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जलविधतुका लागी रसियाबाट रकम िंकलन शरुु, एकै दिनमा ३२ करोड, डा महतोले विश्िभरर 
िङ्कसलत रकम बराबरको लगानी गने 

कृष्णप्रकाश शे्रष्ठ, मस्को, २२ जुलाई २०१२ 

 

गैरआिािीय नेपाली िंघले नेपालमा जलविधतुको के्षत्रमा लगानीका लागग रकम िंकलन गने 
काययलाई ततब्र पािैछ। कररि ५ अरब रुपैंया पजुीीँ िंकलन गने लक्ष्य राखिएकोछ। यिका लागग 
राष्ट्ष्िय िमन्िय पररषि अन्तगयत िसमतत गठन गरी रकम िंकलन हुिैछ। यि ैक्रममा राष्ट्ष्िय 
िमन्िय पररषि रसियाले २२ जुलाईमा मस्कोमा एक काययक्रम गरी एकै दिनमा ३२ करोड रुपैंया 
िंकलन गरेकोछ। उक्त काययक्रममा िंघका िंस्थापक-अध्यक्ष डा. उपेन्र महतो यि 
पररयोजनाका लागग गैरआिािीय नेपालीहरूबाट विश्िभरर िङ्कसलत रकम बराबरको लगानी 
आँफूले गने प्रततबद्धता व्यक्त गनुय भयो। अष्िेसलयामा िम्पन्न हुने िातौं के्षत्रीय िम्मेलन 
िम्म धेरै िेशबाट रकम िंकलन हुने अपेक्षा गररएको छ।  

 

रसियाली जनमतै्री विश्िविद्यालयको इन्टर-क्लबको एक कक्षमा गरैआिािीय नेपाली िंघ रूि 
राष्ट्ष्िय िमन्िय पररषिको िहृि बठैक िम्पन्न भयो । िामदूहक लगानीिम्बन्धी अन्तरक्रक्रया 
काययक्रम िमािेश गररएको बठैकमा प्रमिु अततगथको रूपमा मास्कोष्ट्स्थत नेपाली राजितू 
महामदहम डा. रविमोहन िापकोटा उपष्ट्स्थत रहनभुएको गथयो । 

 

िहृद् बठैकको शभुारम्भ गिै गरैआिािीय नेपाली िंघ रूिका महािगिि डा. एकनारायण 
िापागाईँले गरैआिािीय नेपालीहरूको नेपालमा िामदूहक लगानी विषयमा िन ्२०११ को २४ 
डडिम्बर तथा िन ्२०१२ को २२ जनिरीमा पतन बठैक र अन्तरक्रक्रयािम्पन्न भएको िम्झना 
गराउँिै ६ मदहनापतछ यिपटक पतन पनुः यि ैिन्ियभयमा केष्ट्न्रत अन्तरक्रक्रया काययक्रम िम्पन्न 
भइरहेको जनाउनभुयो । प्रमिु अततगथ महामदहम राजितू डा. रविमोहन िापकोटा, गरैआिािीय 
नेपाली िंघका िंस्थापक-अध्यक्ष डा. उपेन्र महतो, अन्तरायष्ट्ष्िय िमन्िय पररषद्का अध्यक्ष 
जीिा लासमछाने, रूि राष्ट्ष्िय िमन्िय पररषिका अध्यक्ष उत्िि अमात्य तथा िामदूहक लगानी 
िसमतका िंयोजक डा मखणराज पोिरेलले अध्यक्षमण्डलमा आिन ग्रहण गनुयभएपतछ 
अन्तरक्रक्रया काययक्रम िंिालन गररएको गथयो । 

 

रूिका लागग नेपाली राजितू महामदहम डा. रविमोहन िापकोटाज्यलेू बठैकको मखु्य विषयम ै
प्रिेश गनुयभई नेपाल िरकारद्िारा लगानी िषय घोषणाको िन्िभयमा काठमाडौंमा आयोष्ट्जत 



विसभन्न मन्त्रालयका मन्त्री र िगििका िाथ ैबादहरका िमेत अनभुिी व्यष्ट्क्तत्िबाट भाग 
सलइएको २ िटा प्रोग्राममा आफू िहभागी भएको जनाउनहँुुिै लगानीका लागग अत्यािश्यक िार 
कुराको ििाय गनुयभयो । ती हुन ्: 
 (१) ितुनष्ट्श्ित िमयिीमा भएको लगानीको के्षत्र,  

(२) विश्िासिलो िंगठन, - 

३) पारिसशयता र  

(४) राज्यको तफय बाट िरुक्षाको ग्यारेन्टी । महामदहमज्यलेू व्यष्ट्क्तगतभन्िा िामदूहक लगानी 
बढी िरुक्षक्षत हुने कुरा जनाउँिै नेपालमा ियूय र पानी न ैऊजायशष्ट्क्तको स्रोतको रूपमा रहेको र 
तत्काल लाभ नहुने भए पतन दहमालको दहउँ िकेु मात्र डुब्ने एक मात्र ितरा रहेको जलविद्यतु ्
उत्पािनको के्षत्रमा गररएको लगानी दिगो महत्िको छ भनी जनाउनभुएको गथयो । बनाऔ ंभन्ने 
उद्िेश्य राख्न ेगैरआिािीय नेपालीहरूले प्रकृततले दिएको िरिानको उपयोग गनय िामदूहक 
लगानीमा गैरआिािीय नेपाली िंघ अन्तरायष्ट्ष्िय िमन्िय पररषद् (एनआरएनए आईिीिी) का 
अध्यक्ष जीिा लासमछानेले ९ िषयअतघ गरैआिािीय नेपाली असभयान िरुु हुनािाथ ैिामदूहक 
लगानीको पररकल्पना गररएको र पदहलेिेखि न ैत्यिलाई मतूय रूप दिने प्रयाि पतन भइरहेको 
बताउनहँुुिै आफ्नो काययकालमा त्यिलाई ठोि रूप दिने असभभारा आएको जनाउनभुयो । वितेको 
एक िशकको अिगधमा आफू स्थावपत हुन प्रयाि गरररहेको गरैआिािीय नेपाली असभयानका 
ििस्यहरूबाट नेपालमा जलविद्यतु, िञ्िार, बङै्क्रकङ, पययटन, सशक्षा, स्िास््य आदि के्षत्रहरूमा 
लगानी भइिकेको भए तापतन िन ्२०११ मा काठमाडौंमा िम्पन्न पाँिौं विश्ि-िम्मेलनको 
िमयमा 'गरैआिािीय नेपालीहरू हल्ला मात्र गियछन,् लगानी गिैनन'् भन्ने िको आिाज 
ितुनएको पररपे्रक्ष्यमा िामदूहक लगानीको असभयान अगाडड बढाइएको छ । लगानीका लागग 
प्राथसमकताको के्षत्रको रूपमा ऊजाय, यातायात, पययटन आदिलाई सलन िक्रकने भए पतन बबजुलीबबना 
घरव्यिहार िमेत निल्ने र कुन ैविकाि कायय िम्भि नहुने हँुिा रूिमा िमाजिािी क्राष्ट्न्तपतछ 
िेशको औद्योगगकीकरणलाई ध्यानमा रािेर 'िाम्यिाि भनेको िोसभयत शािन प्लि िेशको 
विद्यतुीकरण हो' भन्ने लेतननको उष्ट्क्तको िम्झना गिै नेपालमा िामदूहक लगानीका लागग 
जोखिमरदहत लगानीको के्षत्र रहेको जलविद्यतु ्केन्र तनमायण गने पररयोजना ल्याइएको 
बताउनभुयो । विपलु जलविद्यतु ्शष्ट्क्तको स्रोत भएको िेश भए तापतन अदहले नेपालमा दिनको 
१८-२० घण्टािम्म पतन बबजुली उपलब्ध छैन । नेपाल िरकारले िरुुको १० िषयिम्म करमषु्ट्क्त 
र त्यिपतछको ५ िषयलाई ५० प्रततशत छ्रूटका िाथ ैऊजायिङ्कट कालभरर प्रिसलत िरभन्िा २० 
प्रततशत बढीमा विद्यतु ्िररि गररदिने व्यिस्था गरेर यि के्षत्रमा लगानी गनय प्रोत्िादहत गनुयका 
िाथ ैपािर पिषे्ट्जङ्ग एगग्रमेन्टअनिुार उत्पादित बबजुली िरीि गने ग्यारेन्टी िमेत दिएको 



जनाउँिै इन्िरेुन्ि िमेत गररने हँुिा जलविद्यतु्को के्षत्रमा लगानी विशषेतः िरुक्षक्षत छ भन्नभुयो 
। गैरआिािीय नेपालीहरूबाट यि के्षत्रमा गररएको लगानील ेऔद्योगगक उत्पािनमा योगिान 
दिने, िानो पूँजी लगानीले पतन िेश विकािका लागग केही योगिान गरेको भािना उब्जने र 
नेपालमा लगानीको आधार सिजयना हुने कुरालाई ध्यानमा रािेर उहाँले लगानीका लागग आह्िान 
गनुयभयो । िरुुमा लगानी कोषको माध्यमबाट लगानी गने अिधारणा राखिएको भए पतन अब 
कम्पनीको माध्यमबाटै अगाडड बढ्न ेभएका छौं भन्िै उहाँले आगामी अक्टोबरमा मनाइने 
गैरआिािीय नेपाली दििििम्म कम्पनी स्थापना गररएको घोषणा गनयका लागग काम भइरहेको 
बताउनकुा िाथ ैगैरआिािीय नेपाली िंघका ६१ िटै राष्ट्ष्िय िमन्िय पररषद्हरुअन्तगयत 
िामदूहक लगानी िसमततहरू बतनिकेको ििूना दिनभुयो र व्यष्ट्क्तगत दहिाबले एक लाि 
रुपैंयािेखि एक करोडिम्म लगानी गनय िक्रकने जानकारी दिनभुयो । नेपाल िरकारबाट जारी 
गररएको गैरआिािीय नेपालीिम्बन्धी काननूबाट नेपाली राहिानीिाहक िा वििेशी राष्िको 
नागररकता प्राप्त गैरआिािीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गिाय वििेशी लगानीकतायले पाएिरह 
िवुिधा प्राप्त गने अथायत ्लाभांश मात्र नभई लगानी पूँजी क्रफताय लान िाहेमा िमेत पररित्थय 
वििेशी मरुामा लान िक्रकने व्यिस्था रहेको जानकारी दििैं यो सशघ्र लाभांश दिने पररयोजना 
नभएको हँुिा आफ्नो आजयनको केही अंश मात्र लगानी गने िल्लाह दिनभुयो र गैरआिािीय 
नेपालीहरूको िामदूहक लगानीबाट नेपालमा १०० मेघािाटिम्म क्षमताको जलविद्यतु ्पररयोजना 
बनाउने लक्ष्य रहेको कुरा बताउनभुयो । यस्ता पररयोजनाको तनमायण िँगिँग ैस्थानीय तिरमा 
बाटोघाटोको तनमायण तथा िामाष्ट्जक िंरिनाको विकाि हुने हँुिा गैरआिािीय नेपालीहरूले एउटै 
मात्र प्रोजेक्ट िञ्िालन गनुयभन्िा विसभन्न स्थानमा गरी ४-५ िटा विद्यतु्केन्रहरू तनमायण गिाय 
राम्रो हुने कुरामा जोड दिनभुयो । लक्षक्षत पररयोजनाका लागग ५ अरब रुपैंयाको ईष्ट्क्िटी 
आिश्यकता पने अनमुान गररए तापतन िरुुमा कबलु गरेको रकमको २५ प्रततशत रकम मात्र 
उठाइने छ । पररयोजनामा ७० िेखि ७५ प्रततशतिम्म रकम ब्याङ्कबाट ऋण उपलब्ध गरी 
पररयोजनाको कायय िञ्िालन गररने जानकारी दिँिै एनआरएनए आईिीिीका अध्यक्ष जीिा 
लासमछानेले उत्पादित बबजुली बबक्री भई ब्याङ्कको ऋण भकु्तानी भइिकेपतछ िम्पणूय लगानीको 
स्िासमत्ि लगानीकतायको आफ्न ैहुनेहँुिा लगानीमा िावषयक १८ िेखि २५ प्रततिम्म मनुाफा हुने 
बताउनभुयो । उहाँले काययक्रमका िहभागीहरूलाई लगानी गने प्रततबद्धताको रकम कम्पनी िताय 
गररनअुतघ न ैअथायत ्आगामी २२ िेप्टेम्बरसभत्र ैिातामा जम्मा गररिक्नपुने जनाउ दििैं आफ्नो 
तफय बाट व्यष्ट्क्तगत रूपमा १ करोड रुपैंया लगानी गररने जनाउनभुयो ।त्यि ैगरी उहालेँ आफू 
िंलग्न कम्पनीबाट यि असभयानअन्तगयत गैरआिािीय नेपालीले लगानी गने जलविद्यतु ्
पररयोजनामा थप १५ करोड नेपाली रुपैंया ँिंस्थागत तिरले लगानी गररन ेिमेत प्रततबद्धता 



व्यक्त गनुयभयो ।  

 

गैरआिािीय नेपाली िंघका िंस्थापक-अध्यक्ष डा. उपेन्र महतोले हामीिंग 'बोल्नकेो कमी छैन, 

गनेहरूको कमी छ' भन्िै 'कुरा जतत गरे पतन िबकैो िपना एउटै हो' भनी जनाउनकुा िाथ ै
'वििेशमा रही नेपालको गिन्तन मात्र गरेर नेपाल बन्िैन... िब ैनेपालीहरूको इज्जत नेपालको 
िमदृ्गधिँग जोडडएको छ' भनी जोड दिनभुयो र कमाइको केही भाग िेश विकािमा लगानी 
गनयका लागग 'नेपालले िबलैाई घच्घच्याइरहेको' हँुिा 'अदहले नभए पतन बढेुि कालमा त िम्पन्न 
भएर बस्न पाऔ'ं भनी गरैआिािीय नेपालीहरूको िामदूहक पररयोजनामा लगानी गने आह्िान 
गनुयभयो । लगानीको ग्यारेन्टी राजनतैतक तथा व्याििातयक ष्ट्स्थततमा तनभयर रहने िन्िभयमा 
प्रकाश पािै हाइड्रोपािरको के्षत्रमा िामदूहक लगानीमा िंलग्न हुने गरैआिािीय नेपालीहरूको शयेर 
आिश्यक परेको िण्डमा आफूले क्रकतनदिने ग्यारेन्टीको ितुनष्ट्श्ितता व्यक्त गनुयभयो । डा. 
उपेन्र महतोले रूिबाट शरुु भएको एनआरएन असभयानको थालनीिेखि न ैिेशविकािमा 
लगानीको विश्िाि गररएको ििाय गिै िामदूहक लगानीबाट िबलैाई फाइिा हुने कुरामा जोड 
दिनकुा िाथ ैप्रस्तावित जलविद्यतु ्पररयोजनामा विश्िभररका गैरआिािीय नेपालीहरूले गने 
लगानीको रकम बराबर आफूले लगानी गने प्रततबद्धता उहाँबाट जाहेर गनुयहँुिा 
करतलध्ितनद्िारा उहाँको घोषणाको स्िागत गररएको गथयो ।  

एनआरएनएका िंस्थापक-अध्यक्ष डा. उपेन्र महतोले शयेर बबक्री गनय िाहनेको शयेर आफूले 
क्रकतनदिने र विश्िभररका गैरआिािीय नेपालीबाट जतत रकम िङ्कलन हुन्छ त्यतत न ैथप रकम 
आफूले लगानी गररदिने प्रततबद्धता व्यक्त भएपतछ लगानी रकम प्रततबद्धता व्यक्त गनेहरुका 
बीि एक क्रकसिमको प्रततस्पधाय न ैभएको गथयो । लगानीको ग्यारेन्टी ितुनष्ट्श्ित गरेर 
विश्िभरका गैरआिािीय नेपालीहरूको लगानी बराबरको रकम आफूले लगानी गनेबारे लण्डनमा 
व्यक्त गररएको प्रततबद्धता पनुः िोहोयायउन ुहँुिा उपष्ट्स्थत िबजैनाले ताली बजाएर 
कतयलध्िततका िाथ उहाँको स्िागत गरेका गथए ।  

तत्पश्िात ्गैरआिािीय नेपाली िंघ रूिको बठैक र िामदूहक लगानीिम्बन्धी अन्तरक्रक्रया 
काययक्रमका िहभागीहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट नेपालमा जलविद्यतु ्पररयोजनामा आफ्नो 
लगानीको रकमबारे प्रततबद्धता व्यक्त गने क्रम िल्यो । केशि ततसमष्ट्ल्िना, एकनाथ डिाडी, 
सशि भतुेल, हरेन्र जायििाल, पं. ऋवष ररजाल, दिपेश िाहाल, गणेश रामिाम, डडल्ली िरेल 
'िमुन', राजेन्र अगधकारी, प्रभाि के.िी. विमला भण्डारी बस्याल, कमल िापकोटा, गोविन्िप्रिाि 
गौतम, दिनेशमखण शे्रष्ठ, राजाराम िौधरी, मखणराज पोिरेल, िन्तोष के.िी. प्रविण शे्रष्ठ, अरुण 
ओझ, टेकराज तनरौला, विनयकुमार शे्रष्ठ, िेमरज लासमछाने, रामकृष्ण शाह, घनश्याम थापा 



प्रभतृतबाट लगानीको प्रततबद्धता जनाइएको गथयो ।  

 

स्मरण रहोि,् रूिमा विद्याथीहरू बाहेक आफ्नो व्यििाय िञ्िालन गरेर बस्न ेर विसभन्न 
कम्पनीहरूमा काम गने नेपालीहरूको िंख्या २५० जतत मात्र रहेको र त्यिमा पतन मास्कोको 
रमणीय ग्रीष्मकालीन आइतिारको दिन हुनाले कततपय नेपालीहरू वििा मनाउन िहरबादहर 
िमेत जाने हँुिा नेपालमा िामदूहक लगानीविषयक अन्तरक्रक्रया काययक्रममा ३५ जनाजतत मात्र 
नेपालीहरूको उपष्ट्स्थतत रहेको भए तापतन उक्त स्थलम ै३२ करोड रुपैंया ँलगानीको प्रततबद्धता 
व्यक्त गररएको गथयो ।  

गैरआिािीय नेपाली िंघ रूि अन्तगयतको िामदूहक लगानी िसमततका िंयोजक डा. मखणराज 
पोिरेलले अन्तरक्रक्रया काययक्रमको िमापन गिै जनाउनभुएअनिुार तोक्रकएको िमयािगधिम्ममा 
रूिमा रहेका अन्य कैयौं नेपालीहरूको नाम पतन यि लगानी असभयानमा थवपने ितुनष्ट्श्ित छ । 

 

फोटो सौजन्य : गैरआवासीय नेपाली संघ, रूस । 

मास्को, रूस महासंघ । 

 


