
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण अनतर्गत  मेलम्ची नदीवाट २६ हक.मम. लामो सरुुङ्ग मार्ग त  दैमनक 
१७ करोड मलटर खानेपानी काठमाण्डौको जनतालाई उपलब्ध र्राउन यस मेलम्ची खानेपानी हवकास समममतको 
२ दशकको अथक प्रयास पछी कररव कररव अन्ततम चरणको परेु्को बेला मनमागण व्यवसायीले आयोजना स्थल 
छोडी जादा मनमागण कायग रोहकन र्एको कारण यस समममत तथा अतय सम्पणुग सरोकारवालािरुमा द:ुख लाग्न ु
स्वभाहवक िो। कररव १०%  मात्र काम वाकी रिदा मनमागण व्यवसायी CMC di Ravenna  मनमागण कायग छोडी 
आफ्नो देश र्कग नमुा CMC को आफ्नै आततररक व्यवस्थापनको कमजोरी रिेको प्रष्ट देन्खतछ।  
 

मनमागण व्यवसायी  को  आमधकाररक Web site(www.cmcgruppo.com)   वाट र्त ७ मडसेम्बर  २०१८ मा 
जारर र्ररएको प्रसे मबज्ञप्ती अनसुार कम्पमन  Italian Insolvency Law अनसुार Restructuring/ Insolvency 

Proceeding  मा    रिेको छ। उक्त कम्पनीको िालको व्यवस्थापन  मबमभन्न देशिरुमा संकास्पद रिेको  र 
Web site  मा समेत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम 100% complete भएको भनरे उल्लेख िनुलेु आततररक 
व्यवस्थापन नै कमजोर रिेको पषु्टीिनु जातछ। 

 

मनमागण व्यवसायीको प्राहवमधक तथा आमथगक क्षमता वोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा प्रवािग्रािी देन्खएको तर मनमागण 
स्थलमा मनमागण व्यवसायीले आर्नो क्षमता अनसुरको प्राहवमधक तथा आमथगक क्षमताको सदपुयोर् र्नग नसकेको 
र समग्र स्रोत व्यवस्थापन शरुु देन्ख नै कमजोर रिेको  मथयो  यसकारण मनमागण व्यवसायीले  ठेक्का सम्झौताको  
सरुु देन्ख नै आरु्ले कबोल र्रेको कायग तालीका अनसुारको मनमागण कायग सम्पादन र्नग  नसकेको न्स्थमत रिेको 
मथयो । मनमागण व्यवसायीले १२ बैशाख २०७२ को भकूम्प पछी  तत्काल सवै साईटिरुमा मनमागण कायग सरुु 
र्नग नसक्नमुा आरु्लाई  नर्द पररचालनमा समस्या िदैु आएको जानकारर र्राईएको मथयो । यसका साथै 
मनमागण व्यवसायीको अनावश्यक दावी र्ने, असिममत खडा र्ने  मनयममत रुपमा आफ्ना सप्लायरिरुलाई भकु्तानी 
नददन ेप्रबमृत रिेका कारण आयोजनामा पटक पटक असिज न्स्थमत सजृना भएको  मथयो।  
 

पटक पटक व्यवस्थापन सधुारका लामर् आवश्यक मनदेशन तथा सिन्जकरण यस समममत र परामशगदाताको 
तर्ग वाट र्ररदै आएको मथयो। खानेपानी मतत्रालय,मेलम्ची खानेपानी हवकास समममत तथा परामसगदाताका 
तर्ग वाट  मनमागण व्यवसायी संर्  मनयममत बैठकिरु र छलर्लिरु र्रर समस्या समाधानका र्ररएको मथयो र   
मसतध-ु ग्याल्थमु खण्डमा केहि चेनेजिरुमा अत्यततै कमजोर चट्टानरिेकोले आयोजना समयमै सम्पन्न िनु कदठनाई 
आई परेका कारण मनमागण व्यवसायीलाई नया प्रहवमध तथा उपकरणिरु खररद र्नगका लामर्  मनयममत 
मोमबलाईजेसन पेस्की कट्टीर्ने प्रवधान अनसुारनै कट्टी र्ने र्रर २ पटक मा र्रर कररव ८० करोड बरावरको  
थप पेस्की ( Additional Advance)  समेत उपलब्ध र्ररएको मथयो।  
 

 चैत २०७४ को मसतध ु ग्याल्थमु सेक्सनको बे्रक थ्र ुपछी पमन मनमागण व्यवसायीवाट   Poor Cashflow  को 
कारण मनमागण कायग प्रभाहवत भएको  र कायग सचुारु र्नग मेलम्ची खानेपानी हवकास समममतका तर्ग वाट आवस्यक 
सिन्जकरण ( Provisional Payment, Direct payment to Suppliers) र्ररएको िो। 

 
ठेक्का सम्झौतामा मनमागण कायग तोकेको समय अर्ामड सम्पन्न र्ने सकेको अवस्थामा मनमागण व्यवसायीलाई बोनस 
ददन सहकन ेव्यवस्था समेत रान्खएको भएता पमन मनमागण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापनको कारण कायागतवयन 
िनु नसकेको अवस्था िनु र्यो । 

 

 यसकारण आयोजनाको कायगिरु समयमै सम्पन्न र्राउन मेलम्ची खानेपानी हवकास समममतका तर्ग वाट िरसम्भव 
पिल र्ररएको भएतापमन  मनमागण कायग लक्ष अनसुार िनु नसक्नमुा उक्त कम्पनी कै  कमजोर आततररक 
व्यवस्थापन रिेको  प्रस्ट ितु छ। 

 



 

िाल मनमागण व्यवसायीले मनमागण छोमड जानकुो मखु्य कारण भकुम्प पश्चात िेडवक्सगमा अत्यामधक Open Cut र्नुग 
परेको र यसवाट मनमागण व्यिसायीले आरु्लाई थप असिजता Difficulty Factor बहृि िनु र्एकोले क्षमतपमुतग 
वापत दाहव र्रेको रु.१ अवग ६५ करोड मध्ये मेलम्ची खानेपानी हवकास समममतले Provisional रुपमा 
परामशगदाताको मसर्ाररस अनसुार वास्तहवक वृहि भएको कायगको पररमाणलाई नयााँ दर रेट अनसुार कायम िनु 
जान े रकम रु. २८ करोड भकु्तानी दाहव र्रेको प्रारम्भ मै ददईसकेको र October 2018 मा  DB को मनणगय 
अनसुार थप ३६ करोड क्षमतपमुतग ददन यस समममत तयार रिेको अवस्थामा CMC di Ravenna  वाट एकासी ठेक्का 
तोमडएको पत्र प्राप्त भएको मथयो। यसका पछामड मनमागण व्यवसायी Itally मै Italian Insolvancy Law अनसुार 
कुनै पमन हकमसमका कारोवार र्नग बतदेजमा परेको र खाता समेत रोक्का भएको  अवस्था िो। साथै CMC ले 
आरु्ले सम्पादन र्रेको कायगको भकु्तानी मेलम्ची खानेपानी आयोजनावाट समयमै मनयममत रुपमा प्राप्त र्रे पमन 
आर्ना Sub Contractor र Suppliers लाई उधारोमा काम र्राइएको र मनजिरुलाई मनमागण सामामग्रिरु उपलब्ध 
र्राए वापतको कररव १ अवग भतदा बढी भकु्तानी नददएको खलु्न र्एको छ । हयनै कारणिरुले र्दाग  मनमागण 
व्यवसायीले ठेक्का तोडन ेपत्र पठाएको र मनमागण स्थल छोमड जान े  अवस्था सजृना िनु र्एको िो  र यसका 
पछामड   मनमागण व्यवसायीको  बदमनयत तथा व्यविार मात्र रिेको र यस बािेक अतय कुनै कपोलकन्ल्पत 
कारण नभएको समेत जानकारी र्राउदछु। 

 

यसरी मनमागण व्यवसायी कुनै हकमसमको कायगिरु र्नग वतदेजमा परेकोले मेलम्ची खानपेानी आयोजनको िेडवक्सग 
तथा सरुुङ्ग मनमागण  मनजवाट सम्पन्न निनु ेअवस्था रिेकोले वााँकी कामिरु सम्पन्न र्नग नयााँ ठेक्का आवश्यक 
भएकोले साहवकको मनमागण व्यवसायीसंर् ठेक्का सम्झौता रद्द र्नगको  अतय कुनै हवकल्प नदेन्खएकोले साहवकको 
ठेक्का सम्झौता २००७५।१०।६ को Notice Of Contract Termination त्यस पछी मनयम अनसुारको Letter Of 

Contract Termination को पत्र पठाइ सकेको छ।  
 

आयोजनालाई यथान्शघ्र सम्पन्न र्नग दात ृ मनकाय ADB समेतको पिलमा आवश्यक सवै दस्तावेज तयार र्नग र 
कायागतवयनको खाका तयार र्ने कायग शरुु र्ररसकेकोले नयााँ मनमागण व्यवसायीवाट वाकी रिेका काम सम्पन्न 
र्नग हवकास समममत हक्रयामसल रिेको छ। यस कारण सम्वन्तधत सरोकारवालालाई  अनमुान र्रेको र 
कपोलकन्ल्पत तथ्यिरुको आधारमा  मनतातत व्यन्क्तर्त मनष्कशगिरु सावगजमनक र्ररदा  आयोजनाको 
कायागतवयनमा असिजता िनु ेर कायागतवयन र्ने मनकायलाई ितोत्सािी बनाउन ेभएकोले वास्तहवकताको अध्ययन 
हवश्लषेण न्जम्मेवार नार्ररकका िैमसयतले र्नग धैयग धारण र्नग समेत अनरुोध र्ररतछ।   
 


