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गण्डक सम्झौताले सताएका नेपालीको पी्डा

वजृराज कुशवाहा

खेतमा जमेको पानी नसुक्ा उतपा्न द्न प्रदतद्न दग्दैछ । दसँचाइ गन्न पानी पाइएको छैन 
तर नहरमा सलल बगेर पानी भारत जाँ्ैछ । दकसानदसत भएका घर, जगगा र कृदि कारोबार 
न त गररखान सदकएको छ, न बेचन नै दमलेको छ । जगगाधनी लालपुजा्न हातमा छ, तर 
जगगा छैन । बसाइँ सन्न चाहनेले जगगाको मूल्य पाएको छैन । उद्यम गन्न ॠण मागनेलाई 
बैंकले ॠण द्एको छैन । ६० ्ेदख १२० प्रदतशत वादि्नक ब्याजको ॠण प्रचलनमा छ ।

्यसता तमाम समस्या उदबजनुको एकमात्र कारण बनेको छ, गण्डक सम्झौता ।1 दव.सं. 
२०१६ मा नेपाल भारतबीच भएको ्यो सम्झौता नवलपरासी दजललाको नारा्यणी न्ीसँग 
समबद्धत छ । सम्झौताको मुख्य उद्ेश्य नेपाल / भारत ्ुवै ्ेशमा दसँचाइको व्यवस्ा 
दमलाउनु, बाढी दन्य्त्रण गनु्न त्ा जलदवद्युत उतपा्न गनु्न रहेको द््यो । सम्झौता भई 
लागू भएको गण्डक परर्योजनाबाट ्ुवै ्ेशका सरकार लाभाद्वत भए । भारत सरकारले 
दसँचाइका लादग पानी लैजान पा्यो भने नेपाल सरकारले भारतबाट हसता्तररत १५ 
मेगावाट उतपा्न क्षमताको जलदवद्युत के्द्र पा्यो । तर, ्यसले गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका 
बादस््ालाई नराम्ररी दपरोल्ै आएको छ ।

हजारझौ ँघरपररवार ्यसबाट प्रभादवत छन् । पीद्डतहरू आद््नक, सामादजक र सांसकृदतक 
क्षेत्रमा ्ीघ्नकालीन समस्यामा परेका छन् । समस्या ज्माएका सरकारहरूले न समाधान 
गरेका छन्, न ठोस पहल नै । नागररक सतरमा समाधान गन्न नसदकने त्ा सरकारले 

1 गण्डक सम्झौताको पूण्न दववरणको लादग हेनु्नहोस् http://moewri.gov.np/images/
category/Aggrement-on-Nepal-and-India-Gandak-River-1959.pdf; मंदसर १६, 
२०७५ मा हेररएको

सात
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ध्यान नद्ने भएपदछ कमाण्ड क्षेत्रको बसाइ गण्डकवासीका लादग दनकै कष्टकर बनेको 
छ । कमाण्ड क्षेत्रमा पदचिम नवलपरासीको सादबकका १३ गाउँ दवकास सदमदत (गादवस) 
प््नछन् । ्यसदभत्र दत्रवेणीसुसता, रुपझौदल्या, कुद्ड्या, नरसही, पकदलहवा, गुठी परसझौनी, गुठी 
सु्य्नपुरा, बै्झौली, ठूलो खैरटवा, सोमनी, भुजहवा, जमुदन्या र रामपुर ख्डझौना गादवस रहेका 
छन् । नेपालको संदवधान २०७२ का्या्न्व्यनमा आइसकेपदछ बनाइएका स्ानी्य दनका्य 
प्रतापपुर र सुसता गाउँपादलकाको पूरै क्षेत्र त्ा दवन्यी दत्रवेणी र सरावल गाउँपादलकाका 
६ र ७ नं. व्डा गरी १८ ओटा व्डालाई कमाण्ड क्षेत्र मादनएको छ । 

गण्डक परर्योजना ब्नुअदघ पहा्डबाट तराई ्रेका खोलसाहरूमा बाढी आउँ्ा पानी 
सरासर बगेर जा््थ्यो । गण्डक परर्योजनाका लादग ब्यारेज, नहर, स्डक, पुलपुदल्या, 
जलदवद्युत गृह र साइफन जसता संरचना बनाइएपदछ अनेक समस्या उदबजए । संरचनाले 
बाढीको पानी दनकासमा अवरोध गन्न ्ाल्यो । ्ुडबान, कटान र पटान हुन ्ाले । भूक्ष्य 
र जलजमाव हुन ्ाल्यो जसले ग्ा्न माटोको बनोट दबद्ंर्ैछ । माटोदभत्र हावा खेलन 
नपाउँ्ा माटो दबद्र्छ । पानी जदमरहँ्ा माटोमा रहेका कृदिका लादग दहतकारी जीवाण ु
मन्न ्ालेका छन् । खेतीमा दकसानको लागत बढ्न ्ालेको छ । बाली उतपा्नमा ह्ास 
आउँ्ा दकसानको मनोबल दग्दैछ । पानी जदमरहने भएपदछ लामखुटे् बढेर औलो रोगले 
जरो गा्ेडको छ । ्श वि्नअदघ औलोको महामारीमा परेर एकै वि्न कठहवा मुसहर बसतीमा 
११ जनाको ज्यान ग्यो । हैजाले ग्ा्न विषेनी केही मादनसको ज्यान गुम्ैछ ।

्ुडबानसँगै कटानले पदन नोकसान गरेको छ । स्यझौ ँ हेकटर उव्नर भूदम नारा्यणी न्ीमा 
दबदलन भइसक्यो तर पदन कटान ्ादमने लक्षण छैन । नारा्यणीसँगै खजुरा, ्रही, 
अमचुरखोला, दसरखोला, रा्यपुरा र दलदटल गण्डकबाट कटानको क्रम जारी छ । कटानको 
पी्डाले कमाण्ड क्षेत्रका धेरै दकसानलाई जगगा दवहीन बनाइसक्यो । जगगाधनी लालपुजा्न 
हातमा छ तर जगगा भने बगाइसकेको छ । सरकारले क्षदतपूदत्न द्एको छैन ।

्ुडबान, कटान मातै्र होइन, पटान पदन प्रमुख समस्या बनेको छ । बाढीले ल्याएका 
बालुवा, ढंुगा र माटो दमदरित पानीले माटोको गुणसतर दबगानु्नका सा्ै खोलसो, डे्न त्ा 
साइफन दसलटेशन भई पुररँ्ै छन् । भूक्ष्यले साइफन भररँ्ै जाँ्ा बाढीको प्रकोप ्नै बढ्् ै
छ । धान, गहुँ, तोरी, मकै, उखु, केरा र तरकारी खेती हुने उव्नर जगगा बाढीबाट प्रभादवत 
भई बाँ्ो ब््ैछ । दसँचाइ सुदवधा, उ्नत बीउदबजन, औिधी उपचारजसता सुदवधा 
नभएका बेला कृदि उतपा्न भारतमा लगेर बेचने गरेका दकसान आतमदनभ्नर द्ए । कृदि 
सुदवधाको पहुँच बढ््ै गए पदन अचेल उतपा्न ्र खसकँ्ै गएपदछ दकसानलाई लगानी 
समेत उठाउन धझौ-धझौ भएको छ । अककोतफ्न , बाढीले गरेको नोकसानको क्षदतपूदत्न बापतको 
कररब तीन अब्न रकम भारतले नेपाली दकसानलाई द्एको छैन (हेनु्नहोस् अनुसूची १) ।  
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नेपालतफ्न  भएको हादन नोकसानीको क्षदतपूदत्न नेपाल सरकारबाट नपाउनाले पीद्डत दकसान 
अदहले खेतीको दवकलप खोजन ्ालेका छन् । 

खेतीको दवकलपमा उद्यम व्यवसा्य गन्न चाहने दकसानले बैंकबाट ॠण पाएका छैनन् । 
कमाण्ड क्षेत्रको जगगाको भदवष्य सुदनदचित छैन, लगानी गरे ्ुडबन सकछ भ््ै ॠण द्इएको 
छैन । ्ुडबान, कटान, पटान र जलजाम हुनुका सा्ै नारा्यणी न्ी बाँध भतकाएर गाउँमा 
पस्यो भने खेत बगर ब्नेछ भ््ै जगगालाई दधतोको रूपमा सवीकाररएको छैन । त्यसैले, 
दकसानले साहुलाई जगगा दृदष्टब्धकी राखेर वादि्नक ६० ्ेदख १२० प्रदतशतसमम ब्याजमा 
ॠण दलएका छन् । ्यसतो क्रम बढेपदछ मालपोत का्या्नल्यले कपाली तमसुक र दृदष्टब्धकी 
लेखन रोकनुपरेको द््यो । साहुहरूले अब ॠणीको जगगा आफनो नाममा राजीनामा पास 
गराई ॠणको कारोबार चलाएका छन् ।

एकतफ्न  बैंकले ॠण नद्ने, अककोतफ्न  कृदि उतपा्न राम्रो नहुने भएपदछ जगगाको 
मूल्य घटेको छ । त्यही कारण जगगाको खरर्दबक्री ठपपप्रा्यः छ । बेचनै परे दकसानहरू 
ससतो मूल्यमा बेचन दववश छन् । न्ी गाउँ पसने र ज्यान असुरदक्षत मानेकै कारण अ््य 
क्षेत्रका मादनस ्यस भेगमा आफनी छोरीको दवहे गरी पठाउन मा््ैनन् । छोरीको जीवन 
र भदवष्य जोदखममा पनषे ्डरका कारण सादबक नरसही, कुद्ड्या र पकदलहवा गादवसका 
्युवालाई दबहे गनदै कदठन छ । 

द्यनै समस्याका कारण स्ानी्यवासीले न पककी घर बनाउने आँट गन्न सकेका छन्, न 
बसाइँ सनषे दहममत नै । बसाइँ सरे घरजगगाको उदचत मूल्य पाइँ्ैन, नसरे घर, जगगा, समपदति 
र ज्यान सबै जोदखममा । घरखेत दकनबेच गन्न सकनेले कमाण्ड क्षेत्र बादहर घरघ्ेडरी जो््डन 
्ालेका छन् । धेरैजसो मादनस बसाइँ सन्न अ््यत्र जगगाको खोजीमा छन् । 

बेद्दतमा सुधारका लादग ्ुवै ्ेशलाई हारगुहार ग्दै आएका गण्डकवासीको माग 
सुनुवाइ भएको छैन । ्ुवै सरकार आफूले लाभ दलने र जनताले भोग्ै आएको सासतीलाई 
बेवासता गन्न ्ालेपदछ आदजत बनेका स्ानी्यवासी एक जुट भई संघि्नमा उते्र । संघि्न 
गन्नका लादग “गण्डक न्ी दन्य्त्रण संघि्न सदमदत, नवलपरासी” नामको एक सदमदतको 
गठन गरे । ्यसले दनता्त गण्डक पीद्डतको हक दहतका लादग काम गरेको छ । 

च््ा र सह्योगका भरमा गण्डक अदभ्यानलाई अ्तरा्नदषरि्य सतरमा पु¥्याउन उद्यत 
सदमदतका प्ादधकारीहरू सव्ंयसेवी भावनाले अहोरात्र खटेर हक अदधकारका लादग 
संघि्नरत छन् । समान दहतका लादग सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपनषे लक््य दलएको छ । 
सदमदतले गण्डक सम्झौतालाई पूण्न रूपमा का्या्न्व्यनमा ल्याउन अ्क प्र्यास ्ालेको 
छ । सम्यक्रमसँगै सदमदतको मागलाई भारती्य पक्षले ध्यान द्न ्ालेको छ । भारती्य 
पक्षले गण्डकमा कामका लादग सदमदतसँग सम्व्य गन्न ्ालेको छ ।
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्यस लेखले ्ुई ्ेश बीचको ्यस सम्झौता पूण्न रूपमा का्या्न्व्यनमा ल्याउन र 
तटी्य क्षेत्रका लाखझौ ँ नेपालीको ्ुःखको मुख्य कारकको रूपमा रहेको सम्झौताका कमी-
कमजोरीलाई हटाउने काममा गरेको संघि्नलाई उजागर गनषे प्र्यतन गरेको छ । ्यसको पदहलो 
खण्डमा सम्झौताको नालीबेली प्रसतुत गररएको छ, जसमा सम्झौताको संदक्षप्त दववरण, 
नेपाललाई भ््ा पदन भारतलाई ्यसको आवश्यकता, सम्झौतामा रहेका कमी-कमजोरी, 
र सम्झौता गररँ्ा नेपालको पररवेशलाई दवशे्िण गररएको छ । ्ोस्ो खण्डमा गण्डक 
परर्योजनाले दसजषेको समस्या र ्यसले गण्डकवासीमा पान्न ्ालेको ्ीघ्नकालीन प्रभाव, 
संघि्न सदमदतको ज्म, दवसतार, आ््ोलनको ्ालनी, र ३४ द्नसमम भारतको पानी 
्ुनेर गररएको भारतदवरोधी पानी आ््ोलनको नालीबेली समेदटएको छ । तेस्ो खण्डमा 
संघि्न सदमदतले गरेको आ््ोलनको प्रभाव-पररणाम, भारती्य पक्षको दृदष्टकोणमा आएको 
पररवत्नन, गण्डक क्षेत्रमा हुन ्ालेको सुधारको काम, गुणसतरहीन काममा संलगन भारती्य 
कम्नचारी त्ा ठेके्ारमाद् हुन ्ालेको दवभागी्य क्डा कारबाही, र नेपाल सरकारको 
सह्योगको अभावका कुरा समेदटएको छ । चझौ्ो खण्डमा संघि्न सदमदतको संघि्न ्यात्रामा 
प्राप्त उपलदबधका सा्ै चुनझौती र आगामी का्य्नभारलाई समेदटएको छ । अद्तममा दनषकि्न 
खण्ड रहेको छ ।

गण्डक सम्झौताको नालीबेली
नेपाल र भारतबीच मंदसर १९, २०१६ (द्डसेमबर ४, १९५९) शुक्रबार बेलुका काठमा्डझौमँा 
गण्डक दसँचाइ र दवद्युत शदति ्योजना नामक सम्झौता भ्यो जसलाई गण्डक सम्झौता 
भदन्छ । ्यस दविपक्षी्य सम्झौता ्वैु ्ेशमा दसँचाइ गनषे, बाढी दन्य्त्रण गनषे त्ा जलदवद्युत 
उतपा्नमा लदक्षत छ । सम्झौता नवलपरासीको भू-भाग हुँ्ै भारततफ्न  बगेको नारा्यणी 
न्ीमा आधाररत छ । 

नारा्यणी न्ी नेपालका ठूला न्ी मध्ेयको एक हो । ्यो न्ी नेपालमा सप्तगण्डकी र 
भारतमा गण्डकका नामले दचदन्छ । ्यसमा नेपालको पूव्नमा रसुवा्ेदख पदचिममा मुसताङ 
सममका न्ी (दत्रशूली, बुढीगण्डकी, मस्या्नङ््ी, मा्ी, सेतीगण्डकी, ्रझौ ँ् ी र कालीगण्डकी) 
नारा्यणी न्ीमा दमदसएका छन् । नारा्यणी न्ीको लमबाइ ६३० दकलोदमटर र कुल 
जलाधार क्षेत्र ४६ हजार ३ स्य वग्न दकलोदमटर छ । ्यसको मुहान समुद्री सतह्ेदख 
६,२२८ दमटरको उचाइमा रहेको छ । त्यसमध्ेय ९० प्रदतशत भू-भाग नेपालमा प््नछ 
भने बाँकी १० प्रदतशत चीनमा प््नछ । न्ी तटमा नेपालमा लोम््ाङ, जोमसोम, बेनी, 
कुशमा, रर्डी, ्ेवघाट, नारा्यणगढ, वालमीदकनगर, दत्रवेणी र भारतमा हाजीपुर, बगहा र 
सोनपुर शहर बसेको छ ।



गण्डक सम्झौताले सताएका नेपालीको पी्डा | 155

्ुवै ्ेशको समान दहत हुने गरी सम्झौतालाई मुख्य तीन काममा लदक्षत हुने गरी उद्ेश्य 
दनधा्नरण गररएको छ । ती उद्ेश्य हुन्– नेपाल र भारत ्ुवै ्ेशमा दसँचाइ सुदवधा दबसतार 
गरी कृदि उतपा्न बढाइने, जल दवद्युत् उतपा्न गरी ऊजा्नको समस्या समाधानमा सह्योग 
पु¥्याउने र नेपाल भारत ्ुवै ्ेशमा बाढी दन्य्त्रण गररने । 

सम्झौतामा नेपाल सरकारका ततकालीन उपप्रधानम्त्री सुवण्न शमशेर जबरा त्ा 
नेपालका लादग भारती्य राज्ूत भगवान सहा्यले सं्युति हसताक्षर गरेका हुन् । सन् १९६४ 
बाट गण्डक क्षेत्रमा ब्यारेज, नहर, अगला बाँध, ठूला नहर, तटब्ध, ठोकर, साइफन त्ा 
जलदवद्युत के्द्रको लादग स्डक, पुलपुलेसा जसता संरचनाको दनमा्नण आरमभ गररए । 
अदप्रल ३०, १९६४ मा नेपाल भारतबीच सम्झौता पररमाज्नन गनषे सहमदत भई बुँ्ा नं. ९ 
मा संशोधन गरर्यो त्ा बुँ्ा नं. १० लाई हटाइ्यो । नेपाली, अं्ेरजी र दह््ी भािामा 
त्यार पाररएको सम्झौतामा कुनै दववा् उतप्न भए अं्ेरजी भािामा लेदखएको सम्झौता 
पत्रलाई आधार मानेर दववा् समाधान गररने भदनएको छ ।

संरचना दनमा्नणका लादग आवश्यक पनषे जगगा भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले 
उपलबध गराउने2 र सो जगगाको उदचत मुआबजा अ्वा क्षदतपूदत्न भारत सरकारले द्ने 
भदनएको छ । सम्झौताको ्फा २ ‘ख’ मा संरचनाका कारण उतप्न जोदखम वा संरचनाका 
कारण कुनै प्रकारको क्षदत हुन गए क्षदतपूदत्न भारत सरकारले द्ने व्यवस्ा गररएको छ । 
तर उपललो तटी्य अदधकार खोदसएको, पानीको असमान दवतरण गररएको र दन्य्त्रणको 
अदधकार एकलझौटी रूपमा भारतमा दनदहत रहेकाले समस्या उतप्न भ्यो । सम्झौतालाई 
सम्य सापेक्ष संशोधन गरी पररमाज्नन ग्दै जाने प्रावधान समेत नरादखएका कारण सम्झौताको 
पुनरावलोकन गनु्नपनषे माग उठेको छ । 

भारतका लागग गण्डक सम्झौताको आवश्यकता 
नारा्यणी न्ीको क्षमताको समभाव्यता अदहले मात्र होइन, भारतमा शासनमा रहेका बेला 
दरिटेनले पदन अध्य्यन गरेको द््यो । भारतमा दसँचाइ पु¥्याउन कररब छ वि्न लगाएर सन ्
१९०९ मा दत्रवेणी नामक एक नहर सञचालनमा ल्याइएको द््यो । हाल ब्यारेज रहेको 
स्ानबाट कररब एक हजार फीट माद्परट् बनाइएको सो नहरले उद्ेश्य अनुरूप काम 
नगरेपदछ भारतले सन् १९५८ मा असफल घोदित ग¥्यो । नारा्यणी न्ीको पानीमा दगदे् 

2 भारतले गण्डकमा बाढी दन्य्त्रणका लादग ए गैप, बी गैप, दलंक बाँध र नेपाल बाँधको 
संरचना बनाउँ्ा ३२५ दबघा २ कट्ा जगगा त्ा दसँचाइका लादग मुख्य गण्डक पदचिमी नहर बनाउँ्ा 
७६६ दबघा ११ कट्ा ९ धुर गरी १,०९१ दबघा १३ कट्ा ९ धुर जगगा ओगटेको छ । दलजमा 
दलएको ्यस जगगाको मालपोत भारतले दतनषे व्यवस्ा छ । मालपोत दतरी रहुञजेलसमम ्यो जगगा 
भारतको प्र्योगमा रहने गरी अदसदमत सम्यका लादग सम्झौता गररएको ्ेदख्छ ।



156 |  वजृराज कुशवाहा

दृदष्ट गा्ेडको भारतले पुनः अकको प्र्यास ग¥्यो । उतिर प्र्ेशमा दसँचाइका लादग भारती्य 
भूदमको वसुली हे्डबाट र दवहार राज्यका लादग वालमीदकनगरबाट नहर दनमा्नण गररएको 
द््यो तर त्यो नहर पदन सफल हुन सकेन ।

सन् १९४७ मा सवत्त्र भारतको अ्तररम सरकारमा कृदिम्त्री रहेका राजे्द्र प्रसा् 
(पदछ भारतका राषरिपदत बनेका) ले नारा्यणी न्ीको समभाव्यता अध्य्यन त्ा ्योजना 
दनमा्नणका लादग दवहार सरकारलाई आ्ेश द्एका द्ए । ्यसरी सन् १९४७ ्ेदख बृहत ्
गण्डक परर्योजनाको त्यारीमा लागेको भारतले सन् १९५१ अ्ा्नत् दव.सं. २००८ मा 
नेपाल सरकारलाई परर्योजना दनमा्नणका लादग पदहलो मस्यझौ्ा पेश ग¥्यो । ्यो सम्य 
नेपालमा राजनीदतक अदस्रता द््यो । राणा शासन अ्त्य भएर दव.सं. २००७ ्ेदख 
२०१५ सालसमम ्ेश राजनीदतक अ्तरवि्विमा रुमदललएको द््यो । जनदनवा्नदचत सरकार 
ब्न सदकरहेको द्एन । ्यसबीच गण्डक सम्झौताका लादग भारतले पटक-पटक प्र्यास 
गरे पदन नेपालमा जनदनवा्नदचत सरकार नभएका कारण सम्झौता हुन सकेको द्एन । ्यस 
अवदधमा भारती्य पक्षले गण्डक सम्झौताबाट नेपाललाई पुगने फाइ्ाबारे ध्यानाकि्नण 
गराइरह्ो । २७ लाख ३२ हजार एक्ड भारती्य भूदममा दसँचाइ पुगनुका सा्ै नेपालको 
पदन १ लाख ४३ हजार ५ स्य एक्ड भूदममा दसँचाइ पुगनेछ र परर्योजना समप्न गन्न 
चादहने ५०.५ करो्ड भारती्य मुद्राको पूरै रकम भारतले नै खच्न गनषे भनेर नेपाल पक्षलाई 
लोभ्याइरह्ो । परर्योजनाबाट नवलपरासी, रुप््ेही, कदपलवसतु, बारा, पसा्न र रझौतहट 
दजललालाई दसँचाइ पुगने भदनएको द््यो । 

नेपाल सरकारले सम्झौताको दवशेि अध्य्यन त्ा दवशे्िण नगरी भारत सँगको समब्ध 
सुमधुर रदहरहने ठानेर २०१६ सालमा दवश्ेश्रप्रसा् कोइरालाले नेतृतव गरेको नेपालको 
प्र्म जनदनवा्नदचत सरकारले सम्झौताको लादग सवीकृदत द््यो । दव.सं. २०१६ मा सम्झौता 
समप्न भएपदछ बनेका सरकारले पदन भारत सँगको सुमधुर व्यवहारको अपेक्षाका कारण 
सम्झौतामा रहेका कमी-कमजोरी सुधारका लादग ्बाब द्न सकेनन् ।

असमान व्यवस्ाको गवरोध
नेपाल र भारतबीच जनदनवा्नदचत सरकारकै संलगनतामा गण्डक सम्झौता त भ्यो तर त्यो 
दवदवध कारणले नेपाली पक्षले खुला हृ््यले सवागत गनषे खालको भएन । सम्झौतापत्र 
नेपाली, दह््ी र अं्ेरजी गरी तीन भािामा लेदख्यो तर नेपाली र अं्ेरजी भािाको दलखतमा 
समानता छैन । फरक अ ््न लागने शब् प्र्योग गररएको छ । नेपाली भािामा “समान दहत” 
हुने शब् रादखएको छ भने अं्ेरजी भािामा “कमन इ्रेिष्ट” शब् प्र्योग गररएको छ । 
्यसले समान अदधकार का्यम ग्दैन । 



गण्डक सम्झौताले सताएका नेपालीको पी्डा | 157

नेपाली भािामा लेदखएको सम्झौताको प्रसतावनामा लेदखएको छ, “नहरहरू दनकाल्ा 
भारत र नेपाल ्वैुको समान दहत हुने भनी भारत सरकार र रिी ५ को सरकार नेपालले दवचार 
गरेकाले ्ुवैको समान दहतको दृदष्टकोणबाट नेपाल अदधराज्यका दसमानादभत्र पनषे जदतमा 
्यसै सम्झौतासा् ... ।” अं्ेरजी भािामा लेदखएको सम्झौताको प्रसतावनामा लेदखएको छ, 
“Whereas his Majesty’s Government of Nepal and Government of India 
consider that it is in the common interests of both Nepal and India.” ्ुई 
भािाको सम्झौतामा ्यसरी फरक अ ््न लागने शब् प्र्योग गरररहँ्ा ्फा १३ को अ्तमा 
्यसरी लेदखएको छ- “अ ््न व्याख्या गनु्न परेमा अं्ेरजी भािालाई मा््यता द्इने छ ।” ्यसरी 
सम्झौताको प्रसतावनामा नै नेपाल पक्ष ठदगएको छ । सम्झौता नारा्यणी न्ीको नाममा 
हुनुपनषेमा गण्डकको नाममा गरर्यो । ्यस न्ीलाई भारतमा गण्डक भदन्छ । नेपाली न्ीसँग 
समबद्धत सम्झौता गररँ्ा नेपाली न्ीको सट्ा भारती्य नाम रादखएको छ । सम्झौतामा 
नेपाललाई ्ोरै पानी र भारतलाई धेरै पानी द्ने गरी पानीको असमान दवतरण गररएको 
छ । दसँचाइका लादग भारतलाई ३३,६४५ क्युसेक पानी द्इने र नेपालका लादग १,२१६ 
क्युसेक मात्र पानी द्ने व्यवस्ा गररएको छ । 

नारा्यणी न्ीमा दमदसने माद्लला न्ीहरूको पानी प्र्योग गन्न नपाउने अ्वा ती न्ीका 
पानीको बहाव पररवत्नन गरी अकदै  प्र्योजनमा लगाउन नपाउने बाध्यातमक व्यवस्ा समेत 
गररएको छ । नारा्यणी न्ीमा बाँध, ब्यारेज वा पुल बनाउनु परेमा भारतको पूव्नसवीकृदत 
दलनुपनषे रहेछ । ्यसले न्ी माद्को उपललो तटी्य अदधकार नेपालले स्ाका लादग 
गुमाएको छ ।

गण्डक सम्झौताको मुख्य आधार नारा्यणी न्ी हो । नारा्यणी न्ीलाई नेपाल भारत 
्ुवै ्ेशको सीमा मादनएको छ । न्ी क्षेत्रमा सीमा सतमभ छैन । न्ीले बसषेदन धार फेछ्न  । 
न्ी नेपाली भू-भागतफ्न  स्दै गएपदछ सीमा पदन नेपालतफ्न  धकेदलँ्ैछ । ्यसरी न्ी पाररको 
भू-भाग भारततफ्न  पन्न गएको छ । ती भूदममा भारती्य कबजा बढ््ैछ । न्ी तटसमम कबजा 
जमाउँ्ै आएको भारतदसत सुसतामा सीमा दववा् छ । सुसतावासीले सासती खेपनु परेको छ । 

गण्डक परर्योजनाको सबै संरचनामाद् भारतको दन्य्त्रण छ । ्यही एकादधकारका 
कारण भारतले चाहेको बेला नहरको पानी सञचालन गनषे वा ब्् गनषे गरेको छ । मम्नत 
समभार त्ा दनमा्नणका लादग कमाण्ड क्षेत्रको जुनसुकै स्डक, पुलपुलेसा, साइफन, ब्यारेज 
र नहर आफूखुसी चाहे जदत सम्य सममका लादग ब्् गनषे गरेको छ । मुख्य गण्डक पदचिमी 
नहरको पानी मम्नत समभारको लादग ब्् ग्ा्न सु्य्नपुरामा रहेको १५ मेगावाट क्षमताको 
जलदवद्युत् के्द्रको उतपा्न मदहनझौसँमम ठपप हुन जा्छ । ्यसले ग्ा्न नेपाल सरकारले 
लाखझौकँो क्षदत बेहोनु्न परेको छ । 
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्यसरी सम्झौतामा दवद्यमान असमान व्यवस्ाका कारण नेपाल ठदगएको भ््ै बेलाबेला 
दवरोध हुँ्ै आएको छ । ्यो सम्झौता नेपाली जनताको हकदहतमा छैन भ््ै पूव्न प्रधानम्त्री 
के.आई. दसंहले दवरोध गरेका द्ए । २०१७ सालमा गण्डक सम्झौताको खारेजीको माग 
ग्दै नेपाल कम्युदनसट पाटटीले स्डक र स्नबाट दवरोध गरेको द््यो । कम्युदनसट नेता 
म्नबहा्ुर प्रधानले स्ानी्य जनताहरूविारा ्यस सम्झौताको दवरोध ग्दै दत्रवेणीमा ब्यानर 
र ्््डा प्र्श्नन गरेका द्ए । दव्डमबना, सम्झौताको दवरोध गनषे नेता त्ा ्ल आफू 
सतिासीन भएपदछ भारत ररसाउँछ भनेर कुरा उठाउन ्डराउँछन् । 

गण्डक-पीग्डतहरूको सघंर्ष सगमगतको जनम
गण्डकवासीले लामो सम्य्ेदख ्ुडबान, कटान, पटान र बाढीलाई सहँ्ै आएका छन् । ्यी 
समस्या समाधानका लादग नेपाल सरकारका दनका्यलाई गुहा्ा्न गण्डक क्षेत्र भएकाले ्यस 
क्षेत्रमा नेपाल सरकारले काम गन्न नदमलने बताएको द््यो । सन् २००२ (दव.सं.२०५९) 
मा बाढी आएको बेला २३ जुलाईमा दत्रवेणी बजार नदजकै नारा्यणी न्ीको ्ा्याँ तफ्न को 
बाँध भदतक्यो । बाढी गाउँ बसतीमा पस्यो । दत्रवेणी सुसता, रुपझौदल्या, कुद्ड्या लगा्यतका 
क्षेत्र ्ुडबा्यो । ्ुडबानमा परेकाहरू छरदछमेकमा अगला स्ानमा पाल टाँगेर आरि्य दलए । 
पदछपदछ मादनस आ-आफनो घर फकषे  तर बालीनाली बचाउन सकेनन् । पूण्नतः नष्ट भ्यो ।

त्यस बेला ६ लाख २९ हजार ५० क्युसेक पानीको बहाव रहेको पानी मापन के्द्रले 
जना्यो । ्यद्यदप ्यस बाँधलाई ८ लाख ५० हजार क्युसेक क्षमतामा दनमा्नण गररएको द््यो । 
मूल बाँध ्यदत ्ोरै पानीको बहावले भतकाएपदछ तटी्य क्षेत्रका बादस््ाले न्ीको उचच 
जोदखममा बाँदचरहेको महसुस गरे । रक्षाकवच मादनएको बाँध भतकेर दसज्नना भएको त्रास 
र कहाली स्ानी्यवासीको मनमा अदहले पदन का्यमै छ । 

सम्झौताको ४३ वि्नको अवदधमा पदहलो पटक बाँध भदतकएको द््यो । त्यस घटनाले 
पारेको प्रभावको दनरीक्षण गन्न भारत दवहारका राज्यम्त्री जगतान्् दसंह नेपाल आएका 
द्ए । उनले भेला भएका प्रभादवत क्षेत्रका पीद्डतलाई क्षदतपूदत्न द्इने वचनबद्ता व्यति 
गरे । तर १७ वि्न दबदतसक्ा पदन क्षदतपूदत्न भने पाइएको छैन ।

बाँध भतकेको घटनाले विषौं पुराना भझौदतक संरचना कमजोर भइसकेको सादबत 
ग¥्यो । सन् १९६४ मा ब्यारेजको दशला््यास भएपदछ बनाइएका संरचनाहरूको दन्यदमत 
रेख्ेख र मम्नत हुनुपनषे द््यो तर त्यस अनुसार भएन । जबदक सबै संरचनाको रेख्ेख गन्न 
भारती्य कम्नचारी खटाइएको छ । दतनले नेपाल पक्षलाई प्रा्दमकतामा नराखेको र नेपाल 
तफ्न को जोदखमलाई बेवासता गरेको ्ेदख्यो । सम्यमा मम्नत समभार नगनषे ती भारती्य 
कम्नचारीको ध्यान खास गरी मूल बाँध ए गैप, बी गैप, गण्डक नहर र ब्यारेजमा केद्द्रत 
रह््थ्यो जुन भारतलाई प्रत्यक्ष असर पानषे खालका छन् । बाँध, सपर/ठोकरमा कटानजसता 
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समस्या ्ेदखएपदछ उनीहरू तीव्रताका सा् मम्नत समभारमा जुट््े । आवश्यक परे रातारात 
आपतकालीन व्यवस्ा पदन गरर््थ्यो । ्यसका लादग विा्न ्याममा भारती्य इद्जदन्यरहरूको 
टोली नेपालमै बसेर प्रत्यक्ष दनगरानी ग््न्थ्यो । 

दव.सं. २०५९ मा बाँध भतकेपदछ नेपालीहरूले अब आफूहरू सजग रहनुपनषे पाठ दसके । 
्यसले उनीहरूलाई भारतदसत आफनो अदधकार मागन उतपे्रररत ग¥्यो । पीद्डतहरूबीच चचा्न 
पररचचा्न र छलफल हुँ्ा आफनो अदधकार मागने कुरा चलन ्ाल्यो । चझौकचझौराहा जसता 
जमघट हुने स्ानमा गण्डक अदधकारबारे कुरा उठ्न ्ाले । दजज्ासा राखने, सवाल उठान 
गनषे, एकजुट हुनुपनषेमा बहस हुन ्ाल्यो । 

असोज १८, २०६१ मा बेलाटारीमा दत्रभुवन क्यामपसको भवन दशला््यास गन्न आएकी 
द्इन् भारती्य ्ूतावासकी ईसी क्सुलर खे्या भट्ाचा्य्न । गण्डक पी्डाबाट जुरमुररएका ८ 
जना सचेत व्यदतिहरूको समूहले उनलाई एउटा खुला पत्र बु्ा्यो ।3 खुलापत्रमा गण्डकमा 
भारतले गनु्नपनषे सरसफाइ, मम्नत समभार, पुनदन्नमा्नण त्ा जीणकोद्ारको काम सम्यमै नगरेको 
कारण गण्डकवासी नेपालीले ्ु:ख पाएको जनाउँ्ै बेलैमा काम गररद्न माग गररएको 
द््यो । सम्झौता पूण्न रूपमा का्या्न्व्यन गन्न भारतको ध्यानाकि्नण गराइएको द््यो । 

क्सुलर भट्ाचा्य्नले भारत सरकारलाई ्यसको जानकारी गराउने प्रदतबद्ता जाहेर 
गररन् । तर उनीसँगै आएका नेपाल सद्ावना पाटटीबाट दनवा्नदचत दजललाका ततकालीन 
सांस्लाई ्यसरी खुलापत्र द्इएको कुरा पचेन । उनले खुलापत्र बु्ाउनेहरूलाई मञचबाटै 
गाली गरे । आक्रोदशत मुद्रामा ररस पोख्ै दह््ी भािामा उनले भािण गरे, “चले आते हैं 
लोग दभख मागने । ्म है तो अपने पाटटी से क्यो नही मागते ? जो ईतना ्ूर से चलकर 
्यहां सव्ंय कुछ ्ेने आ्या है, खुलापत्र ्ेकर उसीको दचढा रहे हैं ।” 

आफनै क्षेत्रका जनताको दहतदवपरीत सांस्ले दकन बोलेका होलान् ? स्ानी्य जनता 
छकक परे भने खुलापत्र द्ने सचेत समूह ्दसक्यो । उनले आफूलाई भारतको सह्योगी 
सादबत गन्न र भारतलाई खुसी पान्न ्यसतो अदभव्यदति द्एका हुन् भ्ने धेरैले बु्े । ्यसता 
अपमानजनक भािणले सचेत समूहका स्स्यहरूलाई नकारातमक रूपमा ऊजा्न र पे्ररणा 
द््यो । सचेत समूहका स्स्य ्ूधना् गुप्ता भ्छन् : 

सांस्को प्रदतदक्र्या ्ेखेर ्नै शंका उदबज्यो । उनी ्यसै क्षेत्रबाट जनदनवा्नदचत 
सांस् हुँ्ाहुँ्ै पदन गण्डकमा जनताको दहत दवपरीत दकन बोलेका होलान् ? 
्यसरी बोलनुको पछाद्डको रहस्य के रहेछ भनेर हामी खोतलनमा लादगप¥्यझौ ँ । 

3 हेनु्नहोस्, अनुसूची १ । खुलापत्रमा हसताक्षर गनषेहरू, ्ीपकराज शमा्न, पे्रमच्द्र गुप्ता, 
सुदधरप्रसा् पाण्ेड, ्ूधना् गुप्ता, दवषणुप्रसा् उपाध्या्य, वे्प्रकाश दमरि, मीनबहा्ुर काकटी र 
ख््डगबहा्ुर चझौधरी द्ए ।
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हामीले अठोट ग¥्यझौ ँ ्यदत पी्डाका बाबजू् पदन चुप लागनु नाम्टीपन हुनेछ । 
अब चुप लागेर होइन ल्ेडर हकअदधकार सुदनदचित गराउनुपछ्न  । ्यसरी हामीले 
स्ानी्य बादस््ालाई सजग गराउन अगाद्ड बढ््यझौ ँ । गण्डकमा नेपालीको के 
कसतो अदधकार उललेख गररएको रहेछ भनी पतिा लगाउन सम्झौताको ्सतावेजको 
खोजीमा लाग्यझौ ँ । काठमा्डझौ ँपुगेर भारती्य ्ूतावासबाट ल्याई ्फावार अध्य्यन 
ग¥्यझौ ँ । ्यो सबै काम गन्नमा हामीलाई कररब ्ुई वि्नको सम्य लाग्यो । 

सम्झौताको अध्य्यन पचिात् गण्डक पी्डाको समाधान खोजन जेठ १०, २०६३ मा 
नारा्यणी न्ीको ठोकर नं. १२ मा गण्डक पीद्डतहरूको भेला बोलाइ्यो । तीन स्य 
जनाभ््ा बढी गण्डक पीद्डतको जमघटमा कै्यझौ ँ व्यदतिले आ-आफना दवचार प्रकट गरे । 
गण्डक पी्डाको समाधान खोजन चुप लागेर बसन हुँ्ैन आ््ोलन गनु्न परे सा् द्न त्यार 
छझौ ँभ्नेहरू धेरै द्ए । ्यसरी जन्बाब बढेपदछ भेलाले एउटा सदमदतको गठन ग¥्यो ।4 
सदमदतको नाम “गण्डक न्ी दन्य्त्रण संघि्न सदमदत, नवलपरासी” रादख्यो ।

सघंर्ष सगमगतको गवसतार
भेलाले सादबक नरसही गादवसका पूव्न गादवस अध्यक्ष आिुतोिजंग राणाको नेतृतवमा 
११ स्स्यी्य संघि्न सदमदतको गठन ग¥्यो ।5 ्यो गण्डक सम्झौता का्या्न्व्यन गराउन 
स्ानी्यवासीले संघि्नका लादग बनाएको पदहलो सदमदत हो । सदमदतलाई समस्या 
समाधानका लादग बदल्यो जना्ेश द््यो । सदक्र्यताका सा् कामलाई अगाद्ड बढाउन 
सदमदतलाई आवश्यक पनषे रकमको व्यवस्ा गरर्यो । नारा्यणी न्ीका तटवतटी गादवसहरू 
दत्रवेणी सुसता, कुद्ड्या, नरसही र पकदलहवालाई रु. ्श/्श हजार र कमाण्ड क्षेत्रका 
अ््य गादवससँग रु. पाँच/पाँच हजार रुपै्याँ च््ा सह्योग मागने समेत दनण्न्य गरर्यो । 
च््ा सह्योग रकम कदत उठ््यो वा उठेन, ्यसको दववरण भने भेदटँ्ैन । 

सदमदतले जनताको चाहना अनुरूप काम गन्न सकेन । त्यसले न पी्डाको जरो खोतलन 
सक्यो, न त पी्डाको समाधानै गन्न सक्यो । कहाँसमम भने बैठकलाई समेत दनर्तरता 
द्न सकेन । सदमदतका कोिाध्यक्ष गोपाल गुरुङका अनुसार ्यसको मुख्य कारण द््यो, 
सदमदतका अध्यक्ष राणा भारती्य ठेके्ारहरूबाट सानादतना ठेकका दलएर काम गनषे पेटी 

4 त्यस भेलाको उपदस्दत र दनण्न्य संघि्न सदमदतदसत सुरदक्षत छ ।
5 सदमदतको अध्यक्षमा आिुतोिजंग राणा, सदचव एवं प्रवतिामा पे्रमच्द्र गुप्ता, कोिाध्यक्षमा 

गोपाल गुरुङ, सहसदचवमा शैले्द्र कुमार शमा्न, स्स्यमा केबी ्ापा, शमभुप्रसा् रझौदन्यार, 
गोपालच्द्र ढकाल, गझौरीशंकर कुशवाहा र कमरुदद्न अ्सारी लगा्यत सव्नसममत च्यन भए । 
्ूधना् गुप्तालाई सललाहकार बनाइ्यो ।
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ठेके्ार हुनु ।6 भारतलाई ्बाब द्नु भनेको भारतको दवरोध गरे जसतो हुने भएकोले 
उनले ्बाब द्न सकेनन् । स्ानी्यले ठानेका द्ए—पूव्न गादवस अध्यक्ष भएकोले उनी 
हैदस्यतवाला छन् । उनी भारती्य पक्षलाई ्बाब द्एर गण्डकमा राम्रा काम गराउन 
सकछन् । अपेक्षा अनुसारको काम गन्न नसकेपदछ उनको दवरोधमा सवर मुखररत भ्यो । 
उनले गण्डक-पीद्डतका लादग काम गन्न नसकेको आरोप लाग्यो । 

्ईु वि्नको अवदधमा खासै उपलदबध न्ेदखएपदछ सदमदतका कोिाध्यक्ष गोपाल गुरुङले 
पहल गरे । सदमदतलाई सदक्र्य बनाउनुपछ्न  भनेर सदक्र्य भएपदछ उनले जनसम ््नन पाए । 
जेठ ८, २०६५ मा कुद्ड्या गादवसको ‘बी गैप’ कालोनी चोकमा गण्डक पीद्डतहरूको 
भेला बोलाइ्यो । भेलाले रामबरन केवटको अध्यक्षतामा सदमदतको पुनग्नठन ग¥्यो । गोपाल 
गुरुङ फेरर कोिाध्यक्ष, पे्रमच्द्र गुप्तालाई सदचव त्ा प्रवतिा प्को दजममेवारी द््यो । 
्ूधना् गुप्तालाई वररष्ठ सललाहकार बनाइ्यो ।

भेलामा गण्डक समस्या उपर बृहत् छलफल भ्यो । समस्या समाधानका लादग धेरै 
दवचार र तक्न  आए, तर समाधानको शाद्तपूण्न दनकास पाउन सदकएन । दनषकि्नमा आएका 
दवचार द्ए—नेपाल सरकारको लेखापढीलाई भारत सरकार टे्दैन र सम्झौताको भावना 
अनुरूप भारतले काम पदन ग्दैन । अब हामी गण्डक पीद्डतहरू के गनषे ? सधैभँरर ्यसतै 
पी्डा भोदगरहने ? ्यसता सवालले गण्डक पीद्डत आ््ोदलत हुने वातावरण दसज्नना ग¥्यो । 
भेलाले हरेक पाइलामा सदमदतलाई सा् द्ने वाचा ग¥्यो । अ्ततः आ््ोलनमा उत्रने 
दनण्न्य भ्यो । जेठ ११ ्ेदख “पानी रोकझौ”ँ आ््ोलन गनषे कठोर दनण्न्य ग¥्यो । ्यसका 
लादग जेठ ९ का द्न पत्रकार सममेलन गरी पाँच चरणका आ््ोलनका का्य्नक्रम साव्नजदनक 
ग¥्यो । ्यसरी जेठ ११, २०६५ ्ेदख पानी रोकझौ ँ आ््ोलन शुरू भ्यो ।

“पानी रोकझौ”ँ आन्ोलनका का्य्षक्रम र चुनझौती
जेठ ११, २०६५ मा दत्रवेणी ब्यारेजमा नाकाब््ी गनषे का्य्नक्रम रादख्यो । नेपाल भारतको 
सीमामा पीद्डतहरू एकदत्रत हुने र नेपाल भारतबीच आवतजावत द्नभरर ठपप पानषे ्योजना 
द््यो । ्योजना मुतादबक हजारझौकँो संख्यामा पीद्डतहरूले आवागमन ठपप पारे । उपभोग्य 
वसतु खरर् गन्न आउने जानेहरूले सासती भोगे । औिधी उपचारका लादग जानेहरू ठूूलो 
मका्नमा परे । 

जेठ ११ मा मुख्य गण्डक पदचिमी नहरमा बनेको दसलट इजेकटरमा ताला लगाउने 
का्य्नक्रम द््यो । नहरको पानीमा आउने बालुवा छा्न ब्यारेज्ेदख अदल पर रानीनगर 
गाउँ नदजकै दसलट इजेकटर लगाइएको छ । कमाण्ड क्षेत्रका गाउँ-गाउँबाट आएका जनताले 

6 गुरुङसँग सुसता गादवसको नरसहीमा जेठ ७, २०७६ मा गररएको कुराकानी ।
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दसलट इजेकटरमा ताला लगाए । ्यस बेला नहरको सफाइका लादग पानी ब्् गररएको 
अवस्ा द््यो । 

जेठ १३ ्ेदख अदनदचितकालीन धना्न बसने का्य्नक्रम बनाइ्यो । हरेक वि्न मे मदहनामा 
२५ द्नका लादग नहरमा पानी ब्् गरर्छ । भारतले ्यस बेला नहर मम्नत त्ा सफाइको 
काम गछ्न  । सधै ँ ्ै ँ पानी ब्् गरेको मझौकामा रानी नगर नदजकै रहेको दसलट इजेकटरका 
लादग बनाइएको पककी संरचनामाद् टे्ट टाँगेर नहरको पेटीमा आ््ोलनकारीहरू धना्न 
बसे । २१ बुँ्े माग सदहत भएको आ््ोलन ३४ द्नसमम चल्यो (हेनु्नहोस् अनुसूची २) ।

गण्डक न्ी दन्य्त्रण संघि्न सदमदतले पानी रोकझौ ँ आ््ोलनको क्रममा भारत जाने 
मुख्य नहरको पानी रोकनु सहज द्एन । दह््ीमा उखान छ, “मरता क्या नही करता !” 
समाधानको कुनै उपा्य नदनदसकएपदछ सबै जोदखम मोल्ै धना्न आ््ोलन ्ादलएको 
द््यो । धना्नको दसलदसलामा धेरै चुनझौती सामना गनु्नप¥्यो । प्रमुख रूपमा सामु्ने आएका 
केही समस्या आज पदन धना्नकता्नहरू सम््छन् ।

नहरको पेटीमा टे्ट टाँगेर धना्न बसेको दवरोधमा एक समूह ्ेखाप¥्यो । भारत जाने 
पानी रोकन पाइँ् ैन भ््ै नेपाल सद्ावना पाटटीका नेता त्ा ततकालीन सांस्को उकसाहटमा 
न््लाल दमरिको नेततृवमा उति समहू सदक्र्य भ्यो । उति समहूले प्रभनुा् कुशवाहा सदहतका 
१६० जनाको हसताक्षर गररएको ज्ापनपत्र प्रमुख दजलला अदधकारी नवलपरासीलाई द्ँ् ै
धना्न रोकन ्बाब द्न ्ाल्यो । भारत सँगको व्यवहारमा खलल पारेकोले धना्न बसेकालाई 
पक्राउ गरी भारती्य नहरमा पानी सुचारु गराउनुपनषे तक्न  द्न ्ादल्यो । तर प्रमुख दजलला 
अदधकारीले ्यो धना्न दकसानको मातै्र होइन ्ेशको दहतमा रहेकोले आफूले त्यसो गन्न 
नसकने बताएपदछ धना्नदवरोधी समूहको ्योजना सफल हुन सकेन । 

त्यस समूहले धना्नदवरुद् अनेक भ्रम फैलाउन ्ाल्यो । केही व्यदति भ्रममा परेपदछ 
अलमदलए । उनीहरूमध्ेय केही धना्नमा जान छा्ेड । केही व्यदति बाली क्षदतको दववरण 
दटपाउन गएनन् । उनीहरू क्षदतपूदत्न पाउने सूचीबाट वदञचत हुन पुगे । 

धना्न दवरोधी समूहले भारती्य प्रहरी प्रशासनलाई धना्नदवरुद् उठ्न पे्रररत गन्न ्ाल्यो । 
माहाराजगंज दजललाको दनचलझौलमा व्यवसा्य गरी बसेका आ््ोलनका अगुवा ्ूधना् 
गुप्ताका छोरालाई भारती्य प्रहरी लगाएर बुबालाई धना्नबाट पछाद्ड हटाउन ्बाब द्इ्यो । 
्यसतो का्य्नले धना्नकारीलाई ठूलो मानदसक ्यातना द््यो । 

सीमावतटी नेपालीहरू दकनमेलका लादग भारती्य बजारमा जाने गछ्नन् । उनीहरूलाई 
भारती्य प्रहरीले धना्नमा बसेकालाई धना्नबाट पछाद्ड हटाऊ नत्र आउँ्ो हप्ता दकनमेल 
गन्न भारत आउन द्ँ्ैनझौ ँ भ्न ्ाले ।
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धना्न दवरोधीहरूले अकको हलला फैलाए—धना्नकारीहरू सुदतरहेका बेला रादत भारतले 
नहरमा पानी खोलनेछ । धना्नकारीहरूलाई पानीले बगाउने छ । ्यसतो हललाले रादत धना्न 
बसनेहरूलाई मानदसक त्रासमा पा¥्यो । 

धना्नकारीहरू हठात् आ््ोलनको घोिणा गरी धना्नमा बसे तर सघाउने आद््नक कोि 
द्एन । केही द्न सममको खच्न व्यदतिगत रूपमा धादन्यो । आ््ोलन लदमबन ्ालेपदछ 
आद ््नक कदठनाइ शुरू भ्यो । धना्नमा सहभागीको संख्या कम हुनु, सोचेको भ््ा अवदध 
लदमबनु र धना्नको पूव्नत्यारी नहुनु संघि्न सदमदतका लादग मुख्य चुनझौती द्ए ।

३४ ग्ने धना्षको प्रभाव
धना्नका कारण भारती्य नहरको पानी रोदकएको बेला भनेको दकसानको लादग महत्वपूण्न 
सम्य द््यो । जेठ २०६५ मा नहरमा पानी रोदकँ्ा धानको बीउ राखन पानीको हाहाकार 
भ्यो । बीउ ब्या्डमै सुकन ्ालेकाले र रोपाइँ समेत प्रभादवत हुन लागेका भारती्य 
दकसानबीच खैलाबैला मदचच्यो । पानीका लादग दचद्तत दकसानहरूले भारती्य दजलला 
प्रशासन घेरे । भारती्य प्रशासनले ्ैदनक उपभोग्य साम्री दकनमेल गन्न सीमावतटी बजार 
बहुआर, रेङदह्या र ठुठीबारी आउने जाने नेपालीमाद् दनगरानी बढा्यो । धना्न चाँ्ैड स्गन 
गररएन भने कुनै पदन सामान नेपाल पठाउन नद्ने चेतावनी द््यो । 

्यता, धना्न शुरू भएको ्श द्नसमम पदन भारतबाट कुनै प्रदतदक्र्या आएन । कररब एक 
हप्तामा नदतजा आउने आकलन आ््ोलनकारीको द््यो । दछटो पररणाम नदनदसकएपदछ धना्न 
का्य्नक्रम असफल हुन सकने दच्ता बढ्न ्ाल्यो । त्यारी नपुगेकोले धना्नलाई व्यवदस्त 
गन्न गाह्ो हुन ्ाल्यो । भोदल धना्नमा को को बसने ? खाना खाजाको ब््ोबसत कसरी 
गनषे ? टंुगो लागन कदठन हुन ्ाल्यो । धना्न का्य्नक्रमको प्रचारप्रसार हुन नपाएकाले मादनस 
र रकम ्ुवैको अभाव हुन सकने दच्ताबीच पदन धना्न अगाद्ड बदढरह्ो । ऐक्यबविता 
जनाउन आउने दकसान, पत्रकार, सामादजक अगुवा, राजनीदतक व्यदतिको बसाइका लादग 
टे्टसँगै माइकको प्रब्ध द्एन । 

धना्नको सम्य क्डा घाम लागने गमटीको मझौसम द््यो । घाम छलन भारती्य बजारबाट 
टे्ट ल्याइएको द््यो । भा्डा मागन साहु आएपदछ भा्डा महँगो भ्ने ्ाहा भ्यो । धना्नमा 
सदक्र्य रहेका ्ूधना् गुप्ता भ्छन् : 

टे्टको भा्डा मागन आएको साहुले ्ैदनक पाँच स्य भारु मागेपदछ हामी त संकटमा 
प¥्यझौ ँ । आफैबीच च््ा उठाइ भा्डा दत¥्यझौ ँ र टे्ट पदन दफता्न ग¥्यझौ ँ । दबनाटे्ट 
धना्नमा बसन सकने अवस्ा द्एन । स्ानी्य एक मदहलाले हाम्रो समूहको टे्ट 
छ, अदल ससतो पछ्न  भनेपदछ ्ैदनक ्ुई स्य भा्डामा ल्या्यझौ ँ ।
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१२ द्नसमम धना्नमा ्यी बाहेक अरू खास समस्या आएन । सम्य लदमबँ्ा पदन भारतले 
टेरेन भने तनाव बढ्न सकने पीर भने द््यो । धना्न स्लमा खाना, खाजा र मादनसको 
अभाव हुन सकने दच्ता बढ्न ्ाल्यो । आद ््नक सह्योग जुटाउन सदमदतका सदचव पे्रमच्द्र 
गुप्तालाई दजममा लगाइ्यो । उखु दकसानको बाहुल्य क्षेत्र भएकोले दचनी उद्योगपदतहरूदसत 
च््ा सह्योगको माग गरर्यो । दकसानहरू संकटमा भएकोले दचनी दमलहरू इद््रा सुगस्न 
एण्ड ए्रो ईण्डदषरिज गंगापुर, बागमती सुगर दमल कुद्ड्या र लुदमबनी दचनी दमल सुनवलले 
च््ा सह्योग गरे । कसले कदत रकम द्ए, रेक्ड्न भेदटएन ।

१२ औ ँ द्न्ेदख २४ औ ँ द्न सममको ्ोस्ो चरणको धना्नमा मादनसको संख्या 
बढाउने प्र्यतन ्ादल्यो । कमाण्ड क्षेत्रमा २०५० ्ेदख २०६४ साल सममको अवदधमा 
भएका बालीनालीको क्षदत, जगगा कटान र नग् वा दज्सीको नोकसानीको लगत त्यार 
पानषे रणनीदत ब््यो । लगत त्यार गरी भारत सरकारदसत क्षदतपूदत्न माग गनषे खबर पाएपदछ 
धना्नस्लमा नाम दटपाउन आउनेको भी्ड लाग्यो । 

नाम दटपाउनेको भी्ड बढेपदछ सदमदतले सव्यंसेवक पररचालन ग¥्यो तर त्यदतले समभव 
भएन । ्प सव्ंयसेवक चादहएपदछ भूआज्नन त्ा समपक्न  का्या्नल्य वालमीदकनगरबाट ्ुई 
र दजलला दसँचाइ का्या्नल्य द्डदभजन नं. ७ सेमरीबाट ्ुई जना कम्नचारीको सह्योग प्राप्त 
भ्यो ।7 तर कमाण्ड क्षेत्रका सबै दकसान एकै पटक आइद्ँ्ा नाम ्ता्नको काम सहज 
भएन । भी्ड दन्य्त्रण गन्न गाह्ो भएपदछ गादवस छुट्््याएर त्यस अनुसार दमदत तोकेर नाम 
्ता्न शुरू गरर्यो । दकसानहरू क्रमशः आउन ्ालेपदछ धना्न स्लमा मादनसको अभाव 
हुने समस्या पदन ट¥्यो ।

उता, आ््ोलन लदमबँ्ै जाँ्ा भारतमा दकसानले धान खेती गन्न पानी नपाएर हाहाकार 
मदचच्यो । त्यसको ्बाबले भारती्य पक्षबाट वाता्नको लादग स््ेश आ्यो । स््ेशलाई 
आ््ोलनकारीले सहज रूपमा दलए । उतिर प्र्ेश महाराजगंज दजललाका उपदजलला 
अदधकारी वजृराजदसंह ्या्वको पहलमा नवलपरासीका ततकालीन दनदमति प्रमुख दजलला 
अदधकारी न््ीकेशर दत्रपाठीको सं्योजकतवमा दजलला प्रशासन का्या्नल्य नवलपरासीको 
का्या्नल्य परासीमा वाता्नका लादग बैठक बस्यो । बैठकमा उतिर प्र्ेश, दवहार र नेपालका 
दसँचाइ दवभागका कम्नचारी, प्रशासदनक अदधकारी त्ा संघि्न सदमदतका प्ादधकारी 

7 त्यस बखत भूआज्नन त्ा समपक्न  अदधकारी आन्् पराजुली र दजलला दसँचाइ का्या्नल्य 
द्डदभजन नं. ७ सेमरीमा प्रमुख ्ेवनारा्यण दमरि का्य्नरत द्ए ।
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सव्न्ली्य राजनीदतक ्लको सहभादगता रहेको द््यो । छलफल लामो सम्यसमम चले 
पदन सफलता दमलेन । वाता्न असफल भएकोले आ््ोलन जारी रह्ो ।8

वाता्न असफल हुनु र आ््ोलन लदमबँ्ै जानुले आ््ोलनकारीमा आक्रोश बढ्् ै
द््यो । ्यस पररदस्दतमा नेपालको दसँचाइ दवभागका वररष्ठ इद्जदन्यर दवज्यशंकर दमरि 
धना्नस्ल पुग्ा घेराउमा परे । लामो सम्यसमम धना्न बस्ा पदन नेपाल सरकारले वासता 
नगरेको भ््ै आक्रोदशत आ््ोलनकारीले उनलाई ्््ैड छ घणटा ब्धक जसतै बनाए । 
दजलला प्रशासनको पहलमा मागेका सबै कागजात नेपाल सरकारलाई बु्ाउने शत्नमा 
आ््ोलनकारीले उनलाई छा्ेड ।

दवज्यशंकर दमरि धना्नस्लबाट आ््ोलनकारीको मागपत्र दलई काठमा्डझौ ँ पुगेपदछ 
समबद्धत दनका्यहरूको ध्यानाकि्नण हुन ्ाल्यो । दवदभ्न दनका्यमा मातै्र होइन भारतसँग 
पदन पत्राचार हुन ्ाल्यो । नेपाल सरकार परराषरि म्त्राल्यले जुन १६, २००८ मा 
भारती्य ्ूतावासलाई पत्र (पत्र संख्या ५ए/६३-६३९) पठा्यो । ्ूतावासका क्सुलर हि्न 
के. जैनले जवाई्ट सेके्रटरी न ््न द्ललीकी प्रीती शरणलाई सोही द्न पत्र पठाए । प्रीती 
शरणले भोदलपलटै सो पत्र जल संसाधन म्त्राल्य पटना दवहारका प्रधान सदचव अज्य 
ना्यक, उतिर प्र्ेशका प्रधान सदचव जल संसाधन म्त्राल्य द्ललीका एद्डसनल सेके्रटरी 
एस. मनोहरनको नाममा नं. २९३३/जेएससीएनजे/२००८ को पत्र पठाए । पत्र पाएपदछ 
जुन २०, २००८ का द्न उतिर प्र्ेश तफ्न का समबद्धत इद्जदन्यरहरू धना्नस्लमा पुगेर 
उपरोति जानकारी द्ए । सबै पत्रका फोटोकपी द्ँ्ै भारतमा आ््ोलनबारे बृहत् छलफल 
हुन ्ालेको र चाँ्ैड दनकास आउनेमा आश्सत गराउँ्ै वाता्नका लादग आ्रह गरे । त्यस 
द्न ्ुवै पक्षबीच सामा््य छलफल भ्यो । जुन २२ मा आदधकाररक व्यदतिहरूका सा् 
धना्नस्लमा आई उतिर प्र्ेशसँग समबद्धत बुँ्ामा काम गनषे सहमदत जनाएपदछ ३४ औ ँ
द्नमा आ््ोलन स्दगत गरर्यो । ्वैु पक्षबीच २१ बुँ्ामा काम गनषे सहमदत भ्यो (हेनु्नहोस ्
अनुसूची ३) । सदमदतले २१ बुँ्े सहमदतलाई महत्वपूण्न उपलदबधको रूपमा दलएको छ । 

8 वाता्नमा धना्न सदमदत अध्यक्ष रामबरन केवटको नेतृतवमा पे्रमच्द्र गुप्ता, ्ूधना् गुप्ता, 
न््लाल गुप्ता, शैले्द्रकुमार शमा्न, गोपाल गुरुङ, कमरुदद्न अ्सारी, गझौरीशंकर कुशवाहा दनर्तर 
बसेका द्ए । त्यसमा कृषणबहा्ुर ्ापा, टुनाखर बस्याल, पदवत्रा ््यझौपाने, ्यज्प्रसा् ्ेवकोटा, 
गोपालच्द्र ढकाल, बुदद्सागर उपाध्या्य, वृजराज कुशवाहा, तुलसीराम ््यझौपाने लगा्यत ्ुपै्र 
मदहला पुरुिको समेत सहभादगता द््यो ।
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गण्डक सघंर्षका उपलग्ध
धना्नकारीको नजरमा गण्डक समस्याको मूल जरो हो प्रदवदध । दनमा्नण ग्ा्न साईफन, 
नाला, पुलपुलेसा ठीकै रहे होलान तर पदछपदछ ती संरचनामा समस्या उतप्न हुन ्ाले । 
सम्यानुकूल अप्ेडट नगररँ्ा समस्या जदटलतातफ्न  उ्मुख हुँ्ै ग्यो । संरचनाले ्ु:ख द्ने 
क्रम बदढरहँ्ा समबद् कम्नचारीले मम्नत समभारमा ध्यान नद्एकाले समस्या बदल््ै ँग्यो । 
पीद्डत एकदत्रत भई आ््ोदलत हुनुप¥्यो । ३४ द्नसमम नहरको पानी रोदकएपदछ भारती्य 
पक्षदसत २१ बुँ्े सहमदत भ्यो । 

सहमदतमा उललेख गररएका कामलाई अलप, मध्य र लामो अवदधमा समप्न गररने 
गरी काम दवभाजन गरर्यो । अलप अवदध र मध्य अवदधमा गररने काममध्ेय केही समप्न 
गररएका छन् तर लामो अवदधमा गररने काम भएको छैन । 

२१ बुँ्े सहमदत भएलगतिै भारतको दवहार सरकारले ्डीपीआर (दवसतृत अध्य्यन 
प्रदतवे्न) बनाई के्द्र सरकार द्ललीलाई पेस ग¥्यो । द्लली सरकारले सहमदतका २१ 
बुँ्ामध्ेय १५ भ््ा बढी बुँ्ाको काम समेट्ने गरी “नेपाल दहतकारी ्योजना” नामक एक 
परर्योजना त्यार ग¥्यो जुन भा.रु. १ अब्न ७१ करो्डको द््यो । भारत सरकारले दवहार र 
उतिर प्र्ेशलाई दजममा लगाउँ्ै ्योजना अगाद्ड बढा्यो । ्यसले गण्डकवासीमा भारतप्रदत 
पन्न गएको दनराशाजनक सोचमा पररवत्नन ल्या्यो । भारतले अब चादहँ गण्डकमा ध्यान 
द््छ भ्ने दवश्ास लागन ्ाल्यो ।

नेपाल गहतकारी ्योजना 
नेपाल दहतकारी ्योजना अ्तग्नत दवहार परर्योजनाले गनु्नपनषे कामको अलगगै सूची छ । 
्यसमा गण्डकदस्त ब्यारेज पुल्ेदख दत्रवेणी बजारसमम र दत्रवेणी बजारदभत्र स्डक कालोपते्र 
गनषे काम भारती्य पक्षले प्रा्दमकतामा राख्यो । त्यसतै, दत्रवेणी धामदस्त नारा्यणी न्ीमा 
सनान गनषे रिद्ालुहरूको सदजलोका लादग न्ी तटमा दसँढीको दनमा्नण गनु्नपनषे मागलाई 
समेटेको छ । त्यसतै, न्ी तटमा पखा्नलको दनमा्नण गनु्नपनषे, ठदट्या खोलाको पुल दनमा्नण 
गनषे, ्यस खोलाको दकनारको स्डक कालो पते्र गनषे, मूल स्डक्ेदख गाउँलाई जो््डने एप्रोच 
रो्ड आठ दकमी बनाउने, रानीनगर, गु्रर्या, प्रतापपुर, टांकीकोट र सु्य्नपुरामा न्याँ पककी 
पुलको दनमा्नण गनु्नपनषे, बालुवा जमेर दपँध अगलो भइसकेको मुख्य पदचिमी नहरको दभत्री 
भागमा सफाइ र सुदृढीकरणको काम गनु्नपनषे, ्यस नहरसँगै रहेको समाना्तर नालाको 
सफाइ र त्यसमा पुल दनमा्नणको काम गनु्नपनषे, दसलट इजेकटर नहरको सफाइ, मम्नत त्ा 
पुछारमा ढंुगा दपदचंगको काम गनु्नपनषे र खजुरा खोलाको दसलट सफाइ गनषे काम नेपाल 
दहतकारी ्योजनामा समेदटएको छ । 
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त्यसतै, उतिर प्र्ेश परर्योजनाले गनु्नपनषे कामको सूची त्यसमा छ । जसमा ए गैप बाँधको 
मजबुतीकरणको काम गनु्नपनषे, ्यस बाँधको पुछारको लमबाइ १०० दमटर बढाउनुपनषे, बाढी 
दन्य्त्रणका लादग ्यस बाँधको दकनारमा परकुपाइन लगाउने, ए गैप बाँधको पुछार्ेदख 
बी गैप बाँधलाई जो््डने दलंक बाँध बनाउने, ्यस दलंक बाँधमा ठोकरको दनमा्नण गनु्नपनषे, 
बी गैप बाँध, दलंक बाँध र नेपाल बाँधको मम्नत त्ा कालो पते्र स्डक बनाउने काम 
पछ्नन् । उपरोति तीन ओटै बाँधमा रहेका ठोकरहरूको मम्नत त्ा दनमा्नण गनु्नपनषे र ठोकरको 
आसपासको क्षेत्रमा बलक दनमा्नण गनु्नपनषे काम पदन ्यसमा पछ्नन् । 

्यी काममध्ेय गण्डक न्ी दन्य्त्रण संघि्न सदमदतको ्बाबमा भारतले कररब पाँच अब्न 
भ््ा बढीको काम गरेको छ । ्यद्यदप सहमदत भएका बुँ्ामध्ेय १, २, ३, ४, ५, १२, र 
१३ नं. बुँ्ाका काम उतिर प्र्ेशले गनषे भ्यो । ६, ७, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १९, 
२० र २१ नं. बुँ्ाका काम दवहारले गनषे त्य भ्यो । १६, १७, र १८ का काम भारतको 
के्द्र सरकारले गनषे गरी कामको बाँ्डफाँट गररएको छ । भारतले गण्डकमा मम्नत समभारका 
लादग सन् २०१४ मा ३९ करो्ड ७१ लाख र सन् २०१५ मा ५९ करो्ड ८७ लाखको 
बजेट खचषेको ्ेदख्छ । तर अनुगमन भने कमजोर रहेको छ । 

भारत सरकारको गवभागी्य काम
मुख्य पदचिमी गण्डक नहरसँगै रहेको स्डकमा न्याँ कालो पते्र गन्न भारत सरकारको 
ठेकका दलएको कमलाद्त्य क्सरिकसन प्रा.दल., बोकारो दसटल दसटी, ्ारखण्डले काम 
गरररहेको द््यो । स्डक दनमा्नण का्य्नमा गुणसतरहीन साम्रीको प्र्योग गरेको कुरा उठेपदछ 
सुधारका लादग ठेके्ारलाई सदमदतले आ्रह ग¥्यो तर ठेके्ारले टेरेन । ठेके्ारले अटेर 
गन्न ्ालेपदछ वैशाख ८, २०६९ (अदप्रल २०, २०१२) मा बेलाटारीमा बसेको सदमदतको 
बैठकले सुधारका लादग सचेत गराउने र नमाने दवभागी्य जाँचको माग गनषे दनण्न्य ग¥्यो । 
बैठकपदछ गररएको अनुरोधको पदन ठेके्ारले वासता गरेन । त्यसपदछ असार २, २०६९ 
मा जल संसाधन म्त्राल्य द्लली, जल संसाधन म्त्राल्य पटना, नेपालदस्त भारती्य 
राज्ूत र मुख्य अदभ्य्ता वालमीदकनगरलाई सदमदतले पत्र पठाउँ्ै गुणसतर छानदबनका 
लादग माग ग¥्यो तर कुनै सुनवाइ भएन । 

सदमदतले के्द्र सरकार द्ललीलाई पत्राचार गरी छानदबन गन्न माग ग¥्यो । द्ललीको 
आ्ेशमा पटनाबाट नेपाल दहतकारी ्योजना अ्तग्नत भइरहेको स्डक दनमा्नण का्य्नको 
छानदबनका लादग तीन स्स्यी्य प्रादवदधक टोली गठन गरी खटा्यो । अगसत १२, २०१२ 
मा वालमीदकनगर आइपुगेको टोली (इद्जदन्यर अशोक कुमार दसंह, इद्जदन्यर अदखले्द्र 
दनदखल र कदनष्ठ अदभ्य्ता दवरे्द्र उपाध्या्य) ले ठेक्ार कमपनीको प्रदतदनदध र संघि्न 
सदमदतको रोहबरमा भोदल पलट्ेदख नै जाँच शुरू ग¥्यो । शू््य आर.्डी. ्ेदख ६२.५ 
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आर.्डी.समम कररब १९ दकलोदमटरको ्रूीबाट दवदभ्न स्ानको दपच फुटाई नमुना संकलन 
गन्न खोज्ा ठेक्ार र उसका सपला्यस्न त्ा संलगन इद्जदन्यरले नमुना संकलनमा दनगरानी 
दटमलाई अवरोध गरे । स्ानी्य सपला्यस्नहरूको ्ब्बा ्ेखेपदछ सदमदतले नवलपरासीको 
प्रमुख दजलला अदधकारीबाट सुरक्षा सह्योगको माग ग¥्यो । दटमले संकलन गरेको कालो 
पते्रको नमुना जाँचका लादग भारती्य ल्याबमा पठा्यो । ल्याबले कमलाद्त्य क्सरिकसनले 
६२ प्रदतशत दनमा्नण साम्री कमसल (लोकल मैटेरर्यल) प्र्योग गरेको प्रदतवे्न जल 
संसाधन म्त्राल्य द्ललीलाई बु्ा्यो । 

स्डक दनमा्नणका लादग त्यार पाररएको इदसटमेट अनुसारको दनमा्नण साम्री (ढंुगा, 
दगट्ी र बालुवा) कररब ३५० दकलोदमटर टाढा भारतबाट ल्याउनु पनषे द््यो तर ठेके्ार 
कमपनीले तोदकएको सामान भारतबाट नल्याई नेपालकै खोलाको ढुंगा, दगट्ी र बालुवा 
प्र्योग गरेको ठहर भ्यो । जल संसाधन म्त्राल्य द्ललीले ठेके्ार कमपनी कमलाद्त्यलाई 
्श करो्ड भारती्य रुपै्याँ जरीवाना ग¥्यो । सो रकम ठेके्ारले पाउनुपनषे रकमबाट कटझौती 
गरेर असुल्यो । स्डकको दनमा्नण का्य्नको दजममेवार मादनएका पाँच जना भारती्य उचच 
अदधकारी इद्जदन्यरलाई दनलमबन गरी कारबाही चला्यो ।9 पदछ ती पाँचै जना अदधकारी 
अ्ालतबाट ्ोिी ठहर भएपदछ सेवामुति भए । 

्यस घटनाले संघि्न सदमदतको उचाइ बढा्यो । ्यो सदमदत सुधारका लादग प्र्यतनशील 
रहेको सादबत ग¥्यो । अब कमाण्ड क्षेत्रमा कुनै काम गनु्न  परे भारती्य पक्षले संघि्न 
सदमदतसँग सम्व्य गन्न खोजछ । सदमदतले गरेको गुनासोलाई महत्व द्न ्ादलएको छ । 
सुधारका लादग सललाह र सु्ाव मादग्छ । गण्डकमा गररने कामको अनुगमन संघि्न 
सदमदतले पदन गछ्न  ।

नेपाल सरकारको गनम्छरो भूगमका
गण्डकवासी भ्छन्—नेपाल सरकारको उ्ासीनताका कारण ्:ुख पाउनु परेको हो । सम्झौता 
हुँ्ा नेपाल सरकारले परर्योजनाले पान्न सकने प्रभावको अध्य्यन दवशे्िण गरेको भए 
आज ्यसतो भ्यावह दस्दत आउने द्एन । त्यस बेला्ेदख नै नेपाली जनताको दहतभ््ा 
भारत सँगको दमत्रता त्ा सद्ावलाई ध्यानमा राखन खोज्ा भ्यावह दस्दत दनदमतएको 
्ेदख्छ । ्यही क्रमलाई ्ोहो¥्याउने क्रममा सतिामा पुगेका सबैजसो ्लले समस्या आउँ्ा 
पदन समाधानका लादग बल गरेको पाइँ्ैन । सरकारमा जाने ्ल त्ा दतनका नेताहरूको 
इचछा शदतिको कमी र सरकार सञचालन गन्न भारतसामु ्ेखाउने लाचारीका कारण नेपाल 

9 ती दनलदमबत भारती्य प्रदवदधकहरू हुन् : कदनष्ठ इद्जदन्यरहरू अदनल कुमार दसंह र 
रिजभूिण शमा्न, सहा्यक इद्जदन्यर शादह् हुसेन, का्य्नपालक इद्जदन्यर द्दलप कुमार दसंह, र 
सुपरर्टे््ेड्ट इद्जदन्यर हरर शंकर प्रसा् रिीवासतव ।
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सरकार गण्डकमा दनरीह बनेको छ । सतिामा दटकीरहन भारतको आशीवा्न्को आसमा 
गण्डक मुद्ालाई ओ्ेलमा पान्न दसलदसला जारी छ । 

सरकार आफैले ्यो मुद्ाको उठान कदहल्ैय गरेन । सदमदतले उठाएका जा्यज मागप्रदत 
पदन सरकारले पहल गरेन । माग गन्नका लादग गण्डक सम्झौताको ्फा २ को उप्फा (ख) 
मा व्यवस्ा हुँ्ाहुँ्ै पदन नेपाल सरकार दनरीह भएर बदसरहनु र जनताले ्ु:ख पाइरहनुको 
मुख्य कारण नेपाल सरकारको कमजोरी रहेको बुद््छ । उ्ाहरणका लादग ततकालीन 
प्रधानम्त्री ्डा. बाबुराम भट्राई दसँचाइ म्त्री सदहत तीव्र कटानको बेला सेपटेमबर २७, 
२०१२ मा दनरीक्षण गन्न गण्डक क्षेत्र पुगे, आश्ासन पदन द्ए तर फदक्न सकेपदछ पीद्डतले 
कुनै सुधारको महसुस गन्न पाएनन् । 

नेपाली प्रशासनले आफना जनता बाढी, ्ुडबान र कटानबाट दवस्ादपत हुँ्ा दचउरा, 
नुन, चाउचाउसँगै आश्ासन बाँ््डन बाहेक अरू केही पदन गरेको छैन । जब जब बाढीले 
सताउँछ, दजलला प्रशासन, रे्डक्रस वा स्ानी्य संघसंस्ाका प्रदतदनदध दचउरा दचनी र नुन 
बोकेर आउँछन्, बाँ््डछन् र फक्न ्छन् । तर बसषेदन सताइरहेको बाढीको ्ीघ्नकालीन समाधान 
खोजन स्ानी्य जनताले हारगुहार माग्ा पदन दजलला प्रशासनसँगै नेपाल सरकारका सबै 
दनका्य म्त्राल्य, दवभाग, जल उतप्न प्रकोप सदमदत, दजलला सम्व्य सदमदत, स्ानी्य 
सरकार मझौन बसछन् । उनीहरू गण्डक क्षेत्रमा दनमा्नण त्ा मम्नत समभारको काम नेपाल 
सरकारले गन्न पाउँ्ैन भनेर बाटो तताउँछन् । 

नेपाल सरकारका म्त्री त्ा अ््य प्रदतदनदध जब भारत जा्छन् वा भारती्य प्रधानम्त्री 
वा म्त्री त्ा अ््य उचच ओह्ाका प्रदतदनदध जब नेपाल आउँछन्, गण्डक न्ी दन्य्त्रण 
संघि्न सदमदतले पत्र द्एर वा भेटेर ध्यानाकि्नण गराउँछ तर नेपाल पक्षले बल नगरेको कारण 
दतनको प्र्यास सा ््नक हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले अदहलेसमम संघि्न सदमदतलाई 
कुनै आद ््नक, नैदतक वा भझौदतक सह्योग गरेको छैन । सदमदत एकलै जनताको बलमा 
दनर्तर लद्डरहेको छ ।

गण्डक परर्योजनाले स्ानी्यलाई द्एको पी्डाको द्गो समाधानका लादग नेपाल 
सरकारले पहल नगरेपदछ संघि्न सदमदत भारतदतर केद्द्रत हुनु परेको छ । सदमदतले ज्ापनपत्र 
द्एर वा भेटेर भए पदन भारती्य अदधकारीको ध्यानाकि्नण गराई भारत सरकारबाट काम 
गराइरहेको छ । त्यसो त भारतको हेपाहा प्रवदृति छ, कदहले सु्ने कदहल्ैय सु््ै नसु्ने । 
्यही प्रवृदतिका कारण कुनै पदन सरकारसँग ढुकक हुन सदकने अवस्ा छैन र वि्वि पदन 
हुँ्ै आएको छ ।

दव.सं. २०६५ को पानी रोकझौ ँआ््ोलनको क्रममा भएको २१ बुँ् ेसहमदतको बुँ्ा नं. 
१४ को क्षदतपूदत्न पाउनुपनषे, १६ नं. को शदु् खानेपानी, १७ नं. को गण्डक हदसपटल र १८ 
नं. को भारतमा कमाण्ड क्षेत्रका दवद्या्टीले पाउनुपनषे छात्रवदृतिको मदु्ालाई समबोधन गररएको 
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छैन । ्यसरी सहमदतको बेवासता जारी रहकेाले जेठ ६, २०७० (मे २०, २०१३) ्ेदख पुनः 
पानी रोकझौ ँआ््ोलनको घोिणा गरर्यो । तर भारतले आ््ोलन हुनुभ््ा एक द्न अगावै 
नहरमा पानी खोदलद््यो । पानी खोदलएको ्खेेर आक्रोदशत आ््ोलनकारीले मे २० र २१ 
मा दत्रवेणीदस्त गण्डक ब्यारेजमा दवरोध प्र्श्नन गरे । २३ तारेखमा ब्यारेज गेटको फलाम े
्डोरी काटेर भारती्य नहरको पानी ्ु्ने त्यारी गरररहकेो बेला नरसही गाउँका अगुवाहरूको 
एक समहू आ्यो । ती अगुवाहरूले नहरको पानी ्ुदन्ा न्ीमा पानीको सतर बढेर ठोकर नं. 
१२ कटान हुन सकने जोदखमतफ्न  ध्यानाकि्नण गराएपदछ आ््ोलन ततकाललाई स्गन गरर्यो ।

तर अनेक खालका समस्यासँग गण्डकका जनता र संघि्न सदमदतले जुझनु परेको छ । 
गण्डकमा दनमा्नण त्ा मम्नतको काम गनषे ठेके्ार दसतको दमलेमतोमा कम्नचारीहरू काममा 
लापबा्नही गछ्नन् जसले भएको काम पदन गुणसतरी्य हुन पाउँ्ैन । भारती्य कम्नचारीको 
पैसा कुमल्याउने बानीले गण्डकवासी आदजत छन् । २०६५ सालको पानी रोकझौ ँआ््ोलन 
पचिात् भारती्य पक्षले घुँ्डा टेकेको छ । अब त भारतले गरेको कामको गुणसतर ठीक भए 
नभएको कुरा उठाई सदमदतले सुधारका लादग माग ग््नछ । सदमदतको मागकै आधारमा 
छानदबनपदछ भारती्य ठेक्ार र कम्नचारीमाद् कारबाही भएको छ । ठेके्ारसँग दमलेमतो 
गरी रकम कुमल्याउने उचचप्स् कम्नचारी कारबाहीमा परेपदछ संघि्न सदमदतको आँट 
बढेको छ । भारती्य कम्नचारी सदमदतको अगाद्ड ्क्न मान छन् । ्यदत भएपदछ भारत 
सरकारले संघि्न सदमदतको कुरो सु्न ्ालेको छ । सुनवाइ नगरे अ्वा काममा लापबा्नही 
गरेमा संघि्न सदमदतले भारती्य प्रधानम्त्री र मुख्यम्त्रीलाई सो्ै पत्र लेखन ्ालेको छ । 

दनमा्नण त्ा मम्नतको कामका लादग भारतप्रदत आदरित भए पदन भारती्य पक्षलाई 
्यस सदमदतले कररब कररब काबूमा पाररसकेको अवस्ा छ । सदमदतले क्षदतपूदत्न, गण्डक 
असपताल र छात्रवदृतिको लादग नेपाल सरकारको तफ्न बाट कूटनीदतक पहलको माग गरेको 
छ । तर, गण्डकमा नेपाल सरकारको प्रभाव शू््य बराबर छ । गण्डक पीद्डतहरू नेपाल 
सरकारप्रदत भ््ा भारत सरकारप्रदत बढी आशावा्ी ्ेदखएका छन् । 

सघंर्ष सगमगतको सघंर्ष्यात्ा
सदमदत सदक्र्यताका सा् गण्डकवासीका हकअदधकारका लादग काम गनषे प्र्यासमा 
जुदटरहेको छ । बेला बेलामा बैठक बसने, बैठकमा एजे््डा आउने, एजे््डा उपर छलफल 
भई दनण्न्य दलने गररएको छ । आवश्यकता अनुसार ्बाब द्न ्ेडदलगेशन जाने, दवरोध 
जनाउने र आ््ोलनको का्य्नक्रम बनाई संघि्न ग्दै आएको छ । 

्यसले गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा भारती्य पक्षले गनषे दनमा्नण त्ा मम्नत समभारजसता 
का्य्नको अनुगमन गनषे त्ा गुणसतर सुधारका लादग ्बाब द्ने गछ्न  । काममा सुधार आउन 
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्ालेपदछ सदमदतमा स्ानी्यवासीको दवश्ास बढ््ै छ । ्यो नै संघि्न सदमदतको समपदति 
हो । लोकताद्त्रक पद्दतमा सञचादलत सदमदत बेला बेलामा पुनग्नठन हुँ्ै आएको छ ।

३४ द्ने आ््ोलन गण्डकको इदतहासमा पदहलो र ऐदतहादसक आ््ोलन हो । ्यसै 
क्रममा भएको २१ बुँ्े सहमदतलाई उपलदबधको रूपमा दलइएको छ । ्यसैको फलसवरूप 
भारतले नेपाल दहतकारी ्योजना बनाएर कमाण्ड क्षेत्रमा तीव्रताका सा् काम गरेको छ । 
सदमदतले प्रमुख मुद्ाको रूपमा रहेको क्षदतपूदत्न, छात्रवदृति र गण्डक असपतालको मागलाई 
पदहलो एजे््डा बनाएको छ । ्यी मुद्ाको समबोधन नभएका कारण संघि्न रोकेको छैन ।

सदमदतको आफनो का्या्नल्य भवन छैन । आवश्यकता अनुसारको दवदभ्न स्ानमा 
बैठक बसने गरर्छ । प्रारदमभक सदमदत पदछका सदमदतले गरेका काम कारबाही र दनण्न्यका 
कागजात सुरदक्षत छन् । ती कागजात पूव्नसदचव त्ा हालका अध्यक्ष ्ूधना् गुप्ताले 
आफनै घरमा जतन गरेर राखेका छन् । अध्यक्ष सव्ंय आफै पत्र लेखने, पत्राचार गनषे, बैठक 
्डाकने, दहसाबदकताब राखने, रकमको जोहो गनषे र बादहरी सम्व्य राखने लगा्यतका 
काममा व्यसत ्ेदख्छन् । आद ््नक स्ोत दन्यदमत छैन, बेला बेला च््ा सह्योग मागेर 
काम चलाइएको छ । तर पदन सदमदत पूण्न सदक्र्य रहेको ्ेदख्छ । 

सदमदतको नाम शुरू्ेदख नै गण्डक न्ी दन्य्त्रण संघि्न सदमदत रहेको छ । सदमदतलाई 
दजलला प्रशासन का्या्नल्यमा संस्ा ्ता्न गन्न खोज्ा संघि्न सदमदत नाम राखेर ्ता्न हुन 
द्इएन । संघि्न शब् हटाएर आउन भनेपदछ सदमदत ्ेशदव्ेशमा स्ादपत पदहचान 
पररवत्नन नगनषे दनण्न्यमा पुग्यो । त्यसैले सदमदत अदहलेसमम दजप्रकामा ्ता्न हुन सकेको 
छैन । सदमदत सञचालन गन्नका लादग आचारसंदहता बनाइएको छ । ्यदत ठूला दजममेवारी 
र महत्वपूण्न कामको चापमा रहेको संघि्न सदमदतले आफना सबै कामलाई लोकताद्त्रक 
पद्दतमा चलाउँ्ै आएको छ ।

सगमगतका काम कारबाही र का्य्षभार 
सदमदतले आफनो का्य्नक्षेत्रमा दसंहले जसतो अवलोकन गनषे र कामबारे दगद्ले जसतै दृदष्ट 
राखने गरेको छ । बेलाबेलामा बसने बैठकमा गण्डकमा अब के हुनुपनषे भ्ने दवि्यमा दच्तन 
मनन गनषे गरेको छ । भारती्य पक्षलाई कामप्रदत सचेत बनाइरहने, भारती्य प्रधानम्त्री र 
उतिर प्र्ेशका मुख्यम्त्रीका सा्ै गण्डक समबद् उचच प्स् कम्नचारीलाई पत्राचार गरेर 
वा भेटेर गण्डकमा गररनुपनषे कामबारे ध्यानाकि्नण गराउँ्ै आएको छ । 

्यस बीचमा सदमदतले गरेको केही महत्वपूण्न काम उललेखनी्य छन् । २०६५ सालमा 
३४ द्ने पानी रोकझौ ँ आ््ोलन माफ्न त भारतको ध्यानाकि्नण गराउन सफल सदमदतले 
गण्डक क्षेत्रमा भएको सम्र नोकसानीको दजममेवार भारत रहेको सादबत ग्दै २१ बुँ् े
सहमदत गरेपदछ अनेक काममा हात हालेको छ । 
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पानी रोकझौ ँ आ््ोलनको क्रममा कमाण्ड क्षेत्रका बाढी पीद्डतसँग संघि्न सदमदतले 
गरेको वाचा अनुसार दकसानको क्षदतको दववरण संकलन गनषे काम शुरू गरेको द््यो । 
धना्न चदलरहेको बेला क्षदत व्यहोरेका दकसानले सदमदतमा गराएको नाम ्ता्नलाई दवसतृत 
दववरणको लगत त्यारी गन्न सदमदत आफैले एक फाराम दवकदसत गरी गादवसहरूको 
का्या्नल्यमा पठा्यो । फाराममा सन् १९९३ ्ेदख सन् २००७ सममको अवदधमा भएको 
बालीको नोकसानी, भूक्ष्यबाट भएको क्षदत र दज्सी सामानको क्षदतको दववरण खुलाएर 
भनु्नपनषे महल रादखएका द्ए । फाराम भन्नका लादग एक मदहनाको सम्य द्इएको द््यो । 

पीद्डत दकसानले क्षदतको दववरण भरेर जममा गरेपदछ गादवसले मालपोत रकम दलएर 
दसफाररस ग¥्यो । संकदलत फाराम संघि्न सदमदतले एकदत्रत पारेर दजलला दसँचाइ का्या्नल्यमा 
जममा ग¥्यो । दसँचाइ का्या्नल्यले क्षदत व्यहोरेका कमाण्ड क्षेत्रका सादबक १३ गादवसका 
८,४६४ घरधुरीका दकसानले भरेको फारामको त्थ्यांक समपा्न ग¥्यो । ्यस त्थ्यांक 
अनुसार गण्डक संरचना त्ा भारती्य लापबा्नहीका कारण दकसानको बालीनाली, नग्ी 
त्ा दज्सी नोकसान दकसानको २ अब्न ९३ करो्ड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपै्याँ २६ 
पैसाको भएको ्ेदख्छ ।10 ्यसरी १५ वि्नमा ्यस अवदधमा गण्डक संरचना त्ा भारती्य 
लापबा्नहीका कारण दकसानको बालीनाली, नग्ी त्ा दज्सी नोकसानीको क्षदतपूदत्नका 
लादग भारतदसत माग पेस गरेको छ ।11 

्यसका लादग आवश्यक प्रदक्र्या अगाद्ड बढाउन भुइँ तह्ेदख रादषरि्य-अ्तरा्नदषरि्य 
तहसमम दवदभ्न पहल गरर्यो । शुरूमा सादबक गादवसले दसफाररस गरेर दजलला दसँचाइ 
का्या्नल्य माफ्न त दसँचाइ दवभाग जावलाखेल, लदलतपुरमा पेस ग¥्यो । पुस २८, २०६६ मा 
बसेको नेपाल सरकारको मद्त्रमण्डलको बैठकबाट प्रसताव पास गराई दसँचाइ म्त्राल्यले 
चलानी नमबर ५५, पत्र संख्या ०६६/०६७ को पत्र पुस २९ गते परराषरि म्त्राल्यमा 
पठा्यो । त्यो फाइल ्श मदहनासमम त्यही ँ ््केर बसेपदछ संघि्न सदमदतको प्रदतदनदध 
मण्डल काठमा्डझौ ँ पुगेर परराषरि म्त्राल्यलाई ताकेता ग्ा्न फाइल भेदटएन भ्ने जवाफ 
आ्यो । प्रदतदनदध मण्डलले म्त्राल्यमा अ्डान दलएपदछ फाइल फेला प¥्यो र परराषरि 
म्त्राल्यले जून १४, २०१० का द्न नेपाल दस्त भारती्य ्ूतावासलाई पत्र (पत्र संख्या 
एस.ए.-१/६३-५७/११४६) पठाए पदन काम अगाद्ड बढेन । पटक-पटकको ताकेतापदछ 
परराषरि म्त्राल्यले क्षदतपूदत्न समब्धमा अगसत २३, २०१२ मा पत्र (पत्र संख्या एस.ए.-

10 क्षदतपूदत्नका लादग पीद्डत दकसानले भरेको फाराम जसताको तसतै पदचिम दसँचाइ द्डदभजन 
नं. ७ को का्या्नल्य सेमरीमा रादखएको छ । सा्ै, ्यसको दनचो्डको एक प्रदत दसँचाइ म्त्राल्य, 
एक प्रदत भू-आज्नन त्ा समपक्न  अदधकारी वालमीदकनगर र एक प्रदत द्डदभजन नं. ७ को का्या्नल्य 
सेमरीमा सुरदक्षत छ ।

11 भारतसँग माग गररएको क्षदतपूदत्नको दववरणका लादग अनुसूची ४ र ५ हेनु्नहोस् ।
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१/६३-५७/११७८) लेखी भारती्य ्ूतावासलाई पुनः ताकेता ग¥्यो । ्यो काम अगाद्ड 
बढाउन नेपाल सरकारको कूटनीदतक पहलको आवश्यकता रहेको सदमदतको बु्ाइ छ । 

नेपाल र भारतका दसँचाइ म्त्राल्यका उचच प्स् अदधकारीहरूको एक सं्युति सदमदत 
(जेसीकेजीपी) को बैठक ्ुवै ्ेशका सं्युति मुद्ा समाधानका लादग प्रत्ेयक ्ुई वि्नमा 
आलोपालो बसने गछ्न ।12 संघि्न सदमदतले मे २–३, २००९ मा दवहारको पटनामा बसेको 
जेसीकेजीपीको चझौ्ो बैठकमा क्षदतपूदत्न पाउनुपनषे कुरा उठा्यो तर पदन कुनै उपलदबध भएन । 
नोभेमबर ११–१२, २०१४ मा काठमा्डझौमँा भएको सातझौ ँबैठकमा २१ बुँ् ेसहमदत पास भ्यो 
तर का्या्न्व्यन हुन सकेको छैन । ्यसका लादग नेपाल सरकारबाट पहल दलन मंदसर २८, 
२०७२ मा सदमदतको प्रदतदनदध मण्डल काठमा्डझौ ँपुगेर दसँचाइ दवभागका महादन्षेशकलाई 
ज्ापनपत्र बु् ा्यो । ज्ापनपत्रमा २१ बुँ् ेसहमदतमध्ेय गन्न बाँकी रहकेा काम त्ा जेसीकेजीपीको 
सातझौ ँ बैठकले पास गरेको काम समप्न गराउन नेपाल सरकारलाई पहलक्मी दलन माग 
गररएको द््यो । पहल नभएकै कारण ्यी कामलाई भारती्य पक्षले बेवासता ग्दै आएको छ । 

सन् २०१६ को ८ र ९ फेरिुअरीमा पटनामा आ्योदजत जेसीकेजीपीको आठझौ ँबैठकमा 
सहभागी हुने नेपाल सरकारको दसँचाइ दवभागका महादन्षेशक रामान्् प्रसा् ्या्वलाई 
भेटेर सदमदतले ध्यानाकि्नण गरा्यो । सो बैठकले दवगत १५ वि्नको बालीनाली, नग्, र 
दज्सीको क्षदतपूदत्न भारतले नद्ने भ्ने सातझौ ँ बैठकको दनण्न्यलाई पररवत्नन ग्दै भारतले 
क्षदतपूदत्न द्नुपनषे भनी पुनः दनण्न्य ग्दै दवसतृत अध्य्यन प्रदतवे्न (्डीपीआर) त्यार गरी 
पेस गनषे दजममेवारी नेपाललाई द्एको छ । ्यस कामलाई नेपाल सरकार दसँचाइ म्त्राल्य, 
दसँचाइ दवभाग र द्डदभजन का्या्नल्यले गनु्नपनषे हो तर काम अगाद्ड बढेको छैन । 

मंदसर २८, २०७२ मा काठमा्डझौ ँ पुगेको संघि्न सदमदतको प्रदतदनदध मण्डलले 
दसँचाइम्त्री र परराषरिम्त्रीलाई भेटेर ज्ापनपत्र बु्ा्यो । त्यसमा दकसानका लादग क्षदतपूदत्न 
त्ा कमाण्ड क्षेत्रका दवद्या्टीका लादग भारतमा उचच अध्य्यनको छात्रवदृति उपलबध गराउने 
सहमदतलाई का्या्न्व्यनका लादग पहल गररद्न माग गररएको द््यो । नेपाल सरकारले 
कूटनीदतक पहल नगरेकाले ती ्ुवै काम ्ाँती रहेको सदमदतको बु्ाइ छ । 

सहमदतको बुँ्ा नं. १४ को क्षदतपूदत्नको माग ठूलो रकमको भएकोले सहजै उपलबध 
हुने समभावना कम छ । ्यसमा नेपाल पक्षले भारतदसत पहल गछ्न  दक ग्दैन भ्ने आशंका 

12 जेसीकेजीपीको पदहलो बैठक द्डसेमबर २४–२६, २००१ मा काठमा्डझौमँा, ्ोस्ो बैठक 
द्डसेमबर ६–७, २००४ मा भारतको पटनामा, तेस्ो बैठक जुन ५–६, २००६ मा काठमा्डझौमँा, चझौ्ो 
बैठक मे २–३, २००९ मा भारतको पटनामा, पाँचझौ ँ बैठक जुन १७–१८, २०१० मा काठमा्डझौमँा, 
छैटझौ ँ बैठक फेरिुअरी १७–१८, २०११ मा भारतको राजगीरमा, सातझौ ँ बैठक नोभेमबर ११–१२, 
२०१४ मा काठमा्डझौमँा, आठझौ ँ बैठक फेरिुअरी ८–९, २०१६ मा भारतको पटनामा र नवझौ ँ बैठक 
द्डसेमबर २०१८ मा काठमा्डझौमँा बसेको द््यो ।
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भएपदछ सदमदतले भारतसँग सो्ै पत्राचार त्ा भेटघाट ्ाल्यो । उसले भारती्य लोकसभामा 
गण्डक पीद्डतको सवाल उठाइद्न भारती्य सीमावतटी क्षेत्रका जनप्रदतदनदधलाई अनुरोध 
ग¥्यो । उसले उतिर प्र्ेशको गोरखपुर क्षेत्रका ततकालीन सांस् त्ा वत्नमान मुख्यम्त्री 
आद्त्यना् र महाराजगञज क्षेत्रका सांस् पंकज चझौधरी त्ा कुशीनगर क्षेत्रका सांस् 
राजेश पाण्ेडलाई भ्झौ २०, २०७३ मा भेटेर पत्र बु्ा्यो । 

्यस बीचमा गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनका लादग संघि्न सदमदतले जनजागरण 
अदभ्यान ्ाल्यो र नेपाल त्ा भारतको ध्यानाकि्नणका लादग सात दजललामा कोणसभा 
ग¥्यो । असोज १२–१६, २०७३ मा नवलपरासी, दचतवन, तनहुँ, कासकी, पव्नत, म्याग्ी, 
मुसताङको मुदतिना्मा कोणसभा सञचालन गरेको द््यो । ्यस क्रममा गण्डक सम्झौतामा 
भएका त्रुदट र पानी रोकझौ ँआ््ोलनबारे जानकारी द्ँ्ै सदमदतले सम्झौता पुनरावलोकनका 
लादग जनसम ््नन जुटाउने प्र्यास गरेको द््यो । ्यसतै कादतिक ८–१२, २०७३ मा दवहारको 
राजधानी पटना र मुजफफरपुर पुगेर सदमदतले जल संसाधन दवभाग पटनालाई वाता्न गरी 
पत्र बु्ा्यो ।13 गण्डकमा सन् २०१७ मा हुने दनमा्नण का्य्नको गुणसतरी्यताबारे अद्रम 
कुराकानीका लादग उतिर प्र्ेशको महाराजगंज गई सदमदतले द्डसेमबर ९, २०१६ मा 
का्य्नकारी इद्जदन्यर दवरे्द्रकुमार ्या्वदसत भेटेर ्बाब द््यो । 

नेपाली दकसानलाई क्षदतपूदत्न द्लाउन नेपाल सरकारबाट कूटनीदतक पहलका लादग 
सदमदतले पुस ३, २०७३ मा प्रधानम्त्री, परराषरि म्त्री, दसँचाइ म्त्री त्ा दसँचाइ दवभागमा 
पुगेर पत्र (च.नं. २१) बु्ा्यो । त्यसतै, सदमदतले भारती्य सह्योगी ओमप्रकाश बमा्न 
माफ्न त भारती्य प्रधानम्त्रीको का्या्नल्य र जल संसाधन म्त्रीको का्या्नल्यमा क्षदतपूदत्नबारे 
ध्यानाकि्नण पत्र ्ता्न गरा्यो । त्यही पत्रको आधारमा प्रधानम्त्रीको का्या्नल्यले जल 
संसाधन म्त्राल्यलाई सोधनी गरेको र जल संसाधन म्त्राल्यले गंगा बाढ दन्य्त्रण आ्योग 
पटनालाई क्षदतपूदत्नबारे धारणा मागेको व्यहोराको पत्र सदमदतका सदचव ्ूधना् गुप्ताको 
नाममा द्डसेमबर २२, २०१६ मा बोधा ््न पठा्यो । सदमदतले त्यसमा दवदभ्न ४ बुँ्ा राखी 
भारत सरकारको ध्यानाकि्नण गराएको द््यो । त्यसमा मूलत: २१ बुँ्े सहमदतको बुँ्ा 
नं. १४ अनुसार नेपालीले पाउनुपनषे क्षदतपूदत्न रकम अदवलमब द्नुपनषे, नेपाल दहतकारी 
्योजनाका बाँकी कामलाई पूण्नता द्नुपनषे, जेसीकेदजपीको सातझौ ँ बैठकविारा बनाइएको 
उपसदमदतले प्रसताव गरेका काम का्या्न्व्यन हुनुपनषे र जेसीकेदजपीको आठझौ ँ बैठकको 
एजे््डा ६ को त्रुदटपूण्न दनण्न्य (जदमनमा ्ल्ल माटो भएका कारण रानीनगर, टांगीकोट 
र सु्य्नपुरादस्त मुख्य पदचिमी नहरमा संघि्न सदमदतविारा माग गररएको पुल दनमा्नण गन्न 

13 प्रदतदनदध मण्डलमा संघि्न सदमदतका अध्यक्ष रामबरन केवट, उपाध्यक्ष केबी ्ापा, सदचव ्ूधना् 

गुप्ता, प्रवतिा रमेशच्् रझौदन्यार, प्रचारम्त्री गझौरीशंकर कुशवाहा, स्स्य कृषणान्् चझौधरी, पूव्न दल्याजन 

दवश्ब्धु ्या्व र दवमलच्द्र दघदमरे सहभागी द्ए ।
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नसदकने) लाई पररवत्नन ग्दै सो स्ानहरूमा पुल दनमा्नण गनषे भनी सच्याउँ्ै सहमदतका 
बुँ्ा नं. ९ ‘ग’ को पुल दनमा्नणका लादग माग गररएको द््यो ।

तटी्य क्षेत्रका बादस््ालाई जो्डने अदभ्यानलाई अगाद्ड बढाउँ्ै दवहारको राजधानी 
पटनामा अगसत १८, २०१८ मा भएको सं्युति भेला अ्ा्नत् पटना ्डा्यलगमा सदमदतका 
प्रवतिाको नेतृतवमा गएको छ जनाको टोलीले गण्डक पीद्डतको आवाज उठा्यो । गण्डक 
परर्योजनाले आद््नक, सामादजक त्ा मानदसक असर पारेको मात्र नभई स्ानी्यवासीको 
चझौतफटी दवकासमा बाधा हालेकोले गण्डक सम्झौताको पुनरावलोकन गररनुपनषेमा जो्ड 
द्इ्यो । जनताको दहतमा नरहेको सम्झौता दवरुद् जनता उत्रन सकने र दवद्रोह गन्न सकने 
चेतावनी पदन द्इ्यो ।

्यही क्रममा गण्डक अदभ्यान नेपाल, भारत हुँ्ै बंगला्ेश सममको जलअदधकारको 
अदभ्यानदसत जोद्डन पुगेको छ । ्यसले तीन ्ेशको अ्तर्ेशी्य सञजाल न्ी अदधकार 
मञचको बैठकमा सहभादगता जनाएको छ । द्डसेमबर १, २०१८ मा बंगला्ेशमा 
आ्योदजत साउ् एदश्या सममेलन का्य्नक्रममा संघि्न सदमदतको टोली पदन सहभागी भ्यो । 
तीन द्नसमम चलेको सममेलनले न्ी अदधकार मञचको साउ् एदश्या क्भेनर प्को 
दजममेवारी सदमदतका प्रवतिा वजृराज कुशवाहालाई द््यो । मञचको उपाध्यक्ष प् भारत 
र सदचव प् बंगला्ेशले पा्यो । 

त्यसतै, सदमदतका अध्यक्ष र प्रवतिाको प्रदतदनदध मण्डल नेपालका न्ीबाट प्रभादवत 
समु्ा्य सँगको रादषरि्य सहका्य्नका लादग रुदच दलँ्ै तेस्ो रादषरि्य न्ी दशखर सममेलन 
कणा्नलीमा चैत १४–१७, २०७४ मा सहभागी भ्यो । ्यस सदमदतले गण्डकमा भोगनुपरेको 
पी्डाबारे सममेलनलाई जानकारी गराउँ्ै ्बाब दसज्नना गन्न त्ा ऐक्यबद्ता दनमा्नण गन्न 
नेपाल न्ी संरक्षण संस्ाको चझौ्ो रादषरि्य न्ी दशखर सममेलन गण्डक क्षेत्रमा आ्योजना 
गन्न सहमत भएको छ ।

अनतमा,
नारा्यणीको पानी प्र्योग गनषे उद्ेश्यले भारतले धेरै पदहले्ेदख प्र्यास ग्दै आएको द््यो । 
बाहै्मास नसुकने सवचछ पानी भएको ्यस न्ीको समुदचत उप्योग गन्न सके धेरै लाभ दलन 
सकने ्ेखेर दगदे्दृदष्ट राखेको भारतले दरिदटस शासन काल्ेदख नै अनेक कसरत गरेको 
द््यो । ती कसरत असफल भएपदछ नेपाललाई पदन हुने लाभको व्याख्या गरी लोभमा 
पारेर गण्डक सम्झौता गरेको ्ेदख्छ । 

सम्झौतामा रहेको त्रुदट त्ा भारती्य पक्षको लापबा्नहीका कारण बाढी, जलजमाव, 
अगला बाँधमा दसपेजजसता समस्याले नेपाली दकसानको आद््नक सतर दग्दै गए पदन नेपाल 
सरकारको बेवासता जारी छ । नेपाल सरकारले पहल गन्न सके सम्झौतामा भएको प्रावधान 
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अनुसारको व्यवहार भारतले ततकाल गनु्नपछ्न  सम्झौतामा गररएको दवभे्कारी व्यवस्ा 
संशोधनका लादग सम्झौता पुनरावलोकन गनु्नपछ्न  । कूटनीदतक पहल गन्न सकेमा सम्झौतामा 
व्यवस्ा हुँ्ाहुँ्ै पदन भारती्य लापबा्नहीले बसषेदन ्ेलनु परेको बाढीको सासती अ्त्य गन्न 
सदक्छ । सम्झौतामा दवद्यमान असमान व्यवस्ाको अ्त्य गन्न सके भारतले मात्र होइन 
नेपालीले पदन खेतमा दसँचाइका लादग प्या्नप्त पानी पाउन ्ालछन् र उतपा्न बढाउन सकने 
क्षमता ्ेखाउन सकछन् । आजको पररवेशमा नेपालीलाई आवश्यकता अनुसार पानी पाउने 
व्यवस्ा हुनुपछ्न  । नारा्यणी न्ीमा नेपालले बाँध पुल नहरजसता संरचना बनाउँ्ा भारतको 
अनुमदत दलनु पनषे व्यवस्ामा सुधार गनु्नपछ्न  । दविपक्षी्य भदनए पदन सम्झौताले लाभको 
दहसाबले भारतलाई प्रा्दमकतामा राखेकोमा अब ्ुवै ्ेशका लादग समान हुनुपछ्न  । 

आद ््नक अवस्ामा सुधार ल्याउन त्ा सम्झौताले पाररसकेको असरको क्षदतपूदत्न 
त्ा ्ीघ्नकालीन प्रभावको ््यूनीकरणका लादग ्योजना बनाउन कदठन छैन । सम्झौताको 
पुनरावलोकन गररँ्ा दवभे्कारी व्यवस्ा हटाइ उपललो तटी्य अदधकारको दसद्ा्तमा 
आधाररत हुनुपनषे मागमा कुनै अघषेल्याइँ ्ेदखँ्ैन । नेपाल र नेपाली जनतालाई अ््या्यमा 
पनषे गरी सम्झौताको मनपरी प्र्योग र ्ुरुप्योग गरररादख्छ भने अस्तोि अनेक कोणबाट 
प्रकट हु्छ । ्यो कुरा नेपाल सरकारले मातै्र होइन भारत सरकारले पदन हेकका राखन ु
बुदद्मानी हु्छ । 

भारती्य प्रधानम्त्रीलाई सो्ै पत्राचार गरी समस्याको हल खोजन लादगपरेको संघि्न 
सदमदत भारतलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पानषे आ््ोलनतफ्न  उ्मुख हुँ्ैछ । दसँचाइ म्त्राल्यमा 
पेस भएको त्थ्यांकको आधारमा क्षदतपूदत्नको माग अदहले पदन प्रबल हुँ्ैछ । क्षदतपूदत्नको 
मागलाई समबोधन गन्न नेपाल सरकारको कूटनीदतक पहल र बुदद्मानीको आवश्यकता 
छ । क्षदतपूदत्नको रकम आउला भ्ने आशामा ्श वि्न कुररसकेको अवस्ामा ्यसै मुद्ाका 
आधारमा गण्डक क्षेत्रमा अकको पानी रोकझौ ँ आ््ोलन हुनसकछ । 

धन्यवा्
्यस अनुस्धानमा सघाउनुहुने गण्डक क्षेत्रका बादस््ाहरू र कुराकानीका लादग सम्य 
द्नुहुने गण्डक न्ी दन्य्त्रण संघि्न सदमदत नवलपरासीका अध्यक्ष ्धूना् गुप्ताप्रदत आभार 
व्यति ग््नछु । अनुस्धान र लेखनको अवसर जुराइद्ने मादट्नन चझौतारी त्ा माहुरी होम 
कदपलवसतु, लेखनमा हझौसला ्पने मे्टर व््ना ज्वाली र समपा्नमा सह्योग गनु्नहुने 
सोहन प्रसा् साह र महेशराज महज्ननलाई दवशेि ध््यवा् ।
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अनुसचूी १
खुलापत्र
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अनुसचूी २
गण्डक न्ी दन्य्त्रण संघि्न सदमदत नवलपरासीले जेष्ठ ११, २०६५ मा ्ालेको पानी 
रोकझौ ँ आ््ोलनको २१ बुँ्े माग ।

१) गण्डक ब्यारेज र रानीनगरको बीच दसलट इजेकटरबाट ्प जगगा कटान भएकोले सो दसलट 
इजेकटरको टेलबाट ए गैप बाँधको टेलसमम बदल्यो तटब्ध बनाउन ुपछ्न ।

२) ए गैप बाँधको टेलमा न्ीदतर लामो र बदल्यो ठोकर दनमा्नण गनु्नपनषे छ ।
३) गण्डक ्योजनाको बी गैप बाँधलाई ्प २ मीटर अगलो र ४ दमटर चझौ्डा बनाउन ुपनषे छ ।
४) ए गैप बाँधलाई बी गैप बाँधसमम न्ीको दकनार हुँ्  ै्ोस्ो न्याँ र बदल्यो तटब्ध बनाउन ु

पनषेछ ।
५) गठुी परसझौनी गादवस अ्तग्नत नेपाल बाँधमा रहकेो धोबहा नालामा ठूलो साइफन सदहतको 

पलु दनमा्नण गनु्नपनषे छ ।
६) नेपालले उप्योग गनषे दपपरपाती प्रसझौनी माईनरको ६४ क्यसुेक पानी दनबा्नध रूपमा प्र्ान 

गनु्न पनषे छ । 
७) मखु्य पदचिम नहरको टुटेको दभत्री भाग लाईदग गनषे का्य्न ् घु्नटनालाई मध्यनजर राखी अदनवा्य्न 

रूपमा दसमे् टे्ड सोदलङ गनु्नपनषे छ ।
८) मखु्य पदचिमी नहरको ४.४ आर.्डी. रानीनगरको पलु र ३२ आर.्डी. प्रतापपरुको पलुको 

चझौ्डाइ ्ोबबर गनु्नपनषे छ ।
९) मखु्य पदचिमी नहरमा दनमन ठाउँहरूमा ्प पलुको दनमा्नण गनु्नपनषे छ ।
 क) कुद्ड्या गादवसको व्डा नं. ६ गु् रर्यामा ।
 ख) गठुी स्ुय्नपरुा गादवसको नं. ८ टांगीकोटमा ।
 ग) सादबक गादवस गठुी स्ुय्नपरुाको व्डा नं. ५ पावरहाउसको १ दकमी ्दक्षणमा ।
१०) गण्डक ब्यारेज र दत्रवेणी धामको बीचको बाँध जनु २३ जलुाई २००२ मा मात्र ६ लाख 

२९ हजार ५० क्यसुेक पानीको ्बाबले भतकेको द््यो, त्यसलाई बदल्यो बनाउन ुपनषेछ ।
११) पदवत्र दत्रवेणी धामको माद् अवदस्त ऐदतहादसक गजे्द्र मोक्ष्देख दत्रवेणी धामसमम 

न्ीको दकनार हुँ्  ैतेस्ो न्याँ तटब्धको दनमा्नण गनु्नपनषे छ ।
१२) न्ीको कटानलाई ध्यानमा राख् ैबी गैप बाँधको पछुारलाई पकदलहवा गादवसको न्ीको 

हुँ्  ैभारती्य सीमासमम चझौ्ो न्याँ तटब्धको दनमा्नण गनु्नपनषे छ ।
१३) गण्डक न्ीले कुद्ड्या, दत्रवेणी ससुता, नरसही र पकदलहवा गादवसको कररब ३५० दबगहा 

काटेको जदमनको क्षदतपदूत्न द्नपुनषे छ ।
१४) गण्डक सम्झौता अनसुार दनदम्नत गण्डक पदचिमी नहरको दनमा्नणले ग्ा्न दसंगहा, र्यपरुवा, 

दसरखोलाहरूको पानीको प्राकृदतक दनकास पररवत्नन भ्यो, जसले ती खोलाहरूमा आएको 
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पानी जमन गइ पकदलहवा, नरसही, रुपझौदल्या, प्रतापपरु, सोमनी, ठुलो खरैटवा, गठुी स्ुय्नपरुा, 
कुद्ड्या, बै्झौली र भजुहवा गादवसहरू स्ा्यी अध्न ्ुडबान क्षेत्रमा पररणत भएकोले पानी 
दनकासको स्ा्यी व्यवस्ा गनु्नको सा्ै ्ुडबान क्षेत्रको गण्डक ्योजनाको दनमा्नण्देख 
आजसममको बालीको क्षदतपदूत्न द्नपुनषे छ ।

१५) गण्डक पदचिमी नहर, त्यसमा रहकेो पलु र नहरको दकनारमा रहकेो कालो पत्रे स्डकलाई 
ततकाल सम्यानकूुल मम्नत गनु्नपनषे छ । पलुको ् वुैदतर स्डकको सलोपलाई दवगतमा भएको 
सवारी ्घु्नटनाहरूलाई ध्यानमा राखी लामो बनाउनपुनषे छ ।

१६) गण्डक ्योजनाको कृदत्रम दनमा्नणले ्यस क्षेत्रमा जलजमाव भइ खानेपानी प्र्दूित भई 
लामखटेु्को स्ा्यी दरिद्ंडग पलेस बनेकाले ्योजना क्षेत्र भरीको लादग खानेपानी र औलो 
दन्य्त्रण का्या्नल्य बनाउनपुनषे छ ।

१७) गण्डक ्योजनको कृदत्रम दनमा्नणले ्यस क्षेत्रको पाररदस्दतक प्रणालीमा प्रदतकूल असर परी 
स्ा्यी जदमनको प्र्दूित पानीले मा्छे, बालबादलका र मदहलाको सवास्थ्यमा नकारातमक 
्ीघ्नकालीन असर पारेको कारणले त्यसको समाधानका लादग एक गण्डक हदसपटल कुद्ड्या 
गादवसको व्डा नं. ४ मा बनाउनपुनषे छ ।

१८) प्रा्यः गण्डक ्योजना क्षेत्र नै ्ुडबान क्षेत्र भएकोले ्यहाँका कृिकको आद ््नक अवस्ामा 
प्रदतकूल असर परी उचच दशक्षा र प्रादवदधक दशक्षा द्लाउन सकेका छैनन ्। अतः ्यस 
क्षेत्रका ् श जना दवद्या्टी अ्ा्नत ्एमदबदबएसमा र इद्जदन्यरीङमा पाँच पाँच जना स्ानी्य 
दवद्या्टीहरूलाई छात्रवदृति प्र्ान गरी अध्यापन गराउनपुनषे छ ।

१९) गण्डक ब्यारेज दत्रवेणी्देख गजे्द्रमोक्ष धाम सममको बाटोलाई ्ईु लेनको पीच गनु्नपनषे । 
२०) नेपालको भ-ूभागलाई दसँचाइ गन्नका लादग नेपाली नहरको काम पवू्न सम्झौता अनसुार 

हुनपुनषे ।
२१) भारती्य गण्डक क्षेत्र अ्तग्नत नेपाल क्षेत्रमा हुने समपणू्न काम नेपाली लाइसे्स प्राप्त ठेके्ार 

माफ्न त हुनपुनषे ।
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अनुसचूी ३
पानी रोकझौ ँ आ््ोलनमा भारती्य पक्षदसत भएको २१ बुँ्े सहमदत

१) दसलट इजेकटरको च्यानल सदकएको ठाउँबाट पानी ले कृदि ्योग्य जदमन कटान गरेकोले 
दसलट इजकेटरको टेलबाट च्यालन बनाएर न्ीमा हालनका लादग दवसततृ दनरीक्षण र सवषेक्षण 
गरी का्या्न्व्यन गररनेछ ।

२) ए गैपको पछुारको भाग धरैे वि््न देख कादटँ् ैजाँ्ा छोटो भएकोले ्यसलाई पनुस्ा्नदपत गनषे 
का्य्न तरुु्त प्रारमभ गररनेछ । अदत आवश्यक का्य्न अदहले नै त्ा बाँकी काम बाढीको 
दसजन सदकएपदछ गररनेछ ।

३) बी गैप बाँधको उचाइ एवं चझौ्डाइ बढाउने समब्धमा ्यसको एक परर्योजना बनाएर प्रसततु 
गररने सहमदत गररएको छ । बी गैपको सपरहरू न्ीको धारले क्षदत्रसत भएकोले पनुदन्नमा्नण 
का्य्न ततकाल प्रारमभ गररनेछ ।

 ४) ए गैप र बी गैपको बीचमा रहकेो ्रामीण स्डक नदजकै कटान भई गाउँको नदजक आएकाले 
सपरहरू दनमा्नण गरी रोक्ाम गनु्न जरुरी छ । तर ्यद् ए गैप र बी गैपको बीचमा तटब्धको 
दनमा्नण का्य्न समभव नभएमा गाउँको नदजक नद् दकनारको स्डकलाई अगलो बनाइनेछ ।

५) नेपाल बाँधको धोबाहा नालाको समस्यालाई परर्योजना बनाएर का्य्न गराइने आश्ासन 
द्इ्छ । 

६) भारती्य गण्डक मखु्य पदचिमी नहर परूा क्षमतामा नचलेको कारणले नेपाल क्षेत्रको नहर पदन 
आफनो परूा क्षमतामा चलन सकेको छैन । त्यसैले मखु्य पदचिमी नहरको मम्नत का्य्न पचिात ्
उदललदखत क्षमतामा पानी आपदूत्न गररनेछ ।

७) मखु्य पदचिमी नहरको टुटेको दभत्री भागको दसमे् टे्ड सोदलंग नहर मम्नत का्य्नको क्रममा 
गराइने बढी क्षदत भएको ठाउँमा न्ी ब्् गररएको बेलामा गन्नका लादग दवभागमा प्रसताव 
पठाइनेछ ।

८) सदमदतको ८ र ९ नं. को माग अ्तग्नतको मखु्य पदचिमी नहर रानी नगरको पलु र ३२ आर.्डी. 
को पलुको चझौ्डाइ ्डबल गनषे त्ा कुद्ड्या गादवसको गु् रर्या स्ुय्नपरुा गादसको टांगीकोटको 
एक दकमी ् दक्षणमा पलु दनमा्नणको लादग कोशीगण्डक परर्योजना जवाई्ट कदमशन Joint 
Committee of Koshi Gandak Project (JCKGP) को बैठकमा प्रसततु गररनेछ ।

१०) गण्डक ब्यारेज र दत्रवेणी धामको बीचको २३ जलुाई २००२ मा क्षदत्रसत तटब्धलाई 
पनुस्ा्नपनाको क्रममा उचाइ बढाउने बदल्यो बनाउने त्ा द्डल दनमा्नण गनषे काम गररनेछ ।

११) दत्रवेणी धामको माद् अव्यवदस्त ऐदतहादसक गजे्द्रमोक्ष्ेदख दत्रवेणी धामसमम 
न्याँ तटब्धको दनमा्नण समब्धमा नेपाल र दवहार सरकार जल संसाधन दवभागका 
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अदधकारीहरूविारा सं्यतुि सवषेक्षण गरी दसँढीको व्यवस्ा सदहत ्योजनको प्रदतवे्न त्यार 
गरी का्य्न अगाद्ड बढाइने छ ।

१२) नेपाल बाँधमा न्ीको धाराले बहुमलू्य कृदि भदूम कटान गरी तटब्धको नदजकै आएकोले 
सपर र कटर बनाएर न्ीको कटानलाई रोदकनेछ । ्प का्य्न परर्योजना बनाएर गररनेछ ।

१३) सदमदतले माग गरेको गण्डक न्ीबाट कटान भएको कुद्ड्या, दत्रवणेी, नरसही पकदलहवाको 
जदमनको क्षदतको क्षदतपदूत्न उतिर प्र्शे सरकारले दवहार सरकारसँग अनरुोध गररनेछ । 

१४) भारती्य मखु्य गण्डक पदचिमी नहरको कारण भएको जगगा त्ा अ्न बालीको क्षदतपदूत्नका 
लादग क्षदतपदूत्न प्रसताव कोशी गण्डक जवाई्ट कदमशनको आगामी बैठकमा प्रसततु गनषे 
त्ा ्ुडबानको समस्या समाधानको लादग नेपाल भारत सं्यतुि दवशिेज्हरूको टोली गठन 
गरी समभाव्य अध्य्यन गरी आगामी का्य्न अगाद्ड बढाइनेछ ।

१५) भारती्य मखु्य गण्डक पदचिमी नहरमा रहकेा जीण्न पलुको मम्नत नहर सदभ्नस स्डक कालो 
पत्रे गनषे का्य्न वादि्नक बजेटमा समावेश गरी गररनेछ । 

१६) प्रभादवत गण्डक क्षेत्रका लादग स्ा्यी औलो दन्य्त्रण का्या्नल्य स्ापना गररनेछ ।
१७) ्यस क्षेत्रका जनताको उपचारका लादग ्यस क्षेत्रम ैगण्डक हदसपटल खोदलनेछ ।
१८) गण्डक क्षेत्रका दवद्या्टीहरूको उचच अध्य्यनका लादग भारतले शदैक्षक छात्रवदृति उपलबध 

गराउनपुनषे । बुँ्ा नं. १६, १७ र १८ को माग पदूत्नका लादग सामा््य प्रशासन उतिर प्र्शे एवं 
नेपाल सरकारविारा का्य्नलाई अगाद्ड बढाइनेछ ।

१९) दत्रवेणी बजार्देख गजे्द्र मोक्षसमम कालो पत्रे दनमा्नणको लादग सवषेक्षण गरी आ्योजना 
प्रसताव गरी सरकार समक्ष का्या्न्व्यनका लादग पठाइनेछ ।

२०) नेपाली नहरको काम सम्झौता अनुसार समप्न गन्न नेपाल त्ा दवहार सरकारका 
अदधकारीहरूबाट सं्यतुि रूपमा स्लगत सवषेक्षण गरी ्योजना त्यार गरी का्या्न्व्यन 
गररनेछ ।

२१) गण्डक समब्धी नेपाल क्षते्रमा हुने दनमा्नण का्य्नमा नेपाली लाइसे्स प्राप्त ठेके्ारलाई दवहार 
सरकारको दन्यम अनसुार ्ता्न भएपदछ समावेश गराउन सदकनेछ । 
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अनुसचूी ४
भारतबाट क्षदतपूदत्न पाउनका लादग सदमदतले बु्ाएको मागको दववरण
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अनुसचूी ५
क्षदतपूदत्न दववरण संकलनका लादग प्र्योग गररएको फाराम


