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ननभााण कामाको ठेक्का व्मवस्थाऩनको अवस्था अध्ममन तथा ववश् रेषण 

 

ववषम प्रवेश 
 

नेऩार सयकायफाट सारफसारी रुऩभा ऩूवााधाय ववकास मोजनाहरुभा नेऩार सयकायका ववनबन् न भन्रारम एवॊ 
ववबागफाट अयवौं रुऩैमाका ठेक्का सम्झौता बइा कामाान्वमन ह ॊदै आइयहेको छ। ठेक्का सम्झौता कामाान्वमनको 
हारसम्भको स्स्थतीराइा हेने हो बने ऩूवााधाय ननभााणका रानग याज्मरे गयेको रगानीको प्रनतपर सन्तोषजनक रुऩभा 
हासीर बएको देस्िदैँन। हयेक ददन ऩरऩनरका/अनराइन सॊचायभाध्मभ य सयकायी अन गभन आददफाट ऩूवााधाय 
ववकासका आमोजनाहरु रथानरङ्ग अवस्थाभा बएका, सभमभा सम्ऩन् न नबएका, ननभााण बएका सॊयचनाहरु ऩनन 
ग णस्तयम क्त नबएका, वववाद बइा काभ अरऩर ऩयेका जस्ता ववववध जनग नासाहरु आइयहेको देस्िन्छ। मस्ता 
सभस्माहरुको तथ्मगत ऩवहचान तथा ववश् रेषण गयी सावाजननक ननभााणभा देस्िएका सभस्मा एवॊ वेनथनतहरु 
नननभट्यान् न ऩादै स शासन कामभ गना जरुयी बइसकेकोरे आमोगरे नेऩार सयकायद्वाया ववनबन् न ववषमगत भन्रारम 
अन्तागत सॊचारनभा यहेका आमोजनाहरुको सभग्र ठेक्का व्मवस्थाऩनको अवस्था अध्ममन तथा ववश् रेषण गयेको छ। 

 

अध्ममन तथा ववश् रेषणको उद्दशे्म 
 

 ववकास ननभााणसॉग सम्फस्न्धत भन्रारम अन्तागत सञ्चानरत आमोजनाभा गरयएका ठेक्का सम्झौता कामाान्वमनको 
अवस्था अध्ममन गने। 

 ठेक्का सम्झौताको व्मवस्थाऩनभा देस्िएका सभस्माहरु ऩवहचान गने य ऩवहचान बएका सभस्माहरुको ननयाकयणका 
रानग नेऩार सयकायका सम्फस्न्धत ननकामहरुराई स्जम्भेवाय फनाउने।  

 ठेक्का सम्झौता कामाान्वमन गने सॊस्था एवॊ अनधकायीराइा स्जम्भेवाय फनाइा सभमभा नै ठेक्का सम्झौता अन सायको 
ननतजा प्रानिका रानग नीनतगत स धाय गना नेऩार सयकायराइा स झाव ददन।े 

 

भन्रारमगत ववश् रेषण तथा देस्िएका  सभस्माहरु 
 

ववनबन् न ऩूवााधाय ववकासका आमोजनाहरु कामाान्वमन गने भूख्म भूख्म ववषमगत भन्रारमहरु जस्तै  बौनतक ऩूवााधाय 
तथा मातामात, शहयी ववकास, उजाा, जरश्रोत तथा नसॊचाइा, िानेऩानी, सॊस्घम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन य 
सॊस्कृती, ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम अन्तागत ववगतभा सञ्चारन बएका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरुका 
फायेभा सम्फस्न्धत भन्रारम/ववबागफाट आमोगराइा उऩरब्ध गयाइएको वववयणका आधायभा देहाम फभोस्जभ 
ववश् रेषण तथा सभस्माहरु प्रस्त त गरयएको छ। 
 
१) बौनतक ऩूवााधाय तथा मातामात भन्रारम 

क. सडक ववबाग (DoR) 
 

सडक ववबागरे आमोगराई उऩरब्ध गयाएको 2075 भॊनसय सम्भको रुग्ण ठेक्का सम्फन्धी अध्मावनधक वववयण 
हेदाा सडक ववबाग अन्तागतका नडनबजन कामाारमहरुफाट ठेक्का सम्झौता बइा तोवकएको म्माद नबर सम्ऩन् न नबई 
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रुग्ण अवस्थाभा देस्िएका जम्भा रु 20 अवा 76 कयोडका 906 वटा ठेक्का सम्झौता भध्मे 623 वटा ठेक्का 
सम्झौता (68.76%) को म्माद थऩ बएको देस्िएन य उक्त ठेक्का सम्झौताहरु सम्ऩन् न बएको ऩनन देस्िएन। 
त्मस्ता ठेक्का सम्झौताहरु भध्मे, उदाहयणका रानग, याभऩ य ऩाल्ऩाभा ननभााणानधन कारीगण्डकी ऩूर 2071 असाय 
28 भा सम्ऩन् न गने गयी 2068 असाय 26 भा ठेक्का सम्झौता बएको नथमो। उक्त ठेक्काको 2072 असाय 24 
सम्भ म्माद थऩ गरयएको ऩाइमो, तत ् ऩश् चात म्माद थऩ बएको देस्िएन।उक्त ठेक्का सम्झौताको गत आ.व. 
074/75 सम्भको प्रगती हेदाा 40% को हायाहायीभा भार बौनतक प्रगती बएको देस्िमो। 

 

तानरका/स्चर 1: सडक ववबाग अन्तागतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु 

सस.नं. 
ठेक्का सम्झौता अनुसार 
सम्ऩन् न गनु ुऩने वषु 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन् न नभएका 
ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौता रकम (रु 
करोडमा) 

१ २०६४ १ १ 

२ २०६५ १ १ 

३ २०६६ ४ १ 

४ २०६७ ३ ४ 

५ २०६८ १३ १४ 

६ २०६९ १७ ४३ 

७ २०७० ५४ ७४ 

८ २०७१ ५२ ६९ 

९ २०७२ ६३ १२१ 

१० २०७३ १५८ ३४२ 

११ २०७४ २९८ ८६१ 

१२ २०७५ मंससर मसान्त सम्म २४२ ५४७ 

  जम्मा ९०६ २०७६ 

 

 

० 
१०० 
२०० 
३०० 
४०० 
५०० 
६०० 
७०० 
८०० 
९०० 

२०६४ २०६५ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ 
मंससर 
मसान्त 
सम्म 

१ १ ४ ३ १३ १७ ५४ ५२ ६३ 
१५८ 

२९८ २४२ 

१ १ १ ४ १४ 
४३ ७४ ६९ १२१ 

३४२ 

८६१ 

५४७ 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 
ठेक्का सम्झौता रकम (रु करोडमा) 
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२) शहयी ववकास भन्रारम 

क) शहयी ववकास तथा बवन ननभााण ववबाग (DUDBC) 

 

शहयी ववकास तथा बवन ननभााण ववबाग अन्तागतका ववनबन् न कामाारमहरुरे 2064/065 देस्ि 2074/075 
नबर सम्ऩन् न गने गयी ववनबन् न स्जल्रा अस्ऩतार, प्राथनभक स्वास्थ्म केन्र, स्वास्थ्म चौवक य वनथाङ सेन्टय 
रगामतका ऩूवााधाय ननभााणका रानग बएका जम्भा रु. 6 अवा 30 कयोडका 442 वटा ठेक्का सम्झौताहरु भध्मे 
171 वटा (38.6%) ठेक्काको म्माद थऩ बएको देस्िएन साथै उक्त ठेक्का सम्झौताहरु सम्ऩनन् न बएको ऩनन 
देस्िएन। 

 

तानरका/स्चर २: शहयी ववकास तथा बवन ननभााण ववबाग अन्तागतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु 

सस.नं. 
ठेक्का सम्झौता अनुसार 
सम्ऩन् न गनु ुऩने वषु 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म 
सम्ऩन् न नभएका ठेक्का 
सम्झौताहरु (संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौता रकम (रु 
करोडमा) 

१ २०६४ १ ५ 

२ २०६६ १ १ 

३ २०६७ १ १ 

४ २०६८ १८ ३१ 

५ २०६९ १९ ३३ 

६ २०७० २८ ४५ 

७ २०७१ ५ ११ 

८ २०७२ ३१ ४४ 

९ २०७३ ८९ १७९ 

० २०७४ ११४ २२१ 

११ २०७५ मंससर मसान्त सम्म १३५ १२२ 

  जम्मा ४४२ ६९२।५ 

    
 

 

० 
५० 

१०० 
१५० 
२०० 
२५० 

२०६४ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ 
मंससर 
मसान्त 
सम्म 

१ १ १ १८ १९ २८ ५ 
३१ 

८९ ११४ १३५ 

५ १ १ 
३१ ३३ ४५ 

११ 
४४ 

१७९ 
२२१ 

१२२ 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 
ठेक्का सम्झौता रकम (रु करोडमा) 
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३) उजाा, जरस्रोत तथा नसॊचाइा भन्रारम 

क) जरस्रोत तथा नसॊचाई ववबाग (DOWRI) 
 

जरश्रोत तथा नसॊचाई ववबाग अन्तागतका ववनबन् न नसचाई आमोजनाहरुभा गरयएका जम्भा रु. 18 अयव 66 
कयोडका 235 वटा ठेक्का सझौताहरु ऩनन तोवकएको म्माद नबर सम्ऩन् न बएको देस्िएन। मी ठेक्का सम्झौताहरु 
भध्मे 94 वटा (40%) ठेक्का सम्झौताको म्माद थऩ बएको अवस्था देस्िएन य सम्ऩन् न बएको ऩनन देस्िएन। 

 

तानरका/स्चर 3: जरस्रोत तथा नसॊचाई ववबाग अन्तागतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु 

सस.नं. 
ठेक्का सम्झौता अनुसार 
सम्ऩन् न गनु ुऩने वषु 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन् न 
नभएका ठेक्का सम्झौताहरु 

(संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौता रकम (रु. 
करोडमा) 

१ २०६६ २ २ 

२ २०६७ ४ ३६ 

३ २०६८ ३ १६८ 

४ २०६९ ५ २ 

५ २०७० ९ ३३ 

६ २०७१ ४ २१६ 

७ २०७२ ८ ५९ 

८ २०७३ २७ २०४ 

९ २०७४ ३९ २६१ 

१० २०७५ मंससर मसान्त सम्म १३४ ८८५ 

  जम्मा २३५ १८६६ 

 

 

० 
१०० 
२०० 
३०० 
४०० 
५०० 
६०० 
७०० 
८०० 
९०० 

२०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ 
मंससर 
मसान्त 
सम्म 

२ ४ ३ ५ ९ ४ ८ २७ ३९ 
१३४ 

२ ३६ 

१६८ 

२ ३३ 

२१६ 

५९ 

२०४ 
२६१ 

८८५ 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 
ठेक्का सम्झौता रकम (रु करोडमा) 
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ि) नेऩार ववद्य त प्रानधकयण (NEA) 
 

नेऩार ववद्य त प्रानधकयण य भातहतका कामाारमहरुरे आ.व 067।68 देिी 2075 भॊनसय भसान्तसम्भ सम्ऩन् न 
गनेगयी ववनबन् न जरववद्य त आमोजना, Transmission line ववस्ताय जस्ता आमोजनाहरु ननभााणका रानग जम्भा रु. 
38 अवा 43 कयोडका ९1 वटा ठेक्का सम्झौताहरु भध्मे 45 वटा (49.45%) ठेक्काको म्माद थऩ बएको देस्िएन 
य उक्त ठेक्का सम्झौताहरु सम्ऩन् न बएको ऩनन देस्िएन। 

 

तानरका/स्चर 4: नऩेार ववद्य त प्रानधकयण अन्तागतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु 

सस.नं. 
ठेक्का सम्झौता अनुसार 
सम्ऩन् न गनु ुऩने वषु 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन् न 
नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौता रकम (रु 
करोडमा) 

१ २०६८ ३ १७३ 

२ २०६९ १ ७६ 

३ २०७० १ ७३ 

४ २०७१ ५ १०५० 

५ २०७२ १३ ६०१ 

६ २०७३ ९ ३४ 

७ २०७४ ३८ १३४७ 

८ २०७५ मंससर मसान्त सम्म २१ ४८९ 

  जम्मा ९१ ३८४३ 

 

 

० 
२०० 
४०० 
६०० 
८०० 

१००० 
१२०० 
१४०० 

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ 
मंससर 
मसान्त 
सम्म 

३ १ १ ५ १३ ९ ३८ २१ 
१७३ 

७६ ७३ 

१०५० 

६०१ 

३४ 

१३४७ 

४८९ 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 
ठेक्का सम्झौता रकम (रु करोडमा) 
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४) सॊस्कृनत, ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम 

1) नागयीक उड्डमन प्रानधकयण (CAAN) 

 

नागरयक उड्डमन प्रानधकयण अन्तागतका कामाारमहरुरे आ.व.069।७० देस्ि 2075 भॊनसय भसान्तसम्भ सम्ऩन् न 
गनेगयी हवाइ उड्डमनसॉग सम्फस्न्धत ऩूवााधाय ननभााण गनाका रानग बएको रु. 7 अवा 27 कयोडको 37 वटा 
मोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता भध्मे छ वटा (16.21%) ठेक्काहरुको म्माद थऩ बएको देस्िएन य उक्त ठेक्का 
सम्झौताहरु सम्ऩन् न बएको सभेत देस्िएन। 

 

तानरका/स्चर 5: नागयीक उड्डमन प्रानधकयण अन्तागतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु 

 

 
 

० 
१०० 
२०० 
३०० 
४०० 
५०० 
६०० 
७०० 

२०७० २०७१ २०७३ २०७४ २०७५ मंससर 
मसान्त सम्म 

१ १ २ १४ १९ २ ४० २ 

६६३ 

२० 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) र ठेक्का सम्झौता 
रकम (रु करोडमा) 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 
ठेक्का सम्झौता रकम (रु करोडमा) 

सस.नं. 
ठेक्का सम्झौता अनुसार 
सम्ऩन् न गनु ुऩने वषु 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन् न नभएका 
ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौता रकम 
(रु. करोडमा) 

१ २०७० १ २ 
२ २०७१ १ ४० 
३ २०७३ २ २ 
४ २०७४ १४ ६६३ 
५ २०७५ मंससर मसान्त सम्म १९ २० 
  जम्मा ३७ ७२७ 
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५) सञ्चाय तथा सूचना प्रववनध भन्रारम  
क) नेऩार टेनरकभ (NTC) 
 

नेऩार टेनरकभ य भातहतका कामाारमहरुरे आ.व 068।69 देिी 2075 भॊनसय भसान्तसम्भ सम्ऩन् न गनेगयी 
सूचना प्रववनध सम्फन्धी ववववध ऩूवााधाय ननभााण गनाका रानग बएको जम्भा रु. 15 अवा 46 कयोडका 23 वटा 
मोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता भध्मे ८ वटा (34.78%)  ठेक्काहरुको म्माद थऩ बएको देस्िएन य उक्त ठेक्का 
सम्झौताहरु सम्ऩन् न बएको ऩनन देस्िएन। 

 

तानरका/स्चर 6: नऩेार टेनरकभ अन्तागतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु 

सस.नं. 
ठेक्का सम्झौता अनुसार 
सम्ऩन् न गनु ुऩने वषु 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन् न 
नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौता रकम (रु. 
करोडमा) 

१ २०६९ १ १७ 

२ २०७१ २ ११३० 

३ २०७२ १ १० 

४ २०७३ ३ २४ 

५ २०७४ ६ ५० 

६ २०७५ मंससर मसान्त सम्म १० ३१५ 

  जम्मा २३ १५४६ 

 

 
 

० 
२०० 
४०० 
६०० 
८०० 

१००० 
१२०० 

२०६९ २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ मंससर 
मसान्त सम्म 

१ २ १ ३ ६ १० १७ 

११३० 

१० २४ ५० 

३१५ 

२०७५ मसंसर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (सखं्यामा) र ठेक्का 
सम्झौता रकम (रु करोडमा) 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 
ठेक्का सम्झौता रकम (रु करोडमा) 
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६) सङ्घीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम  
क) स्थाननम ऩ वााधाय ववबाग (DoLI) 
 

स्थानीम ऩूवााधाय ववबागद्वाया सञ्चानरत SNRTP/RCIP/SBD अन्तागतका आमोजनाभा गयी जम्भा रु. 6 अवा 60 
कयोडका 97 वटा ठेक्का सम्झौताहरु भध्मे 75 वटा (७७.३२% ठेक्का) ठेक्का सम्झौता अन सायको अवनधभा ननभााण 
सम्ऩन् न ऩनन बएको छैन य म्माद थऩ ऩनन बएको देस्िदैन। 

 

तानरका/स्चर 7: स्थाननम ऩ वााधाय ववबाग अन्तागतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु 

सस.नं. 
ठेक्का सम्झौता अनुसार 
सम्ऩन् न गनु ुऩने वषु 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन् न 
नभएका ठेक्का सम्झौताहरु 

(संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौता रकम  

(रु. करोडमा) 

१ २०७१ २ ५ 

२ २०७३ ८ ४८ 

३ २०७४ ६७ ४३९ 

४ २०७५ मंससर मसान्त सम्म २० १६८ 

  जम्मा ९७ ६६० 

 

 
 
७) िानेऩानी भन्रारम   
क) िानेऩानी तथा ढर ननकास ववबाग (DWSS) 

िानेऩानी तथा ढर ननकास ववबागवाट प्राि कागजात/वववयणराइा हेदाा ववनबन् न िानेऩानी तथा सयसपाइा 
आमोजनाहरुको ऩूवााधाय ननभााण गना गरयएको जम्भा रु. 3 अवा 90 कयोड 17 वटा ठेक्का सम्झौताहरु तोवकएको 

० 
५० 

१०० 
१५० 
२०० 
२५० 
३०० 
३५० 
४०० 
४५० 

२०७१ २०७३ २०७४ २०७५ मंससर मसान्त 
सम्म 

२ ८ 
६७ 

२० ५ 
४८ 

४३९ 

१६८ 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 
ठेक्का सम्झौता रकम (रु करोडमा) 
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म्मादनबर सम्ऩन् न बएको देस्िएन। भाथी उल्रेस्ित ठेक्का सम्झौताहरु भध्मे 10 वटा (59%) ठेक्का सम्झौताको 
म्माद थऩ ऩनन बएको देस्िएन य सम्ऩन् न ऩनन बएको देस्िएन। 

 

तानरका/स्चर ८: िानऩेानी तथा ढर ननकास ववबाग अन्तागतका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु 

सस.नं. 
ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्ऩन् न 

गनु ुऩने वष ु

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन् न 
नभएका ठेक्का सम्झौताहरु 

(संख्यामा) 

ठेक्का सम्झौता रकम  

(रु. करोडमा) 

१ २०७३ ३ ४७ 

२ २०७४ ४ ७३ 

३ २०७५ मंससर मसान्त सम्म १० २७० 

  जम्मा १७ ३९० 

 

 

 
 
 

सफै ऺेरभा देस्िएका सभान प्रकृनतका सभस्माहरु य ववश् रेषण 
 

ऩूवााधाय ववकाससॊग सम्फस्न्धत 7 वटा भन्रारम अन्तागतका ववबाग/प्रानधकयण/कम्ऩनी गयी 8 वटा ननकामहरुरे 
उऩरब्ध गयाएको कागजात/वववयण (तानरका/स्चर 9) अन साय अध्ममन गयी हेदाा रु.118 अवाका 1,848 वटै 
ठेक्का सम्झौताहरु श रु सम्झौता अवनध नबर सम्ऩन् न बएको देस्िएन। मी ठेक्का सम्झौताहरु भध्मे १०३२ वटा 
(55.84%) ठेक्का सम्झौताहरु म्माद थऩ बएको ऩनन देस्िएन। ठेक्का सम्झौता ऩश्चात ् ठेकेदायरे ठेक्का सम्झौता 

० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

३०० 

२०७३ २०७४ २०७५ मंससर मसान्त 
सम्म 

३ ४ १० 
४७ 

७३ 

२७० 

२०७५ मंससर मसान्त सम्म सम्ऩन्न नभएका ठेक्का सम्झौताहरु (संख्यामा) 
ठेक्का संम्झौता रकम (रु करोडमा) 
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यकभको 20% सम्भ ऩेस्श्क नरने ह ॉदा भाथी उल्रेि बएका ठेक्का सम्झौताभा रु.24 अवा जनत ऩेस्श्कको रुऩभा 
नेऩार सयकायको यकभ ठेकेदायको नाभभा गएको देस्िन्छ। म्माद थऩ नबएको कायणरे कानूनी रुऩभा भाथी 
उल्रेि गरयएका १०३२ वटा (५५.८४%) ठेक्का सम्झौताहरु ननयन्तय बएको देस्िएन, तसथा ठेक्का सम्झौताहरुको 
ऩेस्श्कका रानग सम्फस्न्धत ननकामका नाभभा जायी गरयएको रु.२३ अफा बन्दा फढीको अनग्रभ ब  क्तानी जभानत 
(Advance Payment Guarantee) को म्माद सभेत सवकएको स्ऩष् ट देस्िन आउॉछ। त्मस्तै ठेक्का सम्झौताको अनबन् न 
अङ्गको रुऩभा यहने कामा सम्ऩादन जभानत (Performance Security) को म्माद ऩनन म्माद थऩ नबएका ठेक्का 
सम्झौताहरु सॊगै सभाि बएको ह न सक्छ। ठेक्का सम्झौता यकभको कम्तीभा 5% रे ह न आउने कामा सम्ऩादन 
जभानत वाऩतको रु.६ अफा जनत यकभ म्माद थऩ नबएको कायणरे जोस्िभभा यहेको देस्िन्छ। ठेक्का सम्झौता 
सम्ऩन् न नबई भाथी उल्रेस्ित अवस्था सजृना ह ॉदा सवासाधायणको दैननक जीवनभा एॊव साभास्जक आनथाक 
उन् ननतका रानग टेवा प्रदान गने ऩूवााधायको सभमभानै ननभााण ह न नसकेको कायणफाट याज्मराई प्रत्मऺ/अप्रत्मऺ 
ठ रो ऺती ऩ ग्न गएको सहजै अन भान गना सवकन्छ। 

तानरका/स्चर 9: ववनबन् न भन्रारम अन्तागतका ननभााणसॊग सम्फस्न्धत रुग्ण ठेक्काहरुको सायाॊस 

  

      २०७५ मसंसर मसान्त सम्म                                                      (रु. करोडमा) 

सस.न.ं मन्राऱय/ववभाग 

सम्ऩन् न 

नभएका 
ठेक्का 

सम्झौताहरु 

(सखं्या) 

सम्ऩन् न नभएका र 

म्याद थऩ समेत 

नभएका ठेक्का 
सम्झौताहरु 

(सखं्या) 

ठेक्का 
सम्झौता 
रकम  

ऩेश्कक 

(२०%) 

कायसुम्ऩादन 

जमानत 

(५%) 

१ 
भौततक ऩवूाुधार तथा यातायात 

मन्राऱय/सडक ववभाग 
९०६ ६२३ २०७६ ४१५ १०४ 

२ 

शहरी ववकास मन्राऱय/सहरी 
ववकास तथा भवन तनमाुण 

ववभाग 

४४२ १७१ ६९३ १३९ ३५ 

३ 

ऊजा,ु जऱ स्रोत तथा ससचंाई 

मन्राऱयज/ऱस्रोत तथा 
ससचंार् ुववभाग 

२३५ ९४ १८६६ ३७३ ९३ 

४ 

सङ्घीय मासमऱा तथा सामान्य 

प्रशासन मन्राऱय/स्थातनय 

ऩवुाुधार ववभाग 

९७ ७५ ६६० १३२ ३३ 

५ 

ऊजा,ु जऱ स्रोत तथा ससचंाई 

मन्राऱय/नेऩाऱ ववदु्धत 

प्राधधकरण 

९१ ४५ ३८४३ ७६९ १९२ 
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सभस्माहरु 
 

1. ठेक्का सम्झौता कामाान्वमन गने ननकामहरुरे ननभााण व्मवसामी राभो सभम सम्भ हयाएको वा सम्ऩका भा छैनन ्
बन् ने गयेको ऩाइान्छ। ठेक्का सम्झौताका शतानाभाभा Fundamental Breach of Contract अन्तागत प्रावधानहरु यहेका 
ह न्छन।् नत प्रावधानहरु सम्फस्न्धत ठेक्का सम्झौता गने ननकामराइा थाहा बएकै क या ह न। Breach of Contract  
सॊग सम्फस्न्धत एउटा उदाहायण उल्रेि गन ा ऩदाा कन्रमाक्टयरे आमोजना व्मवस्थाऩकरे स्स्वकृत गयेको 
कामामोजना वेगय रगाताय 30 ददन बन्दा फढी काभ गयेको छैन बने त्मो Fundamental Breach of Contract 

ह न्छ। त्मस्तै, ठेक्का सम्झौतारे ननधाायण गये अन सायको प्रगती ठेकेदायफाट तोवकएको सभम नबर हानसर बएन बने 
ठेकेदायरे ठेक्का सम्झौता अन सायका काभराइा Expedite गन ा ऩने ह न्छ। त्मस्ता क याहरु सम्फस्न्धत कामाारमरे 
हेन ाऩने ह न्छ तय हेयेको देस्िएन। ववना उद्देश्म क नै ऩनन ठेक्का सम्झौता गरयएको ह दैन। द वै ऩऺ ववचभा ठेक्का 
सम्झौता बएऩनछ सो को ऩारना द वै ऩऺरे गन ाऩने कान नी भान्मता हो बन् ने ऩऺराई ऩनन ववश् रेषणको रुऩभा हेना 
सवकन्छ।  
 

० 
५०० 

१००० 
१५०० 
२००० 
२५०० 
३००० 
३५०० 
४००० 

DOR DUDBC DOWRI DOLI NEA CAAN NTC DoWSS

९०६ 
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2. िरयदको ऩूवा तमायी ववना नै ननभााण कामाको िरयद सम्झौता गयेको कायणरे धेयै नै ठेक्काहरु अरऩर ऩयेको 
देस्िमो। एउटै ठेक्का सम्झौता कामाान्वमन गना ववनबन् न कायण देिाई कामाारमरे ८ ऩटक सम्भ म्माद थऩ गयेको 
देस्िएकोरे ठेक्का अवनध ननधाायण भै र  टी य ठेक्का सम्झौताका शताहरुको ऩारनाभा ऩनन राऩावाही बएको स्ऩष्ट 
देस्िन्छ। 

 

३. ठेक्काको म्माद थऩ गदाा म्माद थऩ गना भनानसव कायणहरु सवहत ऩ ष्टमाई गन ाऩने ह न्छ। के कायणरे वढरा ह न 
गएको छ, सो फायेभा सम्फस्न्धत कामाारमरे Delay Analysis  गयेको ह न  ऩदाछ। ठेक्का सम्झौताको सभम ववश् रेषण 
गयी हेदाा नेऩार ववद्य त प्रानधकयणको एउटा भहत्वऩूणा ठेक्का सम्झौताको ठेक्का अवनध साढे द इा वषा ददएकोभा 
कामाारमरे उक्त अवनध सवकए ऩनछ सो को द इा ग णा अथाात 5 वषा म्माद थऩ गयेको सम्भ ऩाइमो, 2 वषा 6 
भवहनाभा सम्ऩन् न गने उद्देश्मरे गरयएका ठेक्का सम्झौता 7 वषा 6 भवहनाभा ऩनन सम्ऩन् न बएको देस्िएन। 
 

४. सावाजननक ननभााणका ठेक्का सम्झौताका शताहरुभा सभमको ऩारना (Time Control), ग णस्तय ननमन्रण (Quality 

Control), िचा ननमन्रण (Cost Control) य सम्झौताको अन्त (Finishing the Contract)का सम्फन्धभा स्ऩष्ट शताहरु 
यहेका ह न्छन ् य सम्झौताको कामाान्वमनभा द वै ऩऺ कामाारम य ठेकेदायरे िेल्न  ऩने बनूभकाको फायेभा स्ऩष्ट 
ऩारयएको ह न्छ तय भानथ उल्रेस्ित ठेक्का सम्झौता अन साय ऩारना गन ाऩने शतानाभा कामाान्वमन बएको देस्िएन। 
  

५. 9-10 वषा अस्घ देस्ि क्रभागत देस्िएका ठेक्का सम्झौताहरु ननस्ष् क्रम जस्तै यहेकोभा सो सम्ऩन् न गने तथा 
कानूनी वहसावरे ट ङ्याउन तपा  ठोस ऩहर बएको देस्िएन।  
 

६. कनतऩम ठेक्का सम्झौताभा प्रगती नह न  को भ ख्म कायणभा एउटा ननकामरे अको ननकामराइा सभन्वम गन ाको सट्टा 
दोष रगाएय ऩस्न्छन िोजेको देस्िमो। उदाहयण- सडक ववबागरे भेरम्ची िानेऩानी मोजनाराइा कायण देिाउन  य 
नेऩार टेनरकभरे सडक ववबागको कायणरे उऩरस्ब्ध नबएको बनी देिाउन । 
 

७. रुग्ण ठेक्का सम्झौताको त रनाभा ऩूवा ननधाारयत ऺतीऩ तॉ (Liquidated Damage) रगाएका ठेक्का सम्झौताहरु 
अत्मन्त न्मून देस्िमो।मसफाट ऩनन याज्मराई कयोडौंको नोक्सान बएको ह न सक्ने देस्िन्छ। 
 

८. ठेक्का सम्झौता बए ऩनछ सम्फस्न्धत कामाारमरे सम्झौताका शतानाभा अन सायको ज न बनूभका ननवााह गन ा ऩने हो 
जस्तै सभमभै वजेटको उऩरब्धता, ठेक्काको अन गभन तथा स ऩरयवेऺण, सभमको ऩारना, ग णस्तय य िचाको 
ननमन्रण य ठेक्का सम्झौता ट ङ्याउन  जे गन ा ऩने हो सो नगयी कामाभा चयभ राऩयवाही बएको देस्िन्छ। 
 

९. सम्फस्न्धत भन्रारम/ववबाग भापा त रगाइाएका ठेक्काहरुको प्रगती के कस्तो छ, कामाान्वमनभा सभस्मा छन ्
छैनन,् वजेटको उऩरब्धता, सभमको ऩारना, ग णस्तय रगामत ठेक्कावाट हासीर ह न ऩने ननतजाको वायेभा 
सम्फस्न्धत भन्रारमहरुरे अन गभन गने य स्जम्भेवायी वहन गने गयेको देस्िएन। सो बएको बए मत्तीका ठेक्का 
सम्झौताहरु रुग्ण अवस्थाभा ऩ ग्ने स्स्थनत ह ने नथएन। 
 

१०.ठेक्का सम्झौता बएऩनछ सम्फस्न्धत ठेकेदायरे ऩेस्श्क (Advance) स्वरुऩ भोववराइजेसनका रानग ठेक्काको 20% 
सम्भ यकभ नरन्छ तय सम्झौता अन सायको काभभा िचा नगयी अनधकाॊश ठेकेदायरे सो ऩेस्श्क आप राइा पाइदा 
ह ने काभभा प्रमोग गयेको देस्िएको छ। उऩबोक्ता/भेनडमाको दवावभा काभ गन ा ऩने अवस्था आएभा काभ श रु 
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गना िोज्दा केही न केही वहाना वनाएय, काभ ह न नसकेको कायण देिाइा ऺतीऩूतॉ दावी गने, साथै ऩनछ काभ 
गरयहाल्मो बने ऩनन भूल्म सभामोजन दावी गयेको देस्िएको छ। मस्ता वक्रमाकराऩरे ठेक्का सम्झौता सभमभै सम्ऩन् न 
बइा जनतारे सेवा नरन सक्ने अवस्था ऩनन यहेन बने सम्ऩन् न गना वढी सभम राग्नारे ठेक्का सम्झौता वाऩत चको 
भूल्म याज्मरे व्महोन ा ऩने स्स्थनत सजृना ह ने देस्िन्छ। 
  
आमोगको अऩेऺा 
 

याज्मराइा अयवौंको आनथाक दावमत्व ऩरययहेको अवस्थाभा याविम मोजना आमोग य अथा भन्रारमफाट वजेट तथा 
कामाक्रभ फनाउॉदा क्रभागत ठेक्का सम्झौताहरु सम्ऩन् न गयी सेवा प्रवाह उऩरब्ध गयाउन तथा ववस्त्तम अन शासनको 
ऩारना गयाउन  ऩनेभा सो नबई आनथाक अन शासन ऩारना गने गयाउने दावमत्व बएका ननकामहरुरेनै ववगतका 
वषाहरुभा आनथाक अन शासन ऩारना गना ठोस नीनत अऩनाइएको देस्िएन। 

 

भाथी उल्रेस्ित अवस्था दोहोरयन नददन ववकास वजेट तथा कामाक्रभको प्रबावकायी कामाान्वमनका रानग ठेक्का 
सम्झौता व्मवस्थाऩनसॊग सम्फस्न्धत सफै भन्रारम/ववबाग एवॊ  कामाारमराइा ऩूणारुऩभा स्जम्भेवाय फनाउन जरुयी 
छ। क नै एउटा ननकामको एक्रैको प्रमासरे भार हारको ऩरयस्स्थतीभा स धाय ह ने अवस्था देस्िॊदैन। तसथा वजेट 
व्मवस्थाऩनको भानथल्रो तहफाट नै आनथाक अन शासन ऩारना नगने हो बन ेआनथाक अन शासनहीनता/दण्डहीनता 
घट्ने हैन फढ्दै जाने स्ऩष्ट देस्िन्छ। साथै ववकास ननभााणसॉग सम्फस्न्धत ठेक्का सम्झौताभा अन शासन कामभ गने 
कामाभा अथा भन्रारम, याविम मोजना आमोग, सावाजननक िरयद अन गभन कामाारम य सम्फस्न्धत भन्रारमराइा 
ऩूणा स्जम्भेवाय तथा जवापदेही नफनाएसम्भ ऩूवााधायको ववकासभा पड्को भाना सक्न ेअवस्था नदेस्िएकोरे तत ्तत ्
ननकामहरुराई स्जम्भेवाय एॊव जवापदेही फनाउन नेऩार सयकायरे तत्कारै आवश्मक ऩहर गना अऩरयहामा देस्िएको 
छ। 

मस अनतरयक्त सभमभा कामा सम्ऩादन गना ननभााण व्मवसामीको आनथाक, भानव सॊशाधन, प्राववनधक तथा बौनतक 
ऺभताको ऩऺराई भूल्माङ्कनको आधाय फनाउने, म्माद थऩ तथा बेरयएसनको वस्त ऩयक भाऩदण्ड य ववनध ननभााण 
गने जस्ता सभग्र ऩऺ सभेवट सावाजननक िरयद ऐन य ननमभावरीभा सभम साऩेऺ ऩरयभाजान, फजेटको स ननस्श् चतता, 
ऩूवााधाय ननभााणको रानग आवश्मक तमायी ऩनछभार ठेक् का सम्झौता गने ऩद्धनतको ववकास, प्रबावकायी सभन्वम 
तथा अन गभन एवॊ सम्फद्ध ऩऺको एकीकृत य सभन्वमात्भक प्रमासफाट भार सभवृद्धको रक्ष्म प्रास् तभा साथाक 
मोगदान ऩ र् माउन सवकने ववश् वास य अऩेऺा आमोगरे यािेको छ। 


