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बुढीगण्डकी जलविद्युत अयोजनासम्िन्धी समझदारी पत्रबारे

नयााँ शवि पार्टी, नेपालको प्रेस विज्ञवि
बुढीगण्डकी जलविद्युत अयोजना विकास सम्बन्धी नेपाल सरकार, ईजाा मन्त्रालयले चीनको गेजुिा ग्रुप
कम्पनी वलवमर्टेडसाँग हालै गरेको समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding, MOU) प्रवत नयााँ
शवि पार्टी, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्ाण भएको छ । त्यसबारे पार्टीको अवधकाररक धारणा स्पष्ट गना यो
प्रेस विज्ञवि जारी गररएको छ ।

बुढीगण्डकी पररयोजना
1. विद्युतीय लोडसेन्र्टरहरु (काठमाडौं, पोखरा, वचतिनजस्ता विजुली प्रशस्त खपत हुने स्थानहरु)
बार्ट नवजक, पहुाँचमागा पुगेको र प्रशारण लाइन छोर्टो र सहजताका साथ वनमााण हुने स्थानमा
रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुन सक्ने र िार्षर्क रुपमा राम्रो ईजाा ईत्पादन गना सक्ने जस्ता
विशेर्ताहरु भएकाले नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुि जलविद्युत अयोजना
विकास गने वनणाय गरेको हो । यसले मुलुकको ईजाा क्षेत्रमा विवशष्ट योगदान पुया्ाईने मात्र नभएर
ऄन्य क्षेत्रको विकासलाइ समेत गवतशीलता प्रदान गना सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले यस
अयोजनालाइ वबशेर् महत्ि ददइ राविय गौरिको अयोजनाको रुपमा विकास गने लक्ष्य वलएको
हो ।
2. जलाशययुि अयोजनाहरू गैरजलाशययुि अयोजनाहरु भन्दा वित्तीयरुपमा के ही बढी बोवझला
मात्र नभएर यसका सामावजक तथा िातािरणीय पक्षहरु पवन चुनौवतपूणा हुने हुनाले हालको
सन्दभामा यस्ता अयोजनाहरुको वनमााणमा राज्य स्ियं सदिय हुनुपने अिश्यकता देवखन्छ । भखारै
औद्योगीकरणको युगमा प्रिेश गरेका देशहरुमा शुरुको चरणमा अधारभूत ठू ला पूिााधारहरुको
वनमााणमा राज्यक्षेत्रले नै पहल गनुापने ऐवतहावसक र ऄन्तरााविय ऄनुभि समेत रहेका छन् ।
यसै
भएर जलविद्युतको विकास र विस्तार गरी विद्युत सेिालाइ सिासुलभ तथा भरपदो बनाईन
बुढीगण्डकी जलाशययुि जलविद्युत अयोजना वनमााण गने प्रयोजनका लावग डा. बाबुराम भट्टराइ
नेतृत्िको तत्कालीन नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत अयोजना विकास सवमवत गठन
गरेको हो ।
3. वहईाँ दमा वमलेसम्म धेरै ईजाा ईत्पादन गने, वमलेसम्म धेरै िार्षर्क ईजाा ईत्पादन गने, ददनको
कम्तीमा पवन ६-७ घण्र्टा ईच्चतम क्षमता (Peak capacity) मा विजुली वनकाल्न सक्ने, पानी खेर
जान सके सम्म नददने, सञ्चालनमा लचकता ऄपनाईन सदकने तथा कम लागतमा वनमााण गने
अधारहरुमा रहेर ररजभाायर वसमुलेशन (Reservior simulation) गदाा optimum रूपमा
ऄयोजनाको जवडत क्षमता १२०० मेगािार्ट हुने पाआएको छ । साथै यो अयोजनाबार्ट िार्षर्क
४२५० वगगािार्ट अिर ऄथाात ४२५ करोड यूवनर्ट वबजुली ईत्पादन गना सदकने कु रा विकास
सवमवत मार्ा त गररएको ऄध्ययनले देखाएको छ । यस अयोजनालाइ सम्पन्न गना २ खबा ६० ऄबा
नेपाली रुपयााँ लाग्ने ऄनुमान गररएको छ ।
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4. अयोजना क्षेत्रमा पोखराको र्े िाताल भन्दा १५ गुणा ठू लो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो
ठाईाँ लाइ एईर्टा पयार्टकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गना सदकने सम्भािनालाइ पवन बढाएको छ ।
साथै नेपालको २४ वजल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमागाले पूिादेवख पविमसम्म तथा
ईत्तर-दवक्षण कोररडोरले ईत्तरमा चीन र दवक्षणमा भारतसाँग यो क्षेत्रलाइ जोड्ने भएकाले
बुढीगण्डकी कोररडोरलाइ मुलुकको एक गवतशील अर्षथक के न्रका रुपमा विकास गना सदकने प्रिल
िस्तुगत सम्भािना रहेको छ ।

समझदारीका सम्बन्धमा
5. राविय भािनामा ठे स: कु नै पवन अयोजना त्यसबेला मात्र नेपालीका लावग राविय गौरिको
अयोजना हुनसक्छ जब त्यस अयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पुाँजी, सीप र
क्षमताको भरपूर योगदान गने ऄिसर वमल्छ, अयोजनाप्रवत ऄपनत्िको महशुश हुन्छ । यसथा यो
बुढीगण्डकी जलविद्युत अयोजनाको विकास नेपाल सरकारको मातहतको सवमवत मार्ा त नेपाल र
नेपालीहरुको लगानीबार्ट वनमााण गने ईद्देश्यकासाथ सुरु गररएको वथयो । यसलाइ ऄवहले जुन
प्रकारले EPCF (Engineering, Procurement, Construction and Financing) मोडलमा वनमााण
गने गरी कु नै एक कम्पनी र त्यसमावथ पवन विदेशी कम्पनीलाइ ब्लाङ्क चेक ददए जसरी ददनु
राविय गौरिको अयोजनाको ममा र भािना विपरीत छ । यसले र्े रर एकपर्टक नेपाली अर्ैं ले ठू ला
विकासका अयोजनाहरु अर्ैं विकास गना सक्छौं भन्ने भािनामा तुर्ारापात भएको छ ।
ईदाहरणको लावग २२ मे.िा.को वचवलमे जलविद्युत अयोजना विकासको ऄनुभिले ४५६
मे.िा.को मावथल्लो तामाकोशी हामी अर्ैं ले बनाईने वहम्मत गना सक्यौं । यो १२०० मे.िा.को
अयोजनाले हामी नेपालीमा अगामी ददनमा १२ हजार मे.िा.का अयोजनाहरू वनमााण गने
राविय विश्वास जागृत गने वथयो । बुढीगण्डकी अयोजना पवन तामाकोशी जस्तै राविय स्रोत र
व्यिस्थापनमा वनमााण गने भनेर नेपाल सरकारले पेट्रोवलयम पदाथामा विशेर् कर लगाएको छ,
जसबार्ट यस िर्ासम्म रु. दश ऄबा जवत ईठ्ने ऄनुमान गररएको छ ।
यो अयोजना नेपालका ठू ला पुाँजी भएका कमाचारी सञ्चय कोर्, नागररक लगानी कोर्, नेपाली
सेनाको कल्याणकारी कोर् र सिासाधारणसाँग शेयर संकलन गरेर र विवभन्न देशका एवक्जम
बैंकहरुसाँग न्यून ब्याजदरमा पाईने ऋण समेत संकलन गरेर वनमााण गना सदकन्छ । तामाकोशी
वनमााणले खाररएको व्यिस्थापकीय क्षमता पवन देशवभत्रै ईपलब्ध छ । यस्तोमा प्रवतस्पधाा नगराइ
वसधै कु नै विदेशी कम्पनीलाइ वजम्मा लगाईनु कदापी ईवचत मान्न सदकन्न । एकावतर राविय
गौरिको अयोजना भन्ने र ऄकोवतर विदेशी कम्पनीलाइ सुम्पने प्रिृवत्तले कसरी राविय
स्िावभमानको रक्षा हुनसक्छ ? यसमा हाम्रो मूल अपवत्त हो । सरकारको यो वनणायले नेपालीहरुको
गिा गना पाईने भािनामा ठे स पुगेको ठहर हाम्रो पार्टीको रहेको छ ।
6. गलत प्रदिया तथा गलत नजीर: यो समझदारी वनम्न कारणहरूले गलत छ र यसले दूरगामी
प्रकृ वतको गलत नजीर बसाल्नेछः
a) पवहलो, यवत ठू लो लागतको अयोजना विना प्रवतष्पधाा ददनु गलत प्रदिया हो । यसले अर्षथक
ऐन छलेको छ, सुशासन ऐन, सािाजवनक खरीद ऐनको धवि ईडाएको छ । साथै विद्युत ऐन
२०४९ को दर्ा ३५ मा यदद विना प्रवतष्पधाा कु नै जलविद्युत अयोजना कु नै व्यवि िा
कम्पनीलाइ ददनु परेमा कारणसवहत मवन्त्रपररर्दबार्ट वनणाय गराईनु पनेछ भन्ने ईल्लेख छ ।
यो अयोजनाको सम्बन्धमा यस्तो प्रकारको ठोस वनणाय भएको छैन । कानून तथा ऄथा
मन्त्रालयको सहमवत विना यो वनणाय गररएको छ । सािाजवनक खरीद ऄनुगमन कायाालयले
समेत आपीसीएर् मोडेलमा विना प्रवतस्पधाा कु नै ऄमुक कम्पनीलाइ ददनुलाइ गैरकानुनी भन्दै
अफ्नो राय ददएको छ । यसथा याित यी कारणले यो समझदारी गैरकानूनी छ ।
b) वमवत २०७३।०२।१० मा मन्त्रीपररर्दबार्ट राजीनामा ददने ददनको ठीक ऄवघल्लो ददन
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हतारमा गैरकानूनी प्रदियाबार्ट गेजुिालाइ अयोजना ददने वनणाय गनुा, आपीसीएर् मोडेलमा
यस अयोजनालाइ ददन हुने िा नहुने भन्ने बारेमा ईजाा मन्त्रालयले नै गठन गरेको सवमवत कु नै
वनणायमा नपुग्दै, सरोकारिाला कसैसाँग छलर्ल नगरी ईजाा मन्त्रालयबार्ट विदाबारी
भआसके पवछ एकाएक प्रधानमन्त्री वनिासमा ईजाामन्त्री अर्ैं ले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
गनुाले दालमा के ही कालो छ भन्ने प्रष्ट देखाईाँ दछ । पारदर्षशताको वहसाबले पवन यो समझदारी
बेठीक भएको पुष्टी हुन्छ ।
c) सरकार छोड्ने वनणाय गररसके पवछ यसरी ठू लाठू ला र दूरगामी महत्िका अयोजनाहरु
जनताको जानकारी बेगर कु नै ऄमुक कम्पनीलाइ ददनुले गलत नजीर स्थावपत हुन पुग्नेछ । 'बुढी
मरी भन्दा पवन काल पस्यो' भन्ने वचन्ता हो । नौ नौ मवहनामा पररितान हुने सरकारले यसरी
नै वनणाय गदै जाने हो भने देश कहााँ पुग्छ ? सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? मूख्य प्रश्न यहााँ हो ।
7. गेजुिाको काया क्षमता र विश्वासवनयतामा प्रश्नः कु नै पवन कम्पनीको कायाक्षमता तथा ईसमावथ
गररने विश्वास ईसले विगतमा गरेका कामहरूबार्ट हुने हो । यसले विगतमा नेपालमा गरेका
जलविद्युत विकाससाँग सम्बवन्धत तलका के ही कायाहरूलाइ हेदाा यो कम्पनीलाइ विश्वास गना सदकने
अधार देखखदैनः
a) ६० मे.िा. को वत्रशुली ३A को काया समयमा गना नसके को ।
b) वचवलमे जलविद्युत अयोजनाको वनमााण काया गना नसके र ठे क्का तोडी, धरौर्टी रकम जर्त
गनुापरेको ।
c) मावथल्लो साञ्जेन जलविद्युत अयोजनामा कालोसूचीमा परेको ।
d) ३० मे.िा.को चमेवलया जलविद्युत अयोजना वनमााण गना १० िर्ा भन्दा बढी लगाएको । साथै
यसमा एक ऄबा १६ करोड कर छली गरेको ।
यसरी ३० मे.िा.को चमेवलया जस्तो सानो अयोजना समयमा वनमााण गना नसक्ने कम्पनीले १२००
मे.िा.को अयोजना बनाईनेछ भनेर विश्वास कसरी गने ? यसथा यदद यो अयोजना गेजुिालाइ
ददआएमा लामो समय होल्ड हुने खतरा छलाङ्ग देवखन्छ ।
8. गलत नीवत र कु वनयत: आपीसीएर् मोडेल भनेको र्े रर इवन्जवनयररङ्ग पवन गने भन्ने हो । यस
सम्बन्धी वनम्न कु राहरु नीवतगत रुपमा गलत छनः
a) आपीसीएर् मोडेल सम्बन्धी सरकारसाँग न त नीवत नै बनेको छ, न त कायाविवध । विना नीवत
यो मोडेलले कसरी काम गछा ?
b) बुढीगण्डकी जलविद्युत अयोजनाको विस्तृत ऄध्ययन तथा वडर्टेल वडजाआन, नेपाल सरकारले
ऄन्तरााविय प्रवतष्पधााबार्ट विवध तथा प्रदिया पुयाा एर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्रयाक्र्टिेल
इवन्जवनयररङबार्ट गराआसके को छ । र्टेन्डर डकु मेण्र्ट पवन तयार छ । यस्तो ऄिस्थामा रहेको
नेपालको एक मात्र अयोजनालाइ यथाशीघ्र ऄन्तरााविय प्रवतष्पधाा गराएर वनमााणमा एकाध
िर्ा पवहले नै जानु पनेमा सो नगरी आपीसीएर्मा जानु भनेको समय र पैसाको नास गनुा
बाहेक के ही होआन । बरु ऄब यो अयोजनाको लागत ऄरु बढाईने प्रपञ्च हुनसक्छ । यसप्रवत
हाम्रो गम्भीर विमवत छ ।
c) जलविद्युत अयोजना विकासका विवभन्न मोडेलहरू छन् । प्राइभेर्ट कम्पनी, सािाजवनक
कम्पनी, पीपीपी (सािाजवनक-वनजी साझेदारी), आपीसी, आपीसीएर् अदद । साथै नेपालमा
विकास गनुापने थुप्रै ऄन्य जलविद्युत अयोजनाहरु पवन छन् । विवभन्न अयोजनाहरू र्रक
र्रक मोडेलबार्ट विकास गदाा ती मोडेलहरूको सिल र दुिाल पक्षहरू पवन जानकारी हुन
जान््यो । यसरी नेपाली पररप्रेक्षमा कु न प्रकारको अयोजना कसरी विकास गने भन्ने ऄनुभि
पवन हुन््यो । यो अयोजना विवशष्ट अयोजना भएकाले यसलाइ सवमवत मार्ा त ऄगावड
बढाईन ईवचत हुने देवखएकोले तत्कालीन सरकारले ईि वनणाय वलएको हो । परन्तु त्यसपवछ
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सरकार र्े ररएवपच्छे सवमवतलाइ काम गना सहज िातािरण बनाआददनुको सट्टा कवहले
अन्तररक हेरर्े र गने, सवमवत खारेज गरी कम्पनी बनाईन लाग्ने र हुाँदाहुाँदै सबै वजम्मा विदेशी
कम्पनीलाइ यही अयोजना नै ददने गरी गररएको वनणायबार्ट सम्बवन्धत पार्टीका व्यविहरू यो
अयोजनाप्रवत िर्ादार देवखएको पाआाँ दैन । पयार्टन विकास, अर्षथक विकासको के न्र बनाईन
सदकने अयोजनालाइ कम्पनी बनाएर यसको बहुईपयोगमा नगइ, के िल विद्युत ईत्पादनमा
मात्र सीवमत गना खोवजएबार्ट पवन सम्बवन्धत व्यविहरुमा दूरदृवष्टको सख्त ऄभाि देवखन्छ ।
d) गेजुिासाँग गररएको यो समझदारीले 'नेपालको पानी जनताको लगानी' भन्ने नारा बुढीगण्डकी
अयोजनाको सन्दभामा ठीक विपररत हुने देवखयो । यसबार्ट विशेर् गरी गोरखा र धाददङका
जनताहरू सेयर राख्न पाईने ऄवधकारबार्ट बवञ्चत हुनुपने अशङ्का पवन ईब्जाएको छ । भन्ने
एकथरर गने ऄकोथरर देवखएबार्ट यो समझदारी ऄसल वनयतले गररएको देखखदैन ।

विकासको मागावचत्रः
9. गेजुिासाँग गररएको समझदारी राि वहत विपररत भएकाले ईि समझदारी तत्काल खारेज गरी,
नेपाली पुाँजी, श्रम र सीपमा यसको वनमााण र पुनिाास तथा पुन:स्थापनाका कायाहरुलाइ
तदारुकताका साथ समानान्तर रुपमा ऄगावड बढाईने विवध नै यो अयोजना विकासको अगामी
मागावचत्र हुनुपदाछ ।
10. वनमााणका सम्बन्धमा: ऄन्तरााविय प्रवतष्पधाा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्यान्र्ट र
अयोजना वनमााण कन्ट्रयाक्र्टर छनौर्ट गरी वनमााण काया तुरुन्त शुरु गनुापदाछ ।
11. पुनिाास र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा:
a) अिश्यक कमाचारी र रकमको विशेर् व्यिस्था गरी पुनिाास र पुनःस्थापनाको कायालाइ
प्राथवमकताका साथ ऄवघ बढाईनुपदाछ ।
b) अयोजनाका लावग ऄवधग्रहण गनुापने जग्गाहरू (खहरे, अरूघार्ट र अखेत क्षेत्रका डु िानमा
पने जग्गाहरू; पुनिाास गराआने जग्गा र ररङ्गरोडको लावग चावहने जग्गा) शीघ्र ऄवधग्रहण
गनुापदाछ ।
c) मुअब्जा सवमवतबार्ट गररएको मुअब्जामा पुनरािलोकन गरी, मुअब्जा न्यायोवचत नभएका
ठाईाँ हरुका जनतालाइ ईवचत मुअब्जा ददने ब्यिस्था वमलाईनुपदाछ ।
d) गोरखा र धाददङका मुअब्जा सवमवतले मुअब्जा तथा पुनिाास-पुनःस्थापना सम्बन्धी
वसर्ाररस गरेका विर्यहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गनुापदाछ ।
12. संस्थागत संरचना र समग्र विकास
बुढीगण्डकी कोररडोरलाइ अर्षथक के न्रका रुपमा विकास गना प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी
जलविद्युत अयोजना विकास सवमवतलाइ वनरन्तरता ददनुपदाछ र दोस्रो चरणमा यसलाइ
स्तरोन्नवत गरी बुढीगण्डकी कोररडोर विकास प्रावधकरण बनाईनुपदाछ । बुढीगण्डकी कोररडोर
विकास प्रावधकरण ऄन्तगात रहने गरी एईर्टा कम्पनी र ४ िर्टा वनदेशनालयहरु बनाएर
वनम्नानुसारका कायाहरु गनुापदाछः
(क) बुढीगण्डकी जलविद्युत अयोजना विकास कम्पनी
● बुढीगण्डकी नदीमा १२०० मे.िा.को जलाशययुि जलविद्युत अयोजना वनमााण एिं
सञ्चालन गने ।
● वत्रशुली र बुढीगण्डकी नदीमा वनमााण गना सदकने जलविद्युत अयोजनाहरुको पवहचान,
विकास र व्यिस्थापनको काम गने ।
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(ख) बुढीगण्डकी कोररडोर पयार्टन विकास वनदेशनालय
● ईत्तर-दवक्षण एिं मध्य पहाडी लोकमागाहरुका कारणले पोखरा, वचतिन, काठमाडौं,
मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, मुविनाथ, डोल्पा, जुम्ला, खिड जस्ता मुलुकका ऄन्य पयार्टकीय
क्षेत्रहरुसाँग यो कोररडोर जोवडने भएकाले यो क्षेत्रमा पयार्टन विकासको सम्भािना प्रचुर
देवखन्छ । यस वनदेशनालय मार्ा त बुढीगण्डकी कोररडोरलाइ पयार्टकीय के न्रको रुपमा
विकास गने ।
(ग) बुढीगण्डकी कोररडोर बस्ती एिं पूिााधार विकास वनदेशनालय
● जलाशयको िररपरर अधुवनक िस्ती विकास गने ।
● बुढीगण्डकी जलाशय र यसको िररपरर अिश्यक यातायात सञ्जाल बनाईने ।
● बुढीगण्डकी कोररडोरमा बसोिास गने नागररकहरुका लावग चावहने भौवतक तथा
सामावजक पूिााधारहरुको विकास गने ।
(घ) बुढीगण्डकी कोररडोर अर्षथक विकास वनदेशनालय
● यसले बुढीगण्डकी कोररडोरमा हुन सक्ने र गना सदकने अर्षथक विकासका कायाहरु गने ।
(ङ) जलस्रोत एिं जलाधार विकास वनदेशनालय
● यस ऄन्तगात खसचाआ, माछापालन, एकीकृ त जलाधार क्षेत्र विकासका कामहरु गने ।
13. देशमा के ही समय यता संसदमा रहेका के ही प्रमुख दल र नेताहरुको वमलेमतोमा गम्भीर प्रकृ वतका
ऄवनयवमतता, भ्रष्टाचार, विवधको शासनको ईल्लंघन, रािवहत विपरीतका गवतविवधहरु भआरहेको
सन्दभामा नयााँ शवि पार्टी, नेपाल सबै सरोकारिाला पक्षहरु र नागररकहरुसाँग यो बुढीगण्डकी
पररयोजना प्रकरणलाइ गम्भीर ढंगले ग्रहण गना र यसका त्रुर्टीहरुलाइ सच्याएर नेपालीहरुकै
िलबुतामा यथाशीघ्र वनमााण गने पररवस्थवत वसजाना गना हार्ददक अग्रह गदाछ ।
२०७४ जेठ २५

------------------------------(डा. बाबुराम भट्टराइ)
संयोजक
नयााँ शवि पार्टी, नेपाल
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