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काठमाडौँमा ऱोडसेडडङको समाप्तत 

प्रदीऩ नेऩाऱ 

आजबोलरका सफ ैप्रधानभन्त्री य ऩानी ऊजाा भन्त्रारमका भन्त्रीहरू (बन्त्न त मसराई ऊजाा भन्त्रारम बननन्त्छ, तय 

वैकल्पऩक ऊजाा अरग्ग ैभन्त्रारम बएको हुनारे भ मसराई ऩानी ऊजाा भन्त्रारम बन्त्न रुचाउॉ छु) दश हजाय भेघावाट 

जर ववद्मुत ्उत्ऩादनको बाषण गछान ्। बाषण गरययहॉदा भार होइन, बाषण सकेय सुस्ताउॉदा ऩनन दश हजाय 

भेघावाट ऩानी बफजुरी उत्ऩादन गनुा नेऩार बायतफीच ववद्मुत ्सम्झौता गनुा जस्तो सहज काभ होइन बन्त्न ेऻान 

नतनीहरूभा जाग्दैन । भन्त्री त रौ भन्त्री बए, नतनराई ऩानी बफजुरीको जटटरता थाहा नहुन ऩनन सक्छ तय राभो 
प्रशासननक अनुबव भन्त्रारमको जानकायी ऩाएका सचचवहरू ऩनन मस्ता उट्ऩटयमाङ् बाषण कसयी सुनेय फस्न 

सक्छन ्? मो भेया राचग आश्चमाको ववषम हो । कम्तीभा ऩनन नतनीहरूरे बन्त्न सक्नुऩन ेहो– हजुय, वताभान 

नेऩारभा दश हजाय ववद्मुत ्उत्ऩादन ननकापन सककॉ दैन । कथम्कदाचचत ननकालरहारे ऩनन फापन सककॉ दैन ।  
ऩानीफाट दश हजाय भेघावाट बफजुरी ननकापनु बनेको एउटा तऩस्मा हो– जो कभाशीर नागरयकरे भार ऩूया 
गनासक्छ । काठभाडौँभा फस्ने, एउटा स्वीच चथचये कोठा झरभपर ऩान ेनागरयकराई त ऩानीफाट बफजुरी कसयी 
ननस्कन्त्छ बन्त्न ेकपऩना ऩनन हुॉदैन । आजकारका भन्त्री मा प्रधानभन्त्रीको काभ फननफनाउ ववद्मुत ्गहृको 
अवरोकन गन,े अलरक यहय गनेरे नघनॉसम्भ ऩुगेय ऩानी बफजुरीको उत्ऩादन मसयी हुॉदो यहेछ बनेय जान्त्नेसम्भको 
काभ बएको छ । भ आपैँ  ऩनन धेयै जान्त्दछु बनेय दाफी गटदानॉ तय ऩवातको भोदी ववद्मुत ्उत्ऩादनको लसरलसराभा 
सुरुङभा रततत फगेको भाटो हेना ऩुगेको छु । ऩुवा खोराको तमायी सुरुङफाट वायऩाय गयेको छु । दईु वटा सुरुङ मारारे 

त्महाॉ काभ गन ेइल्न्त्जननमयदेखख काभदायसम्भको भानव सॊशाधनरे कस्तो खतया फेहोयेय काभ गनुाऩदो यहेछ बन्त्न े

ऻान सॉगारेको छु । सॊसायका १० खतयनाक भध्मेको एउटा ऩहये सडकफाट भाचथपरो ताभाकोशीको गोङ्गयसम्भ 

जीऩभा गुडकेो छु । गोङ्गयभा एक जना बाइरे बनेका चथए– सय, मो फाटो त हाम्रा राचग केही ऩनन होइन, ऩहयाको 
ढुङ्गा सभातेय हाभीरे महाॉ काभ थारेका हौँ ।  
अथाात खोराभा ऩुगेय ऩmू भन्त्तय गयेय बफजुरी ननकापन सककॉ दैन बन्त्न ेसत्म सफैभा ऩुगोस ्।  
एक वषा अनघ भ साननभा भाईको फाॉधस्थर य ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेऩावय हाउससम्भको माराभा ऩुगेको चथएॉ । 
प्रोजेक्ट ननभााण अवचधबय यनघन यहन ेत्मस्तो फाॉधस्थर ननभााण सककएऩनछ उजाड फाॉधभा पेरयन्त्छ । कसयी फस्दा 
हुन ्त्मस्तो एक्रो अनकण्टाय स्थानभा थोयै कभाचायीहरू बन्त्न ेझस्स रागेको चथमो भराई ! त ैत्महाॉ त ऩातरो बए 

ऩनन भानव फस्ती चथमो ।  
मसऩालर गएको चथएॉ भ हेंवाखोरा हाइड्रोऩावय ननभााणस्थरभा । फाॉधको काभ सककन रागेको यहेछ । 
ननभााणकारभा चाय ऩाॉच सम भाननसहरूको उऩल्स्थनत हुन ेत्मो ठाउॉ  भ ऩुग्दा न ैजनसङ््मा घटेय सुॉकसुॉकाउन 

थालरसकेको चथमो य ऩनन चथए ऩचास जना जनत । फाॉधस्थरको काभ सककएऩनछ त्मो सङ््मा ऩाॉच जना जनतभा 
झछा  । साॉघुयो खोरो, दवुैनतय अनकण्टाय ऩहयो । जनत भाचथ हे¥मो उनत भन तलसान े। तीन चाय ककरोलभटय 

आसऩासभा भानव फस्ती छैन । सङ््मा घटेय आधा दजान बएको सभमभा कसयी फस्दा हुन ्फाॉदय रड्न ेत्मो बीयको 
ऩुछायभा हाइड्रोऩावयका कभाचायी ! 
काठभाडौँभा खखचचक्क फटन चथचये फपन ेफविसॉग जोडडएका छन ्असङ््म दु् ख, कष्ट य ऩीडाहरू ! तय सुन्त्न ेकोही 
छैन । फुझ्न ेत झन कोही छॉदै छैन ।  



ऩटहरे जरस्रोत भन्त्रारम हुॉदा त्मो ववद्मुत ्उत्ऩादनको साथी चथमो तय जफ त्मो साॉघुरयएय ऊजाा भन्त्रारम बमो 
त्मसको चते ऩनन साॉघुयो बमो । भन्त्रीहरू ऩटहरे गपाडी बए । ऩनछ भेघावाटको टहसाफ ककताफ गना थारे । आखखय 

भन्त्रारमका राचग भन्त्री बएका चथएनन ्नतनीहरू । भन्त्रीका राचग भन्त्रारमराई अङ्गबङ्ग गरयएको चथमो । ऊजाा 
भन्त्रीरे खाने ठाउॉ  ववद्मुत ्प्राचधकयण य ववद्मुत ्उत्ऩादक भार हुन थारेऩनछ ववद्मुत ्उत्ऩादनभा सुस्ती आउन 

थापमो । उत्ऩादकरे सुरुभै राखौँ रुवऩमाॉ फारुवाभा पापन ुऩन ेबमो । कुतका  ननकापमो ऩानी ऊजाा भन्त्रारमरे– 

उत्ऩादकरे झोराभा खोरा हारे ये ! ववदेशीसॉग प्रनत भेघावाट दश रुवऩमाॉबन्त्दा फढीभा ऩानी बफजुरी ककन्त्न ेऊजाा 
भन्त्रारमररे स्वदेशीराई छ रुवऩमाॉ ऩनन टदन चाहेन । ववद्मुत ्खरयद सम्झौता हुन नसकेय अड्ककएका छन ्साना 
नेऩारी ववद्मुत ्उत्ऩादकहरू तय ऊजाा भन्त्रारम धभाधभ डरयभा ठार ुय ववदेशी कम्ऩनीसॉग ववद्मुत ्खरयद 

सम्झौता गरययहेको छ । ककन ? मो ककनको उिय कसैसॉग छैन ।  
अको झनै पोहयी खेरभा रागेको छ ऊजाा भन्त्रारम । ववद्मुत ्उत्ऩादकराई याल्ष्िम प्रसायण राईनको सम्ऩका भा 
ऩ¥ुमाउन ेल्जम्भा नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणको हो । ननल्स्कएको बफजुरी खेय गइयहेको छ, चासो छैन ववद्मुत ्

प्राचधकयणराई । मो सभस्मा ऩनन भैरे साननभा भाईभा देखेको चथएॉ । केही ठाउॉभा ऩोर गाड्न नसकेय य केही ठाउॉभा 
प्रसायण राइनको ताय तान्त्न नसकेय ववद्मुत ्प्राचधकयण यलभता हेयेय फलसयहेको चथमो । सभस्मा सभाधान गना 
हुटहुटी राग्न ुऩने हो ऊजाा भन्त्रारमराई । थवऩन ेबफजुरीरे एक घण्टा भार ैबए ऩनन रोडशडेडङ घट््मो होरा तय 

प्राचधकयणरे वास्त ैनगयेको हुनारे, साननभा भाईका प्रफन्त्ध सञ्चारकसॉग भ आपैँ  – रौ न नछटो प्रसायण राइन 

जोडडटदन ुऩ¥मो, बन्त्न दभकको ववद्मुत ्स्टेशनसम्भ ऩुगेको चथएॉ । अनन मो प्रसायण राइनको चचन्त्ता य हुटहुटी हेंवा 
ववद्मुत ्उत्ऩादकका भहाप्रफन्त्धकको भुखफाट ऩनन सुनेय आएॉ भैरे ।  
सुन्त्दा सानोजस्तो राग्न ेमो जानकायी, नेऩारभा, खासगयी साना नेऩारी उत्ऩादकरे खेप्न ुऩयेको ऩीडा हो । याज्म 

सफैको शासक हो । झोराभा खोरा फोक्न ेअऩयाधीराई सजामॉ टदन ेकाभ याज्मको हो । झोराभा खोरा फोक्नेसॉग 

वावषाक कलभशन खाएय झोराभ ैखोरा फगाइयहन,े अनन आपैँ रे सॊयऺण गयेका झोरावादीहरूको अनुहाय देखाएय 

काभ गना चाहनेराई हतोत्साटहत गन ेअनन ववलबन्त्न फहाना देखाएय व्मल्क्त वा सॊस्थाराई काभ गना अप््मायो 
वातावयण फनाउन ेकाभ गन ेअचधकाय, ऊजाा भन्त्रारम, ववद्मुत ्ववकास ववबाग वा नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणराई 

टदन सककॉ दैन तय नतनरे मस ैगरययहेका छन ्। भैरे केही मस्ता आमाजनाको जानकायी ऩाएको छु, जो दश वषादेखख 

उत्ऩादन अनुभनत ऩर नवीकयण गयेय फसेका छन ्।  
बफजुरी चोने त भहाअऩयाधी हुन ेबइहारे । नतनीहरूको चोयी चऩुो रागेय हेनेराई ऩनन अऩयाधीको कोटाफाट फाटहय 

याख्न सककॉ दैन तय याज्म महाॉ ऩनन चकेुको छ । एकानतय त्मो जानकायी प्रसायण गछा  – परानो ल्जपराभा ववद्मुत ्

चोयी हुन्त्छ ! याज्मको काभ अरू नागरयकराई परानो ल्जपराभा चोयी हुन्त्छ, नतभीहरूरे ऩनन चोयी गदाा हुन्त्छ बनेय 

लसकाउन ेहोइन । ववद्मुत ्चोन,े चोयाउन ेसफैराई कानुनको दामयाभा पमाउने, अदारती कायफाहीभा रैजान,े ववद्मुत ्

चोयी ऩकिन ेकभाचायीराई अनतरयक्त सुववधा टदन,े कभबन्त्दा कभ चोयी हुन ेल्जपराराई सम्भान गन ेकाभ गयेय 

सजामॉ य लशऺाराई सॉगसॉग ैरैजान ेकाभ गन ेल्जम्भा बनेको याज्मको हो । अहॊ ऊजाा भन्त्रारमरे मस्तो 
ल्जम्भेवायीफोध गयेको कटहपमै देखखएन, कटहपम ैबेटटएन । जरस्रोत भन्त्रारम हुॉदा मो काभ ऩनन बएको चथमो ।  
मस्तो बद्रगोर ‗दश वषाभा दश हजाय भेघावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन‘ को बाषण गन ेप्रधानभन्त्री य ऊजााभन्त्रीको 
उऩल्स्थनतऩनछ हुन थारेको हो । ऊजाा भन्त्रारम बनेऩनछ त्मसभा ऩानीफाट उत्ऩादन हुन ेभार होइन, सौमा ऊजाा, वाम ु

ऊजाा, ऩृ् वी ऊजाा, प्राणी ऊजाा, सफ ैसभेटटन ुऩन ेहो । ऩानी ऊजााराई ऊजााको ऩटहरो स्रोत भाननन ुसही कुया हो तय 

वैकल्पऩक ऊजााराई ऊजाा भन्त्रारमको भातहत नपमाउन ुचाटहॉ फुखझनसक्नुको कुया हो ।  



याज्म य जनताफीच सुभधयु सम्फन्त्ध फनाउन ेल्जम्भा बनेको याज्मको हो । याज्मको प्रजाताल्न्त्रक ऩरयबाषा ऩनन 

नेऩारको सन्त्दबाभा फुझी नसक्नुको छ । प्रजातन्त्रको भभा बनकेो ल्जत्नेरे शासन गन,े हानेरे प्रनतऩऺभा फसेय 

सयकायको ननगयानी गन ेहो । प्रजाताल्न्त्रक प्रणारीभा हानुा य ल्जत्नुको फीचभा ठूरो बेद हुन्त्छ तय नेऩारभा त्मो बेद 

भेटाइएको छ । हानेहरू ढुङ्गाभुढा, भायकाट गयेय याज्मराई आऩmूलसत वातााभा फसापन फाध्म ऩान ेकाभ 

गरययहन्त्छन ्अनन ल्जत्नेहरू ल्जपर ऩयेय टुरुटुर ुयलभता हेना फाध्म छन ्। अफ सोच्न ेफेरा आएको छ, ढङ्गरे याज्म 

सञ्चारन गना नसक्न ेय भायकाटको आतङ्कराई आन्त्दोरनको नाभ टदनेहरूफाट नेऩाररे भुल्क्त खोल्जयहेछ । मटद 

याज्मरे चथनत फसाउन सक्दैन बन ेकाठभाडौँ उऩत्मकाको रोडसडेडङ आउन ेनौ वषासम्भ ऩनन अन्त्त्म हुनेछैन । 
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अरुण काबेऱीको सेयर ननष्कासन 

ताप्रेजुङ य ऩाॉचथयको सीभा ऺेरभा ननभााणको चयणभा यहेको अरुण काफेरी हाइड्रो ऩावय कम्ऩनीरे ती दफुै 
ल्जपराका आमोजना प्रबाववतका राचग १० प्रनतशत सेमय ननष्कासन गयेको छ । 
महाॉका प्रबाववत स्थानीमवासीका राचग रु १५ कयोड फयाफयको १५ राख ककिा सेमय ननस्कासन गरयएको हो । 
ल्जपराका साब्राख,ु लसनाभ, थमु्देन, चाल्क्सफोटे तथा ऩाॉचथयका नागी, थऩुा, अभयऩुय गाववसभा कम्तीभा ऩाॉच 

वषादेखख फसोफास गदैआएकाहरुरे सेमयका राचग आवेदन टदन सक्नेछन ्। 
प्रनतककिा रु १०० अङ्ककत भूपमको सेमयभा आजदेखख जेठ १७ गतेसम्भ आवेदन टदन सककने जरववद्मुत ्

आमोजनाका डडपरी सुवेदीरे जानकायी टदए । न्त्मूनतभ रु ऩाॉच हजायदेखख रु १० राखसम्भ सेमयका राचग आवेदन 

टदन ऩाइन ेछ । मसऩनछ ऩुन् कम्ऩनीरे अन्त्म सवासाधायणका राचग सभेत २० प्रनतशतरे हुन आउन े३० राख ककिा 
सेमय आह्वान गन ेसुवेदीको बनाइ छ । 
कम्ऩनीको कुर रु एक अफा ५० कयोड अचधकृत ऩुॉजी यहेको य सो ऩुॉजीराई रु १०० का दयरे एक कयोड ५० राख 

सेमयभा ववबाजन गरयएको छ । ऩल्च्चस भेगावाट ऺभताको काफेरी फी ऩरयमोजना ताप्रेजुङ य ऩाॉचथयको सीभा 
ऺेरभा आचथाक वषा २०७०/७१ देखख ननभााणका िभभा यहेको छ । 
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तामाकोसीको काम सुरु हुन सकेन 

ददऱबहादरु केसी 
दोरखाको राभाफगय गाववसभा स्वदेशी रगानीभा ननभााणाधीन ४५६ भेगावाटको भाचथपरो ताभाकोशी 
आमोजनाको काभ अझै सुरु हुन सकेको छैन । आमोजनाको काभ स्थानीमको सेमय वववाद य सेमयभा भजदयुको 
भागरे एक भटहनासम्भ ठप्ऩ बएको चथमो । ऩूवाननधाारयत कामािभअनुसाय ३ भटहनाऩनछ आमोजनाफाट ववद्मुत ्

उत्ऩादन रक्ष्म याखे ऩनन बूकम्ऩरे गदाा कम्तीभा २ वषा ऩय ऩुगेको छ । 
बूकम्ऩरे आमोजनाको बौनतक सॊयचनाभा ठूरो ऺनत नबए ऩनन प्रवेश भागा फढी ऺनत बएको छ । सडक खरुाउन े

प्रमास बूकम्ऩ रगि ैजायी यहे ऩनन अझै ऩूया हुन सकेको छैन । आमोजनाको ऩटहरो चयणभा गोंगयदेखख हेडफक्स 

राभाफगयसम्भको प्रवेश भागा ऩुन् ननभााणको काभ भॊलसयदेखख जायी छ । छ्मोतछ्मोतदेखख सजासाफ्ट जान े४ 

ककरोलभटय सडक ऩनन हारसम्भ ननभााण हुन सकेको छैन । 
राभाफगयको काब्रेबीयभा सफैबन्त्दा फढी ऺनत बएको ४०० लभटय सडकभा सुरुङ फन्त्न ेबएको छ । आमोजनाको 
ऩयाभशादाता नयकन्त्सपट–पमाह्भेय य ननभााण कम्ऩनी लसनो हाइड्रोको सॊमुक्त टोरीरे गयेका अध्ममनऩनछ 

सुरुङभागा न ैउऩमुक्त ववकपऩ बएको ठहय गयेको आमोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्त्मौऩानेरे जानकायी टदए । 
सडकका राचग ३६० लभटय सुरुङ ननभााण हुन ेउनरे फताए । डडजाइनको अल्न्त्तभ टुॊगो राचग सकेको छ । काब्रेबीयभा 
सडकको िमाक न ैनयहन ेगयी बीय खसेको छ । अचधकाॉश ठाउॉभा ऩटहयो खसेय ठूरा ठूरा ढुॊगा थवुप्रएका छन ्। ―नमाॉ 
िमाक खोपनुबन्त्दा सुरुङभागा न ैसुयक्षऺत हुन ेऩयाभशादाताहरूको ननष्कषा छ‖ उनरे बन,े ―३६० लभटय सुरुङभागा 
ननभााणका राचग साढे ११ कयोड राग्न ेअनुभान छ ।‖ 

फोडा फैठकको ननणाम हुनासाथ सुरुङभागा ननभााण सुरु गने तमायी छ । काभ सुरु गयेको ३ देखख ४ भटहनाभा सुरुङभागा 
खपुन ेउनरे फताए । 
बूकम्ऩरे ऩटहयो जाॉदा लसॊगटीदेखख राभाफगयसम्भको ३३ केबी प्रसायण राइनको खम्फा य तायहरूको भभातको काभ 

बइयहेको छ । तालरका अनुसाय ०७३ साउनफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म चथमो । आमोजनाको गोंगयदेखख 

ककनेसम्भको २२० केबी प्रसायण राइन ननभााण सुचारु छ । बूकम्ऩरे ऺनत ऩ-ुमाएको सडकरगामतका ऩूवााधाय 

ननभााणको काभ तत्कार सुरु बए ०७४ अल्न्त्तभसम्भभा आमोजना ऩूया हुनेछ । 
उच्चस्तरीय टोऱीद्वारा आयोजनास्थऱ ननरीऺण 

ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीसटहतको उच्चस्तयीम टोरीरे भाचथपरो ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजनाको 
स्थरगत ननयीऺण गयेका छन ्। भन्त्री यामभाझीसटहत आमोजनास्थर ऩुगेको टोरीरे राभाफगयल्स्थत हेडफक्स 

ऺेर, गोंगय ववद्मुत गहृ, प्रवेशभागारगामतको ननयीऺण गयेका चथए । 
भ्रभण टोरीभा व्मवस्थावऩका सॊसद् ववकास सलभनतका सबाऩनत यवीन्त्द्र अचधकायी, कृवष तथा जरस्रोत सलभनतका 
सबाऩनत गगन थाऩा, ऊजाा सचचव सुभनप्रसाद शभाा, नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज 

काफ्रेरगामतरे आमोजनाको अवरोकन गयेका चथए । 
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ऩञ्चशे्वर ऩररयोजना सऩनामै सीममत  

बफया गडार  

ऩञ्चशे्वय गाववस–४ का गोयख साकी योजगायीका राचग बायत जान थारेको दईु दशक बफनतसक्मो। बायत गएय 

भजदयुी गयेय कभाएको ऩैसारे उनको घयको चरुो फरेको छ। नर बन ेबोकबोकै फस्नुऩन ेअवस्था आउॉ्मो। तय 

बायतभा बन ेजस्तो काभ ऩाउन गाह्रो छ। काभ खोज्दैभा भटहनौं बफत्छ, काभ ऩाए ऩनन सोच ेअनुरुऩ सहज छैन।  
घय आॉगनभा ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना फन्त्छ गाॉउभ ैयोजगायी ऩाइन्त्छ। बायत जान ेटदन गए बनेय खसुी बएको ऩनन वषौं 
बफत्मो। उनी ऩरयमोजना अनघ फढ्दै छ बनेको सुन्त्दा धेयैऩटक खसुी बए तय उनको सऩना अझै ऩूया बएको छैन। 
 

'अफ त ऩरयमोजना ऩक्कै फन्त्छ बन्त्दै सऩना देखन् थारेको धेयै बमो,' ५० वषॉम साकी बन्त्छन,् 'ऩरयमोजनाको काभ 

अनघ फढे त मत ैयोजगायी ऩाइन्त््मो, चाॉडो काभ सुरु बए बायतभा बौंतारयन ुऩदैन्मो।' वषौंदेखख उनको सऩना 
सऩनाभ ैसीलभत छ। 
 

उनराई झैं भहाकारी– ५ का दानफहादयु चन्त्दराई ऩञ्चशे्वयफाट योजगायी ऩाउन ेआशा छ। चाॉड ैऩरयमोजनाको काभ 

सुरु होरा य योजगायी ऩाइएरा बन्त्न ेआसभा उनी छन।् 'महाॉ कुन ैयोजगायी छैन, ऩरयमोजना अनघ फढे काभ 

ऩाइन्त््मो,' उनरे बन े'अरु योजगायी महाॉ सम्बव छैन।' 
 

भहाकारी तटीम ऺेरका फैतडी रगामत डडपेधयुा, दाचुारा, कञ्चनऩुयका फालसन्त्दा ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना काभ चाॉड ै

अनघ फढ्नेभा आशावादी छन। दशकौंदेखख दे्दै आएको सऩना ऩूया हुनेभा दृढ छन।् 
 

'अटहरेसम्भ ववकास ननभााणका कुन ैकाभ अनघ फढन सकेन,' भहाकारी–२ फस्कुका यभेश चन्त्द बन्त्छन,् 'अफ 

ऩञ्चशे्वयको कायण ववकास तीव्र रुऩभा होरा कक बन्त्न ेरागेको छ।' 
 

फैतडीको दक्षऺणी तपरा स्वयाडका फालसन्त्दा दशकौंदेखख सयकायफाट उऩेक्षऺत बएको चन्त्दको ठहय छ। 'उनीहरु 

याज्मको व्मवहायफाट ननयाश छन।् जुनसुकै सयकाय आए ऩनन याज्मरे हाभीराई हेदैन,' चन्त्दरे बने। 
 

तपरो स्वयाड जोडन ेएक भार ैसडक ऩाटन–ऩञ्चशे्वय तीन दशकदेखख फन्त्न सकेको छैन। २०३९ सारभा थारनी 
गरयएको उक्त सडकखण्ड अटहरे ऩनन अधयैु छ। ३३ ककरोलभटय लशवनाथको भछारेसम्भ जीऩ सञ्चारनभा आए 

ऩनन फखाासॉग ैकच्ची सडक अवरुद्ध हुदाॉ फन्त्द हुन ेगयेको छ। तीन दशकबन्त्दा फढी सभमसम्भ ऩनन ६४ ककरोलभटय 

दयुीभा यहेको ऩञ्चशे्वयसम्भ सडक ऩुग्न सकेको छैन। लशवनाथको सुपरेखानीसम्भ भार ैट्र्माक खोलरएको छ। एक 

वषाभा दईु ककरोलभटय सडक ननभााण बएको बए अटहरेसम्भ सडक ऩूया बइसक्न ेकुराउका ताया चन्त्द फताउॉछन।् 
 

ऩरयमोजनाको काभ अनघ फढे स्थानीमराई न ैयोजगायीको राचग प्राथलभकता टदइनुऩन ेचन्त्दको धायणा छ। 
योजगायीभा स्थानीमको हक सुननल्श्चत हुन ुजरुयी छ। ऩञ्चशे्वय वयऩयको ऺेर अझै ऩनन ववकासको भेरुदण्डभा 
जोडडन नसकेको चन्त्द फताउॉछन।् 
 

भहाकारीभा ऩुर छैन। त्मसैरे तटीम ऺेरका नदी तना जोखखभ भोपदै आएका छन। ट्मुफ य डॊु ुगाभा भहाकारी 



तछान।् मस िभभा धेयैरे ज्मान गुभाउनुऩयेको नागाजुान उच्च भाववका प्राचामा भहाभरलसॊह साउद फताउॉछन।् 
'दैननक उऩबोग्म साभग्रीको राचग बायतकै बय ऩनुाऩन ेअवस्था छ,' प्राचामा चन्त्दरे बने। 
 

'बायत नगई हुन्त्न नदी तना खोज्दा ज्मान गुभाउनुऩन ेहुन्त्छ,' भहाकारी–५ फजगाडाकी देवकी चन्त्द बल्न्त्छन,् 

'बायतकै बयभा नुन–तेर चरेको छ, नेऩारको बय ऩयको बए ल्जववका चराउन सभस्मा हुन्त््मो।' 
 

वषौंदेखख भहाकारीभा ऩुरको राचग हायगुहाय गदै आए ऩनन कटहपम ैसुनुवाइ नबएको दखेुसो उनरे गरयन। बएन। 
बखायैभार ैल्जपरा ववकास सलभनतरे ऩञ्चशे्वयभा झोरुॊगे ऩुरको राचग फजेट भाग गदै भन्त्रारमराई ऩर ऩठाएको 
छ। 
 

राभो सभमसम्भ ऩरयमोजनाको काभ अनघ फढ्न नसक्दा स्थानीमभा ननयाशा छाएको फैतडी उद्मोग वाखणज्म 

सॊघका अध्मऺ नयफहादयु चन्त्दरे फताए। अझै फन्त्छ फन्त्दैन महाॉका स्थानीम ववश्वस्त हुन सकेका छैनन।् राभो 
सभमसम्भ काभ अनघ नफढ्दा स्थानीम ववश्वस्त हुन नसकेका हुन।् 
 

२०५२ सार तत्कारीन प्रधानभनरी शयेफहादयु देउवाको ऩाराभा भहाकारी सल्न्त्ध बएको चथमो। उक्त सल्न्त्धभा ५ 

हजाय ६ सम भेगावाट ऺभताको ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ऩरयमोजना फन्त्न ेउपरेख चथमो। 
 

भहाकारी सल्न्त्धको ६ भटहनाभा ऩरयमोजना सञ्चारन हुन ेबननए ताऩनन तीन दशकबन्त्दा राभो सभमसम्भ ऩनन 

ननभााण कायम् अनघ फढ्न सकेको छैन। 
 

६ भटहनालबर डडवऩआय तमाय गयी आठ वषालबर ननभााण सम्ऩन्त्न गन ेसहभनत बएको चथमो। २०६५ असोजभा 
नेऩार य बायत सचचवस्तयको तेस्रो फैठकरे ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजनाको ववकास, कामाान्त्वमन तथा 
सञ्चारनको राचग ऩञ्चशे्वय ववकास प्राचधकयण गठन गन ेननणाम गयेको चथमो त्मसको एक वषाऩनछ फसेको दवुै 
देशका सचचवस्तयीम चौथो फैठकरे ऩञ्चशे्वय ववकास प्राचधकयणको कामासूची ऩारयत गयी दवुै देशका सयकायफाट 

स्वीकृत गयाउन ेसहभनत बएको चथमो। 
 

२०७१ साउनभा बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्द्र भोदीको नेऩार भ्रभणभा ऩरयमोजना अनघ फढाउन ेसहभनत बएको 
चथमो। दवुै देशका प्रधानभन्त्रीको उऩल्स्थनतभा तत्कारीन ऊजाा सचचव याजेन्त्द्रककशोय ऺेरी य बायतका याजदतू 

यल्न्त्जत येरे हस्ताऺय गयी अनुभोदन गयेका चथए। 
 

सहभनतऩनछ काभ अनघ फढ्रा बन्त्न ेआसभा फसेका स्थानीम अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन।् 
 

२०७१ असोजभा फसेको ऩञ्चशे्वय ववकास प्राचधकयणको ऩटहरो फैठकरे ववधान ऩारयत गयी त्मसको दईु 

भटहनाऩनछको फैठकरे नेऩार य बायतरे तमाय गयेको ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन एकीकृत गयी सॊमुक्त ववस्ततृ 

आमोजना प्रनतवेदन गन ेल्जम्भा बायतको वाऩकोस लरलभटेडराई टदएको चथमो। 
 

मस आमोजनारे प्रबाव ऩान ेनेऩारतपा को बूबागको वातावयणीम प्रबाव भूपमाॊकन अध्ममन प्रनतवेदन स्वीकृनतको 
राचग जनसॊ्मा तथा वातावयण भन्त्रारमभा ऩुगेको छ। 



 

एक सम ३८ ककरोलभटय ब्रह्भदेव–ऩञ्चशे्वय ऩहॉुुच सडक सम्बाव्मता अध्ममन कामा अल्न्त्तभ चयणभा ऩुगेका 
ऩञ्चशे्वय ववकास प्राचधकयणरे जनाएको छ। 
 

उच्च फाॉध फाॉधेय ननभााण हुन ेजराशाममुक्त आमोजनारे ववस्थावऩत हुन ेस्थानीम फालसन्त्दाको जीवनस्तय उकास्न 

य ऩुनवाास तथा ऩुनस्थााऩना गना अध्ममन कामा जायी यहेको प्राचधकयणरे जनाएको छ। 
 

कुर ६ हजाय ६ सम ९० भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन गन ेय नेऩारतपा  कञ्चनऩुय य बायतको केही ब–ूबागभा सभेत 

लसॉचाइ सुववधा उऩरब्ध गयाउन ेसो आमोजनाको रक्ष्म छ। 
 

ऩञ्चशे्वय उच्च फाॉध तथा रूऩारीगाड रय–येगुुेटटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी तीन खफा ३६ अफा रूऩैमाॉ 
(चायसम ७५ लभलरमन अभेरयकी डरय) राग्न ेबएको छ। 
 

सो आमोजनाभा नेऩाररे करयफ एक खफा २६ अफादेखख एक खफा ३० अफा रूऩैमाॉभार रगानी गनुाऩन ेफताइन्त्छ। १० वषा 
ननभााण अवचध बएको खण्डभा नेऩाररे प्रनतवषा १३ अफा रूऩैमाॉभार रगानी गये हुन ेदेखखन्त्छ। आमोजना अगाडड 

फढेको खण्डभा सो ऩरयभाणको यकभ रगानी गना नेऩारका राचग बन ेखासै गाह्रो ऩन ेदेखखॉदैन। 
 

आमोजनाफाट नेऩाररे वावषाक ३४ अफा ५० कयोड रूऩैमाॉ प्राप्त हुन ेय भत्स्मऩारन, काफान व्माऩाय, लसॉचाइ तथा 
ऩमााऩमाटन, जडीफुटी, परपूरभा उपरे्म आम्दानी गना सककन्त्छ। सो आमोजनाको फाॉधस्थर सन ्१९५६ भा नै 
बायतीम ऩऺरे ऩटहचान गयेको चथमो।  
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अरुण काबेऱीको सेयर ननष्कासन  

ताप्रेजुङ य ऩाॉचथयको सीभा ऺेरभा ननभााणको चयणभा यहेको अरुण काफेरी हाइड्रो ऩावय कम्ऩनीरे ती 
दफुै ल्जपराका आमोजना प्रबाववतका राचग १० प्रनतशत सेमय ननष्कासन गयेको छ ।  
महाॉका प्रबाववत स्थानीमवासीका राचग रु १५ कयोड फयाफयको १५ राख ककिा सेमय ननस्कासन गरयएको 
हो । ल्जपराका साब्राखु, लसनाभ, थमु्देन, चाल्क्सफोटे तथा ऩाॉचथयका नागी, थऩुा, अभयऩुय गाववसभा 
कम्तीभा ऩाॉच वषादेखख फसोफास गदैआएकाहरुरे सेमयका राचग आवेदन टदन सक्नेछन ्। 
 

प्रनतककिा रु १०० अङ्ककत भूपमको सेमयभा आजदेखख जेठ १७ गतेसम्भ आवेदन टदन सककने जरववद्मुत ्

आमोजनाका डडपरी सुवेदीरे जानकायी टदए। न्त्मूनतभ रु ऩाॉच हजायदेखख रु १० राखसम्भ सेमयका राचग 

आवेदन टदन ऩाइन ेछ । मसऩनछ ऩुन् कम्ऩनीरे अन्त्म सवासाधायणका राचग सभेत २० प्रनतशतरे हुन 

आउन े३० राख ककिा सेमय आह्वान गन ेसुवेदीको बनाइ छ । 
 

कम्ऩनीको कुर रु एक अफा ५० कयोड अचधकृत ऩुॉजी यहेको य सो ऩुॉजीराई रु १०० का दयरे एक कयोड ५० 

राख सेमयभा ववबाजन गरयएको छ । ऩल्च्चस भेगावाट ऺभताको काफेरी फी ऩरयमोजना ताप्रेजुङ य 

ऩाॉचथयको सीभा ऺेरभा आचथाक वषा २०७०÷७१ देखख ननभााणका िभभा यहेको छ । यासस   
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बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन आतुर छौं : स्थानीय  

नयहरय साऩकोटा 
फूढीगण्डकी जरववद्मुत आमोजना ऺेर गोयखा य धाटदङका स्थानीमरे सो आमोजना ननभााण गना आपूहरु 

आतुय यहेको फताएका छन।् सोभफाय आरुघाटभा आमोल्जत कृवष तथा जरस्रोत सलभनत य प्रबाववत ऺेरका 
स्थानीमफीचको अन्त्तकिा मा कामािभभा स्थानीमरे आमोजनारे अन्त्मोरभा याखेको बन्त्दै तत्कार काभ 

अनघ फढाएभा स्थानीमरे कुनै अवयोध नगने प्रनतफद्धता जनाए।स्थानीम यजभटदन लभमाॉरे फूढीगण्डकी 
आमोजना ऺेरका स्थानीम फास उ्न तमाय यहेको फताउॉ दै बने 'देशकै राचग भुहाय फदलरन्त्छ बन ेहाभी मो 
ठाउॉ  छाड्न तमाय छौं, तय तत्कार फनाउनुऩमोुो।' प्रबाववत ऺेरका स्थानीमराई ल्जववकोऩाजान के हुने? 

ववस्थावऩत बएऩनछको अवस्था कस्तो हुने बन्त्नेभा अन्त्मोरभा नयाखी काभ अनघ फढाउन स्थानीमरे 

जरस्रोत सलभनत य धाटदङ, गोयखाका सॊुासदराई अनुनम सभेत गये। सलभनतका सबाऩनत गगन थाऩा 
सटहत अन्त्म ऩदाचधकायी य दईु ल्जपराका साॊसद गयी २५ जनाको उऩल्स्थनत यहेको अन्त्तकिा मा कामािभभा 
सयोकाय सलभनत अध्मऺ हयेयाभ ढकाररे तत्कार आमोजना ननभााणभा सहमोग गना दवुै ल्जपराका २७ 

गाववसका स्थानीम तमाय यहेको फताए। 'अफ जसयी ऩनन आमोजना फनाउनुऩछा , ववकास ननभााणका काभ 

योक्न ुहुॉदैन,' उनरे बन,े 'जग्गा योक्का गन,े अनन अफ नफनाउनेनतय राग्नुबमो बने हाभी जे गना ऩनन 

तमाय हुन्त्छौं।' 
 

प्रबाववत ऺेरका स्थानीमरे सॊसदीम सलभनतराई ऩुन्स्थाऩना तत्कार गना, भुआब्जा ववतयणको भाऩदण्ड 

तमाय गना, तत्कार ववतयणको व्मवस्था गना, बूकम्ऩऩीडडतराई दईु राख अनुदान टदन, ववस्थावऩतको 
हकभा नमाॉ व्मवस्था गना, ऐरानी जग्गाको नाऩजाॉच गना सभेत भाग गयेका छन।् ऩीडडतरे कृवष तथा 
जरस्रोत सलभनतका सबाऩनत थाऩाराई भागऩर फुझाउॉ दै आगाभी वषालबर भुआब्जाको व्मवस्था गना 
सलभनतरे ऩहर गरयटदनुऩने भागसभेत याखे। आमोजनाको काभरे गनत लरन नसक्दा स्थानीम अन्त्मोरभा 
यहनुऩयेको गुनासो प्रबाववतको छ। धाटदङका सॊुासद याजेन्त्द्र ऩाण्डरेे आमोजना ननभााणसॉगै स्थानीमको 
खसुीसभेत हेरयनुऩने धायणा याखे। सॊुासद चचनकाजी शे्रष्ठरे सयकायरे जनताराई ववश्वासभा लरएय अनघ 

फढ्दा आमोजना ननभााणको काभ अनघ फढ्न ेय जनतारे नै सम्ऩन्त्न गना सहमोग गनेभा आशावादी हुन 

अनुयोध गये। 
 

स्थानीमको गुनासो सुनेऩनछ सलभनत सबाऩनत थाऩारे स्थानीमको सहमोग यहेका फेरा आमोजना फनाउन 

सयकायरे दृढता देखाएन य चाटहने जनत फजेट बफननमोजन गयेय काभ अनघ फढाएन बने सधैं एकै अवस्था 
यहन नसक्न ेफताए। उनरे स्थानीमराई बने, 'आमोजना हाम्रो रगानीरे न ैफन्त्नेछ, तऩाईंहरु ढुक्क 

हुनुहोस।्' भुआब्जा ववतयण, ऩुनस्थााऩनाका ववषमराई बने मोजनाफद्ध रुऩभा अनघ फढाउनुऩन ेउनरे 

फताए। याल्ष्िम गौयवको उक्त आमोजना ननभााण गदाा फहुउद्देश्मीम रुऩभा अनघ फढाउन सके घाटा नहुने 



उनरे तका  गये। आमोजना कुन भोडालरटीफाट फनाउने बन्त्नेभा ऩनन आमोजनारे टुॊगो रगाउनु आवश्मक 

यहेको तका  उनको चथमो। नेऩारलबरै प्रहयी, सेना, टेलरकभ जस्ता ननकामभा रगानी गन ेऩैसा यहेकारे 

सयकायरे आॉट गयेभा आमोजना ननभााण गना ऩैसा अबाव नहुन ेउनरे फताए। 'फैंकभा ऩैसा थवुप्रएको छ, 

रगानीको खोजी गनुाऩन ेफेरा आएको छ, हाभीराई मोजना चाटहएको हो, ऩैसा जुटाउन गाहो छैन।'  
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चचमऱमे अगाडड बढ्यो, तामाकोशी उस्तै 
गत वषाको बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीका कायण ननभााण कामा योककएका आमोजनाको काभ अगाडड फढेको छ । 
नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणको सहामक कम्ऩनी चचलरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीरे ननभााण गरययहेको भाचथपरो साञ्जेन 

य साञ्जेनको काभ तीव्ररूऩभा अगाडड फढेको छ । मस्त ैयाल्ष्िम गौयवको आमोजनाको रूऩभा यहेको भाचथपरो 
ताभाकोशीको काभ ऩनन अगाडड फढेको प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्त्मौऩानेरे जानकायी टदए । 
राभाफगयको काब्रेबीयभा सुरुङ ननभााणको काभ शुरू गन ेतमायी गरयएको छ बने फाॉध ननभााण कामा अनघ फढेको छ । 
उक्त स्थानभा कयीफ ४ सम लभटय सडकखण्ड बूकम्ऩका कायण ऺनत बएको चथमो । नमाॉ िमाक खोरेय फाटो 
फनाउनुबन्त्दा सुरुङ न ैउिभ हुन ेननष्कषाका साथ रू. ११ कयोड थऩ रगानी गयेय काभ शुरू गना राचगएको  प्रवक्ता 
न्त्मौऩानेको बनाइ छ । 
ऩूवाननधाारयत कामातालरकाअनुसाय आगाभी साउनफाट ववद्मुत ्ु  ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखखएको आमोजना बूकम्ऩका 
कायण कयीफ डढे वषा ऩय धकेलरएको छ । मस्त ैआमोजनाको गोगयदेखख ककनेसम्भको २ सम २० केबी प्रसायण 

राइनको काभ अगाडड फढेको छ बन ेसडक भभात तथा फाॉध, ववद्मुत ्गहृको काभ ऩनन शुरू बएको छ ।   
यसुवाभा आमोजनास्थर यहेको साञ्जेन, भाचथपरो साञ्जेनको काभ ऩनन अगाडड फढेको साञ्जेन जरववद्मुत ्

कम्ऩनीका आमोजना प्रभुख चगरययाज अचधकायी फताउॉछन ्। सहज रूऩभा इन्त्धन ऩाउन थारेऩनछ ननभााण कामा 
अनघ फढाइएको हो । बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीका कायण सभस्माभा पसेको भाचथपरो साञ्जेनको सुरुङ वषााअगाव ै

सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म छ ।   
कुर २ हजाय १ सम लभटयभध्मे हारसम्भ १ हजाय १ सम ३० लभटय सुरुङ ननभााण बइसकेको छ । ‗डढे भहीनालबर ै

सुरुङ सम्ऩन्त्न गन ेगयी काभ शुरू गयेका छौं,‘ आमोजना प्रभुख अचधकायीरे बन े। भाचथपरो साञ्जेनको ऺभता १८ 

दशभरव ८ भेगावाट य साञ्जेनको ४२ दशभरव ५ भेगावाट यहेको छ ।   
दवुै आमोजनाको रागत रू. ७ अफा २४ कयोड यहेको छ । साञ्जेन खोराको ऩानीभा यसुवाको नतरुच ेफगयभा फाॉध फाॉधी 
१ हजाय ४ सम लभटय राभो सुरुङ तथा ४ सम ८० लभटय राभो ऩेनस्टक ऩाइऩफाट १८ दशभरव ८ भेगावाट ववद्मुत ्ु  ्

ननकापन ेमोजना यहेको छ ।    
सोही ववद्मुत ्गहृफाट ननस्केको ऩानी य लसम्फ ुखोराको ऩानी लभसाई ३ हजाय ६ सम लभटय राभो सुरुङ तथा  १ हजाय 

१ सम २० लभटय ऩेनस्टक ऩाइऩको सहामतारे ४२ दशभरव ५ भेगावाट ववद्मुत ्साञ्जेनको नाभभा ननकालरनेछ । 
हार आमोजनाको काभ कयीफ ५० प्रनतशत सम्ऩन्त्न बएको छ । कुर ५ हजाय २ सम लभटय राभो सुरुङभध्मे 

हारसम्भ ७ सम ६० लभटय भार ैसम्ऩन्त्न बएको छ ।    
मस्त ैचचलरभ ेजरववद्मुत ्ु  ्कम्ऩनीरे ननभााण गरययहेको यसुवागढीको काभराई गनत टदन ेतमायी गरयएको छ । १ 

सम ११ भेगावाट ऺभताको सो आमोजना यसुवाको थभुन य टटभुये गाववसभा ऩछा  । नेऩार य चीनको स्वशालसत ऺेर 

नतब्फतको सीभाभा ननभााण गरयएको सो आमोजनाको सफ ैसॊयचना बूलभगत यहेको छ । 
यसुवागढी छेउको नतब्फततपा फाट प्रवाह हुन ेबोटेकोशी नदीभा फाॉध फाॉधी ४ हजाय २ सम लभटय राभो हेडयेस सुरुङ 

एवभ ्३ सम १३ लभटय राभो ऩेनस्टक ऩाइऩको सहामतारे तातोऩानी बीयलबर ववद्मुत ्ु  ्उत्ऩादन गरयनेछ । 
बूकम्ऩअनघ सो आमोजनाको कयीफ ३ हजाय लभटय सरुुङ ननभााण गरयएको चथमो । यासस 
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४३ मेगावाट ऺमतामा १४ मेगावाट मात्र ै

ववप्रव बट्टयाई 

४३ भेगावाट ऺभताका ववद्मुत ्आमोजना सञ्चारनभा यहे ऩनन १४ भेगावाट भार ववद्मुत ्उत्ऩादन 

बइयहेको छ । राभो सभमको खडयेीका कायण खोराभा ऩानी घट्दा अचधकाॊश आमोजनाको उत्ऩादन 

घटेको हो । महाॉका भाई य ऩुवाखोराभा यहेका ववद्मुत ्गहृरे दईु साताअनघ अझ कभ ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गयेका चथए । केही टदनदेखख हपका वषाा सुरु बएकारे उत्ऩादनभा सुधाय आएको हो । 
चचसाऩानी य दानाफायीभा यहेको २२ भेगावाटको साननभा य उसैको ८ भेगावाटको क्मासकेट आमोजनाफाट ८ 

भेगावाट भार उत्ऩादन बइयहेको छ । गोदकल्स्थत काफेरी करयडोयको सफस्टेसनभा साननभाका दवुै 
ववद्मुत ्गहृको ववद्मुत ्केन्त्द्रीम प्रसायणराइनभा जोडडएको छ । 
खोराभा ऩानीको फहाव फढ्न थारेकारे आमोजनारे अफ ननयन्त्तय उत्ऩादन फढ्न ेजनाएको छ । चतै 

वैशाखको अत्मन्त्त ैसु्खा माभभा १ हजाय ककरोवाट भार उत्ऩादन गयेको ६ दशभरव २ भेगावाटको 
ऩुवाखोराको उत्ऩादन ३ भेगावाट ऩुगेको काफेरी करयडोयका दीऩक याईरे फताए । ऩुवाखोराको ऩानी प्रमोग 

गयेय ननभााण बएको ल्जपराको एक भार सयकायी स्वालभत्वको आमोजना सु्खा माभभा फढी न ैप्रबाववत 

हुने गयेको छ । 
भाईखोराको ऩानीराई प्रमोग गयेय गोदकभा सञ्चालरत ४ दशभरव ५ भेगावाटको साना भाईखोरा 
ववद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन १ हजाय ६ सम ककरोवाट छ । छोटो हेड बएको मस आमोजनारे सु्खा 
माभभा ४/५ ककरोवाट भार ववद्मुत ्उत्ऩादन गना सकेको नतपकेनील्स्थत सफस्टेसनरे जनाएको छ । 
टहभार दोरखा हाइड्रो प्रालररे मो आमोजना सञ्चारन गयेको हो । 
ऩुवाभझुवाभा सञ्चालरत जोशी हाइड्रोऩावयको अप्ऩयऩुवारे १ हजाय ७ सम ककरोवाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गदै 

आएको छ । ३ भेगावाट ऺभताको मो आमोजनाका ववद्मुत ्ऩाॉचथयतपा  जाने गयेको छ । 
भाव ुय भाइभझुवाभा सञ्चालरत ९ दशभरव ९८ भेगावाट ऺभताको अप्ऩयभाई हाइड्रो व्मावसानमक 

उत्ऩादनको अल्न्त्तभ तमायीभा छ । आन्त्तरयक ऩयीऺणभा यहेको मो आमोजनाको ववद्मुत ्ऩनन 

गोदकल्स्थत काफेरीको सफस्टेसनभा जोडडने छ । अप्ऩयभाईको ६ भेगावाटको क्मासकेट आमोजना 
ननभााणाधीन छ । जोशी हाइड्रोऩावयको याजदवुारीभा ८ भेघावाटको अको आमोजनाको काभराई 

ननयन्त्तयता टदएको छ । 
नाम्सालरङ, नमाॉफजाय य सूमोदम नगयऩालरकाको फीचभा ऩन ेजोगभाई खोराभा ननभााणाधीन ७ दशभरव 

६ भेगावट ऺभताको जोगभाई खोरा साना जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ ७० प्रनतशत सककएको छ । 
फयफोटे य शाल्न्त्तडाॉडा फीचको ऩुवाखोराभा ननभााणाधीन ४ भेगावाटको ऩुवाखोरा वान जरववद्मुत ्

आमोजनाको काभ ३५ प्रनतशत सककएको ननभााण ऩऺरे जनाएको छ । दईु वषा लबरभा ल्जपराभा ७८ 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुने छ । 
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वषेनी २ अबब ववननयोजन गरेर बुढीगण्डकी आयोजना बन्दैन : गगन 

हरयहयलसॊह याठौय 

जग्गा योक्का तय भुआब्जा ख ै?  

 बुभाकपमाराई ननरुत्साटहत गना भाग  

 फजेट खफौं को ववननमोजन २ अफ ंभारै ?  

प्रस्ताववत फहुउदेश्मीम फुढीगण्डकी जरववद्मुत आमोजना ननभााण गना वषेनी २/३ अफा फजेट बफननमोजन 

गयेय भार ैनऩुग्न ेव्मवस्थावऩका सॊसदको कृवष तथा जरश्रोत सलभनतका सबाऩनत गगन थाऩारे फताएका 
छन ्।  
आमोजना डुफान ऺेरका ३ हजाय घयधयुीराई ऩुनस्र्थाऩना य ५ हजाय घयधयुीराई भुआब्जा टदन भार ैकरयफ 

४३ अफा यकभ अनुभान गयेको अवस्थाभा थोयै यकभ ववननमोजनरे आमोजनाको ननभााणको आशॊका हुन े

उनरे फताएका हुन ्।  
व्मवस्थाऩीका सॊसदको कृवष तथा जरश्रोत सलभतीका २५ जना सदस्म सबासदहरुसटहतको टोरीरे 

सोभफाय गोयखाको आरुघाट फजायभा स्थानीम फालसन्त्दाहरुसाग अन्त्तयकिमा ऩनन गयेको चथमो । ‗ववदेशी 
सहमोगको भुख नताकेय देशवासीरे नै मो आमोजना ननभााण गने ववलबन्त्न ववकपऩ य मोजनाहरु यहेका 
छन,्‘ कामािभभा फोपदै सलभनतका सबाऩनत थाऩारे बने, ‗आमोजना ननभााण गना देशका सफ ैयाजनीनतक 

दरहरु य  प्रबाववत ऺेरका स्थानीमवासीहरुको एकै भत बएकोरे मो आमोजनाराई नेऩारी जनताको 
आचथाकल्स्थती उकास्ने देशकै गौयवऩूणा आमोजनाका रुऩभा अनघ फढाउन सफ ैशल्क्त प्रमोग गरयन ेछ ।‘ 
सॊसदीम सलभनतका सदस्महरुसाग स्थानीमवासीहरुरे जग्गा ककनफेच ऩनन योककएको य २ भटहनासम्भ 

भुआब्जा ऩनन नटदएऩनछ डुफानऺेरका फालसन्त्दाहरु थऩ अन्त्मौरभा यहेको फताएका चथए । स्थानीम 

सयोकाय सलभनतका अध्मऺ टदनेश ढकाररे सलभनतका सबाऩनतसाग ९ फुादे भागऩर ऩेश गये । ‗आरुघाट 

रगामतका व्माऩारयक केन्त्द्रका भुपम अरग्गै ननधाायण गरयनुऩन,े सुकुम्वासी य नाऩी नबए ऩनन चचकेो 
जग्गाको ऩनन भुआब्जा ऩाउनुऩने, आमोजनाको भोडर ननधाायण हुनुऩन,े भुआब्जा अगावै ऩुनास्थाऩना 
ऺेरको ननक्र्मौर हुनुऩने,‘ जस्ता भागहरु भागऩरभा उपरेख छन ्।  
आमोजनारे डुफान ऺेरका जग्गा अचधग्रहण गदाा ननमभानुसाय जग्गाप्राप्ती ऐन २०३४ राई आधायभानेय 

भुआब्जा ववतयण गरयने फताई यहादा उक्त ऐनरे स्थानीमवासीहरु भकााभा ऩन ेबएकोरे चरनचपतीको 
भुपम न ैरागु हुनुऩन ेउनीहरुरे फताएका हुन ्। 

  

भुआब्जा वववादरे ल्जपरा स्तयभा भुआब्जा ननधायण सलभनतको गठन बएऩनन ग्रालभणस्तयभा सलभनत 

गठन हुन सकेको छैन । ‗डुफान ऺेरभा ऩने गोयखा य धाटदङको भुपमभा एकरुऩता हुनुऩन ेसफैको एकभत 

छ । तय भारऩोत कामाारमभा यहेको जग्गाको भुपम य स्थानीमवासीहरुको भुपमभा तारभेर लभरेको छैन 
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। गन ैऩन ेबए ननमभानुसाय नै हुन्त्छ,‘ भुआब्जा ननधाायण सलभनतका अध्मऺ सभेत यहेका प्रल्जअ 

ववश्वप्रकाश सुवेदीरे फताए । भारऩोत कामाारमभा उपरेखखत  ननमभानुसाय अवर, दोमभ, लसभ य 

चाहयकै भुपम अनुसाय भुपम ननधाायण हुने उनरे फताए । थऩ केही बए सयकायरे नै ननणाम गनुाऩन े

बएकोरे ल्जपराफाट केटह गना नसककने उनरे तका  गये ।  
 

आमोजनारे नाऩी ववबाग, गोयखा य धाटदङ ल्जपराका भारऩोत कामाारमहरुराई ऩरयचारन गरय आचथाक 

य बौनतक ववस्थाऩन हुन े ऩरयवाय य जनसॊ्मा, जम्भा डुवान हुन ेऺेरपर, गोयखा य धाटदङको ननजी 
ऺेरपरको वववयण लरई सकेको छ ।  
आमोजनारे गोयखा तपा  ३१ हजाय ९ सम योऩनी य धाटदङ तपा को ३५ हजाय २ सम ७ योऩनी ननजी जलभन 

अचधग्रहण गनेछ । ऩूणारुऩरे ववस्थावऩत हुनेभा ३५ सम ६० घयधयुीका १९ हजाय ५ सम ८० यहेको ठहय 

सभेत आमोजनारे गयेको छ । जग्गा भार ैअचधग्रहणभा ऩने य ववस्थावऩत हुननऩन ेघयधयुीहरुभा ४५ सम 

६० घयधयुीका २५ हजाय ६३ यहेको आमोजनाको छ । मो ऺेरपर प्रायल्म्बक चयणभा ऩयाभशादाता 
कम्ऩनीरे तोकेकोबन्त्दा एक नतहाई फढी हो । 
  

आमोजना ववकास सलभनतरे चारु आचथाक वषाभ ै५० प्रनतशत भुआब्जा ववतयण गरयसक्न ेरक्ष्म लरएको 
चथमो । सयकायरे भुआब्जा ववतयणका राचग दईु अफा ९० कयोड फजेट सभेत बफननमोजन गयेको चथमो । तय 

उक्त कामाका रागी हारसम्भ एक रुऩैंमाुा सभेत खचा बएको छैन ्। ‗मसै यकभफाट भुआब्जा ववतयण सुरु 

गछौं । नऩुग यकभ सयकायसाग भाग गछौंय,्‘ आमोजनाका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे बन े। 
 

जग्गा अचधग्रहण सक्ने, भुआब्जा ववतयणको नननतगत टुॊगो रगाउने, टेण्डय आव्हान गन ेय ननभााण सभेत 

मस ैआचथाक वषाभा आयम्ब गने रक्ष्म आमोजनाको चथमो । सन २०२२ लबर उत्ऩादन थापने बननएको 
आमोजनाको काभ बने अझै ऩनन अनघ फढेको छैन ्। 
सयकायरे घोषणा गयेको उजाा सॊकट ननवायणकारभा जरासममुक्त आमोजनाहरु कम्ऩनी भोडरभा 
ववकास गरयन ेउपरेख गरयएको छ । तय त्मसको सॊयचनागत ववकासका प्रकिमा बने अझै अनघ फढेको छैन ्

। 
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त्रत्रशुऱी ‘थ्री ए’, कुऱेखानी तेस्रो र चमेमऱयाको काम अड्ककयो  
गत वषाको बूकम्ऩका कायण नयाम्रयी सभस्माभा पसेको भाचथपरो बरशुरी ‘थ्री ए’ जरववद्मुत ्आमोजनाराई कसयी 
अगाडड फढाउन ेबन्त्नेभा आवश्मक ननणाम हुन नसक्दा काभ योककएको छ । योककएकै अवस्थाभा छन ्कुरेखानी तेस्रो 
य चभेलरमा ऩनन । 
कुर ६० भेगावाट ऺभताको बरशुरी ‗थ्री ए‘सम्भ ऩुग्न ेफाटो नेऩारी सेनारे ननभााण गये ऩनन थऩ काभ कसयी अगाडड 

फढाउन ेबन्त्न ेववषमभा प्राचधकयणरे अटहरेसम्भ कुन ैननणाम गना सकेको छैन । इन्त्धन अबाव य नाकाफन्त्दीका 
कायण सभस्माभा पसेको सो आमोजनाका राचग प्राचधकयण सञ्चारक सलभनतरे ननणाम गनुाऩन ेअवस्था आएको छ 

। तय प्राचधकयणको ऩनछपरो ऩटक फसेको सञ्चारक सलभनतको फैठकभा बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीफाट सभस्माभा ऩयेका 
आमोजनाराई कसयी अगाडड फढाउन ेबन्त्न ेववषमभा ठोस ननणाम बएनन ्। 
भाचथपरो बरशुरी थ्री ए ऩुग्न ेफाटाभध्मे ५ ककरोलभटय सडक बूकम्ऩका कायण नाभोननसान सभेत नयहेऩनछ 

सयकायरे नेऩारी सेनाराई फनाउन आग्रह गयेको चथमो । सयकायको ऩनछपरो ननणामअनुसाय तत्कार काभ शुरु गना 
सककए आगाभी दईु वषालबर सम्ऩन्त्न गना सककने फताइएको छ । 
सयकायरे गपछी–यसुवागढी सडक ननभााणको ल्जम्भा नेऩारी सेना य सडक ववबागराई टदएको चथमो । चचननमाॉ 
ठेकेदाय काभ गना तमाय बए ऩनन सडकको अबावभा फाॉधस्थरसम्भ ऩुग्न सभस्मा चथमो । बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीका 
कायण ननभााणस्थरभा ऩुग्न न ैसभस्मा बएऩनछ थऩ कुन उऩामका आधायभा अगाडड फढाउन ेबन्त्न ेववषमभा ननणाम 

हुन सकेको छैन । 
आमोजना प्रभुख पखणन्त्द्रयाज जोशीकाअनुसाय सञ्चारक सलभनतरे केही ववषमभा ननणाम गनुाऩन ेअवस्था लसजाना 
बएका कायण आमोजना अगाडड फढ्न सकेको छैन । साथ ैऺनत भूपमाङ्कन ऩनन गनुाऩन ेअवस्था देखखएको छ । 
सयकायरे गत पागुन ६ गत ेजायी गयेको ऊजाा सङ्कटकार ननवायण कामामोजनाभा बूकम्ऩफाट ऺनत बएका 
आमोजनाराई शीघ्र अगाडड फढाउन ेउपरेख गयेको बए ऩनन हारसम्भ काभ शुरु नगदाा आमोजनाको रागत य सभम 

सभेत फढेको छ । कुर ६० भेगावाट ऺभताको सो आमोजना चार ुआवको अन्त्त्मसम्भ सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म याखखएको 
चथमो । चीनको आमातननमाात फङै्कको रगानीभा ननभााण बएको सो आमोजनाको रागत रू. ८ अफा यहेको छ । 
इल्न्त्जननमरयङ, प्रोिुयभेण्ट य कन्त्स्िक्सन ढाॉचा ननभााण बइयहेको सो आमोजनाको ६५ प्रनतशत बन्त्दा फढी ननभााण 

सम्ऩन्त्न बएको चथमो । चचननमाॉ ठेकेदाय गेजुवारे ननभााण गरययहेको सो आमोजनाको ऩुनननाभााण थापन प्रस्ट 

ननणामको जरुयी यहेको फताइन्त्छ । 
सो आमोजना ननभााण सम्ऩन्त्न हुन नसक्दा बरशूरी थ्री फीको काभ ऩनन अगाडड फढ्न सकेको छैन । मस्त ै

प्राचधकयणरे अगाडड फढाएका कुरेखानी तेस्रो य चभेलरमाको काभभा सभेत उपरे्म प्रगनत हुनसकेको छैन । 
सयकायरे सफ ैआमोजनाराई तत्कार अगाडड फढाउन ेबन ेऩनन ननभााणस्थरभा काभ शुरु हुन सकेको छैन । 
कुरेखानी तेस्रोको इरेक्िो भेकाननकरको काभ अगाडड फढ्न सकेको छैन बन ेचभेलरमाको खलु्म्चएको सुरुङको काभ 

योककएको हो । चचननमाॉ ठेकेदायरे सुरुङ खलु्म्चएको ववषमभा प्रस्ट ननणाम नगदाासम्भ काभ शुरु नगन ेअडान या्दै 

आएको फताइन्त्छ । प्रसायण राइनको काभ सम्ऩन्त्न बइसकेको बए ऩनन खलु्म्चएको सुरुङ अगाडड फढाउने ववषमभा 
न त प्राचधकयणरे ननणाम गयेको छ न त आमोजनारे कुन ैववकपऩ न ैटदएको छ । यासस 
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त्रत्रशूऱी ‘थ्री ए’ समस्यामा, सञ्चाऱक सममनतमा ननणबय अप्झझयो  
गोयखा बूकम्ऩका कायण नयाम्रयी सभस्माभा पसेको भाचथपरो बरशूरी ‗थ्री ए‘ जरववद्मुत ्आमोजनाराई ऩुन् 
कसयी अगाडड फढाउन ेबन्त्नेभा आवश्मक ननणाम हुन नसक्दा थऩ जटटरता ऩैदा बएको छ । 
कुर ६० भेगावाट ऺभताको सो आमोजनाको ऩहुॉचभागा नेऩारी सेनारे ननभााण गये ऩनन थऩ काभ कसयी अगाडड 

फढाउन ेबन्त्न ेववषमभा प्राचधकयणरे अटहरेसम्भ कुन ैननणाम गना सकेको छैन । 
इन्त्धन अबाव य नाकाफन्त्दीका कायण सभस्माभा पसेको सो आमोजनाका राचग प्राचधकयण सञ्चारक सलभनतरे 

ननणाम गनुाऩन ेअवस्था आएको छ । तय प्राचधकयणको ऩनछपरो ऩटक फसेको सञ्चारक सलभनतको फैठकभा बूकम्ऩ 

य नाकाफन्त्दीफाट सभस्माभा ऩयेका आमोजनाराई कसयी अगाडड फढाउन ेबन्त्न ेववषमभा ठोस ननणाम बएनन ्। 
भाचथपरो बरशूरी थ्री एको ऩहुॉचभागाभध्मे ऩाॉच ककरोलभटय सडक बूकम्ऩका कायण नाभोननसान सभेत नयहेऩनछ 

सयकायरे नेऩारी सेनाराई आग्रह गयेको चथमो । सयकायको ऩनछपरो ननणामअनुसाय तत्कार काभ सुरु गना सककए 

आगाभी दईु वषालबर सम्ऩन्त्न गना सककन ेफताइएको छ । 
सयकायरे गपछी–यसुवागढी सडक ननभााणको ल्जम्भा नेऩारी सेना य सडक ववबागराई टदएको चथमो । चचननमाॉ 
ठेकेदाय काभ गना तमाय बए ऩनन सडकको अबावभा फाॉधस्थरसम्भ ऩुग्न सभस्मा चथमो । 
बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीका कायण ननभााणस्थरभा ऩुग्न न ैसभस्मा बएऩनछ थऩ कुन उऩामका आधायभा अगाडड 

फढाउन ेबन्त्न ेववषमभा ननणाम हुन सकेको छैन । 
आमोजना प्रभुख पखणन्त्द्रयाज जोशीकाअनुसाय सञ्चारक सलभनतरे केही ववषमभा ननणाम गनुाऩन ेअवस्था लसजाना 
बएका कायण आमोजना अगाडड फढ्नसकेको छैन । मस्त ैऺनत भूपमाङ्कन ऩनन गनुाऩन ेअवस्था देखखएको छ । 
व्मवस्थावऩका–सॊसद् कृवष तथा जरस्रोत सलभनतरे टदएको ननदेशन अनुरुऩ ऩहुॉचभागा ननभााण बए ऩनन थऩ काभ 

अगाडड फढ्न नसक्दा जटटरता ऩैदा बएको आमोजनारे जनाएको छ । 
सयकायरे गत पागुन ६ गत ेजायी गयेको ऊजाा सङ्कटकार ननवायण कामामोजनाभा बूकम्ऩफाट ऺनत बएका 
आमोजनाराई शीघ्र अगाडड फढाउन ेउपरेख गयेको बए ऩनन हारसम्भ काभ सुरु नसक्दा आमोजनाको रागत य 

सभम सभेत फढेको छ । 
कुर ६० भेगावाट ऺभताको सो आमोजना चार ुआवको अन्त्त्मसम्भ सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म याखखएको चथमो । चीनको 
आमातननमाात फैंकको रगानीभा ननभााण बएको सो आमोजनाको रागत रु आठ अफा यहेको छ । 
बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीका कायण सभम य रागत फढेऩनन ऩनछपरो ऩटक प्राचधकयणरे ननणाम नगदाा थऩ जटटरता ऩैदा 
बएको छ । इल्न्त्जननमरयङ, प्रोिुयभेन्त्ट य कन्त्िक्सन ढाॉचाभा ननभााण बइयहेको सो आमोजना ६५ प्रनतशत बन्त्दा फढी 
ननभााण सम्ऩन्त्न बएको चथमो । 
चचननमाॉ ठेकेदाय गेजुवारे ननभााण गरययहेको सो आमोजनाको ऩुन्ननभााण थापन प्रस्ट ननणामको जरुयी यहेको 
फताइन्त्छ । नुवाकोट य यसुवाको सीभा नल्जक ननभााण बइयहेको आमोजनाराई तत्कार अगाडड फढाएय ऊजाा सङ्कट 

सभाधानभा जोड टदनुऩन ेआवाज उठेको त छ तय ननणाम हुन सकेको छैन । 
आमोजनाभा काभ सुरु हुननसक्दा ननभााण उऩकयण रगामतका साभग्री ऩनन अरऩर अवस्थाभा यहेको छ । सो 
आमोजना ननभााण सम्ऩन्त्न हुन नसक्दा बरशूरी थ्री फीको काभ ऩनन अगाडड फढ्न सकेको छैन । 



मस्त ैप्राचधकयणरे अगाडड फढाएका कुरेखानी तेस्रो य चभेलरमाको काभभा सभेत उपरे्म प्रगनत हुनसकेको छैन । 
सयकायरे सफ ैआमोजनाराई तत्कार अगाडड फढाउन ेबन ेऩनन ननभााणस्थरभा काभ सुरु हुन सकेको छैन । 
कुरेखानी तेस्रोको इरेक्िो भेकाननकरको काभ अगाडड फढ्न सकेको छैन बन ेचभेलरमाको खलु्म्चएको सुरुङको काभ 

योककएको हो । चचननमाॉ ठेकेदायरे सुरुङ खलु्म्चएको ववषमभा प्रस्ट ननणाम नगदाासम्भ काभ सुरु नगन ेअडान या्दै 

आएको फताइन्त्छ । प्रसायण राइनको काभ सम्ऩन्त्न बइसकेको बए ऩनन खलु्म्चएको सुरुङ अगाडड फढाउने ववषमभा 
न त प्राचधकयणरे ननणाम गयेको छ न त आमोजनारे कुन ैववकपऩ न ैटदएको छ । यासस 
  



sflGtk'/, 2072÷2÷4 

४३ मेगावाट ऺमतामा १४ मेगावाट मात्रै 
ववतऱव भट्टराई 

४३ भेगावाट ऺभताका ववद्मुत ्आमोजना सञ्चारनभा यहे ऩनन १४ भेगावाट भार ववद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ । 
राभो सभमको खडयेीका कायण खोराभा ऩानी घट्दा अचधकाॊश आमोजनाको उत्ऩादन घटेको हो । महाॉका भाई य 

ऩुवाखोराभा यहेका ववद्मुत ्गहृरे दईु साताअनघ अझ कभ ववद्मुत ्उत्ऩादन गयेका चथए । केही टदनदेखख हपका वषाा 
सुरु बएकारे उत्ऩादनभा सुधाय आएको हो । 
चचसाऩानी य दानाफायीभा यहेको २२ भेगावाटको साननभा य उसैको ८ भेगावाटको क्मासकेट आमोजनाफाट ८ भेगावाट 

भार उत्ऩादन बइयहेको छ । गोदकल्स्थत काफेरी करयडोयको सफस्टेसनभा साननभाका दवुै ववद्मुत ्गहृको ववद्मुत ्

केन्त्द्रीम प्रसायणराइनभा जोडडएको छ । 
खोराभा ऩानीको फहाव फढ्न थारेकारे आमोजनारे अफ ननयन्त्तय उत्ऩादन फढ्न ेजनाएको छ । चतै वैशाखको 
अत्मन्त्त ैसु्खा माभभा १ हजाय ककरोवाट भार उत्ऩादन गयेको ६ दशभरव २ भेगावाटको ऩुवाखोराको उत्ऩादन ३ 

भेगावाट ऩुगेको काफेरी करयडोयका दीऩक याईरे फताए । ऩुवाखोराको ऩानी प्रमोग गयेय ननभााण बएको ल्जपराको 
एक भार सयकायी स्वालभत्वको आमोजना सु्खा माभभा फढी नै प्रबाववत हुन ेगयेको छ । 
भाईखोराको ऩानीराई प्रमोग गयेय गोदकभा सञ्चालरत ४ दशभरव ५ भेगावाटको साना भाईखोरा ववद्मुत ्

आमोजनाको उत्ऩादन १ हजाय ६ सम ककरोवाट छ । छोटो हेड बएको मस आमोजनारे सु्खा माभभा ४/५ 

ककरोवाट भार ववद्मुत ्उत्ऩादन गना सकेको नतपकेनील्स्थत सफस्टेसनरे जनाएको छ । टहभार दोरखा हाइड्रो 
प्रालररे मो आमोजना सञ्चारन गयेको हो । 
ऩुवाभझुवाभा सञ्चालरत जोशी हाइड्रोऩावयको अप्ऩयऩुवारे १ हजाय ७ सम ककरोवाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गदै आएको 
छ । ३ भेगावाट ऺभताको मो आमोजनाका ववद्मुत ्ऩाॉचथयतपा  जान ेगयेको छ । 
भाव ुय भाइभझुवाभा सञ्चालरत ९ दशभरव ९८ भेगावाट ऺभताको अप्ऩयभाई हाइड्रो व्मावसानमक उत्ऩादनको 
अल्न्त्तभ तमायीभा छ । आन्त्तरयक ऩयीऺणभा यहेको मो आमोजनाको ववद्मुत ्ऩनन गोदकल्स्थत काफेरीको 
सफस्टेसनभा जोडडन ेछ । अप्ऩयभाईको ६ भेगावाटको क्मासकेट आमोजना ननभााणाधीन छ । जोशी हाइड्रोऩावयको 
याजदवुारीभा ८ भेघावाटको अको आमोजनाको काभराई ननयन्त्तयता टदएको छ । 
नाम्सालरङ, नमाॉफजाय य सूमोदम नगयऩालरकाको फीचभा ऩन ेजोगभाई खोराभा ननभााणाधीन ७ दशभरव ६ 

भेगावट ऺभताको जोगभाई खोरा साना जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ ७० प्रनतशत सककएको छ । फयफोटे य 

शाल्न्त्तडाॉडा फीचको ऩुवाखोराभा ननभााणाधीन ४ भेगावाटको ऩुवाखोरा वान जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ ३५ 

प्रनतशत सककएको ननभााण ऩऺरे जनाएको छ । दईु वषा लबरभा ल्जपराभा ७८ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेछ । 
  

http://kantipur.ekantipur.com/author/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%B5+%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88


sflGtk'/, 2072÷2÷5 

चमेमऱयाको अवरुद्ध काम अझै सुरु भएन 

भनोज फडु 

सॊसद्को सावाजननक रेखा सलभनतरे तत्कार ैननभााण प्रकिमा सुरु गना ननदेशन टदएको ५ भटहना बफनतसक्दा ऩनन 

चभेलरमा जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ सुरु बएको छैन । 
गत ऩुस १२ भा सलभनतरे आमोजनाको काभ तत्कार ैअगाडड फढाउन ऊजाा भन्त्रारम य नेऩार ववद्मुत ्

प्राचधकयणराई ननदेशन टदएको चथमो । काभ कटहरेफाट सुरु हुन्त्छ बन्त्नेफाये आमोजना प्रभुख याजेन्त्द्र भानन्त्धयरे 

केही जानकायी टदन नसक्न ेफताए । 
उनरे ववद्मुत ्प्राचधकयण सञ्चारक सलभनतको फोडा फैठकफाट काभ सञ्चारनको ननणाम हुनुऩन ेफताए । ‗फोडाराई 

जानकायी गयाएका छौं,‘ उनरे बन,े ‗फोडाको ननणामऩनछ काभ सुरु हुन ेहो । तय, फोडाफाट कुन ैआदेश आएको छैन ।‘ 
ववद्मुत ्प्राचधकयण फोडारे मस ववषमभा चासो याखेको नदेखखएको आमोजनाका प्राववचधकहरू फताउॉछन ्। 
खलु्म्चएको सुरुङभध्मे ६ सम ११ लभटय ननभााण बइसकेको छ । फाॉकी २ सम ३२ लभटय सुरुङ तत्कार भभातसम्बाय 
गना रेखा सलभनतरे प्राचधकयणराई ननदेशन टदएको चथमो । प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्त्न बइसकेको य ववद्मुत ्

गहृरगामत अन्त्म काभ अल्न्त्तभ चयणभा ऩुगे ऩनन आमोजनाको सुरुङको भु्म काभ न ैअगाडड नफढ्दा सभस्मा 
बएको हो । 
ननभााण कम्ऩनीरे सम्झौताअनुसाय ववद्मुत ्प्राचधकयणरे सभमभा बुक्तानी नगयेको बन्त्दै ०७१ जेठदेखख 

अननल्श्चत कारका राचग सुरुङको ननभााण कामा योकेको चथमो । रेखा सलभनतरे ०७१ असाय ६ भा नमाॉ काभ 

(बेरयएसन) भा भ्रष्टाचाय बएको बन्त्दै बुक्तानीभा योक रगाएको हो । 
बुक्तानी नऩाएसम्भ लसलबर ननभााणको ठेक्का ऩाएको चचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुवा ग्रुऩ अप ऩावय कम्ऩनी 
(सीजीजीसी) रे काभ सुचारु गना टढराइ गयेको हो । सयकायरे ऩनन सभमभा उक्त बुक्तानी नटदएका कायण काभ 

हुन नसकेको आमोजनाका अचधकायीहरू फताउॉछन ्। 
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जग्गा कब्जा नगरेको माण्डु हाइड्रोऩावर दाबी 
फाग्भती साना जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रवद्र्धक कम्ऩनी भाण्डु हाइड्रोऩावय कम्ऩनी लरलभटेडरे आमोजना 
ननभााणस्थरभा जफयजस्ती कसैको जग्गा कब्जा नगयेको जनाएको छ। 
कम्ऩनीरे भकवानऩुयको इऩाऩञ्चकन्त्मा गाववसभा ननभााण हुन रागेको २० भेगावाट ऺभताको सो आमोजनारे 

ल्जपरा भुअब्जा ननधाायण सलभनतरे तम गयेफभोल्जभ प्रनतयोऩनी ३ राख रुवऩमाॉका दयरे भुअब्जा प्रदान गना शुरू 

गयेको जनाएको छ। कम्ऩनीका पाइनाल्न्त्समर अकपसय सफर प्रधानका अनुसाय २०७२⁄२⁄२९ भा फसेको भुअब्जा 
ननधाायण सलभनतको फैठकरे ननणाम गयेफभोल्जभ कम्ऩनीरे आमोजनास्थरभा ऩन ेजग्गाका जग्गाधनीराई 

२०७२⁄३⁄५ गत ेसावाजननक सूचना प्रकालशत गयी भुअब्जा फुझ्न आउन आ≈वान गयेको चथमो। 
जग्गा प्राल्प्त ऐन २०३४ को दपा ९ फभोल्जभ कम्ऩनीरे सफ ैप्रकिमा ऩूया गयी सूचना प्रकालशत गयेऩनछ आमोजना 
ननभााण हुन ेस्थानका जग्गाधनी जगतफहादयु नघलसङ य प्रेभफहादयु फस्नेतरगामतरे भुअब्जा फुखझसकेको प्रधानरे 

जानकायी टदनुबमो। कम्ऩनीरे भुअब्जा फुझ्न आउन आ≈वान गयेऩनछ केही जग्गाधनीरे भुअब्जा लरएय जान ुबएको 
छ। तय, आमोजना ननभााणस्थरभा जग्गा ऩन ेजग्गाका जग्गाधनीहरू भध्मेका एकरे ववष्णुप्रसाद प्रजाऩनतरे भार ै

भअब्जा लरन नआएको प्रधानको बनाइ छ। 
उहाॉरे भुअब्जाप्रनत चचि नफुझाएऩनछ सवोच्च अदातरभा भुद्दा दामय गनुाबएको छ। तय, कम्ऩनीरे कसैराई 

धम्काएय जफयजस्ती जग्गा कब्जा नगयेको प्रधानको दाफी छ। उहाॉरे भुअब्जा ननधाायण सलभनतको ननणाम अनुसाय 

जग्गाको भुअब्जा लरन जनतखेय ऩनन कम्ऩनीभा आउन सक्न ेफताउनुबमो। कूर ३ अफा ६० कयोड रुवऩमाॉको रागतभा 
ननभााण हुन ेउक्त आमोजना सन ्२०१७ लबर ननभााण सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्मसटहत काभ तीव्र रूऩभा अगाडड फढेको 
प्रधानरे जानकायी टदनुबमो। कूर रागतको ३० प्रनतशत प्रवद्र्धकहरूको स्वऩुॉजी य फाॉकी ७० प्रनतशत दईु वटा फैंकरे 

ऋण रगानीकताा गयेका छन।् आमोजनारे नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणसॉग ववद्मुत ्खरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) 

बइसकेको उपरेख गदै आमोजनारे ववद्मुत ्उत्ऩादनको राइसेन्त्स ऩनन प्राप्त गरयसकेको प्रधानरे जानकायी 
टदनुबमो। 
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तझऱो हेवाखोऱा जऱववद्युतको काम स्थानीयऱे रोके 

खववन रुइटेर 

स्थानीमसॉग बएको सम्झौता कामाान्त्वमन नबएको बन्त्दै ऩाॉचथयको कपटदभ ४ ल्स्थत तपरो हेवाखोरा जरववद्मुत 

ऩरयमोजनाको काभ स्थानीमवासीरे योकेका छन ्। सलभनत गठन गरय ववहीफाय ववहानदेखख स्थानीम सयोकायवारा 
सलभनतरे काभ ठप्ऩ ऩायेका हुन ्। 
भाउण्टेन हाइड्रो ऩावय नेऩार प्रा.लर.रे ऩटक ऩटक बएको सहभनत कामाान्त्वमन नगयेको बन्त्दै सयोकाय सलभनतरे 

ऩरयमोजनाको काभ नै ववहीफायफाट ठप्ऩ ऩायेको हो । सलभनतका सदस्म सचचव नयोिभ थाऩारे मस अनघ देखखको 
भाग सम्फोधन गना कम्ऩनी तमाय नबएऩनछ फाध्म बएय काभ नै अवरुद्ध गनुा ऩयेको फताए । कम्ऩनी य 

सलभनतफीच २०७१ पागुन १४ गत ेबएको १० फुॉदे सहभनत कामाान्त्वमन नबएऩनछ काभ योक्न ुऩयेको स्थानीमको दावी 
छ । सम्झौताभा ऩीउन ेऩानीको ब्मवस्था गन ेरगामतका बफषम यहे ऩनन हार कम्ऩनीरे त्मसराई आनाकानी 
गयेकोरे आन्त्दोलरत हुन ुऩयेको उनीहरुको तका  छ ।   
कम्ऩनीरे सुरुङ ननभााण गना थारेऩनछ प्रबाववत ऺेरभा ऩानीको भुहान ऩनन सुक्दै गएकारे ऩानीको अबाव बएको 
स्थानीमवासीहरुरे फताएका छन ्। आपनो भागको मथाशक्म सम्वोधन गनुाऩन ेय नगये जरववद्मुत ऩरयमोजनाको 
काभ अननश्चतकालरन सभमसम्भ ठप्ऩ ऩान ेउनीहरुरे चतेावनी टदएका छन ्। 

२०७३ असाय भसान्त्तसम्भभा फवि फापन ेरक्ष्म याखखएको आमोजना कयीव चाय अफा रुऩैमाॉको रगानीभा सञ्चारन 

बइयहेको छ । आमोजनाफाट २१ दशभरव ६ भेगावाट ऺभताको जरववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखखएको छ । 
आमोजनाभा ‗लरडडङ फैङ्क‘को बूलभका प्राइभ फैङ्करे ननवााह गन ेय कुर रगानीको ७५ प्रनतशत फैङ्क तथा फाॉकी २५ 

प्रनतशत कम्ऩनी भापा त गरयन ेननभााणको ल्जम्भा ऩाएको कम्ऩनीका अध्मऺ लसतायाभ नतभल्पसनारे फताए । 
ल्जपराको नागीन गाववसको वडा नॊ. १ य कपटदभ गाववसको वडा नॊ. ४ भा अवल्स्थत हेवा खोरा य पेभे खोराको 
ऩानीराई लभसाएय आमोजना सञ्चारन बैयहेको छ । 
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स्थानीयद्वारा जऱववद्युत ्ऩररयोजनाको काम ठतऩ 

ववगतभा बएको सम्झौता कामाान्त्वमन नबएको बन्त्दै ऩाॉचथयको कपटदभ–४ ल्स्थत तपरो हेवाॉखोरा जरववद्मुत ्

ऩरयमोजनाको काभ आज बफहानदेखख स्थानीम सयोकायवारा सलभनतरे ठप्ऩ ऩायेको छ । 
भाउण्टेन हाइड्रो ऩावय नेऩार प्रालररे ऩटक ऩटक बएको सहभनत कामाान्त्वमन नगयेको बन्त्दै सयोकाय सलभनतरे 

ऩरयमोजनाको काभ नै ठप्ऩ ऩायेको हो । 
सलभनतका सदस्म सचचव नयोिभ थाऩारे मसअनघको भाग सम्फोधन गना कम्ऩनी तमाय नबएऩनछ फाध्म बएय 

काभ नै अवरुद्ध गनुा ऩयेको फताउनुबमो । 
उहाॉरे कम्ऩनी य सलभनतफीच २०७१ पागुन १४ गत ेबएको १० फुॉदे सहभनतअनुसाय काभ नबएको, वऩउने ऩानीका 
राचग प्रबाववत ऺेरका स्थानीमवासीसॉग कम्ऩनीरे सम्झौता गना आनाकानी गयेऩनछ आन्त्दोलरत हुनुऩयेको 
फताउनुबमो । 
कम्ऩनीरे सुरुङ ननभााण गना थारेऩनछ प्रबाववत ऺेरभा ऩानीको भुहान ऩनन सुक्दै गएको ऩानीको अबाव बएको 
स्थानीमवासीरे फताएका छन ्। आफ्नो भागको मथाशक्म सम्फोधन गनुाऩन,े नगये जरववद्मुत ्ऩरयमोजनाको काभ 

अननल्श्चतकारीन सभमसम्भ ठप्ऩ ऩान ेस्थानीमवासीरे चतेावनी टदएका छन ्। यासस 
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बूढीगण्डकीमा कुदृप्ष्ट !  

प्रकाश गौडरे/बवसागय नघलभये 

वैशाख दोस्रो साता बायतका अचधकाॊश टहस्साभा ताऩिभ ४० डडग्री सेल्पसमस नाघेऩनछ करयफ ३३ कयोड भाननस 

खडयेीको भायभा ऩयेको खफय ववश्वबय पैलरमो । अन्त्तयााल्ष्िम सभाचाय सॊस्था फीफीसीका अनुसाय ऩूवॉ याज्म 

उडडसाभा ववद्मारमहरू फन्त्द गरयएका चथए । 
चको खडयेीकै कायण हार बइयहेको इल्न्त्डमन किकेट वप्रलभमय लरगका पाइनरसभेत गयी १३ खेर भहायाष्िफाट 

अन्त्त ैसाना भुम्फई उच्च न्त्मामारमरे पैसरा गयम्ो । उिय प्रदेशको काकोयी ल्जपराको एक गाउॉबरयका ट्मुफवेरहरू 

सुक्दा फारीनारी ववनाश बएको बायतीम सञ्चाय भाध्मभरे प्रसायण गये । 
उता प्रचण्ड गभॉको तातो तावाभा बायत ऩाककयहेको चथमो । मता गोयखाको आरुघाट फजायराई ऩनन सॉग ैफगेको 
फूढीगण्डकीको चचसो ऩानीरे चचस्माउनसकेको चथएन । मही नदीभा प्रस्ताववत जरववद्मुत आमोजनाको फहसरे 

वामुभण्डरीम ताऩिभराई भात खवुाउॉ दै चथमो । 
आरुघाटरे सामदै फुझकेो चथमो, ऩुयै गाउॉ  उठाएय फनाउन राचगएको मो आमोजनाफाट आपूराई चचस्माउन बायत 

ऩखखायहेको छ । फूढीगण्डकीको बफजुरी कथालबर रुकेको ऩानी याजनीनत के छ त ? हाभी मसैको चचाा गदैछौं । 
फूढीगण्डकीफाट अथाह जरववद्मुत ननकापन सककन्त्छ बन्त्न ेऩटहचान सन ्१९७० को दशकको गण्डकी फेलसन भास्टय 

प्रानभा बएको चथमो । त्मस रगि ैजरस्रोत भन्त्रारमको नेततृ्वभा सन ्१९८४ बएको प्रायल्म्बक सम्बाव्मता 
अध्ममनरे ६ सम भेगावाट ववद्मुत ननकापन सककन ेतका  अनघ सायम्ो । 
अध्ममनका अनुसाय फाॉधको उचाइ सवा दईु सम लभटय चथमो बन ेझन्त्ड ैऩौन ेतीन अफा घनलभटय ऩानी बण्डायण गना 
सककन्त््मो । मो जराशममुक्त आमोजनारे रगबग ५० वगा ककरोलभटय ऺेर डुफानभा ऩान ेभन्त्रारमकै अध्ममनभा 
चथमो । 
प्रायल्म्बक अध्ममनको झन्त्ड ैतीन दशकऩनछ, सन ्२०१२ भा आमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन य डडजाइन तमाय ऩान े

ल्जम्भा फ्रान्त्सेरी कम्ऩनी िाकफेर इल्न्त्जननमरयङरे ऩामो । उसरे गत नोबेम्फय भटहनाभा फुझाएको प्रनतवेदनभा १२ 

सम भेगावाटको प्रान्त्ट ननभााण गना उऩमुक्त हुन ेठहय गयेको छ । 
ऩटहराको अनुभानबन्त्दा दोब्फय ऺभताको आमोजना ननभााण गदाा फाॉधको उचाइ ३८ अॊकरे फढेय २ सम ६३ लभटय हुन े

तथा डुफान ऺेर १३.२ अॊकरे फढेय ६३ वगा ककरोलभटय हुन ेिाकफेरकै प्रनतवेदनको ठहय छ । मसरे २० हजायबन्त्दा 
फढी जनसॊ्मा यहेको ३५ सम हायाहायी घयधयुी डुफानभा ऩानेछ । 
 मस आमोजनाको ऺभता दोब्फय गदाा उऩमुक्त हुन ेठहयरे एकाएक नेऩारी जरववद्मुत फजायभा ठूर ैकम्ऩन पमामो 
। आमोजना आसऩासका डुफान ऺेरभा ऩन ेजग्गाको बाउ ऩनन एक्कासी चलुरमो । 
अन्त्तत: गत चतै १९ फाट जग्गा ककनफेच योककएको छ बन ेनेऩार सयकायरे जग्गा अचधकयणका राचग रगबग साढे 

तीन ३ अफा यकभ मही आचथाक वषाभा छुट्माएको छ । 
देशको चयभ ऊजाा सॊकटभा मस्ता जराशममुक्त आमोजनाको काभ अगाडड फढ्न ुउत्साहजनक खफय हो । वषााको 
ऩानी सञ्चम गयी सु्खा माभभा सभेत ननयन्त्तय बफजुरी ननकापन सक्न ुन ैजराशममुक्त आमोजनाको सफर ऩऺ 

भाननन्त्छ । आजको प्रभुख आवश्मकता ऩनन मही हो । 

http://kantipur.ekantipur.com/author/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6+%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%B2/%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0+%E0%A4%98%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%87


बफजुरीका अनतरयक्त मस्ता आमोजनारे तपरो तटीम ऺेरभा आउन ेफाढी—ऩटहयोराई ननमन्त्रण गना सघाउॉछ । 
टहउॉदका फेरा तपरो तटीम ऺेरभा थऩ उऩरब्ध बएको ऩानी लसॊचाइ, खानेऩानी, जरमारा रगामतका ऺेरभा 
प्रमोगभा पमाउन सककन्त्छ । मी पाइदारे देशको लसभाना नछचोरेय नछभेकी याष्िराई ऩनन याहत टदन्त्छन ्। 
मसको अन्त्तयााल्ष्िम टहसाफ गन ेचरन स्थावऩत बैसकेको छ । तसथा हाभीरे लरन ेकुन ैननणामरे तपरो तटीम याष्ि 

बायतभा ऩन ेअसयफाये ऩनन केराउनैऩछा  । फूढीगण्डकीसॉग त बायतको ऩनन फुढ्मौरी सम्फन्त्ध छ । 
२०४८ सारको भॊलसय तेस्रो साता नेऩारका तत्कारीन प्रधानभन्त्री चगरयजाप्रसाद कोइयाराको बायत भ्रभणका फेरा 
दईु देशफीच जरस्रोतका सम्फन्त्धभा भहत्त्वऩूणा सभझदायी बएको चथमो । उक्त १० फुॉदे सभझदायी सोही सार ऩुस ८ 

गतेको याजऩरको खण्ड ४१ सॊ्मा ३६ भा अॊगे्रजी बाषाभ ैप्रकालशत छ । मसको १० औॊ फुॉदाभा यहेको टनकऩुय 

ब्मायेजसम्फन्त्धी सभझदायीरे नेऩारी याजनीनतभा ठूर ैफहस य वववाद पमाएको चथमो । तय ५ औॊ फुॉदाभा यहेको 
फूढीगण्डकी आमोजनाराई बन ेमो फहसरे ओझरेभा ऩायम्ो, जसको नेऩारी बाव अनुवाद मस्तो चथमो– 

‘फूढीगण्डकी आमोजना : नेऩार सयकायरे ऩुया गयेको प्रायल्म्बक सम्बाव्मता अध्ममनअनुरुऩ काभ गना नेऩार—

बायत सॊमुक्त ववऻटोरीरे स्थरगत सवेऺण गयी एउटा सम्झौताभा ऩुचगनेछ । मस्ता ककलसभका स्थरगत 

सवेऺणहरू १९९२ को जून भटहनासम्भभा ऩुया गरयनेछ । आमोजना रगानीका प्रारूऩहरू सॊमुक्त रूऩभा टुॊगो 
रगाइनेछ । मस आमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय) मथाशीघ्र सककनेछ, ताकक मसको ननभााण 

१९९४ भा सुरु गना सककनेछ ।‘ 
बायत ६ भटहनालबर ैस्थरगत सवेऺण सकी २ वषालबर ैआमोजना ननभााणको काभ सुरु गन ेतयखयभा चथमो । 
जरस्रोतववद सन्त्तफहादयु ऩुनरे एक रेखभा फूढीगण्डकी आमोजना फनाउन बायत ननकै आतुय यहेको तका  गयेका छन ्

। सन ्२०१५ भा प्रकालशत हाइड्रो नेऩार नाभक जनारभा उनको रेख प्रकालशत छ । 
तपरो तटीम ऺेरराई पाइदा ऩुग्न ेबएकारे नै बायतरे ऩनन मसको ननभााणभा मोगदान गनुाऩन ेमो फुॉदाको आशम 

चथमो । मसराई बायतरे भनन गयेको सभझदायीभा प्रस्टै देखखन्त््मो । 
सभझदायीको फुॉदा नम्फय ५ भा यहेको फूढीगण्डकीको झैं फु ्ॉदा नम्फय २ य ४ भा िभश: ऩञ्चशे्वय य सप्तकोशी उच्च 

फाॉध फहुउद्देश्मीम आमोजनाफाये उपरेख छ । मी आमोजनाभा ऩनन नेऩार–बायतरे सॊमुक्त रूऩभा कामा अगाडड 

फढाउन ेखरुाइएको छ । ऩञ्चशे्वय य सप्तकोशी अझै ऩनन बायतको प्राथलभकताभा छन ्। 
सभझदायी अनुसाय मी आमोजनाका काभ अनघ फढे ऩनन फूढीगण्डकी बन ेबायतको एजेन्त्डाफाट चट्ट सयेय नेऩारको 
ऩोपटाभा ककन ऩयम्ो ? वा बनौं ककन ऩारयमो ? प्रश्न उठाउन ुजरुयी छ । 
मसको उिय खोज्न ेिभभा िाकफेरको अध्ममन प्रनतवेदनराई ननमापन ुउऩमुक्त हुन्त्छ । ‗फूढीगण्डकी आमोजनारे 

तपरो तटीम ऺेरभा सकायात्भक असय ऩाछा ‘ बन्त्नेभार उपरेख गयेय मो प्रनतवेदनरे आमोजनाका ववस्ततृ 

पाइदाहरूराई फेवास्ता गयेको जरस्रोतववद ऩुनको तका  छ । 
 सकायात्भक असय बनेको के हो त ? मसरे क–कसराई कनत पाइदा ऩुयम्ाउॉछ ? मस्ता त्महरू १ सम ८१ ऩषृ्ठ 

राभो िाकफेरको प्रनतवेदनरे ककन खरुाउन ुजरुयी ठानेन वा खरुाउन रगाइएन ? मो अको गम्बीय प्रश्न हो । 
साॉल्च्चकै सकायात्भक असयको भूपम के छ त ? मसफाये रेखाजोखा गयौं । 
फूढीगण्डकी आमोजना फनाउॉदा मसको सोझै असय नेऩार–बायत लसभानाको गण्डक ब्मायेजभा ऩछा , जहाॉफाट 

बायतको उिय प्रदेश य ववहायभा साववकको करयफ साढे १८ राख हेक्टय जलभनभा ऩानीको सुननल्श्चतता हुनेछ । 
मसका साथ ैराखौं हेक्टयभा थऩ लसॊचाइ ऩुग्नेछ । 



बायत मो आमोजना १९९० को दशकभ ैननभााण गना ककन आतुय चथमो बन्त्न ेमसफाट ऩनन प्रस्ट देखखन्त्छ । ‗तपरो 
तटीम ऺेरभा सकायात्भक असय‘राई अझै गटहरयएय ननमापन ेहो बन ेफूढीगण्डकीको ऩानीरे लसिभैा कसयी बायतीम 

बूलभको जवानी पेदैछ बन्त्न ेछराङ्ग हुन्त्छ । 
१२ सम भेगावाटको मो आमोजना तमाय बइसकेऩनछ टहउॉदको सभमभा २ अफाबन्त्दा फढी घनलभटय ऩानी तपरो 
तटीम ऺेरको गण्डक ब्मायेजभा थवऩनेछ । मो आॉकडा डडसेम्फयदेखख भ ेभटहनासम्भको जोडये ननकालरएको हो, 
जुनफेरा बायत चयभ खडयेीरे नतखााइयहेको हुन्त्छ । 
६ सम भेगावाट भार हुन्त््मो बन ेभाचथपरो आॉकडाबन्त्दा करयफ ४८ कयोड घनलभटय कभ ऩानी गण्डक ब्मायेजभा 
पारहाप्मो । मो आॉकडा िाकफेरकै अध्ममन प्रनतवेदन केराउॉदा ननस्कन ेननतजा हो । 
मस ऩरयप्रेक्ष्मभा प्रश्न उ्न सक्छ कक ‗नेऩारी रगानीभा फाॉधको उचाइ फढाएय लसिभैा बायत झन ेऩानीको भारा 
फढाउन ुके नेऩारकै योजाइ हो त ?‘ सुक्खा माभभा उऩरब्ध गयाउन ेऩानीको आचथाक टहसाफ त अझै चको हुन्त्छ । 

आमोजनारे गण्डक ब्मायेजभा थवऩटदने ऩानीको आचथाक भूपमाङ्कन गना अन्त्तयााल्ष्िम अभ्मासतपा  नजय घुभाऔॊ । 
सन ्१९६४ भा क्मानाडा य सॊमुक्त याज्म अभेरयकाफीच कोरल्म्फमा नदी सम्झौता बएको चथमो । सो फखत भाचथपरो 
तटीम याष्ि क्मानाडारे आफ्नो ऺेरभा तीन ठूरा जराशममुक्त आमोजना ननभााण गन ेदईुऩऺीम सम्झौता गयेको 
चथमो । 
साथ ैउक्त आमोजनाफाट तपरो तटीम याष्ि अभेरयकाफाट उसरे फाढी ननमन्त्रणभापा त करयफ साढे ६ कयोड अभेरयकी 
डरय हात ऩायेको चथमो । मसका अरावा थऩ ऩानीफाट उत्ऩादन हुन ेबफजुरीको भूपमाङ्कनफाऩत रगबग साढे २५ 

कयोड अभेरयकन डरय यकभ प्राप्त गयेको चथमो । 
मो सन्त्दबाभा अन्त्तयााल्ष्िम जरस्रोत कानुनका ऻाता सूमानाथ उऩाध्माम रे्छन,् ‗मो सम्झौताको सफैबन्त्दा ठूरो 
मोगदान बनेको अन्त्तयााल्ष्िम जरस्रोत कानुनको ऺेरभा ‗तपरो तटीम राबको फाॉडपाॉडको लसद्धान्त्त‘राई स्थावऩत 

गनुा हो । जरस्रोतको मस्ता भुद्दाहरूभा दफुै तटीम याष्िहरूरे सॊमुक्त सम्फोधन गन ेहो बन ेमसरे दफुैराई पाइदा 
ऩुयम्ाउॉछ ।‘ 
सन ्२०१४ भा प्रकालशत ‗इन्त्टयनेसनर वाटयकोसेस र एन्त्ड अ प्रस्ऩेल्क्टब अन नेऩार इल्न्त्डमा कोअऩयेसन‘ नाभक 

ऩुस्तकभा उनरे मो उपरेख गयेका हुन ्। उनी अनघ रे्छन,् ‗बायतरे तपरो तटीम राबको फाॉडपाॉडभा नेऩारसॉग 

सहभनत जनाउन ेहो बन ेमसरे दईु देशको जरस्रोत सम्फन्त्ध सुधाना ठूरो बूलभका खेपन सक्छ ।‘ 
मस्त ैअको उदाहयण सन ्१९८६ भा बएको ‗रेसोथो हाइपमान्त्ड वाटय प्रोजेक्ट‘ सल्न्त्धराई लरन सककन्त्छ । मो सल्न्त्ध 

जरस्रोतभा धनी बूऩरयवेल्ष्टत सानो याष्ि रेसोथो य आचथाक तथा जनसाॊल््मक रूऩभा ठूरो याष्ि दक्षऺण 

अकफ्रकाफीच बएको चथमो । सल्न्त्ध अनुरुऩ सन ्१९९६ देखख २०११ सम्भभा करयफ ८ अफा घनलभटय ऩानी रेसोथोरे 

दक्षऺण अकफ्रकाराई फेच्मो । उसरे प्रनतदस राख घनलभटयको सयदय ५३ हजाय अभेरयकन डरय भूपम ऩाएको चथमो । 
मसैराई साराखारा आधाय भानेयै जान ेहो बन ेऩनन फूढीगण्डकीफाट सु्खामाभभा गण्डकी ब्मायेजभा थवऩन े

ऩानीको वावषाक भूपम करयफ साढे ११ अफा नेऩारी रुऩैमाॉ हुन आउॉछ । 
 एक वषाभा मस आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेकरयफ साढे ३ अफा मुननट बफजुरी सयदय ६ रुऩैमाॉ प्रनतमुननटभा बफिी 
गदाा साराखारा २१ अफा नेऩारी रुऩैमाॉ हुन आउॉछ । 
मसयी नेऩाररे वावषाक रूऩभा ऩानी फेचये कभाउन ेआम्दानी आमोजनारे बफजुरी फेचये कभाउने आम्दानीको आधा 
टहस्साबन्त्दा फढी हुन ेदेखखन्त्छ । द:ुखद कुया, हाभी ऩानीको मनत ठूरो टहसाफ बफसदैंछौं वा हाभीराई बफसााइॉदैछ । 



देशभा जरस्रोत नीनतको ठेक्का लरनेरे मो तका को हेक्का ककन याखेनन ्? वा हेक्का याखेय ऩनन जानाजान ठेक्का 
बफसेका त हैनन ्? टहसाफ खोज्न टढरो गनुा हुॉदैन । 


