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वर्वपिी

सं न्त्िप्त आदे श
यसमा ननर्वेदनमा िाष्ट्रलाई आनथाक हानी हुने गिी भाितीय कम्पनी IL & FS /
Suryavir Consortium Company सुँग सम्झौता गिी तिाई पहाड जोड्ने काठमाडौंदे न्त्ि
ननजगढसम्ममा फास्टट्र्याक बाटो ननमाार् गना लागेको ि उक्त बाटो ननमाार् सम्बन्धी
ु ले सबै लगानी गने ि भाितीय कम्पनीले िाजस्र्व उठाउने
सम्झौता भएको अर्वस्थामा मुलक
साथै उन्त्ललन्त्ित िाजस्र्व 150 Million US Dollar नउठे मा प्रनतर्वषा सिकािले नै नतनुा
बुझाउनु पने हुुँदा त्यस्तो सम्झौता हुनबाट िोकी पाउुँ भनी सार्वाजननक सिोकािको वर्वर्वाद
उठाएकोमा प्रत्यथीतफाका कानून व्यर्वसायीहरुको बहसमा ननर्वेदकको वर्वर्वादमा सिोकाि
नभएको वर्वषय हुुँदा PIL अन्तगात यो वर्वषय उठाउन नपाउने ि पूर्व ा सिकािले Invitation
for Expression of Interest जािी गिी Minute of Negotiation ि Concession of
Agreement गिी सकेको हुुँदा त्यो काम हुन ु पदा छ भन्ने तका िािेको पाइयो
दुबै

तफाबाट

काठमाडौंदे न्त्ि

भएको

बहस

सुनी

ननर्ायतफा

वर्वचाि

गदाा

यसमा

सिकािले

ननजगढसम्मको द्रत
ू मागा ननमाार् गदाा िाम्रो अध्ययन अनुसन्धान ि नाफा

घाटाको मूलयाङ्कन नगिे को भन्ने कुिा नेपाल सिकािको नमनत 2072 1 1 को ननर्ाय
अनुसाि गठठत पुनिार्वलोकन सनमनतको िावष्ट्रय योजना आयोगका उपाध्यि गोवर्वन्दप्रसाद
पोििे लको सं योजकत्र्वमा गठन भएको उक्त सनमनतले ठदएको प्रनतर्वेदनमा िाष्ट्रले धान्न
नसक्ने ि जनत िाजस्र्व उठाउनुपने नउठ्ने कुिा उललेि गिी प्रनतर्वेदन ठदएको पाइन्छ
सं सदको अथा सनमनतले उक्त फास्टट्र्याक सम्बन्धमा अध्ययन गिी नमनत 2072 12 7

मा प्रनतर्वेदन पेश गदाा यस्तो िावष्ट्रय महत्र्वको परियोजना ननमाार् गदाा नेपाल सिकािले
आफैँ ननमाार् गनुप
ा ने भनी ननदे शन ठदएको पाइन्छ

यसिी भौनतक योजना तथा यातायात

मन्रालयको नमनत 2072 5 30 को परबाट उक्त सम्झौता गनुा पने भनी मन्त्न्रमण्डल
समि प्रस्तार्व िािेको सन्दभामा तत्कालीन मन्त्न्रपरिषद्बाट पुनिार्वलोकन सनमनत गठन
गिे को हुुँदा सोको प्रनतर्वेदन प्राप्त भएपनछ मार उक्त IF & FS / Suryavir Consortium
Company सुँग सम्झौता हुने नहुने भन्ने कुिाको ननर्ाय हुने भन्ने कुिा नमनसल सं लन न उक्त
ननर्ायबाट पुवि भएको छ
नमनत 2072 1 1 को ननर्ायबाट गठठत फास्टट्र्याक सम्बन्धी पुनिार्वलोकन
सनमनतले उक्त सम्झौता भएमा िाष्ट्रलाई िनत हुने जानकािी आफ्नो प्रनतर्वेदनबाट जनाएको
हुुँदा त्यस्तो सम्झौता गनुा नपने पुवि भएकाले ि समय सापेि सबै कुिाहरु परिर्वतान
भइसकेको अर्वस्था दे न्त्िन्छ

प्रस्तुत परियोजना बािे मा पुनिमूलयाङ्कन, नयाुँ दृविकोर् ि नयाुँ

परिर्वेश, आनथाक भाि सबै कुिा बदनलई पुनिमूलयाङ्कन गनुप
ा ने भएको दे न्त्िन आउुँछ

अत:

उक्त सम्झौता पुन: हुन सक्ने दे न्त्िन आएन
यसको अनतरिक्त यो परियोजनालाई र्वतामान परिन्त्स्थनतमा ननिन्तिता ठदनुपने कुनै
औन्त्चत्य निहे को मार होइन वक यो परियोजनासम्बन्धी सम्झौताको औन्त्चत्यसमेत समाप्त
भएको दे न्त्िन्छ

र्वतामान अर्वस्थामा स्र्वयं नेपाल सिकािले आ.र्व. 2073/74 को र्वावषाक

नीनत तथा कायाक्रम जस्तो महत्र्वपूर्ा घोषर्ामा तिाई पहाड जोड्ने फास्टट्र्याकलाई स्र्वयं
सिकािले ननमाार् गने भनी घोषर्ा गिी बजेटसमेत वर्वननयोजन गिे को दे न्त्िन्छ
अत: एउटा सबल िाष्ट्रको सिम सिकािले त्यस्तो कायाक्रम बनाउने ि स्र्वयं
सञ्चालयन गना सिम हुुँदा हुुँदै उक्त परियोजना ननमाार् गना नसक्ने भनी व्याख्या गना
नमलदै न

सिकािको परियोजना सञ्चालन गने प्रनतर्वद्धता भए अनुसाि आ.र्व. 2073/74

को बजेटमा दस अिब रुपैयाुँसमेत उक्त द्रत
ू मागा ननमाार् गना सिकािले बजेट वर्वननयोजन
गरिसकेको अर्वस्था हुुँदा ि उक्त परियोजना IF & FS / Suryavir Consortium Company ले

बनाउने अर्वस्था नदे न्त्िुँदा ननर्वेदन माग बमोन्त्जमको आदे श जािी गनुप
ा ने अर्वस्थाको
वर्वद्यमानता निहे काले प्रस्तुत ननर्वेदन िािे ज हुने ठहछा

असाि 11, 2073

