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मा�थ�लो कणा
ल� बे�नेह�लाई खबरदार� ज�र�  
गोरख बहादरु वी.सी., 
 

मुलुकमा लोडसे�डङ छ, खोलाह� झोलामा छन ्। नेपालका ठूला नद�ह� #वदेशीको क'जामा झोलामा छन ्। 

जनताह�लाई गलत *म छरेर मूख
 बनाउन ेकाम रा,यबाट भएको छ । राजनी1त गन2ह�3वारा राि56य 

अि8मतासँग जो�डएका :ाकृ1तक <ोत र साधनह� ठूलो क>मसन खाएर बे�न ेकाम भएको छ । यसै 

स@दभ
मा नेपालका ठूला र द�घ
काल�न असर पन2 नद�ह� कणा
ल� कोशी र गBडकC धमाधम #वदेशीलाई 

DबEC गFरसकेका छन ्। आHनो <ोत र साधनको रIाथ
मा आवाज उठाउने जनसमुदायह�लाई थनुछेक 

गन2 काम भएको छ । यसथ
 अJहले मुलुकमा आ�थ
क तथा राजनी1तक �पमा उप1नवेश बनाइरहेको 

अव8थामा देशका <ोतह� बचाउन कMमर क8नु ज�र� छ । देशमा उNपादन हुनसOन ेकुल ८३ हजार 

मेगावट #व3युत ्उNपादन गन
सOन ेतRयांकले देखाएको छ । Nयसमा कणा
ल� :देशमा माT ै३४ हजार 

#व3युत ्1नका�नसOन ेFरपोट
मा देVख@छ । आज #ववादा8पद अव8थामा भारतीय एव ं#वदेशीहWको 

क'जामा छन ्कणा
ल� :देशका जल<ोतहW । चाहे पXचYेवर ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट \कन ्नहोस,् 

पिYचम सेती ७ सय ५० मेगावाट, मा�थ�लो कणा
ल� ९ सय मेगावाट वा अ� थपुैर् खोलानालाहW \कन 

नहुन,् यी सबै क'जा गFरएका छन ्। कणा
ल�को भावी अि8तNव ओझलेमा पाFरएको छ । #वकासको 

नाममा नद� क'जा गर� द�घ
काल�न �पमा न ैकणा
ल�लाई अझ तल पान2 काम शासक वग
हWले गदa 

आएका छन ्।  
 

 

कणा
ल� नद�मा माT ै२० हजार मेगावाट उNपादन गन
सOन े#वYव बcकको एउटा Fरपोट
मा उ�लेख गFरएको 

छ । हाल चचा
मा आएको मा�थ�लो कणा
ल� पFरयोजनाको वा8त#वकतालाई मdयनजर गन
 यस 

पंिOतकारले यस लेखमा सा@द>भ
क ठानेको छ । के हो त मा�थ�लो कणा
ल� पFरयोजना भ@ने कुरा eयापक 

जन#वरोध हँुदाहँुदै प1न २०६४ पुस १४ गतेको मि@TपFरष3को बैठकले मा�थ�लो कणा
ल� पFरयोजना #वना 

गहृकाय
, #वना राजनी1तक दल तथा 8थानीय जनतासँग छलफल र सहम1तको सं8कृ1त#वपर�त सरकारले 

#वदेशीलाई Jदन े1नण
य र सMझौता गरेबाट यो पFरयोजना #ववादमा परेको हो । चीनको 8वशा>सत IेT 

1त'बतको मानसरोवर तालबाट उNपिNत भई नेपाल :वेश गन2 कणा
ल� नद� कणा
ल� :देशको काल�कोट, 

अछाम, दैलेख र सुख2त िज�लाको बीचमा आयोजना 8थल रहन ेकणा
ल� पFरयोजना रन अफ Fरभर 

पFरयोजना हो । यस पFरयोजना आ�थ
क jि5टकोणले देशकै सबैभ@दा आकष
क देVख@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 

अथा
त ्२७ अब
 नेपाल� �पैयाँ अनुमा1नत लागत रकम रहन ेभ1नएको यो आयोजनाको बाँध8थल सुख2त–

जुMला राजमाग
 निजक छ ।  
 

 

दैलेखको भैरव8थान रामघाटको 8यालगाड निजक बाँध बाँधी कणा
ल� नद�को पानी ९ दशमलव ५ 

डाइ>मटर गोलाइ र २ दशमलव ४ >मटर लMबाइ रहन ेसु�mगमाफ
 त अछामको तुमा
खाद (राहव�या) 

गा#वस वाँ�देसMम पूरै युरेनमा घुमाउरो माग
का ला�ग ब@न लागेको यस आयोजना २ दशमलव र४् 

◌ाकलो>मटर सु�mग खनी एक सय ५० >मटर तल झद
छ । यो आयोजनाको सबैभ@दा राkो पI हो । ७ 

\कलो>मटर लMबाइ रहन ेयस आयोजनाको जलाशयले 1नMNयाउन ेडुबान सम8या प1न अ� 

आयोजनाभ@दा कम छ । यस आयोजनाबाट उNपादन हुने सMपूर ्
ण ◌ाबजुल� भने २२० के.भी Iमताको 

:सारणमाफ
 त नेपालगXज हँुदै भारतमा 1नया
त गFरन ेभ1नएको छ । उOत पFरयोजना भारतको 

िजएएआर इनजo :ा>ललाई अनुम1तपT समेत नेपाल सरकारले Jदइसकेको छ । यो ३० वष
सMम सMझौता 

गFरएको छ । अतः हाkो देशमा जे ज1त कणा
ल� होस ्अ�ण वा पिYचम सेती होस,् 1नमा
ण गदा
 ६÷७ वष
 

लाqने नै छ । NयससMम नेपालको आ@तFरक Dबजुल� मागपू1त 
मा समेत २/३ हजार मेगावाट हामीलाई 

चाJह@छ तर कणा
ल� ज8तो स8तो र नेपाल� लगानीसमेत गन
सOन ेपFरयोजनालाई \कन भारतलाई भेट� 

चढाउने भने अकrतफ
  यो पFरयोजना 1नया
तमुखी 8वदेशी पुँजी एव ंलगानी र आ@तFरक उपयोगमुखी 

पFरयोजना हुनसOदछ तर कणा
ल� ज8तो बहुमू�य :ाकृ1तक <ोतलाई हचवुा भरमा भारतीय कMपनीलाई 

भारतीय नेताको दबाबमा Jदनु र सबै Dबजुल� भारतलाई 1नया
त गनु
 भनेको कणा
ल�को कुरा माT ै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 गरेको छ ।  
 

 

संघीय रा,यको पुनः संरचना नहु@जेल :ाकृ1तक <ोत चाहे ख1नज होस ्वा वन8प1त हुन,् 1तनीह� 

बाँडफाँड र 1नण
य गन2 अ�धकार :ा@तीय सरकारसँग सुरsIत हु@छ । Jहजोको अ@तFरम सरकारले ठूला–

ठूला पFरयोजना #वदेशीलाई 8वीकृत Jदनु भनेको 8वयं अवैधा1नक �थयो तर सरकारले सMझौता र स@धी 

गनु
पूव
 संस3को दईु 1तहाइ बहुमतबाट पाFरत गनु
पद
Rयो तर गरेन र यसले रा56लाई गMभीर र 

द�घ
काल�न �पमा असर र सम8या झ�ेनुपन2 हु@छ । नेपालको अ@तFरम सं#वधान २०६३ ले eयव8था 

गरेको सि@धसMझौतालाई समेत बेवा8ता गदa पटक–पटक गर� संशोधन तथा नवीकरण हँुदै आएको छ । 

यसथ
 #वYवकै दो<ो जनसंtया भएको भारतमा अब आउने ५० वष
मा एक सय ३५ देVख एक सय ५८ करोड 

जनसंtया हुन ेअनुमान गFरएको छ । हाल माT ैझBडै एक अब
भ@दा बढ� जनसंtया भारतमा बसोबास 

गद
छन ्।  

अब आउने Jदनमा भारतलाई #वYवकै सबैभ@दा बढ� खा3या@न आवYयकता पन2 र धेरै उNपादन गनु
पन2 



हु@छ । य8तो अव8थामा भारतले नद� जडान ज8तो महNवाकांIी आयोजनाहW अगा�ड सारेर नेपालको 

पानी सल
Oकै 1न�न ेको>सस गFरएको छ । जJहले प1न नेपालको तरल राजनी1तक अव8थाको फाइदा 

उठाउँदै आएको तीतोसNय सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । नेपालमा एउटा पFरवत
नको नाममा एउटा नद� 

भारतलाई ब>ल Jदनुपन2 अव8था >सज
ना गFरJद@छ । #व>भ@न पTपDTकाका :का>शत लेखका आधारमा 

भ@ने हो भने अमेFरकाले इराकमा तेलको आ�धपNय एकलौट� पान
 सै1नक आEमण गरेको �थयो भन े

भारतले नेपालको पानी क'जा गन2 1नहँुमा नेपालमा कुनै न कुनै Jदन सै1नक आEमण गन2 सMभावनाह� 

बuदै जाने :संग उठाएको देVख@छ भने अकrतफ
  तNकाल�न भारतीय सNता�ढ दलकC नेता सो1नया गा@धी 

र भारतीय कMयु1न5ट पाटvका नेता >सताराम याचरु�ले नेपाल� नेतासँग ल#वङ गरेको कतैबाट 1छपेको छैन 

। Nयसैले नेपालमा सNता Jटकाउनको ला�ग भारतीयहWसँग हारगुहार माqने परMपराले पFरवत
नको 

नाममा नेपाल� शासकले भारतलाई केह� न केह� बुझाउनुपन2 सं8कार #वकास गरेका छन ्। यसैले रा56लाई 

नै नोOसानी बनाउन ेसि@धसMझौता एवम ्जन#वरोधी #वकासका ठेल� देखाउनेहWबाट प1न हो>सयार हुन 

जWर� छ ।  
 

 

यसथ
 ठूला–ठूला पFरयोजनाहW बनाउनु नै #वकास हो भ@ने *म र :चार गन2हW अJहले हाkो देशमा 

बढोNतर� �पमा #व3यमान छन ्। #वकास केका ला�ग #वकास के हो भ@ने कुरा नेता, नी1त 1नमा
ता र 

#वYलेषकहW प1न 8प5ट छैनन ्। यस सMब@धी थाहा पाउनेहW प1न बुझरे बुझ पचाएका छन । बुझ 

पचाउनुको पछा�ड ठूलो आ�थ
क 8वाथ
 लुकेको प1न छ र गलत तFरकाबाट य8ता योजनाहW 1नMNयाउँछन ्

र #वकास कसर� गन2 योजना कसर� �याउने भ@ने #वषयमा सरकार र नागFरकबीच अ@तरसंवाद 

हुनुपद
Rयो तर संवाद र छलफल #वह�नताको ि8थ1त छ । रा56 र समाजलाई असर पुqन ेयोजना �याएर 

3व@3वको सु�वात गन2 नेतNृव र #वशषेw जगNको बौ#xक दFरyता एव ंमान>सक सोचको अभाव छ । 

Dबजुल� बा�न नपाएका जनतालाई Dबजुल� बे�न ेर धनी हुने ह�ला #पटाई हा8यापद काम गरेका छन ्। 

आम नेपाल�लाई फाइदा हुनेगर� साना तथा मझौला जल#व3युत ्पFरयोजनाह�मा लगानी #व8तार गन
 

आवYयक छ । यसो गना
ले IेTीय #वकासमा स@तुलन �याउने तथा #वदेशी कMपनी, कामदार, #वशषेw र 

पुँजीको सzामा नेपाल� कMपनी कामदार, #वशषेw र पुँजीको :व{धन गन2 अवसर :ा|त हुनेछ । यसैले 

कणा
ल� नद�को मुहान क'जा गन2 भारतीय ष}य@Tलाई वत
मान Eाि@तकार� सरकारले पुनः #वचार गन
 

अ1त आवYयक छ । Nयसको असर कणा
ल� �चसापानीको १० हजार ८ सय मेगावाट, Nयहाँभ@दा मा�थ ४२ 

सय मेगावाट Dबजुल� उNपादनमा समेत रोकावट हुनसOन ेभएकोले भारतीय एका�धकारलाई सबैले 

सो�नैपन2 हु@छ ।  
 

 

रा,यले सJदय~देVख उपेsIत एव ंउNपी�डत बनाइएको कणा
ल� :देशका जनताको आवाजलाई अब संघ 

रा,यमा गइसकेको वत
मान पFरवेशमा >सहंदरबारले 1नण
य गन2 अ�धकार नभएकोले य8ता सि@ध 



सMझौतालाई तु�@त खारेज गनु
पद
छ । सडकदेVख कानुनसMम कणा
ल�का जनताहW उJठरहेकै अव8थामा 

#वकासको नाममा #वनाश 1नMNयाउन े1नण
य वत
मान सरकारले गन
 खो,दै छ । सुरIाको नाममा बल 

:योग गन2 1नण
यसमेत गFरसकेको छ । टुकC बालेर रात काटेका जनतालाई Dबजुल� नJदई भारत 1नया
त 

गन2 रा56घाती 1नण
यको जनताको जागरणलाई दबाउने Eाि@तकार� सरकारले नी1त >ल@छ भने Nयो 

#वकास हो \क #वनाश हो आम कणा
ल�का जनताहWले जवाफ मा�गरहेका छन ्। यसथ
 काठमाड~ले 

कणा
ल�लाई सधc उप1नवेश राtन ेहो भ@ने :पXच हो भ@ने कुरा :5ट हँुदै छ । कणा
ल� बे�न े1नण
य गन2 

अ�धकार >सहंदरबारमा छैन ।  
 

 

सन ्१९९३ >भएना सMमेलनले राि56य तथा IेTीय #वशषेतः ऐ1तहा>सक, सां8कृ1तक तथा धा>म
क 

प5ृठभू>मलाई dयानमा राtदै राजनी1तक, आ�थ
क, सां8कृ1तक आJद जेसुकै भए प1न मानव अ�धकार 

तथा मौ>लक 8वत@Tताको संरIण तथा संव{धन गनु
 रा,यको कत
eय हो भ1नएको छ तर काठमाड~ले 

राजनी1तक समान सहभा�गता आ�थ
क एव ं:शास1नक IेTमा #वभेद गरेको छ । कणा
ल� नद� कणा
ल�को 

स�यता, धम
 एव ंसं8कृ1तको धरोहर र अि8मता लुJटएको छ । यसमा नेपालका नागFरक समाज भ@नेहW 

मानव अ�धकारका ठेOका >लनेहW कह��कतै बोलेका छैनन ्। अब नेपालको रा,य eयव8था अ1नवाय
 संघीय 

हु@छ र संघीय रा,य 1नमा
ण#वना कुनै प1न <ोत र साधनको अ�धकार 8थानीय जनतामा हु@छ र 8थानीय 

जनताको पूण
 अ�धकार #वना >सहंदरबारले <ोत र साधनह� बे�न पाउँदैन । यसथ
 कणा
ल� :देशका 

जुनसुकै <ोत र साधनह� हुन ्1यनीह�ले बे�न पाउँदैनन ्। यJद बल गरेमा यो देशको ददु
शा के हु@छ भ@ने 

कुरा समयले बताउँनेछ ।  भख
रै कणा
ल� बचाउन Nयहाँका 8थानीय नेता तथा केह� रा56वाद� नेताह�लाई 

थनुछेक गन2 काम गFररहेको छ । यसले नेपालको कJहले निजNने युx अवYयMभावी छ । यसथ
 अब 

कणा
ल� बे�नेह�लाई खोजी–खोजी लखे�ने काममा अबका रा56वाद� शिOत र 8थानीय जनता लाqनुपद
छ 

।  

  



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

जल#व3युत ्आयोजनाका ला�ग झBड ै५० हजार 

8थानीयबासी घर छो}न तयार 

चाडो काम था�न राजनी�तक दलह�को दबाब 

 

राम�साद पुडासैनी , 

१२ सय मेगावाटको जलाशययुOत बुढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजना बनाउन गोरखा र धाJदङका 

:भा#वत झBड ै५० हजार 8थानीय बा>स@दाह� आHनो घर र जqगा छा}न तयार भए प1न आयोजना कुन 

मोडलबाट अगा�ड बढाउने भ@नेमा सरकारले ठोस 1नण
य >लन नसOदा अ@योल कायम भएको छ । 

मोडलबारे दलह�बीच के@yमा कुरा न>म�दा 8थानीय जनतालाई दोष Jदएर आयोजना रोOन ेकाम भएमा 

Nयसबाट नराkो पFरणाम 1नि8कन ेचतेावनी उनीह�ले Jदएका छन ्। 8थानीय सरोकार स>म1त र सबै 

राजनी1तक दलह�ले आयोजनाको काम अगा�ड बuनेमा गMभीर आशंका eयOत गFररहेको बेला 

ऊजा
म@Tी राधा wवाल�ले भने उOत आयोजना अगा�ड बuनेमा कुनै शंका नगन
 आ�ह गरेकC 1छन ्। 

आयोजना :भा#वत IेTको 1नर�Iण तथा 8थानीयको धारणा बु�न शुEबार बुढ�गBडकC IेTको अवलोकन 

*मणमा आएकC म@Tी wवाल�ले गोरखाको आ�घाट बजारमा आयोिजत काय
Eमलाई सMबोधन गदa 

भ1नन,् ‘आयोजना सन ्२०१६ देVख सु� भएर २०२० सMम सMप@न गन2 :यNन रहनेछ ।’  
 

म@Tी wवाल�ले उOत आयोजना अगा�ड बढाउने :1तबxता eयOत गरे प1न काय
Eममा उपि8थत भएका 

सबै राजनी1तक दलका 8थानीय तथा के@y�य नेताह�ले आशंका गदa आगामी आ�थ
क वष
 २०७२÷०७३को 

बजेटमा आयोजना 1नमा
णको ला�ग यथे5ट बजेट #व1नयोजन गन
 आ�ह गरेका �थए । Nयसको जवाफमा 

म@Tी wवाल�ले देशमा ठूला–ठूला जल#व3युत ्आयोजना अगा�ड बढे प1न पJहलो नMबरमा बुढ�गBडकC 

आयोजना परेको भ@दै यो 1नमा
णको ला�ग आगामी आवमा बजेट #व1नयोजन हुने जानकार� Jदइन ्। तर, 

कुन मोडलबाट आयोजनाको 1नमा
ण अगा�ड बढाउने भ@नेबारे छलफल जार� रहेको म@Tी wवाल�को 

भनाइ छ । ‘#वNतीय eयव8थापन कसर� गन2 भ@ने बारेमा हामीले 1न�यौल गFरसकेका छैनाँ◌’ै, म@Tी 

wवाल�ले भ1नन,् ‘1छzै 1न�यौल गन2छ� ।’ उनले जनतालाई अ�धकतम लाभ Jदन ेगर� नै काम अगा�ड 

बढाउने :1तबxता eयOत गFरन ्।  
 

 

आयोजनाको काम ती� �पमा अगा�ड बढाउन बुढ�गBडकC आयोजना #वकास स>म1त गठन गरे प1न 

#वकास स>म1तबाट 1नमा
ण गदा
 8थानीयलाई सेयर Jदन नस\कने भएकाले मोडलबारे छलफल जार� 



रहेको ऊजा
 म@Tालयले जनाएको हो । 8थानीय राजनी1तक दलका नेता, काय
कता
 तथा :भा#वत सबै 

जनता सेयर नपाएसMम आयोजनाको काम सु� नै गन
 नJदन ेपIमा छन ्। शुEबार आ�घाट बजारमा 

भएको काय
Eममा बो�न ेसबै दलका सबै नेताह�ले उOत आयोजना 1नमा
ण गन
 साढे दईु वा तीन खब
 न ै

लागे प1न नेपाल�बाटै जु�ने भ@दै सेयरलाई पJहलो :ाथ>मकता Jदएका �थए । राजनी1तक दल र 8थानीय 

:भा#वतले मुआ'जाको साथ ै केह� :1तशत सेयर Jदनुपन2 अडान राtदै आएका छन ्। उनीह�ले जqगाको 

चलनच�तीको भ@दा बढ� मू�य Jदएर I1तपू1त 
 Jदनुपन2 र राहत8व�प प1न सेयर Jदनुपन2 माग राखेका 

छन ्। 8थानीयको मागलाई राजनी1तक दलह�को प1न पूण
 समथ
न रहेको छ । 8थानीय सरोकार 

स>म1तले कानुन#वपर�त गएर :भा#वतका ला�ग रातो पासपोट
 Jदनुपछ
  भ@ने माग राखे प1न आलो�चत 

हुने डरले सबै राजनी1तक दलह�ले 8थानीयका माग सबै पूरा गन
 आफूह�ले कुनै कसर नराtन ेबताए ।  

सरकारले आयोजनाको मोडलबारे 1नण
य नगदा
 8थानीय :भा#वतह� थप सम8यामा पदa गएका छन ्। 

1नमा
णको मोडले तयार नहँुदा I1तपू1त 
 लगायतका #वषय अलपT परेका छन ्। आयोजनाले डुबाउन ेभ@दै 

उOत IेTमा जqगा खFरदDबEC केह� वष
 अ1घदेVख न ैरो\कएको छ भने बcकले ऋण समेत नJदँदा 8थानीय 

आHनो गजr टान
 स\करहेका छैनन ्। सरकारले 1नमा
णको मोडल तय नगदा
 8थानीयको जqगाको मू�य 

अझै बuने देVखएको छ । 1नमा
णको मोडले तय गरेर जqगाको वैwा1नक तFरकाले नापजाँच गरेर माT 

I1तपू1त 
को ला�ग मू�यांकन गनु
पन2 8थानीयको माग छ । आयोजनाले मोटामोट� �पमा जqगाको 

मुआ'जा माT ै६२ अब
 लाqने अनुमान गरेको छ । तर, कुन आधारमा Nय1त खच
 लाqने भ@नेबारे 8थानीय 

:भा#वतले थाहा पाएका छैनन ्। सबै :भा#वतको जqगादेVख गुमाउने सMपिNतको I1तपू1त 
 Jदएर माT 

सरकारको दा1यNव पूरा नहुने भ@दै 8थानीयका माग:1त म@Tी wवाल� प1न थप ल�चलो भइन ्। 

‘#व8थापनप1छको जीवन पJहलेभ@दा राkो होस ्भ@ने सु1निYचत गन2 हो’, काय
Eमलाई सMबोधन गदa 

म@Tी wवाल�ले भ1नन,् ‘पुनवा
स एव ंपुन�थापना योजना तजु
मा गFरनेछ । Nय8तो eयव8था 

आजभो>लको अ@तरा
ि56य eयव8थाअनुसार नै हुन ेहो । कसैको प1न Dबच�ल� हँुदैन ।’ 
 

 

यस IेTका :भा#वत 8थानीयले सरकारले चाँडो I1तपू1त 
 Jदएमा आफूह� आHनो घर र जqगा छा}न 

तयार रहेको बताए प1न सरकारले पया
|त बजेट eयव8था गन
सकेको छैन । 8थानीयले आयोजनाबारेमा 

चाँडो 1नण
य गन
 सरकारलाई दबाब Jदएको कारण गोरखा र धाJदङलाई पOकC मोटरेवल पुलले जोड ेप1न 

गोरखाको आ�घाटतफ
 को बजारमा खासै चहलपहल छैन । आयोजना 1नमा
ण भएमा उOत बजार 

पूण
�पमा डु'न ेभएकाले बजारमा थप संरचना ब@नछाडकेा छन ्। 8थानीय सरोकार स>म1तका 

Jदनेशकुमार ढकालले प1न 1छटोभ@दा 1छटो मुआ'जा Jदएमा पुनवा
सका ला�ग सहयोग पुqन ेबताए । 

आयोजना सु� हुनुअ1घ नै एकमु5ट �पमा मुआ'जा पाउनुपन2 8थानीयको माग छ । Nयसमा राजनी1तक 

दलह�को प1न समथ
न छ । ‘मुआ'जा Jदएर जqगा खा>ल गराएर माT ठेOका Jदनुपछ
 ’, धाJदङ– ३ का 

सभास3 एंव नेकपा एमालेका नेता राजे@y :साद पाBडलेे भने, ‘1नमा
ण गन
 आउनेलाई खा>ल जqगा 



उपल'ध गराउनुपछ
  । Nय8तो भएन भने ठेकेदारले I1तपू1त 
 माग गदa जा@छ ।’ उOत आयोजनामा कFरब 

पाँच हजार घरपFरवारका ४५ देVख ५० हजार बा>स@दाको बसोबास रहेको अनुमान गFरएको छ । तर क1त 

मा1नसको बसोबास छ भ@नेबारे तNकाल तRयांक बाJहर आउनुपन2 सभास3 पाBडकेो माग छ । उनले भने, 

‘२४, ४५, ४८ वा  ५१ क1त हजार छन ्Nयो तNकाल 1निYचत गनु
प¥यो ।’ उनले म@Tी wवाल�सँग बजेटको 

सु1निYचतता गरेर आयोजना कJहलेदेVख सु� हुन ेभनेर पटक–पटक :Yन गरेका �थए ।  
 

 

नेपाल� काँ�ेसका संसद�य दलका :मुख सचतेक एव ं8थानीय बा>स@दा �चनकाजी �े5ठले आयोजना सु� 

गन
 Jढला भयो भनेर आफूले अथ
 र ऊजा
म@Tीको साथ ैस�चवसँग प1न कुरा राखेको भ@दै Jढला गरेर 

जनतालाई सा8ती नJदन आ�ह गरे । उनले आयोजनाले आHनो सMपिNतको साथ ैऐ1तहा>सक ठाउँ 

डुबाउन ेभए प1न देशका ला�ग Nयाग गन
 लाqदा प1न सरकार कुन मोडल अपनाउन ेभ@नेबारेमै अलमलमा 

परेको बताए । उनले तNकाल 1नण
य गरेर काम अगा�ड बढाउन आ�ह गरे । पूव
म@Tी एव ंकाँ�ेस सभास3 

कमला प@तले आयोजनाका ला�ग घर छा}न ४५÷५० हजार जनता तयार रहे प1न सरकारले काम चाँडो सु� 

नगरेमा आEोश पोVखन ्। उनले भ1नन,् ‘जनता घर छा}न तयार छन ्तर सरकारले 1नण
य गन
सकेन 

।’  उनले राजनी1तक दलह�ले आयोजना बनाउन :1तबxता जाहेर गदा
 प1न सरकारले \कन 1नण
य 

नगरेको भनेर :Yन गFरन ्।  धाJदङ–२ का एमाले सभास3 गु�:साद बुला
कोट�ले सरकार भरलाqदो 

तFरकाले :8तुत हुन नसकेको कारण आयोजनाबारे अनेक :Yन उठेको बताए । Nय8तै, धाJदङ– १ का अका
 

एमाले सभास3 धनबहादरु घलेले प1न आयोजनाको काम 1छटो अगा�ड बuनुपन2 बताए ।  
 

 

नेपाल� काँ�ेसका सभास3 Jदलमान पाV�नले आयोजनाको <ोत कसर� जुटाउने भ@नेबारे ऊजा
 

म@Tालयले ठोस 1नण
य गरेर अगा�ड बuन Jढला भएको बताए । एमाओवाद�का सभास3 कृ5ण �धताल र 

आशा कोइरालाले आHनो पाटv र जनता उOत आयोजना अगा�ड बढाउन जुनसुकै सहयोग गन
 तयार रहेको 

बताउँदै सरकारले Jढलासु8ती गरेमा आपिNत जनाए । रा:पाका सभास3 परशुराम तामाङले जनताका 

जायज माग पूरा गरेर अगा�ड बढन ्ऊजा
म@Tी wवाल�लाई सुझाव Jदए । पूव
 जल<ोत रा,यम@Tी एव ं

रा:पाका नेता ठाकुर :साद शमा
ले आयोजनाका ला�ग बजेटमा रकम #व1नयोजन नगरेमा शंका गदa सबै 

शंका 1नवारण गन2 तFरकाले सरकार अगा�ड बuनुपन2 बताए । उनले भने, ‘बजेटमा पैसा नराखेसMम 

जनतालाई #वYवास हुनेछैन ।’ नेपाल� काँ�ेस गोरखाका स�चव पूण
बहादरु दाहाल, एमाले गोरखाका 

:1त1न�ध कृ5णबहादरु नेपाल� र एमाओवाद� गोरखाका पूव
सभास3 अमर तमुले आयोजना अगा�ड 

बढाउन 8थानीय :भा#वत बा>स@दा र राजनी1तक दलह� तयार भए प1न सरकारले Jढलाइ गरेकामा 

आपिNत जनाए । काय
Eममा आयोजनाका काय
कार� 1नद2शक गोपाल ब8नेत र अdयI डा. ल�मी :साद 

देवकोटले 8थानीयको माग सMबोधन गरेर आयोजना अगा�ड बढाइन ेबताएका �थए । गोरखा र धाJदङ 

िज�लाको >समानाको बुढ�गBडकC नद�मा 1नमा
ण गFरन ेउOत आयोजनाको बाँधको उचाइ २६३ >मटर 



हुनेछ भने कFरब ४८ \कलो>मटर ताल ब@नेछ । आयोजना 1नमा
ण भएमा उOत ताल नेपालकै सबैभ@दा 

ठूलो हुनेछ ।  
 

 

बुढ�ग�डक� जल व!युत ्आयोजनामा आशंकै आशंका 'कन ?  

धाJदङ र गोरखा िज�लाको >समाना भएर वहन ेबुढ�गBडकC नद�मा १२ सय मेगावाटको जलाशययुOत 

जल#व3युत ्आयोजना 1नमा
ण हुने चचा
 अझै छ । कुन मोडलबाट 1नमा
ण गन2 भ@नेबारे सरकारले 1नण
य 

गFरसकेको छैन । धेरै म@Tीह�ले उOत आयोजनाको 8थलगत अdययन गFररहेका छन ्। 8थानीय 

बा>स@दा र 8थानीय राजनी1तक दलह� आयोजना 1नमा
ण 1छटो होस ्भ@ने पIमा भए प1न कसर� 

आयोजना बनाउन ेर <ोत कहा“बाट जुटाउने भ@नेमा सरकारले 1नण
य नगरेको कारण दलह�ले आशंका 

गFररहेका छन ्। शुEबार ऊजा
म@Tी राधा wवाल�ले गरेको 8थलगत अdययनमा आयोिजत काय
Eममा 

दलका नेताह�ले eयOत गरेको #वचारको सMपाJदत अशं  : 

 

 

�न मन लागेको छ 

– *चनकाजी +े,ठ / �मुख सचतेक, नेपाल� का.ेस 

आयोजना \कन Jढलो भयो भनेर मैले म@Tी, स�चव सबैसँग कुरा गरेको छु । यो आयोजनाले मेरो सबै 

सMपिNत डु'छ । >सयो गा}ने ठाउँ प1न बाँकC हु@न । Nयह� भएर चार सय मेगावाट Iमताको माT 

आयोजना बनाउन ेभनेर ला�गयो । तर, अJहले छ सयबाट १२ सय पुqयो । मेरो डु'छ भनेर भएन, देशको 

ला�ग केह� गनु
पन2छ । म कतै समायोजन होउँला, तर भीमसेन थापाको ज@म8थल, स�यान बेसी, 

DTपुरासु@दर� मि@दर सबै डु'ने भयो । १२ सय मेगावाट बनेप1छ नेपालको लोडसे�डङ अ@Nय हु@छ । य8तो 

बेलामा हामीले मन खMु�याउनुहँुदैन । मेरो सबै ज>मन डु'छ, Nयह� भएर मलाई त �न मन लागेको छ तर 

देशको ला�ग केह� हु@छ भने मेरो सबै डु'दा प1न मुटुमा�थ ढंुगा राखी हा8नुपरेको छ भनेको ज8तै 

अव8थामा म छु । यो पFरयोजना सफल पान
 सबै >मलेर लाqनुपछ
  । लाठ� प1न नभाँ�चने सप
 प1न मन2 

तFरकाले अगा�ड बuनुपन2छ । आ�घाटको जqगा र घरजqगाको माT बढ� मुआ'जा हुने होइन, सबै IेTको 

मू�यांकनअनुसार मुआ'जा हु@छ ।सबैको एउटै मू�य हँुदैन । उ�चत \क>समको मू�यांकन राtनुपछ
  । यो 

पFरयोजना दईु हातमा ल}डु हुनुपछ
  । एउटा, राि56य गौरवको पFरयोजना, दो<ो भनेको पय
टन #वकास, 

#वYव#व3यालय 8थापना, फेवातालभ@दा १५ गुणा ठूलो ताल ब@छ र #वYवभरका पय
टक आउँछन ्र 

यहाँको सMभावना ख�ुछ । ते<ो हात भनेको झोलाभFर मुआ'जा र सेयर हुने । Nयसको ला�ग हामी सबैको 

सहयोग र :1तबxता चाJह@छ । अकr कुरा, यो IेTका जनताको सम8या तNकाल समाधान गनु
पछ
  । 

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
  ।  
 



चलनच�तीको भ0दा बढ� मुआ1जा 2दनुपछ3   

– राजे04�साद पा�ड े/सभास!, धा2दङ–३, नेकपा एमाले 

आफु ज@मेको ठाउँ छाडरे अ@यT जानुपदा
 सबैलाई पीडा नै हु@छ । यो पीडाभ@दा प1न अझ राkो कुरा 

पाइयो भने राkो । मोटरको पुल पाइयो भने झोलुmगे पुल \कन चाJहयो र ? गुMनेभ@दा पाउन ेराkो भयो 

भने Nयसलाई सहज�पमा >लनुपछ
  । Jदँदैन� भ@नुहँुदैन, उ�चत मुआ'जा >लएर छा}नुपछ
  । नौबीसेको 

मा@छेले बाटो Jदँदैन� भनेको भए पोखरा र गोरखा तथा आ�घाटका मा@छेले मोटर चuथे होला ? गोरखाका 

मा@छेले जqगा Jद@नँ भनेको भए Nयताबाट आउने गाडी यहाँ आउने पाउँदैनRयो । धेरै राkो :ा|त हु@छ 

भने नोOसान प1न सहनुपन2 हु@छ । रा,यले देओस ्भ@ने माग राtन ुजायज छ । सुहाउँदो बुVझँदो माग 

माqनुपछ
  । पाउन ेभयो भने \कन नमाqन ेभ@ने चलन प1न छ । सMपिNतवालाले प1न वxृभNता 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 हुन ेहो Nयो तय हुनुप¥यो । अJहलेको चलनच�तीको 

भ@दा बढ� मुआ'जा Jदनुपछ
  । #व8था#पत हुनेले अकr ठाउँमा धेरै 1तनु
पन2 हु@छ । आयोजनाको सेयर 

Jदनुपछ
  । मुआ'जा, रोजगार� सबै Jदनुपछ
  । नापी न>मलेको जqगा धेरै छ, फेFर नापी गरेर जqगाको 

वा8त#वकता >मलाउनुपछ
  । पुजा
को अनुसार माT मुआ'जा पाउन ेभएकाले #वकास स>म1तले बेलैमा 

dयान Jदनुहोला । मुआ'जा नJदएसMम ठेOका Jदँदा ठेकेदारले दाबी बढाउँदै जा@छ । बनाउन आउँदा त 

खा>ल जqगा Jदनुपछ
  । रा,यले ज>मनको #ववाद टंुqयाउनुपछ
  । आयोजनाको ला�ग पैसाको कुनै सम8या 

छैन । सात÷आठ िज�लाको जनतालाई सेयर Jदने हो भने यो आयोजना बनाउन जनताबाट पैसा जMमा 

हुन सOतछ । कोह� #वदेशी गुहानु
पदaन । बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ जसको पालामा सु� भए प1न 

आ–आHनो पाटvको :चार गर� बुढ�गBडकC अगा�ड बढाऔ ं। 8थानीय जनताको अवरोधको कारण 

संसारमा य8ता आयोजना रो\कएका छन ्। राि56य :सारण लाइन २२ वष
देVख ब@नसकेको छैन । तसथ
 

लाइन #व8तार गन2बारे प1न चाँड ैसो�नुप¥यो । Dबजुल� qयासको >स>ल@डरमा लैजाने होइन, तार ता@न े

ठाउँको प1न सम8या समाधान गनु
पछ
  । सबै सम8या समाधान गन
 सबैले म�त गनु
पछ
  । जनताले 

म@Tीसँग :1तबxता खोजेका छन ्। जनतासँग छलफल गन2 माT होइन, अकr बजेटमा पैसा राtनुपछ
  । 

#व8था#पत हुनेभ@दा प1न ब@छ \क ब@दैन भ@ने �च@ता देVख@छ । काम सु� गछु
  भ@ने :1तबxता चाJहयो 

।  
 

रोजेको र खोजेको 9�तपू�त 3 2दनुपछ3  

– धनबहादरु घले, सभास!, धा2दङ–१, नेकपा एमाले 

गत माघ ८ गतेअगा�ड सभास3ह� जहाँ बसे प1न माघ ८ मा सं#वधान आउँछ 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 इ�छा Nयहाँ उपाय । सरकारले चा�यो भन ेब@छ । चीनमा 



२२ हजार मेगावाटको एउटै आयोजना ब@यो । चीनमा Nयो बनाउँदा #वYवभर #वरोध भएको �थयो । चीनले 

१३ लाख जनतालाई �चNत बुझाएर पुनवा
स काय
Eम �याएर बनायो । यहाँ त १२ सय मेगावाट माT हो । 

Nयह� भएर सबैले चा�यो भने बनाउन स\क@छ । धाJदङको १३ र मेरो IेTका माT सातवटा गा#वस यो 

आयोजनाबाट :भा#वत हुनेछन ्। आयोजना बनाउन ुमाT प1न ठूलो कुरा होइन, यो IेTका पी�डतलाई सह� 

तFरकाले पुनवा
स गनु
 ठूलो कुरा हो । सह� तFरकाले पुनवा
स भएन भने म प1न आ@दोलनकार�को �पमा 

अगा�ड बuछु । यो आयोजना 1नमा
ण 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 महसुस गदaन । 

धेरै मुआ'जा Jदनुप¥यो भनेर यसलाई Jढला गनु
 भएन, जुनसुकै हालतमा प1न यो आयोजना ब@नुपछ
  । 

सबै एकजुट भएर अगा�ड बढेमा आयोजना ब@नेछ । यो आयोजना ब@न÷बनाउन 8थानीयको सहयोग 

चाJह@छ । रोजेको र खोजेको I1तपू1त 
 Jदनुपछ
  । Nयसका ला�ग साथ Jदन तयार छु ।  
 

�नय0=ण गनु3 ज�र� 

– कृ,ण *धताल / सभास!, एमाओवाद� 

यो आयोजना सMप@न गन2 हाkो प1न दा1यNव हु@छ । डुबानमा पन2 जनताका सम8या समाधान गनु
पछ
  । 

यो आयोजाको ला�ग झBड ैतीन खब
 रकम लाqने अनुमान छ । तसथ
 यो सानो आयोजना होइन । तर, 

चालू आवमा #व1नयोजन गFरएको बजेटमdये अJहलेसMम २१ :1तशत प1न खच
 भएको छैन । अकr कुरो 

धेरै बजेट लाqने भएकाले ब@न सOतैन \क भ@ने आशंका प1न छ । तर एकै पटक बजेट राtनुपदaन । हरेक 

वष
 एउटा 1निYचत बजेट राtदै जाँदा काम गन
 सिजलो हु@छ । जनतालाई सेयर प1न Jदन स\क@छ । 

सरकारले चा�यो भने जुनसुकै बेला बजेट जुटाउनसOछ । अJहले राजनी1तक तरलता छ र राजनी1तक 

1नयुिOत फेरबदल भइरह@छन ्। Nयसबाट आयोजना :भा#वत पानु
हँुदैन । Nयसलाई 1नय@Tण गनु
 ज�र� 

छ । यो आयोजना डा. बाबुराम भzराईले अगा�ड बढाएको । तर, आज उहाँलाई �याउन स\कएन । उहाँलाई 

�याउनुपद
Rयो । यो आयोजना ‘हाNती आयो, हाNती आयो फु8सा’ भ@ने अव8था नआओस ्। सबैको 

सहम1तको साथ अगा�ड बढ� । साना–साना सम8याले नरोक� ।  
 

मौBखक ��तबCताले मा= हुदैन 

ठाकुर�साद शमा3  /पूव3जलDोत राEयम0=ी, नेता रा�पा 

जनताको नाममा #व>भ@न पाटv :1त1न�ध र सरोकार स>म1तले जुन कुरा eयOत गरेका छन,् Nयसलाई 

सरकारले माग
दश
नको �पमा >लनुपछ
  । जनताले ‘काम 1छटो गर’ भनेका छन ्। आयोजनाबारे मौVखक 

:1तबxताले माT हँुदैन, बजेटमा पैसा नराखेसMम जनतालाई #वYवास हुनेछैन । आयोजना :भा#वत 

IेTका जनताको जqगा क1त JदनसMम DबEC/#वतरण रोOन े? सरकारले बजेटमाफ
 त रकम #व1नयोजन 

नगरेसMम मुआ'जा पाउन ेअव8था रहँदैन । मुआ'जा नपाएसMम कसैले प1न छा}दैन र छा}ने कुरा प1न 



हँुदैन । आयोजनाबारे जनतालाई आYव8त पान2 भनेकै बजेट राखेर हो । यो आयोजना बनेमा गोरखा र 

धाJदङले माT फाइदा >लने होइन, नेपाल रा,य न ैलोडसे�डङबाट मुOत हुनेछ ।  
 

बजेट GयवHथा गनु3प-यो 

– कमला प0त / पूव3म0=ी एव ंसभास!, नेपाल� का.ेस 

मुलुकमा ऊजा
को सम8या छ । सहरदेVख गाउँसMमका जनताले लोडसे�डङको मार भोगेका छ� । अJहले यो 

बुढ�गBडकC आयोजनाबारे ठूलो बहस छ । यसलाई 1नमा
ण गनु
पन2छ । तर यहाँको जनताको अपेIा के हो 

? Nयो रा,यले पूरा गनु
पछ
  । यो आयोजनाबाट ४५/५० हजार जनता #व8था#पत हुनेछन ्। उनीह� सबैलाई 

यो आयोजनाको Jह8सेदार बनाउनुप-यो । आयोजना बनाउन ेभनेप1छ जqगा \कनबेच रो\कएको माT छ, 

काम अगा�ड बढेको छैन । जqगा DबEC नभएप1छ यहाँका जनताले औष�ध उपचार गन
 र छोराछोर� 

पढाउने खच
 समेत जुटाउन पाएका छैनन ्। रा,यले तNकाल कुन मोडलेबाट बनाउन ेभ@ने तय गरेर एउटा 

‘Eाइट एFरया’(1निYचत सीमा) बनाएर मुआ'जा Jदनुप-यो । आयोजनाबाट :भा#वतह�को eयवि8थत 

पुनवा
स गनु
प-यो । आयोजना पूरा हुनुअ1घ न ैमा�थ डाँडामा सु@दर ब8ती बनाऔ ं। यहाँका जनताले 

>सmगो मुलुकको ला�ग Nयाग गन
 तयार भएको कारण रा,यले प1न डाँडामा सु@दर ब8ती #वकास गनु
प-यो 

। यो पFरयोजना ऊजा
म@Tी राधा wवाल�कै पालामा सु� होस ्। राजनी1तक दलह�ले :1तबxता जाहेर 

गरेका छ~, जनताको पIमा लडकेा छ� । जनताको #वपIमा 1नण
य गन
 खो,यो भने Nयसो गन
 Jदनेछैन~ । 

पFरयोजना 1छटो सु� गनु
प-यो । 1छटो बजेट eयव8था गनु
प-यो । हरेक वष
 ५० अब
को दरले 

छु�याउनुप¥यो । कुनै प1न राजनी1तक दलले बहानाबाजी गरेर रोOन ुभएन । जqगाबारे वैwा1नक 

नापजाँच गरेर तNकाल मुआ'जाको काम था�नुप-यो ।  
 

अपनJव महसुस गराउनुप-यो 

– 2दलमान पाBLन, सभास!, नेपाल� का.ेस 

हाkो देश>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 हँुदा प1न 

बNती>भT अdयाँरोमा ब8न बाdय छ� । नेपाल अ�प#वक>सत देशबाट सन ्२०२२ सMम #वक>सत देशमा 

पुqन ेयोजना छ । Nयसका ला�ग सबैभ@दा बढ� जल#व3युत ्आयोजना अगा�ड बढाउनुपछ
  । Nयह� भएर 

बुढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजना सरकारको :ाथ>मकतामा परेको आयोजना हो ।सरकारको 

:ाथ>मकतामा परे प1न यो आयोजनाबाट ठूलो जनसंtया #व8था#पत हुनेछ । हजार� 8थानीय ज@म र 

कम
थलो छाडरे जानुपन2छ । कुनै �चज पाउन कुनै �चज त गुमाउनुपन2छ । पुनवा
स काय
Eम �याउँदा 

जनतालाई अ�धकतम लाभ Jदन ेउ�ेYय सरकारले >लनुपछ
  । अब कुन मोडा>लट�मा जाने हो तय हुनुप¥यो 

। कसर� <ोत जुटाउने हो ? सरकारले तNकाल कुरा अगा�ड �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 आउँदैन । यो पFरयोजना सMप@न हुने बेलासMम 

के@yदेVख 8थानीय दलह� एकबx भएर अगा�ड बuनुपछ
  । देशलाई अdँयारोबाट उ,यालो1तर लैजान 

#व8था#पतह�लाई �चNत बुझाएर अगा�ड बuने काम सरकारले गनु
पछ
  ।  
 

उिNकन प�न 2दनु भएन, *चJत दखुाउनु प�न भएन 

– गु��साद बुला3कोट� /धा2दङ–२, सभास!, नेकपा एमाले  

जहाँ जुन खेती हु@छ, Nयहाँ Nयह� खेती गनु
पछ
  । यो IेTमा उNपादन भइरहेको अ@नको वा#ष
क मू�य 

बढ�मा २० करोड �पैयाँ होला । तर :8ता#वत योजनाको वा#ष
क #व3युNको मू�य ३०/३५ अब
को हु@छ । 

नेपाल सरकारले जुन #व3युNको खेती गन2 योजना अगा�ड बढाएको छ, यो आफ� मा 8वागतयोqय हो । 

डुबानIेTका मा1नसका ला�ग यो आयोजना डरलाqदो ब1नरहेको छ । अ1न यो IेT बाJहर रहेकाह�को 

ला�ग मूलतः सहरका जनताको ला�ग यो पFरयोजना रहर लाqदो बनेको छ । कसैका ला�ग डरलाqदो र 

कसैका ला�ग रहर लाqदो बनेको पFरयोजनामा सरकार भरलाqदो बनेर उ>भनुप-यो । जनताको �चNत 

बुझाइJदनुप-यो । डर लाqनेको �चNत र रहर लाqनेको इ�छा पूरा गFरJदनुप-यो । हामी तपाइ�ह�ले 

1नवा
�चत गरेका जन:1त1न�ध ह�, तपा�ह�को पIमा वकालत गन2छ� । तपाइ�को Jहतमा काम गन2छ� । 

रा,यको लागनीमा पाँच अब
 बढेर कुनै सम8या हँुदैन । दश अब
 बढेर कुनै सम8या हँुदैन । सहर बनाइJदऔ� 

कोह� बाJहर जाँदैन । बढ� 1नचो-यो भने फुिNक@छ, अJहले धेरै क8ने काम नगर� । आयोजनाबाट अJहलेको 

पु8ताको पीर भयो भने प1न भ#व5यको ला�ग राkो हुनछे । बुढ�गBडकC प1न चाJहयो र जनताको �चNत 

प1न बु�नुप-यो । Dबजुल� माT होइन, पय
टन IेTको प1न #वकास हुनेछ । कMपनीमाफ
 त 1नमा
ण भयो भने 

जनताले सेयर पाउने छन ्र स>म1तमाफ
 त ब@यो भने सेयर नपाउन ेभएको छ । जनतालाई इ�छा लाqदो◌े 

सेयर हा�न Jदन ेहो भने यो पFरयोजनाको ला�ग पैसा खो,न जानुपदaन । सरकारले आउँदो आवमा बजेट 

eयव8था गFरदेओस ्। गोरखा र धाJदङको आ�थ
क #वकास गन2 यो पFरयोजना उMकाउनुJदन प1न भएको 

छैन र जनताको �चNत प1न दखुाउन भएको छैन ।  
 

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 हेFररहेका छ� । यो आयोजना सफलतापूव
क सMप@न गन2 काममा मेरो पाटvको 

महNवपूण
 भू>मका हुनेछ । 8थानीय जनताले आHनो जqगाज>मनको उ�चत मुआ'जा र उ�चत पुनवा
सको 

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 ला�ग #वशषे काय
Eम 

नै सXचालन गनु
पछ
  । क8तो काय
Eम भ@नेबारे रा,यले सो�नुपछ
  । पाटvको तफ
 बाट आयोजनालाई 

सहयोग गन2छ� । आयोजना सMप@न गन
 रा,यले माT हँुदैन, जनताको #वशषे भू>मका हुनेछ । यो 



आयोजना पूरा गन
 हामी हाkो ठाउँबाट :1तबx छ� ।  
 

अ�ण तेDोजHतै हुन ेहो 'क ? 

– अमर तमु / पूव3सभास! एव ंएमाओवाद�, गोरखा 

आयोजना कJहलेदेVख सु� भएर कJहलेसMम ब1नसOछ भ@ने जनताले शंका गरेका छन ्। आयोजनाले 

हाkो इ1तहास बोकेका गाउँ÷सहर अब रहनेछैन । परापूव
कालमा पुखा
ह�ले बनाएका ब8तीह� #व8था#पत 

हुनेछन ्। 8थानीय #व8था#पत हुनु दःुखद कुरा भए प1न यो आयोजना ब@दा सम� मुलुकलाई फाइदा 

पुqनेछ । आयोजनाले डुबाउन ेभनेप1छ अJहले नै यो IेTका बा>स@दामा eयावहाFरक सम8या देखापरेका 

छन ्। तर प1न राि56य गौरवको आयोजनाले Dबजुल� अभाव हुने बेला उNपादन गन
 स\कने भएकाले 

मुलुककको कायापलट गन2छ । आयोजना कसर� अगा�ड बढाउने भ@नेबारे ऊजा
म@Tी र स�चवबीच #ववाद 

छ भ@ने सु1नएको छ । यJद Nय8तो हो भन ेआयोजना फेFर :भा#वत हुने आशंका बढेको छ । जनताको 

बीचमा आइपन2 eयवधान हल गन
 हामी दल तयार छ� । #वकास स>म1तले वा अ@य :\Eयाबाट बनाउन े

भ@ने #ववाद भएर अ�ण ते<ोजसर� फेFर Jढलो हुन ेहो \क भ@ने 8थानीयको आशंका छ । 
 

साझा सहयोग रहनेछ 

– कृ,णबहादरु नेपाल�/ नेकपा एमाले, गोरखा 

बुढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजना 1नमा
णप1छ भ#व5य के हुने भ@ने �च@ता आ�घाट माT नभई यो 

:भा#वत IेTका बा>स@दाको छ । यो योजनाबारे जनताको धेरै #वम1त छैन । 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 भन ेसम8या आउँछ । #व8था#पतबारे के हुने हो ? कानुनी�पमा 

क8तो eयव8था गनु
पन2 हो ? सभास3ह�ले क8तो गहृकाय
 र ऊजा
 म@Tालयले क8तो jि5टकोण बनाएको 

छ ? 8थानीय जनताको सहम1तबेगर कुनै प1न आयोजना सMप@न हुन सOतैन । आयोजनालाई हाkो 

तफ
 बाट साझा सहयोग रहनेछ र पी�डत जनतालाई साथ Jदनेछ� ।  
 

जनता आ0दोRलत हुनेछन ् 

– पूण3बहादरु दाहाल /स*चव, नेपाल� का.ेस, गोरखा 

आयोजना 1नमा
णप1छ यो IेTका २९ वटा गा#वसका जनताह�को अव8था के हुने ? रा,यले के–के 

eयव8था गन2 ? यो :Yन बुढ�गBडकC आयोजनासँग माT होइन नेपालमा ब@ने सबै आयोजनाका :भा#वत 

जनताका हुन ्। रा,यले eयव8थापन गदaन भन ेजनताह� आ@दो>लत हुनेछन ्। Nय1तबेला हामी जनताको 

आ@दोलनमा हुनेछ� । कुनै 1निYचत ठाउँमा माT काय
Eम गरेर पुqदैन । यहाँका सबै जनताको अdययन 

गरेर सम8या समाधान गनु
पछ
  । सरकारमा ब8नेह�ले आयोजनाको मोडलेबारे सौदाबाजी गदa◌ै 

जनतालाई आरो#पत गदa आयोजना नै कुिBठत गन2 काम भयो भने राkो हँुदैन । Nयसको ला�ग नेपाल� 

काँ�ेस सध� सचते र सजग छ । काँ�ेस जनतालाई उ�चत राहत Jदएर आयोजना अगा�ड बढाउन :1तबx 



छ ।  
 

 

जनताको *चJत बुझाउनुपछ3  

– परशुराम तामाङ /सभास!, रा�पा 

यो आयोजना देशका 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 मा�थ उठाउँछ भने बनाउनु राkो 

हो । कुनै प1न आयोजना सMप@न गन
 8थानीय जनताको �चNत बुझाउनैपछ
  । �चNत नबुझाएसMम 

आयोजना सMप@न हुन सOतैन । 8थानीय जनताका मागह� पूरा गरेर यो गौरवशाल� आयोजना सMप@न 

गन
 मैले खे�नुपन2 भू>मका 1नवा
ह गन2छु । जनताका जायज मागको पIमा जJहले प1न उ>भरहेको हुनेछु ।  
 

                                                                      

कसैको प�न Sबच�ल� हुदैन / राधा Tवाल�, म0=ी, ऊजा3 

यो आयोजनाले :भा#वत भएका जनताको सम8या के छ भ@ने भावना बु�न आएकC हँु । धेरै 

अगा�डदेVखको :यासमा आएको हँु । ज@मेको घर, खेलेको आँगन, जqगा डु'दा दःुख र पीडा हु@छ । लामो 

समयदेVख जqगाज>मन DबEC गन
 पाउनुभएको छैन । तर, यो देशको #वकासको ला�ग तपाइ�ह� :1तबx 

हुनुहु@छ । य8तो पीडा अब लामो समयसMम रहँदैन । अJहले बुढ�गBडकCले केह� समय पीडा Jदएको होला 

यो एउटा खसुीमा पFरणत हुनुपछ
  । भो>लका Jदनमा यो IेTको >सँगो #वकास हुनुपछ
  । यो आयोजनाले यो 

IेTको कायापलट गन2छ । #व8था#पतह�लाई घर बनाइJदन 1निYचत मापदBड बनाएर अगा�ड बuनेछ� । 

यो वFरपFरको माT होइन, यो सबै IेTको #वकास हुनेछ । जलाशयले सबै1तरका मा@छेलाई आक#ष
त 

गन2छ । पय
टकCय राजधानीको �पमा यसलाई #वकास गन2छ� । चनुावको बेलामा :1त8पधा
 होला तर 

#वकासमा हामी राजनी1त गदaन� । Jहजो कुन सरकारले यो आयोजना अगा�ड बढायो होइन, यो सरकारमा 

कसको िजMमेवार� के छ, Nयोअनुसार आयोजना अगा�ड बढाउने हो । यो राि56य गौरवको आयोजनालाई 

जोड Jदएर १ नMबरमा राखेर अगा�ड बढाएका छ� । यो आयोजना अवYय ब@छ । अब 1नमा
णको ला�ग 

सरकारले बजेट #व1नयोजन गन2छ । #वNतीय eयव8थापन कसर� गन2 भ@नेबारे हामीले 1न�यौल 

गFरसकेका छैन� । 1छzै 1न�यौल गन2छ� । धेरै आयोजनामdये यो आयोजना अगा�ड छ । #वकास भनेको 

पानी र माछाज8तो हो । #वकास भनेको जनताको ला�ग हो । तपा�ह�को भावना र सोच बु�न तथा 

ऊजा
लाई सुझाव के छ भ@ने बु�नआएकC हँु । अब 1छzै :भा#वत IेTको जqगाको लगत तयार हुनेछ । 

यसको लगत तयार नभएसMम क1त Jदने भ@ने हँुदैन । आगामी Jदनमा यो काम मुtय :ाथ>मकतामा 

राtनेछ� ।  
 

 

जqगा अ�ध�हण सामा@य होइन । सबै :भा#वतको जqगादेVख गुमाउने सMपिNतको I1तपू1त 
 Jदएर माT 

सरकारको दा1यNव पूरा हँुदैन । #व8थापनप1छको जीवन पJहलेभ@दा राkो होस ्भ@ने सु1निYचत गन2 हो । 



पुनवा
स एव ंपुन�थापना योजना तजु
मा गFरनेछ । हरेक घरधरू�लाई कसर� eयव8थापन गन2 भ@ने कुरामा 

dयान Jदइनेछ । Nय8तो eयव8था आजभो>लको अ@तरा
ि56य eयव8था नै हो । यसलाई सरकारले 

मा@नैपछ
  । हामीले अ@तरा
ि56य8तरमा यसको eयव8थापन गन2छ� । कसैको प1न Dबच�ल� हँुदैन भ@ने 

कुरामा आYव8त गछु
  । तपाइ�का माग सिजलै पूरा हुनछेन ्। पुनवा
स र पुन�थापना सिजलै हुने यो 

आयोजना सन ्२०१६ देVख नै यसको 1नमा
ण अ1घ बuनेछ । सन ्२०२० सMममा सMप@न गन
 :यNन 

रहनेछ ।  

सम8या पैसाको होइन संक�पको र :1तबxता हो । यो आयोजना पूरा गन
 jढ संकि�पत छ� । यसमा 

जनताको पूण
 सहयोगको अपेIा गरेको छु ।    
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एक�कृत पहल नै  व!युत ् वकासको आधार 
ऊजा
म@Tी राधाकुमार� wवाल� 

ऊजा
म@Tी राधाकुमार� wवाल� १९५४ माच
 २९ मा ज@मेकC हुन ्। सेBट मेFरज कलेज >सलोङ, भारतबाट 

मान#वकCमा 8नातक गरेकC उनले मेघालयि8थत नथ
 इ8टन
 Jहल यु1नभ>स
ट�बाट राजनी1तशा8Tमा 

8नातकोNतर गरेकC छन ्।  
 

#व3याथo कालबाटै राजनी1तमा :वेश गरेकC wवाल�ले नेकपा एमालेको #व>भ@न तहको साmगठ1नक 

िजMमेवार� सMहा>लसकेकC छन ्। उनी अVखल नेपाल मJहला सmघको सं8थापक महास�चव, पाटv 

#वभाजनप1छ नेकपा मालेअ@तग
त अनेमसmघको अdयI भएकC उनी पाटv एकताप1छ हाल सmघको 

वFर5ठ उपाdयI पदमा रहेकC छन ्। पJहलो सं#वधानसभामा सभास3 बनेकC उनी मJहला दबाब समूहकC 

काय
कार� सद8य तथा मJहला अdययन के@yकC अdयIसमेत हुन ्। एमालेकC पो>लट'युरो सद8य उनी 

२०७० फागुन १३ गतेदेVख ऊजा
म@Tीको िजMमेवार� 1छन ्।   
 

 

ऊजा
 #वकासको :चरु सMभावना हँुदाहँुदै प1न मुलुकले कहाल�लाqदो लोडश�ेडङको सामना गनु
 पFररहेको 

छ । राजनी1तक अि8थरताकै कारण ऊजा
को यथो�चत #वकास गन
 नस\कएको हो । अJहले यसअ1घका 

सरकारले 1नमा
ण गरेका आधार>शलामा टेOदै ऊजा
 म@Tालयले जल#व3युNको #वकासका ला�ग काम 

गFररहेको 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 । Nयससँग ै

लामो समयदेVख थाती रहेको ६ हजारभ@दा बढ� मेवा Iमताको पXचYेवर जल#व3युत ्आयोजना, पिYचम 

सेती जल#व3युत ्आयोजनाको काम अ1घ बढेको छ । यसबीच अ�ण ते<ो, उप�लो कणा
ल� जल#व3युत ्

आयोजनाको पीडीए भइसकेको छ । दधूकोशी, आँधीखोला, नौमुरे, उNतरगmगा, अ�णलगायत अ@य 

आयोजनाको काम प1न अ1घ बढाइँदै छ । राि56य गौरवको तामाकोशी जल#व3युत ्आयोजना 1नमा
ण हँुदै 

छ । बूढ�गBडकC र नल>सङगाढ जल#व3युत ्आयोजना प1न अ1घ बढेको छ । १० हजार मेवा Iमताको 

कणा
ल� �चसापानी ज8तो बहृत ्आयोजना प1न छ । 8वत@T ऊजा
 :व{धकह�ले 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 अ�धकांश जल#व3युत ्आयोजना बहावमा आधाFरत छन ्। Nयसले गदा
 Jहउँदमा 

नद�÷खोलामा पानीको माTा घटेप1छ #व3युत ्उNपादन एकदमै @यून हुने गरेको छ । यसले 1नMNयाएको 



#व3युत ्अभावलाई eयव8थापन गन
 जलाशयमा आधाFरत आयोजना 1नमा
णमा जोड Jदइएको छ । 

तNकालका ला�ग अ@तरदेशीय :सारण लाइन 1नमा
ण गर� Jहउँदमा #व3युत ्आयात गन2 योजना 

बनाइएको छ । ठूला आयोजना 1नमा
ण भइसकेप1छ मुtयतः भारत Nयसप1छ बmगलादेश, 

�ीलmकालगायत साक
  IेTीय मुलुकमा #व3युNको बजार #व8तार गन
 स\क@छ । सन ्२०३५ सMम पूरा गन2 

गर� #व3युत ्#वकासमा उNपादनका साथ ै:सारण लाइन #व8तार र #वतरणको योजना ब@दै छ । यसका 

ला�ग नेपाल �ीड कMपनी 8थापना गन2बारे मि@TपFरष3ले 1नण
य गFरसकेको छ । #व3युत ्

#वकाससMब@धी २०४९ को ऐन र २०५० को 1नयमावल�लाई समयानुकूल पFरवत
न गन
 #वधेयकको तयार� 

हँुदै छ । यसर� हालको सरकारले Dबजुल� उNपादनको बहृत ्ढोका खो>लसकेको छ ।  
 

#व3युत ्:ा�धकरण, नेपाल सरकार, #व3युत ्#वकास कMपनीले प1न आयोजनाह� बनाइरहेका छन ्। 

1नजीIेTको लगानीमा प1न #व>भ@न आयोजना 1नमा
ण हँुदै छन ्। नेपाल सरकारको २५ :1तशत लगानी 

रहेको पिYचम सेती जल#व3युत ्आयोजनाका मुtय लगानीकता
 �ी गज2ज कMपनीसँग आयोजना 1नमा
ण 

गन2 :\Eया अ1घ बढाइएको छ । कोशी, गBडक, कणा
ल� र महाकाल� जलाधारका आयोजनाका उNपादन र 

:सारण लाइन 1नमा
णको :\Eया अ1घ बढेको छ । Nय8तै, #व3युत ्चहुावट तथा चोर� 1नय@Tण गन
 8माट
 

>मटरको अdययन था>लँदै छ । \कनेर Dबजुल� :योग गन
 8माट
 काड
 :योगमा �याउन अdययन शु� 

गFरएको छ । Nयसबाहेक वैकि�पक ऊजा
 :योग बढाउन र �ामीण तथा सामुदा1यक #व3युतीकरणमा प1न 

सरकारले dयान बढाएको छ । यसर� पJहलो चरणमा लोडश�ेडङ @यूनीकरण गदa उ,यालो नेपाल बनाउन 

अ1घ बuछ~ । दो<ो चरणमा सन ्२०१९/२० देVख हाkो उ3योगलाई पया
|त माTामा Dबजुल� उपल'ध 

गराउने योजना सरकारको छ । Nय8तै #वदेशी लगानीकता
 तथा खर�दकता
लाई आक#ष
त गन2 :यास हँुदै 

आएको छ ।  
 

#व3युत ्#वकासका योजना तथा Nयसलाई काया
@वयनमा �याउन हामीसँग थ:ुै चनुौती तथा अ|�यारा 

छन ्। 1नःस@देह, हामीकहाँ अ@तरसरकार� सम@वयको अभाव छ । 1छटोछFरतो \क>समले सेवा :वाह हुन 

नसOदा लगानीकता
 पOकै प1न 1न�NसाJहत भएका छन ्। ऐन, 1नयमका आधारमा च�नुका साटो 

तजDबजी अ�धकार :योग गना
ले य8ता सम8या आएका हुन ्। म@Tालयअ@तग
तका 1नकायह�— 

#व3युत ्:ा�धकरण, #व3युत ्#वकास #वभाग तथा म@Tालय 8वयMले प1न आआHनो दा1यNवको काय
 

सMपादनमा Jढलाइ गनु
 हँुदैन । यJद गछ
  भने Nय8तो 1नकाय वा eयिOतलाई दिBडत गनु
पछ
  । यसर� 

सबैको िजMमेवार� पFरभा#षत गरेर अ1घ बuन सOय~ भने जल#व3युNको #वकासले फ}को मान2छ ।   
 

#व3युत ्चहुावट २६ :1तशत हुन ुर नेपाल #व3युत ्:ा�धकरणको बOयौता प1न धेरै बढ� हुनु #व3युत ्IेTको 

चनुौती हो तर यसलाई eयव8थापन गन2 :यास हँुदै छ । अकr कुरा, #व>भ@न 1नकायमा आवYयक 

जनशिOत समयमा पFरपू1त 
 गन
 नसOदा प1न सम8या देVखएका छन ्। अJहले #व3युत ्:ा�धकरणमा 

FरOत पदपू1त 
 नहँुदा 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 

खारेजीमा परे । यो #वडMबनाको अ@Nय गनु
 आवYयक छ । क1तपय :व{धकले जल#व3युत ्आयोजनाको 

लाइसे@स हो�ड गरेर ब8ने र Nयसको \कनबेच गन2 :विृNत छ । Nयसले प1न आयोजना #वकासमा सम8या 

�याएको छ ।  
 

जल#व3युत ्नेपालको सम#ृxको एउटा ब>लयो आधार हो । Nयसकारण जल#व3युत ्#वकासका ला�ग 

अ@तरम@Tालय सम@वय प1न Nय1तकै ज�र� छ । यस IेTका सम8यालाई प1न आपसी सम@वयमा 

�पा@तरण गर� अ1घ बuन सके #व3युत ्#वकास नै देश #वकासको मूल आधार ब@नेछ । 
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जल व!युतमा खुलेको ढोका 
 

   

पW Eयो�त 

पूव3अXय9, नेपाल उ!योग  

वाBणEय महासYघ 

 

�नजी9े=को भूRमका��त सरकार नै ! व वधामा 
 

नेपालको जल#व3युत ्#वकास कछुवा ग1तमा Jहँ�डरहेको छ । जल#व3युNको बजार, यसको आवYयकता, 

महŒव र यसमा गन
 सOने सMभावनाहW 1नकै उ�च छ । #व3युNको माग य1त छ \क ज1त उNपादन गरे 

प1न तु�@त बजारमा खपत हुने अव8था छ । मू�यमा राजनीतीकरण गरे प1न Nयसले खास फरक पदaन, 

\कनभने Dबजुल�को #वक�पका Wपमा 1नकै ख�च
लो �डजेल |लाBट :योग गन
 बाdय भइरहेको अव8था छ 

। जेनेरेटरबाट उ3योग चलाउँदा उNपादन लागत एकदम उ�च पन
 गएको छ । Nयसले चरम अ|�यारो 

उ3योग चलाउनु वा सम� जनताको दै1नकC चलाउनु 1नकै क5टकर ि8थ1त हो । तर, य1त हँुदाहँुदै प1न 

जल#व3युNको #वकास हुन नसOन ुमुलुककै आ�थ
क #वकासको असफलताको 3योतक हो भ@ने लाqछ । 

हाkा धेरै उ3योगले क�चा पदाथ
को अभाव खे|नु पFररहेको छ । क�चा पदाथ
कै ला�ग आयातमा भर 

पनु
पन2 अव8था छ । ब�लत�ल बाJहरबाट क�चा पदाथ
 �याएर चलाएको उ3योगले उपयुOत बजार 

नपाउन ेअकr सम8या खे|नु पFररहेको छ । तर, जल#व3युत ्उ3योगका ला�ग बाJहर कुनै कुरामा भर पनु
 

पदaन, <ोत हामीसँगै छ, बजार प1न छ । य1त हँुदाहँुदै प1न Dबजुल� उNपादन गन
 नसOन ुरा,यकै ला�ग 

लाजमदr #वषय हो ।  
 

जल#व3युत◌््को #वकासलाई अ1घ बढाउने :मुख िजMमेवार� नेपाल #व3युत ्:ा�धकरणको हो । 

:ा�धकरणले केह� राkो काम प1न गFररहेको छ तर अJहलेको चरम #व3युत ्सmकटको कारण 



:ा�धकरणको एका�धकारवाद� :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 

चनुौतीका बीच न ैकाम गन
 खडा भएको हु@छ । Nयसकारण यी सबै चनुौतीसँग सामना गरेर प1न 

:ा�धकरणले जुन ग1त Jदनुप�यो Nयो हुन सकेन । :ा�धकरणलाई सरकारले काम गन2 वातावरण नJदएको 

पOकै हो । कर�ब २ दशक अ1घसMम जल#व3युत,् बाटोघाटोलगायत पूवा
धार #वकासको काम गन2 दा1यNव 

सरकारको माT हो भ@ने बुझाइ �थयो । अJहले भन ेपूवा
धार #वकासमा 1नजीIेTलाई �याउने पन2 

अवधारणा आएको छ । खासगर� जल#व3युत ्#वकासमा 1नजीIेTको आकष
ण धेरै नै बuयो । तर, 

1नजीIेTले कुनै प1न उ3योग–eयवसायमा आउनुअ1घ लगानी गन2 वातावरण हेछ
  । एउटा लगानीकता
ले 

आHनो लगानी सुरIाको अव8था र बजारलाई पJहलो :ाथ>मकतामा राtछ । Nयसप1छ :1तफल खो,छ । 

रा,यले यसको सु1निYचतता गनु
पछ
  । तर, मलाई लाqछ अJहले प1न सरकार तथा :ा�धकरण 

1नजीIेTको आवYयकताका #वषयमा 3#व#वधामा न ैछ । सबै सरकारले नै गन2 हो, 1नजीIेT आएर #वकृ1त 

माT ै�याउँछ, मुनाफाका प1छ माT लाqछ भ@ने सोचाइ सरकारको हो भने 1नजीIेTले प1न यसमा टाउको 

दखुाउँदैन । हामी आHनो लगानी अW IेTमै बढाउँछ~ । यह� 3#व#वधाले प1न धेरै सम8या 1नMNयाएज8तो 

हामीलाई लाqछ ।  
 

अJहले प1न नी1त1नमा
ता, सरकार, यसका अ�धकार�हW तथा :ा�धकरणसँग जल#व3युत ्#वकासको 8प5ट 

jि5टकोण छैन । Nयसैले लामो अव�धदेVख कैय~ आयोजनालाई अ1घ बढाउन छाडरे एकाका
लाई दोषारोपण 

गन2 गFरएको हो । #व3युत ्#वकासमा हामी के चाह@छ~ ? सरकारको के भू>मका हो ? 1नजीIेTलाई सामेल 

गन2 हो \क होइन ? गन2 हो भने के भू>मका Jदन ेहो ? भ@ने कुरा सु8प5ट हुनु नै अJहलेको ट}कारो 

आवYयकता हो । अकr कुरा, नेपालको जल<ोतका #व#वध आयाम छन ्। >सँचाइका ठू�ठूला आयोजना 

#वकास गनु
 प1न कृ#ष:धान देशका ला�ग उिNतकै आवYयक छ । Nय8त,ै साह>सक पय
टनका ला�ग प1न 

पानीको महNव छ । Dबजुल� माT नभई जल<ोतका बहुआया>मक उपयोग हुन स\करहेको छ \क छैन ? धेरै 

ठाउँमा #व3युत ्आयोजनाहW प1न राkर� #वचार पुरय्ाएर #वकास गFरएको छ \क छैन ? भ@ने कुरालाई 

गMभीरतापूव
क हेFरनुपछ
  । वा8तवमा हामीकहाँ #वwहWको कमी छैन । तर, यी सबै कुरा नी1त तथा 

काया
@वयनमा :1तDबिMबत हुन ेसंय@T नै ब@न स\करहेको छैन । यो न ै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\कँदैन । यह� कुरा #वदेशी लगानीमा प1न लागू हु@छ । लगानी �याउन चाह@छ~ \क 

चाहँदैन~ ? लगानीकता
लाई 8वागत गन2 \क सMझौतामा सह� गFरसकेप1छ #व>भ@न चाJहँदा/नचाJहँदा 

मु�ाहW Vझकेर दःुख Jदएर भगाउने ? सMझौता गदा
 नै \कन राkर� dयान Jदन स\करहेका छैन~ ? 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 भन ेसबै IेTले ग1त >ल@छ ।   
 

हामीकहाँ अ@तरसरकार� सम@वयको अभाव छ । यसले गदा
 कुनै प1न काम समयमा हँुदैन । :शास1नक 

Jढलासु8तीको >शकार सामा@य जनतादेVख उ3योगी–eयवसायी सबै हुन ुपरेको छ । कुनै उ3योग 

सXचालनको अनुम1त >लन मह�न~/वष�सMम प1न अि�झनु परेका उदाहरण छन ्। Nयसले गदा
 

लगानीकता
 काम शुW हुनुपूव
 नै 1न�NसाJहत हु@छन ्। हामी सबै अJहले राजनी1तक ि8थरतातफ
  dयान 

Jदइरहेका छ~ । अJहले अ@तFरम कालमा सम8या भए प1न राजनी1त ठ�क भएप1छ सबै ठ�क हु@छ भनेर 

पVख�दापVख�दै दशक Dब1तसOयो । :शास1नक 1नकायमा प1न राजनी1तक :भाव र दबाब परेको देVख@छ । 

तर, अझै प1न देशमा राजनी1तक ग1तरोध अ@Nय भएको छैन । यसले आ�थ
क #वकासमा गMभीर असर 

पारेको छ ।  
 

जल#व3युत ्आयोजना :भा#वत IेTका बा>स@दाले प1न आयोजनामा अ|�याराहW सजृना गन2 गरेका छन ्

। तर, यसमा आयोजना #वकास गन2 कMपनी र 8थानीय बा>स@दाको दोहोरो सम@वयको भू>मका हुन ु

ज�र� छ । आयोजना #वकास गदा
 8थानीय समुदायमा पOकै प1न असर पछ
 , क1तपय #व8था#पत हुनुपन2 

अव8था प1न आउँछ । रा56 1नमा
णका Eममा य8तो अव8था संसारभFर हु@छ । तर, Nयो समुदायलाई 

I1तपू1त 
 Jदएर, पुनः8थापना गरेर #वकासको कामलाई ग1त Jदनुपछ
  । समुदाय8तरमा प1न राजनी1तक 

चलखेल हुन,े दल�य 8वाथ
सJहत आयोजनालाई बाधा पुरय्ाउन ेकाम हुने गरेका छन ्। २/४ मेगावाट 

Iमताको आयोजनाले 1नYचय ैप1न :भा#वत IेTका सबैलाई रोजगार� Jदन,े बाटोघाटो, 8कूल, चौतार� सबै 

बनाइJदन ेमाग पूरा गन
 सOदैन । Nयसैले य8ता आयोजनामा अवरोध नपुरय्ाई #वकास काय
लाई सहयोग 

गनु
पछ
  । एउटा दलको सरकार हँुदा गरेको नी1त 1नण
यलाई अकr दलको सरकारले काया
@वयन नै गनु
 

नहुन ेभ@ने धारणा राखेको पाइ@छ, जसमा पFरवत
न आउनुपछ
  । राkा र सकाराNमक काय
का ला�ग दल�य 

8वाथ
बाट मा�थ उ�नु ज�र� छ ।  
 

य1त हँुदाहँुदै प1न हालै जल#व3युत ्#वकासका ला�ग केह� सकाराNमक कदम चा>लएका छन ्। भारतसँग 

#व3युत ्eयापार सMझौता भएको छ । नेतNृवमा बसेकाहWमा सकाराNमक सोच आउन सके भो>लका 

Jदनमा हामी :श8त #व3युत ्उNपादन गन
 सOछ~ । Nयसले आम नेपाल�को जीवन8तर मा�थ उठाउनेछ 

भने देश आ�थ
क उ@न1तको >शखरमा चuनेछ । 
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नयाँ  व!युत ्नी�तले समे[नुपन\ प9 

 

शुWका Jदनमा संसारभर ऊजा
IेTमा रा,यको एका�धकार �थयो । नेपालमै प1न शुWका Jदनमा #वदेशीको 

अनुदान सहयोगमा सरकार�8तरबाट माT जल#व3युत ्आयोजना बनेका हुन ्। :जात@Tको 

पुनः8थापनाप1छ आ�थ
क उदार�करणको अवधारणा आयो र #व3युत ्उNपादना 1नजीIेTको लगानीको 

ढोका ख�ुयो । Nयसप1छ माT #व3युत ्उNपादनलाई उ3योगको मा@यता Jदँदै लगानी नी1त �याइयो । 

नी1तले लाइसे@स :णाल�को eयव8था गरय्ो । सरकारले पJहलो जल#व3युत ्#वकास नी1त २०४९ �यायो । 

Nयो नी1तअ@तग
त सरकारले #व3युत ्ऐन २०४९ र #व3युत ्1नयमावल� २०५० �यायो । अJहलेको हाkो 

#व3युNसMब@धी कानूनी eयव8था यसैअनुसार च>लरहेको छ । सरकारले २०५८ सालमा अकr जल#व3युत ्

#वकास नी1त त �यायो । तर, Nयसलाई :भावकार� काया
@वयन गन
 ऐन1नयम ब@न सकेको छैन । 

यससMब@धी :8ताव संस3बाट पाFरत हुन सकेको छैन । अJहले फेFर नयाँ ऐनका Wपमा केक8ता eयव8था 

हुनुपछ
  भ@नेबारे छलफल भइरहेको छ ।  
 

#व3यमान ऐनले केक8ता काम ग¥यो ? भ@ने #वYलेषण गदा
 दईु/चारओटा कुरा देVख@छ । 1नजीIेTलाई 

संलqन गराउने, लाइसे@स #वतरण गन2, लाइसे@स :ा|त eयिOत वा सं8थाले आयोजनाको सव2Iण गन2, 

आयोजना �डजाइन गन2, Nयसप1छ उNपादन अनुम1तका ला�ग सरकारले लाइसे@स Jदने, लाइसे@स 

पाइसकेप1छ बढ�मा ५० वष
सMम लगानीकता
ले Dबजुल� 1नका�ने र :ा�धकरण/Eेता सं8थालाई Dबजुल� 

बे�न,े लगानीकता
ले आHनो लगानी उठाएर नाफा कमाइसकेप1छ 1निYचत अव�धप1छ आयोजना 

सरकारलाई ह8ता@तरण गन2 आJद eयव8था ऐनले गरय्ो । अJहले लाइसेि@सङ :\Eयामा सम8या देVखयो 

।  पJहलो, यसले हाkो #व3युत ्आवYयकतालाई गरेन । दो<ो, ठूला आयोजना बनाउन ेिजMमा पाएका 

#व3युत ्:ा�धकरण वा सरकार� सं8थाहW ‘अब #व3युत ्#वकासको िजMमा 1नजीIेTको काँधमा पुqयो’ 



भनेर पछा�ड हटे । बजारमा माग भएप1छ 1नजीIेTले आयोजना बनाइहा�छ भ@ने भयो । #व>भ@न 

कारणले गदा
 1नजीIेT प1न जोडदार \क>समले #व3युत ्उNपादनमा आउन सकेनन ्। Nयसकारणले 

मागअनुसार #व3युNको आपू1त
 हुन सकेको छैन । यसका अ@य #व#वध कारण छन ्। Dब8कुट चाउचाउ 

उ3योगज8तै माग भएप1छ #व3युतमा 1नजीIेTले लगानी गFरहा�छ भनेर हेFरयो । उNपादन भइहा�छ र 

नाफा कमाउँछन ्। यसको मू�य 1नधा
रण प1न कुनै 1निYचत आधारमा :1त8पधा
का आधारअनुसार 

गFरएला, कुनै 1नयामक 1नकायले गला
 भ@ने पूवा
नुमान गFरयो, जुन गलत साDबत भयो । जहाँ ज1त बेला 

प1न 8थापना गन
 स\कने �डजेल, थम
ल |लाBट ज8तो वा चाउचाउ उ3योगज8तो गर� #व3युत ्आयोजना 

1नमा
ण गन
 स\क@न । नेपालमा जल#व3युNको माT सMभावना छ । Nयसका ला�ग खोला, नद�को प1न 

#वशषे IेTमा माT ैDबजुल� 1नका�न स\क@छ । फेFर पानीको उपयोग Dबजुल� 1नका�नेबाहेक अ@य धेरै 

कुरामा हु@छ, Nयसका धेरै आयाम छन ्। Nयसले पूवा
नुमान गFरएज8तो गर� ‘माक2 ट ��भन’ उ3योगका 

Wपमा जल#व3युत ्फ8टाएन ।  
 

सरकार� IेTमा यससMब@धमा 1नकै सम8या छन ्। #व3युत ्आयोजनाका ला�ग य1त धेरै लाइसे@स फाइल 

दता
 भएका छन,् जसका कारण #व3युत ्#वकास #वभाग र म@Tालयले खास रचनाNमक काम गन
 

पाइरहेका छैनन ्। #व3युNको आगामी #वकासको बाटो कसर� तय गन2 ? भ@ने सो�ने फुस
दै छैन । 

लाइसे@स माqन आएका यी सबैले Dबजुल� 1नका�दैनन ्भ@ने थाहा प1न छ । तर, दता
 गनaपन2 कानूनी 

बाdयता छ । यसले सरकार� 1नकायको समय खच
 भएको छ भन ेअका
1तर 1नजीIेT प1न आEा@त छ । 

1नजीIेTले प1न पूरापूर अ1निYचततामा काम गनु
 पFररहेको छ । बढ�मा ५ वष
सMमको सव2Iण लाइसे@स 

Jदइ@छ । लाइसे@स >लएर प1न Nयो आयोजना उनीहWसँगै हु@छ \क हँुदैन, कुनै टुmगो हँुदैन । आयोजना 

एकदमै :भावकार� Wपमा अ1घ बढेमा, Nयसभ@दा अगा�ड काम गन
 पाइन ेभ@ने खालका eयव8था त छ । 

तर, Nयसलाई एकदमै :भावकार� बनाउन आवYयक छ । NयTो ठूलो आयोजनाका ला�ग आफैले पैसा 

लगानी गरेर साdय हँुदैन । #वNतीय eयव8थापनका ला�ग बैmक तयार हुनुपछ
  । उNपादन गरेप1छ Dबजुल� 

\क@ने 1नकायले \क1नJदनुपछ
  । Dबजुल� बे�न :सारण लाइन हुनुपछ
  । य8ता अनेक जJटलता छन ्। 

Nयसकारण कसैले पैसा खच
 गदaमा Nयो आयोजना #वकास भइहा�छ भ@ने छैन । Nयसकारण अJहलेको 

लाइसे@स ऐनले कुनै IेTलाई प1न सहज फाइदा पुगेको देVखएन । यसमा नी1तगत सम8या देVखएको छ ।  
 

अJहले ज1त प1न आयोजनाहW ज1त छन ्1तनको गु�योजना २२ देVख ३८ वष
 पुराना छन ्। 1तनलाई नयाँ 

बजार अनुसार 8तरो@न1त गनु
पछ
  । केह� हदसMम सरकारले नै आयोजनाहWको अdययन गन2, Nयसबाट 

कुन आयोजना सरकारले बनाउनु पन2 देVख@छ Nयसमा सरकार आफै अ1घ सनु
पछ
  । उदाहरणका ला�ग 

ठूलो जलाशययुOत आयोजना बनाउन 1नजीIेTले जोखीम >लन सOदैन । Nयसका ला�ग हजार~ 

मा@छेलाई #व8थापन गनु
पन2 हु@छ । तुलनाNमक Wपमा कम जोखीम हुने आयोजना 1नजीIेTलाई 

बनाउन Jदनुपछ
  । क1तपय आयोजनाचाJहँ साव
ज1नक 1नजी साझदेार� मोडलअनुसार सरकार र 



1नजीIेTको सहकाय
मा गनु
पन2 प1न हु@छ । Nयसो हँुदा सरकारले न ै:ाथ>मकताका आधारमा आयोजना 

#वकासको अ�धकार इ�छुक पIलाई खलुा :1त8पधा
का माdयमबाट Jदने भनेर संशोधन गFरयो । 

जल#व3युNको सम8या र समाधान दवुै लाइसे@स नै हो भ@ने बुझाइ पाइ@छ । ठ�क मा@छेको हातमा 

लाइसे@स परय्ो भने Dबजुल� 1नि8कहा�छ भ@ने पूवा
नमुान प1न पूण
तया सNय होइन । हामीकहाँ ज8तो 

नOसामा हेरेर मलाई यहाँनेर काम गन
 लाइसे@स Jदनु भनेर माग गदaमा लाइसे@स पाउन ेअ1तउदारवाद� 

नी1त संसारमा कह�� छैन । :सारण लाइन होस ्नहोस,् लाइसे@स Jदएप1छ Dबजुल� उNपादन गन2 

िजMमेवार� सोह� कMपनीको हो भनेर सरकार गैरिजMमेवार ब@नु हँुदैन । Nयसकारण लाइसे@स नी1तमा 

सुधार ज�र� छ । अकr, #व3युNसँग सMब@धी एजे@सीहWको सं8थागत पुनःसंरचना गनु
 ज�र� छ । 

#व3युत ्:ा�धकरणलाई उNपादन, :सारण र #वतरण प1न गन2 दा1यNव Jदनु हँुदैन भनेर Nयसको 

दा1यNवलाई खBडीकरण गन2 भ@ने सोच अनुसार काम अ1घ बढेको छ । Nयसअनुसार 6ा@स>मशन �ीड 

कMपनी दता
का चरणमा छ । सरकार� उNपादन कMपनी 8थापना गरेर सरकार� 8वा>मNवका कामहW सबै 

यसबाट गन2 सोच प1न हँुदै छ । #व3युत ्:ा�धकरणलाई चाJहँ #व3युत ्#वतरणको िजMमेवार� माT Jदने 

भ@ने योजनाअनुसार नयाँ ऐन �याउने तयार� भइरहेको छ ।  
 

1नयामक 1नकायमा प1न सम8या छ । एउटै बजारमा चाउचाउमा ज8तो :1त8पधा
 गन
 स\कँदैन । एउटा 

IेTमा एउटाले भ@दा बढ� Dबजुल� Jदन त सOदैन । Nयसो हँुदा Nयहाँ चाहेर/नचाहेर एउटा कMपनीको 

एका�धकार हु@छ नै । Nयसकारण Nयहाँ 1नयमन 1नकाय चाJह@छ । अतः #व3युत ्1नयमन आयोग गठन 

गन
 ऐन ब@दै छ । 

:ा�धकरणले माT ैDबजुल� \क@नुपन2 बाdयता हँुदा Nयसले न\क1नJदएको खBडमा उNपादन भएको #व3युत ्

#वEC गन2 ठाउँ नै छैन । Nयसैले #व3युत ्eयापार कMपनी 8थापना गन2 सोच भएको छ । 

आवYयकताअनुसार आयात 1नया
त दवुै गन
 सOन ेNय8तो 1नकायको खाँचो छ । eयापाFरक तथा 

eयावसा1यक दवुै काय
 गन2 गर� कMपनी �याउने सोच छ । 

अ@तरसरकार� 1नकायमा सम8या छ । हुन त भारतलगायत अ@य मुलुकमा प1न वातावरणीय 8वीकृ1त 

>लन वष� समय लाqछ तर Nयहाँ 1निYचत :\Eया पुरय्ाएप1छ 8वीकृत हु@छ भ@ने अनुमान भने गन
 

स\क@छ । तर, हामी कहाँ eयावहाFरक Wपमा अ>लक बढ� सम8या हुन ेगरेको छ । तर, सम@वय नै 

नभएको भनेर अWलाई दोषारोपण गFरहा�नु पन2 अव8था प1न होइन । हामीकहाँ एक3वार :णाल� छ । तर 

प1न सम@वयको अभाव भने छ । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/7 

बुढ�ग�डक� आयोजनाले कसलैाई  वच�ल� पाद̂न : 

म0=ी Tावाल� 

राजे@y ब8नेत 

आ�घाट, ७ चतै । जलाशययुOत बुढ�गBडकC जल#व3युत आयोजना राि56य गौरवको आयोजना भएकाले 

डुवान र :भा#वत IेTका पFरवारह� कसैलाई #वच�ल� नपाFरन ेउजा
 म@Tी राधा wावाल�ले बताएकC 1छन ्

। बुढ�गBडकC जल#व3युत #वकास स>म1तले आयोजनामा गरेको अ@तर\Eयामा 8थानीय 

सरोकारवालालाई सMवोधन गदa म@Tी wावाल�ले डुवान र :भा#वत IेTका मा1नसह�को उ�चत माग 

सMवोधन गन
 उजा
 म@Tालय र सरकार गिMभर रहेको बताइन ्। 

आयोजना सन ्२०१६ बाट 1नमाण
 काय
 सु� गFरन ेभएकाले जqगा अ�ध�हण गन
 घर, गोठ, खेतवार� र 

पाFरवाFरक लगत >लने काम तNकाल सु� गFरन ेउने बताइन ्। 

राि56य गौरवको आयोजना भएकाले सवै सरोकारवालामा इ�छाशOती, संक�प र :1तवxता खाँचो रहेको 

उनको भनाई छ । आयोजना #वYव पय
टकCय के@y तथा पय
टकCय राजधानी हुन ेभएकाले बुढ�गBडकC 

चEपथ 1नमाण
 गन
 अdययन गन2 तयार� अ1नतम चरणमा पुगेको छ । डुवान र :भा#वत IेTका 

बा>स@दालाई चEपथ 1नमाण
 गरेर राtन स\कने म@Tी wवाल�को भनाई छ । आयोजना 1नमाण
 हुनेमा 

पूण
 #वYव8त हुन 8थानीयलाई आ�ह गद~◌ै बाJहर ह�ला भए ज8तो उजा
 म@Tी र उजा
 स�चवमा #ववाद 

नभएको उनले 8प5ट पाFरन ्। 

नेपाल� कांगेर्सका :मुख सचतेक चीनकाजी �े5ठले आयोजना 1नमाण
को पIमा, डुवान र :भा#वत 

IेTका वा>स@दाको उ�चत eयव8थापन गन
 गराउन सशOत भू>मका खे�ने बताए । पूव
 8थानीय #वकास 

म@Tी एव ंसभासाद राजे@y :साद पाBडलेे डुवान तथा :भा#वत IेTका जनता र नेपाल� सवै जनताले 

राि56य गौरवको जलाशययुOत बुढ�गBडकC जल#व3युत आयोजनाको शयेर खFरद गन2 eयव8था >मलाउनु 

पन2 बताए । आयोजना जनताको ला�ग भएकाले लगानी हुदा 1नमाण
 काय
मा अवरोध र पूजी� अभाव समेत 

नहुन ेभएकाले अ@तराि56य :#व�ध, 8वदेशी 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 बुढ�गBडकC जल#व3युत आयोजना सरोकार स>म1त 

#वशालनगरका अdयI Jदनेश ढकालले माग पT बुझाएका छन ्। बुढ�गBडकC जल#व3युत आयोजनाको 

Iमता १ हजार २ सय मेगावाट हुने र वा#ष
क उजा
 उNपादन ३ सय ३८ करोड यू1नट हुने, }यामको उचाइ २ 



सय ६३ मीटर डबल आच
 �या>भट�, समु@y� सतहबाट ५ सय ४० मीटर उचाईसMम पानी सतह रहन ेर 

#वि�छ आकारमा ६३ वग
 \कलो >मटरको ताल हुन ेछ भने 1नमाण
 सMप@न गन
 २ सय ५० अव
 लगानी हुने 

बताइएको छ । 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/7 

 ‘पि_चम सेती जल व!युत ्आयोजना �छटो गर’ 

Rमलन प`रयार/डोट� 

सन ्१९९४ देVख चचा
मा रहेको पिYचम सेती जल #व3युत ्आयोजना 1छटो लाग ूगन
 8थानीय बा>स@दाले 

माग गरेका छन ्। पिYचम सेतीको डुवान IेTमा पन2 डोट�को तलारा, डड�ेधरुाको बेलापुर, बैतडीको ढंुगाड र 

बझाङ देउराका बा>स@दाले पिYचम सेतीको चचा
ले आफूहWको भ#व5यमा�थ खेलवाड भएको भ@दै 

आयोजना 1छटो लागू हुनुपन2 या त आHनो IेTको #वकास 1नमा
ण हुनुपन2 माग गरेका छन ्। 

मुलुककै सबैभ@दा ठूलो ७ सय ५० मेघावाट #व3युत ्उNपादन गन2 Iमता भएको पिYचम सेती 1छटो लाग ू

नभए आफूहW संघष
मा उDTने 8थानीय बा>स@दाले चतेावनी Jदएका छन ् । डोट�, डड�ेधरुा, बैतडी र 

बझाङका पFरयोजना :भा#वत IेTका बा>स@दाले गत साता सदरमुकाम >सलगढ�मा एक अ#पल 

साव
ज1नक गर� संघष
मा उDTने चतेावनी Jदएका हुन ्। पिYचम सेती आयोजनाबाट डोट�, बझाङ, बैतडी र 

डड�ेधरुाका 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 1नमा
ण पूरा गFरसOन ेगर� नेपाल सरकार र �च1नयाँ कMपनी �ी गज2जबीच सहम1तमा 

ह8ताIर भएप1छ संस3को :ाकृ1तक <ोतसाधन स>म1तले अ1नय>मतता भएको आशंकामा पिYचम सेती 

लागू नगन
 1नद2शन Jदएप1छ #ववादमा परेको हो । चीनको �ी गज2ज कMपनीसँग भएको सहम1तअनुसार 

पिYचम सेती लागू गनु
पन2 भ@दै ला>मखाल–३ पोRयानका कृ5ण लुहारको अगुवाइमा ५ सय 8थानीय 

बा>स@दाको ह8ताIर संकलन गर� िज�ला :शासन काया
लय डोट�का :मुख िज�ला अ�धकार�लाई 

बुझाएका छन ्।  

पिYचम सेतीको चचा
 चलेदेVख आHनो ठाउँमा #वकास 1नमा
णका काम ठ|प भएको भ@दै पिYचम सेती 

ब@ने÷नब@नेबारे 1छटो टंुगो लगाउन 8थानीय बा>स@दाले यसअ1घ िज�ला :शासन काया
लयमा तीनपटक 

wापन पT बुझाएका �थए । बैतडीको ढंुगाडनिजकको गुयल�मा ज>मनको सतहबाट १ सय ९५ >मटर 

उचाइको बाँध 1नमा
ण गर� जलाशययुOत आयोजना 1नमा
ण गन2 र भू>मगत सु�ङमाफ
 त पानी 1नकाल� 

डोट�को बारपाटा गा#वसको रातापहडमा झार� २ सय ५० मेघावाट Iमताका तीन टवा
इनमाफ
 त ७ सय ५० 

मेघावाट #व3युत ्उNपादन गन2 अ8टे«>लयन कMपनी 8मेकले ल�य राखेको �थयो । 8मेकले आयोजनामा 

लाqने रकम जुटाउन नसOदा पिYचम सेती ओझलेमा परेको �थयो ।  



पिYचम सेती नब@न ेभएप1छ 1नरास बनेका यहाँका बा>स@दा चीनको �ी गज2ज कMपनीले पिYचम सेती 

1नमा
ण गन
 जल<ोत म@Tालयसँग सहम1तमा ह8ताIर गरेप1छ खसुी भएका छन ् । बैतडी र डोट�को 

सीमा IेTअ@तग
त ढंुगाड तलारामा #वदेशी लगानीमा 1नमा
ण हुने भ1नएको मुलुककै सबैभ@दा ठूलो 

पिYचम सेती जल #व3युत ्आयोजना सु� नहँुदा 8थानीय १७ वष
देVख 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 महŒवपूण
 #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 पूवा
धारलगायत IेTमा बजेट छु�याएको छ,’ नेपाल�ले 

भने । सेती\कनारमा रहेको तलारा, बेलापुर, ढंुगाड र देउरा ब8तीका ला�ग सरकारले १७ वष
देVख #वकास 

बजेट नछु�याएको उनीहWले बताए । ‘हाkो गाउँमा कुनै ठूला योजना आउँदैनन,् न त गैरसरकार� 

सं8थाको काय
Eम नै आउँछ,’ �गFरचौका–३ बDबनाका भीमबहादरु बोहराले भने, ‘यो त #व8था#पत हुने 

ब8ती हो, Nयहाँ #वकासका ला�ग रकम खच
 गरे खेर जा@छ भनेर �ामीण जल<ोत eयव8थापन काय
Eमले 

सभ2 गरेर प1न पानीको धारा बनाएन ।’ बोहराका अनुसार गा#वसले प1न #व8था#पत हुने ब8ती भ@दै 

पFरष3बाट बजेट नछु�याएका कारण आHनो गाउँको #वकास भएको छैन । 

बैतडीको ढंुगाड र डोट�को तलारा IेT पिYचम सेती जल#व3युत ्आयोजनाको मुtय जलाशय IेTमा पन2 

भएकाले २ सय हेOटर IेTफल समथर खेतीयोqय ज>मन रहेको तलाराका ला�ग 1नमा
ण हुने भ1नएको १ 

करोड बराबरको ठूलो नहर योजनासमेत \फता
 गएको 8थानीय गणेश ओडले बताए । डड�ेधरुाको बेलापुर र 

डोट�को लामीखाल गा#वसको रातामाट� भ@ने 8थानमा बाँध बनाएप1छ ढंुगाड र तलारा IेTका झ@ड ै५ सय 

पFरवार #व8था#पत हुनेछन ्।  

सेती\कनारमा रहेको ढंुगाड र तलारा IेT हरेक वष
 बाढ�को चपेटामा पन2 गछ
  । गत भदौ पJहलो साता 

परेको अ#वरल वषा
का कारण तलारा र ढंुगाडको कFरब ८० Dबघा धान लगाएको ज>मन बगाएको छ । 

बस21न सेतीले खेतीयोqय ज>मन बगाउँदै गए प1न आयोजना बनेप1छ डु'ने ठाउँ हो भनेर जल उNप@न तथा 

:कोप eयव8थापन काया
लय Jदपायलले यस IेTका ला�ग तटब@धको काम नगरेको 8थानीयको भनाइ छ 

।  

डोट�, डड�ेधरुा, बैतडी र बझाङको >समानामा रहेको यो IेTमा एउटा प1न उ�चमा#व र 8वाRयचौकC छैनन ्

। ‘सरकारले पिYचम सेतीका कारण यो IेTका ला�ग न त >शIा र 8वा8Rयमै लगानी गरेको छ, न त 

#वकास 1नमा
णमा,’ ओडले भने । सो IेTका बा>स@दाले पिYचम सेतीले गदा
 आHनो ठाउँलाई सरकार र 

गैरसरकार� सं8थाले उपेIा गरेको छ ।  
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मा*थ�लो तामाकोसी अवरोधको सव3=  वरोध 

आयोजनाHथल लामाबगरवासीबाट तJकाल आयोजना सaचालन गराउन माग 

द�पशंकर चौलागाb/दोलखा 

मा�थ�लो 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 चतेावनी Jदएका छन ्। 8थानीयले Dबह�बार एक #वwि|त जार� गर� मजदरुको माग सMबोधन भए 

प1न नभए प1न काम रोOन नहुन ेबताएका छन ् । उनीहWले सेयर #ववादका कारण मजदरु र 8थानीय 

आ@दोलनरत पI >सँगट�वासीलाई
 हडताल ब@द नगन
 आ�ह गरे ।  

आयोजना गMभीर संकटतफ
  धके>लरहेको तफ
  �चि@तत हँुदै उनीहWले आ@दोलनरत पIलाई राि56य 

गौरवको आयोजना लामो समयसMम ब@द गर� अ1नण
यको ब@द� बनाएको तNकाल रोकC वाता
 र 

सहम1तमा जान आ�ह गरेका हुन ्। #वwि|तमा िज�लाि8थत राजनी1तक दलहWलाई आयोजनाका काम 

तNकाल सXचालन गर� 8वदेशी लगानीमा ब@न लागेको सम� नेपाल�को गौरवको आयोजनालाई 

बचाउनसमेत उनीहWले अ#पल गरेका छन ्। लामाबगरका पूव
गा#वस अdयI पेमानुबु
 शपेा
 र रामे तामाङ, 

8थानीय राजनी1तक अगुवा >मजार शपेा
, यादव आचाय
, �योदर शपेा
लगायत 8थानीय अगुवाहWको 

ह8ताIर गर� आयोजना eयव8थापन र :मुख िज�ला अ�धकार�लाई आयोजना सXचालन गराउन 

माग गरेका छन ्। 

दोलखाको लामाबगरि8थत 8वदेशी लगानीमा 1नमा
ण भइरहेको राि56य गौरवको जल#व3युत ्आयोजना 

तो\कएको >म1त र अनुमा1नत लागतमा सMप@न गन
 चनुौती बJढरहेका बेला आ@दोलनले आयोजना थप 

संकटमा परेको नागFरक समाज दोलखाका अगुवाहWको ठहर छ । कुल ३५ अब
 २ करोड लागतमा 1नमा
ण 

भइरहेको आयोजनाले अबको दईु वष
मा #व3युत ्उNपादन गन2छ । 

सेयरको सवाललाई प1छ धकेलेर भए प1न आयोजनाका काम रोOन नहुने सव
साधारणको भनाइ 

आइरहेको छ । ब@द र ह}तालले माT सम8या समाधान नहुन ेउनीहWले बताएका छन ्। मजदरुहWले ५ 

सय \कNता सेयरको eयव8था हुनुपन2 माग राखेर सात JदनदेVख हडताल जार� राtन Jदनु eयव8थापनको 

कमजोर� भएको उनीहWको भनाइ छ । नेपाल Dबजुल�, पे@टर, |लMबर तथा 1नमा
ण मजदरु यु1नयन 

अdयI सोनाम दोज2 शपेा
ले माग पूरा नभएसMम आ@दोलन जार� राtन ेअडान राखेका छन ्। 



>सँगट�वासीले :भा#वत IेTका बा>स@दालाई दोलखा िज�लाका ला�ग छु�याएको सेयरमा थपेर अ1तFरOत 

सेयर Jदनुपन2 माग राtदै गरेको आ@दोलन प1न \फता
 >लन सव
पIीय आ�ह छ । यता, आफूहWले राखेको 

माग सMबोधन नहुने संकेत देखेप1छ मजदरु आ@दोलन \फता
 गन2 मनि8थ1तमा पुगेका बताइएको छ । 

उनीहWले ५ सय \कNता सेयर माग गदa आ@दोलन गFररहेका छन ्। ‘>सनो हाइ�ोका जनरल Mयानेजर वाङ 

र मजदरु संघष
 स>म1तका सद8यबीच भएको छलफलप1छ य8तो मनि8थ1तमा पुगेका हुन,्’ 8थानीय 

:शासनले जनाएको छ ।  

छलफलमा >सनो हाइ�ोका Mयानेजर वाङले ‘तपा�हW मेरा कामदार हो, म तपा�हWलाई सेयर Jदन प1न 

सिOदनँ, आयोजनाले प1न Jदन सOदैन, तNकाल काममा फक
 नु नभए घर जानुहोस,् #वक�प सो�नुहोस ्

भनेप1छ मजदरुहW आ@दोलन \फता
 गन2 मनि8थ1तमा पुगेका बताइएको छ । िज�ला :शासन 

काया
लयमा भएको दईु पIीय वाता
मा वाङले सो अ>भeयिOत Jदएप1छ तामाकोसी आयोजनासँग 

#वक�पमा सहम1त गन2 भएका छन ्।  

‘आयोजनाको काम सात Jदन रो\कइसकेकाले करोडां◌ै �पैयाँको घाटा भइसOयो, म धेरै पख
न सिOदनँ, 

#वक�प सो�न बाdय नबनाउनुहोस,्’ जनरल Mयानेजरले #वशषे <ोतको उxृत गदa राजधानीलाई बताए ।  

‘आयोजना ब@द हँुदा हामीलाई प1न �च@ता छ, तर #वक�प Jदनुपरो, तNकाल काम सXचालन गछ�,’ 

संयुOत मजदरु संघष
 स>म1तका संयोजक सोनामदोज2 सेपा
ले भने, ‘सेयर नJदए प1न उ�चत #वक�प 

Jदनुपछ
 ,’ उनले भने ।  

ब@द आयोजना तNकाल खलुाउन ऊजा
म@Tी राधा wवाल�ले :मुख िज�ला अ�धकार� :ेमलाल 

ला>मछानेलाई टे>लफोनमाफ
 त 1नद2शन Jदएका बताइन ्। मजदरुहWको माग 8थानीय 8तरबाट भ@दा प1न 

के@y�य 8तरबाटै सMबोधन गनु
पन2 जवाफमा :िजअ ला>मछानेले बताएको #वशेष <ोतले जनाएको छ ।  

नेपाल� कां�ेसका सभाप1त ताराबहादरु कोइरालाले 8थानीयका माग सMबोधनका ला�ग कानुनी तथा 

eयावहाFरक सम8या समाधान गन
 आयोजनाले मागेअनुसारको समय Jदएको बताए । उनले िज�ला 

सम@वय स>म1त र आयोजनाका तफ
 बाट तNकालै आयोजना सXचालन गराउन पहल गन2 1नण
य भएको 

बताए । 

आयोजनाको काम सXचालन गराउन दोलखाल� नागFरक समाजलगायत #व>भ@न संघसं8थाले समेत 

माग गरेका छन ् । आयोजनाको सेयर माग गदa आयोजनाको �च1नयाँ ठेकेदार कMपनी >सनो हाइ�ोमा 

काय
रत मजदरुले काम ब@द गर� आ@दोलन गदa आइरहेका छन ् । उनीहWका कारण >स>भल, हाइ�ो 

मेका1नकल र इलेO6ो मेका1नकलको कामसमेत अव�x छ । Nय8त,ै >सँगट�वासीले आयोजनाका गाडी र 



ढुवानीका साधन च�न रोक लगाएका छन ्। उनीहWले :सारण लाइनको काममा समेत अवरोध पु¥याएका 

छन ्। 

यता, मजदरुहWले सेयर माग गदa आ@दोलन गरे प1न आयोजनाको काया
लयमा काम गन2 मजदरुलाई 

सेयर लगानीको eयव8था गFरएको छ । आयोजनाको :व{धक कMपनी अपर तामाकोसी हाइ�ो पावर 

कMपनीको :ब@ध पTमा eयव8था भएबमोिजम #व3युत ्:ा�धकरण र कMपनीमा काय
रत कम
चार�लाई 

eयव8था गरेको ३ दशमलव ८४ :1तशत सेयरबाट लगानी गराएको आयोजनाले जनाएको छ । :ा�धकरण 

र कMपनीका कम
चार�का ला�ग ४ लाख ६६ हजार ५ सय ६ \कNता सेयरको eयव8था गरेको छ । 

आयोजनामा काय
रत सMपूण
 मजदरुहWका ला�ग कम
चार�कै है>सयतमा सेयर लगानीको eयव8था गरेर 

सेयर लगानी गFरस\कएको छ । आयोजनाको कMपनीमा दै1नक ,यालादार� र करारमा राखेका सबैलाई 

सेयर लगानीको अवसर >मलाएको आयोजनाका एक अ�धकार�ले बताए । तर आयोजना 1नमा
णका ला�ग 

सMझौता गरेको ठेकेदारकोमा काम गन2 मजदरुको eयव8थापन गन2 िजMमा सोह� कMपनीको हो । 

�च1नयाँ कMपनी >सनो हाइ�ो र भारतीय कMपनीमा काम गन2 मजदरुहW अJहले सेयरको माग गदa 

आ@दोलन गFररहेका छन ्। #वदेशी ठेकेदार कMपनीबाट 1नयुिOत पT >लएर काम गन2हWले सेयरको माग 

गरे प1न 8वदेशी कMपनीमा काम गन2हWको माग भने उनीहWले समेटेका छैनन ्।  

नेपालको इ1तहासमा पJहलो पटक सबै देशवासी र सबै वग
को सेयर लगानी हुन लागेको पJहलो आयोजना 

मा�थ�लो तामाकोसी जल#व3युत ्आयोजना (४५६ मेवा) हो । आयोजनाले नै पJहलोपटक 8थानीयलाई १० 

:1तशत सेयर Jदन े eयव8था गरेको हो । आयोजनामा देशभरका कम
चार� सXचयकता
, #वNतीय 

eयव8थापन गन2 सं8था (कम
चार� सXचयकोष, नेपाल दरूसXचार कMपनी, नागFरक लगानीकोष र राि56य 

Dबमा सं8थान) का कम
चार�हW, नेपाल #व3युत ्:ा�धकरण र :व{धक कMपनीका कम
चार�हW र बाँकC 

देशभरका नागFरकका ला�ग समेत सेयर लगानीको अवसर Jदएको छ । 
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दोलखावासीको शेयर आवेदन सYकलन Hथ*गत 
रवी@y गौतम 

मा�थ�लो तामाकोशी जल#व3युत ्आयोजना सXचालक स>म1तले दोलखावासीलाई Jदइन े१० :1तशत 

शयेरका ला�ग आवेदन सmकलन >म1त दो<ोपटक सारेको छ ।  
 

शयेर सmकलनको काय
 चतै १ गत ेपूव
1नधा
Fरत भएकोमा 8थानीय बा>स@दा र मजदरूको आ@दोलनका 

कारण स>म1तले पJहलोपटक ८ गतेसMमका ला�ग शयेर सmकलन >म1त सारेको �थयो । तर, स>म1तले 

श1नवार फेFर अकr #वwि|त जार� गर� दोलखावासीका ला�ग छुzय्ाइएको शयेर सmकलन काय
 दो<ोपटक 

अ1निYचतकालका ला�ग सारेको छ । 

‘िज�ला8तर�य सम@वय स>म1तको फागुन ११ गतेको 1नण
य #व�धसMमत ढmगले काया
@वयन गन
 

�धतोपT बोड
को 8वीकृ1त आवYयक भएको र बोड
बाट :ा|त हुन े1नद2शन/सहम1त/8वीकृ1तबमोिजम थप 

:\Eया अ1घ बढाउनु पन2 भएकाले िज�लावासीका ला�ग छुzय्ाइएको शयेर सु1निYचत गर� छुzै 

#ववरणपT :का>शत गन2गर� हाललाई सो समूहको शयेर 1न5कासन काय
 8थगन गन2 1नण
य गFरएको’ 

#वwि|तमा उ�लेख गFरएको छ ।  
 

सXचालक स>म1तबाट �म कानूनसMब@धी #वशषेwसJहत सMबx �>मकका :1त1न�धहWको 

सहभा�गतामा वाता
 गन2 1नण
य भएकाले हाल जार� हडताल तNकाल 8थगन गर� वाता
मा सहभागी हुन 

प1न कMपनीले सMबx पIलाई आ�वान गरेको छ । आयोजनाको दै1नक कामकाज पुनः सुचा� गन
 

सMबx सबैको सहयोग अ1त ज�र� भएकाले 8थानीय बा>स@दा3वारा :वेशमाग
को >सँगट�लगायत अ@य 

IेTमा सवार� आवागमनमा भएको अवरोध तNकाल 8थगन गन
 तथा आयोजनाको अव�x मुtय 

1नमा
णकाय
 सुचा� गन
 प1न कMपनीले आ�ह गरेको छ । 
 

आयोजनाबाट :भा#वत गा#वसले थप शयेर पाउनुपन2 माग गदa #वगत १ ह|तादेVख 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 सारेर बूढ�ग�डक� आयोजना बनाईदै 
राि56य गौरवको आयोजनाका �पमा रहेको बढू�गBडकC जल#व3यतु ्आयोजनाबाट :भा#वत हुने 8थानीयवासीलाई 

बसोबासका ला�ग एकCकृत �पमा नया ँब8ती 1नमा
ण गFरने भएको छ ।  

 

जलाशययOुत आयोजनाका कारण धाJदङ र गोरखाका ४५ हजार जनता :भा#वत हुने भएप1छ नया ँब8ती 1नमा
ण 

गन
 ला�गएको हो । आयोजनाको बाँध २ सय ६३ >मटर अqलो हुने भएकाले Nयसबाट थातथलो छो}नपुन2 

8थानीयवासीलाई राtन दवु ैिज�लामा :भा#वत IेTभ@दा ३ सय >मटर मा�थ चEपथ 1नमा
ण गर� 

8थानीयवासीलाई राtने योजना रहेको छ ।  

 

बढू�गBडकC जल#व3यतु ्आयोजना #वकास स>म1तले चEपथ 1नमा
णका ला�ग पवू
 सMभाeयता अdययन श�ु गरेको 

छ । स>म1तका अdयI ल�मी:साद देवकोटाले केह� Jदन>भT ैसMभाeयता अdययनका ला�ग परामश
दाता छनोट 

गFरने बताए । पFरयोजनाबाट गोरखाका �यालचोक, फुजेल, नाMजुङ, बmुकोट, अ<ाङ, बोला
ङ, धावा, ता@yाङ, 

आ�पोखर�, आ�चनौटे, आ� अबा
ङ सबभै@दा बढ� :भा#वत हुने छन ्। धाJदङको सलाङ, मदै�, खर�, चैनपरु, 

स�यानटार, आ�ग@चोक, DTपरुास@ुदर�, मारपाक, मलूपानी, बसेर� र बढुाथुम गा#वसको महNवपणू
 धान खेत तथा 

टारह� पानीम1ुन पन2छ ।  

 

भीमसेन थापाको बग�चा, पRुवीनारायण शाहको @वागी खाने धान खेत, :>सx DTपरुास@ुदर� मि@दर, मास, 

भटमासका ला�ग :>सx मासटार, Oयामनुटार, जोगीटार, स�यानटारको त�लो भाग, धाJदङ र गोरखाको :मखु 

eयापाFरक IेT आ�घाट बजार प1न आयोजनाका कारण :भा#वत हुनेछ । आयोजनाले :भा#वतलाई सेयर र 

घरजqगाको उ�चत मआु'जा Jदने बताएको छ । 8थानीय राजनी1तक दलले भने ५० :1तशत मआु'जा र ५० :1तशत 

सेयर Jदन माग गरेका छन ्।  

 

बढू�गBडकC जल#व3यतु ्आयोजनाका सरोकार स>म1तका अdयI Jदनेशकुमार ढकालका अनसुार आHनो थातथलो 

छा}न ुपरे प1न उ�चत I1तप1ूत 
 पाए सबलेै सहयोग गन2छन ्। आयोजनाको ताल हालको फेवाताल भ@दा चौध गणुा 

ठूलो हुने र कर�ब ४८ वग
\कलो>मटर IेTफलमा फैलने हुनाले पय
टन IेTका �पमा समेत #वकास हुनेछ ।  

 

भारतको उNतराXचलमा रहेको Jटहर� बाँधभ@दा दईु >मटर अqलो बाँध ब@ने भएकाले आयोजनाले केह� :भा#वतलाई 

अdययन *मण गराउने तयार�समेत गरेको छ । बढू�गBडकC आयोजनाका कारण 1नमा
ण हुने तालमा माछापालन, 

जल#वहार गन
 >म�ने भएकाले आवYयक योजना बनाइने स>म1तका अdयI देवकोटाले जानकार� Jदए । धाJदङका 

सभास3 राजे@y:साद पाBडलेे आयोजनालाई सफल बनाउन जqगाको नापजाँच, मआु'जा, पनुः 8थापना र 

पनुबा
सलाई :भावकार� �पमा अगा�ड बढाउनपुन2 धारणा 'यOत गरे ।  

 

आयोजनाले हाल सडक 1नमा
णको काम श�ु गFरसकेको छ । पRुवीराजमाग
को बेनीघाटदेVख गोरखाको 

आ�घाटसMम कुल ४८ \कलो>मटर सडकको �याक खुलेर यातायात सXचालनमा आए प1न Nयसको मम
त सMभार 



तथा 8तरो@न1त गन2 काम श�ु भएको आयोजनाका काय
कार� 1नद2शक गोपाल ब8नेतको भनाइ छ ।  

 

आयोजनाको OयाMप 1नमा
णका ला�ग 8थानीय �यालचोक >सयरेनीटारमा जqगाधनीले जqगा Jदन मXजुर 

गFरसकेका कारण गोरखाका मालपोत अ�धकृतको अdयIतामा म�ूय 1नधा
रण स>म1त गठन भइसकेको छ । 

आयोजनाको OयाMप 1नमा
ण भएप1छ सहज �पमा चEपथ 1नमा
णका ला�ग आवYयक अdययन गन
समेत सहज 

हुने जनाइएको छ । रासस 
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दोलखावासीलाई सेयर  वतरण Hथ*गत 

लोकमVण राई  

मा�थ�लो तामाकोसी जल#व3युत ्आयोजना सXचालक स>म1तले ९ JदनदेVख ब@द आयोजनाको काम 

सूचा� गन
 दोलखाबासीका नाममा छ�याएको सेयर #वतरण 8थ�गत गन2 भएको छ । आ@दोलनरत 

मजदरुलाई सेयर Jदने/नJदन ेर Jदए कसर� Jदन ेभ@ने टंुगो नभएसMम सXचालक स>म1तले सेयर #वतरण 

8थगन गरेका ह~ । 'सबैसँग छलफल र स�लाह गरेर तNकाल काम सुचा� गन
 र सम8याको 8थायी 

समाधान खो,न दोलखाबासीलाई सेयर #वतरण गन2 काम 8थ�गत गरेका छ~,' #व3युत ्:ा�धकरणका 

काय
कार� 1नद2शक मुकेशराज काHलेले भने, 'यसबाट Nयहाँ काय
रत मजदरुसँग छलफल गन2 र अब कसर� 

जाने भनेर 1नकास 1नका�न ेढोका खलेुको छ ।'  

सेयर #वतरण काय
 8थगन गन
 :ा�धकरणले �धतोपT बोड
लाई समेत अनुरोध गन2 भएको छ । राि56य 

गौरवको मा�थ�लो तामाकोसीमा काय
रत कFरब साढे ८ सय मजदरुले ५ सय \कNताका दरले सेयर माqदै 

काम रोकेप1छ यो आयोजनाको 1नमा
ण ठ|प भएको हो । #व>भ@न राजनी1तक दलका *ात ृसंगठनको 

समथ
नमा भएको आ@दोलनबाट काम रो\कएको ९ Jदन DबNदा प1न राजनी1तक तहबाट समाधान 

न1न8कनुका साथ ैसरकारले #ववाद स�टाउन कुनै चासो नJदएप1छ स>म1तले तNकाल सेयर #वतरण काय
 

8थगन गरेको हो ।  

'8थानीय बा>स@दालाई सेयर #वतरण गरेप1छ हामीले \कन नपाउन ेभ@दै मजदरुबाट काम रो\कएकाले 

तNकालका ला�ग सेयर #वतरण 8थ�गत गरको ह~,' आयोजना :मुख #वwान �े5ठले भने, 'मजदरुको 

मागका सMब@धमा टंुगो लागेप1छ सेयर #वतरण काय
लाई 1नर@तरता Jदनेछ~ ।' 8थानीय बा>स@दालाई 

भइरहेको सेयर #वतरण रोकेप1छ मजदरु तNकालका ला�ग #ववादको जड समा|त हुनेछ । Nयसप1छ 

मजदरु आ@दोलन रोOन नै1तक Wपमा बाdय हुनेछन ्।  

लगानीकता
का Jहसाबले कम
चार� सXचय कोष र नेपाल टे>लकमका कम
चार� र सXचयकता
 तथा नागFरक 

लगानी कोषका कम
चार�लाई छु�याएको सेयर #वतरण भने यथावत ्रहनेछ । सMझौताबाटै सेयर 

सु1निYचत गFरएकाले मजदरुको आ@दोलन र ऋण लगानी गन2 सं8थाको सेयर #वतरणबीच सMब@ध छैन 

। <ोतका अनुसार सव
साधारणका ला�ग छु�याइएको १५ :1तशत सेयरबाट आ@दोलनरत मजदरु र 

8थानीय बा>स@दा eयव8थापन गन
 स\कने/नस\कने सMब@धमा अdययन गFरन ेतयार� छ ।  



सम8याको जड राजनी1तक भए प1न सव
दल�य छलफलबाट समाधान न1न8केप1छ 8वदेशी पुँजीबाट 

1नमा
ण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना चरम संकटमा परेको हो । उNपादनमा हुने 

Jढलाइबाट दै1नक कFरब अढाई करोड �पैयाँका Jहसाबले झ@ड ैसाढे २२ करोड �पैयाँ घाटा ला�गसकेको छ । 

मजदरु आ@दोलन काबुबाJहरको पFरि8थ1त भएकाले ठेकेदारले उपकरण 1नि5Tmय बसेबापत दाबी गन2 

I1तपू1त 
 र 'याजबापत लाqने घाटा अलqगै छ । 

>सगंट� आसपासका केह� 8थानीय बा>स@दाले आयोजनाको गाडी च�नबाट रोकेर :भा#वत IेTसरह सेयर 

दाबी गFररहेका छन ्। प1छ�लो 1नण
यबाट ती 8थानीय बा>स@दा प1न आ@दोलन \फता
 >लन बाdय 

ब@नुपन2छ ।  

खासगर� कां�ेस र एमालेले ठेकेदार मातहत काम गFररहेका मजदरुलाई सेयर Jदन नस\कने अडानमा छन ्

। उनीहWले ठेकेदार र पेट� ठेकेदार अ@तग
तका मजदरुलाई सेयर Jदँदै जाँदा Nयसलाई eयव8थापन गन
 

नस\कने बुझाइ बनाएका छन ्। 'मजदरुलाई ठेकेदारले एउटाभ@दा बढ� आयोजनामा आवYयकताअनुसार 

काम गराइरहेको हुनसOछ,' दोलखाका एकजना सभासदले भने, 'हरेक आयोजनाको सेयर Jदन ेहो भने 

एउटा मजदरुले क1त सेयर पाउन ेर Nयसलाई कसर� eयव8थापन गन2 ? फेFर #वदेशी मजदरुलाई कसर� 

सेयर Jदन े?' ती सभासदले अ�धकांश मजदरुले दोलखावासी नै भएको र दोलाखावासीका है>सयतले सेयर 

पाउन ेभएकाले मजदरुका ला�ग छुzै सेयर eयव8था गनु
नपन2 बताए । मा�थ�लो तामाकोसीमा दोहोरो 

सेयर पाउन ेeयव8था छैन । 

कम
चार� परामश
दाता छनोटदेVख स�वा, बढुवा र पद8थापनज8ता साना1तना कुरामा समेत ह8तIेप गन2 

ऊजा
म@Tी राधाकुमार� wवाल�ले ९ JदनदेVख ब@द मा�थ�लो तामाकोसीज8तो राि56य गौरवको काम 

खलुाउन कुनै पहल गरेकC छैनन ्। ब� ब@दको #वरोधमा 8थानीय बा>स@दाले :1तरोध गन2 तयार� 

गFररहेका छन ्। 'आयोजना बनाउनुपूव
 सव
दल�य सहम1त आवYयक रहेछ,' आयोजनाका एक अ�धकार�ले 

भने ।  
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बूढ�ग�डक� आयोजना �भा वतका ला*ग चeपथ 

राि56य गौरवको आयोजनाका �पमा रहेको बूढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजनाबाट :भा#वत हुने 

8थानीयवासीलाई बसोबासका ला�ग एकCकृत �पमा नयाँ ब8ती 1नमा
ण गFरन ेभएको छ । 

जलाशययुOत आयोजनाका कारण धाJदङ र गोरखाका ४५ हजार जनता :भा#वत हुने भएप1छ नयाँ ब8ती 

1नमा
ण गन
 ला�गएको हो । 

आयोजनाको बाँध २६३ >मटर अqलो हुन ेभएकाले Nयसबाट थातथलो छो}नुपन2 8थानीयवासीलाई राtन 

दवुै िज�लामा :भा#वत IेTभ@दा ३०० >मटर मा�थ चEपथ 1नमा
ण गर� 8थानीयवासीलाई राtन ेयोजना 

रहेको छ । 

बूढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजना #वकास स>म1तले चEपथ 1नमा
णका ला�ग पूव
 सMभाeयता अdययन 

सु� गरेको छ । स>म1तका अdयI ल�मी:साद देवकोटाले केह� Jदन>भTै सMभाeयता अdययनका ला�ग 

परामश
दाता छनोट गFरन ेबताए । 

पFरयोजनाबाट गोरखाका �यालचोक, फुजेल, नाMजुङ, बुmकोट, अ<ाङ, बोला
ङ, धावा, ता@yाङ, 

आ�पोखर�, आ�चनौटे, आ� अबा
ङ सबैभ@दा बढ� :भा#वत हुन ेछन ्। धाJदङको सलाङ, मैद�, खर�, 

चनैपुर, स�यानटार, आ�ग@चोक, DTपुरासु@दर�, मारपाक, मूलपानी, बसेर� र बुढाथमु गा#वसको महNवपूण
 

धान खेत तथा टारह� पानीमु1न पन2छ । 

भीमसेन थापाको बग�चा, पुRवीनारायण शाहको @वागी खान ेधान खेत, :>सx DTपुरासु@दर� मि@दर, मास, 

भटमासका ला�ग :>सx मासटार, Oयामुनटार, जोगीटार, स�यानटारको त�लो भाग, धाJदङ र गोरखाको 

:मुख eयापाFरक IेT आ�घाट बजार प1न आयोजनाका कारण :भा#वत हुनेछ । 

आयोजनाले :भा#वतलाई सेयर र घरजqगाको उ�चत मुआ'जा Jदन ेबताएको छ । 8थानीय राजनी1तक 

दलले भन े५० :1तशत मुआ'जा र ५० :1तशत सेयर Jदन माग गरेका छन ्। 

बूढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजनाका सरोकार स>म1तका अdयI Jदनेशकुमार ढकालका अनुसार आHनो 

थातथलो छा}न ुपरे प1न उ�चत I1तपू1त 
 पाए सबैले सहयोग गन2छन ्। आयोजनाको ताल हालको 



फेवाताल भ@दा चौध गुणा ठूलो हुन ेर कFरब ४८ वग
\कलो>मटर IेTफलमा फैलने हुनाले पय
टन IेTका 

�पमा समेत #वकास हुनेछ । 

भारतको उNतराXचलमा रहेको Jटहर� बाँधभ@दा दईु >मटर अqलो बाँध ब@ने भएकाले आयोजनाले केह� 

:भा#वतलाई अdययन *मण गराउने तयार�समेत गरेको छ । बूढ�गBडकC आयोजनाका कारण 1नमा
ण 

हुने तालमा माछापालन, जल#वहार गन
 >म�ने भएकाले आवYयक योजना बनाइन ेस>म1तका अdयक्ष 

देवकोटाले जानकार� Jदए । 

धाJदङका सभास3 राजे@y:साद पाBड ेआयोजनालाई सफल बनाउन जqगाको नापजाँच, मुआ'जा, पुनः 

8थापना र पुनबा
सलाई :भावकार� �पमा अगा�ड बढाउनुपन2 धारणा राtनुहु@छ । 

आयोजनाले हाल सडक 1नमा
णको काम सु� गFरसकेको छ । पुRवीराजमाग
को बेनीघाटदेVख गोरखाको 

आ�घाटसMम कुल ४८ \कलो>मटर सडकको �याक खलेुर यातायात सXचालनमा आए प1न Nयसको मम
त 

सMभार तथा 8तरो@न1त गन2 काम सु� भएको आयोजनाका काय
कार� 1नद2शक गोपाल ब8नेतको भनाइ 

छ । 

आयोजनाको OयाMप 1नमा
णका ला�ग 8थानीय �यालचोक >सयरेनीटारमा जqगाधनीले जqगा Jदन 

मXजुर गFरसकेका कारण गोरखाका मातपोत अ�धकृतको अdयIतामा मू�य 1नधा
रण स>म1त गठन 

भइसकेको छ । आयोजनाको OयाMप 1नमा
ण भएप1छ सहज �पमा चEपथ 1नमा
णका ला�ग आवYयक 

अdययन गन
समेत सहज हुने जनाइएको छ । रासस 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/12/8 

बढू�ग�डक� आयोजना �भा वतका ला*ग चeपथ बनाइने 

राि56य गौरवको आयोजनाका �पमा रहेको बूढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजनाबाट :भा#वत हुने 

8थानीयवासीलाई बसोबासका ला�ग एकCकृत �पमा नयाँ ब8ती 1नमा
ण गFरन ेभएको छ ।  
 

जलाशययुOत आयोजनाका कारण धाJदङ र गोरखाका ४५ हजार जनता :भा#वत हुने भएप1छ नयाँ ब8ती 

1नमा
ण गन
 ला�गएको हो ।  
 

आयोजनाको बाँध २६३ >मटर अqलो हुन ेभएकाले Nयसबाट थातथलो छो}नुपन2 8थानीयवासीलाई राtन 

दवुै िज�लामा :भा#वत IेTभ@दा ३०० >मटर मा�थ चEपथ 1नमा
ण गर� 8थानीयवासीलाई राtन ेयोजना 

रहेको छ ।  
 

बूढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजना #वकास स>म1तले चEपथ 1नमा
णका ला�ग पूव
 सMभाeयता अdययन 

सु� गरेको छ । स>म1तका अdयI ल�मी:साद देवकोटाले केह� Jदन>भTै सMभाeयता अdययनका ला�ग 

परामश
दाता छनोट गFरन ेबताउनुभयो ।  
 

पFरयोजनाबाट गोरखाका �यालचोक, फुजेल, नाMजुङ, बुmकोट, अ<ाङ, बोला
ङ, धावा, ता@yाङ, 

आ�पोखर�, आ�चनौटे, आ� अबा
ङ सबैभ@दा बढ� :भा#वत हुन ेछन ्। धाJदङको सलाङ, मैद�, खर�, 

चनैपुर, स�यानटार, आ�ग@चोक, DTपुरासु@दर�, मारपाक, मूलपानी, बसेर� र बुढाथमु गा#वसको महNवपूण
 

धान खेत तथा टारह� पानीमु1न पन2छ ।  
 

भीमसेन थापाको बग�चा, पुRवीनारायण शाहको @वागी खान ेधान खेत, :>सx DTपुरासु@दर� मि@दर, मास, 

भटमासका ला�ग :>सx मासटार, Oयामुनटार, जोगीटार, स�यानटारको त�लो भाग, धाJदङ र गोरखाको 

:मुख eयापाFरक IेT आ�घाट बजार प1न आयोजनाका कारण :भा#वत हुनेछ । 
 

आयोजनाले :भा#वतलाई सेयर र घरजqगाको उ�चत मुआ'जा Jदन ेबताएको छ । 8थानीय राजनी1तक 

दलले भन े५० :1तशत मुआ'जा र ५० :1तशत सेयर Jदन माग गरेका छन ्।  
 

बूढ�गBडकC जल#व3युत ्आयोजनाका सरोकार स>म1तका अdयI Jदनेशकुमार ढकालका अनुसार आHनो 

थातथलो छा}न ुपरे प1न उ�चत I1तपू1त 
 पाए सबैले सहयोग गन2छन ्। आयोजनाको ताल हालको 

फेवाताल भ@दा चौध गुणा ठूलो हुन ेर कFरब ४८ वग
\कलो>मटर IेTफलमा फैलने हुनाले पय
टन IेTका 

�पमा समेत #वकास हुनेछ ।  
 



भारतको उNतराXचलमा रहेको Jटहर� बाँधभ@दा दईु >मटर अqलो बाँध ब@ने भएकाले आयोजनाले केह� 

:भा#वतलाई अdययन *मण गराउने तयार�समेत गरेको छ । बूढ�गBडकC आयोजनाका कारण 1नमा
ण 

हुने तालमा माछापालन, जल#वहार गन
 >म�ने भएकाले आवYयक योजना बनाइन ेस>म1तका अdयI 

देवकोटाले जानकार� Jदनुभयो ।  
 

धाJदङका सभास3 राजे@y:साद पाBड ेआयोजनालाई सफल बनाउन जqगाको नापजाँच, मुआ'जा, पुनः 

8थापना र पुनबा
सलाई :भावकार� �पमा अगा�ड बढाउनुपन2 धारणा राtनुहु@छ ।  
 

आयोजनाले हाल सडक 1नमा
णको काम सु� गFरसकेको छ । पुRवीराजमाग
को बेनीघाटदेVख गोरखाको 

आ�घाटसMम कुल ४८ \कलो>मटर सडकको �याक खलेुर यातायात सXचालनमा आए प1न Nयसको मम
त 

सMभार तथा 8तरो@न1त गन2 काम सु� भएको आयोजनाका काय
कार� 1नद2शक गोपाल ब8नेतको भनाइ 

छ ।  
 

आयोजनाको OयाMप 1नमा
णका ला�ग 8थानीय �यालचोक >सयरेनीटारमा जqगाधनीले जqगा Jदन 

मXजुर गFरसकेका कारण गोरखाका मातपोत अ�धकृतको अdयIतामा मू�य 1नधा
रण स>म1त गठन 

भइसकेको छ । आयोजनाको OयाMप 1नमा
ण भएप1छ सहज �पमा चEपथ 1नमा
णका ला�ग आवYयक 

अdययन गन
समेत सहज हुने जनाइएको छ । रासस 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/12/8 

जल व!यतु ्ताRलम के04 खो�न सझुाव 

जल#व3युNगहृ मम
तमा Jदगो eयव8थापनका ला�ग :ा#व�धक उNपादन गन2 ता>लम के@y खो�न #वwले 

सुझाव Jदएका छन ्। 

�च>लमे जल#व3युत ्कMपनीका सं8थापक डा डMबरबहादरु नेपाल�को नेतNृवमा अवलोकनका ला�ग 

आएको १४ सद8यीय जल#व3युिNवw टोल�ले ५७ दशमलव १ मेगावाट त�लो र मा�थ�लो साXजेन, १११ 

मेगावाट रसुवागढ� र २०६० सालमा सMप@न �च>लमे २२मेगावाट(रसुवा) र १०२ मेगावाट 

मdयभोटेकोसी(>स@धपुा�चोक)समेत २९२ मेगावाट #व3युत ्उNपादन हँुदैछ । 

#व3युNगहृमा जडान गFरएका उपकरण मम
तका ला�ग ठूलो जनशिOत आवYयक पन2 भएकाले दI 

:ा#व�धक उNपादनका ला�ग जल#व3युN्क कMपनी आफ� ले ता>लम के@y सXचालन गन
का ला�ग सुझाव 

:ा|त भएको रसुवागढ� जल#व3युत ्आयोजनाका :मुख \करणकुमार �े5ठले जानकार� Jदनुभयो । 

�च>लमे कMपनीअ@तग
त सXचा>लत सबै आयोजना गुण8तर�य तवरले 1नमा
ण भइरहेको र 1नमा
णाधीन 

आयोजना सMप@न भएप1छ 1छzै देशको #व3युNभार कटौतीमा कमी आउने #वYवास बढेको #वw टोल�का 

सद8य स@तबहादरु पुनले बताउनुभयो । 

साठ� वष
 पार गर� लामो अनुभव सMहालेका ,ये5ठ#वwले युवा :ा#व�धकलाई Jदएको wान महNवपूण
 

भएको बताउँदै रसुवागढ� आयोजनाका साइट इ@चाज
 इि@ज1नयर नागे@yनाथ wवाल�ले :ा|त wानबाट 

सु�ङ>भT काम गन
 थप उNसाह बढेको बताउनुभयो । 

यह� चतै ६ र ७ गत े#वwहWको 8थलगत 1नर�Iणका Eममा #व3युत ्उNपादन गन
 पJहलाके सम8या र 

अJहलेको अव8थाका बारेमा अनुभव आदान:दानसमेत भएको �थयो । रासस  

  



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

चलखेलले तामाकोसी संकटमा 
रमेश ख1तवडा 

आयोजना>भTकैो चलखेलले मा�थ�लो तामाकोसी जल#व3युत आयोजना संकटमा फ8दै गएको छ। 

मजदरु हडताल, 8थानीयको आ@दोलनलगायत #व>भ@न कारणले १० JदनदेVख काम ठ|प भएर करोड~ 

नोOसानी बेहोFररहेको आयोजनालाई थप संकटमा धके�न >भTकैा अ�धकार� र #व3युत :ा�धकरण>भTका 

8वाथ
 समूहको चलखेल गFरररहेको जानकारह�ले बताएका छन।्  

'सरकारदेVख ठूला सं8थानसMमको :NयI लगानी रहेको मुलुककै ठूलो आयोजनामा काम रो\कएर ठ|प 

भएको १० Jदन Dब1तसOयो,' #व3युत :ा�धकरणका एक उ�च अ�धकार�ले भने, 'य8तो अव8थामा 

आयोजना8थलमा पुगेर आ@दोलनरत पIसँग वाता
 गर� उ1नह�लाई सMझाई बुझाई गरेर भएप1न काम 

सुचा� गराउनुको सzा आयोजना :मुखसJहत िजMमेवार अ�धकार�ह� काठमाड~मै �Mम>लएर बसेका 

छन।' ती अ�धकार�का अनुसार आयोजना8थलमा भइरहेका सम8या सामाधानका ला�ग आयोजना :मुख 

#वwान �े5ठले पहल नै गरेका छैनन।् 
 

8थानीय :शासनले :मुखलाई पठाईJदनुस भ@दै आयोजना8थलमै गएर वाता
 गराएर भए प1न टंुqयाउछ� 

भने प1न उनी गएकै छैनन।् 8था1नय :शासनका अ�धकार�ह� र िज�लाका अगुवाको फोन समेत उठाउन 

छाडकेो भ@दै �े5ठको िज�ला 8तरमा आलोचना हुन थालेको छ। आ@दोलनकार�सँग वाता
 गन
का लागी 

आयोजनाको :वOताको समेत िजMमेवार� पाएका वातावरण #वभाग :मुख गणेश @यौपानेलाई िजMमा 

Jदएका छन।् 
 

उनी आयोजना >भT करारमा काय
रत क1न5ठ अ�धकार� हुन।् आयोजनामा १० JदनदेVख अवरोध आए 

प1न नेतNृवले Nयसमा लागेको घाटा नोOसानी र ठेकेदारले माग गन2 Iतीपू1त 
 बारे आयोजना नेतNृवले 

केह� बोलेका छैन।् आयोजनाको बोड
समेत मौन छ। 
 

Hथानीयलाई सधf वेवाHता 

सेयरमा #वशषे सु#वधा लगायत माग राखी एक मJहनादेVख 8थानीयले चरणबx �पमा आ@दोलन 

गFररहेका छन।् आयोजनाका गाडी र काममा समेत उ1नह�ले अवरोध गरेका छन।् उ1नह�ले उठाएको मु�ा 

सेयरको माग सMब@धी भए प1न Nयो आवरण माT रहेको बताउँछन कां�ेस िज�ला सभाप1त ताराबहादरु 

कोईराला। उनी 8थानीयले आ@दोलन गरेर उठाएको मु�ा सेयरको आवरणमा आयोजना नेतNृवको 

काय
शैल� #व�x भएको बताउँछन। 
 

'8थानीयका #पडा धेरै छन, जसलाई आयोजनाको नेतNृवले समे�न सकेकै छैन,' उनी भ@छन, ':भा#वत 



गा#वसबासीले सेयरसँगै आयोजना नेतNृवको काय
शैल� #व�x आHनो भावना :कट गरेका हुन।्' उनका 

अनुसार सामािजक #वकासका बजेट #वतरणमा अपारद>श
ता, आयोजना >भTको आ�थ
क ग1त#व�ध, 

रोजगार� लगायतमा 8थानीयबासीलाई वेवा8ताको >शकार 8थानीय प1छ�ला Jदनह�मा ब@दै गए। 
 

'आ�थ
क ग1त#व�धमा 8थानीय र िज�लाबासीलाई समेJटएकै छैन,' कोईराला भ@छन, 'एकादईु बाहेक 

केह�ल पहँुचका भरमा जा�गर खानुपरेको छ, सामािजक #वकासको बजेटमा मनपर� भएको छ।' 
 

मजदरु आ0दोलनमा कमजोर भूRमका 

सेयर माग गदa मजदरुले गरेको ह}तालका कारण आयोजना ठ|प भएको १० Jदन DबNयो। तर १० Jदनमा 

आयोजना :मुख �े5ठले मजदरु आ@दोलन गन2सँग कुराकानी नै गरेका छैनन।् 'आ@दोलन गरेको १० Jदन 

भयो, हाkो माग बारे #वwान सरको धारण बु�न पाएका छैन~,' मजदरु संघष
 स>म1तका संयोजक सोनाम 

दोज2 शपेा
 भ@छन, 'साईटमा भने पटकपटक एउटै मा@छेले वाता
 गन
 बोलाउछन र भ@छन, हाkो अ�धकार 

नै छैन।' उनी आफुह�को दाबी अनुसारको माग पुरा नभए प1न साम@य सMबोधन गन
 समेत आयोजना 

चकेुको बताउँछन।् 
 

आफुह�को सेवा सु#वधा बारे समेत आयोजनाले छलफल नै गन
 नचाहेको उनको गुनासो छ। 'यह� 

आयोजनामा काय
रत �च1नयाँ कामदार र हामी >भTकैा कामदारह� Dबचको सेवा सु#वधामा ठूलो अ@तर छ, 

Nयस बारेमा आयोजना :मुख सगँ कJह�यै छलफल गनa पाएन�,' शपेा
 भ@छन। तामाकोसी >भT देVखएका 

सम8या बारे आयोजनाको अ�धकार�ह�को भू>मकाबाट आफुह� शसं\कत भएको शपेा
 बताउछन।् 
 

शिgत समूह हाबी 

आयोजना>भT आफु अनुकुलको फाइदाका ला�ग :ा�धकरण नेतNृव तहदेVख नै #व>भ@न शिOत समूहको 

चलखेल भइरहेका कारण आयोजना सम8यामा फ8ने खतरा बढेको बताउछन, :ा�धकरणको :शासन 

महाशाखामा लामो समय Dबताएका एक अ�धकार�। 'Nयती सहज तFरकाले च>लरहेको आयोजनामा अJहले 

देVखएका सम8या त खलु8त 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 काय
रत :मुख 

ईमा@दार भए प1न उनको 8थानमा अ� शिOत समूह हाबी भएका कारण यो सम8या भएको हो। 

'राजनी1तक पहँुच भएको Nयह� >भTको समूहले आयोजना :मुखलाई नचाएका कारण सम8याह� पैदा 

भएका हुन,्' उनले भने। उनका अनुसार 8थानीयसँग सम@वय अभाव साथै आयोजना चलाउन असIमता 

देVखएप1न �े5ठलाई स�वा गन
 खोिजएप1न Nयह� समूहले रोकेको �थयो। 
 

परामश3दाताका अ*धकार�ह� प�न फे`रएको फे`रय ै

आयोजनाको �डजाईन, अनुगमन र ठेकेदार पFरचालन साथै लागत 1नय@Tणमा आफु अनुकुल काम नगन2 



परामश
दाताका #वदेशी अ�धकार�ह� Nयह� शिOत समूहले फेन2 गरेको देVखएको छ। आयोजना 1नमा
णमा 

अनुगमन र �डजाईनको मुtय िजMमेवार� पाएको #वदेशी परामश
दाता परामश
दाता नर क@स�ट 

लहानेयरका ३ जना आयोजना 1नद2शकह� फेFरसकेका छन।् <ोतका अनुसार आयोजना>भT हाबी उOत 

समूहले आयोजना :मुख �े5ठलाई :योग गरेर आयोजनाको बोड
लाई समेत जानकार� नJदई आफु 

अनुकुल काम नगन2 #वदेशी परामश
दाताका 1नद2शकह�को Mयाद थप नगन
 >सफाFरस गन2 गरेको छ। 

परामश
दाताका आयोजना 1नद2शकह�को Mयाद आयोजना :मुखको >सफाFरसमा परामश
दाताको 

#वदेशि8थत केि@yय काया
लयले थ|ने गछ
। 
 

<ोतका अनुसार आफु अनुकुल 1नण
य नगरेको भ@दै आयोजना >भT हाबी शिOत समूहले 1तन जना 

परामश
दाताका :मुखह� पFरवत
न गFरसकेको छ। 'ठेकेदारलाई कडाई गन2 थोमस FरOटर जो आयोजनाको 

ग1तलाई यहाँसMम �याईपुया
रउन कह>लएका �थए, उनलाई कुरा न>मलेप1छ बोड
लाई थाहा नै नJदई \फता
 

पठाईयो,' आयोजना <ोतले भ@यो, 'नेपाल�को लगानीको ठूलो आयोजना समयमै ब@नुपछ
  भनेर 1नकै 

ख�थे, ला�गपथ2, Dबचमा आयोजनामा ठूलो चलखेल छ भ@दै म@Tी र मा�थ�लो 8तरका अ�धकार� भेटाईदे 

म कुरा गछु
  भनेर आयोजना >भTका केह� इि@ज1नयरह�सगँ आा�ह गथ2, तर प1छ उनको Mयाद थप 

नभएप1छ फ\क
 ए'। य8त ैनव2बाट �याईएका जोन 8कब2लाई समेत फका
ईएको छ। उनीह� रातोJदन 

\फ�डमा ख�ने गरेको इि@ज1नयरह� सुनाउँछन। 
 

आयोजना नेतJृवको अ9मता 

आयोजनाले eयव8थापन समूह राtन नसकेका कारण सम8या भएको दोलखाका सभासद एवम एमाले 

नेता आन@द पोखरेल बताउछन। '>सइओ सJहतको eयव8थापन समूह राtन ेभनेर खबुै कुरा भयो, तर 

Nय8तो समूह नब@नुको कारण के हो खो,नुपछ
 ,' पोखरेलले भने। 
 

कां�ेस सभाप1त कोईराला आयोजनाको नेतNृवले 8थानीयबासी साथ ैकम
चार�सँग सम@वय गन
 नसOदा 

सम8या आईपरेको बताउँछन। 'सम� #वषयमा नेतNृव Jदन सOने Iमता भएको eयिOतलाई तामाकोसी 

ज8तो आयोजनाको नेतNृव Jदनुपन2मा एउटा #वधामा माT Iमता भएको मा@छेलाई Jदएका कारण 

सम8या आएको छ,' उनले भने, 'हालका आयोजना :मुख ईमा@दार हुनुहु@छ होला तर ईमा@दाFरताले माT 

हँुदैन, उहाँको काय
शैल�बाट आयोजना च�न अब सMभव छैन।' 
 

अ�धकांश जल#व3युत आयोजनामा >स>भल इि@ज1नयरतफ
 का 1नद2शकलाई आयोजना :मुख बनाउन े

चलन भए प1न इलेO6ोमेका1नकल तफ
 का �े5ठलाई शिOत समूहको दबाबमा आयोजना :मुख बनाईएको 

आयोजनाकै अ�धकार�ह� बताउँछन।् 
 

आयोजनाका कम
चार�ह�का अनुसार आयोजना :मुख �े5ठ साईटमा कमै जा@छन। 'मJहनामा २० Jदन 



साईट र १० Jदन के@y�य 1नकायमा सम@वयका लागी ब8नुपन2मा अ�धकांश समय काठमाडां◌ै ब8छन,' 

एक कम
चार�ले भने। य8त ैआयोजनाका कम
चार� र 8थानीयसगँ सम@वय गनु
पन2 िजMमेवार� पाएका 

आयोजनाका :शासन महाशाखा :मुख #वनोद कमा
चाय
 समेत कमै माTामा आयोजना8थल पुqछन। 

#व3युत :ा�धकरणबाट 1नवNृत भएका उनलाई अनुभवी भ@दै करारमा आयोजनामा �याईएको �थयो। 
 

��त'eया 2दनु छैन 

आयोजना :मुख �े5ठले भने मा�थ�लो तामाकोसीका #वषयमा उJठरहेका 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 बुढ�ग�डक�मा 2ढलाइ  

ऊजा
 म@Tालय र #व3युत ्:ा�धकरणको असहयोग र पूवा
�ह� eयववहारका कारण बुढ� गBडकC 

जल#व3युत ्आयोजनाको काममा Jढलाइ भइरहेको बुढ� गBडकC #वकास स>म1तले बताएको छ। स>म1तले 

बुझाएको वातावरणीय :भाव मू�याmकन :1तवेदन(इआईए Fरपोट
) पाFरत गन
 नै म@Tालयले ८ मJहना 

लगाएको र आवYयक जनशिOत उपल'ध नगराएको अdयI ल�मी:साद देवकोटाले बताए।  

'आयोजनाको ईआईए पाFरत गनa आठ मJहना लगाउनु, चाJहएको जनशिOत उपल'ध नगराउनुले नै 

स>म1त:1त उसको असहयोग :ि5ट@छ,' देवकोटाले भने, 'चाहेको भए उसले बढ�मा ३ सातामै उOत Fरपोट
 

पाFरत गन
 सORयो।' 
 

म@Tालयका तफ
 बाट स>म1तमा सहस�चव केशवdवज अ�धकार�को :1त1न�धNव छ। ईआईए Fरपोट
 

पाFरत गन2 काममा सहस�चव अ�धकार�ले नै म@Tालय र स>म1तबीच सम@वय गर� पाFरत गराउन सOने 

अव8था रहे प1न Nय8तो हुन नसकेको अdयI देवकोटाको भनाइ छ। #व3युत ्उNपादनको एक शता'द�मा 

प1न 1नका�न नस\कएको #व3युत ्१२ सय मेगावाट) स>म1तले एउटै आयोजनाबाट 1नका�यो भन ेजस 

स>म1तमा जाने डरले म@Tालय र :ा�धकरण दवुै डराइरहेको स>म1तको अdयI देवकोटाको 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 ला�गसकेको छ,' उनले भने, 'कJहले Nयाहाँबाट 8वीकृत 

हुने हो भ@न स\कने अव8था छैन ।' वातावरण म@Tालयले ईआईए Fरपोट
 8वीकृत गन
 अझ ढ�लो गरे 

आयोजनाको भौ1तक संरचना 1नमा
णमा अझ ढ�लाई हु@छ । आयोजना सन ्२०१५ मा शु� गर� २०२२ 

सMममा 1नमा
ण पूरा गन2 ल�य �थयो । 
 

स>म1तले माग गरेको :ा#व�धक कम
चार� दईु बष
 हुन लाqदा समेत म@Tालयले eयव8था गFरJदन सकेको 

छैन। हाल स>म1तमा #व3युत ्#वकास #वभागका कम
चार�ह�बाट सहयोग >लने गर� खटाइएको छ। तर, 

अdयI देवकोटा भ@छन,् 'काय
 दIता मू�याmकन #वभागले गछ
  भने #वभागका कम
चार� स>म1तमा 

आएर \कन काम गदaनन ्#वभागमै गछ
न।्' 
 

संसदको कृ#ष तथा जल<ोत स>म1तले उOत आयोजनालाई अ1घ बढाउन पटक पटक 1नद2शन Jदँदासमेत 

म@Tालयले खासै चासोका साथ आयोजनालाई अ1घ बढाउन सकेको छैन । 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 मुत
 धारणा अ1घ सान
 सकेकC छनन ्भने ऊजा
 स�चव राजे@y\कशोर IेTी 

स>म1तको #वघटन गर� #व3युत ्:ा�धकरणलाई खिBडकरण गरेर ब@ने पि'लक जेनेरेशन कMपनीमाफ
 त 



नै उOत आयोजना अ1घ बढाउने धारणा eयOत गFररहेका छन।् 
 

गोरखा र धाJदङ िज�लाको बीच भएर बqन ेबुढ�गBडकC नद�लाई थनुेर ४५ \कलो>मटर लामो जलाशय 

1नमा
ण गर� १२ सय मेगावाट #व3युत ्1नका�ने आयोजनाको ल�य छ। अयोजना 1नमा
ण गदा
 दईु 

िज�लाका २७ गा#वस :भा#वत हुने, २० हजार eयिOत #व8था#पत हुन ेहालसMमको अdययनले देखाएको 

छ । आयोजनाबाट हालको फेवातालभ@दा १४ गुणा ठूलो मानवन 1न>म
त ताल ब@ने र यस तालका 

माdयमबाट पय
टन :व{धन र >सँचाई समेत गन
 स\कने भएकोले आयोजनालाई बहुउ�ेYयीय 

आयोजनाको �पमा अ1घ बढाउने स>म1तको तयार� छ। 
 

आयोजनामा �. २ खब
 ५० अब
 लाqने अनुमान गFरएको भए प1न लगानी कसर� जुटाउने भ@ने #वषयमा 

ऊजा
 म@Tी, ऊजा
 स�चव, स>म1तमा :�ध1न�धNव गन2 म@Tालयका सहस�चव, #वकास स>म1तका अdयI, 

काय
कार� 1नद2शक र :भा#वत िज�लाका सभास3ह�बीच नै चकr मतभेद छ ।  
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/12/9 

तामाकोसीमा लु[ने दाउ 

#वकास थापा 

मा�थ�लो तामाकोसीको सेयर पाउन कम
चार�, आयोजनामा काय
रत मजदरु र दोलखावासीबीच #ववाद 

भइरहेको छ। कुनै कानुनमा उ�लेख नभएको काय
रत मजदरुले सेयर पाउनुपछ
  भ@दै एक सातादेVख 

आयोजनाको सMपूण
 1नमा
ण काय
 ठ|प पाFरएको छ।  
  

यसर� काम ठ|प पादा
 आयोजनालाई दै1नक साढे दईु करोड घाटा भइरहेको छ भने एक Jदन आयोजना 

Jढला हँुदा Nयसबाट उNपादन हुने Dबजुल� प1न औसत दै1नक साढे दईु करोड �पैयाँका दरले नोOसान 

भइरहेको छ।  
  

सNतासीन दल नेपाल� कां�ेस :धानम@Tी भएको दलले >स@धपुा�चोकि8थत भोटेकोसी आयोजना>सत 

:1त\कNता ११ सय �पैयाँबराबरको सेयर >सNतैमा >लन गरेको आ@दोलनको असर अJहले तामाकोसीमा 

सरेको हो।  
  

भोटेकोसीलाई बाdय पान2 एमाले, कां�ेस र माओवाद�ले >सकाएको रोग देशका अW आयोजनामा प1न 

फै>ल@छ भ@ने अनुमान Nय1तखेरै भएको हो।  
  

भोटेकोसी हँुदै तामाकोसी र यहाँबाट :ा�धकरणले बनाउन लागेका कुलेखानी ते<ो, मा�थ�लो DTशूल�- 

�ीए, चमे>लया र राहुघाटमा प1न सेयर पाउन ेआ@दोलन फै>लयो भने कुनै अनौठो नमाने हु@छ। 
  

\कनभने यी मजदरुलाई उचा�ने कां�ेस, एमाले र माओवाद� हुन।् आयोजना 1नमा
णमा कुनै बाधा-

eयवधान आउन Jद@न~ भनेर Jहजो दोलखाका तीन :मुख दलका नेताले :1तबxता eयOत गरेका हुन।्  
  

आज एमालेसMबx िजफ@टले आ@दोलन गरेर काम ठ|प पादा
 दोलखा र के@yका एमाले नेताहW मौन 

छन।् >सगंट�बासीलाई समेत :भा#वत IेT बनाएर थप सेयर Jदन गFरएको आ@दोलनमा दोलखाका 

नेताहWले साथ Jदइरहेका छन।् य8तो साथ Jदनुपन2 बाdयता भोटको राजनी1त माT हो।  
  

यो र Nयो गदa अनेक बहानामा आयोजनाबाट सOदो  �मलुट म�याउन पाइनेमा सबैजसो राजनी1तक दल 

एक हँुदारहेछन।् जसर� Jहजो भोटेकोसीमा 1नल
,ज ढंगले लुटको शैल�मा सेयर Jदलाउन बाdय पाFरएको 

�थयो, अJहले तामाकोसीमा सबै िजMमेवार दल र सरकार� 1नकाय मूकदश
क बनेर बसेका छन।्  
  



तामाकोसीलाई 'सहज' बनाइJदन े भ@दै खलेुका एक दज
न सरोकार स>म1तको र>मता प1न हेन
लायक 

र�यो। यी स>म1तका केह� पदा�धकार�लाई आयोजनाले ,वाइँ पालेसरह पालेको �थयो। तर अJहले 

नाजायज माग राखेर काम ठ|प हँुदा यी सरोकार स>म1त कहाँ गए? 

  

तामाकोसीमा काय
रत मजदरुमा अ�धकांश दोलखावासी छन।् दोलखावासीलाई Nयसै प1न १० :1तशत 

सेयर छु�याएकै छ। Nयसबाहेक ठेकेदारले चीनबाट प1न मजदरु �याएर काम लगाइरहेको छ।  
  

मजदरुका माग पूरा गन2 हो भने �च1नयाँ नागFरकले प1न सेयर पाउन ेभए। अ@य िज�लाबाट प1न आएका 

छन।् अबको दईु वष
प1छ सबै काम पूरा हु@छ। अ@य जल#व3युNमा काम गन2 प1न 1यन ैमजदरु हु@छन।् 

जनताको तीi आकां9ा भनेकै �छटो बJती बा�न हामीलाई लगानी गन3 देऊ भ0ने हो। लगानीकता3 

संHथाका कम3चार�ले सेयर Rलएर नी�तगत kपमै घूस खाइरहेका बेला ऊजा3 र अथ3म0=ीले आlन ैसरकार� 

कNपनीमाफ3 त राmा आयोजना बनाउन सgछ। यसका ला*ग कसैले रोकेकै छैन। 

1नYचय प1न, मा�थ�लो तामाकोसी आकष
क आयोजना हो। काल�गBडकC- एको आधा संरचना बनाए पुqन े

भएकाले यो आयोजना स8तो भएको हो। यसले वा#ष
क नौ अब
 �पैयाँबराबरको Dबजुल� उNपादन गछ
 , 

#व3युत ्खFरद सMझौताका आधारमा।  
  

तामाकोसीले हरेक वष
 सय मेगावाटको अकr आयोजना बनाउन सOछ। Nयह� भएर यो आयोजना हात 

पान
 #वदेशीले 1नकै :यNन गरेका �थए। य1त राkो आयोजनालाई सरकारले लगानी जुटाइJदएन।  
  

वा#ष
क साढे चार अब
 �पैयाँ घाटामा रहेको :ा�धकरण तङ��न ेसबैभ@दा भरपदr र ब>लयो उपाय भनेकै 

मा�थ�लो 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? खदु :ा�धकरणका हा\कमलाई नै चासो 

�थएन। तर दोलखाका कां�ेसका नेता भीमबहादरु तामाङको आ�हका कारण यो आयोजनामा लगानी गन
 

लगाएका �थए तNकाल�न :धानम@Tी �गFरजा:साद कोइरालाले।  
  

कम
चार� सXचय कोषलाई अथ
 म@Tालयले हलो अ}काएर राखेको �थयो। तNकाल�न अथ
म@Tी कुनै 

हालतमा 8वदेशी लगानीमा यो आयोजना बनाउन ेपIमा �थएनन।्  
  

तामाङको वचन टा�न नसकेर कोइरालाले अथ
म@Tीलाई 1नद2शन Jदएप1छ कम
चार� सXचय कोष ऋण 

Jदन सहमत भयो, तर सतaसत
 राखेर। जुन सत
 मा@नु :ा�धकरणका ला�ग ठूलो बाdयता �थयो। सरकारले 

ती सत
 हटाउन सORयो, चाहेन।  
  



:ा�धकरणले मdयम�याmद� �धतोमा राखेर चकr 'याजमा ऋण >लएका हो। य1तले प1न नपुगी उसका 

कम
चार�लाई घूस8वWप सेयर Jदनुपन2 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 पारेको छ। 

सव
साधारणलाई १० :1तशतको साटो ४९ :1तशत सेयर जार� गन2 गर� #वNतीय संरचना बनाएको भए 

कम
चार�लाई घूस8वWप सेयर JदनुपदaनRयो।  
  

सहायक कMपनीमा लगानी गर�गर� धनी हुन प�केका कम
चार�को साटो सव
साधारणले सेयर पाउँथे। 

मा�थ�लो तामाकोसीको सेयरका ला�ग भएको #ववादले राkो स@देश Jदएको छ- अब जल#व3युत ्

आयोजनामा लगानीका ला�ग #वदेशीसामु लMपसार नपर, 8वदेशी लगानीम ैबनाऊ।  
  

मा�थ�लो ऋण, दधूकोसी, बूढ�गBडकC, नल>सहंगाड ज8ता आयोजनाका ला�ग सरकारले #वदेशी>सत हात 

फैलाइरहेको छ। 3#वपIीय वा बहुपIीय जुनसुकै भए प1न #वदेशी पैसा Nयसै आउँदैन, 1तनका सत
 

हु@छन।् 
  

#वदेशी पैसामा ब@ने आयोजनामा एजे@टको हाबी हु@छ। एजे@टले नै म@Tी �याउने, स�चव फेन2 गछ
। यी 

सबै कृNयका कारण आयोजना महँ�ग@छन-् चमे>लया, मा�थ�लो DTशूल�- �ीए ज8तै।  
  

Nयह� भएर 8वदेशी पैसामा बनेका आयोजना तुलनाNमक Wपमा समयमा पूरा हु@छन ् र महँगा प1न 

हँुदैनन।् तर #वदेशीलाई >भडाउन पाइयो भन ेपाटvका :भावशाल� नेता र म@Tीले मोटो क>मसन पाउँछन।्  
  

Nयह� भएर नेता र म@Tीले 8वदेशी लगानीलाई Nय1त �चाउँदैनन।् मा�थ�लो अ�ण, उNतर गंगा ज8ता 

आयोजना #वदेशीलाई Jदन खो,नुको उ�ेYय ऊजा
म@Tी र 1तनको पाटvका नेताका गोजी भनु
 हो। य1त कुरा 

ऊजा
 IेTका लाटालाई प1न थाहा छ।  
  

ऊजा
म@Tीले 'जनताको जल#व3युत'् नारा अ1घ सारेकC छन।् तर मा�थ�लो अ�ण, उNतरगंगा, बूढ�गBडकC 

ज8ता आयोजनामा सव
साधारणले सOदो सेयर हा�ने वातावरण बनाउनेतफ
  भने मौन छन।् 
  

जल#व3युत ्लगानी तथा #वकास कMपनी आफc मा सरकार� हो। यह� कMपनीको नेतNृवमा मा�थ�लो अ�ण 

बनाउन स\क@छ। सव
साधारणले चाहेज1त लगानी गन
 पाउन े गर� आयोजना अ1घ दौडाएमा सरकार 

आफc ले qयारे@ट� बसेको मा1न@छ।  
  



यसले गदा
 लगानीको द:ुख हँुदैन र सेयर:1त जनताको य1त धेरै आकष
णको सMमान प1न हु@छ। 

जनताको ती� आकांIा भनेकै 1छटो बNती बा�न हामीलाई लगानी गन
 देऊ भ@ने हो।  
  

लगानीकता
 सं8थाका कम
चार�ले सेयर >लएर नी1तगत Wपमै घूस खाइरहेका बेला ऊजा
 र अथ
म@Tीले 

आHन ैसरकार� कMपनीमाफ
 त राkा आयोजना बनाउन सOछ। यसका ला�ग कसैले रोकेकै छैन।  
  

जनता>सत क1त धेरै पैसा छ भन ेअ1घ�लो साता व�ण हाइ�ोपावर (४.५ मेगावाट) कMपनीले चार करोड 

९१ लाख �पैयाँका ला�ग सेयर आ�वान गरेको �थयो, Nयसमा चार अब
 ४१ करोड �पैयाँबराबरको आवेदन 

परय्ो।  
  

:सारण लाइनको टंुगो नभएको र उNपाJदत Dबजुल� खेर जाने उ�च जोVखम रहेको थाहा पाउँदा-पाउँदै प1न 

सा1नमा माईले आ�वान गरेको ३० करोड �पैयाँबराबरको सेयरमा ३१ गुणा बढ� आवेदन परेको �थयो। 
  

हरेक जल#व3युत ्कMपनीले आ�वान गरेको सेयरमा सव
साधारणको उNसाहजनक ��च रहँदै आएको छ। 

यो ��चलाई सMमान गनु
 सरकारको धम
 हो। तसथ
 सव
साधारणले लगानी गन
का ला�ग तNकाल संय@T 

8थापना गन
 Jढला भइसकेको छ। 
  



>f]tM sflGtk'/, 2071/12/9 

बूढ�ग�डक� जलाशययुgत आयोजना चeपथ बनाई पुनवा3स 

बलराम बा1नयाँ  
बढू�गBडकC जलाशययOुत #व3यतु ्आयोजनाका :भा#वत 8थानीयवासीलाई eयवि8थत Wपले पनुवा
स गFरने भएको 

छ। आयोजनाको :8ता#वत जलाशय वरपर तीन सय >मटर दरू�मा चEपथ बनाई दायाँबाया ँ:भा#वतहWको नयाँ 

ब8ती बसा>लने योजना छ।  

 

बढू�गBडकC राि56य गौरवको आयोजना हो। यसको जलाशय ६३ वग
 \कलो>मटर IेTफलमा हुनेछ। जुन 

फेवातालभ@दा १५ गनुा ठूलो हो। बढू�गBडकC आयोजना #वकास स>म1तका काय
कार� 1नद2शक गोपाल ब8नेतले 

आयोजनाबाट धाJदङ र गोरखाका ४५ हजार 8थानीयवासी :भा#वत हुने अनमुान गरे। :भा#वतलाई चEपथका 

अ1तFरOत पRृवी राजमाग
बाट आयोजनासMम पqुने र Nयहाँबाट गोरखा जाने सडकको दायाबँायाँसमेत eयवि8थत 

Wपमा पनुवा
स गराउने योजना आयोजनाको छ।  

 

आयोजनाको काम अ1घ बढाउन OयाMप 1नमा
ण◌्ा 1निMत 8थानीय �यालचोक >सयरे1नटारका बा>स@दाले जqगा 

Jदन म@जुर गFरसकेका कारण◌्ा गोरखाका मातपोत अ�धकृतको अdयIतामा म�ूय 1नधा
रण◌्ा स>म1तसमेत गठन 

भइसकेको छ। OयाMप बनेप1छ चEपथ 1नमा
ण◌्ा 1निMत आवYयक अdययन गन
समेत सहज हुने आयोजनाका 

अ�धकार�ले बताए।  

 

आयोजनाले चEपथ बनाउन पवू
सMभाeयता अdययन स�ु गदaछ। Nयस 1निMत केह� Jदन>भT ैपरामश
दाता छनोट 

गन2 काय
कार� 1नद2शक ब8नेतले जानकार� Jदए। २ सय ६३ >मटर अqलो बाँध बनाउँदा गोरखाका �यालचोक, फुजेल, 

नाMजुङ, बङुकोट, बोला
ङ, धावा, ता@yाङ, आWपोखर�, आWचनौटे र आW अबा
ङ गा#वस बढ� :भा#वत हुनेछन।् 

Nयसगैर� धाJदङका सलाङ, मदै�, खर�, चैनपरु, स�यानटार, आ�ग@चोक, DTपरेुYवर, मारपाक, मलूपानी, बसेर� र 

बढूाथुम गा#वसका घर, महNNवप¡ू◌्ा धान खेत तथा टार जलाशयको IेTमा पन2 अdययनले देखाएको छ।  

 

भीमसेन थापाको बग�चा, पRुवीनारायण◌्ा शाहको @वागी खाने धान खेत, :>सx DTपरुास@ुदर� मि@दर, मास-

भटमासका ला�ग :>सx मासटार, Oयामनुटार, जो�गटार, स�यानटारको त�लो भाग, धाJदङ र गोरखाको :मखु 

eयापाFरक IेT आWघाट बजार प1न आयोजनाबाट :भा#वत हुनेछ। आयोजनाले :भा#वत 8थानीयवासी सबलैाई 

घरजqगाको उ�चत मआु'जा र उ�चत सेयरमसेत Jदने गहृकाय
 गFररहेको छ। 8थानीय दलले ५० :1तशत मआु'जा र 

५० :1तशत सेयर माग गरेको आयोजनाका अ�धकार�ले जानकार� Jदए। अ�धकार�का अनसुार उ�चत I1तप1ूत 
, 

मआु'जा र सेयर पाए :भा#वत 8थानीयवासी थाँतथलो छाडरे पनुवा
स जान तयार छन।्  

 

#वहंगम जलाशयलाई आकष
क पय
टकCय IेTका Wपमा समेत #वकास गन2 आयोजनाको योजना छ। तालमा 

eयावसा1यक माछापालन र जल#वहार गन
समेत >म�नेछ। बढू�गBडकC बाँध भारतको उNतराXचलि8थत Jटहर� 

बाँधभ@दा दईु >मटर अqलो ब@नेछ। आयोजनाले केह� :भा#वतलाई Jटउर� बाँध लगेर अdययन *मण◌्ा गराउने 

तयार�समेत गरेको छ।  



 

आयोजना8थलसMम पqुन पRृवीराजमाग
को बेनीघाटदेVख गोरखाको आWघाटसMम कुल ४८ \कलो>मटर 6याक 

खुलेर यातायात चाल ूभए प1न सडकको अव8था राkो छैन। आयोजनाले सडकको मम
त सMभार तथा 8तरो@न1त 

गन2 काम स�ु गरेको छ। 

 

Iमता बuयो बढू�गBडकC जलाशययOुत आयोजना १२ सय मेगावाट Iमतामा 1नमा
ण गFरने भएको छ। #व8ततृ 

इि@ज1नयFरङ अdययन गFररहेको प|m◌ा@सको परामश
दाता कMपनी Eामबेलले १२ सय मेगावाट Iमतामा 

बनाउन आ�थ
क Wपमा उपयOुत हुने :1तवेदन Jदएको छ। बढू�गBडकC आयोजना #वकास स>म1तले परामश
दाता 

कMपनीकै सझुाव अनसुरण गन2 1नण
य गरेको हो। 

 

आयोजना 1नमा
ण गन
 साढे २ खब
 �पयैा ँलाqने काय
कार� 1नद2शक ब8नेतले बताए। उनका अनसुार बढू�गBडकCको 

Dबजुल�को लागत :1तय1ुनट ६.४ से@ट (६ �पयैा ँ४० पसैा) पन2छ। भारतीय :धानम@Tी नरे@y मोद�ले नेपाल *मणका 

Eममा Jदने घोषणा गरेको १ खब
 �पयैा ँसहु>लयत ऋण रकमको ठूलो अशं बढू�गBडकC आयोजना 1नमा
णमा लगाउने 

तयार� सरकारको छ। नपगु रकम सरकार र अW दाताको सहयोगबाट जुटाइनेछ। यो आयोजना मा�थ�लो 

तामाकोसीज8त ैकMपनी बनाएर 1नमा
ण गन2 तयार�समेत सरकारले गFररहेको छ। आयोजनाको #व8ततृ 

इि@ज1नयFरङ अdययन आगामी जुलाई>भTमा सMप@न हुनेछ। Nयसप1छ सरकारले आयोजना 1नमा
णका ला�ग 

#वNतीय <ोत जुटाई ठेOका आहवान गन2छ। 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/12/9 

मXयमnयाYद�को एउटा टबा3इन Sब*गर्यो 

िज�लाि8थत ७० मेगावाट Iमताको मdयम�याmद� जल#व3यतु ्के@yको एउटा टबा
इन Dब�गर्एको छ । #व3यतु ्

उNपादनमा सम8या आएप1छ यसको मम
त था>लएको के@yले जनाएको छ । 
 

३५/३५ मेगावाट Iमताका दईु टबा
इनमdये य1ुनट १ Dब�गर्एर अकr फेन
 ला�गएको के@y :मखु राजेशकुमार 

पाBडयेले बताए । उनले २५ Jदनका ला�ग य1ुनट १ बाट उNपादन ब@द गFरएको जानकार� Jदए । बस21न मम
त र 

दईु/दईु वष
मा टबा
इन फेन2 गFरएको उनले बताए ।  

 

मम
तका ला�ग के@y :मखुसJहत ३५ जना कम
चार� खJटएका छन ्। मdयम�याmद�का :ा#व�धकले नपगेुर 

आँबखुैरेनीि8थत ६९ मेगावाटको Iमताको म�याmद� जल#व3यतु ्के@yका ५ जना :ा#व�धक प1न Vझकाइएको छ । 

जलाशयमा बालवुा र म>सना कणहW पानीसँग ैटनेलबाट टबा
इनमा ठोिOकने भएकाले उपकरणमा सम8या आउने 

:ा#व�धकले जानकार� Jदए ।  

 

मdयम�याmद�बाट अJहले २६ मेगावाट Iमतामा #व3यतु ्उNपादन भइरहेको छ । वषर◌्ायामभ@दा अJहले ◌्६० 

:1तशत बढ�ले #व3यतु ्उNपादन घटेको छ । एउटा टबा
इन ३५ मेगावाट Iमताको भए प1न  

 

म�याmद� नद�मा पानी घटेप1छ परैू Iमतामा #व3यतु ्उNपादन हुन नसकेको हो । यसको असर #व3यतु ्#वतरणमा 

परेको छ । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/12/9 

बूढ�ग�डक� जल व!युत ्�नमा3ण �'eया थाल 

बढू�गBडकC जल#व3यतु ्आयोजनालाई यथाशी¢ 1नमा
ण :\Eयामा परुय्ाए २९ गा#वसका ५० हजार जनता घरबास 

छो}न तयार रहेको 8थानीय सरोकार स>म1तहWले जनाएका छन ्। यहा ँआयोिजत एक काय
Eममा धाJदङ र गोरखा 

िज�लाका बढू�गBडकC जलाशययOुत जल#व3यतु ्आयोजना सरोकार स>म1तका अdयIहWले राि56य गौरवको 

आयोजना 1नमा
णमा 8थानीयवासीहW ज8तोसकैु Nयाग र व>लदान Jदन तयार रहेको जनाएका हुन ्।  

 

आयोजनाको बाँध 1नमा
ण8थल गोरखा �या�चोक पगेुकC ऊजा
म@Tी राधा wवाल�लाई उनीहWले यसबारे 

मागपTसमेत पेस गरेका छन ्। माग पTहW बा◌ु�दै उनले परामश
दाताले #व8ततृ आयोजना अdययन सकेलगNत ै

जqगाको मआु'जा लगायत एक वष
>भT ै1नमा
ण :\Eयाको थालनी हुने बताइन ्।  

 

ऊजा
म@Tी wवाल�ले, 'आयोजनाको लगानी, लागत र खच
को #वNतीय eयव8थापन गन
 आवYयक गहृकाय
 भइरहेको 

छ । ' बां◌ँध 8थलमा भौग>भ
क पर�Iणका ला�ग ९ सय >मटर लMबाइका ९ वटा स�ुङ खनेको प|m◌ा@सको 

परामश
दाता 6ेOटेवेल इि@ज1नयFरङका Jटम >लडर \फ>लप कज>लसले बताए । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/12/9 

अoपरमाई हाइpोको �नमा3ण अि0तम चरणमा  

#व|लव भzराई  

माइ�याल� हाइ�ो पावर :ा>ल3वारा माव ुर माइमझुवामा सXचा>लत अ|परमाई हाइ�ोको 1नमा
ण अि@तम चरणमा 

पगेुको छ । ल�यअनWुप यह� मJहनाको चैत मसा@तसMम काम सOन मिु8कल देVखए प1न #व3यतु ्उNपादनका 

ला�ग धेरै समय कुनु
 नपन2 आयोजनाले जनाएको छ । 
 

आयोजनाको Iमता ९ दशमलव ८ मेगावाट छ । हेडवOस, 6नेललगायत महNNवपणू
 काय
हW स\कएको छ । 

पेन8टक पाइप, :सारण लाइन, मे>सन जडानलगायत काम बाँकC रहेको आयोजनाले जनायो । #व3यतु ्

:ा�धकरणसँग स�ुमा ३ दशमलव १ मेगावाट I्◌ामताको खFरद DबEC सMझौता (पीपीए) गरेको आयोजनाले तीन 

वष
अ1घ Iमता बढाउने सMझौता गरेर 1नमा
ण काय
लाई ती�ता Jदएको हो । 

 

1नमा
ण था>लएप1छ न ैकाममा रHतार Jदए प1न भौगो>लक #वकटता, ब@द हडतालज8ता कारणले समयमा काम 

सOन मिु8कल परेको आयोजनाको भनाइ छ । 'बाँकC कामका ला�ग प1न ठूलो माTामा जनशिOत पFरचालन गरेका 

छ~,' आयोजना IेTमा काय
रत इि@ज1नयर द�पक शाOयले भने, 'आयोजनाले काम परूा गFरसOदा प1न काबेल� 

कFरडोरको दमकदेVख गोदकसMमको :सारण लाइन ब1ननसOने हो \क भ@ने �च@तामा छ~ ।'  

 

आयोजनाको पेन8टक पाइप जडानको काम धमाधाम छ । पावरहाउसदेVख गोदकको सब8टेसनसMमको १८ 

\कलो>मटर लामो :सारण लाइनका ला�ग सब ैटावरको फाउ@डसेन 1नमा
ण भएर जडानको काम भइरहेको र 

टवा
इनलगायत मे>सन 1नमा
ण IेTमा आइसकेको आयोजनाले जनायो ।  

 

माब ुर माइमझुवा सीमावतo राइटारदेVख २ हजार ७५ >मटर लामो स�ुङ 1नमा
ण भएको छ । स�ुङ 1नमा
णको काम 

हाई Jहमाल हाइ�ो कMपनीले गरेको हो । स�ुमा 6ा@स>मसन लाइन ब@ने पOका नभएकाले लामो समय सडक, 

आवास गहृलगायत आधारभतू काममा न ैसमय Dबताएको आयोजनाले मेची अXचललाई न ैसमे�ने गर� १३२ केभीए 

:सारण लाइन -कावेल� कFरडोर) ब@ने भएप1छ काममा ती�ता Jदएको �थयो ।  

 

१ अब
 ६० करोडको लागतमा 1नमा
ण परूा हुने आयोजनाका ला�ग नDबल ब◌ंैक, नेपाल बcक, िOलन इनजoलगायत 

बcकहWले ऋण सहायता उपल'ध गराएको छ । माइखोला र माइमझुवाको रातखेोलाको पानीलाई स�ुङमाफ
 त माब ु४ 

सMम �याएर १ हजार १ सय १६ >मटरको पेन8टकमाफ
 त पावरहाउस सMम परुय्ाइनेछ । #व3यतु ्1नमा
ण 8थलमा 

पqुनका ला�ग आयोजनाले छ \कलो>मटर नया ँर १७ \कलो>मटर परुानो बाटो पनु1न
मा
ण गरेको छ ।  

 

यह� पानीलाई :योग गरेर जमनुा र सलुवुङुबीचमा Oयासकेट :ोजेOट सXचालनका प1न आयोजनाले काम अ1घ 

बढाएको छ । 

  



>f]tM cleofg, 2071/12/9 

जल व!युत ्ताल�म के04 खो�न सुझाव 
जल#व3यNुगहृ मम
तमा Jदगो eयव8थापनका ला�ग :ा#व�धक उNपादन गन2 ताल�म के@y खो�न #वwले सझुाव 

Jदएका छन ्। �च>लमे जल#व3यतु ्कMपनीका स8ंथापक डा डMबरबहादरु नेपाल�को नेतNृवमा अवलोकनका ला�ग 

आएको १४ सद8यीय जल#व3यिुNवw टोल�ले उOत सझुाव Jदएका हुन ्। �च>लमेबाट ५७ दशमलव १ मेगावाट त�लो 

र मा�थ�लो साXजेन, १११ मेगावाट रसवुागढ� र २०६० सालमा सMप@न �च>लमे २२ मेगावाट (रसवुा) र १०२ मेगावाट 

मdयभोटेकोशी (>स@धुपा�चोक)समेत २९२ मेगावाट #व3यतु ्उNपादन हँुदै छ । #व3यNुगहृमा जडान गFरएका 

उपकरण मम
तका ला�ग ठूलो जनशिOत आवYयक पन2 भएकाले दI :ा#व�धक उNपादनका ला�ग जल#व3युत् ्

कMपनी आपmैले ता>लम के@y सXचालन गन
 सझुाव :ा|त भएको रसवुागढ� जल#व3यतु ्आयोजनाका :मखु 

\करणकुमार �े5ठले जानकार� Jदए । रासस 

  



>f]tM cleofg, 2071/12/9 

तामाकोसीमा मजदरुको आ0दोलन जार�, आयोजना �मुखकै राजीनामा माग 
दोलखावासीका ला�ग आ�वान गFरएको १० :1तशत सेयर अ1निYचतकालका ला�ग 8थ�गत भएसँग ै8थानीयवासीले 

आ@दोलन 8थ�गत गरे प1न मा�थ�लो तामाकोसी आयोजनामा काय
रत मजदरुहWको आ@दोलन भने अझ ैजार� 

रहेको छ ।  

     

8थानीयको आ@दोलन \फता
 भए प1न मजदरुहWको आ@दोलन भने यथावत रहेको छ । थोरै भए प1न सेयरको 

eयव8था नभएसMम आ@दोलन 8थ�गत नगन2 मजदरु नेता रोशन ख}काले जानकार� Jदए । उनले आयोजनासँग 

भएको वाता
 पटक पटक #वफल हुनमुा आयोजना दोषी भएको भ@दै उ�चत #वक�प नJदएसMम काममा नफक
 ने 

बताएका छन ्। उनीहWले आयोजना :मखु #वwान �े5ठको काय
Iमता:1त :Yन उठाउँदै आएका छन ्। आयोजनाका 

:वOताले आफूहWसँग वाता
 गदा
 ठोस 1नण
य Jदन नसकेको भ@दै उनीहWले आयोजना :मखु �े5ठ 

आयोजना8थलमा आउनपुन2 माग गरेका छन ्। य8त ैआयोजना :मखु �े5ठले राजीनामा Jदनपुन2समेत आवाज 

उठाइरहेका छन ्।  

 

यता आयोजकले सेयर #वतरण तNकाल रोOने :1तवxता जनाएसँग ैआयोजनाका :भा#वत गा#वसहWले गदa आएको 

आ@दोलन भने श1नबार अकr 1नण
य नभएसMमका ला�ग \फता
 गFरएको छ । 8थानीय सम@वय स>म1तको 

1नण
यअनसुार थप सेयर पाउनपुन2 भ@दै Dबगत एक सातादेVख उनीह�ले आ@दोन गदa आएका �थए । िज�ला 

सम@वय स>म1तले उNतर� ITेका पाँच गा#वसलाई १५ :1तशत साधारण सेयरबाट हुन आउने २५ :1तशत थप सेयर 

Jदने 1नण
य भएको �थयो । 

 

दोलखाको लामाबगरमा 1नमा
ण भइरहेको देशकै सबभै@दा ठूलो आयोजनाको Wपमा रहेको ४ सय ५६ मेगावाट 

#व3यतु Iमताको मा�थ�लो तामाकोशी आयोजना #वगत ८ JदनदेVख ब@द रहेको छ । आयोजना 1नमा
ता >सनो 

हाइ�ो>भT काय
रत मजदरुहWले पाँच सय \कNता सेयर माग गदa आएका छन ्। कMपनीको :ब@धपTम ै

मजदरुहWलाई सेयरको eयव8था नगFरएकाले उनीहWको माग कुन ैप1न हालतमा सMबोधन गन
 नसOने 

आयोजनाका :वOता डा गणेश @यौपानेको भनाइ रहेको छ ।  

 

आयोजनाले श1नबार एक #वwि|त जार� गर� तNकाल आ@दोलन छोडी वाता
माफ
 त सम8या समाधान गर� काममा 

फक
 न अनरुोध गरेको �थयो । रासस 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/9 

चार अब3 लगानीमा जल व!युत ्आयोजना 

Mयाqद� िज�लाको दरबाङमा चार अब
 लागतमा २५ मेगावाट Iमताको Mयाqद� खोला जल#व3युत ्

आयोजना 1नमा
ण 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 1नमा
ण हुने पOका 

भएको हो । 

कMपनीका अdयI :मोदकुमार �े5ठले अब 1छzै #व3युत ्खFरद सMझौता गरेर :\Eया अघी बढाइन े

जानकार� Jदए । उनले सेयरका ला�ग राि56य तथा 8थानीय8तरमा इ�छुक सबैलाई अनुरोध गFरन ेबताए 

। 

  



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

अिqतयारको Rसफा`रस  वशेष!वारा बदर 

काठमाड~÷रास— जल#व3युत ्लाइसे@सको #वषयलाई >लएर अिtतयार द�ुपयोग अनुस@धान आयोगले 

ऊजा
 म@Tालयका तNकाल�न सह–स�चव डा. र#व शमा
 अया
ललाई #वभागीय काबा
ह� गन
 Jदएको 

>सफाFरस #वशषे अदालतले बदर गरेको छ ।  

@यायाधीशहW भूपे@y राई, पवनकुमार शमा
 र महेश:साद पुडासैनीको आइतबारको संयुOत इजलासले डा. 

अया
लले दायर गरेको मु�ामा अि@तम फैस�ला गदa अिtतयारको >सफाFरस :ाकृ1तक @याय र 

कानुन:1तकूल देVखएको भ@दै बदर गरेको हो ।  

अJहलेका सभास3 #वEम पाBड ेअdयI रहेको का>लका क@86Oसन :ा>लले भोटेकोसी–५ को लाइसे@स 

>लएकामा Nयसलाई खारेज गरेर बा8केटमा राVखएकामा ऊजा
 म@Tालयले पाBडकेा छोरा अdयI रहेको 

का>लका इनजo :ा>ललाई Jदएको �थयो ।  

तNकाल�न ऊजा
 स�चव हFरराम कोइरालाले तNकाल�न #व3युत ् #वकास #वभागका महा1नद2शक डीपी 

>सहंको >सफाFरसमा सो लाइसे@स Jदने 1नण
य गरेका �थए । सो 1नण
यमा डा. अया
लले कानुनी र अJहलेका 

रा56प1त काया
लयका स�चव अनुपकुमार उपाdयायले :ा#व�धक राय Jदएका �थए ।  

कोइराला र >सहं दवुै अवकाश भइसकेकाले अिtतयारले अया
ल र उपाdयायलाई #वभागीय काबा
ह�का 

ला�ग >सफाFरस गरेको �थयो । गत १३ भदौमा सो >सफाFरस �चNत नबुझपे1छ अया
लले #वशषे अदालतमा 

मु�ा दायर गरेका �थए । 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/10 

मा*थ�लो तामाकोसीमा अवरोध कायम ै

�चरXजीवी मा8के 

दोलखा 

४ सय ५६ मेगावाट Iमताको 8वदेशी पुँजीबाट 1नमा
णीधन मा�थ�लो तामाकोसी जल#व3यतु ्आयोजना झBड ैदईु 

सातादेVख अवरोध कायम ैरहेको छ। आयोजनाको :व{धक कMपनी अपर तामाकोसी हाइ�ोपावर कMपनीले श1नबार 

िज�लाबासीको ला�ग छुzाएको शयेर सकंलन काय
 8थ�गत गरेप1छ अ1तFरOत शयेर माग गदa शWु भएको दईु 

समहूको आ@दोलनमdये :भा#वत गा#वसका बा>स@दाको आ@दोलन आइतबारबाट 8थ�गत भएको छ तर, 

मजदहूWको आ@दोलन जार� रहेका कारण आजायेजनाको काममा भएको अवरोध ह�न सकेको छैन। 

आ@दोलनरत मजदरुले भने माग परूा नभएसMम प1छ नह�ने बताएप1छ आयोजनाको अवरोध कायम ैरहेको हो। 

:भा#वत लामाबगर र गौर�शकंर गा#वसलाई ज1तन ैतीन सय \कNता शयेर चाJहने माग गदa अ@य :भा#वत गा#वसले 

शWु गरेको आ@दोलन शयेर सकंलन 8थ�गत र थप शयेरको #वषयमा �धतोपT बोड
सँगको छलफलप1छ नी1तगत 

1नण
य गFरने जनाएप1छ 8थ�गत भएको छ। 8थानीयको आ@दोलन 8थ�गत भएप1छ >सगंट�मा रो\कएको 

आयोजनाको सवार� साधनहW 1नय>मत सXचालन भएका छन।् तर, आयोजनामा पाँच सय \कNता शयेरको माग गदa 

आयोजनाको ठेकेदार कMपनी >सनो हाइ�ोअ@तग
तका नेपाल Dबजुल� पे@टर |लMबर तथा 1नमा
ण मजदरू य1ुनयनमा 

आबx कFरब ९ सय मजदरुले शWु गरेको आ@दोलन नरो\कँदा आइतबार प1न आयोजनाको काम सचुा� हुन सकेको 

छैन। आ@दोलन 8थ�गत गर� वाता
मा आउन आयोजनाले अनरुोध गरेको भए प1न मजदरूहWले मागको बारेमा 

सMबोधन नभएसMम आ@दोलन 8थ�गत नगन2 जनाएका छन।् य1ुनयनका अdयI सोनाम शपेा
ले आफूहW जुनसकैु 

बेला जहाँसकैु वाता
 गन
 तयार रहेको तर उधारो आYवासनको भरमा आ@दोलन 8थ�गत गन
 तयार नरहेको 

बताउनभुयो। 

आयोजनाका :वOता डा. गणेश @यौपानेले आ@दोलनरत मजदरुहWसँग वाता
को पहल भइ रहेको र सMभव भएसMम 

सोमबार मजदरु :1त1न�धसँग काठमाड~मा आयोजनाका :1त1न�ध तथा #वwसJहतको वाता
को पहल हुने 

बताउनभुयो। आयोजनाको काम रो\कँदा हरेक Jदन दईु करोड �#पयाँभ@दा बढ�को नोOसानी भइ रहेको◌ ेछ। 

आइतबारबाट आ@दोलनको काय
Eम \फता
 >लएको 8थानीय :भा#वत गा#वसको सघंष
 स>म1तका सयंोजक 

पदमराज पाठकले आयोजनालाई 1नवा
ध सXचालन गन
 Jदने वातावरण बनाउनपुन2 माग गनु
भयो। आयोजनामा 

काय
रत कFरब ३ सय �च1नया ँमजदरु काम गन
 इ�छुक भए प1न नेपाल� मजदरूले आ@दोलन गFररहेको बेला 3व@3व 

हुने डरले काममा जान नसकेको :वOता डा. @यौपानेको भनाइ रहेको छ। :मखु िज�ला अ�धकार� :ेमलाल 

ला>मछानेले मजदरुसँग वाता
 गराउने र सम8या समाधान गन2 :यास पटकपटक गFरएको भए प1न सफल हुन 

नसकेको बताउनभुयो। अ@य अवरोध केह� भएको छैन, मजदरु काम गनa जाँदैनन ्य8तो अव8थामा 8थानीय 

:शासनले ह8तIेप गन2 अव8था प1न रहँदैन :मखु िज�ला अ�धकार� ला>मछानेले भ@नभुयो। आयोजानमा कसलेै 

काम गदा
 अकr पIबाट अवरोध हुने अव8थामा 8थानीय :शासनले सरुIा Jदने ला>मछानेले बताउनभुयो। 
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�सारण लाइन कNपनी Hथापना गन3 अथ3को 

Hवीकृ�त 

सरकारले मुलुकभर :सारण लाइन 1नमा
ण :\Eयालाई :भावकार� Wपमा अगा�ड बढाउनका ला�ग राि56य 

�गर्ड कMपनी 8थापना गन2 भएको छ । लामो समयदेVख :\Eयामा रहेको, तर काम अगा�ड बuन 

नसकेको कMपनी 8थापनाका ला�ग अथ
 म@Tालयले समेत सैxाि@तक 8वीकृ1त :दान गFरसकेको छ । 

कMपनी 8थापनाका ला�ग 8वीकृ1त माqदै ऊजा
 म@Tालयले गत कािNतक २२ मा अथ
 म@Tालयलाई 

पTाचार गरेको �थयो ।  

अथ
ले ऊजा
 म@Tालयले मागेको सहम1त:1त सकाराNमक हँुदै कMपनी खो�न रायसJहतको सहम1त 

Jदइसकेको छ । यो कMपनी 8थापना भएप1छ हाल नेपाल #व3युत ्:ा�धकरण◌्ाले गदa आएको :सारण◌्ा 

लाइनको काम गनु
पन2 छैन । कMपनी 8थापनाका ला�ग अथ
 म@Tालयले पाँचबुँदे सुझावसमेत Jदएको छ । 

Nयसमा :ा�धकरण◌्ाको Iमता व#ृx, बOयौता रकम उठाउनुपन2, संरचनागत सुधार गनु
पन2, कम
चार� 

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  

गनु
पन2 अथ
 म@Tालयको भनाइ छ । #व.सं. २०६८ मा :ा�धकरण◌्ाको साढे २७ अब
 �पैयाँ सिXचत 

नोOसान सरकारले अपलेखन गरेको भए प1न हालसMम पुनः १९ अब
 �पैयाँ घाटा भइसकेको छ ।  

:ा�धकरण◌्ाका काय
कार� 1नद2शक मुकेशराज काHलेले केह� Jदन पJहले eयव8था#पका संस3, कृष ि◌तथा 

जल<ोत स>म1तमा पेस गरेको :1तवेदनमा :ा�धकरण◌्ाको घाटा बढदै गएको र Nयसमा भारतबाट 

आयात गFरएको #व3युत ्प1न एउटा कारण◌्ा रहेको बताएका �थए । गत से|टेMबरदेVख जनवर�सMम माTै 

:ा�धकरण◌्ाले भारतलाई १ अब
 १४ करोड #व3युत ्खFरदबापत भुOतानी गरेको छ । कMपनीमा अथ
, 

ऊजा
, रIा, गहृ, वन, #वwान, :#व�ध तथा वातावरण◌्ा, भू>मसुधार तथा eयव8था म@Tालय र 

:ा�धकरण◌्ा सं8थापक रहन ेगर� कMपनीको सेयर संरचना तय गFरएको छ । ऊजा
 म@Tालयका अनुसार 

कMपनीको अ�धकृत पुँजी २५ अब
 �पैयाँ जार� पुँजी पाँच अब
 र चOुता पुँजी दईु अब
 रहनेछ । कMपनी 



8थापनाका ला�ग एक अब
 ५० करोड बराबरको सेयर लगानी गन
 सेयर संरचना मि@TपFरष3ले पाFरत 

गFरसकेको छ । ऊजा
 म@Tालयले कMपनी दता
का ला�ग आवYयक पन2 द8तु◌ुर 1नकासाका ला�ग अथ
 

म@Tालयलाई अनुरोध गFरसकेको सहायक :वOता गोक¡◌्ाराज प@थले जानकार� Jदनुभयो ।  

ऊजा
 म@Tालयले तयार पारेको संरचनाअनुसार उOत कMपनीमा अथ
 म@Tालयले चार लाख र ऊजा
 

म@Tालयले सात लाख \कNता सेयर लगानी गनु
पन2छ । रIा, गहृ, 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 शयेरको मू�य एक हजार �पैयाँ कायम गFरनेछ ।  

ऊजा
 म@Tालयले सं8थापक म@Tालयलाई केह� Jदन पJह�य ैपT लेखी कMपनीमा रहन े:1त1न�धको नाम 

पठाइJदन आ�ह गFरसकेको छ । सरकारले चालु आवको बजेट वOतeयमा :सारण◌्ा IेTको #वकास र 

#व8तारका ला�ग छुzै कMपनी खो�ने र Nयसका ला�ग बजेटको eयव8था गन2 उ�लेख गरेको छ । बजेटमा 

eयव8था भएअनुसार उNपादन, :सारण र #वतरण छुzाछुzै कMपनी 8थापना गर� :सारणलाई ऊजा
 

eयापार गन
समेत सIम कMपनीका Wपमा #वकास गन2छ । जqगा :ाि|त, मुआ'जा #वतरण तथा 

8थानीयवासीको #व>भ@न मागका कारण◌्ा 1नमा
ण◌्ा◌ाधीन :सारण लाइनको कामसमेत पूरा हुन सकेको 

छैन ।  
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१२.५ अब3मा सोलखुोला–दधुकोशी आयोजना ब0दै 

DबEम �े5ठ 

सोलुखMुबु, ११ चतै -1नजी IेTको लगानीमा ब@न लागेको जल#व3युत अयोजना सोलुखोला–दधुकोशी 

जल#व3युत आयोजनाको #व3युत 'यापार सMझौता ( पीपीए) सMप@न भएको छ । सोलुखोलाबाट 

िज�लाको दsIVण भेगमा ८६ मेगावाट #व3युत उNपादन गन
 लागेको सोलुखोला दधुकोशी जल#व3युत 

आयोजनाले नेपाल #व3युत :ा�धकरणसँग हालै #व3युत eयापार सMझौता(पीपीए) सMप@न गरेको हो । 

हाई�ोभे@चर :ा.>ल.को 8वा>मNवमा रहेको अयोजना र #व3युत :ा�धकरण #वच पीपीए सMप@न भएलगNतै 

६ मJहना >भT #विNतय eयव8थापन गन2 ल�यका साथ कMपनी अगाडी बढेको कMपनीका :बध
क कृ5ण 

आचाय
ले जानकार� Jदए । उOत आयोजनाले #व3युत उNपादनका ला�ग सोलुखोलाको पानी 1तmगला 

गा#वसको भदौरे र काँगेल ८ को सरकार� जंगलबाट शु�ङ खनेर पXचनको मैकुबेशीमा रहेको दधुकोशी नJद 

\कनार लगेर #व3युत गहृ बनाउन ेछ भनै सबै सkचना भु>मगत न ैहुने गFर सMभा'यता अdययन सMप@न 

गFर काय
 अगाडी बढाएको छ । 

कFरब १२.५ अब
को लागतमा सMप@न हुन ेआयोजनाले िज�लाबा>सलाई अपनNवको भावना 8था#पत गरेर 

8थानीयसँग हातेमालो गरेर अगाडी बuने :ब{धक तथा हाई�ोभे@चर :ा.>ल.का अdयI कृ5ण आचाय
ले 

बताए । आवYयक :कृया पुया
ए प1छ आयोजनाले १ वष
 >भTमा 1नमा
ण काय
 सु� गन2 जनाइएको छ । 

हाल #विNतय साझदेार�को Eममा साहास उजा
 कMपनी >ल>मटेड रहेको र ६ मJहना >भT अ@य #विNतय 

सं8थासँग प1न लगानी सMझौता सMप@न गन2 :बध
क आचाय
ले बताउछन ्। बcकह�को ७५ :1तशत 

लगानी हुन ेर केह� शयेर 8थानीयलाई प1न #वEC गन2 कMपनीले जनाएको छ । 

तNकालनै शु�ङमाग
 र #व3युतगहृसMम पुqन ेसडक माग
 1नमा
ण गन2 कMपनीले 1नमा
ण8थलमा थप 

आवYयक जqगा खFरदको काम अगाडी बढाउने जनाईएको छ । राि56य महNवको आयोजना ब@न लागेको 

भ@दै जीवन 8तरकै पFरवत
नको अपेIा सोलुबा>सले राखेका छन ्। सो आयोजना 1नमा
णहँुदा िज�लाका 

स�यान, 1तङला, नेचाबेतघार�, काँगेल र पंचन :NयI �पमा :भा#वत हुने भएका छन ्। :भा#वत IेTका 

नागFरक अगुवाह�ले भने अयोजनालाई रोजगार लगायत अ@य कुराको सवालमा :भा#वत IेTका 

नागFरकलाई :ाथ>मकता Jदनुपन2 माग गरेका छन ्। 



लघुजल#व3युत उNपादनको :चरु सMभावना रहेको सोलुखMुबुमा यसअघी मा�थ�लो सोलुखोला 

लघुजल#व3युत को १८ मेगावाटको आयोजनाले काम सु� गFरसकेको छ । य8तै अ@य Dब>भ@न 

आयोजनाले कुल २ सय १७ मेगावाट Dब3युत उNपादन गदaछ । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/10 

मXयमnयाYद�मा जsडत टबा3इनमा समHया 

छ#वलाल बगाले 

लमजुङ ११ चतै-लमजुङि8थत ७० मेगावाट Iमताको मdयम�याmद� जल#व3युत के@yमा ज�डत ३५ 

मेगावाट Iमताको एउटा टबा
इनमा गिMभर सम8या आएको छ । नद�मा आएको बालुवाका कारण 

के@yमा जडान गFरएको ३५ मेगावाट Iमताको २ वटा टबा
इनमdये यु1नट नMबर १ मा गिMभर सम8या 

आएको हो । 

के@y :मुख राजेशकुमार पाBडकेा अनुसार टबा
इन मम
तका ला�ग झBड ै३ साताका ला�ग यु1नट १ बाट 

उNपादन ब@द गFरएको बताएका छन ्। के@yले अ1घ�लो वष
 यु1नट नMबर २ फेरेको �थयो । टबा
इन 

मम
तका ला�ग के@yले ३५ जना कम
चार� खटाएको छ । मम
तका ला�ग के@yका कम
चार�ह� अपुग 

भएप1छ ६९ मेगावाटको Iमताको त�लो म�याmद� जल#व3युत के@yका ५ जना :ा#व�धक समेत 

�याइएको के@yका :मुख पाBडलेे बताए । मdयम�याmद� जल#व3युत पFरयोजना 1नमा
णका बेला 

:ा#व�धक Tटु� भएका कारण जलाशयमा बालुवा र म>सना कणह� पानीसँगै टनेलबाट टबा
इनमा ठोिOकन े

गरेकोले वष2नी य8तो सम8या आउने गरेको :ा#व�धकह�को भनाई छ । 

के@yमा ज�डत टबा
इनमा पानी सँगै आएको बालुवाले हा@दा टबा
इनको अ�धकाशं भागह� I1त�8त 

भएको :ा#व�धकह�को भनाई छ । एउटै नद�मा दईु वा सो भ@दा बJढ जल#व3युत आयोजनाह� 

1नमा
णा�धन भएकोले यसको असर 1नमा
णसMप@न आयोजनाह�लाई पन2 गरेको बताइएको छ । 

एउटा टबा
इन पूण
 �पमा Dब��एप1छ अJहले के@yबाट मुि8कलले २५ मेगावाट माT ै#व3युत उNपादन 

भएको छ । अJहले म�याmद� नद�मा पानीको बहाव घटेकोले के@yबाट पुरा Iमतामा #व3युत उNपादन हुन 

नसकेको हो । बषा
याममा के@yबाट ७२ मेगावाटसMम #व3युत उNपादन गन2 गरेको के@yले जनाएको छ । 

  



>f]tM cleofg, 2071/12/11 

११८ मेगावाट 9मताको इ04ावती बहुउuे_यीय आयोजना बेवा`रसे 
का*े र >स@धुपा�चोकको सीमा नद� इ@yावतीमा 1नमा
ण गFरने ११८ मेगावाट Iमताको इ@yावती बहुउ�ेYयीय 

आयोजना बेवाFरसे अव8थामा पगेुको छ । 

 

सो आयोजना अdययनका ला�ग नेपाल सरकारले आव २०६९/७० मा W. १० करोड बजेट #व1नयोजन गरे प1न काम ै

नगर� सब ैरकम \£ज भएप1छ आयोजना बेवाFरसे अव8थामा रहेको हो । काठमाडाँ◌ैबाट ५९ \कलो>मटर टाढा रहेको 

अर1नको राजमाग
 निजक इ@yावती नद�मा ८० देVख १ सय >मटर अqलो बाँध बाँधेर १३ \कलो>मटर लामो जलाशय 

1नमा
ण गर� #व3यतु ्उNपादन गFरने बताइएको छ ।  

 

राजधानीबाट निजक र :वेशमाग
 बनाउन ुनपन2 भएकाले स8तोपन2 #वwह�को भनाइ छ । उOत तालबाट 

माछापालन, मोटरबोट सXचालन गर� कृ#ष eयसायको साथ ैआ@तFरक पय
टनलाई समेत सघाउ पqुने बताइएको छ । 

कृDTम तालबाट का*ेको ,याMद�, महादेव8थान, देउपरुको–>सपाघाट तथा >स@धुपा�चोकको साँगाचोक, 

ठूलो>स�बार�, भोट>सपा र भीमटार गा#वससJहत सात गा#वस #व8था#पत हुनेछन ्।  

 

उOत आयोजना अगा�ड बढाउन >स@धुपा�चोक र का*ेका राजनी1तक दल र ऊजा
 eयवसायी सिMम>लत 

:1त1न�धमBडलले २०७० सालमा सMबि@धत म@Tालयलाई आ�ह गरेका �थए । ऊजा
 र >सँXचाइ दबु ैIेTबाट लाभ 

हुने आयोजनालाई सरकारले महNव Jदने र #व3यNुको 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 ससंदको :ाकृ1तक <ोतसाधन स>म1तमा छलफल भइरहेको नेकपा एमालेका पवू
 सांसद एवम ्

#व3यतु ्:ा�धकरणका पवू
 बोड
 सद8य सभुाष कमा
चाय
ले बताएका छन ्। रासस 
  



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

िजएआर!वारा असर अXययन गन3 थप समय माvयो  
ल�मण #वयोगी  

नौ सय मेगावाटको मा�थ�लो कणा
ल� जल#व3युत आयोजनाबाट त�लो तट�य IेTमा पन2 असरबारे 

अdययन गFररहेको 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 1नद2शन Jदएप1छ थप समय मागेको हो। लगानी बोड
 र कMपनीबीच गत असोज ३ गत ेआयोजना 

#वकास सMझौता (#प�डए) भएको �थयो।  

#प�डए हँुदा ह8ताIर भएको >म1तदेVख ६ मJहना>भT #वभागसँगको सम@वयमा त�लो तटमा ब1नरहेको 

रानीजमरा कुलFरया >सँचाइ आयोजनालगायत IेTमा असर पन2, नपन2बारे अdययन गनु
पन2 सहम1त 

भएको �थयो। #प�डए भएको ६ मJहना पूरा भइसकेको छ। 

कMपनीले हालसMम गरेको अdययनबारे गत साता >सँचाइ #वभाग र बोड
लाई जानकार� गराएको �थयो। 

कMपनीले IेTा�धकार>भTको अdययन सके प1न केह� IेTको तRय तथा तRयांक �जु गन
 1नद2शन 

Jदइएको #वभागका महा1नद2शक माधव बे�वासेले बताए। 

‘जल#व3युत आयोजना बनाउँदा उसले त�लो तटको सुरIाका ला�ग के गनु
पछ
  वा पदaन भ@ने #वषय 

अdययनको 1नचोडप1छ माT थाह हु@छ,' उनले बुधबार नागFरकसँग भने, ‘1नद2शनअनुसारको काम गन
 

थप चार साताको समय मागेको छ, हामीले अdययनको 1नर@तर अनुगमन गFररहेका छ~।' 

अdययन गन
 तो\कएको समय स\कए प1न कMपनीको अdययन :भा#वत IेT र 1नकायले #वYवास गन
 

स\कने खालको हुनुपन2 बे�वासेको धारणा छ। उनले भने, ‘समय बढ� लागेर केह� हँुदैन, उसले गरेको 

अdययनमा सव
साधारणले प1न #वYवास गन2 आधार हुनुपछ
 , :1तवेदन आएप1छ #वरोध भयो भने राkो 

हँुदैन।' 

अdययनको म8यौदा :1तवेदन तयार भइसकेको जानकार� Jदँदै िजएमआर इनजo >ल>मटेडका 

महा:ब@धक Jद>लपकुमार >सहंले ३/४ ह|ताप1छ बोड
लाई अि@तम :1तवेदन बुझाइन ेबताए। ‘:भा#वत 

IेTमा देVखन ेसम8या र कMपनीले गनु
पन2 कामबारे अि@तम :1तवेदन आएप1छ माT ैभ@न स\क@छ।' 

आयोजनाको #वNतीय eयव8थापन गरेर 1नमा
ण सु� गनु
पन2 हँुदा 1छzै अdययनको 1नचोड आउने उनले 

:8ट पारे। 

आयोजना 1नमा
णसँग सMबि@धत ऊजा
, अथ
, कानुन, वन, वातावरण, भू>मसुधार, गहृ, >सँचाइ म@Tालय 

र जल तथा ऊजा
 आयोगले आयोजनाबाट हुने I1त ए\कन गन
 प1न :भा#वत IेTको वातावरणीय 

अdययन गनु
पन2 सुझाएका �थए। एक मJहनाको समय मागे प1न िजएमआरले दईु साता>भT अि@तम 

:1तवेदन बुझाउने लगानी बोड
का :मुख काय
कार� अ�धकृत राधेश प@तले बताए। 

कैलाल�मा ब1नरहेको रानीजमरा, कुलFरया, बJद
याको सूय
पटुवा र राजापुर >सँचाइ आयोजनामा :1तकूल 



असर नपन2 गर� आयोजना ब@नुपन2 राि56य योजना आयोगका अ�धकार�को भनाइ छ। त�लो तट�य 

IेTमा ब1नरहेका >सँचाइ आयो◌ाजनामा मा�थ�लो कणा
ल�ले बढ� असर पन2 हँुदा ‘Fर–रेगुलेJटङ }याम' 

बनाउनुपन2 केह� राजनी1तक दलका नेताले औ�ंयाएका छन।् 

अdययनबाट त�लो तट�य IेTको सुरIाका ला�ग Fर–रेगुलेJटङ }याम बनाउन आवYयक देVखए, Nयो गन
 

तयार रहेको कMपनीले जानकार� Jदएको छ। >सँचाइ आयोजनामा पानीको उपल'धता कायम गन
का ला�ग 

समेत य8तो }याम बनाउनुपन2 >सँचाइ म@Tालयको समेत धारणा छ।  

िजएमआरका अनुसार कणा
ल� आयोजना बन ेप1न Nयोभ@दा तल पिYचम सेती र भेर� नद� >म>सने हँुदा 

>सँचाइ आयोजनामा पानीको अभाव हँुदैन। पया
|त पानीको उपल'धता पया
|त हुने भए प1न >सँचाइ 

आयोजनाका ला�ग पानी बqन ेलेवल (तह) घ�ने हँुदा बहावको स@तुलन कायम गन
 }याम आवYयक 

रहेको >सँचाइ #वभागका अ�धकार� बताउँछन।् 

रानीजमरा, कुलFरयाबाट ५ मेगावाट Dबजुल�समेत उNपादन गन2 गर� काम भइरहेको छ। पानी पया
|त 

नहँुदा Dबजुल� उNपादनमा असर पन
 सOछ। तीन >सँचाइ आयोजनाका साथै अ@य :8ता#वत आयोजनामा 

पन2 असर, नद� \कनारमा ब8ने सव
साधारणको पुनः8थापना र नद� IेTमा पन2 :भावबारे प1न अdययन 

गनु
पन2 #वषय #प�डएमा उ�लेख छ। मा�थ�लो कणा
ल� र >सँचाइ आयोजनाको दरू� झ@ड ै१ सय ४० 

\कलो>मटर फरकमा पन2 हँुदा Fर–रेगुले�डङ }याम आवYयक नपन
 सOने बोड
 अ�धकार�को भनाइ छ।  

>सँचाइ आयोजना मा�थ�लो कणा
ल�भ@दा १ सय ४० \कलो>मटर तल पन2 हँुदा यसबाट असर नपन2 र 

>सँचाइका ला�ग पानी अभाव नहुन ेलगानी बोड
का उप–स�चव खगे@y Fरजालले बताए। ‘>सँचाइ आयोजना 

ब@ने IेTभ@दा 1नकै मा�थ सुख2तको कुइनेमा कणा
ल�मा भेर� नद� >म>स@छ,' उनले भने, ‘य8तै Nयसको 

केह� तल अथा
त अछामको टुसुरामा पिYचम सेती >म>स@छ।' 

दईु ठूला नद� कणा
ल�मा >म>सने हँुदा रानीजमरा, कुलFरया र राजापुर >सँचाइ आयोजनाका ला�ग पया
|त 

पानी पुqछ। मा�थ�लो कणा
ल� #प\कङ (१८ घ@टा पानी सिXचत गन
 स\कने) आयोजना भएकाले एकैपटक 

नद�मा छो�डने पानीले पान2 असरबारे भने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। आयोजनाबाट सरकारले १२ 

:1तशत Dबजुल� र २७ :1तशत 1नःशु�क शयेर पाउन ेसमझदार� भइसकेको छ। 8थानीयको 

#व3युतीकरणका ला�ग िजएमआरले छुzै २ मेगावाटको आयोजना बनाJदन ेसहम1त प1न भएको छ।  
  



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

तामाकोसीमा सहम�त  

मा�थ�लो तामाकोसी जल#व3युत कMपनीको सेयर माqदै १० JदनदेVख आ@दोलनरत मजदरु र 

eयव8थापनबीच बुधबार सहम1त भएको छ। सेयर पाउनुपन2 मजदरुको मागका #वषयमा अdययन गर� 

यसको टंुगो लगाउन काय
दल गठन भएप1छ आ@दोलन रो\कएको हो। तामाकोसी eयव8थापन र मजदरु 

संगठनबीच मंगलबारदेVख वाता
 भएको �थयो।  

eयव8थापन र मजदरुबीच बुधबार सMबोधन गर� सेयर Jदन े#व�ध तय गन2 समेतका ला�ग सात Jदन>भT 

अ�धकार सMप@न काय
दल गठन गन2 सहम1त भएको छ। उOत काय
दलले ३० Jदन>भT �>मकको माग 

सMबोधन गन2 गर� :1तवेदन तयार पन2छ। उOत सहम1तसँगै आ@दोलनका सबै काय
Eम बुधबारबाटै 

रो\कएको छ। आयोजनाको >स>भल ठेकेदार �च1नयाँ >सनो हाइ�ो कMपनीका मजदरुले जनह� ५ सय 

\कNता सेयर पाउनुपन2 भ@दै आ@दोलन गदa आएका �थए। 

४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना 8वदेशी लगानी र :#व�धमा बनेकाले यसलाई असफल बनाउन 

जलमा\फया लागेको केह� सभासदको तक
  छ। १० Jदन आयोजनाको काम ठ|प हँुदा यसले लागत र समय 

बuने सMभावना देVखएको आयोजनाका अ�धकार� बताउँछन।्  
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 ‘जनताको  व!युत,् जनताको लगानी’ 
सरकारले #व3यNुमा लगानी :व{धन गन2 उ�ेYयले ‘जनताको #व3यतु ्जनताको लगानी’मा भ@ने अवधारणा अगा�ड 

सारेको छ ।  

 

जनतालाई न ै#व3यतु ्उNपादनमा सहभागी गराउने उ�ेYयका साथ नेपालको जल#व3यNुको #वकासमा सरकारले 

अगा�ड सारेको यो अवधारणा हालसMमकै नया ँहो । ‘जनताको #व3यतु ्जनताकै लगानी’अ@तग
त #व3यतु ्#वकास 

#वभागबाट रो�पाको माडी खोला र ता|लेजुङको मौवा खोला जल#व3यतु ्आयोजनाको अdययन यसअ1घ नै 

भइसकेको छ ।  

 

माडी खोला जल#व3यतु ्आयोजनाको Iमता १२ दशमलव २५ मेगावाट तथा मौवा खोलाको Iमता १३ दशमलव ५ 

मेगावाट रहेको छ । चाल ुआ�थ
क वष
को बजेट वOतeयमा ती दईु आयोजनाको #व8ततृ इि@ज1नयFरङ �डजाइनका 

साथ ैटे@डरको :\Eयासमेत अि@तम चरणमा पगेुको छ । ती आयोजनाका ला�ग W. पाँच÷पाँच करोड बजेट 

#व1नयोजन गFरएको छ ।  

 

नेपाल #व3यतु ्:ा�धकरणले १०० मेगावाटभ@दा कम Iमताका आयोजना अगा�ड बढाउँदा #व>भ@न :ा#व�धक, 

आ�थ
क तथा अ@य नदेVखने खच
 धेरै भएको भ@दै सरकारले छुzै कMपनी 8थापना गरेर मझौला आयोजना अगा�ड 

बढाउन लागेको हो । #वभागले जनताको जल#व3यतु ्आयोजनाको अवधारणा यसअ1घ न ैश�ु गरेको भए प1न 

8वीकृत हुन सकेको �थएन । ऊजा
 म@Tालयले गत असोज २ गत ेसहस�चव मकुु@दराज 1घ>मरेको सयंोजकNवमा 

#व3यतु ्#वकास #वभाग, नेपाल #व3यतु ्:ा�धकरण, जल#व3यतु ्लगानी तथा #वकास कMपनीका उ�च पद8थ 

अ�धकार� सलंqन एक स>म1त गठन गर� जनताको जल#व3यNुको अवधारणालाई पनुः अगा�ड बढाएको हो ।  

 

सरकारले अगा�ड सारेको तीन वषoय योजनाका आधारपTमा जनताको जल#व3यतु ्आयोजनाअ@तग
त योजना 

अव�धभर ७५ मेगावाट #व3यतु ्1नका�ने ल�य राखेको �थयो । तीन वष2 आधारपTमा सो #वषय उ�लेख गFरएको भए 

प1न Nयो परूा हुन सकेन । सMभाeयताका आधारमा :Nयेक िज�लामा २५ मेगावाट Iमताको आयोजना 1नमा
ण गन2 

उ�ेYय राखेको �थयो ।  

 

सो अवधारणाअनसुार चेपे १५, सmखुवाखोला २५, डोट�गाड पाँच मेगावाटलगायत कुल ३०० मेगावाट Iमताको 

जल#व3यतु ्आयोजनाको #व8ततृ आयोजना :1तवेदन तयार गर� 1नमा
ण श�ु गन2 ल�य राVखएको छ । सरकारले 

चाल ुआवमा :8ततु गरेको नी1त तथा काय
Eममा साव
ज1नक, 8थानीय 1नकाय, सहकार� र 8थानीय जनताको 

साझेदार�मा जल#व3यतु ्उNपादनमा लगानी :ोNसाहन गन2 काय
Eम �याइने भ@ने उ�लेख भएअनसुार न ै

म@Tालयले जनताको #व3यNुको अवधारणा अगा�ड सारेको ऊजा
 म@Tी राधा wवाल�को भनाइ छ ।  

 

म@Tी wवाल�ले पJहलो चरणमा मौवा खोला र माडीखोला जल#व3यतु ्आयोजनाको काम अगा�ड बढाउने ल�य 

राVखएको छ । आव २०७२÷७३ देVख आब २०७४÷७५ >भTमा कुल ३०० मेगावाट #व3यतु ्उNपादन गFरने उनले 



जानकार� Jदइन ्। #व8ततृ इि@ज1नयFरङ अdययन सMप@न भएका आयोजना Eमशः 1नमा
ण गदa लजैाने र Nयसका 

ला�ग छुzै कMपनी 8थापना गFरनेछ ।  

 

आयोजना काया
@वयनका ला�ग ३० :1तशत 8व–पूँजी र ७० :1तशत ऋण लगानी गFरनेछ । Nयसमा ऊजा
, अथ
, 

काननू, @याय, स#ंवधानसभा तथा ससंद�य मा>मलाको पाँच/पाँच :1तशत सेयर रहनेछ भने #व3यतु ्#वकास #वभाग, 

नेपाल #व3यतु ्:ा�धकरणको दश, जनताको #व3यतु ्र सMबि@धत िज�ला #वकास स>म1तको पाँच÷पाँच :1तशत 

सेयर रहनेछ । वगoकृत Wपमा 8थानीय 1नकायको दश, 8थानीय सहकार�, सामदुा1यक स8ंथा, नेपाल उ3योग 

वाVण,य महासmघ, #व>भ@न उपभोOता स8ंथाको १५ :1तशत सेयर रहनेछ । हाल तयार पाFरएको :ावधानअनसुार 

सMबि@धत िज�लाका नागFरकलाई २० र अ@य िज�लाका नागFरकका ला�ग दश :1तशत सेयर Jदइने काय
दलका 

सद8यसमेत रहेका ऊजा
 म@Tालयका सहायक :वOता गोकण
राज प@थको भनाइ छ । 
 

:8ताव गFरएको सेयर :1तशत िज�लाको अव8था, 8थानीयको माग आJदलाई #वचार गर� हेरफेर गFरने, दईु 

िज�लाको सीमा भई नद� बगेको खBडमा दवु ैिज�लाको सेयर लगानी गर� आलोपालो :1त1न�धNव गFरनेछ । सब ै

नागFरकलाई सहभागी गराउन अ�धकतम लगानी सीमा तय गर� लगानीको आवYयकता, Iमतालाई dयान Jदने 

तथा जनताको माग बढ� भएका 8व–पूँजी ५० :1तशतसMम व#ृx गन
 स\कने eयव8था गFरएको सहायक :वOता 

प@थले बताए । जनताको #व3यNुमा सरकारले ५० तथा बmैक र #वNतीय स8ंथाले ५०/५० :1तशतसMम ऋण लगानी 

गन
 सOने छन ्।  

 

सरकारले आयोजनामा :वाह गन2 ७० :1तशत ऋणमdये ५० :1तशत बजेट वा#ष
क बजेटमाफ
 त र ५० :1तशत ऋण 

बmैक, जल#व3यतु ्लगानी कMपनी तथा अ@य #वNतीय स8ंथाबाट >लइनेछ । सरकारले #व3यतु ्रोय�ट� :दान गन2 

िज�लाले अ�धकतम अशं आयोजनामा लगानी गन2, 8थानीय आवYयकतालाई dयान Jदने, :सारण लाइन 

:ा�धकरणले 1नमा
ण गन2छ । जनताको जल#व3यतु ्कMपनी सXचालनका ला�ग ऊजा
 म@Tालयको सहस�चवको 

नेतNृवमा सXचालक स>म1त 1नमा
ण गFरनेछ ।  

 

स>म1तमा #वभागका महा1नद2शक, :ा�धकरणका उपकाय
कार� 1नद2शक, जल#व3यतु ्लगानी तथा #वकास 

कMपनीका :मखु काय
कार� अ�धकृत, आयोजना रहने िज�लाका 8थानीय #वकास अ�धकार� सद8य रहनेछन ्। 

Nय8त ैवगoकृत सेयरधनी मdयेबाट 8थानीय 1नकाय, 8थानीय सहकार� तथा सामदुा1यक स8ंथाका एक÷एक जना, 

जल#व3यतु ्IेTका #वwबाट एकजना सद8य रहनेछन ्।  

 

8थानीय तहमा छFरएर रहेको पूँजीलाई जल#व3यतु ्#वकासका ला�ग 8थानीय जनताको आ�थ
क #वकास गन2 ल�य 

रहेको ऊजा
 स�चव राजे@y\कशोर IेTीको भनाइ छ । रासस 
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तामाकोसीको मजदरु आ0दोलन Hथ*गत 
मा�थ�लो तामाकोसी जल#व3यतु ्आयोजनाको सेयर माग गदa आयोजनामा काय
रत मजदरुह�ले श�ु गरेको 

आ@दोलन बधुवारबाट 8थ�गत भएको छ ।  

 

3#वपIीय वाता
मा सहम1त भएप1छ मजदरु य1ुनयनले आ@दोलन केह� समयको ला�ग 8थगन गरेको हो ।  

 

आ@दोलनरत >सनो हाइ�ोअ¤तगतको नेपाल Dबजुल� पे@टर |लMवर तथा 1नमा
ण मजदरु य1ुनयनका अdयI 

सोनाम सेपा
लगायतका मजदरु य1ुनयनका :1त1न�ध र आयोजना सXचालक स>म1तका :1त1न�धबीच सात 

Jदन>भT सेयर Jदने #व�ध तय गन
 #वशषwेसJहतको काय
दल बनाई ३० Jदन>भT :1तवेदन पेस गन2 सहम1त भएप1छ 

मजदरुले आ@दोलन 8थगन गरेको आयोजनाका :वOता गणेश @यौपानेले जानकार� Jदए ।  

 

आयोजनामा काय
रत मजदरुले :1तeयिOत पाँच सय \कNताको दरले सेयर पाउनपुन2 मागसJहत गत फागनु २९ 

गतदेेVख काम ब@द गर� आ@दोलन गदa आएका �थए । बधुबार अपरा�नबाटै आयोजनाको काम श�ु भइसकेको छ ।   

 

मजदरुह� आ@दोलनमा उDTएप1छ आयोजनाको बाँध8थल, स�ुङमाग
, #व3यतुगहृका काम अव�x भएको �थयो । 

आयोजनामा काय
रत 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!यतु ्उJपादन 9मता 
 

चैत ११, बागलङु । बागलङुको दsIणी भेगको के@y कुYमीसेरा गा#वसमा १ दशमलव ५ मेगावाट Iमताको 

जल#व3यतु ्आयोजना 1नमा
ण शWु गFरएको छ । कर�ब २७ करोड लागतमा 1नमा
णाधीन आयोजना १ वष
>भTमा 

1नमा
ण सMप@न गन2 ल�यसJहत काम अगा�ड बढाइएको छ । 1नजीITेको बाराह� हाइ�ोपावर >ल>मटेडले 

कुYमीसेरामा १ दशमलव ५ मेगावाट Iमताको ठेउलेखोला जल#व3यतु ्आयोजनाको काम गन
 लागेको हो ।  

 

अJहले इBटेक 1नमा
णको काम था>लएको छ । आगामी जेठसMम >स>भलतफ
 को र इलेO6ोमेका1नकलको काम 

मm>सर>भT परूा गन2 ल�यसJहत काम अ1घ बढेको 1नमा
ण कMपनीका :ोजेOट Mयानेजर मिुOतनाथ गौतमले 

जानकार� Jदए । ठेउलेखोलाको पानीलाई कुYमीसेरामा ४ >मटर अqलो बाँध बाँधेर २ हजार १ सय ६० >मटर लामो 

पेन8टक पाइपमाफ
 त जै>मनीघाटि8थत पावरहाउसमा खसालेर #व3यतु ्उNपादन हुने उनले बताए । उNपाJदत 

#व3यतु ्८ सय >मटर लामो 6ा@स>मशन लाइनमाफ
 त कु8मीसेराकै टुनीबोटबाट १ सय ३३ केभीए :सारण लाइनमा 

जो�डने भएको छ । आयोजनाले नेपाल #व3यतु ्:ा�धकरणसँग #व3यतु ्खर�द सMझौता (पीपीए)समेत गFरसकेको छ 

।  

 

कMपनीले आयोजना 1नमा
णका ला�ग उOत IेTमा ३० रोपनी जqगा खर�द गFरसकेको गौतमले जानकार� Jदए । 

आयोजनाले 8थानीयवासीलाई १० :1तशत शयेरसमेत Jदने तयार� गरेको छ । अJहलेसMम जमीन खर�दका Eममा 

४० जना 8थानीयवासीले शयेर खर�द गFरसकेका छन ्। @यनूतम २५ हजारदेVख अ�धकतम ५ लाख ५० हजार 

�पयैाँसMम शयेर खर�द भइसकेको गौतमले बताए । 

 

ठेउलेखोलामा यसअ1घ प1न आठओटा लघ ुजल#व3यतु ्आयोजना 1नमा
ण भइसकेका छन ्। लघ ुजल#व3यNुमाफ
 त 

सकु
 वा, कुYमीसेरा, पcयथु@थाप र राङखानी गा#वसमा #व3यतुीकरण गFरएको छ । 
 

Nयाvद�मा २५ मेगावाटको आयोजना 
चैत ११, Mयाqद� । Mयाqद�को दरवाङमा ४ अब
 लागतमा २५ मेगावाट Iमताको Mयाqद�खोला जल#व3यतु ्आयोजना 

1नमा
ण हुने भएको छ । मmगलवार नेपाल #व3यतु ्:ा�धकरण र Mयाqद�खोला हाइ�ो >ल>मटेडका अdयI 

:मोदकुमार �े5ठबीच #व3यतु ्खर�द सMझौता (पीपीए) सMप@न भएको छ । Mयाqद� िज�लालाई ‘हाइ�ो हब’का 

Wपमा �चनाउन 8थानीयको समेत लगानीमा जल#व3यतु ्आयोजना 1नमा
ण गन
 ला�गएको �े5ठले बताए । ‘पीपीपए 

भएप1छ काम गन2 बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘कर�ब ४ अब
 लागतमा 1नमा
ण हुने आयोजनामा सव
साधारणले शयेर 

लगानी गन
 पाउनेछन ्।’ Nयसका ला�ग राि56य तथा 8थानीय 8तरमा प1न इ�छुक सबलैाई अनरुोध गFरने उनले 

जानकार� Jदए । रासस 



  



>f]tM cleofg, 2071/12/12 

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 बqन ेथ:ुै खोलाका 

शाखा :शाखाहW नै दोलखा िज�लालाई उव
र बनाउन सOन े<ोतहW हुन ्। यस िज�लाको दsIणी भागबाट 

बqन ेVखMतीखोला तामाकोशीको सबभ@दा ठूलो शाखा नद� हो । तामाकोशी नद�मा म�यौला जल#व3युत ्

आयोजनाहWको पया
|त सMभावना छ भन ेयसका शाखाहWले अन�ग@ती साना जल#व3युत ्

आयोजनाहWको सMभावना बोकेका छन ्। :Nयेक खोला तामाकोशी नद�को पूव
 र पिYचममा रहेको >भरालो 

भूभागबाट बगेर आएकाले जल#व3युNका ला�ग यी खोला उव
र भएका हुन ्। यह� सMभावनाको आधारमा 

जल#व3युत ्#वकासका 1न>मNत 1नजीIेTका 8वदेशी तथा #वदेशी लगानीकता
 यस िज�लातफ
  आक#ष
त 

भइरहेका छन ्।  
 

जल व!युत ् वकासको थालनी 

दोलखा िज�लामा जल#व3युत ्#वकासको इ1तहास अNय@त ैछोटो छ । यस िज�लामा बqन े:Nयेक गाउँका 

खोलानालामा चाहे ती सदाबहार हुन ्वा खहरे नै \कन नहुन,् पानी घzको :चलन च�दै आएको छ । तर, 

यसको #वकासको थालनी कJहलेबाट भएको �थयो Nयसको \कटान गन
 भन े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 गरेको �थयो । यJद म गलत छैन भने यो आयोजना नै दोलखा िज�लाको 

जल#व3युत ्#वकासको सूTधार हो भ@न स\क@छ ।   
 

वत3मान अवHथा 

यस िज�लामा केह� जल#व3युत ्आयोजनाको 1नमा
ण भई Dबजुल� उNपादन भइरहेको छ । सन ्१९९६ मा 

1नमा
ण शुW भई सन ्२००० मा सMप@न VखMती जल#व3युत ्आयोजनाले ६० मेगावाट Dबजुल� उNपादन 

गFररहेको छ । यस आयोजनाको 1नमा
ण अमेFरकC डलर १४ करोडको लगानी र नव2को :NयI सहयोगमा 

सMप@न भएको �थयो । यसप1छ केह� जल#व3युत ्आयोजनाको 1नमा
ण भई Dबजुल� उNपादन भइरहेको छ 

। >स#:ङ र चना
वती खोलामा 8वदेशी 1नजीIेTको लगानीबाट 1नमा
ण सMप@न भएका जल#व3युत ्

आयोजनाहWले Eमशः ६ दशमलव ८ र ३ दशमलव ५ मेगावाट Dबजुल� 1नकाल� रहेका छन ्। यो 



िज�लाबाट हाल उNपाJदत Dबजुल�को अव8था @यून (कुल Dबजुल� उNपादन Iमता ७० दशमलव ३ 

मेगावाट) रहेको भए ताप1न 1नमा
णाधीन जल#व3युत ्आयोजनाहWले यसलाई अ�पmिOतमा पुरय्ाएका 

छन ्।  
 

�नमा3णाधीन अवHथा 

नेपालको सबभ@दा ठूलो मा�थ�लो तामाकोशी जल#व3युत ्आयोजनाको 1नमा
ण ती� ग1तमा भइरहेको छ 

। यो आयोजनाको 1नमा
ण 8वदेशी पूँजीको पFरचालनबाट भइरहेको छ । यसको Dबजुल� उNपादन Iमता ४ 

सय ५६ मेगावाट छ । यो आयोजना चीनको 8वशा>सत IेT 1त'बतसँग जो�डएको गा#वस लामाबगरमा 

रहेको छ । यसका अ1तFरOत केह� साना जल#व3युत ्आयोजना 1नमा
णाधीन अव8थामा छन,् जसको 

#ववरण ता>लका १ मा :8तुत गFरएको छ । 
 

ता>लका १ मा :8तुत सात जल#व3युत ्आयोजनाको 1नमा
णले थप ६७ दशमलव ४ मेगावाट Dबजुल� 

उNपादन 1नजीIेTको लगानीबाट हुने देVख@छ । मा�थ�लो तामाकोशी जल#व3युत ्आयोजनासमेत 

समावेश गदा
 1नकट भ#व5यमा कुल ५२३ दशमलव ४ मेगावाट Dबजुल� उNपादन हुने सMभावना रहेको 

देVख@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 

िज�लालाई उ�याउने �ेय मा�थ�लो तामाकोशी जल#व3युत ्आयोजनालाई छ । अ@य साना 1नमा
णाधीन 

आयोजनाले द�घ
कालसMम :थम 8थानमा नै उ�याउन थप बल :दान गरेका छन ्।  
 

�Hता वत  

Nय8तै ६ सय ५० मेगावाट Dबजुल� उNपादन Iमता भएको त�लो तामाकोशी जल#व3युत ्आयोजना नव2को 

लगानीमा 1नमा
णका ला�ग Dबजुल� #वकास सMझौता गन
 ला�गएको लगानी बोड
ले हालै साव
ज1नक गरेको 

छ । Nय8तै, मा�थ�लो तामाकोशी जल#व3युत ्आयोजनाको अनु�छेदका Wपमा रहेको अकr नयाँ 

जल#व3युत ्आयोजना लगानीकता
को पखा
इमा छ । यी आयोजनाबाहेक नेपाल #व3युत ्:ा�धकरणले 

दोलखा िज�लाका #व>भ@न छओटा जल#व3युत ्आयोजना 1नमा
णका ला�ग 1नजीIेTका उNपादकहWसँग 

Dबजुल� खर�द सMझौता गFरसकेको छ । यी आयोजनाको #व8ततृ #ववरण ता>लका २ मा Jदइएको छ । यी 

जल#व3युत ्आयोजनाको काया
@वयन हुन सOयो भने दोलखा िज�लामा थप ६०  मेगावाट Dबजुल� 

उNपादन हुन ेतRय आँकडाले देखाइरहेका छन ्। त�लो तामाकोशी जल#व3युत ्आयोजनाको Dबजुल� 

उNपादन Iमतासमेत समावेश गदा
 :8ता#वत #व>भ@न जल#व3युत◌्् आयोजनाहWको कुल उNपादन 

Iमता कर�ब ७ सय १० मेगावाट हुन ेतRय आँकडाहWले देखाएका छन ्।  
 

�न,कष3 

:8ता#वत सबै जल#व3युत ्आयोजना 1नमा
ण हुने हो भने दोलखा िज�ला जल#व3युत ्आयोजनाहWले 



भFरन ेतRय ता>लका १ र २ मा :8तुत आयोजनाहWले पुि5ट गरेका छन ्। #व3यमान, 1नमा
णाधीन र 

:8ता#वत जल#व3युत ्आयोजनाहWको कुल उNपादन Iमता १३०३.८ मेवा रहेको छ । नेपालको कुल 

जल#व3युNमा हाल यस िज�लाले ७० दशमलव ३ मेगावाट Dबजुल� माT योगदान गFररहेको छ । 

1नमा
णाधीन सबै जल#व3युत ्आयोजना सMप@नप1छ यो िज�लाले योगदान गन2 Dबजुल�को अशं ५९३ 

दशमलव ७ मेवा पुqनेछ । :8ता#वत #व>भ@न जल#व3युत ्आयोजनाको 1नमा
णले थप ७१० दशमलव १ 

Dबजुल� उNपादन गर� कुल ज�डतIमता १३ सय ३ दशमलव ८ मेवा हुने देVख@छ ।  हालसMम 1न>म
त 

सबैभ@दा ठूलो जल#व3युत ्आयोजना नेपाल� <ोतको उपजका Wपमा अनुभू1त गरेर दोलखावासी 

गौरवाि@वत भएका छन ्भने यसको 1नमा
णले सबै :कारका Iमता भएका मा1नसलाई रोजगार� :दान 

गFररहेको छ । #व>भ@न जल#व3युत ्आयोजनाको 1नमा
णका 1न>मNत सडकको #व8तार भएको छ । यस 

िज�लाका दगु
म गाउँहWलाई प1न सडकले छोएको छ । सडक र Dबजुल�को पहँुचले यस िज�लाका 

बा>स@दाले आय आज
न हुन े#व>भ@न eयवसाय सXचालन गरेर जीवन 1नवा
हलाई सहज बनाउन ेमौका 

पाएका छन ्। उि�लVखत जल#व3युत ्आयोजनाहWको 1नमा
णले यस िज�लाका बा>स@दाको जीवन8तर 

अक�पनीय Jहसाबले बuन सOनेछ । 
 

लेखक अथ
शा8Tी हुन ्। 

 



 

  



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

खु�यो तामाकोसी 
लोकमVण राई  

मजदरु आ@दोलनले १२ JदनदेVख ब@द मा�थ�लो तामाकोसी जल#व3युत ्आयोजनाको काम Dबह�बार 

सुचा� हुने भएको छ । मजदरुका मागका सMब@धमा अ�धकार सMप@न काय
दल गठन गर� अdययन गन2 

सहम1त भएप1छ राि56य गौरवको यो आयोजनाको काम सु� भएको हो । 

:1तeयिOत @यूनतम ५ सय \कNता सेयर माqदै कFरब साढे ८ सय मजदरुले काम ठ|प पारेका �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 

अ�धकार सMप@न काय
दल गठन गन2 र आ@दोलन '8थगन' गन2 सहम1त भएको छ ।  

'मा�थ�लो तामाकोसी ख�ुयो,' आयोजना :मुख #वwान �े5ठले भने, 'मजदरु मागका सMब@धमा अdययन 

गन
 काय
दल गठन गन2 सहम1त भएको छ ।' सहम1त अनुसार मजदरुले उठाएका 'मागका सMब@धमा 

आवYयक अdययन गर� सेयर Jदन े#व�ध तय गन2समेतका ला�ग अ�धकार सMप@न काय
दल गठन' हुनेछ 

। Nय8तो काय
दल एक साता>भT गठन गFरनेछ । काय
दलले ३० Jदन>भT मजदरुका माग सMबोधन गन2 

गर� :1तवेदन बुझाउनेछ । 'आ@दोलनका सMपूण
 काय
Eम आ@दोलनरत पIले 8थ�गत गन2,' 

सहम1तपTमा  

उ�लेख छ ।  

मजदरु आ@दोलन >मलाउन दोलखामा सव
दल�य छलफल असफल भएको �थयो । खासगर� एमालेका 

8थानीय नेताहWले औपचाFरक Wपमा मजदरुलाई सेयर Jदन >म�दैन भ@न सकेका �थएनन ्। तर उनीहW 

सेयर Jदन नखो,न ेदोहोरो भू>मका खेलेकाले आ@दोलन लिMबएको �थयो । मा�थ�लो तामाकोसीलाई 

राि56य गौरवको आयोजना घोषणा गन2 सरकारले प1न आ@दोलन रोOन कुनै भू>मका खेलेन ।  

यसबाट #व3युNको eयापाFरक उNपादन >म1त कMतीमा १२ Jदनले पछा�ड धके>लएर आयोजनाले कFरब ३० 

करोड �पैयाँ गुमाएको छ । मे>सन तथा कामदार 1नि5Tmय बसेबापत ठेकेदारले दाबी गन2 I1तपू1त 
 र 

'याजबापत लाqने घाटा अलqगै छ । 



२०७३ साउनदेVख eयापाFरक Wपमा #व3युत ्उNपादन गन2 ल�य >लएको यो आयोजनाको ७३ :1तशत काम 

स\कइसकेको छ । 1नमा
ण लागत कFरब ३५ अब
 २९ करोड �पैयाँ -:1तमेगावाट ७ करोड ७४ लाख �पैयाँ) 

रहेको यो मुलुककै सबैभ@दा स8तो जल#व3युत ्आयोजना हो । सत :1तशत 8वदेशी पुँजीबाट 1नमा
ण 

भइरहेको यो आयोजनाले दोलखाका दगु
म IेTका बा>स@दालाई ६८ \कलो>मटर सडक 1नमा
ण गरेर सडक 

सXजालसँग जोडकेो छ । आयोजनाले चीनसँग जो�डएको लामाबगरसMम बाटो बनाएर दोलखाबासी र 

देशका ला�ग eयापारको नयाँ ढोकासमेत खो>लJदएको छ ।  

सहम1तअनुसार काय
दलले मजदरुलाई सेयर Jदन नस\कने :1तवदेन Jदयो भने ३० Jदनप1छ पुनः 

आ@दोलन च\क
 नेछ । सेयर Jदन े1नण
य गदा
 :ब@धपTमा संशोधन आवYयक हु@छ । :ब@धपT 

संशोधनको :\Eयामा गए अ@य पIले प1न माग राVख थप जJटलता 1निMतन सOन ेभय रहेको 

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 पाउँछन ्।  
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तामाकोसी सेयरमा भेदभाव भएको भ0दै 

अिqतयारमा उजरु� 

नागFरक लगानी कोषमा काय
रत कम
चार�हWले कोषले तामाकोसी जल#व3युत ् आयोजनाको सेयर 

#वतरणमा भेदभाव गरेको भ@दै अिtतयार द�ुपयोग अनुस@धान आयोगमा उजुर� गरेका छन ् । ६० 

:1तशत 8थायी र ४० :1तशत अ8थायी ,यालादार� कम
चार� रहेको कोषको eयव8थापन र केह� 8थायी 

कम
चार�ले अ8थायी र ,यालादार�ले १५ सय \कNता माT र 8थायीले ४ हजार \कNता भन
 पाउन ेeयव8था 

गरेप1छ उनीहWले यस#व�x अिtतयारमा उजुर� गरेका हुन ्। कोषमा १ सय ४९ कम
चार� छन ्। 

1नमा
णाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको मा�थ�लो तामाकोसीको सेयर DबEC :ब@धकसमेत रहेको कोषले 

आmखनै कम
चार�मा भेदभाव गरेको र eयव8थापनले अ8थायी र ,यालादार�लाई १५ सय \कNताभ@दा बढ� 

भन
 नJदएको भ@दै उजुर� गरेका हुन ् । लगानी कोषका कम
चार�लाई Jदन ेसेयरबारे #ववाद भएप1छ १५ 

चतैसMम माT सेयरको समय रहेकोमा Dबह�बारसMम अ�धकांश अ8थायी, ,यालादार� कम
चार�ले सेयर 

भरेका छैनन ्। 

eयव8थापन र 8थायी केह� कम
चार�ले भनेअनुसार नभरे जा�गरबाट समेत 1नका>लJदने बताएप1छ 

अ8थायी र ,यालादार� कम
चार� T8त बनेको एक कम
चार�ले बताए । उनका अनुसार, कोषका काय
कार� 

1नद2शकले अ8थायी र ,यालादार� कम
चार�ले बढ� भरेमा Nयसलाई अ8वीकार गन2 गरेका छन ्। काय
कार� 

1नद2शक रामकृ5ण पोखरेलले भने आ�वानपT अनुसार नै अ1घ बढेको बताए । 

  



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

कुलेखानी तेDो अझै अ�नि_चत  

ल�मण #वयोगी 

दईु वष
अ1घ नै Dबजुल� उNपादन गरेर अब� �पैयाँ कमाउनुपन2 कुलेखानी ते<ो आयोजनाको 1नमा
ण कJहले 

पूरा हु@छ भ@ने अझै 1निYचत छैन। पटक–पटक हँुदै आएको राजनी1तक र 8थानीय ह8तIेप, 

अनुगमनमा ऊजा
 म@Tालयको उदासीनता र हाइ�ो तथा इलेO6ोमेका1नकल ठेकेदारको लापरबाह�ले 

अ1नYचय बढेको हो।  

हाइ�ो तथा इलेO6ोमेका1नकल (#व3युतीय उपकरण आयात र जडान) को ठेOका पाएको चीनको 

‘झिेजयाङ िजनलुन इलेO6ोमेका1नकल कMपनी'ले काम नगरेकाले 1नमा
णमा बढ� सम8या देVखएको छ। 

Jढलो काम नगरेबापत झ@ड ै७ करोड �पैयाँ जFरवाना 1तराउँदासमेत झिेजयाङले काम गन
 आनाकानी 

गFररहेको आयोजनाका एक अ�धकार�ले बताए। ‘कMपनीसँग पैसा नभएको र सामान आयात गन
समेत 

:ा�धकरणले अ��म भुOतानी Jदनुपन2 माग राtदै आएको छ,' ती अ�धकार�ले भने, ‘यो ग1तले एक वष
मा 

प1न 1नमा
ण स\कँदैन।' 

ठेOका सMझौताअनुसार कMपनीले गत असार १४ गतसेMम सMपूण
 काम सOनुपRयr। Nयो बेलासMम 

उसले २५ :1तशत काम प1न सकेको �थएन। परामश
दाता भारतको वापकोस कMपनीको Mयाद २०७२ 

असारसMम थ#पएकाले झिेजयाङलाई Nय1तबेलासMम काम सOन दबाब Jदइएको नेपाल #व3युत 

:ा�धकरणका काय
कार� 1नद2शक मुकेशराज काHलेले बताए। 

‘ठेकेदारले आवYयक उपकरण चीनबाट �याइसकेको छ तर उसको कामको ग1त ,यादै सु8त छ,' उनले 

Dबह�बार नागFरकसँग भने, ‘काम हेदa र दबाब Jदँदै जाने हो, अ@य कुरा सो�न भएन।' उसको अJहलेकै काम 

गराइले असारसMम 1नमा
ण पूरा हुनेमा शंका रहेको उनले बताए। 

म@Tालयको कडा अनुगमनमा ठेकेदार पूण
�पमा खJटए दईु मJहनामा काम स\कने तर यसतफ
  

म@Tालयले वा8तै नगरेको आयोजनाका कम
चार�को भनाइ छ। ‘:ा�धकरणका एक अ�धकार�ले भने, 

‘1नयम, कानुन >मचरे कम
चार� स�वा गन
मा म@Tीको dयान जा@छ, तर �qण आयोजना 1छटो पूरा 

गन2मा चासै छैन।' 

म@Tीको कोटामा :ा�धकरण सXचालक बनेका eयिOत अJहले आयोजना लM'याउने र आ�थ
क मुनाफा 

कमाउने दाउमा लागेको आयोजनाका एक इि@ज1नयरको आरोप छ। ‘ठेOका र ठेकेदारसँग >मलेर 

आयोजनालाई थप सम8यामा धके�न सXचालकले न ैलागेका छन,्' उनले भने। 

>स>भल 1नमा
णतफ
  अJहलेसMम कFरब ९० :1तशत काम स\कएको छ। हाइ�ो र इलेO6ोमेका1नकलको 

झ@ड ै४० :1तशत काम बाँकC छ। ‘Jदनरात खJटएर काम गरेमाT असारसMम Dबजुल� उNपादन हुन सOछ, 

नT Nयो सMभावना रहँदैन,' आयोजनाका :मुख लेखा अ�धकृत खसुमVण ढकालले भने। 

आयोजनामा उNप@न सम8या समाधानमा समयमा आवYयक 1नण
य नगरेको र म@Tालयले अनावYयक 



दबाब Jदँदै आएको :ा�धकरण उNपादन #वभागका 1नद2शक तथा आयोजना :मुख मधसुूदन:ताप म�लले 

बताए।  

आ�थ
क अ1नय>मतता गरेर 1नमा
णमा असर पुया
 एको भ@दै पटक–पटक अिtतयार द�ुपयोग 

अनुस@धान आयोगमा उजुर� परेकोमा अस@तुि5ट जनाउँदै म�लले Dबह�बार राजीनामा Jदएका छन।् 

‘समयमै आयोजना सOनुपछ
  भनेर मैले काम गदa आएको हो, तर अनावYयक दबाब झ�ेनुपयr ,' उनले 

भने, ‘8वा8Rयमा समेत असर पदa गएको र यसर� दबाबमा काम गन
 नसOन ेदेVखएकाले राजीनामा 

Jदएको हँु।' आयोजना :मुखको राजीनामाले 1नमा
ण झन ्अ8त'य8त हुने लेखा:मुख ढकालले बताए। 

इलेO6ोमेका1नकल ठेकेदारलाई गत असार १४ गतेदेVख आयोजनाले दै1नक चार लाख (कुल ठेOका 

रकमको ०.०५ :1तशत) �पैयाँ जFरवाना 1तराउँदै आएको छ। तर, उसले :ा�धकरण माTै होइन सरकारलाई 

नै टेरेको छैन। सMझौतामा कMपनीले समयमा काम गन
 नसके ठेOका रकमको १० :1तशतसMम 

जFरवाना 1तराउन स\कने :ावधान छ। 

:ा�धकरणले झिेजयाङसँग �याटबाहेक ८० करोड �पैयाँमा ठेOका सMझौता गरेको �थयो। हाइ�ो तथा 

इलेO6ोमेका1नकलको काम समयमा नस\कने देVखएप1छ >स>भल ठेकेदार >सनो हाइ�ोले २०७२ माघसMम 

समय थ#पJदन आ�ह गरेको छ। 

१४ मेगावाटको यो जलाशययुOत आयोजनाका ला�ग >स>भल ठेकेदारलाई पाँच वटा भेFरएसन (थप रकम) 

बापत हालसMम १६ करोड �पैयाँ भुOतानी Jदइएको छ। >सनो हाइ�ोसँग २०६८ पुस १७ गते पJहलो ठेOका 

तो�डएप1छ दो<ोपटक ३० मJहना>भT 1नमा
ण सOन ेगर� सMझौता भएको �थयो।  

उOत सMझौताअनुसार २०७१ भदौमा #व3युत उNपादन गन2 ल�य �थयो। सु�मा २ अब
 ४३ करोड �पैया“मा 

आयोजना 1नमा
ण पूरा गन2 भ1नए प1न अJहले लागत ४ अब
 २२ करोड �पैयाँ पुगेको छ। 

आयोजनाको सु�को परामश
दाता ड'लुआरसी >स�ट हेडकोसँग सMझौता तो�डएप1छ १७ मJहनासMम अकr 

परामश
दाता 1नयुOत हुन नसOदा प1न ल�यअनुसार काम हुन नसकेको :ा�धकरणका अ�धकार� 

बताउँछन।् आयोजनामा हालसMम ३ अब
 ४४ करोड �पैयाँ खच
 भइसकेको :ा�धकरणले जनाएको छ। 

>स>भल ठेकेदारसँग दो<ोपटक सMझौता हँुदा उसलाई बढ� समय लागेको र अ@तरा
ि56य बजारमा 1नमा
ण 

साम�ीको मू�य बढेकाले मा>सक ५१ लाख �पैयाँका दरले १५ करोड ३० लाख �पैयाँ ‘:ोलmगेसन क8ट' 

भुOतानी गरेकाले लागत बढेको :ा�धकरण अ�धकार� बताउँछन।् 

>स>भलको तुलनामा हाइ�ो र इलेO6ोमेका1नकल ठेकेदारको काम 1नराशाजनक रहेकाले :ा�धकरणले 

दबाब Jदनुपन2 परामश
दाता वापकोसले सुझाएको छ। >सनो हाइ�ो र झिेजयाङबीच सम@वय नहँुदा प1न 

समयमा काम हुन नसकेको परामश
दाताले औ�ंयाएको छ।  
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मा*थ�लो हुvद�बाट  व!युत ्उJपादन सु� 

मा�थ�लो हुqद� जल#व3यतुबाट 1नय>मत उNपादन स�ु भएको छ। ५ मेगावाट Iमताको उOत आयोजना एक 

मJहनादेVख पर�Iण उNपादनमा �थयो। यसमा 8थानीय OयाMपस, 8कुल, सहकार�, अ@य सघंस8ंथासJहत ८ सय ६२ 

:वx
क छन।् 

 

'मगंलबारदेVख eयावसा1यक उNपादन स�ु गरय्~,' कMपनीका अdयI Jहम:साद पाठकले भने, 'झ@ड ै१ मJहना लामो 

पर�Iण सकेर eयावसा1यक उNपादन स�ु भएको हो।' यहा ँउNपाJदत #व3यतु ्ग�ुमीकै वीरबासमा रहेको 

:ा�धकरणको सब8टेसनमाफ
 त राि56य :सारण लाइनमा जो�डएको छ।  

 

आयोजनाका :ब@ध 1नद2शक भरत नेपालका अनसुार उNपाJदत #व3यतु ्पFरयोजनाले सरकारसँग वषर◌्ातमा 

:1तय1ुनट ४ �पयैा ँर सOुखा समयमा ७ �पयैाँमा सMझौता गरेको �थयो। तर सरकारले चैत मसा@त>भT सMप@न 

गन2 पFरयोजनाहWलाई सOुखा समयमा :1तय1ुनट ८ �पयैा ँ४० पसैा र वषर◌्ाNमा ४ �पयैा ँ८० पसैामा खFरद गन2 

घोषणा गरेको छ। 'हामीले सरकारले गरेको घोषणा र पFरयोजनाले तोकेको समय अगा�ड न ै1नमा
ण सMप@न गरेका 

छ~,' पाठकले भने, 'Nयसल ैसरकारले घोषणा गरेकै DबEC दरमा सMझौता गन2 तयार�मा छ~।' उनले सरकारले घोषणा 

गरेको समयभ@दा अगा�ड नै 1नमा
ण गरेकाले म�ूय अ>भव#ृx करबापतको :1तय1ुनट ५५ लाख �पयैाँका दरले २ 

करोड ७५ लाख �पयैा ँछुट पाउनेसमेत पJहलो आयोजना भएको बताए। 
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लेखाले डलरमा पीपीए रोgदा आयोजना अ�घ बढेन 

लोकमVण राई  

संसदको साव
ज1नक लेखा स>म1तले डलरमा #व3युत ्खFरद सMझौता (पीपीए) गन
 साढे ८ मJहनादेVख 

रोक लगाएको छ। यसबाट #वदेशी लगानीमा ब@ने तय भएका #व3युत ्आयोजनाहW पीपीए हुन नसकेर 

:भा#वत भएका छन।् 

खासगर� कोFरयाल� लगानी रहेको २ सय १६ मेगावाटको मा�थ�लो DTशूल� १, साढे २० मेगावाटको 

मा�थ�लो मोद� र ४० मेगावाटको मोद� ए जल#व3युत ्आयोजना :भा#वत बनेका हुन।् मा�थ�लो DTशूल� १ 

का :वx
क नेपाल वाटर ए@ड इनजo डभेलपमे@ट कMपनीले बाराMबार ताकेता गFररहेको छ। Nय8तै ३० 

:1तशत कोFरयाल� कMपनी 'के वाटर' को लगानी रहन ेमा�थ�लो मोद� र मोद� ए आयोजना प1न पीपीएकै 

कारण रो\कएका छन।्  

कFरब एक साताअ1घ #व3युत ्:ा�धकरणका काय
कार� 1नद2शक मुकेशराज काHलेसJहतको टोल�को 

कोFरया *मणमा प1न यो #वषय उठेको �थयो। 'अमेFरकC डलरमा पीपीए हुनुपछ
  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 1न�योल गन
 उपस>म1त गठन गरेको �थयो। उपस>म1तले डलरमा पीपीए गFरएका 

VखMती र भोटेकोसी आयोजनाले पारेको असर र भ#व5यमा >लनुपन2 1नण
यका सMब@धमा अdययन गन2 

काया
देश पाएको �थयो। उपस>म1तले ती #वषय समावेश गर� #व3युत ्नी1त बनाई :8ताव गन
 एक 

मJहनाको समय पाएको �थयो। तर साढे ८ मJहना DबNन ैलाqदा प1न उपस>म1तले :1तवेदन बुझाएको 

छैन। 

स>म1तका सभाप1त जनाद
न शमा
ले उपस>म1तलाई अdययन 1छटो टंुqयाई स>म1तमा पेस गन
 ताकेता 

गरेको जानकार� Jदए।  

'#व>भ@न चरणमा अdययन र छलफल भएर :1तवेदन ब1नरहेको होला,' उनले भने, 'मैले :1तवेदन 1छटो 

पेस गन
 ताकेता गरेको छु।' उनले उपस>म1तले 1छzै :1तवेदन पेस गन2 र स>म1तको पूण
 बैठकमा 

छलफलप1छ आवYयक 1नण
य प1न 1छzै हुन ेआशा eयOत गरे।  



डलरमा पीपीए गन2/नगन2 भ@ने सMब@धमा अdययन गन
 ऊजा
 म@Tालयले प1न स>म1त गठन गरेको 

�थयो। तर लेखा स>म1तले उपस>म1त गठन गरेर डलरमा पीपीएसJहत सम� #व3युत ्नी1त बनाउन 

अdययन सु� गरेप1छ म@Tालय 1नि5Tmय बनेको �थयो।  

लेखाले गठन गरेको उपस>म1तले Nयस सMब@धमा #वw, सMबि@धत IेTका जानकार र 

सरोकारवालाहWसँग कFरब आधा दज
न पटक छलफल चलाएको �थयो। 'झ@ड ै५ मJहना भयो, 

उपस>म1तको बैठक न ैबसेको छैन,' लेखा <ोतले भ@यो, 'बैठक \कन नराVखएको र यसो गदा
 कसलाई के 

फाइदा हु@छ भ@ने बु�न स\कएन।' 

मा�थ�लो DTशूल� १ का :वx
क पीपीएका ला�ग #व>भ@न शिOत के@y धाइरहेको <ोतको दाबी छ। 'डलरमा 

पीपीए गन2 हो \क नगन2 हो भ@ने 1नण
य लेखाले अडाउनु भएन,' <ोतले भ@यो, '\क गन2 भ1नJदनु परय्ो \क 

नगन2 भ1नJदनुपरय्ो। कुनै 1नण
य नगदा
 काम सु� भएका आयोजना माT होइन जल#व3युNमा आउने 

सMभावना भएका #वदेशी लगानीसमेत :भा#वत भएको छ।' 

 

 


