ओडले भने । सो IेTका बा>स@दाले पिYचम सेतीले गदा आHनो ठाउँ लाई सरकार र
गैरसरकार सं8थाले उपेIा गरे को छ ।
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मा*थलो तामाकोसी अवरोधको सव3= वरोध
आयोजनाHथल लामाबगरवासीबाट तJकाल आयोजना सaचालन गराउन माग

दपशंकर चौलागाb/दोलखा
माथलो तामाकोसी जल#व3युत ् आयोजनाको काम सात~ JदनसMम प1न ब@द भएप1छ अ1त :भा#वत
IेT लामाबगरका नागFरकले तNकाल काम सXचालन गन माग गदa काम सXचालन नभएमा कडा संघष
गन2 चेतावनी Jदएका छन ् । 8थानीयले Dबह बार एक #वwि|त जार गर मजदरु को माग सMबोधन भए
प1न नभए प1न काम रोOन नहुने बताएका छन ् । उनीहWले सेयर #ववादका कारण मजदरु र 8थानीय
आ@दोलनरत पI >सँगट वासीलाई हडताल ब@द नगन आह गरे ।
आयोजना गMभीर संकटतफ धके>लरहे को तफ चि@तत हुँदै उनीहWले आ@दोलनरत पIलाई राि56य
गौरवको आयोजना लामो समयसMम ब@द गर अ1नणयको ब@द बनाएको तNकाल रोकC वाता र
सहम1तमा जान आह गरे का हुन ् । #वwि|तमा िजलाि8थत राजनी1तक दलहWलाई आयोजनाका काम
तNकाल सXचालन गर 8वदे शी लगानीमा ब@न लागेको सम नेपाल को गौरवको आयोजनालाई
बचाउनसमेत उनीहWले अ#पल गरे का छन ् । लामाबगरका पूवगा#वस अdयI पेमानुबु शेपा र रामे तामाङ,
8थानीय राजनी1तक अगुवा >मजार शेपा, यादव आचाय, योदर शेपालगायत 8थानीय अगुवाहWको
ह8ताIर गर आयोजना eयव8थापन र :मुख िजला अधकार लाई आयोजना सXचालन गराउन
माग गरे का छन ् ।
दोलखाको लामाबगरि8थत 8वदे शी लगानीमा 1नमाण भइरहे को राि56य गौरवको जल#व3युत ् आयोजना
तो\कएको >म1त र अनुमा1नत लागतमा सMप@न गन चन
ु ौती बJढरहे का बेला आ@दोलनले आयोजना थप
संकटमा परे को नागFरक समाज दोलखाका अगव
ु ाहWको ठहर छ । कुल ३५ अब २ करोड लागतमा 1नमाण
भइरहे को आयोजनाले अबको दईु वषमा #व3यत
ु ् उNपादन गन2छ ।
सेयरको सवाललाई प1छ धकेलेर भए प1न आयोजनाका काम रोOन नहुने सवसाधारणको भनाइ
आइरहे को छ । ब@द र ह}तालले माT सम8या समाधान नहुने उनीहWले बताएका छन ् । मजदरु हWले ५
सय \कNता सेयरको eयव8था हुनुपन2 माग राखेर सात Jदनदे Vख हडताल जार राtन Jदनु eयव8थापनको
कमजोर भएको उनीहWको भनाइ छ । नेपाल Dबजुल , पे@टर, |लMबर तथा 1नमाण मजदरु यु1नयन
अdयI सोनाम दोज2 शेपाले माग पूरा नभएसMम आ@दोलन जार राtने अडान राखेका छन ् ।

>सँगट वासीले :भा#वत IेTका बा>स@दालाई दोलखा िजलाका लाग छुयाएको सेयरमा थपेर अ1तFरOत
सेयर Jदनप
ु न2 माग राtदै गरे को आ@दोलन प1न \फता >लन सवपIीय आह छ । यता, आफूहWले राखेको
माग सMबोधन नहुने संकेत दे खेप1छ मजदरु आ@दोलन \फता गन2 मनि8थ1तमा पुगेका बताइएको छ ।
उनीहWले ५ सय \कNता सेयर माग गदa आ@दोलन गFररहे का छन ् । ‘>सनो हाइोका जनरल Mयानेजर वाङ
र मजदरु संघष स>म1तका सद8यबीच भएको छलफलप1छ य8तो मनि8थ1तमा पुगेका हुन ्,’ 8थानीय
:शासनले जनाएको छ ।
छलफलमा >सनो हाइोका Mयानेजर वाङले ‘तपाहW मेरा कामदार हो, म तपाहWलाई सेयर Jदन प1न
सिOदनँ, आयोजनाले प1न Jदन सOदै न, तNकाल काममा फकनु नभए घर जानुहोस ्, #वकप सोनुहोस ्
भनेप1छ मजदरु हW आ@दोलन \फता गन2 मनि8थ1तमा पुगेका बताइएको छ । िजला :शासन
कायालयमा भएको दईु पIीय वातामा वाङले सो अ>भeयिOत Jदएप1छ तामाकोसी आयोजनासँग
#वकपमा सहम1त गन2 भएका छन ् ।
‘आयोजनाको काम सात Jदन रो\कइसकेकाले करोडां◌ै पैयाँको घाटा भइसOयो, म धेरै पखन सिOदनँ ,
#वकप सोन बाdय नबनाउनुहोस ्,’ जनरल Mयानेजरले #वशेष <ोतको उxृत गदa राजधानीलाई बताए ।
‘आयोजना ब@द हुँदा हामीलाई प1न च@ता छ, तर #वकप Jदनुपरो, तNकाल काम सXचालन गछ,’
संयO
ु त मजदरु संघष स>म1तका संयोजक सोनामदोज2 सेपाले भने, ‘सेयर नJदए प1न उचत #वकप
Jदनप
ु छ,’ उनले भने ।
ब@द आयोजना तNकाल खल
ु ाउन ऊजाम@Tी राधा wवाल ले :मुख िजला अधकार

:ेमलाल

ला>मछानेलाई टे >लफोनमाफत 1नद2 शन Jदएका बताइन ् । मजदरु हWको माग 8थानीय 8तरबाट भ@दा प1न
के@y य 8तरबाटै सMबोधन गनुपन2 जवाफमा :िजअ ला>मछानेले बताएको #वशेष <ोतले जनाएको छ ।
नेपाल कांेसका सभाप1त ताराबहादरु कोइरालाले 8थानीयका माग सMबोधनका लाग कानुनी तथा
eयावहाFरक सम8या समाधान गन आयोजनाले मागेअनस
ु ारको समय Jदएको बताए । उनले िजला
सम@वय स>म1त र आयोजनाका तफबाट तNकालै आयोजना सXचालन गराउन पहल गन2 1नणय भएको
बताए ।
आयोजनाको काम सXचालन गराउन दोलखाल नागFरक समाजलगायत #व>भ@न संघसं8थाले समेत
माग गरे का छन ् । आयोजनाको सेयर माग गदa आयोजनाको च1नयाँ ठे केदार कMपनी >सनो हाइोमा
कायरत मजदरु ले काम ब@द गर आ@दोलन गदa आइरहे का छन ् । उनीहWका कारण >स>भल, हाइो
मेका1नकल र इलेO6ो मेका1नकलको कामसमेत अवx छ । Nय8तै, >सँगट वासीले आयोजनाका गाडी र

ढुवानीका साधन चन रोक लगाएका छन ् । उनीहWले :सारण लाइनको काममा समेत अवरोध पु¥याएका
छन ् ।
यता, मजदरु हWले सेयर माग गदa आ@दोलन गरे प1न आयोजनाको कायालयमा काम गन2 मजदरु लाई
सेयर लगानीको eयव8था गFरएको छ । आयोजनाको :व{धक कMपनी अपर तामाकोसी हाइो पावर
कMपनीको :ब@ध पTमा eयव8था भएबमोिजम #व3युत ् :ाधकरण र कMपनीमा कायरत कमचार लाई
eयव8था गरे को ३ दशमलव ८४ :1तशत सेयरबाट लगानी गराएको आयोजनाले जनाएको छ । :ाधकरण
र कMपनीका कमचार का लाग ४ लाख ६६ हजार ५ सय ६ \कNता सेयरको eयव8था गरे को छ ।
आयोजनामा कायरत सMपूण मजदरु हWका लाग कमचार कै है >सयतमा सेयर लगानीको eयव8था गरे र
सेयर लगानी गFरस\कएको छ । आयोजनाको कMपनीमा दै 1नक ,यालादार र करारमा राखेका सबैलाई
सेयर लगानीको अवसर >मलाएको आयोजनाका एक अधकार ले बताए । तर आयोजना 1नमाणका लाग
सMझौता गरे को ठे केदारकोमा काम गन2 मजदरु को eयव8थापन गन2 िजMमा सोह कMपनीको हो ।
च1नयाँ कMपनी >सनो हाइो र भारतीय कMपनीमा काम गन2 मजदरु हW अJहले सेयरको माग गदa
आ@दोलन गFररहे का छन ् । #वदे शी ठे केदार कMपनीबाट 1नयुिOत पT >लएर काम गन2हWले सेयरको माग
गरे प1न 8वदे शी कMपनीमा काम गन2हWको माग भने उनीहWले समेटेका छै नन ् ।
नेपालको इ1तहासमा पJहलो पटक सबै दे शवासी र सबै वगको सेयर लगानी हुन लागेको पJहलो आयोजना
माथलो तामाकोसी जल#व3युत ् आयोजना (४५६ मेवा) हो । आयोजनाले नै पJहलोपटक 8थानीयलाई १०
:1तशत सेयर Jदने eयव8था गरे को हो । आयोजनामा दे शभरका कमचार सXचयकता, #वNतीय
eयव8थापन गन2 सं8था (कमचार सXचयकोष, नेपाल दरू सXचार कMपनी, नागFरक लगानीकोष र राि56य
Dबमा सं8थान) का कमचार हW, नेपाल #व3युत ् :ाधकरण र :व{धक कMपनीका कमचार हW र बाँकC
दे शभरका नागFरकका लाग समेत सेयर लगानीको अवसर Jदएको छ ।
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दोलखावासीको शेयर आवेदन सYकलन Hथ*गत
रवी@y गौतम

माथलो तामाकोशी जल#व3युत ् आयोजना सXचालक स>म1तले दोलखावासीलाई Jदइने १० :1तशत
शेयरका लाग आवेदन सmकलन >म1त दो<ोपटक सारे को छ ।
शेयर सmकलनको काय चैत १ गते पूव1नधाFरत भएकोमा 8थानीय बा>स@दा र मजदरू को आ@दोलनका
कारण स>म1तले पJहलोपटक ८ गतेसMमका लाग शेयर सmकलन >म1त सारे को थयो । तर, स>म1तले
श1नवार फेFर अकr #वwि|त जार गर दोलखावासीका लाग छुzय
् ाइएको शेयर सmकलन काय दो<ोपटक
अ1निYचतकालका लाग सारे को छ ।
‘िजला8तर य सम@वय स>म1तको फागुन ११ गतेको 1नणय #वधसMमत ढmगले काया@वयन गन
धतोपT बोडको 8वीकृ1त आवYयक भएको र बोडबाट :ा|त हुने 1नद2 शन/सहम1त/8वीकृ1तबमोिजम थप
:\Eया अ1घ बढाउनु पन2 भएकाले िजलावासीका लाग छुzय
् ाइएको शेयर सु1निYचत गर छुzै
#ववरणपT :का>शत गन2गर हाललाई सो समूहको शेयर 1न5कासन काय 8थगन गन2 1नणय गFरएको’
#वwि|तमा उलेख गFरएको छ ।
सXचालक स>म1तबाट म कानूनसMब@धी #वशेषwसJहत सMबx >मकका :1त1नधहWको
सहभागतामा वाता गन2 1नणय भएकाले हाल जार हडताल तNकाल 8थगन गर वातामा सहभागी हुन
प1न कMपनीले सMबx पIलाई आवान गरे को छ । आयोजनाको दै 1नक कामकाज पुनः सुचा गन
सMबx सबैको सहयोग अ1त जर भएकाले 8थानीय बा>स@दा3वारा :वेशमागको >सँगट लगायत अ@य
IेTमा सवार आवागमनमा भएको अवरोध तNकाल 8थगन गन तथा आयोजनाको अवx मुtय
1नमाणकाय सुचा गन प1न कMपनीले आह गरे को छ ।
आयोजनाबाट :भा#वत गा#वसले थप शेयर पाउनुपन2 माग गदa #वगत १ ह|तादे Vख दोलखाको >सँगट
आसपासका बा>स@दाले आयोजनाको मालवाहक तथा सवार साधनमा अवरोध गर आ@दोलन गदa आएका
छन ् ।
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४५ हजारलाई नयाँ बिHतमा सारे र बूढगडक आयोजना बनाईदै
राि56य गौरवको आयोजनाका पमा रहे को बढ
ू गBडकC जल#व3यत
ु ् आयोजनाबाट :भा#वत हुने 8थानीयवासीलाई
बसोबासका लाग एकCकृत पमा नयाँ ब8ती 1नमाण गFरने भएको छ ।
जलाशययO
ु त आयोजनाका कारण धाJदङ र गोरखाका ४५ हजार जनता :भा#वत हुने भएप1छ नयाँ ब8ती 1नमाण
गन लागएको हो । आयोजनाको बाँध २ सय ६३ >मटर अqलो हुने भएकाले Nयसबाट थातथलो छो}नप
ु न2
8थानीयवासीलाई राtन दव
ु ै िजलामा :भा#वत IेTभ@दा ३ सय >मटर माथ चEपथ 1नमाण गर
8थानीयवासीलाई राtने योजना रहे को छ ।
बढ
ू गBडकC जल#व3यत
ु ् आयोजना #वकास स>म1तले चEपथ 1नमाणका लाग पव
ू सMभाeयता अdययन श
ु गरे को
छ । स>म1तका अdयI लमी:साद दे वकोटाले केह Jदन>भTै सMभाeयता अdययनका लाग परामशदाता छनोट
गFरने बताए । पFरयोजनाबाट गोरखाका यालचोक, फुजेल, नाMजुङ, बm
ु कोट, अ<ाङ, बोलाङ, धावा, ता@yाङ,
आपोखर , आचनौटे , आ अबाङ सबैभ@दा बढ :भा#वत हुने छन ् । धाJदङको सलाङ, मैद , खर , चैनपरु ,
सयानटार, आग@चोक, DTपरु ास@
ु दर , मारपाक, मल
ू पानी, बसेर र बढ
ु ाथुम गा#वसको महNवपण
ू धान खेत तथा
टारह पानीम1ु न पन2छ ।
भीमसेन थापाको बगचा, पR
ु वीनारायण शाहको @वागी खाने धान खेत, :>सx DTपरु ास@
ु दर मि@दर, मास,
भटमासका लाग :>सx मासटार, Oयामन
ु टार, जोगीटार, सयानटारको तलो भाग, धाJदङ र गोरखाको :मख
ु
eयापाFरक IेT आघाट बजार प1न आयोजनाका कारण :भा#वत हुनेछ । आयोजनाले :भा#वतलाई सेयर र
घरजqगाको उचत मआ
ु 'जा Jदने बताएको छ । 8थानीय राजनी1तक दलले भने ५० :1तशत मआ
ु 'जा र ५० :1तशत
सेयर Jदन माग गरे का छन ् ।
बढ
ू गBडकC जल#व3यत
ु ् आयोजनाका सरोकार स>म1तका अdयI Jदनेशकुमार ढकालका अनस
ु ार आHनो थातथलो
छा}नु परे प1न उचत I1तप1ू त पाए सबैले सहयोग गन2छन ् । आयोजनाको ताल हालको फेवाताल भ@दा चौध गण
ु ा
ठूलो हुने र कर ब ४८ वग\कलो>मटर IेTफलमा फैलने हुनाले पयटन IेTका पमा समेत #वकास हुनेछ ।
भारतको उNतराXचलमा रहे को Jटहर बाँधभ@दा दईु >मटर अqलो बाँध ब@ने भएकाले आयोजनाले केह :भा#वतलाई
अdययन *मण गराउने तयार समेत गरे को छ । बढ
ू गBडकC आयोजनाका कारण 1नमाण हुने तालमा माछापालन,
जल#वहार गन >मने भएकाले आवYयक योजना बनाइने स>म1तका अdयI दे वकोटाले जानकार Jदए । धाJदङका
सभास3 राजे@y:साद पाBडेले आयोजनालाई सफल बनाउन जqगाको नापजाँच, मआ
ु 'जा, पन
ु ः 8थापना र
पन
ु बासलाई :भावकार पमा अगाड बढाउनप
ु न2 धारणा 'यOत गरे ।
आयोजनाले हाल सडक 1नमाणको काम श
ु गFरसकेको छ । पR
ु वीराजमागको बेनीघाटदे Vख गोरखाको
आघाटसMम कुल ४८ \कलो>मटर सडकको याक खल
ु ेर यातायात सXचालनमा आए प1न Nयसको ममत सMभार

तथा 8तरो@न1त गन2 काम श
ु भएको आयोजनाका कायकार 1नद2 शक गोपाल ब8नेतको भनाइ छ ।
आयोजनाको OयाMप 1नमाणका लाग 8थानीय यालचोक >सयरे नीटारमा जqगाधनीले जqगा Jदन मXजुर
गFरसकेका कारण गोरखाका मालपोत अधकृतको अdयIतामा म
ू य 1नधारण स>म1त गठन भइसकेको छ ।
आयोजनाको OयाMप 1नमाण भएप1छ सहज पमा चEपथ 1नमाणका लाग आवYयक अdययन गनसमेत सहज
हुने जनाइएको छ । रासस
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दोलखावासीलाई सेयर वतरण Hथ*गत
लोकमVण राई

माथलो तामाकोसी जल#व3युत ् आयोजना सXचालक स>म1तले ९ Jदनदे Vख ब@द आयोजनाको काम
सूचा गन दोलखाबासीका नाममा छयाएको सेयर #वतरण 8थगत गन2 भएको छ । आ@दोलनरत
मजदरु लाई सेयर Jदने/नJदने र Jदए कसर Jदने भ@ने टुंगो नभएसMम सXचालक स>म1तले सेयर #वतरण
8थगन गरे का ह~ । 'सबैसँग छलफल र सलाह गरे र तNकाल काम सच
ु ा गन र सम8याको 8थायी
समाधान खो,न दोलखाबासीलाई सेयर #वतरण गन2 काम 8थगत गरे का छ~,' #व3यत
ु ् :ाधकरणका
कायकार 1नद2 शक मक
ु े शराज काHलेले भने, 'यसबाट Nयहाँ कायरत मजदरु सँग छलफल गन2 र अब कसर
जाने भनेर 1नकास 1नकाने ढोका खल
ु ेको छ ।'
सेयर #वतरण काय 8थगन गन :ाधकरणले धतोपT बोडलाई समेत अनुरोध गन2 भएको छ । राि56य
गौरवको माथलो तामाकोसीमा कायरत कFरब साढे ८ सय मजदरु ले ५ सय \कNताका दरले सेयर माqदै
काम रोकेप1छ यो आयोजनाको 1नमाण ठ|प भएको हो । #व>भ@न राजनी1तक दलका *ात ृ संगठनको
समथनमा भएको आ@दोलनबाट काम रो\कएको ९ Jदन DबNदा प1न राजनी1तक तहबाट समाधान
न1न8कनुका साथै सरकारले #ववाद सटाउन कुनै चासो नJदएप1छ स>म1तले तNकाल सेयर #वतरण काय
8थगन गरे को हो ।
'8थानीय बा>स@दालाई सेयर #वतरण गरे प1छ हामीले \कन नपाउने भ@दै मजदरु बाट काम रो\कएकाले
तNकालका लाग सेयर #वतरण 8थगत गरको ह~,' आयोजना :मुख #वwान े5ठले भने, 'मजदरु को
मागका सMब@धमा टुंगो लागेप1छ सेयर #वतरण कायलाई 1नर@तरता Jदनेछ~ ।' 8थानीय बा>स@दालाई
भइरहे को सेयर #वतरण रोकेप1छ मजदरु तNकालका लाग #ववादको जड समा|त हुनेछ । Nयसप1छ
मजदरु आ@दोलन रोOन नै1तक Wपमा बाdय हुनेछन ् ।
लगानीकताका Jहसाबले कमचार सXचय कोष र नेपाल टे >लकमका कमचार र सXचयकता तथा नागFरक
लगानी कोषका कमचार लाई छुयाएको सेयर #वतरण भने यथावत ् रहनेछ । सMझौताबाटै सेयर
स1ु निYचत गFरएकाले मजदरु को आ@दोलन र ऋण लगानी गन2 सं8थाको सेयर #वतरणबीच सMब@ध छै न
। <ोतका अनस
ु ार सवसाधारणका लाग छुयाइएको १५ :1तशत सेयरबाट आ@दोलनरत मजदरु र
8थानीय बा>स@दा eयव8थापन गन स\कने/नस\कने सMब@धमा अdययन गFरने तयार छ ।

सम8याको जड राजनी1तक भए प1न सवदल य छलफलबाट समाधान न1न8केप1छ 8वदे शी पँज
ु ीबाट
1नमाण भइरहे को ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना चरम संकटमा परे को हो । उNपादनमा हुने
Jढलाइबाट दै 1नक कFरब अढाई करोड पैयाँका Jहसाबले झ@डै साढे २२ करोड पैयाँ घाटा लागसकेको छ ।
मजदरु आ@दोलन काबब
ु ाJहरको पFरि8थ1त भएकाले ठे केदारले उपकरण 1नि5Tmय बसेबापत दाबी गन2
I1तप1ू त र 'याजबापत लाqने घाटा अलqगै छ ।
>संगट आसपासका केह 8थानीय बा>स@दाले आयोजनाको गाडी चनबाट रोकेर :भा#वत IेTसरह सेयर
दाबी गFररहे का छन ् । प1छलो 1नणयबाट ती 8थानीय बा>स@दा प1न आ@दोलन \फता >लन बाdय
ब@नुपन2छ ।
खासगर कांेस र एमालेले ठे केदार मातहत काम गFररहे का मजदरु लाई सेयर Jदन नस\कने अडानमा छन ्
। उनीहWले ठे केदार र पेट ठे केदार अ@तगतका मजदरु लाई सेयर Jदँ दै जाँदा Nयसलाई eयव8थापन गन
नस\कने बुझाइ बनाएका छन ् । 'मजदरु लाई ठे केदारले एउटाभ@दा बढ आयोजनामा आवYयकताअनुसार
काम गराइरहे को हुनसOछ,' दोलखाका एकजना सभासदले भने, 'हरे क आयोजनाको सेयर Jदने हो भने
एउटा मजदरु ले क1त सेयर पाउने र Nयसलाई कसर eयव8थापन गन2 ? फेFर #वदे शी मजदरु लाई कसर
सेयर Jदने ?' ती सभासदले अधकांश मजदरु ले दोलखावासी नै भएको र दोलाखावासीका है >सयतले सेयर
पाउने भएकाले मजदरु का लाग छुzै सेयर eयव8था गनुनपन2 बताए । माथलो तामाकोसीमा दोहोरो
सेयर पाउने eयव8था छै न ।
कमचार परामशदाता छनोटदे Vख सवा, बढुवा र पद8थापनज8ता साना1तना कुरामा समेत ह8तIेप गन2
ऊजाम@Tी राधाकुमार wवाल ले ९ Jदनदे Vख ब@द माथलो तामाकोसीज8तो राि56य गौरवको काम
खल
ु ाउन कुनै पहल गरे कC छै नन ् । ब ब@दको #वरोधमा 8थानीय बा>स@दाले :1तरोध गन2 तयार
गFररहे का छन ् । 'आयोजना बनाउनप
ु व
ू सवदल य सहम1त आवYयक रहे छ,' आयोजनाका एक अधकार ले
भने ।
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बूढगडक आयोजना भा वतका ला*ग चeपथ
राि56य गौरवको आयोजनाका पमा रहे को बढ
ू गBडकC जल#व3यत
ु ् आयोजनाबाट :भा#वत हुने
8थानीयवासीलाई बसोबासका लाग एकCकृत पमा नयाँ ब8ती 1नमाण गFरने भएको छ ।
जलाशययुOत आयोजनाका कारण धाJदङ र गोरखाका ४५ हजार जनता :भा#वत हुने भएप1छ नयाँ ब8ती
1नमाण गन लागएको हो ।
आयोजनाको बाँध २६३ >मटर अqलो हुने भएकाले Nयसबाट थातथलो छो}नुपन2 8थानीयवासीलाई राtन
दव
ु ै िजलामा :भा#वत IेTभ@दा ३०० >मटर माथ चEपथ 1नमाण गर 8थानीयवासीलाई राtने योजना
रहे को छ ।
बूढ गBडकC जल#व3युत ् आयोजना #वकास स>म1तले चEपथ 1नमाणका लाग पूव सMभाeयता अdययन
सु गरे को छ । स>म1तका अdयI लमी:साद दे वकोटाले केह Jदन>भTै सMभाeयता अdययनका लाग
परामशदाता छनोट गFरने बताए ।
पFरयोजनाबाट गोरखाका यालचोक, फुजेल, नाMजुङ, बुmकोट, अ<ाङ, बोलाङ, धावा, ता@yाङ,
आपोखर , आचनौटे , आ अबाङ सबैभ@दा बढ :भा#वत हुने छन ् । धाJदङको सलाङ, मैद , खर ,
चैनपुर, सयानटार, आग@चोक, DTपुरासु@दर , मारपाक, मूलपानी, बसेर र बुढाथम
ु गा#वसको महNवपूण
धान खेत तथा टारह पानीमु1न पन2छ ।
भीमसेन थापाको बगचा, पुRवीनारायण शाहको @वागी खाने धान खेत, :>सx DTपरु ास@
ु दर मि@दर, मास,
भटमासका लाग :>सx मासटार, Oयामुनटार, जोगीटार, सयानटारको तलो भाग, धाJदङ र गोरखाको
:मख
ु eयापाFरक IेT आघाट बजार प1न आयोजनाका कारण :भा#वत हुनेछ ।
आयोजनाले :भा#वतलाई सेयर र घरजqगाको उचत मुआ'जा Jदने बताएको छ । 8थानीय राजनी1तक
दलले भने ५० :1तशत मुआ'जा र ५० :1तशत सेयर Jदन माग गरे का छन ् ।
बूढ गBडकC जल#व3युत ् आयोजनाका सरोकार स>म1तका अdयI Jदनेशकुमार ढकालका अनुसार आHनो
थातथलो छा}नु परे प1न उचत I1तपू1त पाए सबैले सहयोग गन2छन ् । आयोजनाको ताल हालको

फेवाताल भ@दा चौध गुणा ठूलो हुने र कFरब ४८ वग\कलो>मटर IेTफलमा फैलने हुनाले पयटन IेTका
पमा समेत #वकास हुनेछ ।
भारतको उNतराXचलमा रहे को Jटहर बाँधभ@दा दईु >मटर अqलो बाँध ब@ने भएकाले आयोजनाले केह
:भा#वतलाई अdययन *मण गराउने तयार समेत गरे को छ । बूढ गBडकC आयोजनाका कारण 1नमाण
हुने तालमा माछापालन, जल#वहार गन >मने भएकाले आवYयक योजना बनाइने स>म1तका अdयक् ष
दे वकोटाले जानकार Jदए ।
धाJदङका सभास3 राजे@y:साद पाBडे आयोजनालाई सफल बनाउन जqगाको नापजाँच, मुआ'जा, पुनः
8थापना र पुनबासलाई :भावकार पमा अगाड बढाउनप
ु न2 धारणा राtनुहु@छ ।
आयोजनाले हाल सडक 1नमाणको काम सु गFरसकेको छ । पुRवीराजमागको बेनीघाटदे Vख गोरखाको
आघाटसMम कुल ४८ \कलो>मटर सडकको याक खल
ु ेर यातायात सXचालनमा आए प1न Nयसको ममत
सMभार तथा 8तरो@न1त गन2 काम सु भएको आयोजनाका कायकार 1नद2 शक गोपाल ब8नेतको भनाइ
छ।
आयोजनाको OयाMप 1नमाणका लाग 8थानीय यालचोक >सयरे नीटारमा जqगाधनीले जqगा Jदन
मXजुर गFरसकेका कारण गोरखाका मातपोत अधकृतको अdयIतामा मूय 1नधारण स>म1त गठन
भइसकेको छ । आयोजनाको OयाMप 1नमाण भएप1छ सहज पमा चEपथ 1नमाणका लाग आवYयक
अdययन गनसमेत सहज हुने जनाइएको छ । रासस
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बढ
ू गडक आयोजना भा वतका ला*ग चeपथ बनाइने

राि56य गौरवको आयोजनाका पमा रहे को बूढ गBडकC जल#व3युत ् आयोजनाबाट :भा#वत हुने
8थानीयवासीलाई बसोबासका लाग एकCकृत पमा नयाँ ब8ती 1नमाण गFरने भएको छ ।
जलाशययुOत आयोजनाका कारण धाJदङ र गोरखाका ४५ हजार जनता :भा#वत हुने भएप1छ नयाँ ब8ती
1नमाण गन लागएको हो ।
आयोजनाको बाँध २६३ >मटर अqलो हुने भएकाले Nयसबाट थातथलो छो}नुपन2 8थानीयवासीलाई राtन
दव
ु ै िजलामा :भा#वत IेTभ@दा ३०० >मटर माथ चEपथ 1नमाण गर 8थानीयवासीलाई राtने योजना
रहे को छ ।
बढ
ू गBडकC जल#व3यत
ु ् आयोजना #वकास स>म1तले चEपथ 1नमाणका लाग पव
ू सMभाeयता अdययन
स
ु गरे को छ । स>म1तका अdयI लमी:साद दे वकोटाले केह Jदन>भTै सMभाeयता अdययनका लाग
परामशदाता छनोट गFरने बताउनुभयो ।
पFरयोजनाबाट गोरखाका यालचोक, फुजेल, नाMजुङ, बुmकोट, अ<ाङ, बोलाङ, धावा, ता@yाङ,
आपोखर , आचनौटे , आ अबाङ सबैभ@दा बढ :भा#वत हुने छन ् । धाJदङको सलाङ, मैद , खर ,
चैनपुर, सयानटार, आग@चोक, DTपुरासु@दर , मारपाक, मूलपानी, बसेर र बुढाथम
ु गा#वसको महNवपूण
धान खेत तथा टारह पानीमु1न पन2छ ।
भीमसेन थापाको बगचा, पुRवीनारायण शाहको @वागी खाने धान खेत, :>सx DTपरु ास@
ु दर मि@दर, मास,
भटमासका लाग :>सx मासटार, Oयामुनटार, जोगीटार, सयानटारको तलो भाग, धाJदङ र गोरखाको
:मख
ु eयापाFरक IेT आघाट बजार प1न आयोजनाका कारण :भा#वत हुनेछ ।
आयोजनाले :भा#वतलाई सेयर र घरजqगाको उचत मुआ'जा Jदने बताएको छ । 8थानीय राजनी1तक
दलले भने ५० :1तशत मुआ'जा र ५० :1तशत सेयर Jदन माग गरे का छन ् ।
बढ
ू गBडकC जल#व3यत
ु ् आयोजनाका सरोकार स>म1तका अdयI Jदनेशकुमार ढकालका अनस
ु ार आHनो
थातथलो छा}नु परे प1न उचत I1तपू1त पाए सबैले सहयोग गन2छन ् । आयोजनाको ताल हालको
फेवाताल भ@दा चौध गुणा ठूलो हुने र कFरब ४८ वग\कलो>मटर IेTफलमा फैलने हुनाले पयटन IेTका
पमा समेत #वकास हुनेछ ।

भारतको उNतराXचलमा रहे को Jटहर बाँधभ@दा दईु >मटर अqलो बाँध ब@ने भएकाले आयोजनाले केह
:भा#वतलाई अdययन *मण गराउने तयार समेत गरे को छ । बढ
ू गBडकC आयोजनाका कारण 1नमाण
हुने तालमा माछापालन, जल#वहार गन >मने भएकाले आवYयक योजना बनाइने स>म1तका अdयI
दे वकोटाले जानकार Jदनुभयो ।
धाJदङका सभास3 राजे@y:साद पाBडे आयोजनालाई सफल बनाउन जqगाको नापजाँच, मुआ'जा, पुनः
8थापना र पुनबासलाई :भावकार पमा अगाड बढाउनुपन2 धारणा राtनुहु@छ ।
आयोजनाले हाल सडक 1नमाणको काम स
ु गFरसकेको छ । पुRवीराजमागको बेनीघाटदे Vख गोरखाको
आघाटसMम कुल ४८ \कलो>मटर सडकको याक खल
ु ेर यातायात सXचालनमा आए प1न Nयसको ममत
सMभार तथा 8तरो@न1त गन2 काम स
ु भएको आयोजनाका कायकार 1नद2 शक गोपाल ब8नेतको भनाइ
छ।
आयोजनाको OयाMप 1नमाणका लाग 8थानीय यालचोक >सयरे नीटारमा जqगाधनीले जqगा Jदन
मXजुर गFरसकेका कारण गोरखाका मातपोत अधकृतको अdयIतामा मूय 1नधारण स>म1त गठन
भइसकेको छ । आयोजनाको OयाMप 1नमाण भएप1छ सहज पमा चEपथ 1नमाणका लाग आवYयक
अdययन गनसमेत सहज हुने जनाइएको छ । रासस
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जल व!यत
ु ् ताRलम के04 खोन सझ
ु ाव

जल#व3युNगह
ृ ममतमा Jदगो eयव8थापनका लाग :ा#वधक उNपादन गन2 ता>लम के@y खोन #वwले
सुझाव Jदएका छन ् ।
च>लमे जल#व3युत ् कMपनीका सं8थापक डा डMबरबहादरु नेपाल को नेतNृ वमा अवलोकनका लाग
आएको १४ सद8यीय जल#व3युिNवw टोल ले ५७ दशमलव १ मेगावाट तलो र माथलो साXजेन, १११
मेगावाट रसव
ु ागढ र २०६० सालमा सMप@न च>लमे २२मेगावाट(रसव
ु ा) र १०२ मेगावाट
मdयभोटे कोसी(>स@धप
ु ाचोक)समेत २९२ मेगावाट #व3यत
ु ् उNपादन हुँदैछ ।
#व3युNगह
ृ मा जडान गFरएका उपकरण ममतका लाग ठूलो जनशिOत आवYयक पन2 भएकाले दI
:ा#वधक उNपादनका लाग जल#व3यु ्Nक कMपनी आफले ता>लम के@y सXचालन गनका लाग सुझाव
:ा|त भएको रसुवागढ जल#व3युत ् आयोजनाका :मुख \करणकुमार े5ठले जानकार Jदनुभयो ।
च>लमे कMपनीअ@तगत सXचा>लत सबै आयोजना गण
ु 8तर य तवरले 1नमाण भइरहे को र 1नमाणाधीन
आयोजना सMप@न भएप1छ 1छzै दे शको #व3यNु भार कटौतीमा कमी आउने #वYवास बढे को #वw टोल का
सद8य स@तबहादरु पुनले बताउनुभयो ।
साठ वष पार गर लामो अनुभव सMहालेका ,ये5ठ#वwले युवा :ा#वधकलाई Jदएको wान महNवपूण
भएको बताउँ दै रसुवागढ आयोजनाका साइट इ@चाज इि@ज1नयर नागे@yनाथ wवाल ले :ा|त wानबाट
सुङ>भT काम गन थप उNसाह बढे को बताउनुभयो ।
यह चैत ६ र ७ गते #वwहWको 8थलगत 1नर Iणका Eममा #व3युत ् उNपादन गन पJहलाके सम8या र
अJहलेको अव8थाका बारे मा अनुभव आदान:दानसमेत भएको थयो । रासस

>f]tM gful/s, 2071/12/9

चलखेलले तामाकोसी संकटमा
रमेश ख1तवडा
आयोजना>भTैको चलखेलले माथलो तामाकोसी जल#व3युत आयोजना संकटमा फ8दै गएको छ।
मजदरु हडताल, 8थानीयको आ@दोलनलगायत #व>भ@न कारणले १० Jदनदे Vख काम ठ|प भएर करोड~
नोOसानी बेहोFररहे को आयोजनालाई थप संकटमा धकेन >भTैका अधकार र #व3युत :ाधकरण>भTका
8वाथ समूहको चलखेल गFरररहे को जानकारहले बताएका छन ्।
'सरकारदे Vख ठूला सं8थानसMमको :NयI लगानी रहे को मुलुककै ठूलो आयोजनामा काम रो\कएर ठ|प
भएको १० Jदन Dब1तसOयो,' #व3युत :ाधकरणका एक उच अधकार ले भने, 'य8तो अव8थामा
आयोजना8थलमा पुगेर आ@दोलनरत पIसँग वाता गर उ1नहलाई सMझाई बुझाई गरे र भएप1न काम
सुचा गराउनुको सzा आयोजना :मुखसJहत िजMमेवार अधकार ह काठमाड~मै Mम>लएर बसेका
छन।' ती अधकार का अनुसार आयोजना8थलमा भइरहे का सम8या सामाधानका लाग आयोजना :मुख
#वwान े5ठले पहल नै गरे का छै नन ्।
8थानीय :शासनले :मख
ु लाई पठाईJदनस
ु भ@दै आयोजना8थलमै गएर वाता गराएर भए प1न टुंqयाउछ
भने प1न उनी गएकै छै नन ्। 8था1नय :शासनका अधकार ह र िजलाका अगव
ु ाको फोन समेत उठाउन
छाडेको भ@दै े5ठको िजला 8तरमा आलोचना हुन थालेको छ। आ@दोलनकार सँग वाता गनका लागी
आयोजनाको :वOताको समेत िजMमेवार पाएका वातावरण #वभाग :मुख गणेश @यौपानेलाई िजMमा
Jदएका छन ्।
उनी आयोजना >भT करारमा कायरत क1न5ठ अधकार हुन ्। आयोजनामा १० Jदनदे Vख अवरोध आए
प1न नेतNृ वले Nयसमा लागेको घाटा नोOसानी र ठे केदारले माग गन2 Iतीपू1त बारे आयोजना नेतNृ वले
केह बोलेका छै न ्। आयोजनाको बोडसमेत मौन छ।
Hथानीयलाई सधf वेवाHता
सेयरमा #वशेष सु#वधा लगायत माग राखी एक मJहनादे Vख 8थानीयले चरणबx पमा आ@दोलन
गFररहे का छन ्। आयोजनाका गाडी र काममा समेत उ1नहले अवरोध गरे का छन ्। उ1नहले उठाएको मुा
सेयरको माग सMब@धी भए प1न Nयो आवरण माT रहे को बताउँ छन कांेस िजला सभाप1त ताराबहादरु
कोईराला। उनी 8थानीयले आ@दोलन गरे र उठाएको मुा सेयरको आवरणमा आयोजना नेतNृ वको
कायशैल #वx भएको बताउँ छन।
'8थानीयका #पडा धेरै छन, जसलाई आयोजनाको नेतNृ वले समेन सकेकै छै न,' उनी भ@छन, ':भा#वत

गा#वसबासीले सेयरसँगै आयोजना नेतNृ वको कायशैल #वx आHनो भावना :कट गरे का हुन ्।' उनका
अनस
ु ार सामािजक #वकासका बजेट #वतरणमा अपारद>शता, आयोजना >भTको आथक ग1त#वध,
रोजगार लगायतमा 8थानीयबासीलाई वेवा8ताको >शकार 8थानीय प1छला Jदनहमा ब@दै गए।
'आथक ग1त#वधमा 8थानीय र िजलाबासीलाई समेJटएकै छै न,' कोईराला भ@छन, 'एकादईु बाहे क
केह ल पहुँचका भरमा जागर खानुपरे को छ, सामािजक #वकासको बजेटमा मनपर भएको छ।'
मजदरु आ0दोलनमा कमजोर भूRमका
सेयर माग गदa मजदरु ले गरे को ह}तालका कारण आयोजना ठ|प भएको १० Jदन DबNयो। तर १० Jदनमा
आयोजना :मख
ु े5ठले मजदरु आ@दोलन गन2सँग कुराकानी नै गरे का छै नन ्। 'आ@दोलन गरे को १० Jदन
भयो, हाkो माग बारे #वwान सरको धारण बु न पाएका छै न~,' मजदरु संघष स>म1तका संयोजक सोनाम
दोज2 शेपा भ@छन, 'साईटमा भने पटकपटक एउटै मा@छे ले वाता गन बोलाउछन र भ@छन, हाkो अधकार
नै छै न।' उनी आफुहको दाबी अनस
ु ारको माग परु ा नभए प1न साम@य सMबोधन गन समेत आयोजना
चक
ु े को बताउँ छन ्।
आफुहको सेवा सु#वधा बारे समेत आयोजनाले छलफल नै गन नचाहे को उनको गुनासो छ। 'यह
आयोजनामा कायरत च1नयाँ कामदार र हामी >भTैका कामदारह Dबचको सेवा सु#वधामा ठूलो अ@तर छ,
Nयस बारे मा आयोजना :मुख सगँ कJहयै छलफल गनa पाएन,' शेपा भ@छन। तामाकोसी >भT दे Vखएका
सम8या बारे आयोजनाको अधकार हको भू>मकाबाट आफुह शसं\कत भएको शेपा बताउछन ्।
शिgत समूह हाबी
आयोजना>भT आफु अनुकुलको फाइदाका लाग :ाधकरण नेतNृ व तहदे Vख नै #व>भ@न शिOत समूहको
चलखेल भइरहे का कारण आयोजना सम8यामा फ8ने खतरा बढे को बताउछन, :ाधकरणको :शासन
महाशाखामा लामो समय Dबताएका एक अधकार । 'Nयती सहज तFरकाले च>लरहे को आयोजनामा अJहले
दे Vखएका सम8या त खल
ु 8त बाJहर आएका हुन ्, तर Nयहाँ >भT>भTै थ:
ु ै \क>समका सम8याह छन, जुन
आज सMम गुिMसएरै बसेका छन ्,' उनी भ@छन। उनका अनुसार आयोजनामा हाल कायरत :मुख
ईमा@दार भए प1न उनको 8थानमा अ शिOत समूह हाबी भएका कारण यो सम8या भएको हो।
'राजनी1तक पहुँच भएको Nयह >भTको समूहले आयोजना :मुखलाई नचाएका कारण सम8याह पैदा
भएका हुन ्,' उनले भने। उनका अनुसार 8थानीयसँग सम@वय अभाव साथै आयोजना चलाउन असIमता
दे Vखएप1न े5ठलाई सवा गन खोिजएप1न Nयह समूहले रोकेको थयो।
परामश3दाताका अ*धकारह पन फे`रएको फे`रयै
आयोजनाको डजाईन, अनुगमन र ठे केदार पFरचालन साथै लागत 1नय@Tणमा आफु अनक
ु ु ल काम नगन2

परामशदाताका #वदे शी अधकार ह Nयह शिOत समूहले फेन2 गरे को दे Vखएको छ। आयोजना 1नमाणमा
अनुगमन र डजाईनको मt
ु य िजMमेवार पाएको #वदे शी परामशदाता परामशदाता नर क@सट
लहानेयरका ३ जना आयोजना 1नद2 शकह फेFरसकेका छन ्। <ोतका अनस
ु ार आयोजना>भT हाबी उOत
समूहले आयोजना :मख
ु े5ठलाई :योग गरे र आयोजनाको बोडलाई समेत जानकार नJदई आफु
अनक
ु ु ल काम नगन2 #वदे शी परामशदाताका 1नद2 शकहको Mयाद थप नगन >सफाFरस गन2 गरे को छ।
परामशदाताका आयोजना 1नद2 शकहको Mयाद आयोजना :मख
ु को >सफाFरसमा परामशदाताको
#वदे शि8थत केि@yय कायालयले थ|ने गछ।
<ोतका अनुसार आफु अनुकुल 1नणय नगरे को भ@दै आयोजना >भT हाबी शिOत समूहले 1तन जना
परामशदाताका :मुखह पFरवतन गFरसकेको छ। 'ठे केदारलाई कडाई गन2 थोमस FरOटर जो आयोजनाको
ग1तलाई यहाँसMम याईपुयारउन कह>लएका थए, उनलाई कुरा न>मलेप1छ बोडलाई थाहा नै नJदई \फता
पठाईयो,' आयोजना <ोतले भ@यो, 'नेपाल को लगानीको ठूलो आयोजना समयमै ब@नुपछ भनेर 1नकै
खथे, लागपथ2, Dबचमा आयोजनामा ठूलो चलखेल छ भ@दै म@Tी र माथलो 8तरका अधकार भेटाईदे
म कुरा गछु भनेर आयोजना >भTका केह इि@ज1नयरहसगँ आाह गथ2, तर प1छ उनको Mयाद थप
नभएप1छ फ\कए'। य8तै नव2बाट याईएका जोन 8कब2लाई समेत फकाईएको छ। उनीह रातोJदन
\फडमा खने गरे को इि@ज1नयरह सुनाउँ छन।
आयोजना नेतJृ वको अ9मता
आयोजनाले eयव8थापन समूह राtन नसकेका कारण सम8या भएको दोलखाका सभासद एवम एमाले
नेता आन@द पोखरे ल बताउछन। '>सइओ सJहतको eयव8थापन समूह राtने भनेर खब
ु ै कुरा भयो, तर
Nय8तो समूह नब@नुको कारण के हो खो,नुपछ,' पोखरे लले भने।
कांेस सभाप1त कोईराला आयोजनाको नेतNृ वले 8थानीयबासी साथै कमचार सँग सम@वय गन नसOदा
सम8या आईपरे को बताउँ छन। 'सम #वषयमा नेतNृ व Jदन सOने Iमता भएको eयिOतलाई तामाकोसी
ज8तो आयोजनाको नेतNृ व Jदनप
ु न2मा एउटा #वधामा माT Iमता भएको मा@छे लाई Jदएका कारण
सम8या आएको छ,' उनले भने, 'हालका आयोजना :मख
ु ईमा@दार हुनुहु@छ होला तर ईमा@दाFरताले माT
हुँदैन, उहाँको कायशैल बाट आयोजना चन अब सMभव छै न।'
अधकांश जल#व3युत आयोजनामा >स>भल इि@ज1नयरतफका 1नद2 शकलाई आयोजना :मुख बनाउने
चलन भए प1न इलेO6ोमेका1नकल तफका े5ठलाई शिOत समूहको दबाबमा आयोजना :मुख बनाईएको
आयोजनाकै अधकार ह बताउँ छन ्।
आयोजनाका कमचार हका अनस
ु ार आयोजना :मख
ु े5ठ साईटमा कमै जा@छन। 'मJहनामा २० Jदन

साईट र १० Jदन के@y य 1नकायमा सम@वयका लागी ब8नुपन2मा अधकांश समय काठमाडां◌ै ब8छन,'
एक कमचार ले भने। य8तै आयोजनाका कमचार र 8थानीयसगँ सम@वय गनुपन2 िजMमेवार पाएका
आयोजनाका :शासन महाशाखा :मख
ु #वनोद कमाचाय समेत कमै माTामा आयोजना8थल पुqछन।
#व3यत
ु :ाधकरणबाट 1नवNृ त भएका उनलाई अनुभवी भ@दै करारमा आयोजनामा याईएको थयो।
त'eया 2दनु छै न
आयोजना :मुख े5ठले भने माथलो तामाकोसीका #वषयमा उJठरहे का सम8या र आयोजना बारे केह
:1त\Eया Jदन मानेनन। 'मलाई :1त\Eया Jदनुछैन, अJहले बैठकमा eय8त छु, फोन राVखJदएँ' :1त\Eया
माqन खो,दा उनले मोबाईल काJटJदए।
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म0=ालयकै असयोगका कारण बुढगडकमा 2ढलाइ
ऊजा म@Tालय र #व3युत ् :ाधकरणको असहयोग र पूवाह eयववहारका कारण बुढ गBडकC
जल#व3युत ् आयोजनाको काममा Jढलाइ भइरहे को बुढ गBडकC #वकास स>म1तले बताएको छ। स>म1तले
बुझाएको वातावरणीय :भाव मूयाmकन :1तवेदन(इआईए Fरपोट) पाFरत गन नै म@Tालयले ८ मJहना
लगाएको र आवYयक जनशिOत उपल'ध नगराएको अdयI लमी:साद दे वकोटाले बताए।
'आयोजनाको ईआईए पाFरत गनa आठ मJहना लगाउनु, चाJहएको जनशिOत उपल'ध नगराउनुले नै
स>म1त:1त उसको असहयोग :ि5ट@छ,' दे वकोटाले भने, 'चाहे को भए उसले बढ मा ३ सातामै उOत Fरपोट
पाFरत गन सORयो।'
म@Tालयका तफबाट स>म1तमा सहसचव केशवdवज अधकार को :1त1नधNव छ। ईआईए Fरपोट
पाFरत गन2 काममा सहसचव अधकार ले नै म@Tालय र स>म1तबीच सम@वय गर पाFरत गराउन सOने
अव8था रहे प1न Nय8तो हुन नसकेको अdयI दे वकोटाको भनाइ छ। #व3यत
ु ् उNपादनको एक शता'द मा
प1न 1नकान नस\कएको #व3यत
ु ् १२ सय मेगावाट) स>म1तले एउटै आयोजनाबाट 1नकायो भने जस
स>म1तमा जाने डरले म@Tालय र :ाधकरण दव
ु ै डराइरहे को स>म1तको अdयI दे वकोटाको धारणा छ।
८ मJहना म@Tालयले झुलाएको ईआईए Fरपोट हाल वातावरण म@Tालयमा थि@कएको छ। 'ईआईए Fरपोट
वातावरण म@Tालयमा पुगेको प1न २ मJहना हुन लागसकेको छ,' उनले भने, 'कJहले Nयाहाँबाट 8वीकृत
हुने हो भ@न स\कने अव8था छै न ।' वातावरण म@Tालयले ईआईए Fरपोट 8वीकृत गन अझ ढ लो गरे
आयोजनाको भौ1तक संरचना 1नमाणमा अझ ढ लाई हु@छ । आयोजना सन ् २०१५ मा शु गर २०२२
सMममा 1नमाण पूरा गन2 लय थयो ।
स>म1तले माग गरे को :ा#वधक कमचार दईु बष हुन लाqदा समेत म@Tालयले eयव8था गFरJदन सकेको
छै न। हाल स>म1तमा #व3युत ् #वकास #वभागका कमचार हबाट सहयोग >लने गर खटाइएको छ। तर,
अdयI दे वकोटा भ@छन ्, 'काय दIता मूयाmकन #वभागले गछ भने #वभागका कमचार स>म1तमा
आएर \कन काम गदa नन ् #वभागमै गछन ्।'
संसदको कृ#ष तथा जल<ोत स>म1तले उOत आयोजनालाई अ1घ बढाउन पटक पटक 1नद2 शन Jदँ दासमेत
म@Tालयले खासै चासोका साथ आयोजनालाई अ1घ बढाउन सकेको छै न । केह Jदन अ1घ ऊजा म@Tी राधा
wवाल ले सभास3सJहतको एक टोल >लएर :भा#वत IेTको *मण गरे प1न आयोजना कसर अ1घ
बढाउने भ@ने #वषयमा मत
ु धारणा अ1घ सान सकेकC छनन ् भने ऊजा सचव राजे@y\कशोर IेTी
स>म1तको #वघटन गर #व3यत
ु ् :ाधकरणलाई खिBडकरण गरे र ब@ने पि'लक जेनेरेशन कMपनीमाफत

नै उOत आयोजना अ1घ बढाउने धारणा eयOत गFररहेका छन ्।
गोरखा र धाJदङ िजलाको बीच भएर बqने बुढ गBडकC नद लाई थन
ु ेर ४५ \कलो>मटर लामो जलाशय
1नमाण गर १२ सय मेगावाट #व3युत ् 1नकाने आयोजनाको लय छ। अयोजना 1नमाण गदा दईु
िजलाका २७ गा#वस :भा#वत हुने, २० हजार eयिOत #व8था#पत हुने हालसMमको अdययनले दे खाएको
छ । आयोजनाबाट हालको फेवातालभ@दा १४ गुणा ठूलो मानवन 1न>मत ताल ब@ने र यस तालका
माdयमबाट पयटन :व{धन र >सँचाई समेत गन स\कने भएकोले आयोजनालाई बहुउेYयीय
आयोजनाको पमा अ1घ बढाउने स>म1तको तयार छ।
आयोजनामा . २ खब ५० अब लाqने अनुमान गFरएको भए प1न लगानी कसर जट
ु ाउने भ@ने #वषयमा
ऊजा म@Tी, ऊजा सचव, स>म1तमा :ध1नधNव गन2 म@Tालयका सहसचव, #वकास स>म1तका अdयI,
कायकार 1नद2 शक र :भा#वत िजलाका सभास3हबीच नै चकr मतभेद छ ।
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तामाकोसीमा लु[ने दाउ
#वकास थापा
माथलो तामाकोसीको सेयर पाउन कमचार , आयोजनामा कायरत मजदरु र दोलखावासीबीच #ववाद
भइरहे को छ। कुनै कानुनमा उलेख नभएको कायरत मजदरु ले सेयर पाउनुपछ भ@दै एक सातादे Vख
आयोजनाको सMपूण 1नमाण काय ठ|प पाFरएको छ।
यसर काम ठ|प पादा आयोजनालाई दै 1नक साढे दईु करोड घाटा भइरहे को छ भने एक Jदन आयोजना
Jढला हुँदा Nयसबाट उNपादन हुने Dबजुल प1न औसत दै 1नक साढे दईु करोड पैयाँका दरले नोOसान
भइरहे को छ।
सNतासीन दल नेपाल कांेस :धानम@Tी भएको दलले >स@धप
ु ाचोकि8थत भोटे कोसी आयोजना>सत
:1त\कNता ११ सय पैयाँबराबरको सेयर >सNतैमा >लन गरे को आ@दोलनको असर अJहले तामाकोसीमा
सरे को हो।
भोटे कोसीलाई बाdय पान2 एमाले, कांेस र माओवाद ले >सकाएको रोग दे शका अW आयोजनामा प1न
फै>ल@छ भ@ने अनुमान Nय1तखेरै भएको हो।
भोटे कोसी हुँदै तामाकोसी र यहाँबाट :ाधकरणले बनाउन लागेका कुलेखानी ते<ो, माथलो DTशूल ीए, चमे>लया र राहुघाटमा प1न सेयर पाउने आ@दोलन फै>लयो भने कुनै अनौठो नमाने हु@छ।
\कनभने यी मजदरु लाई उचाने कांेस, एमाले र माओवाद हुन ्। आयोजना 1नमाणमा कुनै बाधाeयवधान आउन Jद@न~ भनेर Jहजो दोलखाका तीन :मख
ु दलका नेताले :1तबxता eयOत गरे का हुन ्।
आज एमालेसMबx िजफ@टले आ@दोलन गरे र काम ठ|प पादा दोलखा र के@yका एमाले नेताहW मौन
छन ्। >संगट बासीलाई समेत :भा#वत IेT बनाएर थप सेयर Jदन गFरएको आ@दोलनमा दोलखाका
नेताहWले साथ Jदइरहे का छन ्। य8तो साथ Jदनुपन2 बाdयता भोटको राजनी1त माT हो।
यो र Nयो गदa अनेक बहानामा आयोजनाबाट सOदो मलट
ु मयाउन पाइनेमा सबैजसो राजनी1तक दल
एक हुँदारहे छन ्। जसर Jहजो भोटे कोसीमा 1नल,ज ढं गले लट
ु को शैल मा सेयर Jदलाउन बाdय पाFरएको
थयो, अJहले तामाकोसीमा सबै िजMमेवार दल र सरकार 1नकाय मक
ू दशक बनेर बसेका छन ्।

तामाकोसीलाई 'सहज' बनाइJदने भ@दै खल
ु ेका एक दजन सरोकार स>म1तको र>मता प1न हे नलायक
रयो। यी स>म1तका केह पदाधकार लाई आयोजनाले ,वाइँ पालेसरह पालेको थयो। तर अJहले
नाजायज माग राखेर काम ठ|प हुँदा यी सरोकार स>म1त कहाँ गए?
तामाकोसीमा कायरत मजदरु मा अधकांश दोलखावासी छन ्। दोलखावासीलाई Nयसै प1न १० :1तशत
सेयर छुयाएकै छ। Nयसबाहे क ठे केदारले चीनबाट प1न मजदरु याएर काम लगाइरहे को छ।
मजदरु का माग परू ा गन2 हो भने च1नयाँ नागFरकले प1न सेयर पाउने भए। अ@य िजलाबाट प1न आएका
छन ्। अबको दईु वषप1छ सबै काम परू ा हु@छ। अ@य जल#व3यNु मा काम गन2 प1न 1यनै मजदरु हु@छन ्।
जनताको तीi आकां9ा भनेकै छटो बJती बान हामीलाई लगानी गन3 दे ऊ भ0ने हो। लगानीकता3
संHथाका कम3चारले सेयर Rलएर नीतगत kपमै घूस खाइरहे का बेला ऊजा3 र अथ3म0=ीले आlनै सरकार
कNपनीमाफ3त राmा आयोजना बनाउन सgछ। यसका ला*ग कसैले रोकेकै छै न।
1नYचय प1न, माथलो तामाकोसी आकषक आयोजना हो। काल गBडकC- एको आधा संरचना बनाए पुqने
भएकाले यो आयोजना स8तो भएको हो। यसले वा#षक नौ अब पैयाँबराबरको Dबजुल उNपादन गछ,
#व3युत ् खFरद सMझौताका आधारमा।
तामाकोसीले हरे क वष सय मेगावाटको अकr आयोजना बनाउन सOछ। Nयह भएर यो आयोजना हात
पान #वदे शीले 1नकै :यNन गरे का थए। य1त राkो आयोजनालाई सरकारले लगानी जट
ु ाइJदएन।
वा#षक साढे चार अब पैयाँ घाटामा रहे को :ाधकरण तङने सबैभ@दा भरपदr र ब>लयो उपाय भनेकै
माथलो तामाकोसी थयो। Nयह भएर :ाधकरणकै शत:1तशत लगानी (सेयर) मा यो आयोजना
बनाउन पाएको भए उसको सारा नोOसानको भ}ताल हुन पुqRयो।
तर :ाधकरण नाफामा जाओस ् \क घाटामा कसलाई मतलब? खद
ु :ाधकरणका हा\कमलाई नै चासो
थएन। तर दोलखाका कांेसका नेता भीमबहादरु तामाङको आहका कारण यो आयोजनामा लगानी गन
लगाएका थए तNकाल न :धानम@Tी गFरजा:साद कोइरालाले।
कमचार सXचय कोषलाई अथ म@Tालयले हलो अ}काएर राखेको थयो। तNकाल न अथम@Tी कुनै
हालतमा 8वदे शी लगानीमा यो आयोजना बनाउने पIमा थएनन ्।
तामाङको वचन टान नसकेर कोइरालाले अथम@Tीलाई 1नद2 शन Jदएप1छ कमचार सXचय कोष ऋण
Jदन सहमत भयो, तर सतaसत राखेर। जुन सत मा@नु :ाधकरणका लाग ठूलो बाdयता थयो। सरकारले
ती सत हटाउन सORयो, चाहे न।

:ाधकरणले मdयमयाmद धतोमा राखेर चकr 'याजमा ऋण >लएका हो। य1तले प1न नपुगी उसका
कमचार लाई घस
ू 8वWप सेयर Jदनप
ु न2 सत राVखयो। जसले गदा :ाधकरणको लगानी जMममा ४१
:1तशतमा माT सी>मत हुन पुqयो।
आयोजनाको #वNतीय संरचना तयार गदा महाभूल भएको अJहलेको सेयर आ@दोलनले 8प5ट पारे को छ।
सवसाधारणलाई १० :1तशतको साटो ४९ :1तशत सेयर जार गन2 गर #वNतीय संरचना बनाएको भए
कमचार लाई घूस8वWप सेयर Jदनुपदa नRयो।
सहायक कMपनीमा लगानी गर गर धनी हुन पकेका कमचार को साटो सवसाधारणले सेयर पाउँ थे।
माथलो तामाकोसीको सेयरका लाग भएको #ववादले राkो स@दे श Jदएको छ- अब जल#व3यत
ु ्
आयोजनामा लगानीका लाग #वदे शीसामु लMपसार नपर, 8वदे शी लगानीमै बनाऊ।
माथलो ऋण, दध
ू कोसी, बूढ गBडकC, नल>संहगाड ज8ता आयोजनाका लाग सरकारले #वदे शी>सत हात
फैलाइरहे को छ। 3#वपIीय वा बहुपIीय जुनसुकै भए प1न #वदे शी पैसा Nयसै आउँ दै न, 1तनका सत
हु@छन ्।
#वदे शी पैसामा ब@ने आयोजनामा एजे@टको हाबी हु@छ। एजे@टले नै म@Tी याउने, सचव फेन2 गछ। यी
सबै कृNयका कारण आयोजना महँ ग@छन ्- चमे>लया, माथलो DTशूल - ीए ज8तै।
Nयह भएर 8वदे शी पैसामा बनेका आयोजना तुलनाNमक Wपमा समयमा पूरा हु@छन ् र महँ गा प1न
हुँदैनन ्। तर #वदे शीलाई >भडाउन पाइयो भने पाटvका :भावशाल नेता र म@Tीले मोटो क>मसन पाउँ छन ्।
Nयह भएर नेता र म@Tीले 8वदे शी लगानीलाई Nय1त चाउँ दै नन ्। माथलो अण, उNतर गंगा ज8ता
आयोजना #वदे शीलाई Jदन खो,नुको उेYय ऊजाम@Tी र 1तनको पाटvका नेताका गोजी भनु हो। य1त कुरा
ऊजा IेTका लाटालाई प1न थाहा छ।
ऊजाम@Tीले 'जनताको जल#व3युत ्' नारा अ1घ सारे कC छन ्। तर माथलो अण, उNतरगंगा, बूढ गBडकC
ज8ता आयोजनामा सवसाधारणले सOदो सेयर हाने वातावरण बनाउनेतफ भने मौन छन ्।
जल#व3युत ् लगानी तथा #वकास कMपनी आफcमा सरकार हो। यह कMपनीको नेतNृ वमा माथलो अण
बनाउन स\क@छ। सवसाधारणले चाहे ज1त लगानी गन पाउने गर आयोजना अ1घ दौडाएमा सरकार
आफcले qयारे @ट बसेको मा1न@छ।

यसले गदा लगानीको द:ु ख हुँदैन र सेयर:1त जनताको य1त धेरै आकषणको सMमान प1न हु@छ।
जनताको ती आकांIा भनेकै 1छटो बNती बान हामीलाई लगानी गन दे ऊ भ@ने हो।
लगानीकता सं8थाका कमचार ले सेयर >लएर नी1तगत Wपमै घूस खाइरहे का बेला ऊजा र अथम@Tीले
आHनै सरकार कMपनीमाफत राkा आयोजना बनाउन सOछ। यसका लाग कसैले रोकेकै छै न।
जनता>सत क1त धेरै पैसा छ भने अ1घलो साता वण हाइोपावर (४.५ मेगावाट) कMपनीले चार करोड
९१ लाख पैयाँका लाग सेयर आवान गरे को थयो, Nयसमा चार अब ४१ करोड पैयाँबराबरको आवेदन
पर्यो।
:सारण लाइनको टुंगो नभएको र उNपाJदत Dबजुल खेर जाने उच जोVखम रहे को थाहा पाउँ दा-पाउँ दै प1न
सा1नमा माईले आवान गरे को ३० करोड पैयाँबराबरको सेयरमा ३१ गुणा बढ आवेदन परे को थयो।
हरे क जल#व3यत
ु ् कMपनीले आवान गरे को सेयरमा सवसाधारणको उNसाहजनक च रहँ दै आएको छ।
यो चलाई सMमान गनु सरकारको धम हो। तसथ सवसाधारणले लगानी गनका लाग तNकाल संय@T
8थापना गन Jढला भइसकेको छ।
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बूढगडक जलाशययुgत आयोजना चeपथ बनाई पुनवा3स
बलराम बा1नयाँ
बढ
ू गBडकC जलाशययO
ु त #व3यत
ु ् आयोजनाका :भा#वत 8थानीयवासीलाई eयवि8थत Wपले पन
ु वास गFरने भएको
छ। आयोजनाको :8ता#वत जलाशय वरपर तीन सय >मटर दरू मा चEपथ बनाई दायाँबायाँ :भा#वतहWको नयाँ
ब8ती बसा>लने योजना छ।
बढ
ू गBडकC राि56य गौरवको आयोजना हो। यसको जलाशय ६३ वग \कलो>मटर IेTफलमा हुनेछ। जुन
फेवातालभ@दा १५ गन
ु ा ठूलो हो। बढ
ू गBडकC आयोजना #वकास स>म1तका कायकार 1नद2 शक गोपाल ब8नेतले
आयोजनाबाट धाJदङ र गोरखाका ४५ हजार 8थानीयवासी :भा#वत हुने अनम
ु ान गरे । :भा#वतलाई चEपथका
अ1तFरOत पR
ृ वी राजमागबाट आयोजनासMम पqु ने र Nयहाँबाट गोरखा जाने सडकको दायाँबायाँसमेत eयवि8थत
Wपमा पन
ु वास गराउने योजना आयोजनाको छ।
आयोजनाको काम अ1घ बढाउन OयाMप 1नमाण ्◌ा 1निMत 8थानीय यालचोक >सयरे 1नटारका बा>स@दाले जqगा
Jदन म@जुर गFरसकेका कारण ्◌ा गोरखाका मातपोत अधकृतको अdयIतामा म
ू य 1नधारण ्◌ा स>म1तसमेत गठन
भइसकेको छ। OयाMप बनेप1छ चEपथ 1नमाण ्◌ा 1निMत आवYयक अdययन गनसमेत सहज हुने आयोजनाका
अधकार ले बताए।
आयोजनाले चEपथ बनाउन पव
ू सMभाeयता अdययन स
ु गदa छ। Nयस 1निMत केह Jदन>भTै परामशदाता छनोट
गन2 कायकार 1नद2 शक ब8नेतले जानकार Jदए। २ सय ६३ >मटर अqलो बाँध बनाउँ दा गोरखाका यालचोक, फुजेल,
नाMजुङ, बङ
ु कोट, बोलाङ, धावा, ता@yाङ, आWपोखर , आWचनौटे र आW अबाङ गा#वस बढ :भा#वत हुनेछन ्।
Nयसैगर धाJदङका सलाङ, मैद , खर , चैनपरु , सयानटार, आग@चोक, DTपरु े Yवर, मारपाक, मल
ू पानी, बसेर र
बढ
ू ाथुम गा#वसका घर, महNNवप¡
ू ्◌ा धान खेत तथा टार जलाशयको IेTमा पन2 अdययनले दे खाएको छ।
भीमसेन थापाको बगचा, पR
ु वीनारायण ्◌ा शाहको @वागी खाने धान खेत, :>सx DTपरु ास@ु दर मि@दर, मासभटमासका लाग :>सx मासटार, Oयामन
ु टार, जोगटार, सयानटारको तलो भाग, धाJदङ र गोरखाको :मख
ु
eयापाFरक IेT आWघाट बजार प1न आयोजनाबाट :भा#वत हुनेछ। आयोजनाले :भा#वत 8थानीयवासी सबैलाई
घरजqगाको उचत मआ
ु 'जा र उचत सेयरमसेत Jदने गह
ु 'जा र
ृ काय गFररहे को छ। 8थानीय दलले ५० :1तशत मआ
५० :1तशत सेयर माग गरे को आयोजनाका अधकार ले जानकार Jदए। अधकार का अनस
ु ार उचत I1तप1ू त,
मआ
ु 'जा र सेयर पाए :भा#वत 8थानीयवासी थाँतथलो छाडेर पन
ु वास जान तयार छन ्।
#वहं गम जलाशयलाई आकषक पयटकCय IेTका Wपमा समेत #वकास गन2 आयोजनाको योजना छ। तालमा
eयावसा1यक माछापालन र जल#वहार गनसमेत >मनेछ। बढ
ू गBडकC बाँध भारतको उNतराXचलि8थत Jटहर
बाँधभ@दा दईु >मटर अqलो ब@नेछ। आयोजनाले केह :भा#वतलाई Jटउर बाँध लगेर अdययन *मण ्◌ा गराउने
तयार समेत गरे को छ।

आयोजना8थलसMम पqु न पR
ृ वीराजमागको बेनीघाटदे Vख गोरखाको आWघाटसMम कुल ४८ \कलो>मटर 6याक
खुलेर यातायात चालू भए प1न सडकको अव8था राkो छै न। आयोजनाले सडकको ममत सMभार तथा 8तरो@न1त
गन2 काम स
ु गरे को छ।
Iमता बuयो बढ
ू गBडकC जलाशययO
ु त आयोजना १२ सय मेगावाट Iमतामा 1नमाण गFरने भएको छ। #व8तत
ृ
इि@ज1नयFरङ अdययन गFररहे को प|m◌ा@सको परामशदाता कMपनी Eामबेलले १२ सय मेगावाट Iमतामा
बनाउन आथक Wपमा उपयO
ु त हुने :1तवेदन Jदएको छ। बढ
ू गBडकC आयोजना #वकास स>म1तले परामशदाता
कMपनीकै सझ
ु ाव अनस
ु रण गन2 1नणय गरे को हो।
आयोजना 1नमाण गन साढे २ खब पैयाँ लाqने कायकार 1नद2 शक ब8नेतले बताए। उनका अनस
ु ार बढ
ू गBडकCको
Dबजुल को लागत :1तय1ु नट ६.४ से@ट (६ पैयाँ ४० पैसा) पन2छ। भारतीय :धानम@Tी नरे @y मोद ले नेपाल *मणका
Eममा Jदने घोषणा गरे को १ खब पैयाँ सहु>लयत ऋण रकमको ठूलो अंश बढ
ू गBडकC आयोजना 1नमाणमा लगाउने
तयार सरकारको छ। नपग
ु रकम सरकार र अW दाताको सहयोगबाट जुटाइनेछ। यो आयोजना माथलो
तामाकोसीज8तै कMपनी बनाएर 1नमाण गन2 तयार समेत सरकारले गFररहे को छ। आयोजनाको #व8तत
ृ
इि@ज1नयFरङ अdययन आगामी जल
ु ाई>भTमा सMप@न हुनेछ। Nयसप1छ सरकारले आयोजना 1नमाणका लाग
#वNतीय <ोत जुटाई ठे Oका आहवान गन2छ।
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मXयमnयाYदको एउटा टबा3इन Sब*ग ्रयो
िजलाि8थत ७० मेगावाट Iमताको मdयमयाmद जल#व3यत
ु ् के@yको एउटा टबाइन Dबग ्रएको छ । #व3यत
ु ्
उNपादनमा सम8या आएप1छ यसको ममत था>लएको के@yले जनाएको छ ।
३५/३५ मेगावाट Iमताका दईु टबाइनमdये य1ु नट १ Dबग ्रएर अकr फेन लागएको के@y :मख
ु राजेशकुमार
पाBडेयले बताए । उनले २५ Jदनका लाग य1ु नट १ बाट उNपादन ब@द गFरएको जानकार Jदए । बस21न ममत र
दईु /दईु वषमा टबाइन फेन2 गFरएको उनले बताए ।
ममतका लाग के@y :मख
ु सJहत ३५ जना कमचार खJटएका छन ् । मdयमयाmद का :ा#वधकले नपग
ु ेर
आँबख
ु ैरेनीि8थत ६९ मेगावाटको Iमताको मयाmद जल#व3यत
ु ् के@yका ५ जना :ा#वधक प1न Vझकाइएको छ ।
जलाशयमा बालव
ु ा र म>सना कणहW पानीसँगै टनेलबाट टबाइनमा ठोिOकने भएकाले उपकरणमा सम8या आउने
:ा#वधकले जानकार Jदए ।
मdयमयाmद बाट अJहले २६ मेगावाट Iमतामा #व3यत
ु ् उNपादन भइरहे को छ । वषर्◌ायामभ@दा अJहले ◌्६०
:1तशत बढ ले #व3यत
ु ् उNपादन घटे को छ । एउटा टबाइन ३५ मेगावाट Iमताको भए प1न
मयाmद नद मा पानी घटे प1छ परू ै Iमतामा #व3यत
ु ् उNपादन हुन नसकेको हो । यसको असर #व3यत
ु ् #वतरणमा
परे को छ ।
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बूढगडक जल व!युत ् नमा3ण 'eया थाल
बढ
् ाए २९ गा#वसका ५० हजार जनता घरबास
ू गBडकC जल#व3यत
ु ् आयोजनालाई यथाशी¢ 1नमाण :\Eयामा परु य
छो}न तयार रहे को 8थानीय सरोकार स>म1तहWले जनाएका छन ् । यहाँ आयोिजत एक कायEममा धाJदङ र गोरखा
िजलाका बढ
ू गBडकC जलाशययO
ु त जल#व3यत
ु ् आयोजना सरोकार स>म1तका अdयIहWले राि56य गौरवको
आयोजना 1नमाणमा 8थानीयवासीहW ज8तोसक
ु ै Nयाग र व>लदान Jदन तयार रहे को जनाएका हुन ् ।
आयोजनाको बाँध 1नमाण8थल गोरखा याचोक पग
ु ेकC ऊजाम@Tी राधा wवाल लाई उनीहWले यसबारे
मागपTसमेत पेस गरे का छन ् । माग पTहW बा◌ु दै उनले परामशदाताले #व8तत
ृ आयोजना अdययन सकेलगNतै
जqगाको मआ
ु 'जा लगायत एक वष>भTै 1नमाण :\Eयाको थालनी हुने बताइन ् ।
ऊजाम@Tी wवाल ले, 'आयोजनाको लगानी, लागत र खचको #वNतीय eयव8थापन गन आवYयक गह
ृ काय भइरहे को
छ । ' बां◌ँध 8थलमा भौग>भक पर Iणका लाग ९ सय >मटर लMबाइका ९ वटा स
ु ङ खनेको प|m◌ा@सको
परामशदाता 6े Oटे वेल इि@ज1नयFरङका Jटम >लडर \फ>लप कज>लसले बताए ।
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अoपरमाई हाइpोको नमा3ण अि0तम चरणमा
#व|लव भzराई
माइयाल हाइो पावर :ा>ल3वारा मावु र माइमझुवामा सXचा>लत अ|परमाई हाइोको 1नमाण अि@तम चरणमा
पग
ु ेको छ । लयअनW
ु प यह मJहनाको चैत मसा@तसMम काम सOन मिु 8कल दे Vखए प1न #व3यत
ु ् उNपादनका
लाग धेरै समय कुनु नपन2 आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको Iमता ९ दशमलव ८ मेगावाट छ । हे डवOस, 6नेललगायत महNNवपण
ू कायहW स\कएको छ ।
पेन8टक पाइप, :सारण लाइन, मे>सन जडानलगायत काम बाँकC रहे को आयोजनाले जनायो । #व3यत
ु ्
:ाधकरणसँग स
ु मा ३ दशमलव १ मेगावाट I्◌ामताको खFरद DबEC सMझौता (पीपीए) गरे को आयोजनाले तीन
वषअ1घ Iमता बढाउने सMझौता गरे र 1नमाण कायलाई तीता Jदएको हो ।
1नमाण था>लएप1छ नै काममा रHतार Jदए प1न भौगो>लक #वकटता, ब@द हडतालज8ता कारणले समयमा काम
सOन मिु 8कल परे को आयोजनाको भनाइ छ । 'बाँकC कामका लाग प1न ठूलो माTामा जनशिOत पFरचालन गरे का
छ~,' आयोजना IेTमा कायरत इि@ज1नयर द पक शाOयले भने, 'आयोजनाले काम परू ा गFरसOदा प1न काबेल
कFरडोरको दमकदे Vख गोदकसMमको :सारण लाइन ब1ननसOने हो \क भ@ने च@तामा छ~ ।'
आयोजनाको पेन8टक पाइप जडानको काम धमाधाम छ । पावरहाउसदे Vख गोदकको सब8टे सनसMमको १८
\कलो>मटर लामो :सारण लाइनका लाग सबै टावरको फाउ@डेसन 1नमाण भएर जडानको काम भइरहे को र
टवाइनलगायत मे>सन 1नमाण IेTमा आइसकेको आयोजनाले जनायो ।
माबु र माइमझुवा सीमावतo राइटारदे Vख २ हजार ७५ >मटर लामो स
ु ङ 1नमाण भएको छ । स
ु ङ 1नमाणको काम
हाई Jहमाल हाइो कMपनीले गरे को हो । स
ु मा 6ा@स>मसन लाइन ब@ने पOका नभएकाले लामो समय सडक,
आवास गह
ू काममा नै समय Dबताएको आयोजनाले मेची अXचललाई नै समेने गर १३२ केभीए
ृ लगायत आधारभत
:सारण लाइन -कावेल कFरडोर) ब@ने भएप1छ काममा तीता Jदएको थयो ।
१ अब ६० करोडको लागतमा 1नमाण परू ा हुने आयोजनाका लाग नDबल बं◌ैक, नेपाल बcक, िOलन इनजoलगायत
बcकहWले ऋण सहायता उपल'ध गराएको छ । माइखोला र माइमझव
ु ाको रातेखोलाको पानीलाई स
ु ङमाफत माबु ४
सMम याएर १ हजार १ सय १६ >मटरको पेन8टकमाफत पावरहाउस सMम परु य
् ाइनेछ । #व3यत
ु ् 1नमाण 8थलमा
पqु नका लाग आयोजनाले छ \कलो>मटर नयाँ र १७ \कलो>मटर परु ानो बाटो पन
ु 1नमाण गरे को छ ।
यह पानीलाई :योग गरे र जमन
ु ा र सल
ु व
ु ङ
ु बीचमा Oयासकेट :ोजेOट सXचालनका प1न आयोजनाले काम अ1घ
बढाएको छ ।

>f]tM cleofg, 2071/12/9

जल व!युत ् तालम के04 खोन सुझाव
जल#व3यNु गह
ु ाव
ृ ममतमा Jदगो eयव8थापनका लाग :ा#वधक उNपादन गन2 ताल म के@y खोन #वwले सझ
Jदएका छन ् । च>लमे जल#व3यत
ु ् कMपनीका सं8थापक डा डMबरबहादरु नेपाल को नेतNृ वमा अवलोकनका लाग
आएको १४ सद8यीय जल#व3यिु Nवw टोल ले उOत सझ
ु ाव Jदएका हुन ् । च>लमेबाट ५७ दशमलव १ मेगावाट तलो
र माथलो साXजेन, १११ मेगावाट रसव
ु ागढ र २०६० सालमा सMप@न च>लमे २२ मेगावाट (रसव
ु ा) र १०२ मेगावाट
मdयभोटे कोशी (>स@धुपाचोक)समेत २९२ मेगावाट #व3यत
ु ् उNपादन हुँदै छ । #व3यNु गह
ृ मा जडान गFरएका
उपकरण ममतका लाग ठूलो जनशिOत आवYयक पन2 भएकाले दI :ा#वधक उNपादनका लाग जल#व3यु ्त ्
कMपनी आपैmले ता>लम के@y सXचालन गन सझ
ु ाव :ा|त भएको रसव
ु ागढ जल#व3यत
ु ् आयोजनाका :मख
ु
\करणकुमार े5ठले जानकार Jदए । रासस
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तामाकोसीमा मजदरु को आ0दोलन जार, आयोजना मुखकै राजीनामा माग
दोलखावासीका लाग आवान गFरएको १० :1तशत सेयर अ1निYचतकालका लाग 8थगत भएसँगै 8थानीयवासीले
आ@दोलन 8थगत गरे प1न माथलो तामाकोसी आयोजनामा कायरत मजदरु हWको आ@दोलन भने अझै जार
रहे को छ ।
8थानीयको आ@दोलन \फता भए प1न मजदरु हWको आ@दोलन भने यथावत रहे को छ । थोरै भए प1न सेयरको
eयव8था नभएसMम आ@दोलन 8थगत नगन2 मजदरु नेता रोशन ख}काले जानकार Jदए । उनले आयोजनासँग
भएको वाता पटक पटक #वफल हुनम
ु ा आयोजना दोषी भएको भ@दै उचत #वकप नJदएसMम काममा नफकने
बताएका छन ् । उनीहWले आयोजना :मख
ु #वwान े5ठको कायIमता:1त :Yन उठाउँ दै आएका छन ् । आयोजनाका
:वOताले आफूहWसँग वाता गदा ठोस 1नणय Jदन नसकेको भ@दै उनीहWले आयोजना :मख
ु े5ठ
आयोजना8थलमा आउनप
ु न2 माग गरे का छन ् । य8तै आयोजना :मख
ु े5ठले राजीनामा Jदनप
ु न2समेत आवाज
उठाइरहे का छन ् ।
यता आयोजकले सेयर #वतरण तNकाल रोOने :1तवxता जनाएसँगै आयोजनाका :भा#वत गा#वसहWले गदa आएको
आ@दोलन भने श1नबार अकr 1नणय नभएसMमका लाग \फता गFरएको छ । 8थानीय सम@वय स>म1तको
1नणयअनस
ु ार थप सेयर पाउनप
ु न2 भ@दै Dबगत एक सातादे Vख उनीहले आ@दोन गदa आएका थए । िजला
सम@वय स>म1तले उNतर IेTका पाँच गा#वसलाई १५ :1तशत साधारण सेयरबाट हुन आउने २५ :1तशत थप सेयर
Jदने 1नणय भएको थयो ।
दोलखाको लामाबगरमा 1नमाण भइरहे को दे शकै सबैभ@दा ठूलो आयोजनाको Wपमा रहे को ४ सय ५६ मेगावाट
#व3यत
ु Iमताको माथलो तामाकोशी आयोजना #वगत ८ Jदनदे Vख ब@द रहे को छ । आयोजना 1नमाता >सनो
हाइो>भT कायरत मजदरु हWले पाँच सय \कNता सेयर माग गदa आएका छन ् । कMपनीको :ब@धपTमै
मजदरु हWलाई सेयरको eयव8था नगFरएकाले उनीहWको माग कुनै प1न हालतमा सMबोधन गन नसOने
आयोजनाका :वOता डा गणेश @यौपानेको भनाइ रहे को छ ।
आयोजनाले श1नबार एक #वwि|त जार गर तNकाल आ@दोलन छोडी वातामाफत सम8या समाधान गर काममा
फकन अनरु ोध गरे को थयो । रासस
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चार अब3 लगानीमा जल व!युत ् आयोजना
Mयाqद िजलाको दरबाङमा चार अब लागतमा २५ मेगावाट Iमताको Mयाqद खोला जल#व3यत
ु ्
आयोजना 1नमाण हुने भएको छ ।
नेपाल #व3युत ् :ाधकरण र Mयाqद खोला जल#व3युत ् >लका अdयI :मोदकुमार े5ठबीच 3#वपIीय
#व3युत ् खFरद सMझौता सMप@न भएप1छ २५ मेगावाटको जल#व3युत ् आयोजना 1नमाण हुने पOका
भएको हो ।
कMपनीका अdयI :मोदकुमार े5ठले अब 1छzै #व3युत ् खFरद सMझौता गरे र :\Eया अघी बढाइने
जानकार Jदए । उनले सेयरका लाग राि56य तथा 8थानीय8तरमा इछुक सबैलाई अनुरोध गFरने बताए
।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/9

अिqतयारको Rसफा`रस वशेष!वारा बदर
काठमाड~÷रास— जल#व3यत
ु ् लाइसे@सको #वषयलाई >लएर अिtतयार द
ु पयोग अनस
ु @धान आयोगले
ऊजा म@Tालयका तNकाल न सह–सचव डा. र#व शमा अयाललाई #वभागीय काबाह गन Jदएको
>सफाFरस #वशेष अदालतले बदर गरे को छ ।
@यायाधीशहW भूपे@y राई, पवनकुमार शमा र महे श:साद पुडासैनीको आइतबारको संयुOत इजलासले डा.
अयालले दायर गरे को मुामा अि@तम फैसला गदa अिtतयारको >सफाFरस :ाकृ1तक @याय र
कानुन:1तकूल दे Vखएको भ@दै बदर गरे को हो ।
अJहलेका सभास3 #वEम पाBडे अdयI रहे को का>लका क@86Oसन :ा>लले भोटे कोसी–५ को लाइसे@स
>लएकामा Nयसलाई खारे ज गरे र बा8केटमा राVखएकामा ऊजा म@Tालयले पाBडेका छोरा अdयI रहे को
का>लका इनजo :ा>ललाई Jदएको थयो ।
तNकाल न ऊजा सचव हFरराम कोइरालाले तNकाल न #व3युत ् #वकास #वभागका महा1नद2 शक डीपी
>संहको >सफाFरसमा सो लाइसे@स Jदने 1नणय गरे का थए । सो 1नणयमा डा. अयालले कानुनी र अJहलेका
रा56प1त कायालयका सचव अनप
ु कुमार उपाdयायले :ा#वधक राय Jदएका थए ।
कोइराला र >संह दव
ु ै अवकाश भइसकेकाले अिtतयारले अयाल र उपाdयायलाई #वभागीय काबाह का
लाग >सफाFरस गरे को थयो । गत १३ भदौमा सो >सफाFरस चNत नबुझप
े 1छ अयालले #वशेष अदालतमा
मुा दायर गरे का थए ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/10
मा*थलो तामाकोसीमा अवरोध कायमै
चरXजीवी मा8के
दोलखा
४ सय ५६ मेगावाट Iमताको 8वदे शी पँज
ु ीबाट 1नमाणीधन माथलो तामाकोसी जल#व3यत
ु ् आयोजना झBडै दईु
सातादे Vख अवरोध कायमै रहे को छ। आयोजनाको :व{धक कMपनी अपर तामाकोसी हाइोपावर कMपनीले श1नबार
िजलाबासीको लाग छुzाएको शेयर संकलन काय 8थगत गरे प1छ अ1तFरOत शेयर माग गदa शW
ु भएको दईु
समह
ू को आ@दोलनमdये :भा#वत गा#वसका बा>स@दाको आ@दोलन आइतबारबाट 8थगत भएको छ तर,
मजदहू Wको आ@दोलन जार रहे का कारण आजायेजनाको काममा भएको अवरोध हन सकेको छै न।
आ@दोलनरत मजदरु ले भने माग परू ा नभएसMम प1छ नहने बताएप1छ आयोजनाको अवरोध कायमै रहे को हो।
:भा#वत लामाबगर र गौर शंकर गा#वसलाई ज1तनै तीन सय \कNता शेयर चाJहने माग गदa अ@य :भा#वत गा#वसले
शW
ु गरे को आ@दोलन शेयर संकलन 8थगत र थप शेयरको #वषयमा धतोपT बोडसँगको छलफलप1छ नी1तगत
1नणय गFरने जनाएप1छ 8थगत भएको छ। 8थानीयको आ@दोलन 8थगत भएप1छ >संगट मा रो\कएको
आयोजनाको सवार साधनहW 1नय>मत सXचालन भएका छन ्। तर, आयोजनामा पाँच सय \कNता शेयरको माग गदa
आयोजनाको ठे केदार कMपनी >सनो हाइोअ@तगतका नेपाल Dबजुल पे@टर |लMबर तथा 1नमाण मजदरू य1ु नयनमा
आबx कFरब ९ सय मजदरु ले शW
ु गरे को आ@दोलन नरो\कँदा आइतबार प1न आयोजनाको काम सच
ु ा हुन सकेको
छै न। आ@दोलन 8थगत गर वातामा आउन आयोजनाले अनरु ोध गरे को भए प1न मजदरू हWले मागको बारे मा
सMबोधन नभएसMम आ@दोलन 8थगत नगन2 जनाएका छन ्। य1ु नयनका अdयI सोनाम शेपाले आफूहW जुनसक
ु ै
बेला जहाँसक
ु ै वाता गन तयार रहे को तर उधारो आYवासनको भरमा आ@दोलन 8थगत गन तयार नरहे को
बताउनभ
ु यो।
आयोजनाका :वOता डा. गणेश @यौपानेले आ@दोलनरत मजदरु हWसँग वाताको पहल भइ रहे को र सMभव भएसMम
सोमबार मजदरु :1त1नधसँग काठमाड~मा आयोजनाका :1त1नध तथा #वwसJहतको वाताको पहल हुने
बताउनभ
ु यो। आयोजनाको काम रो\कँदा हरे क Jदन दईु करोड #पयाँभ@दा बढ को नोOसानी भइ रहे को◌े छ।
आइतबारबाट आ@दोलनको कायEम \फता >लएको 8थानीय :भा#वत गा#वसको संघष स>म1तका संयोजक
पदमराज पाठकले आयोजनालाई 1नवाध सXचालन गन Jदने वातावरण बनाउनप
आयोजनामा
ु न2 माग गनभयो।
ु
कायरत कFरब ३ सय च1नयाँ मजदरु काम गन इछुक भए प1न नेपाल मजदरू ले आ@दोलन गFररहे को बेला 3व@3व
हुने डरले काममा जान नसकेको :वOता डा. @यौपानेको भनाइ रहे को छ। :मख
ु िजला अधकार :ेमलाल
ला>मछानेले मजदरु सँग वाता गराउने र सम8या समाधान गन2 :यास पटकपटक गFरएको भए प1न सफल हुन
नसकेको बताउनभ
ु यो। अ@य अवरोध केह भएको छै न, मजदरु काम गनa जाँदैनन ् य8तो अव8थामा 8थानीय
:शासनले ह8तIेप गन2 अव8था प1न रहँदैन :मख
ु िजला अधकार ला>मछानेले भ@नभ
ु यो। आयोजानमा कसैले
काम गदा अकr पIबाट अवरोध हुने अव8थामा 8थानीय :शासनले सरु Iा Jदने ला>मछानेले बताउनभ
ु यो।
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सारण लाइन कNपनी Hथापना गन3 अथ3को
Hवीकृत
सरकारले मल
ु क
ु भर :सारण लाइन 1नमाण :\Eयालाई :भावकार Wपमा अगाड बढाउनका लाग राि56य
ग ्रड कMपनी 8थापना गन2 भएको छ । लामो समयदे Vख :\Eयामा रहे को, तर काम अगाड बuन
नसकेको कMपनी 8थापनाका लाग अथ म@Tालयले समेत सैxाि@तक 8वीकृ1त :दान गFरसकेको छ ।
कMपनी 8थापनाका लाग 8वीकृ1त माqदै ऊजा म@Tालयले गत कािNतक २२ मा अथ म@Tालयलाई
पTाचार गरे को थयो ।
अथले ऊजा म@Tालयले मागेको सहम1त:1त सकाराNमक हुँदै कMपनी खोन रायसJहतको सहम1त
Jदइसकेको छ । यो कMपनी 8थापना भएप1छ हाल नेपाल #व3युत ् :ाधकरण ्◌ाले गदa आएको :सारण ्◌ा
लाइनको काम गनुपन2 छै न । कMपनी 8थापनाका लाग अथ म@Tालयले पाँचबँद
ु े सुझावसमेत Jदएको छ ।
Nयसमा :ाधकरण ्◌ाको Iमता व#ृ x, बOयौता रकम उठाउनप
ु न2, संरचनागत सुधार गनुपन2, कमचार
eयव8थापनलगायत #वषय समेJटएका छन ् ।
कMपनी 8थापना भएप1छ :ाधकरण ्◌ा>भTको :सारण ्◌ा संरचना र सMपू¡ ्◌ा :सारण ्◌ा लाइनको
सMपिNत नयाँ कMपनीलाई ह8ता@तरण ्◌ा हुनुपन2 र सं8था सुधार हुने सु1निYचततासJहतको #ववरण ्◌ा
:ाधकरण ्◌ालाई :8तुत
गनुपन2 अथ म@Tालयको भनाइ छ । #व.सं. २०६८ मा :ाधकरण ्◌ाको साढे २७ अब पैयाँ सिXचत
नोOसान सरकारले अपलेखन गरे को भए प1न हालसMम पुनः १९ अब पैयाँ घाटा भइसकेको छ ।
:ाधकरण ्◌ाका कायकार 1नद2 शक मुकेशराज काHलेले केह Jदन पJहले eयव8था#पका संस3, कृष ि◌तथा
जल<ोत स>म1तमा पेस गरे को :1तवेदनमा :ाधकरण ्◌ाको घाटा बढदै गएको र Nयसमा भारतबाट
आयात गFरएको #व3युत ् प1न एउटा कारण ्◌ा रहे को बताएका थए । गत से|टे Mबरदे Vख जनवर सMम माTै
:ाधकरण ्◌ाले भारतलाई १ अब १४ करोड #व3युत ् खFरदबापत भुOतानी गरे को छ । कMपनीमा अथ,
ऊजा, रIा, गह
ृ , वन, #वwान, :#वध तथा वातावरण ्◌ा, भू>मसुधार तथा eयव8था म@Tालय र
:ाधकरण ्◌ा सं8थापक रहने गर कMपनीको सेयर संरचना तय गFरएको छ । ऊजा म@Tालयका अनुसार
कMपनीको अधकृत पँज
ु ी २५ अब पैयाँ जार पँज
ु ी पाँच अब र चO
ु ता पँज
ु ी दईु अब रहनेछ । कMपनी

8थापनाका लाग एक अब ५० करोड बराबरको सेयर लगानी गन सेयर संरचना मि@TपFरष3ले पाFरत
गFरसकेको छ । ऊजा म@Tालयले कMपनी दताका लाग आवYयक पन2 द8तु◌ुर 1नकासाका लाग अथ
म@Tालयलाई अनरु ोध गFरसकेको सहायक :वOता गोक¡ ्◌ाराज प@थले जानकार Jदनुभयो ।
ऊजा म@Tालयले तयार पारे को संरचनाअनुसार उOत कMपनीमा अथ म@Tालयले चार लाख र ऊजा
म@Tालयले सात लाख \कNता सेयर लगानी गनुपन2छ । रIा, गह
ृ , वन, वातावरण ्◌ा र भू>मसुधार
म@Tालयले ८० र ८० हजार र :ाधकरणको पाँच लाख \कNता सेयर 8वा>मNव रहनेछ । प@थका अनुसार
:1त\कNता शेयरको मूय एक हजार पैयाँ कायम गFरनेछ ।
ऊजा म@Tालयले सं8थापक म@Tालयलाई केह Jदन पJहयै पT लेखी कMपनीमा रहने :1त1नधको नाम
पठाइJदन आह गFरसकेको छ । सरकारले चालु आवको बजेट वOतeयमा :सारण ्◌ा IेTको #वकास र
#व8तारका लाग छुzै कMपनी खोने र Nयसका लाग बजेटको eयव8था गन2 उलेख गरे को छ । बजेटमा
eयव8था भएअनुसार उNपादन, :सारण र #वतरण छुzाछुzै कMपनी 8थापना गर :सारणलाई ऊजा
eयापार गनसमेत सIम कMपनीका Wपमा #वकास गन2छ । जqगा :ाि|त, मुआ'जा #वतरण तथा
8थानीयवासीको #व>भ@न मागका कारण ्◌ा 1नमाण ्◌ा◌ाधीन :सारण लाइनको कामसमेत पूरा हुन सकेको
छै न ।
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१२.५ अब3मा सोलख
ु ोला–दध
ु कोशी आयोजना ब0दै
DबEम े5ठ
सोलुखM
ु बु, ११ चैत -1नजी IेTको लगानीमा ब@न लागेको जल#व3युत अयोजना सोलुखोला–दध
ु कोशी
जल#व3युत आयोजनाको #व3युत 'यापार सMझौता ( पीपीए) सMप@न भएको छ । सोलुखोलाबाट
िजलाको दsIVण भेगमा ८६ मेगावाट #व3युत उNपादन गन लागेको सोलुखोला दध
ु कोशी जल#व3युत
आयोजनाले नेपाल #व3युत :ाधकरणसँग हालै #व3युत eयापार सMझौता(पीपीए) सMप@न गरे को हो ।
हाईोभे@चर :ा.>ल.को 8वा>मNवमा रहे को अयोजना र #व3युत :ाधकरण #वच पीपीए सMप@न भएलगNतै
६ मJहना >भT #विNतय eयव8थापन गन2 लयका साथ कMपनी अगाडी बढे को कMपनीका :बधक कृ5ण
आचायले जानकार Jदए । उOत आयोजनाले #व3युत उNपादनका लाग सोलुखोलाको पानी 1तmगला
गा#वसको भदौरे र काँगेल ८ को सरकार जंगलबाट शुङ खनेर पXचनको मैकुबेशीमा रहे को दध
ु कोशी नJद
\कनार लगेर #व3युत गह
ृ बनाउने छ भनै सबै सkचना भु>मगत नै हुने गFर सMभा'यता अdययन सMप@न
गFर काय अगाडी बढाएको छ ।
कFरब १२.५ अबको लागतमा सMप@न हुने आयोजनाले िजलाबा>सलाई अपनNवको भावना 8था#पत गरे र
8थानीयसँग हातेमालो गरे र अगाडी बuने :ब{धक तथा हाईोभे@चर :ा.>ल.का अdयI कृ5ण आचायले
बताए । आवYयक :कृया पय
ु ाए प1छ आयोजनाले १ वष >भTमा 1नमाण काय स
ु गन2 जनाइएको छ ।
हाल #विNतय साझेदार को Eममा साहास उजा कMपनी >ल>मटे ड रहे को र ६ मJहना >भT अ@य #विNतय
सं8थासँग प1न लगानी सMझौता सMप@न गन2 :बधक आचायले बताउछन ् । बcकहको ७५ :1तशत
लगानी हुने र केह शेयर 8थानीयलाई प1न #वEC गन2 कMपनीले जनाएको छ ।
तNकालनै शुङमाग र #व3युतगह
ृ सMम पुqने सडक माग 1नमाण गन2 कMपनीले 1नमाण8थलमा थप
आवYयक जqगा खFरदको काम अगाडी बढाउने जनाईएको छ । राि56य महNवको आयोजना ब@न लागेको
भ@दै जीवन 8तरकै पFरवतनको अपेIा सोलुबा>सले राखेका छन ् । सो आयोजना 1नमाणहुँदा िजलाका
सयान, 1तङला, नेचाबेतघार , काँगेल र पंचन :NयI पमा :भा#वत हुने भएका छन ् । :भा#वत IेTका
नागFरक अगुवाहले भने अयोजनालाई रोजगार लगायत अ@य कुराको सवालमा :भा#वत IेTका
नागFरकलाई :ाथ>मकता Jदनुपन2 माग गरे का छन ् ।

लघुजल#व3युत उNपादनको :चरु सMभावना रहे को सोलुखM
ु बुमा यसअघी माथलो सोलुखोला
लघज
ु ल#व3यत
ु को १८ मेगावाटको आयोजनाले काम स
ु गFरसकेको छ । य8तै अ@य Dब>भ@न
आयोजनाले कुल २ सय १७ मेगावाट Dब3यत
ु उNपादन गदa छ ।
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मXयमnयाYदमा जsडत टबा3इनमा समHया
छ#वलाल बगाले
लमजुङ ११ चैत-लमजुङि8थत ७० मेगावाट Iमताको मdयमयाmद जल#व3युत के@yमा जडत ३५
मेगावाट Iमताको एउटा टबाइनमा गिMभर सम8या आएको छ । नद मा आएको बालुवाका कारण
के@yमा जडान गFरएको ३५ मेगावाट Iमताको २ वटा टबाइनमdये यु1नट नMबर १ मा गिMभर सम8या
आएको हो ।
के@y :मुख राजेशकुमार पाBडेका अनुसार टबाइन ममतका लाग झBडै ३ साताका लाग यु1नट १ बाट
उNपादन ब@द गFरएको बताएका छन ् । के@yले अ1घलो वष यु1नट नMबर २ फेरे को थयो । टबाइन
ममतका लाग के@yले ३५ जना कमचार खटाएको छ । ममतका लाग के@yका कमचार ह अपुग
भएप1छ ६९ मेगावाटको Iमताको तलो मयाmद जल#व3युत के@yका ५ जना :ा#वधक समेत
याइएको के@yका :मुख पाBडेले बताए । मdयमयाmद जल#व3युत पFरयोजना 1नमाणका बेला
:ा#वधक Tट
ु भएका कारण जलाशयमा बालुवा र म>सना कणह पानीसँगै टनेलबाट टबाइनमा ठोिOकने
गरे कोले वष2नी य8तो सम8या आउने गरे को :ा#वधकहको भनाई छ ।
के@yमा जडत टबाइनमा पानी सँगै आएको बालव
ु ाले हा@दा टबाइनको अधकाशं भागह I1त8त
भएको :ा#वधकहको भनाई छ । एउटै नद मा दईु वा सो भ@दा बJढ जल#व3यत
ु आयोजनाह
1नमाणाधन भएकोले यसको असर 1नमाणसMप@न आयोजनाहलाई पन2 गरे को बताइएको छ ।
एउटा टबाइन पूण पमा Dबएप1छ अJहले के@yबाट मुि8कलले २५ मेगावाट माTै #व3युत उNपादन
भएको छ । अJहले मयाmद नद मा पानीको बहाव घटे कोले के@yबाट पुरा Iमतामा #व3युत उNपादन हुन
नसकेको हो । बषायाममा के@yबाट ७२ मेगावाटसMम #व3युत उNपादन गन2 गरे को के@yले जनाएको छ ।
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११८ मेगावाट 9मताको इ04ावती बहुउuे_यीय आयोजना बेवा`रसे
का*े र >स@धुपाचोकको सीमा नद इ@yावतीमा 1नमाण गFरने ११८ मेगावाट Iमताको इ@yावती बहुउेYयीय
आयोजना बेवाFरसे अव8थामा पग
ु ेको छ ।
सो आयोजना अdययनका लाग नेपाल सरकारले आव २०६९/७० मा W. १० करोड बजेट #व1नयोजन गरे प1न कामै
नगर सबै रकम \£ज भएप1छ आयोजना बेवाFरसे अव8थामा रहे को हो । काठमाडाँ◌ैबाट ५९ \कलो>मटर टाढा रहे को
अर1नको राजमाग निजक इ@yावती नद मा ८० दे Vख १ सय >मटर अqलो बाँध बाँधेर १३ \कलो>मटर लामो जलाशय
1नमाण गर #व3यत
ु ् उNपादन गFरने बताइएको छ ।
राजधानीबाट निजक र :वेशमाग बनाउनु नपन2 भएकाले स8तोपन2 #वwहको भनाइ छ । उOत तालबाट
माछापालन, मोटरबोट सXचालन गर कृ#ष eयसायको साथै आ@तFरक पयटनलाई समेत सघाउ पqु ने बताइएको छ ।
कृDTम तालबाट का*ेको ,याMद , महादे व8थान, दे उपरु को–>सपाघाट तथा >स@धुपाचोकको साँगाचोक,
ठूलो>सबार , भोट>सपा र भीमटार गा#वससJहत सात गा#वस #व8था#पत हुनेछन ् ।
उOत आयोजना अगाड बढाउन >स@धप
ु ाचोक र का*ेका राजनी1तक दल र ऊजा eयवसायी सिMम>लत
:1त1नधमBडलले २०७० सालमा सMबि@धत म@Tालयलाई आह गरे का थए । ऊजा र >सँXचाइ दब
ु ै IेTबाट लाभ
हुने आयोजनालाई सरकारले महNव Jदने र #व3यNु को लागत स8तो पन2 भएमाT :ाथ>मकतामा राVखने नेपाल
उ3योग वाVण,य महासmघ ऊजा स>म1तका सभाप1त एवम ् जल<ोत #वw wाने@yलाल :धानले बताए ।
आयोजनाको #वषयमा संसदको :ाकृ1तक <ोतसाधन स>म1तमा छलफल भइरहे को नेकपा एमालेका पव
ू सांसद एवम ्
#व3यत
ु ् :ाधकरणका पव
ू बोड सद8य सभ
ु ाष कमाचायले बताएका छन ् । रासस
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िजएआर!वारा असर अXययन गन3 थप समय माvयो
लमण #वयोगी
नौ सय मेगावाटको माथलो कणाल जल#व3युत आयोजनाबाट तलो तट य IेTमा पन2 असरबारे
अdययन गFररहे को भारतीय िजएमआर कMपनीले थप अdययन गन एक मJहना समय मागेको छ।
कMपनीले अdययनको अि@तम :1तवेदन :8तुत गरे प1न >सँचाइ #वभागले :भा#वत केह IेTको तRय
जुटाउन 1नद2 शन Jदएप1छ थप समय मागेको हो। लगानी बोड र कMपनीबीच गत असोज ३ गते आयोजना
#वकास सMझौता (#पडए) भएको थयो।
#पडए हुँदा ह8ताIर भएको >म1तदे Vख ६ मJहना>भT #वभागसँगको सम@वयमा तलो तटमा ब1नरहे को
रानीजमरा कुलFरया >सँचाइ आयोजनालगायत IेTमा असर पन2, नपन2बारे अdययन गनुपन2 सहम1त
भएको थयो। #पडए भएको ६ मJहना पूरा भइसकेको छ।
कMपनीले हालसMम गरे को अdययनबारे गत साता >सँचाइ #वभाग र बोडलाई जानकार गराएको थयो।
कMपनीले IेTाधकार>भTको अdययन सके प1न केह IेTको तRय तथा तRयांक जु गन 1नद2 शन
Jदइएको #वभागका महा1नद2 शक माधव बेवासेले बताए।
‘जल#व3युत आयोजना बनाउँ दा उसले तलो तटको सुरIाका लाग के गनुपछ वा पदa न भ@ने #वषय
अdययनको 1नचोडप1छ माT थाह हु@छ,' उनले बुधबार नागFरकसँग भने, ‘1नद2 शनअनुसारको काम गन
थप चार साताको समय मागेको छ, हामीले अdययनको 1नर@तर अनुगमन गFररहे का छ~।'
अdययन गन तो\कएको समय स\कए प1न कMपनीको अdययन :भा#वत IेT र 1नकायले #वYवास गन
स\कने खालको हुनुपन2 बेवासेको धारणा छ। उनले भने, ‘समय बढ लागेर केह हुँदैन, उसले गरे को
अdययनमा सवसाधारणले प1न #वYवास गन2 आधार हुनुपछ, :1तवेदन आएप1छ #वरोध भयो भने राkो
हुँदैन।'
अdययनको म8यौदा :1तवेदन तयार भइसकेको जानकार Jदँ दै िजएमआर इनजo >ल>मटे डका
महा:ब@धक Jद>लपकुमार >संहले ३/४ ह|ताप1छ बोडलाई अि@तम :1तवेदन बझ
ु ाइने बताए। ‘:भा#वत
IेTमा दे Vखने सम8या र कMपनीले गनुपन2 कामबारे अि@तम :1तवेदन आएप1छ माTै भ@न स\क@छ।'
आयोजनाको #वNतीय eयव8थापन गरे र 1नमाण स
ु गनुपन2 हुँदा 1छzै अdययनको 1नचोड आउने उनले
:8ट पारे ।
आयोजना 1नमाणसँग सMबि@धत ऊजा, अथ, कानुन, वन, वातावरण, भ>ू मसुधार, गह
ृ , >सँचाइ म@Tालय
र जल तथा ऊजा आयोगले आयोजनाबाट हुने I1त ए\कन गन प1न :भा#वत IेTको वातावरणीय
अdययन गनुपन2 सुझाएका थए। एक मJहनाको समय मागे प1न िजएमआरले दईु साता>भT अि@तम
:1तवेदन बुझाउने लगानी बोडका :मुख कायकार अधकृत राधेश प@तले बताए।
कैलाल मा ब1नरहे को रानीजमरा, कुलFरया, बJदयाको सूयपटुवा र राजापुर >सँचाइ आयोजनामा :1तकूल

असर नपन2 गर आयोजना ब@नुपन2 राि56य योजना आयोगका अधकार को भनाइ छ। तलो तट य
IेTमा ब1नरहे का >सँचाइ आयो◌ाजनामा माथलो कणाल ले बढ असर पन2 हुँदा ‘Fर–रे गल
ु ेJटङ }याम'
बनाउनप
ु न2 केह राजनी1तक दलका नेताले औंयाएका छन ्।
अdययनबाट तलो तट य IेTको सरु Iाका लाग Fर–रे गल
ु ेJटङ }याम बनाउन आवYयक दे Vखए, Nयो गन
तयार रहे को कMपनीले जानकार Jदएको छ। >सँचाइ आयोजनामा पानीको उपल'धता कायम गनका लाग
समेत य8तो }याम बनाउनप
ु न2 >सँचाइ म@Tालयको समेत धारणा छ।
िजएमआरका अनस
ु ार कणाल आयोजना बने प1न Nयोभ@दा तल पिYचम सेती र भेर नद >म>सने हुँदा
>सँचाइ आयोजनामा पानीको अभाव हुँदैन। पया|त पानीको उपल'धता पया|त हुने भए प1न >सँचाइ
आयोजनाका लाग पानी बqने लेवल (तह) घने हुँदा बहावको स@तुलन कायम गन }याम आवYयक
रहे को >सँचाइ #वभागका अधकार बताउँ छन ्।
रानीजमरा, कुलFरयाबाट ५ मेगावाट Dबजुल समेत उNपादन गन2 गर काम भइरहे को छ। पानी पया|त
नहुँदा Dबजुल उNपादनमा असर पन सOछ। तीन >सँचाइ आयोजनाका साथै अ@य :8ता#वत आयोजनामा
पन2 असर, नद \कनारमा ब8ने सवसाधारणको पुनः8थापना र नद IेTमा पन2 :भावबारे प1न अdययन
गनुपन2 #वषय #पडएमा उलेख छ। माथलो कणाल र >सँचाइ आयोजनाको दरू झ@डै १ सय ४०
\कलो>मटर फरकमा पन2 हुँदा Fर–रे गुलेडङ }याम आवYयक नपन सOने बोड अधकार को भनाइ छ।
>सँचाइ आयोजना माथलो कणाल भ@दा १ सय ४० \कलो>मटर तल पन2 हुँदा यसबाट असर नपन2 र
>सँचाइका लाग पानी अभाव नहुने लगानी बोडका उप–सचव खगे@y Fरजालले बताए। ‘>सँचाइ आयोजना
ब@ने IेTभ@दा 1नकै माथ सुख2तको कुइनेमा कणाल मा भेर नद >म>स@छ,' उनले भने, ‘य8तै Nयसको
केह तल अथात अछामको टुसुरामा पिYचम सेती >म>स@छ।'
दईु ठूला नद कणाल मा >म>सने हुँदा रानीजमरा, कुलFरया र राजापुर >सँचाइ आयोजनाका लाग पया|त
पानी पुqछ। माथलो कणाल #प\कङ (१८ घ@टा पानी सिXचत गन स\कने) आयोजना भएकाले एकैपटक
नद मा छोडने पानीले पान2 असरबारे भने छलफल भइरहे को उनको भनाइ छ। आयोजनाबाट सरकारले १२
:1तशत Dबजुल र २७ :1तशत 1नःशुक शेयर पाउने समझदार भइसकेको छ। 8थानीयको
#व3युतीकरणका लाग िजएमआरले छुzै २ मेगावाटको आयोजना बनाJदने सहम1त प1न भएको छ।

>f]tM gful/s, 2071/12/12

तामाकोसीमा सहमत
माथलो तामाकोसी जल#व3युत कMपनीको सेयर माqदै १० Jदनदे Vख आ@दोलनरत मजदरु र
eयव8थापनबीच बुधबार सहम1त भएको छ। सेयर पाउनुपन2 मजदरु को मागका #वषयमा अdययन गर
यसको टुंगो लगाउन कायदल गठन भएप1छ आ@दोलन रो\कएको हो। तामाकोसी eयव8थापन र मजदरु
संगठनबीच मंगलबारदे Vख वाता भएको थयो।
eयव8थापन र मजदरु बीच बुधबार सMबोधन गर सेयर Jदने #वध तय गन2 समेतका लाग सात Jदन>भT
अधकार सMप@न कायदल गठन गन2 सहम1त भएको छ। उOत कायदलले ३० Jदन>भT >मकको माग
सMबोधन गन2 गर :1तवेदन तयार पन2छ। उOत सहम1तसँगै आ@दोलनका सबै कायEम बुधबारबाटै
रो\कएको छ। आयोजनाको >स>भल ठे केदार च1नयाँ >सनो हाइो कMपनीका मजदरु ले जनह ५ सय
\कNता सेयर पाउनुपन2 भ@दै आ@दोलन गदa आएका थए।
४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना 8वदे शी लगानी र :#वधमा बनेकाले यसलाई असफल बनाउन
जलमा\फया लागेको केह सभासदको तक छ। १० Jदन आयोजनाको काम ठ|प हुँदा यसले लागत र समय
बuने सMभावना दे Vखएको आयोजनाका अधकार बताउँ छन ्।

>f]tM cleofg, 2071/12/12

‘जनताको व!युत ्, जनताको लगानी’
सरकारले #व3यNु मा लगानी :व{धन गन2 उेYयले ‘जनताको #व3यत
ु ् जनताको लगानी’मा भ@ने अवधारणा अगाड
सारे को छ ।
जनतालाई नै #व3यत
ु ् उNपादनमा सहभागी गराउने उेYयका साथ नेपालको जल#व3यNु को #वकासमा सरकारले
अगाड सारे को यो अवधारणा हालसMमकै नयाँ हो । ‘जनताको #व3यत
ु ् जनताकै लगानी’अ@तगत #व3यत
ु ् #वकास
#वभागबाट रोपाको माडी खोला र ता|लेजुङको मौवा खोला जल#व3यत
ु ् आयोजनाको अdययन यसअ1घ नै
भइसकेको छ ।
माडी खोला जल#व3यत
ु ् आयोजनाको Iमता १२ दशमलव २५ मेगावाट तथा मौवा खोलाको Iमता १३ दशमलव ५
मेगावाट रहे को छ । चालु आथक वषको बजेट वOतeयमा ती दईु आयोजनाको #व8तत
ृ इि@ज1नयFरङ डजाइनका
साथै टे @डरको :\Eयासमेत अि@तम चरणमा पग
ु ेको छ । ती आयोजनाका लाग W. पाँच÷पाँच करोड बजेट
#व1नयोजन गFरएको छ ।
नेपाल #व3यत
ु ् :ाधकरणले १०० मेगावाटभ@दा कम Iमताका आयोजना अगाड बढाउँ दा #व>भ@न :ा#वधक,
आथक तथा अ@य नदे Vखने खच धेरै भएको भ@दै सरकारले छुzै कMपनी 8थापना गरे र मझौला आयोजना अगाड
बढाउन लागेको हो । #वभागले जनताको जल#व3यत
ु ् आयोजनाको अवधारणा यसअ1घ नै श
ु गरे को भए प1न
8वीकृत हुन सकेको थएन । ऊजा म@Tालयले गत असोज २ गते सहसचव मक
ु ु @दराज 1घ>मरे को संयोजकNवमा
#व3यत
ु ् #वकास #वभाग, नेपाल #व3यत
ु ् :ाधकरण, जल#व3यत
ु ् लगानी तथा #वकास कMपनीका उच पद8थ
अधकार संलqन एक स>म1त गठन गर जनताको जल#व3यNु को अवधारणालाई पन
ु ः अगाड बढाएको हो ।
सरकारले अगाड सारे को तीन वषoय योजनाका आधारपTमा जनताको जल#व3यत
ु ् आयोजनाअ@तगत योजना
अवधभर ७५ मेगावाट #व3यत
ु ् 1नकाने लय राखेको थयो । तीन वष2 आधारपTमा सो #वषय उलेख गFरएको भए
प1न Nयो परू ा हुन सकेन । सMभाeयताका आधारमा :Nयेक िजलामा २५ मेगावाट Iमताको आयोजना 1नमाण गन2
उेYय राखेको थयो ।
सो अवधारणाअनस
ु ार चेपे १५, सmखव
ु ाखोला २५, डोट गाड पाँच मेगावाटलगायत कुल ३०० मेगावाट Iमताको
जल#व3यत
ु ् आयोजनाको #व8तत
ु गन2 लय राVखएको छ । सरकारले
ृ आयोजना :1तवेदन तयार गर 1नमाण श
चालु आवमा :8तत
ु गरे को नी1त तथा कायEममा सावज1नक, 8थानीय 1नकाय, सहकार र 8थानीय जनताको
साझेदार मा जल#व3यत
ु ् उNपादनमा लगानी :ोNसाहन गन2 कायEम याइने भ@ने उलेख भएअनस
ु ार नै
म@Tालयले जनताको #व3यNु को अवधारणा अगाड सारे को ऊजा म@Tी राधा wवाल को भनाइ छ ।
म@Tी wवाल ले पJहलो चरणमा मौवा खोला र माडीखोला जल#व3यत
ु ् आयोजनाको काम अगाड बढाउने लय
राVखएको छ । आव २०७२÷७३ दे Vख आब २०७४÷७५ >भTमा कुल ३०० मेगावाट #व3यत
ु ् उNपादन गFरने उनले

जानकार Jदइन ् । #व8तत
ृ इि@ज1नयFरङ अdययन सMप@न भएका आयोजना Eमशः 1नमाण गदa लैजाने र Nयसका
लाग छुzै कMपनी 8थापना गFरनेछ ।
आयोजना काया@वयनका लाग ३० :1तशत 8व–पँज
ू ी र ७० :1तशत ऋण लगानी गFरनेछ । Nयसमा ऊजा, अथ,
कानन
ू , @याय, सं#वधानसभा तथा संसद य मा>मलाको पाँच/पाँच :1तशत सेयर रहनेछ भने #व3यत
ु ् #वकास #वभाग,
नेपाल #व3यत
ु ् :ाधकरणको दश, जनताको #व3यत
ु ् र सMबि@धत िजला #वकास स>म1तको पाँच÷पाँच :1तशत
सेयर रहनेछ । वगoकृत Wपमा 8थानीय 1नकायको दश, 8थानीय सहकार , सामद
ु ा1यक सं8था, नेपाल उ3योग
वाVण,य महासmघ, #व>भ@न उपभोOता सं8थाको १५ :1तशत सेयर रहनेछ । हाल तयार पाFरएको :ावधानअनस
ु ार
सMबि@धत िजलाका नागFरकलाई २० र अ@य िजलाका नागFरकका लाग दश :1तशत सेयर Jदइने कायदलका
सद8यसमेत रहे का ऊजा म@Tालयका सहायक :वOता गोकणराज प@थको भनाइ छ ।
:8ताव गFरएको सेयर :1तशत िजलाको अव8था, 8थानीयको माग आJदलाई #वचार गर हे रफेर गFरने, दईु
िजलाको सीमा भई नद बगेको खBडमा दव
ु ै िजलाको सेयर लगानी गर आलोपालो :1त1नधNव गFरनेछ । सबै
नागFरकलाई सहभागी गराउन अधकतम लगानी सीमा तय गर लगानीको आवYयकता, Iमतालाई dयान Jदने
तथा जनताको माग बढ भएका 8व–पँज
ू ी ५० :1तशतसMम व#ृ x गन स\कने eयव8था गFरएको सहायक :वOता
प@थले बताए । जनताको #व3यNु मा सरकारले ५० तथा बैmक र #वNतीय सं8थाले ५०/५० :1तशतसMम ऋण लगानी
गन सOने छन ् ।
सरकारले आयोजनामा :वाह गन2 ७० :1तशत ऋणमdये ५० :1तशत बजेट वा#षक बजेटमाफत र ५० :1तशत ऋण
बैmक, जल#व3यत
ु ् लगानी कMपनी तथा अ@य #वNतीय सं8थाबाट >लइनेछ । सरकारले #व3यत
ु ् रोयट :दान गन2
िजलाले अधकतम अंश आयोजनामा लगानी गन2, 8थानीय आवYयकतालाई dयान Jदने, :सारण लाइन
:ाधकरणले 1नमाण गन2छ । जनताको जल#व3यत
ु ् कMपनी सXचालनका लाग ऊजा म@Tालयको सहसचवको
नेतNृ वमा सXचालक स>म1त 1नमाण गFरनेछ ।
स>म1तमा #वभागका महा1नद2 शक, :ाधकरणका उपकायकार 1नद2 शक, जल#व3यत
ु ् लगानी तथा #वकास
कMपनीका :मख
ु कायकार अधकृत, आयोजना रहने िजलाका 8थानीय #वकास अधकार सद8य रहनेछन ् ।
Nय8तै वगoकृत सेयरधनी मdयेबाट 8थानीय 1नकाय, 8थानीय सहकार तथा सामद
ु ा1यक सं8थाका एक÷एक जना,
जल#व3यत
ु ् IेTका #वwबाट एकजना सद8य रहनेछन ् ।
8थानीय तहमा छFरएर रहे को पँज
ू ीलाई जल#व3यत
ु ् #वकासका लाग 8थानीय जनताको आथक #वकास गन2 लय
रहे को ऊजा सचव राजे@y\कशोर IेTीको भनाइ छ । रासस

>f]tM cleofg, 2071/12/12

तामाकोसीको मजदरु आ0दोलन Hथ*गत
माथलो तामाकोसी जल#व3यत
ु ् आयोजनाको सेयर माग गदa आयोजनामा कायरत मजदरु हले श
ु गरे को
आ@दोलन बध
ु वारबाट 8थगत भएको छ ।
3#वपIीय वातामा सहम1त भएप1छ मजदरु य1ु नयनले आ@दोलन केह समयको लाग 8थगन गरे को हो ।
आ@दोलनरत >सनो हाइोअ¤तगतको नेपाल Dबजुल पे@टर |लMवर तथा 1नमाण मजदरु य1ु नयनका अdयI
सोनाम सेपालगायतका मजदरु य1ु नयनका :1त1नध र आयोजना सXचालक स>म1तका :1त1नधबीच सात
Jदन>भT सेयर Jदने #वध तय गन #वशषेwसJहतको कायदल बनाई ३० Jदन>भT :1तवेदन पेस गन2 सहम1त भएप1छ
मजदरु ले आ@दोलन 8थगन गरे को आयोजनाका :वOता गणेश @यौपानेले जानकार Jदए ।
आयोजनामा कायरत मजदरु ले :1तeयिOत पाँच सय \कNताको दरले सेयर पाउनप
ु न2 मागसJहत गत फागन
ु २९
गतेदेVख काम ब@द गर आ@दोलन गदa आएका थए । बध
ु बार अपरानबाटै आयोजनाको काम श
ु भइसकेको छ ।
मजदरु ह आ@दोलनमा उDTएप1छ आयोजनाको बाँध8थल, स
ु ङमाग, #व3यत
ु गह
ृ का काम अवx भएको थयो ।
आयोजनामा कायरत ८ सय ५० मजदरु आ@दोलनमा उDTएका थए । रासस
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कु_मीसेरामा जल व!युत ् आयोजना नमा3ण शुk
:द प प@त
- २७ करोड लागत
- १ दशमलव ५ मेगावाट व!यत
ु ् उJपादन 9मता
चैत ११, बागलङ
ु । बागलङ
ु को दsIणी भेगको के@y कुYमीसेरा गा#वसमा १ दशमलव ५ मेगावाट Iमताको
जल#व3यत
ु ् आयोजना 1नमाण शW
ु गFरएको छ । कर ब २७ करोड लागतमा 1नमाणाधीन आयोजना १ वष>भTमा
1नमाण सMप@न गन2 लयसJहत काम अगाड बढाइएको छ । 1नजीIेTको बाराह हाइोपावर >ल>मटे डले
कुYमीसेरामा १ दशमलव ५ मेगावाट Iमताको ठे उलेखोला जल#व3यत
ु ् आयोजनाको काम गन लागेको हो ।
अJहले इBटे क 1नमाणको काम था>लएको छ । आगामी जेठसMम >स>भलतफको र इलेO6ोमेका1नकलको काम
मm>सर>भT परू ा गन2 लयसJहत काम अ1घ बढे को 1नमाण कMपनीका :ोजेOट Mयानेजर मिु Oतनाथ गौतमले
जानकार Jदए । ठे उलेखोलाको पानीलाई कुYमीसेरामा ४ >मटर अqलो बाँध बाँधेर २ हजार १ सय ६० >मटर लामो
पेन8टक पाइपमाफत जै>मनीघाटि8थत पावरहाउसमा खसालेर #व3यत
ु ् उNपादन हुने उनले बताए । उNपाJदत
#व3यत
ु ् ८ सय >मटर लामो 6ा@स>मशन लाइनमाफत कु8मीसेराकै टुनीबोटबाट १ सय ३३ केभीए :सारण लाइनमा
जोडने भएको छ । आयोजनाले नेपाल #व3यत
ु ् :ाधकरणसँग #व3यत
ु ् खर द सMझौता (पीपीए)समेत गFरसकेको छ
।
कMपनीले आयोजना 1नमाणका लाग उOत IेTमा ३० रोपनी जqगा खर द गFरसकेको गौतमले जानकार Jदए ।
आयोजनाले 8थानीयवासीलाई १० :1तशत शेयरसमेत Jदने तयार गरे को छ । अJहलेसMम जमीन खर दका Eममा
४० जना 8थानीयवासीले शेयर खर द गFरसकेका छन ् । @यन
ू तम २५ हजारदे Vख अधकतम ५ लाख ५० हजार
पैयाँसMम शेयर खर द भइसकेको गौतमले बताए ।
ठे उलेखोलामा यसअ1घ प1न आठओटा लघु जल#व3यत
ु ् आयोजना 1नमाण भइसकेका छन ् । लघु जल#व3यNु माफत
सकुवा, कुYमीसेरा, पcयथ
ु @थाप र राङखानी गा#वसमा #व3यत
ु ीकरण गFरएको छ ।

Nयाvदमा २५ मेगावाटको आयोजना
चैत ११, Mयाqद । Mयाqद को दरवाङमा ४ अब लागतमा २५ मेगावाट Iमताको Mयाqद खोला जल#व3यत
ु ् आयोजना
1नमाण हुने भएको छ । मmगलवार नेपाल #व3यत
ु ् :ाधकरण र Mयाqद खोला हाइो >ल>मटे डका अdयI
:मोदकुमार े5ठबीच #व3यत
ु ् खर द सMझौता (पीपीए) सMप@न भएको छ । Mयाqद िजलालाई ‘हाइो हब’का
Wपमा चनाउन 8थानीयको समेत लगानीमा जल#व3यत
ु ् आयोजना 1नमाण गन लागएको े5ठले बताए । ‘पीपीपए
भएप1छ काम गन2 बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘कर ब ४ अब लागतमा 1नमाण हुने आयोजनामा सवसाधारणले शेयर
लगानी गन पाउनेछन ् ।’ Nयसका लाग राि56य तथा 8थानीय 8तरमा प1न इछुक सबैलाई अनरु ोध गFरने उनले
जानकार Jदए । रासस
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जल व!युत ् वकासमा दोलखा
ा. कमलराज ढुYगेल

जल व!युत ् वकासको Dोत
चीनको 8वशा>सत IेT 1त'बतबाट बqदै आउने तामाकोशी नद र यसको दायाँबायाँबाट बqने थ:
ु ै खोलाका
शाखा :शाखाहW नै दोलखा िजलालाई उवर बनाउन सOने <ोतहW हुन ् । यस िजलाको दsIणी भागबाट
बqने VखMतीखोला तामाकोशीको सबभ@दा ठूलो शाखा नद हो । तामाकोशी नद मा म यौला जल#व3युत ्
आयोजनाहWको पया|त सMभावना छ भने यसका शाखाहWले अनग@ती साना जल#व3युत ्
आयोजनाहWको सMभावना बोकेका छन ् । :Nयेक खोला तामाकोशी नद को पूव र पिYचममा रहे को >भरालो
भूभागबाट बगेर आएकाले जल#व3युNका लाग यी खोला उवर भएका हुन ् । यह सMभावनाको आधारमा
जल#व3यत
ु ् #वकासका 1न>मNत 1नजीIेTका 8वदे शी तथा #वदे शी लगानीकता यस िजलातफ आक#षत
भइरहे का छन ् ।
जल व!युत ् वकासको थालनी
दोलखा िजलामा जल#व3युत ् #वकासको इ1तहास अNय@तै छोटो छ । यस िजलामा बqने :Nयेक गाउँ का
खोलानालामा चाहे ती सदाबहार हुन ् वा खहरे नै \कन नहुन ्, पानी घzको :चलन चदै आएको छ । तर,
यसको #वकासको थालनी कJहलेबाट भएको थयो Nयसको \कटान गन भने ठूलै खोजको आवYयक पछ ।
अब नयाँ तर काको #वक>सत पानीघzले अनाज :शोधन गन2 पुरानो पानीघzलाई :1त8थापन गदa छ ।
सन ् १९९६ मा ६० मेगावाट Dबजुल उNपादन Iमता भएको VखMती जल#व3युत ् आयोजनाबाट नयाँ वा
#वक>सत पानीघzले याTा शुW गरे को थयो । यJद म गलत छै न भने यो आयोजना नै दोलखा िजलाको
जल#व3युत ् #वकासको सूTधार हो भ@न स\क@छ ।
वत3मान अवHथा
यस िजलामा केह जल#व3युत ् आयोजनाको 1नमाण भई Dबजुल उNपादन भइरहेको छ । सन ् १९९६ मा
1नमाण शुW भई सन ् २००० मा सMप@न VखMती जल#व3युत ् आयोजनाले ६० मेगावाट Dबजुल उNपादन
गFररहे को छ । यस आयोजनाको 1नमाण अमेFरकC डलर १४ करोडको लगानी र नव2को :NयI सहयोगमा
सMप@न भएको थयो । यसप1छ केह जल#व3युत ् आयोजनाको 1नमाण भई Dबजुल उNपादन भइरहे को छ
। >स#:ङ र चनावती खोलामा 8वदे शी 1नजीIेTको लगानीबाट 1नमाण सMप@न भएका जल#व3युत ्
आयोजनाहWले Eमशः ६ दशमलव ८ र ३ दशमलव ५ मेगावाट Dबजुल 1नकाल रहे का छन ् । यो

िजलाबाट हाल उNपाJदत Dबजुल को अव8था @यून (कुल Dबजुल उNपादन Iमता ७० दशमलव ३
मेगावाट) रहे को भए ताप1न 1नमाणाधीन जल#व3यत
् ाएका
ु ् आयोजनाहWले यसलाई अपmिOतमा परु य
छन ् ।
नमा3णाधीन अवHथा
नेपालको सबभ@दा ठूलो माथलो तामाकोशी जल#व3युत ् आयोजनाको 1नमाण ती ग1तमा भइरहे को छ
। यो आयोजनाको 1नमाण 8वदे शी पँज
ू ीको पFरचालनबाट भइरहे को छ । यसको Dबजुल उNपादन Iमता ४
सय ५६ मेगावाट छ । यो आयोजना चीनको 8वशा>सत IेT 1त'बतसँग जोडएको गा#वस लामाबगरमा
रहे को छ । यसका अ1तFरOत केह साना जल#व3युत ् आयोजना 1नमाणाधीन अव8थामा छन ्, जसको
#ववरण ता>लका १ मा :8तुत गFरएको छ ।
ता>लका १ मा :8तत
ु सात जल#व3यत
ु ् आयोजनाको 1नमाणले थप ६७ दशमलव ४ मेगावाट Dबजल
ु
उNपादन 1नजीIेTको लगानीबाट हुने दे Vख@छ । माथलो तामाकोशी जल#व3यत
ु ् आयोजनासमेत
समावेश गदा 1नकट भ#व5यमा कुल ५२३ दशमलव ४ मेगावाट Dबजुल उNपादन हुने सMभावना रहे को
दे Vख@छ । यी आयोजनाबाट उNपाJदत Dबजुल ले नेपालको हालको आ@तFरक #व3युत ् सmकटलाई
सMबोधन गन सOछ भ@ने अनुमान लगाउन स\क@छ । Dबजुल उNपादन गन2 नेपालको :थम 8थानमा यो
िजलालाई उयाउने ेय माथलो तामाकोशी जल#व3युत ् आयोजनालाई छ । अ@य साना 1नमाणाधीन
आयोजनाले द घकालसMम :थम 8थानमा नै उयाउन थप बल :दान गरे का छन ् ।
Hता वत
Nय8तै ६ सय ५० मेगावाट Dबजुल उNपादन Iमता भएको तलो तामाकोशी जल#व3युत ् आयोजना नव2को
लगानीमा 1नमाणका लाग Dबजल
ु #वकास सMझौता गन लागएको लगानी बोडले हालै सावज1नक गरे को
छ । Nय8तै, माथलो तामाकोशी जल#व3यत
ु ् आयोजनाको अन
ु छे दका Wपमा रहे को अकr नयाँ
जल#व3यत
ु ् आयोजना लगानीकताको पखाइमा छ । यी आयोजनाबाहे क नेपाल #व3यत
ु ् :ाधकरणले
दोलखा िजलाका #व>भ@न छओटा जल#व3यत
ु ् आयोजना 1नमाणका लाग 1नजीIेTका उNपादकहWसँग
Dबजल
ु खर द सMझौता गFरसकेको छ । यी आयोजनाको #व8तत
ृ #ववरण ता>लका २ मा Jदइएको छ । यी
जल#व3यत
ु ् आयोजनाको काया@वयन हुन सOयो भने दोलखा िजलामा थप ६० मेगावाट Dबजल
ु
उNपादन हुने तRय आँकडाले दे खाइरहे का छन ् । तलो तामाकोशी जल#व3यत
ु ् आयोजनाको Dबजल
ु
उNपादन Iमतासमेत समावेश गदा :8ता#वत #व>भ@न जल#व3युत ्◌् आयोजनाहWको कुल उNपादन
Iमता कर ब ७ सय १० मेगावाट हुने तRय आँकडाहWले दे खाएका छन ् ।
न,कष3
:8ता#वत सबै जल#व3युत ् आयोजना 1नमाण हुने हो भने दोलखा िजला जल#व3युत ् आयोजनाहWले

भFरने तRय ता>लका १ र २ मा :8तुत आयोजनाहWले पुि5ट गरे का छन ् । #व3यमान, 1नमाणाधीन र
:8ता#वत जल#व3यत
ु ् आयोजनाहWको कुल उNपादन Iमता १३०३.८ मेवा रहे को छ । नेपालको कुल
जल#व3यNु मा हाल यस िजलाले ७० दशमलव ३ मेगावाट Dबजल
ु माT योगदान गFररहे को छ ।
1नमाणाधीन सबै जल#व3यत
ु ् आयोजना सMप@नप1छ यो िजलाले योगदान गन2 Dबजल
ु को अंश ५९३
दशमलव ७ मेवा पुqनेछ । :8ता#वत #व>भ@न जल#व3यत
ु ् आयोजनाको 1नमाणले थप ७१० दशमलव १
Dबजल
ु उNपादन गर कुल जडतIमता १३ सय ३ दशमलव ८ मेवा हुने दे Vख@छ । हालसMम 1न>मत
सबैभ@दा ठूलो जल#व3यत
ु ् आयोजना नेपाल <ोतको उपजका Wपमा अनुभ1ू त गरे र दोलखावासी
गौरवाि@वत भएका छन ् भने यसको 1नमाणले सबै :कारका Iमता भएका मा1नसलाई रोजगार :दान
गFररहे को छ । #व>भ@न जल#व3युत ् आयोजनाको 1नमाणका 1न>मNत सडकको #व8तार भएको छ । यस
िजलाका दग
ु म गाउँ हWलाई प1न सडकले छोएको छ । सडक र Dबजुल को पहुँचले यस िजलाका
बा>स@दाले आय आजन हुने #व>भ@न eयवसाय सXचालन गरे र जीवन 1नवाहलाई सहज बनाउने मौका
पाएका छन ् । उिलVखत जल#व3युत ् आयोजनाहWको 1नमाणले यस िजलाका बा>स@दाको जीवन8तर
अकपनीय Jहसाबले बuन सOनेछ ।

लेखक अथशा8Tी हुन ् ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/12/12

खुयो तामाकोसी
लोकमVण राई

मजदरु आ@दोलनले १२ Jदनदे Vख ब@द माथलो तामाकोसी जल#व3युत ् आयोजनाको काम Dबह बार
सुचा हुने भएको छ । मजदरु का मागका सMब@धमा अधकार सMप@न कायदल गठन गर अdययन गन2
सहम1त भएप1छ राि56य गौरवको यो आयोजनाको काम स
ु भएको हो ।
:1तeयिOत @यूनतम ५ सय \कNता सेयर माqदै कFरब साढे ८ सय मजदरु ले काम ठ|प पारे का थए ।
एमाले 1नकट मजदरु संगठन िजफ@ट र #व|लव माओवाद 1नकट मजदरु संगठनको अगुवाइमा
आ@दोलन भएको थयो । मजदरु माग सMबोधन गन आ@दोलनरत र कMपनी eयव8थापनबीच बुधबार
अधकार सMप@न कायदल गठन गन2 र आ@दोलन '8थगन' गन2 सहम1त भएको छ ।
'माथलो तामाकोसी ख
ु यो,' आयोजना :मख
ु #वwान े5ठले भने, 'मजदरु मागका सMब@धमा अdययन
गन कायदल गठन गन2 सहम1त भएको छ ।' सहम1त अनस
ु ार मजदरु ले उठाएका 'मागका सMब@धमा
आवYयक अdययन गर सेयर Jदने #वध तय गन2समेतका लाग अधकार सMप@न कायदल गठन' हुनेछ
। Nय8तो कायदल एक साता>भT गठन गFरनेछ । कायदलले ३० Jदन>भT मजदरु का माग सMबोधन गन2
गर :1तवेदन बुझाउनेछ । 'आ@दोलनका सMपूण कायEम आ@दोलनरत पIले 8थगत गन2,'
सहम1तपTमा
उलेख छ ।
मजदरु आ@दोलन >मलाउन दोलखामा सवदल य छलफल असफल भएको थयो । खासगर एमालेका
8थानीय नेताहWले औपचाFरक Wपमा मजदरु लाई सेयर Jदन >मदै न भ@न सकेका थएनन ् । तर उनीहW
सेयर Jदन नखो,ने दोहोरो भू>मका खेलेकाले आ@दोलन लिMबएको थयो । माथलो तामाकोसीलाई
राि56य गौरवको आयोजना घोषणा गन2 सरकारले प1न आ@दोलन रोOन कुनै भू>मका खेलेन ।
यसबाट #व3यNु को eयापाFरक उNपादन >म1त कMतीमा १२ Jदनले पछाड धके>लएर आयोजनाले कFरब ३०
करोड पैयाँ गुमाएको छ । मे>सन तथा कामदार 1नि5Tmय बसेबापत ठे केदारले दाबी गन2 I1तप1ू त र
'याजबापत लाqने घाटा अलqगै छ ।

२०७३ साउनदे Vख eयापाFरक Wपमा #व3युत ् उNपादन गन2 लय >लएको यो आयोजनाको ७३ :1तशत काम
स\कइसकेको छ । 1नमाण लागत कFरब ३५ अब २९ करोड पैयाँ -:1तमेगावाट ७ करोड ७४ लाख पैयाँ)
रहे को यो मल
ु क
ु कै सबैभ@दा स8तो जल#व3यत
ु ् आयोजना हो । सत :1तशत 8वदे शी पँज
ु ीबाट 1नमाण
भइरहे को यो आयोजनाले दोलखाका दग
ु म IेTका बा>स@दालाई ६८ \कलो>मटर सडक 1नमाण गरे र सडक
सXजालसँग जोडेको छ । आयोजनाले चीनसँग जोडएको लामाबगरसMम बाटो बनाएर दोलखाबासी र
दे शका लाग eयापारको नयाँ ढोकासमेत खो>लJदएको छ ।
सहम1तअनुसार कायदलले मजदरु लाई सेयर Jदन नस\कने :1तवदे न Jदयो भने ३० Jदनप1छ पुनः
आ@दोलन च\कनेछ । सेयर Jदने 1नणय गदा :ब@धपTमा संशोधन आवYयक हु@छ । :ब@धपT
संशोधनको :\Eयामा गए अ@य पIले प1न माग राVख थप जJटलता 1निMतन सOने भय रहे को
जानकारहWको भनाइ छ । अJहलेको सेयर संचरनाअनुसार दोलखाबासीले :1तeयिOत ७० \कNता,
दोलखाको लामाबगर र गौर शंकर गा#वसका मा1नसले आयोजना :भा#वत IेTका Jहसाबले :1त eयिOत ३
सय \कNता सेयर पाउँ छन ् ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/12

तामाकोसी सेयरमा भेदभाव भएको भ0दै
अिqतयारमा उजरु 
नागFरक लगानी कोषमा कायरत कमचार हWले कोषले तामाकोसी जल#व3युत ् आयोजनाको सेयर
#वतरणमा भेदभाव गरे को भ@दै अिtतयार द
ु पयोग अनस
ु @धान आयोगमा उजरु गरे का छन ् । ६०
:1तशत 8थायी र ४० :1तशत अ8थायी ,यालादार कमचार रहे को कोषको eयव8थापन र केह 8थायी
कमचार ले अ8थायी र ,यालादार ले १५ सय \कNता माT र 8थायीले ४ हजार \कNता भन पाउने eयव8था
गरे प1छ उनीहWले यस#वx अिtतयारमा उजुर गरे का हुन ् । कोषमा १ सय ४९ कमचार छन ् ।
1नमाणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथलो तामाकोसीको सेयर DबEC :ब@धकसमेत रहे को कोषले
आmखनै कमचार मा भेदभाव गरे को र eयव8थापनले अ8थायी र ,यालादार लाई १५ सय \कNताभ@दा बढ
भन नJदएको भ@दै उजुर गरे का हुन ् । लगानी कोषका कमचार लाई Jदने सेयरबारे #ववाद भएप1छ १५
चैतसMम माT सेयरको समय रहे कोमा Dबह बारसMम अधकांश अ8थायी, ,यालादार कमचार ले सेयर
भरे का छै नन ् ।
eयव8थापन र 8थायी केह कमचार ले भनेअनुसार नभरे जागरबाट समेत 1नका>लJदने बताएप1छ
अ8थायी र ,यालादार कमचार T8त बनेको एक कमचार ले बताए । उनका अनुसार, कोषका कायकार
1नद2 शकले अ8थायी र ,यालादार कमचार ले बढ भरे मा Nयसलाई अ8वीकार गन2 गरे का छन ् । कायकार
1नद2 शक रामकृ5ण पोखरे लले भने आवानपT अनुसार नै अ1घ बढे को बताए ।

>f]tM gful/s, 2071/12/12
कुलेखानी तेDो अझै अनि_चत
लमण #वयोगी
दईु वषअ1घ नै Dबजुल उNपादन गरे र अब पैयाँ कमाउनुपन2 कुलेखानी ते<ो आयोजनाको 1नमाण कJहले
पूरा हु@छ भ@ने अझै 1निYचत छै न। पटक–पटक हुँदै आएको राजनी1तक र 8थानीय ह8तIेप,
अनुगमनमा ऊजा म@Tालयको उदासीनता र हाइो तथा इलेO6ोमेका1नकल ठे केदारको लापरबाह ले
अ1नYचय बढे को हो।
हाइो तथा इलेO6ोमेका1नकल (#व3युतीय उपकरण आयात र जडान) को ठे Oका पाएको चीनको
‘झेिजयाङ िजनलुन इलेO6ोमेका1नकल कMपनी'ले काम नगरे काले 1नमाणमा बढ सम8या दे Vखएको छ।
Jढलो काम नगरे बापत झ@डै ७ करोड पैयाँ जFरवाना 1तराउँ दासमेत झेिजयाङले काम गन आनाकानी
गFररहे को आयोजनाका एक अधकार ले बताए। ‘कMपनीसँग पैसा नभएको र सामान आयात गनसमेत
:ाधकरणले अम भुOतानी Jदनुपन2 माग राtदै आएको छ,' ती अधकार ले भने, ‘यो ग1तले एक वषमा
प1न 1नमाण स\कँदै न।'
ठे Oका सMझौताअनस
ु ार कMपनीले गत असार १४ गतेसMम सMपण
ू काम सOनप
ु Rयr। Nयो बेलासMम
उसले २५ :1तशत काम प1न सकेको थएन। परामशदाता भारतको वापकोस कMपनीको Mयाद २०७२
असारसMम थ#पएकाले झेिजयाङलाई Nय1तबेलासMम काम सOन दबाब Jदइएको नेपाल #व3यत
ु
:ाधकरणका कायकार 1नद2 शक मक
ु े शराज काHलेले बताए।
‘ठे केदारले आवYयक उपकरण चीनबाट याइसकेको छ तर उसको कामको ग1त ,यादै स8
ु त छ,' उनले
Dबह बार नागFरकसँग भने, ‘काम हे दa र दबाब Jदँ दै जाने हो, अ@य कुरा सोन भएन।' उसको अJहलेकै काम
गराइले असारसMम 1नमाण पूरा हुनेमा शंका रहे को उनले बताए।
म@Tालयको कडा अनुगमनमा ठे केदार पूणपमा खJटए दईु मJहनामा काम स\कने तर यसतफ
म@Tालयले वा8तै नगरे को आयोजनाका कमचार को भनाइ छ। ‘:ाधकरणका एक अधकार ले भने,
‘1नयम, कानुन >मचेर कमचार सवा गनमा म@Tीको dयान जा@छ, तर qण आयोजना 1छटो पूरा
गन2मा चासै छै न।'
म@Tीको कोटामा :ाधकरण सXचालक बनेका eयिOत अJहले आयोजना लM'याउने र आथक मुनाफा
कमाउने दाउमा लागेको आयोजनाका एक इि@ज1नयरको आरोप छ। ‘ठे Oका र ठे केदारसँग >मलेर
आयोजनालाई थप सम8यामा धकेन सXचालकले नै लागेका छन ्,' उनले भने।
>स>भल 1नमाणतफ अJहलेसMम कFरब ९० :1तशत काम स\कएको छ। हाइो र इलेO6ोमेका1नकलको
झ@डै ४० :1तशत काम बाँकC छ। ‘Jदनरात खJटएर काम गरे माT असारसMम Dबजुल उNपादन हुन सOछ,
नT Nयो सMभावना रहँ दैन,' आयोजनाका :मुख लेखा अधकृत खस
ु मVण ढकालले भने।
आयोजनामा उNप@न सम8या समाधानमा समयमा आवYयक 1नणय नगरे को र म@Tालयले अनावYयक

दबाब Jदँ दै आएको :ाधकरण उNपादन #वभागका 1नद2 शक तथा आयोजना :मुख मधस
ु ूदन:ताप मलले
बताए।
आथक अ1नय>मतता गरे र 1नमाणमा असर पय
ु ा एको भ@दै पटक–पटक अिtतयार द
ु पयोग
अनस
ु @धान आयोगमा उजुर परे कोमा अस@तिु 5ट जनाउँ दै मलले Dबह बार राजीनामा Jदएका छन ्।
‘समयमै आयोजना सOनप
ु छ भनेर मैले काम गदa आएको हो, तर अनावYयक दबाब झेनप
ु यr ,' उनले
भने, ‘8वा8Rयमा समेत असर पदa गएको र यसर दबाबमा काम गन नसOने दे Vखएकाले राजीनामा
Jदएको हुँ।' आयोजना :मख
ु को राजीनामाले 1नमाण झन ् अ8त'य8त हुने लेखा:मख
ु ढकालले बताए।
इलेO6ोमेका1नकल ठे केदारलाई गत असार १४ गतेदेVख आयोजनाले दै 1नक चार लाख (कुल ठे Oका
रकमको ०.०५ :1तशत) पैयाँ जFरवाना 1तराउँ दै आएको छ। तर, उसले :ाधकरण माTै होइन सरकारलाई
नै टे रेको छै न। सMझौतामा कMपनीले समयमा काम गन नसके ठे Oका रकमको १० :1तशतसMम
जFरवाना 1तराउन स\कने :ावधान छ।
:ाधकरणले झेिजयाङसँग याटबाहे क ८० करोड पैयाँमा ठे Oका सMझौता गरे को थयो। हाइो तथा
इलेO6ोमेका1नकलको काम समयमा नस\कने दे Vखएप1छ >स>भल ठे केदार >सनो हाइोले २०७२ माघसMम
समय थ#पJदन आह गरे को छ।
१४ मेगावाटको यो जलाशययुOत आयोजनाका लाग >स>भल ठे केदारलाई पाँच वटा भेFरएसन (थप रकम)
बापत हालसMम १६ करोड पैयाँ भुOतानी Jदइएको छ। >सनो हाइोसँग २०६८ पुस १७ गते पJहलो ठे Oका
तोडएप1छ दो<ोपटक ३० मJहना>भT 1नमाण सOने गर सMझौता भएको थयो।
उOत सMझौताअनुसार २०७१ भदौमा #व3युत उNपादन गन2 लय थयो। सुमा २ अब ४३ करोड पैया“मा
आयोजना 1नमाण पूरा गन2 भ1नए प1न अJहले लागत ४ अब २२ करोड पैयाँ पुगेको छ।
आयोजनाको सुको परामशदाता ड'लुआरसी >सट हे डकोसँग सMझौता तोडएप1छ १७ मJहनासMम अकr
परामशदाता 1नयुOत हुन नसOदा प1न लयअनुसार काम हुन नसकेको :ाधकरणका अधकार
बताउँ छन ्। आयोजनामा हालसMम ३ अब ४४ करोड पैयाँ खच भइसकेको :ाधकरणले जनाएको छ।
>स>भल ठे केदारसँग दो<ोपटक सMझौता हुँदा उसलाई बढ समय लागेको र अ@तराि56य बजारमा 1नमाण
सामीको मूय बढे काले मा>सक ५१ लाख पैयाँका दरले १५ करोड ३० लाख पैयाँ ‘:ोलmगेसन क8ट'
भुOतानी गरे काले लागत बढे को :ाधकरण अधकार बताउँ छन ्।
>स>भलको तुलनामा हाइो र इलेO6ोमेका1नकल ठे केदारको काम 1नराशाजनक रहेकाले :ाधकरणले
दबाब Jदनुपन2 परामशदाता वापकोसले सुझाएको छ। >सनो हाइो र झेिजयाङबीच सम@वय नहुँदा प1न
समयमा काम हुन नसकेको परामशदाताले औंयाएको छ।
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मा*थलो हुvदबाट व!युत ् उJपादन सु
माथलो हुqद जल#व3यत
ु बाट 1नय>मत उNपादन स
ु भएको छ। ५ मेगावाट Iमताको उOत आयोजना एक
मJहनादे Vख पर Iण उNपादनमा थयो। यसमा 8थानीय OयाMपस, 8कुल, सहकार , अ@य संघसं8थासJहत ८ सय ६२
:वxक छन ्।
'मंगलबारदे Vख eयावसा1यक उNपादन स
ु गर्य~,' कMपनीका अdयI Jहम:साद पाठकले भने, 'झ@डै १ मJहना लामो
पर Iण सकेर eयावसा1यक उNपादन स
ु भएको हो।' यहाँ उNपाJदत #व3यत
ु ् ग
ु मीकै वीरबासमा रहे को
:ाधकरणको सब8टे सनमाफत राि56य :सारण लाइनमा जोडएको छ।
आयोजनाका :ब@ध 1नद2 शक भरत नेपालका अनस
ु ार उNपाJदत #व3यत
ु ् पFरयोजनाले सरकारसँग वषर्◌ातमा
:1तय1ु नट ४ पैयाँ र सO
ु खा समयमा ७ पैयाँमा सMझौता गरे को थयो। तर सरकारले चैत मसा@त>भT सMप@न
गन2 पFरयोजनाहWलाई सO
ु खा समयमा :1तय1ु नट ८ पैयाँ ४० पैसा र वषर्◌ाNमा ४ पैयाँ ८० पैसामा खFरद गन2
घोषणा गरे को छ। 'हामीले सरकारले गरे को घोषणा र पFरयोजनाले तोकेको समय अगाड नै 1नमाण सMप@न गरे का
छ~,' पाठकले भने, 'Nयसलै सरकारले घोषणा गरे कै DबEC दरमा सMझौता गन2 तयार मा छ~।' उनले सरकारले घोषणा
गरे को समयभ@दा अगाड नै 1नमाण गरे काले म
ू य अ>भव#ृ x करबापतको :1तय1ु नट ५५ लाख पैयाँका दरले २
करोड ७५ लाख पैयाँ छुट पाउनेसमेत पJहलो आयोजना भएको बताए।
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लेखाले डलरमा पीपीए रोgदा आयोजना अघ बढे न
लोकमVण राई
संसदको सावज1नक लेखा स>म1तले डलरमा #व3युत ् खFरद सMझौता (पीपीए) गन साढे ८ मJहनादे Vख
रोक लगाएको छ। यसबाट #वदे शी लगानीमा ब@ने तय भएका #व3युत ् आयोजनाहW पीपीए हुन नसकेर
:भा#वत भएका छन ्।
खासगर कोFरयाल लगानी रहे को २ सय १६ मेगावाटको माथलो DTशूल १, साढे २० मेगावाटको
माथलो मोद र ४० मेगावाटको मोद ए जल#व3युत ् आयोजना :भा#वत बनेका हुन ्। माथलो DTशूल १
का :वxक नेपाल वाटर ए@ड इनजo डेभलपमे@ट कMपनीले बाराMबार ताकेता गFररहे को छ। Nय8तै ३०
:1तशत कोFरयाल कMपनी 'के वाटर' को लगानी रहने माथलो मोद र मोद ए आयोजना प1न पीपीएकै
कारण रो\कएका छन ्।
कFरब एक साताअ1घ #व3युत ् :ाधकरणका कायकार 1नद2 शक मुकेशराज काHलेसJहतको टोल को
कोFरया *मणमा प1न यो #वषय उठे को थयो। 'अमेFरकC डलरमा पीपीए हुनप
ु छ भ@ने के वाटरको भनाइ
छ,' काHलेले भने।
लेखा स>म1तले गत असार २९ मा टोपबहादरु रायामाझीको संयोजकNवमा डलरमा पीपीए गन2/नगन2
सMब@धमा नी1तगत 1नयोल गन उपस>म1त गठन गरे को थयो। उपस>म1तले डलरमा पीपीए गFरएका
VखMती र भोटे कोसी आयोजनाले पारे को असर र भ#व5यमा >लनुपन2 1नणयका सMब@धमा अdययन गन2
कायादे श पाएको थयो। उपस>म1तले ती #वषय समावेश गर #व3युत ् नी1त बनाई :8ताव गन एक
मJहनाको समय पाएको थयो। तर साढे ८ मJहना DबNनै लाqदा प1न उपस>म1तले :1तवेदन बुझाएको
छै न।
स>म1तका सभाप1त जनादन शमाले उपस>म1तलाई अdययन 1छटो टुंqयाई स>म1तमा पेस गन ताकेता
गरे को जानकार Jदए।
'#व>भ@न चरणमा अdययन र छलफल भएर :1तवेदन ब1नरहे को होला,' उनले भने, 'मैले :1तवेदन 1छटो
पेस गन ताकेता गरे को छु।' उनले उपस>म1तले 1छzै :1तवेदन पेस गन2 र स>म1तको पूण बैठकमा
छलफलप1छ आवYयक 1नणय प1न 1छzै हुने आशा eयOत गरे ।

डलरमा पीपीए गन2/नगन2 भ@ने सMब@धमा अdययन गन ऊजा म@Tालयले प1न स>म1त गठन गरे को
थयो। तर लेखा स>म1तले उपस>म1त गठन गरे र डलरमा पीपीएसJहत सम #व3यत
ु ् नी1त बनाउन
अdययन स
ु गरे प1छ म@Tालय 1नि5Tmय बनेको थयो।
लेखाले गठन गरे को उपस>म1तले Nयस सMब@धमा #वw, सMबि@धत IेTका जानकार र
सरोकारवालाहWसँग कFरब आधा दजन पटक छलफल चलाएको थयो। 'झ@डै ५ मJहना भयो,
उपस>म1तको बैठक नै बसेको छै न,' लेखा <ोतले भ@यो, 'बैठक \कन नराVखएको र यसो गदा कसलाई के
फाइदा हु@छ भ@ने बु न स\कएन।'
माथलो DTशल
ू १ का :वxक पीपीएका लाग #व>भ@न शिOत के@y धाइरहे को <ोतको दाबी छ। 'डलरमा
पीपीए गन2 हो \क नगन2 हो भ@ने 1नणय लेखाले अडाउनु भएन,' <ोतले भ@यो, '\क गन2 भ1नJदनु पर्यो \क
नगन2 भ1नJदनुपर्यो। कुनै 1नणय नगदा काम सु भएका आयोजना माT होइन जल#व3युNमा आउने
सMभावना भएका #वदे शी लगानीसमेत :भा#वत भएको छ।'

