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सरकारी आयोजनाहरूको ठेक्का व्यिस्थापनको अिस्था सम्बन्धमा छलफल एिं 

अन्तवरि या कायिरम सम्पन्न । 

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

सार्वजननक ननभावणभा देख्िएका सभस्मा एर्ॊ फेनथनतहरू हटाउॉदै सशुासन कामभ गनव जरुयी देख्िएकोरे आमोगको नभनत 
२०७५।६।११ को ननणवम अनसुाय नेऩार सयकायद्वाया सञ् चारन बएका आमोजनाहरू भध्मे रुग्ण ठेक् काहरूको फायेभा ऩूर्ावधाय 
वर्काससॉग सम्फख्न्धत सातर्टा भन्रारम अन्तगवतका वर्बाग, प्रानधकयण, कम्ऩनी गयी आठर्टा ननकामहरूरे उऩरब्ध गयाएको 
रुग्न ठेक् का सम्फन्धी वर्र्यण अध्ममन एर्ॊ सभग्र अर्स्थाको वर्श् रेषण गयी सझुार् सवहतको प्रनतरे्दन प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषदको कामावरम, अथव भन्रारम, याख्् िम मोजना आमोग, सार्वजननक िरयद अनगुभन कामावरम, बौनतक ऩूर्ावधाय तथा 
मातामात भन्रारम, शहयी वर्कास भन्रारम, उजाव, जरस्रोत तथा नसचाई भन्रारम, िानेऩानी भन्रारम, सॊघीम भानभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्रारम, सॊस्कृनत, ऩमवटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम य सञ् चाय तथा सूचना प्रवर्नध भन्रारमभा 
ऩठाइएकोभा उक्त प्रनतरे्दनका सम्फन्धभा सम्फख्न्धत ननकामहरूको धायणा तथा प्रनतरे्दनभा औॊल्माइएका नफषमहरूको 
कामावन्र्मनका रानग आगाभी कामवमोजनाका नफषमभा आमोगका भाननीम प्रभिु आमकु्त, भाननीम आमकु्तहरू, सख्चर् य भहाशािा 
प्रभिुहरू तथा सम्फख्न्धत भन्रारमका सख्चर्हरू, वर्बागीम प्रभिुहरू य आमोजना प्रभिुहरू सभेतको उऩख्स्थनतभा छरपर तथा 
अन्तवरव मा कामवरभ सम्ऩन् न बमो। 

उक्त कामवरभको प्रायम्बभा आमोगका भाननीम प्रभिु आमकु्त नर्ीनकुभाय ख्घनभयेरे नेऩार सयकायद्वाया सञ् चारन बएका 
आमोजनाहरूभा ननभावण कामवको ठेक् का व्मर्स्थाऩनको अर्स्था सम्फन्धभा आमोगद्वाया गरयएको अध्ममनरे सयकायको ननभावण 
कामवको बमार्ह अर्स्था ख्चरण गयेको, सभग्रभा १८४८ आमोजनाहरूको ननभावण कामव सभमभा सम्ऩन् न नबई अरऩर अर्स्थाभा 
यहेका, २३ अफवबन्दा फढी सयकायी यकभ भोनफराइजेसन ऩेश्कीका रूऩभा ठेकेदायरे प्रमोग गरययहेका तय ती आमोजनाहरू 
सम्ऩन् न नबई अनधकाॊशको म्माद थऩ नै नबएको य कनतऩमको ऩटक ऩटक म्माद थऩ बएय ऩनन कामवसम्ऩन् न नबएकोरे सयकायी 
स्रोतको अनधकतभ उऩमोग हनु नसकेको हुॉदा मसतपव  गम्बीय हनु ख्जम्भेर्ाय ऩदानधकायीहरूको ध्मानाकषवण गयाउनबुमो। 

उक्त छरपर कामवरभभा आमोजनासॉग सम्फख्न्धत भन्रारमका सख्चर्हरूरे आ-आफ्नो भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत 
प्रनतरे्दनभा उठेका नफषमहरू य सम्ऩन् न नबएका आमोजनाहरूको फायेभा मथाथव ख्स्थनत अर्गत गयाउनबुमो। र्हाॉहरूरे ती 
आमोजना सभमभैं सम्ऩन् न गयाउन तथा आगाभी ददनभा ठेक् का व्मर्स्थाऩनभा सधुाय गनव आमोगरे ददएका सझुार्हरू कामावन्र्मन 
गनव तमाय गरयएको कामवमोजना सभेत प्रस्ततु गदै कामवमोजनाको प्रबार्कायी कामावन्र्नको प्रनतर्द्धता सभेत व्मक्त गनुवबमो। 

उक्त कामवरभभा सार्वजननक िरयद अनगुभन कामावरम, र्न तथा र्ातार्यण भन्रारम, अथव भन्रारम य गहृ भन्रारमका 
सख्चर्हरूरे आमोजना कामावन्र्मनभा आ-आफ्नो ननकामफाट गनुवऩने सभन्र्म य सहजीकयण गने प्रनतर्द्धता व्मक्त गनुवबमो। उक्त 
अर्सयभा सम्फख्न्धत सख्चर्हरूरे प्रस्ततु गनुवबएको कामवमोजना उऩय आमोगका भाननीम आमकु्त तथा सख्चर्रे वटप्ऩणी गनुवबएको 
नथमो। अन््मभा, आमोगका भाननीम प्रभिु आमकु्तरे सयकायी ननकामद्वाया सञ् चानरत आमोजनाहरूको कामावन्र्मन अर्स्थाको 
अध्ममन गयी प्रनतरे्दन ददन ु य मसप्रकायको छरपर कामवरभ आमोजना गनुवको भूर उद्देश्म आमोगराई सॊवर्धान प्रदत्त 
दण्डा्भक अनधकायको कभबन्दा कभ प्रमोग गयी भरुकुको सार्वजननक ननभावण ऺेरभा सयकायी स्रोत साधनको अत्त्मतुभ उऩमोग 
गनवभा सहमोग ऩरु् माउन ु यहेको फताउनबुमो। र्हाॉरे सम्फख्न्धत ननकामफाट प्रस्ततु बएको कामवमोजनाराई र्स्तगुत तथा 
आमोजनागत रुऩभा वर्श् रेषण गयी मथाथवऩयक फनाउन य कामावन्र्मनभा ल्माउन, भन्रारम य वर्बागको अनगुभन सॊमन्रराई थऩ 
चसु्त, दरुुस्त फनाइ ननभावण व्मर्सामीहरूफाट सम्ऩाददत कामवको प्रबार्कायी अनगुभन गनव, आमोजना प्रभिुहरूराई आमोजना 
व्मर्स्थाऩनको कामवभा ख्जम्भेर्ाय फनाउन य आमोजनाको कामवहरू तोवकएकै रागतभा तोवकएकै सभम य गणुस्तयभा सम्ऩन् न गने 

 



सनुनख्श् चतता प्रदान गनव ननदेशन ददनबुमो। आमोगरे आमोजनाका काभ कायफाहीहरूराई सकु्ष्भरुऩभा अध्ममन गरययहेको य कुनै 
प्रकायको अननमनभतता र्ा राऩयर्ाही देख्िएभा ख्जम्भेर्ाय ऩदानधकायीहरूराई कानूनी कायफाहीको दामयाभा ल्माउने य सो कामव गनुव 
आमोगको यहय नबई फाध्मता यहेको सभेत जानकायी गयाउनबुमो। 

 
 

 
 

 

(रािेश् वर ंगगा ) 

सह-समिव एवग प्रवक्ता 

 


