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पे्रस विज्ञवि 

--------------------- 

सार्वजननक ननमावणमा देख्िएका समस्या एर्ॊ रे्नथनतहरु हटाउॉदै सशुासन कायम गनव जरुरी देख्िएकोऱे आयोगको नमनत 
२०७५/०६/११ को ननणवय अनसुार नेऩाऱ सरकारद्वारा सञ् चाऱन भएका आयोजना अन्तवगतका रुग्ण ठेक् का सॊझौताहरुको 
बारेमा सम्बख्न्धत मन्राऱय/वर्भाग/प्रानधकरणऱाई वर्र्रण माग गररएकोमा ऩूर्ावधार वर्काससॊग सम्बख्न्धत ७ र्टा मन्राऱय 
अन्तवगतका वर्भाग/प्रानधकरण/कम्ऩनी गरी ८ र्टा ननकायहरुऱे उऩऱब्ध गराएको रुग्ण ठेक् का सॊझौता सम्बन्धी 
कागजात/वर्र्रणअनसुार अध्ययन गरी हेदाव रु.११८ अर्वका १,८४८ र्टा ठेक् का सम्झौताहरुको कायव शरुु सम्झौता अर्नध नभर 
सम्ऩन् न भएको देख्िएन। यी ठेक् का सम्झौताहरु मध्ये १०३२ र्टा (५५.८४%) ठेक् का सम्झौताहरुको म्याद थऩ भएको ऩनन 
देख्िएन। ठेक् का सम्झौता ऩश् चात ्ठेकेदारऱाई ठेक् का सम्झौता रकमको २०% सम्म ऩेख्श्क उऩऱब्ध गराइने हुॉदा माथी उल्ऱेि 
भएका ठेक् का सम्झौतामा रु.२४ अर्व जनत ऩेख्श्कको रुऩमा नेऩाऱ सरकारको रकम ठेकेदारको नाममा ऩेख्श्क गएको देख्िन्छ। 
म्याद थऩ नभएको कारणऱे कानूनी रुऩमा माथी उल्ऱेि गररएका १०३२ र्टा (५५.८४%) ठेक् का सम्झौताहरु ननरन्तर भएको 
देख्िएन। ठेक् का सम्झौताहरुको ऩेख्श्कका ऱानग सम्बख्न्धत ननकायका नाममा जारी गररएको रु.२३ अबव भन्दा बढीको अनिम 
भकु्तानी जमानत (Advance Payment Guarantee) मध्ये धेरैको म्याद सवकएको देख्िन आयो । त्यस्तै ठेक् का सम्झौताको अनभन् न 
अङ्गको रुऩमा रहने कायव सम्ऩादन जमानत (Performance Security) र्ाऩत ठेक् का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५% ऱे हनुे रु.६ 
अबव जनत रकम म्याद थऩ नभएको कारणऱे जोख्िममा रहेको देख्िन्छ। 

एउटै ठेक् का सम्झौता कायावन्र्यन गनव वर्नभन् न कारण देिाई कायावऱयऱे ऩटक ऩटक म्याद थऩ गरेको देख्िएकोऱे 
ठेक् का अर्नध ननधावरण मै रटुी र ठेक् का सम्झौताका शतवहरुको ऩाऱनामा ऩनन ऱाऩवर्ाही भएको स्ऩष् ट देख्िन्छ। ठेक् का सम्झौता 
सम्ऩन् न नहुॉदा सर्वसाधारणको दैननक जीर्नमा एॊर् सामाख्जक आनथवक उन् ननतका ऱानग टेर्ा प्रदान गने ऩूर्ावधारको समयमानै 
ननमावण हनु नसकेको कारणबाट राज्यऱाई प्रत्यऺ/अप्रत्यऺ ठुऱो ऺती ऩगु्न गएको सहजै अनमुान गनव सवकन्छ। 

माथी उल्ऱेख्ित अर्स्था दोहोररन नददन वर्कास र्जेट तथा कायवक्रमको प्रभार्कारी कायावन्र्यनका ऱानग ठेक् का सम्झौता 
व्यर्स्थाऩनसॉग सम्बख्न्धत सबै मन्राऱय वर्भाग एर्ॊ/कायावऱयऱाइव नेऩाऱ सरकारऱे ऩूणवरुऩमा ख्जम्मेर्ार बनाउन जरुरी देख्िएको 
र कुनै एउटा ननकायको एक्ऱैको प्रयासऱे मार हाऱको ऩररख्स्थतीमा सधुार हनु े अर्स्था नदेख्िएकोऱे वर्कास ननमावणसॉग 
सम्बख्न्धत ठेक् का सम्झौतामा अनशुासन कायम गने कायवमा प्रधानमन्री तथा मन्रीऩररषदको कायावऱय, अथव मन्राऱय, राख्ष् िय 
योजना आयोग, सार्वजननक िररद अनगुमन कायावऱय, भौनतक ऩूर्ावधार तथा यातायात मन्राऱय, शहरी वर्कास मन्राऱय, उजाव, 
जऱश्रोत तथा नसॊचाई मन्राऱय, िानेऩानी मन्राऱय, सॊख्िय मानमऱा तथा सामान्य प्रशासन मन्राऱय, सॊस्कृती ऩयवटन तथा नागररक 
उड्डयन मन्राऱय र सञ् चार तथा सूचना प्रवर्नध मन्राऱयमा सॊऱग्न प्रनतरे्दन आर्श्यक कायावन्र्यनको ऱानग ऩठाईएको छ । 

 

ऩूणवऩाठको ऱानग तऱको नऱङ्कमा ख्क्ऱक गनुवहोऱा । 

http://ciaa.gov.np/images/publications/1548670473chronic_contracts_final.pdf 

 
 

 
 

 

(रािेश् वर ंगगा ) 

सह-समिव एवग प्रवक्ता 
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