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पि�म सेती जल �व�ुत आयोजनाको "आयोजना स�झौता"  

खारेज भएको स�दभ�मा जानकार  

पि�म सेती जल �व�ुत आयोजनाको �वकासका ला!ग २७ जनु १९९७ मा नेपाल सरकार र 'वध�क वे) सेती हाइ,ो 

'ा..ल. बीच आयोजना स�झौता स�प�न भएको !थयो । आयोजनाको �वकास �व�ुत 3नकासी गन4 'योजनको 

ला!ग 'वध�कसंग .म3त मे ११¸ १९९७ मा छु8ै एउटा 3नकासी स�झौता समेत स�प�न भएको !थयो । .म3त २७ 

जनु १९९७ मा आयोजना स�झौता स�प�न भए दे<ख यता सो= वष�को अव!धमा आयोजना स�झौताको दश पटक 

संशोधन स�प�न भएका !थयो । दशA संशोधनले 'वध�कलाई आयोजनाको आ!थ�क Cोत जुटाउने �याद (Financial 

Closure) .म3त ३१ Eडसे�बर २०१० स�म तोHकएको !थयो ।  

Iमरण रहोस ् 'Iतुत आयोजनाका ला!ग लगानी जटुाउने पहल गर  रहेको ए.शयाल  �वकास बLक र प3छMलो 

चरणमा लगानीका ला!ग इNछुक !च3नया .स.एम.इ..स. क�पनी समेतले आOनो पूव� '3तवQतामा पRरवत�न गरेका 

!थए । तत ्प�ात 'वध�कबाट आयोजनाको स�भा�वत लागानीको बारे नेपाल सरकारलाई कुनै औपचाRरक जानकार  

गराएको !थएन । 'वध�कले आयोजनाको ला!ग तोHकएको �याद.भT आ!थ�क Cोत जुटाउने काय� स�प�न गन� 

असफल हुने अवIथा झ�ड ै'मा<णत हुन लागेको  केह  Vदन बाकँX रहदा २४ Eडसे�बर २०१० मा �व.भ�न काय�गत 

शत�हZ लगायत आ!थ�क Cोत जटुाउने समायाव!ध थप गRरVदन आ[ह गरेको !थयो ।  

आयोजना स�झौताको शत� बमोिजम आOनो िज�मेवार  खास गर  आ!थ�क Cोत जटुाएको 'माण तोHकएको 

�याद.भT उपल\ध गराउन नसकेको �वषय सवैभ�दा स�वेदन.शल रहेको पृ̂ भू.ममा आयोजना स�झौताको दफा 

१.५ (क) बमोिजम 3नजलाई .म3त ३ माच� २०११ मा एक मVहनाको समायाव!ध उपल\ध गराई के कIतो कारण र 

आधारमा आ!थ�क Cोत जटुाउन नसकेको हो कारण खलुाई सफाइ पेश गन� भ3नएको !थयो ।  

'वध�कले .म3त २४ माच� २०११ मा आOनो Iप)ीकरण पेश गद̀ आयोजना स�झौताको दशA संशोधनमा उMले<खत 

आ!थ�क Cोत जटुाएको 'माण  लगायत अ�य तोHकएका काय�गत शत�हZ आफूले पूरा गन� नसकेको Iवीकार गरेको  

!थयो । यसका अ3तRरa 3नजले अब आफूले आयोजनाको ला!ग आ!थ�क Cोत जटुाउने काय� स�प�न गन� नसbने 

समेतका IवीकारोEa cयa गरेको पृ̂ भू.ममा आयोजना स�झौताको दफा १.५ (क) बमोिजम 3नजलाई थप छ 

मVहनाको अव!ध उपल\ध गराउन ु पन4 अवIथा समेत नदे<खएकोले 3नजलाई १५ Vदनको �याद तोकX आयोजना 

स�झौता Hकन खारेज नगन4 भनी  .म3त ५ जनु २०११ मा १५ Vदने सूचना जार  गRरएकोमा 3नजबाट .म3त १७ 

जनु २०११ मा 'Iततु हुन आएको Iप)ीकरण स�तोषजनक र �वdसनीय नभएको आधारमा नेपाल सरकारले 

पि�म सेती जल �व�ुत आयोजना �वकासका ला!ग 'वध�कसँग भएको आयोजना स�झौता तथा सोसँग स�वQ 

3नकासी स�झौता समेत खारेज गन4 3नण�य गरेको छ ।   

आयोजनाको �वकास गन4 लामो समयस�मको वे) सेती हाइ,ो 'ा..ल.को 'यासलाई स=ाहना गRरएको छ ।  

आयोजनालाई देशको Vहतमा हुनेगर  �वकास गन� माग� 'सIत भएको अवIथामा यसको ला!ग आवeयक cयवIथा 

गन4 स�पूण� िज�मेवार  ऊजा� म�Tालयलाई Vदइएको छ ।  

 

.म3तः २०६८/४/११    


