अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं

मिमि: २०७६।११।०१ गिे ।

प्रेस विज्ञवि
विषय: रुग्ण ठे क्काहरुको व्यिस्थापन अध्ययन तथा विश्ले षण, २०७६ सम्बन्धमा ।
विकास ननभााण सम्फन्धी दजानौं ठे क्का सम्झौताहरु तोवकएको अिधीभा सम्ऩन्न नबई रुग्ण ठे क्काका रुऩभा
दे ख्िएको सम्फन्धभा अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे गत आ.ि. 2075/076 को भाघ
भवहनाभा रुग्ण ठे क्काहरुको विियण अध्ममन विश्रे षण गयी “नेऩार सयकायद्वाया सञ्चारन बएका

आमोजनाहरुभा ननभााण कामाको ठे क्का व्मिस्थाऩनको अिस्था, अध्ममन तथा विश्रेषण (2075
भाघ)

प्रनतिेदन” प्रकाख्ित गये को नथमो।सो प्रनतिेदन अनुसाय ऩूिााधाय विकाससॉग सम्फख्न्धत विनबन्न

भन्रारम अन्तगातका रुग्ण ठे क्काहरुको विियण अध्ममन विश्रेषण गयी हेदाा 2075 भॊ नसय सम्भ कुर रु.
118.01 अफा फयाफयका जम्भा 1,848 ठे क्काहरु सम्झौता फभोख्जभको सभमािनध नबर सम्ऩन्न हुन
नसकी रुग्ण अिस्थाभा यहे को दे ख्िएको नथमो। रुग्ण ठे क्काहरुभा के कस्ता ननभााण कामाहरु गने उद्देश्म

याख्िएको यहेछ बनी हे दाा ग्रानभण/दुगभ
ा ऺेरभा िनथाङ्ग केन्र ननभााण गने दे ख्ि िानेऩानी मोजनाको ननभााण,
सडक ननभााण, ऩुर ननभााण, याजभागा स्तयोन्ननत, विद्युत ट्रान्सनभसन राइन ननभााण आदद यहे को दे ख्िएको
नथमो।उख्लरख्ित 1,848 रुग्ण ठे क्काहरु भध्मे 1,032 ठे क्काहरुको विनबन्न नभनतभा सम्झौता फभोख्जभ

ननभााण कामा सम्ऩन्न गनुा ऩने म्माद सभाप्त बएकोभा सो म्माद थऩ सम्फन्धी ननणाम सभेत बएको अिस्था
दे ख्िएको नथएन।
भानथ उलरेख्ित रुग्ण अिस्थाभा यहे का 1848 ठे क्काहरु भध्मे एक फषाको अिनधभा 618 िटा ठे क्का
सम्झौताहरु अन्तगातका कामाहरुको ननभााण सम्ऩन्न बएको दे ख्िन्छ बने 28 िटा ठे क्काहरुको ठे क्का सम्झौता
अन््म गरयएको दे ख्िन्छ बने रु 86.44 अफा फयाफयका 1,202 िटा ठे क्का सम्झौताहरु हारसम्भ ऩनन

क्रभागत अिस्थाभा यहेको दे ख्िन्छ।क्रभागत अिस्थाभा यहेका कुर १,२०२ िटा रुग्ण ठे क्का सम्झौताहरु
भध्मे ४९ िटा ठे क्का सम्झौताहरुको भार म्माद थऩ सम्फन्धी ननणाम बएको दे ख्िन्छ बने 1,153 िटा
क्रभागत दे ख्िएका ठे क्का सम्झौताहरुको हारसम्भ ऩनन म्माद थऩ सम्फन्धी

कुनै ऩनन ननणाम बएको

दे ख्िॊ दैन।उऩयोक्त 1,202 रुग्ण अिस्थाभा यहे का ठे क्का सम्झौताहरु भध्मे 402 िटा ठे क्का सम्झौताहरुको
प्रगनत 80 % बन्दा फढी,

315 िटा ठे क्का सम्झौताहरुको प्रगनत 50 दे ख्ि 80 % को फीचभा तथा

485 िटा ठे क्का सम्झौताहरुको प्रगनत न्मून अथिा 50% बन्दा कभ बएको दे ख्िन्छ।
आमोगफाट सािाजननक िरयद तथा ठे क्का व्मिस्थाऩनका ऺेरभा अध्ममन तथा विश्रे षण गये ऩनछ एक िषाको

अिनधभा सम्फख्न्धत भन्रारम/विबागहरुसॉग सभस्मा सभाधानका रानग ऩटक ऩटक अन्तयवक्रमा, छरपर
ॉ े सुझाि सवहत ्मस्ता रुग्ण ठे क्का
तथा सहजीकयण सभेत बएको सन्दबाभा आमोगफाट 27 फुद

सम्झौताहरुको कामाान्िमनभा बए गये को प्रगनत सभेतको फाये भा अध्ममन विश्रे षण गयी “रुग्ण ठे क्काको
व्मिस्थाऩन अध्ममन तथा विश्लेषण प्रनतिेदन, २०७६ (रुग्ण ठे क्काको अध्ममन तथा विश्रेषण, 2075 को
दोश्रो बागका रुऩभा रुग्ण ठे क्काहरुको भौजुदा अिस्थाको विियण सभेत सभािेि गरयएको अद्यािनधक
प्रनतिेदन)” सम्फख्न्धत सफैको जानकायीका रानग प्रकाख्ित गरयएको छ। मस प्रनतिेदनभा औलमाइएका
सािाजननक िरयद तथा ठे क्का व्मिस्थाऩनसॉग सम्फख्न्धत विषम िस्तुहरुको सम्फन्धभा कामाान्िमन गने
ननकामहरु थऩ ख्जम्भेिाय हुने अऩेऺा आमोगरे नरएको छ।

प्रिक्ता

प्रदीऩकुभाय कोइयारा

