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नऩेार सयकाय 
भेरम्ची खानऩेानी विकास समभमत 

भेरम्ची खानऩेानी आमोजना 
 

आमोजनाको ऩरयचम 

काठभाडौँ उऩत्मकाभा दीघाकारीन रूऩभा खानेऩानी आऩूमता गनाका 
रामग विश्व फैँकको सहमोगभा सन ् १९७२ देखख नै अध्ममन सरुु 

गरयएको मथमो । मसै सन्दबाभा सन ्१९८४ भा ऩयाभर्ादाता कम्ऩनी 
Binni & Partners फाट उऩत्मकाभा खानेऩानी आऩूमता गना सम्बाव्म 

विमबन्न २२ िटा विकल्ऩहरू अध्ममन गरयएको मथमो । सन ्१९९२ 

भा ऩयाभर्ादाता कम्ऩनी SMEC द्वाया गरयएको प्राविमधक य आमथाक 

सम्बाव्मता अध्ममनका आधायभा उक्त २२ विकल्ऩहरूभध्मे भेरम्ची, 
माङ्ग्री य राकेफाट दैमनक ५१ कयोड मरटय खानेऩानी आऩूमता 
हनुसक् न े विकल्ऩ सफैबन्दा उत्तभ विकल्ऩका रूऩभा ऩवहचान गरयएको 
मथमो । उक्त आमोजना मनजी ऩूॉजी ऩरयचारन गयी सञ्चारन गने उद्देश्म 

सवहत वि. सॊ. २०५३ सारभा भेरम्ची खानेऩानी मरमभटेडको स्थाऩना 
गरयमो । भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाको रागत धेयै बएको य मसका 
रामग एमडमफ, जाईका, ओऩेक, निे, स्िीडेन रगामतका अन्म दात ृ
मनकामहरूफाट सहमोग प्राप्तहनु सक्न े देखखएको हुॉदा वि. सॊ. २०५५ 

सारभा विकास समभमत ऐन, २०१३ फभोखजभ भेरम्ची खानेऩानी विकास 

समभमतको गठन बएऩश्चात एमडमफको ईखन्जमनमरयङ ऋण सहामता य निे 
सयकायको अनदुान सहमोगभा आमोजनाको विस्ततृ सम्बाव्मता य 
मडजाईन कामाहरू सरुु गरयमो । आमोजनाको कामाान्िमनभा देखखएका 
चनुौती य सभस्माहरू तथा सभाधानका रामग विमबन्न सयोकायिारा 
मनकामहरूफाट गरयएका प्रमासहरू विमबन्न सभमभा बएका उऩरब्धी 
सवहत हार आमोजनाको प्रथभ चयणभा भेरम्ची नदीको ऩानी डाईबसान 
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गयी दैमनक १७ कयोड मरटय ऩानी आऩूमता गने कामा मही आमथाक 
िषामबत्र सम्ऩन्न हनु ेगयी ऩहर गरयएको छ । 

 

आमोजनाका सरुुभा प्रस्तावित अिमिहरू  
भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाको सरुु मडजाईन अनसुाय प्रिेर् भागाहरू 
सरुुङ तथा हेडिक्सा सवहतको भेरम्ची डाईबजान खस्कभ, सनु्दयीजरभा 
ऩानी प्रर्ोधन केन्र, काठभाडौँ उऩत्मका मबत्र थोक वितयण प्रणारी, 
वितयण सञ्जार सधुाय य पोहय ऩानी प्रणारी सधुाय रगामत भेरम्ची 
उऩत्मकाभा साभाखजक उत्थान कामाक्रभ, िाताियण व्मिस्थाऩन, 
ऩनुिाास जस्ता कामाक्रभहरू सभािेर् गरयएका मथए । आमोजनाको 
सरुुको रागत ४६४ मभमरमन अभेरयकन डरय यहेकोभा उक्त रागतभा 
काठभाडौँको भनोहया खानेऩानी प्रणारीको खचासभेत सभािेस गरयएको 
मथमो । सन ्२००५ भा आमोजनाफाट निेखजमन य स्िीमडस सहमोग 
वपताा गएऩमछ आमोजनाराई सन ्२००८ भा ऩनुसंयचना गयी सञ्चारन 
गरयएको छ । 

 

आमोजनाको ऩनुसंयचना 
भेरम्ची खानेऩानी आमोजना अन्तयगत काठभाडौँ उऩत्मकाभा खानेऩानी 
व्मिस्थाऩन सधुायका रामग थऩ खानेऩानीको आऩूमता, ऩयुानो खानेऩानी 
प्रणारीको फहृत्तय ऩनुस्थााऩन य विस्तायका अमतरयक्त वितयण ऺभताभा 
व्मिसावमक दऺता अमबिृविका रामग सॊस्थागत सधुायका कामाहरू 
सभािेस गरयएका मथए । तय निे य खस्िमडस सहमोगको िवहगाभनका 
कायण आमोजना सञ्चारनका रामग ऩमााप्त आमथाक स्रोत उऩरब्ध हनु 
नसकेको य सरुुङ मनभााणको ऩूिासताको रूऩभा यहेको व्मिस्थाऩन कयाय 
अन्तयगत मनजी व्मिस्थाऩकको मनमखुक्त गने कामा सभेत अखन्तभ 
अिस्थाभा सम्ऩादन हनु नसकेका कायणरे आमोजनाको ऩनुसंयचना 
गनुाऩने बई आमोजना अन्तयगतका प्रभखु अिमिहरूको मनभााण सोचे 
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अनरुूऩको सभमभा सरुु हनु सकेन । त्मस्तै साविकको नेऩार 
खानेऩानी सॊस्थानको सट्टा कम्ऩनी ऐन अन्तयगत सािाजमनक मनजी 
साझेदायी सवहतको केमकेुएरको स्थाऩना, भहसरु मनधाायण आमोग य 
काठभाडौँ उऩत्मका खानेऩानी व्मिस्थाऩन फोडा सम्फन्धी ऐन तजुाभा य 
उक्त मनकामहरूको गठन जस्ता कामाहरू सम्ऩन्न गना ऩमन सभम राग् न 
गएकोरे सरुुङ मनभााणको कामाभा थऩ वढराई हनु ऩगु्मो । 

 

आन्तरयक द्वन्द्व, रगानीका स्रोतको कभी तथा एमसमारी विकास फैँकसॉग 
ऋण सम्झौताभा गरयएका प्रमतििताहरू ऩयुा गयेय भात्र आमोजनाको 
िास्तविक मनभााण कामा सरुु गना सवकने अिस्थाका कायण मस 
आमोजनाको भखु्म मनभााण कामा सरुु नहुॉदै ऋण सम्झौताको अिमध 
२००७ मडसेम्फयभा सभाप्त बमो । मस अिस्थाभा सन ्२००८ को 
सरुुभा नेऩार सयकाय तथा एमसमारी विकास फैँकफीच आमोजनाराई 
ऩनुासॊयचना गयी सञ्चारन गना सहभमत बमो । मस फभोखजभ 
आमोजनाराई दईु बागभा फाॉडी सन ्२०१३ मबत्र सम्ऩन्न गने रक्ष्म 
सवहत आमोजनाको मनभााण कामा सचुारु गरयमो । ऩनुसंयचना ऩश् चात ्
आमोजना सञ्चारन कामाराई मनम्न दईु बागभा फाॉडी सञ्चारन गना 
थामरमो । 

 

१) भेरम्ची खानेऩानी आमोजना (उऩ-आमोजना-१) अन्तयगत भेरम्ची 
नदी ऩथान्तयण (हेडिक्सा, सरुुङ, ऩानी प्रर्ोधन केन्र य साभाखजक 
उत्थान कामाक्रभ) को कामा भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतफाट 
कामाान्िमन गरयने । 

२) काठभाडौँ उऩत्मका खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना (उऩ-
आमोजना- २) थोक तथा वितयण प्रणारी, पोहय ऩानी व्मिस्थाऩन 
तथा सेिा प्रदामकको ऺभता अमबिवृि कामाक्रभ जस्ता काठभाडौँ 
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उऩत्मका मबत्रका सफै काभहरू केमकेुएर अन्तयगत स्थाऩना बएको 
आमोजना कामाान्िमन मनदेर्नारम (PID) फाट गरयने । 

भेरम्ची  खानऩेानी  आमोजनाको  िताभान  अिस्था 
सन ्२००८ भा ऩनुसंयचना गरयएऩमछ उऩ आमोजना–१ को कामा ऺते्र 
मबत्र ऩयेका कामाक्रभहरूको सञ्चारनको िताभान अिस्था मनम् न 
फभोखजभ यहेको छ । 
 
क.  ऩूिााधाय विकास सम्िन्धी कामाक्रभ 

१) भेरम्ची खानेऩानी आमोजना मनभााणका रामग आिश्मक अन्म 
सहामक ऩूिााधाय विकास कामाक्रभ अन्तयगत मसन्धऩुाल्चोक य 
काठभाडौँ खजल्राभा भखु्म प्रिेर् भागा तथा चाय अमडट प्रिेर्भागा 
गयी करयि ४२ वकरोमभटय नमाॉ सडकहरूको मनभााण सम्ऩन्न 
बएको छ । 

२) भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाफाट २७ वकरोमभटय सडक 
(रामभडाॉडा-भेरम्ची ऩरुफजाय २२ वकरोमभटय तथा गोकणा-
सनु्दयीजर ५ वकरोमभटय) स्तयोन्नमत गरयएको छ । मी 
भागाहरूको मनभााण नेऩार सयकाय य ओऩेक कोषको ऋण 
रगानीभा सम्ऩन्न गरयएको छ । 

३) भेरम्ची खानेऩानी आमोजना मनभााणका रामग भेरम्ची ऩरुफजाय, 
अम्फाथान, ग्माल्थभु तथा सनु्दयीजर रगामतका सफै 
साइटहरूभा साइट कामाारम तथा कभाचायी आिास मनभााण 
सम्ऩन्न बई हार मनममभत रूऩभा सञ्चारनभा यहेका छन ्। 

 

ख. साभाखजक उत्थान कामाक्रभ 

आमोजना मनभााणका क्रभभा भेरम्ची उऩत्मकािासीहरूको साभाखजक 
तथा आमथाक उन्नमतका रामग साभाखजक उत्थान कामाक्रभ (साउका) 
सञ्चारन गरयदै आएको छ । मसन्धऩुाल्चोक तथा काभ्रऩेारान्चोक 
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खजल्राका आमोजना प्रबावित ऺेत्रका साविकका ३५ गाॉउ विकास 
समभमतहरूभा साउका अन्तयगत ऩूिााधाय विकास, खर्ऺा, स्िास््म, 

आमआजान तथा साभदुावमक विकास सम्िन्धी कामाक्रभहरू सञ्चारन 
गरयएका छन ्। उक्त कामाक्रभहरू  नेऩार सयकायको सॊस्था दताा ऐन, 
२०३४ फभोखजभ खजल्रा प्रर्ासन कामाारम मसन्धऩुाल्चोक, चौतायाभा 
मभमत २०६६ पागनु १२ गते दताा बएको ह्योल्भो मसन्ध-ुभेरम्ची 
उऩत्मका साभाखजक उत्थान कामाक्रभ सञ्चारन समभमत (ह्योमसभेस) 
तथा अन्म चायिटा समभमतहरू भापा त स्थानीम भाग य सहबामगताका 
आधायभा सञ्चारन गरयदै आएको छ । गत आमथाक िषाको 
अन्तसम्भभा साउका अन्तयगत सञ्चामरत विकास मनभााण तथा अन्म 
कामाक्रभभा करयि रू. ९४ कयोड ९८ राख खचा बएको छ । 

 

ग. िाताियणीम व्मिस्थाऩन कामाक्रभ 

भेरम्ची खानेऩानी आमोजना मनभााणको क्रभभा स्थानीम िाताियणभा 
ऩनासक् ने प्रबािहरूराई न्मूनीकयण गयी आमोजनाराई िाताियण भैत्री 
फनाउने उदेश्मफाट आमोजना प्रबाि ऺेत्रभा िाताियण सॊयऺण सम्फन्धी 
कामा सञ्चारन गने व्मिस्था गरयएको छ । मस कामाक्रभको सञ्चारन 
ऩश्चात िाताियण सॊयऺणका रामग िाताियण सॊयऺण ऐन, २०६३ य 
मनमभािरी, २०६४ रे गयेको व्मिस्था अनसुाय स्थानीम िाताियणभा 
ऩना सक् न े नकायात्भक प्रबािको भूल्माङ्कन य सोको नतीजा अनसुाय 
नकायात्भक प्रबाि न्मूनीकयण एिॊ मनयाकयणका रामग आिश्मक 
कामाक्रभ तमगयी सञ्चारन गरयएका छन ्। विर्ेषऻ टोरीको ऩयाभर्ाभा 
स्थानीम जनताको सहबामगताभा मी कामाक्रभहरू  सञ्चारनभा यहेका 
छन ्। गत आमथाक िषासम्भभा िाताियण सॊयऺण कामाक्रभ अन्तयगत 
रू. १९ कयोड ४० राख खचा बइसकेको छ । 

 

घ. ऩनुिाास कामामोजना 
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भेरम्ची खानेऩानी आमोजना सञ्चारनको कायणफाट त्मस ऺेत्रका कुनै 
ऩमन व्मखक्त िा ऩरयिायको विस्थाऩन हनुे िा कसैराई ऩमन हामन-

नोक्सानी हनुे अिस्था आउन ददइन े छैन । आमोजनाका रामग 
आिश्मक ऩने घय, घडेयी, खेती मोग्म जभीन, सािाजमनक तथा मनजी 
सम्ऩखत्त प्रामप्त गने क्रभभा आमोजनाफाट प्रबावित जनताराई उखचत 
ऺमतऩूमता तथा भआुब्जा वितयण गना “भेरम्ची खानऩेानी आमोजना 
ऩनुिाास नीमत, २०५७” तजुाभा गयी ऩनुिाास कामाक्रभ सञ्चारन गरयएको 
छ । मस कामाक्रभ अन्तयगत आमोजनाको रामग हारसम्भ करयि 
१८०० योऩनी जग्गा प्रामप्त गरयएको छ । गत आमथाक िषाको 
अन्तसम्भभा जग्गा प्रामप्त, भआुब्जा तथा ऺमतऩूमता वितयणभा रू. १ अफा 
१२ कयोड १२ राख खचा बईसकेको छ । 

 

ङ. सूचना तथा जनसम्ऩका  कामाक्रभ 

भेरम्ची खानेऩानी आमोजना फाये त्मगत सूचनाहरू मनममभत सम्प्रषेण 
गयी प्रबावित ऺेत्रका जनताफीच सभुधयु सम्फन्ध कामभ गना 
आमोजनाफाट सयोकायिारा सभूह, नागरयक सभाज, गैह्र सयकायी सॊघ 
सॊस्थासॉग मनममभत बेटघाट, छरपर अन्तयवक्रमा, सबा, सम्भेरन जस्ता 
कामाक्रभहरू  सञ्चारन गरयदै आएको छ । भेरम्ची खानेऩानी 
आमोजनाका गमतविमध सम्फन्धी सूचना आमोजनाको िेबसाईट  
www.melamchiwater.gov.np भा उऩरब्ध छन ्। 

 
च. ऩानी प्रर्ोधन केन्र 

ऩानी प्रर्ोधन केन्र मनभााण बाग -१ (JICA Fund) 

काठभाडौँ उऩत्मकाभा दैमनक ५१ कयोड मरटय प्रर्ोमधत खानेऩानी 
उऩरब्ध गयाउनका रामग सनु्दयीजरभा ऩयम्ऩयागत रै्रीको ऩानी 
प्रर्ोधन केन्रको मनभााण तीन चयणभा गने रक्ष्म यहेको छ । प्रथभ 
चयणभा १७ कयोड मरटय ऺभताको केन्रको मडजाईन तथा सऩुयीिेऺण 
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सवहतको मनभााण जाईका स्रोतफाट व्महोने गयी ऋण सम्झौता बएको 
मथमो । ऩानी प्रर्ोधन केन्रको ऩयाभर्ा सेिा अन्तयगत विस्ततृ 
मडजाईन, रगत इष्टभेट तमायी, खयीद दस्तािेजहरूको तमायी य दैमनक 
अनगुभन तथा सऩुयीिेऺण कामाका रामग ऩयाभर्ादाता कम्ऩनी 
NJSConsultants Co. Ltd in Association with Binnie Black & 

Veatch, Mott, MacDonald Ltd य स्थानीम ऩयाभर्ादाता Nepal 

Consult छनौट गरयएऩमछ २७ पेब्रअुयी, २००२ भा सम्झौता बए 
अनसुाय कामा सम्ऩादन बइयहेको छ । भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाको 
ऩनुसंयचना गयी दात ृ मनकाम जाईकाफाट सनु्दयीजर ऩानी प्रर्ोधन 
केन्रको दैमनक ऺभता ८.५ मरटय सञ्चारन हनुे गयी मनभााण कामा गना 
सहभमत प्राप्त बएकोरे ऩानी प्रर्ोधन केन्रको दैमनक ऺभता ८.५ 
कयोड मरटय हनुेगयी ऩयाभर्ादाताफाट रयमडजाईन गयी मनभााणको खयीद 
प्रवक्रमा सन ् २०१२ भा सरुु गरयएको मथमो । अन्तयाावष्डमस्तयको 
प्रमतस्ऩधाात्भक फोरऩत्र आह्वान हुॉदा M/S VA TECH WABAG 

Limited–Pratibha Industries Limited, India को फोरऩत्र 
सायबतूरूऩभा प्रबािराही न्मूनतभ भूल्माङ्कन गयी १० जरुाई, २०१३ 
(२०७०/०३/२६) भा ठेक्का सम्झौता गरयएको मथमो । मनभााण 
कामाको अिमध ८१० ददनको य कूर सम्झौता यकभ रू. ४ अिा २० 
कयोड  (भ्माटफाहेक) यहेको मथमो । 

 
वि. सॊ. २०७२ फैसाख १२ गतेको बकूम्ऩ तथा बायतीम नाकाफन्दी 
जस्ता ऩरयखस्थमत सजृना हनु गई मनभााण कामा प्रबावित हनु गएको 
बएऩमन, ऩानी प्रर्ोधन केन्रको मनभााण कामा ३१ मडसेम्फय, २०१७ 
भा सम्ऩन्न गयीख  सवकएको छ । भेरम्ची नदीफाट ऩानी ऩथान्तयण 
बइनसकेको अिस्थाभा िैकखल्ऩक ऩाईऩराईन मनभााण गयी फागभती 
नदीभा उऩरब्ध िषाामाभको दैमनक औसत ४ कयोड मरटय ऩानी 
प्रर्ोधन गयी काठभाडौँ उऩत्मकाभा वितयण गना सभेत थारी सवकएको 
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छ । मस कामाफाट आमोजना कामाान्िमन मनदेर्नारम (PID) भापा त 
मनभााण बएका वितयण प्रणारीको Commissioning Testing सभेत 
गरयएको छ । मनभााण सम्ऩन्न गरयएको ऩानी प्रर्ोधन केन्रको मनभााण 
व्मिसामीफाट Partial Takeover गरयएको छ य मनममभत येखदेख (Dry 

Maintenance) सभेत मनभााण व्मिसामीफाटै गने गरयएको छ । गत 
आमथाक िषासम्भभा मस केन्रको मनभााणका रामग रू. ३ अिा ७३ 
कयोड खचा बएको छ । 

 
ऩानी प्रर्ोधन केन्र मनभााण बाग -२ 

सन ्२०१५ भा दात ृमनकाम एमडमफफाट ऩानी प्रर्ोधन केन्रको ऺभता 
८.५ कयोड मरटयफाट मफस्ताय गयी १७ कयोड मरटय गना ऋण 
सहमोग (Loan 3255) प्राप्त बमो । ऩानी प्रर्ोधन केन्रको ऺभता 
मफस्ताय गने मस कामाको सरुुको मडजाइन ऩयाभर्ादाता NJS 

Consultant फाट गरयएको बएऩमन एमडमफको ऋण सहमोग अन्तयगत 
प्रर्ोधन केन्रको ऺभता विस्ताय कामाको मडजाईन ऩनुयािरोकन तथा 
सऩुयीिेऺण कामाका रामग सन ्२०१६ भा ऩयाभर्ादाता कम्ऩनी छनौट 
गरयमो । Eptisa Servicios De Ingenieri SL Spain य स्थानीम 
ऩयाभर्ादाता TSC, SILT, TAEC, TMS and Geo Com फाट हार 
मसको मनममभत सऩुयीिेऺण गने कामा बइयहेको छ । ऩानी प्रर्ोधन 
केन्र बाग -२ को मनभााणको खयीद प्रकृमा ६ मडसेम्फय, २०१५ 
(२०७२/०८/२०) भा सरुु गरयएको मथमो । ७ नोिेम्फय, २०१६ 
(२०७३।०९।२२) भा मनभााण व्मिसामी  M/S TCPL – Pratibha 

Industries Limited सॉग रु. १ अिा ३७ कयोड (भ्माट िाहेक) 
फयाफयको ठेक्का सम्झौता गरयएको छ य सम्झौता अनसुाय जरुाई 
२०१८ (जम्भा ५४० ददन) भा कामा सम्ऩन्न गने अिमध तोवकएको 
छ। आिश्मक तमायी कामाहरूभा फढी सभम व्ममतत बएको य 
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सनु्दयीजर ऩानी प्रर्ोधन केन्रको साईटभा दईु मनभााण व्मिसामी 
कम्ऩनीफीचको साईट सेमरयङ्ग सम्फन्धी सभन्िम सभस्माका कायण ऩानी 
प्रर्ोधन केन्र बाग दईुको कामा प्रबावित हनु ऩगेुको छ । मस 
केन्रको विमबन्न ईकाईहरूभा गरयन ु ऩने कॊ वक्रटको काभ सम्ऩन्न 
गरयएको छ । गत आमथाक िषासम्भभा करयि रू. १ अिा, ७ कयोड 
फयाफय बकु्तानी गरयएको छ । मस िषा विमबन्न ईकाईहरूभा ऩाईऩ 
वपवटङ्ग तथा ईरेक्रोभेकामनकर जडानको काभ सम्ऩन्न गरयएको छ। 
ऩानी प्रर्ोधन केन्र बाग-२ को ऩयीऺण गने कामा सभेत सरुु बएको 
छ। 

 

छ. सरुुङ मनभााण 

भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाको रयफभाादेखख सनु्दयीजरसम्भको २६ 

वकरोमभटय ऩानी ऩथान्तयण सरुुङको प्रायखम्बक मडजाईन कामा 
निेखजमन सहमोग अन्तयगत Norplan AS  फाट बएको हो । मिर 
एन्ड ब्रास्ट प्रकृमाफाट सरुुङ खने्न तथा प्रायखम्बक य अखन्तभ सऩोटा 
गरयदै जान ेगयी मडजाईन गरयएको मस सरुुङको आकाय अॊरजेी अऺय 
D जस्तो छ । सेक्सनर एरयमा १२.५० फगा मभटयको छ । २६ 
वकरोमभटय सरुुङको मनभााणका रामग थऩ तीनिटा सहामक सरुुङ 
मनभााण गयी आठ स्थानफाट सरुुङ मनभााणको कामा हनुसक् ने व्मिस्था 
मभराईको छ । आमोजनाका रामग आिश्मक सहामक बौमतक 
ऩूिााधायहरूको मनभााण सम्ऩन्न गयी सन ् २००८ भा ऩनुसंयचना 
गरयएऩमछ भात्र हेडिक्सा तथा सरुुङ मनभााणको खयीद प्रकृमा सरुु बएको 
मथमो ।  
 

हेडिक्सा तथा सरुुङ मनभााण कामाको मडजाईन ऩनुयािरोकन य खयीद 
दस्तािेज तमायी सभेत गयी दैमनक सऩुयीिेऺण गने कामाका रामग 
सरुुभा नमडाक मडबरऩभेण्ट पण्ड (NDF) को ऋण सहमोगभा 
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Consortium of Poyry Infra AG, Poyry Environment Oy, Poyry 

Infra Oy, Hifab International Ltd. in association with MULTI 

Disciplinary Consultants (P) Ltd. मनमकु्त गरयएको मथमो । उक्त 
ऩयाभर्ादाताको सम्झौता अिमध सन ् २०१५ भा सभाप्त बएको हुॉदा 
फाॉकी कामा सम्ऩन्न गनाका रामग १८ भे, २०१५ भा Eptisa 

Servicios De Ingenieria SL Spain BETS Consulting Services 

Ltd Bangladesh (JV) तथा TSC, SILT TAEC, BEAM Consutant 

सॉग नमाॉ सम्झौता बए अनसुाय सरुुङ मनभााणको मडजाइन य सऩुयीिेऺण 
कामा हुॉदै आइयहेकोभा हार नमाॉ ठेक्काको खयीद प्रकृमा तथा 
सऩुयीिेऺण कामा सभेत मसै ऩयाभर्ादाताफाट गरयने बएको छ । 

 

हेडिक्सा तथा सरुुङ मनभााणका रामग खचमनमा मनभााण व्मिसामी M/S 

China Railway 15 Bureau Group Corporation and China Machinery 

Industry Group Corporation Inc JV सॉग १९ पयियी, २००९ भा 
सम्झौता गरयएको मथमो । जम्भा १५९० ददनभा मनभााण कामा गने 
अिमध अनसुाय मनभााण कामा सम्ऩन्न गने मभमत २ सेप्टेम्फय, २०१३ 
सम्भ यहेको मथमो । मनभााण व्मिसामीफाट आपैरे तमाय गयेको 
कामामोजना तथा कफोर गये अनसुायका आिश्मक भानि सॊसाधन, 

उऩकयण तथा मनभााण सभारी व्मिस्थाऩनभा कभी-कभजोयी रगामत 
सम्झौताका र्ताहरू ऩारना गना नसकेको हुॉदा २५ सेप्टेम्फय, २०१२ 
भा ठेक्का सम्झौता तोमडएको मथमो । 

 

मस अिमधभा मनभााण व्मिसामीफाट करयि ६४१७ मभटय सरुुङ खने्न 
तथा प्रायखम्बक सऩोटाको कामा भात्र गये अनसुाय रू. ५१ कयोड ६९ 
राख बकु्तानी बएको मथमो । ठेक्का यद्द गरयएऩमछ मनमभानसुाय मनभााण 
व्मिसामीफाट दाखखरा गरयएको फैँक ग्मायेन्टी िाऩतको यकभ 

Performance Security USD 6,655,000 तथा Advance Bank 
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Guarantee EURO 1,411,543  & USD 6,625,000 जपत गरयएको  
मथमो । फाॉकी यहेको सरुुङ तथा हेडिक्सा मनभााणका रामग तत्कार 
अन्तयाावष्डमस्तयको प्रमतस्ऩधाात्भक फोरऩत्र आह्वान गरयएकोभा सिैबन्दा 
कभ यकभ कफोर गयी सायबतू रूऩभा प्रबािराही देखखएको मनभााण 
व्मिसामी Co-operativa Muratori Cementesti – CMC di 

Ravenna, Italy राई छनौट गरयमो । उक्त मनभााण व्मिसामीसॉग १५ 
जरुाई, २०१३ (२०७०/03/३१) भा १०९५ ददन मबत्रभा मनभााण 
कामा सम्ऩन्न गने गयी कूर यकभ रू. ७ अिा ७२ कयोड 
(भ्माटफाहेक) फयाफयको सम्झौता बएको मथमो । मनभााण व्मिसामी 
CMC di Ravenna रे ठेक्का सम्झौताको प्रायम्बभा नै विमबन्न 
वकमसभका वििादहरू सजृना गयेको मथमो । तमायी कामाहरूभा फढी 
सभम व्ममतत गयेकारे रक्ष्म अनसुायको प्रगमत हाॉमसर गना सकेको 
मथएन । त्मसैगयी वि. सॊ. २०७२ फैर्ाख १२ गतेको बकूम्ऩ, फाढी 
ऩवहयोको कायण प्रिेर्भागा अिरुि हनु ुतथा बायतीम नाकाफन्दी जस्ता 
ऩरयखस्थमतजन्म कायणहरूरे मनभााण कामा प्रबावित हनु गएको मथमो । 
मसकायण आमोजनाको ठेक्का सम्झौताको म्माद भाचा २०१८ सम्भका 
रामग थऩ गरयएको मथमो । 

 

मस अिमधभा मनभााण व्मिसामीको नगद प्रिाह (Cash flow) को 
सभस्माका कायण ऩटक-ऩटक मनभााण कामा अिरुद्द हनु गएकोभा 
समभमत, दात ृ मनकाम तथा खानेऩानी भन्त्रारमफाट आिश्मक 
सहजीकयण गरयएको ऩरयणाभस्िरूऩ मनभााण व्मिसामीफाट अवप्रर 
२०१८ भा सरुुङ खने्न कामा सम्ऩन्न बएको मथमो । मसयी सरुुङ खने्न 
कामा सम्ऩन्न बएऩमछ ऩमन मनभााण व्मिसामीको Cash flow भा सभस्मा 
ऩनु् देखखएकोरे हेडिक्सा तथा सरुुङको पाईनर वपमनमसङ गने कामा 
अिरुद्द बमो । 
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भेरम्ची खानेऩानी आमोजना सञ्चारनभा ऩटक-ऩटक सखृजत असहज 
ऩरयखस्थमतहरूरे गदाा मनभााण कामाभा बइयहेको वढराईरे फाॉकी कामाहरू 
र्ीघ्र सम्ऩन्न गयाउन ईटरीखस्थत मनभााण व्मिसामीको व्मिस्थाऩनराई 
खजम्भेिाय हनु गरयएको ऩहर अनसुाय मनभााण व्मिसामीको व्मिस्थाऩन 
ऩऺरे भेरम्ची खानेऩानी आमोजना मनभााणका रामग मनमकु्त गयेको 
आफ्नो Project Manager सवहतको ऩयुानो टोरीराई हटाई Project 

Manager तथा सम्ऩूणा Management Team भा नमाॉ सदस्महरू 
ऩठाएको मथमो । उक्त टोरीफाट आिश्मक नगद प्रिाह (Cash flow) 
को सभेत व्मिस्थाऩन गयी सरुुङ वपमनमसङ गने तथा हेडिक्सा मनभााण 
कामाभा उल्रेख्म सधुाय बएको मथमो । 

 

मनभााण व्मिसामीरे बकूम्ऩका कायण हेडिक्सा ऺेत्रभा गनुाऩने 
Opencut तथा Rock Support and Slope Stabilisation को 
ऩरयभाण फढ्न गएको जस्ता कायणहरू देखाई हेडिक्सा मनभााणका रामग 
करयि रू. १ अिा ६४ कयोड ४९ राख अमतरयक्त यकभ तथा ४२४ 
कामाददन फयाफयको म्माद थऩका रामग अनयुोध गयेको मथमो । मस 
सम्फन्धभा ऩयाभर्ादाताफाट अध्ममन य मनष्कषा (Determination) 
गरयएकोभा िृवि हनु गएको Opencut ऩरयभाणका रामग रू. २८ 
कयोड य ठेक्का अनसुायको फाॉकी कामाहरू सम्ऩन्न गना ३० अगस्ट, 
२०१८ सम्भको म्माद थऩ हनु मसपारयस बएको हुॉदा भेरम्ची 
खानेऩानी विकास समभमतफाट ईखन्जमनमयको मसपारयस अनसुायको 
बकु्तानी सवहत म्माद थऩ गरयको मथमो । तय मनभााण व्मफसामीफाट 
ऩयाभर्ादाता ईखन्जमनमयको Determination भा खचत्त नफझुी Dispute 

Board भा ऩनुयािरोकनका रामग मनिेदन गयेकोभा Dispute Board 

को Referral 8 को प्रायखम्बक मनणाम अनसुाय ठेक्का सम्झौताको म्माद 
२१२ ददन थऩ गयी १० पेब्रअुयी, २०१९ सम्भका रामग मसपारयर् 
बएको मथमो । Referral 8 को अक्टोफय २०१८ को अखन्तभ 
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मनणामफाट मनभााण व्मिसामीराई थऩ रू. ३६ कयोड २७ राख 
बकु्तानी गना मसपारयर् प्राप्त बमो । भेरम्ची खानेऩानी विकास 
समभमतफाट बकु्तानीको प्रकृमा सरुु गरयएको मथमो । 

 

हेडिक्सा तथा सरुुङ मनभााणको ठेक्का सम्झौता ऩनु् यद्द गनुाऩयेको 
सरुुङको सम्ऩन्न (Breakthrough) ऩमछ रतू गमतभा सरुुङको पाइनर 
वपमनमसङ गने काभ बएको, २५.३ वकरोमभटय सरुुङको पाइनर 
वपमनमसङको कामा सम्ऩन्न गरयसवकएको, बेखन्टरेसन साफ्टको मिर 
बइयहेको, गेटहरू जडान बइयहेको, िैकखल्ऩक ऩाईऩराईन जडान सवहत 
हेडिका सभा विमबन्न सॊयचना मनभााणका रामग कॊ वक्रटको काभ हुॉदै 
गयेको अिस्थाभा मनभााण व्मिसामी CMC रे Referral 8 को बकु्तानी 
तत्कार गयाउन ३० नोिेम्फय २०१८ भा Notice of Contract 

Termination ऩेर् गयेको मथमो । मस अिमधभा मनभााण कामा ऩनु् 
प्रबावित बएको य ऩयाभर्ादाता िा समभमतराई जानकायी सभेत नगयाई 
१५ मडसेम्फय, २०१८ भा मनभााण व्मिसामी कामास्थर छाडी गएकारे 
मनभााण कामा स्थमगत हनु गएको मथमो । 

 

मनभााण व्मिसामीफाट ठेक्का प्रािधान विऩरयत कामा बएकारे 
ईखन्जमनमयफाट ठेक्का यद्द गना मसपारयर् गरयएको मथमो । भेरम्ची 
खानेऩानी आमोजना तथा खानेऩानी भन्त्रारमका तपा फाट मनभााण 
व्मिसामीराई ऩनु् काभभा पकााउन अनेक प्रमासहरू गरयएको बएऩमन 
मनभााण व्मिसामीरे ठेक्का सम्झौता फावहयका विमबन्न २१ िटा र्ताहरू 
याखी मनभााण कामा सम्ऩन्न गनेतपा  तदरुकता नदेखाएकारे िाध्मबई ७ 
पेब्रअुयी, २०१९ भा ठेक्का सम्झौता यद्द गनुाऩयेको मथमो। 

 

मनभााण व्मिसामीफाट ठेक्का सम्झौता अनसुाय सरुुङ मनभााण तपा को 
कामा रगबग सम्ऩन्न गये ऩमन भेरम्ची नदीभा फनाउनऩुने डाईबसान 
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िेमय, ईन्टेक प्रथभ खण्ड ईत्मादद मनभााणको काभ य मडमसखल्टङ्ग फेमसन, 
ईरेक्रोभेकामनकर, ईन्स््मभेुन्टेसन जडानको काभ सरुु गना नसकेको 
अिस्थाभा ठेक्का यद्द हनु ऩगेुको मथमो । मस अिस्थासम्भभा मनभााण 
व्मिसामीराई उसरे खदु गयेको काभ, भोमफराईजेसन ऩेश्की, भूल्म 
सभामोजन तथा उसरे गयेका विमबन्न दािी िाऩतको ऺमतऩूमता यकभ 
सभेत गयी करयि रू. ८ अिा ४६ कयोड बकु्तानी बएको छ । मनभााण 
व्मिसामीको कामा सम्ऩादन जभानत तथा अन्म जभानतको फैँक 
ग्मायेन्टीको रू. २ अिा ९ कयोड ठेक्का सम्झौताको प्रािधान फभोखजभ 
जपत गरयएको छ । 

 

दोस्रोऩटक सरुुङको ठेक्का यद्द गनुाऩने अिस्था सजृना बएकाभा भेरम्ची 
खानेऩानी विकास समभमत य दात ृ मनकाम एमडमफ सभेत दिैु ऩऺ द:ुखी 
हनुे िाताियणको सजृना बएताऩमन आऩसी विश्वास य आत्भिर मथाित 
यहेको अिस्थाभा इटरीभा अदारती प्रकृमाभा यहेको मनभााण 
व्मिसामीफाट मनभााण सम्ऩन्न हनु नसक्ने स्ऩष्ट बएकारे नमाॉ खयीद 
प्रकृमाको भाध्मभफाटै फाॉकी काभहरू सम्ऩन्न हनुसक्न ेठहय गरयमो । 
अत्मन्त सॊिेदनर्ीर मस अिस्थाभा आमोजना सञ्चारनभा थऩ वढराई 
हनु नददन ऩयाभर्ादाता Eptisa य भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतफाट 
एमडमफको सहभमतभा नमाॉ खयीद प्रकृमा सरुु गरयएको मथमो । 

 

आमोजनाभा तत्कार देखखएका सभस्माहरू तथा सभाधानका रामग 
गरयएका प्रमासहरू  
सम्ऩन्न हनुे चयणभा प्रिेर् गयेको भेरम्ची खानेऩानी अमोजनाको 
हेडिक्सा तथा सरुुङ मनभााण कामा मनभााण व्मिसामीरे अप्रत्मामसत 

रूऩभा छामडगएको य छामडजाने क्रभभा आफ्नो काभसॉग सम्िखन्धत 
नेऩारी श्रमभक, कभाचायी, आऩूमताकताा तथा सि-कन््माक्टयहरूराई 
ददनऩुने बकु्तानी सभेत नददई गएको कायण मनभााण ऺेत्रभा सखृजत 
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तनािको िाताियणराई व्मिस्थाऩन गना थऩ सयुऺा व्मिस्थाऩन तथा 
अन्म चनुौमतहरूराई सम्िोधन गनाका रामग थऩ सयुऺािर ऩरयचारन 
गना सम्फखन्धत मनकामराई अनयुोध गरयएको छ । स्थानीम व्मखक्त 
तथा पभाहरूफाट मनभााण व्मिसामीराई Rent य Lease भा उऩरब्ध 
गयाइएका Equipment  य Machinery हरूको व्मिस्थाऩनभा सभस्मा 
देखखएको छ । मसको सभाधानका रामग ऩयाभर्ादाताको सहमोगभा 
समभमत गठन गयी सम्बि बएसम्भका उऩकयणहरू वपताा गरयएको छ। 
साथै मनभााण व्मिसामीफाट गरयदै आएका क्माम्ऩ सञ्चारन, Vehicle 
व्मिस्थाऩन य भभात सम्बाय रगामतका कामाहरू ऩयाभर्ादाताफाट 
सञ्चारन गरयने व्मिस्था मभराइएको छ । 

 

मसका साथै भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमत तथा ऩयाभर्ादाताफाट 
सरुुङको स्थरगत मनयीऺण गयी मनभााणाधीन सॊयचनाहरूको अिस्था, 
साइटभा उऩरब्ध मनभााण साभरीहरूको विियण, उऩकयणहरूको 
रेखाजोखा तमाय गरयएको छ । फाॉकी यहेका काभहरू नमाॉ ठेक्का 
सम्झौताफाट गना आिश्मक सम्ऩूणा दस्तािेज (Design Specification, 
Rate Analysis)  तमाय गरयएको छ । एमडमफको विऻसवहतको टोरी, 
ऩयाभर्ादाता तथा समभमतका तपा फाट सरुुङको स्थरगत मनयीऺण गयी 
प्रमतिेदन तमाय गरयएको छ । 

 

एमडमफसॉगको सहभमत य सहकामाभा फाॉकी यहेका कामाहरू र्ीघ्र सम्ऩन्न 
गयाउन सोको ऩरयभाण तथा प्रकृमतका आधायभा दर्िटा प्माकेजहरू 
मनभााण गयी कामाान्िमन गना कामामोजना तमाय गरयएको मथमो । 
सोभध्मे सरुुङ य हेडिक्साको मनभााण कामासॉग सम्िखन्धत फाॉकी 
काभहरू सम्ऩन्न गयाउन भखु्म दईुिटा प्माकेज खलु्रा प्रमतस्ऩधााको 
फोरऩत्रका भाध्मभफाट मनभााण गना य उल्रेखखत दईु प्माकेजराई 
आिश्मक हनु े ऩाईऩ वपवटङ, हाईिोभेकामनकर सप्राई तथा जडान, 
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बेखण्टरेसन र्ाफ्ट जडान, ईन्स््भेन्टेसन सप्राई तथा जडान य ऩाईऩ 
जडान जस्ता कामाहरूको रामग नमाॉ सप्रामय ऩवहचान, मडजाईन, 
उत्ऩादन य सप्राईभा अत्ममधक सभम खेय जाने देखखएकोरे साविककै 
मनभााण व्मिसामी CMC सॉग आिि यहेका सप्रामय तथा सि-
कॊ ्माक्टयफाट नै गना गयाउन उखचत हनु े ठहय गरयएको मथमो । 
त्मसैगयी आमोजनाभा तत्कार गनुाऩने सॊयऺणका कामाहरू रयफभाा 
प्रोटेक्सन, िास-आउट तथा आउटपर मनभााण रगामतका कामाहरू 
मस समभमतसॉग आिि मनभााण व्मिसामीराई बेरयमेसन आदेर्फाट 
गयाउन सभेत समभमतको फोडा तथा नेऩार सयकाय भखन्त्रऩरयषद्को भे 
२०१९ (२०७६ जेठ ६) गतेको मनणाम अनसुाय कामाान्िमन गरयएको 
छ । 

 

भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाभा िषाामाभ अगािै सॊयऺणका रामग गनुाऩने 
अत्मािश्मक कामाहरू सरुु गरयदा CMC राई स्थानीम मनभााण साभरी 
आऩूमता गरययहेका आऩूमताकतााहरूफाट CMC रे बकु्तानी नददएको 
कायण देखाई रयफभाा सॊयऺण, बेण्टर्ाफ्ट मनभााण, सनु्दयीजर 
िासआउट तथा आउटपर मनभााण य ऩानी प्रर्ोधन केन्र मनभााण 
कामाभा सभेत अियोध बएको मथमो । आमोजनाको अत्मािश्मक 
काभभा अियोध गरयएकोभा तत्कार मसको सभाधानका रामग खानऩेानी 
भन्त्रारम तथा भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतफाट ऩहर गरयएको 
मथमो । 

 

मनभााण व्मिसामीफाट साइट छोड्दाका अिस्थाभा कामायत दऺ, अदऺ 
श्रमभकहरूको नोबेम्फय २०१८ देखख साइट छोड्दासम्भको ऩारयश्रमभक 
एिॊ अन्म सवुिधा िाऩत दािी गरयएको रगबग रू. ८ कयोड बकु्तानीका 
सम्फन्धभा समभमतफाट आिश्मक छानविन गरयएको मथमो । मस 
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सम्फन्धभा नेऩार सयकाय भखन्त्रऩरयषद्को सेप्टेम्फय २०१९ 
(२०७६।०५।१९) को मनणामानसुाय याहतस्िरूऩ श्रमभकराई करयि 
रू. २ कयोड ७६ राख बकु्तानी सभेत गरयसवकएको छ । केही 
श्रमभकहरूको बकु्तानी छुट हनु गएकोभा भेरम्ची खानेऩानी विकास 
समभमतरे आिश्मक ऩहरकामा सरुु गरयसकेको छ । CMC का 
आऩूमताकताा तथा सि कन््माक्टयहरूरे सभेत बकु्तानी नऩाएको 
सम्फन्धभा अध्ममन गयी मसपारयस गना भन्त्रारमका सह-सखचिको 
सॊमोजकत्िभा एक प्राविमधक समभमत गठन गरयएको छ । 
चयणििरूऩभा सभस्माको सभाधानका रामग अध्ममन तथा मसपारयस 
गरयन े बएकोरे सम्िखन्धत ऩऺफाट थऩ अियोध नहनु े सभेत सहभमत 
बएको छ । उक्त समभमतरे हार आिश्मक त्म-प्रभाणहरूको सॊकरन 
गरययहेको य अध्ममन प्रमतिेदन दईु भवहनामबत्रभा प्राप्त हनुे अऩेऺा 
गरयएको छ । 
 

भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाभा CMC सॉग आिि आऩूमताकतााहरूफाट 
मगट्टी तथा िारिुाको बकु्तानी CMC फाट नऩाएका कायण आमोजनाभा 
ऩटक-ऩटक िन्द गने, दिाि ददन ेगयेको अिस्था मथमो । आमोजनाभा 
देखखएको मस सभस्माको सभाधानका रामग प्रमतमनमध सबाको विकास 
तथा प्रविमध समभमतफाट सभमसाऩेऺ ऩहर गरयएको छ। सो कामाका 
रामग उक्त समभमतको मभमत: २०७६।०९।१४ गतेको ७० औ ँ 
फैठकफाट ''..... CMC को ठेक्का यद्द बएऩश्चात भेरम्ची खानेऩानी 
आमोजनाको अमधनभा यहन आएका फारिुा, मगट्टी जस्ता मनभााण 
साभरीहरूको सदऩुमोग गयी स्थानीम आऩूमताकतााहरूको फाॉकी फक्मौता 
बकु्तानी गना उऩमकु्त हनु े देखखएकोरे आिश्मक व्मिस्था मभराउन 
मनदेर्न बएको ....."  व्मिस्था गरयएको छ । मस सम्फन्धभा 
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खानेऩानी भन्त्रारमफाट गदठत प्राविमधक समभमतको प्रमतिेदनरे 
".....CMC कम्ऩनीफाट सम्फखन्धत आऩूमताकतााहरूराई बकु्तानी ददए िा 
नददएको मवकन गयी दोहोयो बकु्तानी नहनुे गयी उऩमकु्त तियरे 
गनुासोको सम्िोधन गदै मथाखस्थमतभा यहेको मगट्टी तथा फारिुाराई 
आमोजनाको काभभा सदऩुमोग गना सझुाि ददन े.....।" मसपारयस प्राप्त 
बएको ।  

 

भेरम्ची खानऩेानी विकास समभमतको मनणाम् 
"आमोजनाफाट फढीभा १५ ददनको म्माद ददई CMC राई मगट्टी फारिुा 
सप्रामसाहरूको बकु्तानी वििाद सभाधान गना य सो नबएको अिस्थाभा 
दािी गरयएका विषमहरूका सम्िन्धभा उऩमकु्त सभाधानका उऩामहरू 
अिरम्फन गरयने बने्न विषमभा CMC राई ऩत्राचाय गने । मस िाहेक 
मगट्टी-फारिुाको स्िामभत्िको विषमभा भाग दािीको रामग ७ (सात) 
ददनको सभम तोकी सािाजमनक सूचना प्रकार्न गने य सो अिमधमबत्र 
प्राप्त हनु आउने भाग तथा गनुासोहरूराई सभािेर् गयी सम्ऩूणा 
आऩूमताकतााहरूको सॊख्मा एवकन गनुाका साथै ऩयाभर्ादाताको 
Determination अनसुाय सभस्मा सभाधान गनाका रामग मनणाम 
गरयमो।"  
 
मसयी स्थानीम आऩूमताकतााहरूको मगट्टी-फारिुा सम्फन्धी सभस्मा 
सभाधानका रामग सॊसदको विकास तथा प्रविमधक समभमतफाट प्राप्त 
मनदेर्न तथा खानेऩानी भन्त्रारमफाट गदठत प्राविमधक समभमतको सझुाि 
अनसुाय भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतको फोडा फैठक सॊख्मा ३०२ 
मभमत २०७६।०९।१७ फाट मनणााम बएअनसुाय आिश्मक कामाहरू 
सरुु गरयएको छ । 
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नमाॉ ठेक्काको ब्मिस्थाऩन 

३१ भे, २०१९ भा भखु्म दईु प्माकेजको नमाॉ खयीदका रामग 
फोरऩत्रको सूचना प्रकार्न गरयएको मथमो । सो अनसुाय प्राप्त हनु 
आएका फोरऩत्रहरूको भूल्माङ्कनफाट खचनीमा मनभााण व्मिसामी 
Sinohydro को फोरऩत्र न्मूनतभ भूल्मावङ्कत सायबतू रूऩभा प्रिाहराही 
देखखएकारे असोज १२ गते सरुुङ य असोज २४ गते हेडिक्सा 
मनभााणको सम्झौता गरयएको छ । सो सम्झौता अनसुाय मनभााण 
व्मिसामी साईटभा ऩरयचारन बई मनभााण कामाहरू सचुारु बएको छ। 
हार मनभााण व्मिसामी  Sinohydro फाट सरुुङको विमबन्न सेक्सनभा 
Backfill Grouting तथा Rectification  कामा बइयहेको छ । ऩमााप्त 
सॊख्माभा जनर्खक्त ऩरयचारन गयी तीनिटै अमडटफाट पाईनर सऩोटाको 
Rock Bolt जडान गने कामासभेत सभानान्तय रूऩभा गरयएको छ । 

 
साविकको मनभााण व्मिसामी CMC फाट रतू गमतभा सरुुङ खने्न तथा 
प्रायखम्बक सऩोटाको कामा गने क्रभभा कभजोय चट्टान यहेको केही 
सेक्सनहरूभा Backfill Grouting गना आिस्मक देखखएकोभा मनभााण 
व्मिसामीफाट ऩयाभर्ादाताको सहभमतभा उल्रेखखत सेक्सनभा पाईनर 
सऩोटाको कामा सॉगसॉगै Backfill Grouting गरयने गयी सरुुङ खने्न कामा 
अखघ फढाई सरुुङ सम्ऩन्न (Breakthrough) गरयएको मथमो । त्मस्ता 
ऩवहचान गरयएका उल्रेखखत स्थानभा हार बईयहेको Backfill 

Grouting कामाको ऩरयभाण अनभुान गरयएको तरुनाभा अत्मामधक 
खऩत बईयहेको अिस्था छ । हार ऩयाभर्ादाताफाट सरुुङको Backfill 

Grouting  तथा Finishing कामाराई मनयन्तयता ददन मनदेर्न बएको 
छ । भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतका तपा फाट मस ऩरयखस्थमतको 
मनयीऺण, अध्ममन तथा मसपारयस सभेत गना विषेर्ऻ सभूह खडा 
गरयएको छ । िास्तविकताका आधायभा variation को भाध्मभफाट 
तत्कार मस कामाराई सम्ऩन्न गरयने छ । 
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सरुुङ मनभााण तथा सोसॉग सम्फखन्धत कामाहरू मनभााण व्मिसामी 
ऩरयचारन बएको १२ भवहनाभा य हेडिक्सासॉग सम्फखन्धत सिै कामाहरू 
१५ भवहनामबत्रभा सम्ऩन्न गने गयी कामामोजना तम गरयएको छ । 
सोही अनसुाय मनभााण व्मिसामी  Sinohydro कम्ऩनीरे मनभााणकामा 
सरुु गयी सकेको य तोवकएको सभमभै कामा सम्ऩन्न गना तदारुकता 
देखाएको छ । Sinohydo रे सरुुङ य हेडिक्सा मनभााण ऺेत्रभा हाॉमसर 
गयेको विऻता, अनबुिका साथै उल्रेखनीम एिॊ सिर व्मिस्थाऩकीम 
ऺभता तथा ऩेर्ागत ईभान्दारयता अनसुाय कामा सम्ऩादन हनु सक् नेभा 
विश्वस्त यहेकोरे तोवकएको रऺ अनसुाय नै काठभाडौँ उऩत्मकाभा 
ऩानी ऩथान्तयण तथा वितयणका रामग उऩरब्ध हनुे विश्वास मरइएको 
छ । 

 

आमोजनाको हारसम्भको बौमतक प्रगमत तथा खचा खस्थमत 

भेरम्ची खानेऩानी आमोजनको सभरभा ९४ प्रमतर्त बौमतक प्रगमत 
बएको छ बने हारसम्भभा करयि रू. २७ अिा ९४ कयोड खचा 
बएको छ । 

 

आमोजना तोवकएको सभमभा सम्ऩन्न गना चनुौती तथा सोको सभाधानका 
रामग नऩेार सयकाय तथा अन्म मनकामफाट अऩेखऺत सहमोग 

विगतको सभमभा स्थानीम जनता तथा विमबन्न सयोकायिारा 
मनकामहरूको भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाप्रमतको सद  बाि य 
सहमोगफाट नै भेरम्ची खानऩेानी आमोजना हार सम्ऩन्न हनुे अिस्थाभा 
आइऩगेुको छ । नेऩार सयकाय भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमत 
सिैभा मसको उच्च कदय गदाछ । आमोजना अखन्तभ चयणभा 
आइऩगु्दा हेडिक्सा तथा सरुुङ मनभााणको मनभााण व्मिसामी CMC को 
कभजोय नगद प्रिाहको आन्तरयक सभस्मा सभेत हदैसम्भ रचकता 
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अऩनाई सहजीकयण गयी मनभााण कामाराई मनयन्तयता य मतव्रता 
ददइएको मथमो । २०७५ सारको भाघभा मनज कम्ऩनीसॉगको ठेक्का 
सम्झौता िाध्मतािस यद्द गनुाऩयेको मथमो । मसयी ठेक्का यद्द बएको 
फखत स्थानीम श्रमभक, आऩूमताकताा, सि-कन््माक्टयहरू तथा 
सयोकायिारा मनकामहरूफाट आमोजनाको सम्ऩन्न बएको काभको 
बकु्तानी CMC रे मरएको बएऩमन आपूरे बकु्तानी नऩाएका कायण 
आमथाक ऺमत बोग्न ु ऩयेकारे आमोजनाका कामाहरू अियोध सजृना 
बएको मथमो ।  
 

बविष्मभा मस्तो अियोध हनु नददन उत्ऩन्न सभस्माहरूको सभाधानका 
रामग नेऩार सयकायका तपा फाट दूयदखर्ाताऩूणा तरयकारे सभमभै 
आिश्मक मनणामहरू अिरम्िन गनुाऩने हनु्छ । आमोजनाको 
सपरताका रामग स्थानीम मनकामहरूफाट सभमसाऩेऺ सहमोग तथा 
सभन्िम प्राप्तहनु े विश्वास गरयएको छ । त्मसैगयी स्थानीम प्रर्ासन, 
सयुऺा मनकाम तथा सम्िखन्धत सिै ऩऺफाट सयुऺा तथा आमोजना प्रमत 
सद्भािको िाताियण सजृना हनु ुअत्मािश्क छ । यावष्डम गौयिको मस 
आमोजनाको सपर मनभााण तथा कामाान्िमनका क्रभभा देखाऩने वििाद 
तथा सभस्माहरूको दीघाकामरन सभाधानका रामग याजनीमतक नतेतृ्िको 
अमबबािकीम बमूभकाको अऩेऺा गरयएको छ । 

 

सञ्चाय भाध्मभभा मदाकदा आमोजना कामाान्िमनको विषमभा अनभुामनत 
तथा अस्ऩष्ट सभाचायहरू प्रकार्न तथा प्रर्ायण बएको देखखएकोरे 
सत्मत्म सवहतका सकायात्भक सभाचाय सम्प्रषेण गरयददन सम्ऩूणा 
सञ्चायजगत सभऺ आमोजना हाददाक अवऩर गदाछ । मसका साथै 
नेऩार सयकायका सयोकायिारा मनकामहरू सॊसदीम समभमतहरूराई 
सभेत नेऩार सयकायको गठन आदेर् मनमभािरी फभोखजभ खडा 
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गरयएको विकास समभमतप्रमत विश्वास तथा बयोसा याखी सहमोग गयी 
ददएकोभा धन्मिाद ब्मक्त गदाछ । 

 

बविष्मको कामा मोजना भेरम्ची दोस्रो चयणको तमायी कामाको सरुुआत 

काठभाडौँ उऩत्मकाको जनसॊख्मा िृविको अिस्थाको विश्लषेण गदाा 
ऩवहरो चयणभा भेरम्ची नदीफाट ल्माईने ऩानीरे उऩत्मकाका 
िामसन्दाको ऩानीको भाग व्मिस्थाऩन गना नसवकने सन्दबाभा 
आमोजनाको दोस्रोचयण अन्तयगतको माङरी तथा राके नदीफाट 
प्रमतददन ३४ कयोड मरटय थऩ ऩानी काठभाडौँ ल्माउन मनभााण गनुाऩने 
करयि ९.५ वकरोमभटय राभो माखङ्ग्र सरुुङ तथा हेडिक्सा, २ 
वकरोमभटय राभो राके सरुुङ तथा हेडिक्सा तथा ऩानी प्रर्ोधन केन्र 
मनभााण सम्फन्धी विस्ततृ अध्ममन, मडजाईन य रगत इष्टभेट तमायी 
कामा तथा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन सम्िन्धी अध्ममन कामाहरू 
सम्ऩन्न गरयएका छन ्।  
 

िाताियण सॊयऺण, साभाखजक उत्थान य ऩनुिाास सम्िन्धी कामाक्रभ 
सञ्चारनभा स्थानीम जनताको सहबामगताराई प्रबािकायी रूऩभा 
ऩरयचारन गने व्मिस्था अनसुाय कामामोजना फनाइएको छ । 
आमोजनाको दोस्रो चयणको प्रिेर्भागा मनभााणका रामग आमथाक िषा 
२०७३।७४ भा स्थानीम सयोकाय समभमतको ऩहरभा धाऩदेखख 
बोताङसम्भको १० वकरोमभटय ्माक खोल्ने कामा सम्ऩन्न गरयएको 
छ। मसको फाॉकी मनभााणका रामग गत आमथाक िषा २०७५।७६ 
फाट मनभााण व्मिसामी सभेत ऩरयचारन गरयएको छ । (आमोजनाको 
दोस्रो चयणको प्रिेर्भागाको ऩवहरो १५ वकरोमभटय सडकको मनभााण 
सडक विबागफाट बइयहेको छ।) गत आमथाक िषाभा सडक विबाग, 
सडक मडमबजन कामाारम दोरखाफाट कामाान्िमन हनु े गयी यात्भाटा 
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धाऩसम्भको १० वकरोमभटय सडक मनभााणका रामग आिश्मक फजेट 
सभेत उऩरब्ध गयाइएको मथमो । 

 

भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाको ऩूिााधाय मनभााणका रामग आिश्मक 
करयि ३८० योऩनी जग्गा प्रामप्तको कामा सभेत सरुु गरयएको छ । 
मसयी काठभाडौँ उऩत्मकाको खानेऩानी आऩूमताको ददगो एिॊ दीघाकारीन 
व्मिस्था गना गठीत भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतफाट सञ्चामरत 
यावष्डम गौयिको मस आमोजनाको ऩवहरो चयणको कामाहरूको मनभााण 
कामा मसै आमथाक िषामबत्र सम्ऩन्न गयी १७ कयोड मरटय खानेऩानीको 
आऩूमता गरयने छ । साथै दोस्रो चयणको माङयी य राकेफाट १७/१७ 
कयोड गयी जम्भा  ३४ कयोड मरटय ऩानी थऩ आऩूमता गना आगfभी 
ददनभा आमोजना कामाान्िमन गना भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमत 
प्रमतििता व्मक्त गदाछ । 
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सरुूङ मनभााण गने काभका मनभााण व्मिसामी (CMC di Ravenna) 
सॉगको ठेक्का यद्द बएको विषमको मथाथा जानकायी तथा अन्म 
घटनाक्रभहरू :- 

 
१) मनभााण व्मिसामीरे Dispute Board को मनणाम अनसुायको ३६ 

कयोडको बकु्तानी नबएको अिस्थाभा मनभााण कामा जायी याख्न 
असभथा हनु े य ठेक्का सम्झौता यद्द गना सवकने जनाई ३० 
नोिेम्फय, २०१८ भा Contract Termination को ऩत्र ऩठाएको 
मथमो । सोही सन्दबाभा १७ मडसेिय, २०१८ भा ठेकेदाय 
कम्ऩनीद्वाया ठेक्काऩट्टा सम्झौता दपा १६.२ अनसुाय ठेकेदायको 
तपा फाट Contract Termination को ऩत्र ऩेर् गयेको । 

२) १८ मडसेम्फय, २०१८ भा मस आमोजनाका ऩयाभर्ादाता Eptisa 
फाट मनभााण व्मिसामी आपूखरु्ी साइट छाडी गएको हुॉदा मनज 
ठेकेदायराई ठेक्काऩट्टा सम्झौता दपा १५.२ अनसुाय मस 
कामाारमभा ठेक्का तोड्नका रामग (ContractTerminitation by 

Employer) ऩत्रभापा त मसपारयस प्राप्त बएको । 

३) मनभााण व्मिसामी कम्ऩनीरे २१ मडसेम्फय, २०१८ भा अको ऩत्र 
ऩठाई १७ मडसेम्फय, २०१८ भा ऩठाएको ठेक्कातोड्न ेऩत्र वपताा 
मरएको व्महोया जानकायी गयाए ताऩमन २८ मडसेम्फय २०१८ भा 
पेरय अकोऩत्र ऩठाई आफ्नो ऩूिाित ठेक्का तोडेको ऩत्र नै 
आमधकारयक बएको य ऩमछ २१ मडसेम्फयभा वपताा मरएको ऩत्र 
अभान्म बएको बने्न व्महोया उल्रेख गयी ऩत्राचाय गयेको । 

४) २३ मडसेम्फय, २०१८ भा मस आमोजनाका ऩयाभर्ादाता 
ईखन्जमनमय Eptisa द्वाया ठेकेदाय कम्ऩनीरे गयेको ठेक्का तोड्न े
कामा सम्झौताको मनमभानसुाय नबएको बनी याम ददएको । 

५) मसैफीच मनज मनभााण व्मिसामीरे ठेक्काऩट्टा सता फभोखजभ उऩरब्ध 
गयाउन ुऩने  Performance Security तथा Advance Security 
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को म्माद ३१ मडसेम्फय, २०१८ सम्भ भात्र यहेकोभा य ठेक्का 
सम्झौताको प्रािधान फभोखजभ म्माद सभाप्त हनुबुन्दा एक भवहना 
अगाडी नै निीकयण गयी ल्माउन ुऩनेभा सोको ऩारन नबएकोरे 
भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतरे उऩयोक्त फभोखजभका फैँक 
जभानी ऩत्रहरू  (Bank Guarantee) जपत गना सम्फखन्धत 
फैँकहरूराई ऩत्राचाय गयेको । सो सम्फन्धभा मभमत: 
२०७५।०९।०६ भा ठेकेदाय कम्ऩनीरे धयौटी यकभ जपत 
नगरयमोस ्बनी मनषेधाऻा भाग गयी उच्च अदारत ऩाटनभा  रयट 
दामय गयेकोभा सम्भामनत उच्च अदारतफाट ठेकेदाय कम्ऩनीको 
रयट मभमत २०७५।०९।१४ भा खायेज गयेको । 

६) उऩयोक्त घटनाक्रभको ऩरयप्रेऺ भा भेरम्ची खानेऩानी विकास 
समभमतफाट मनभााण व्मिसामीराई ऩनु् काभभा पवका ई िातााद्वाया 
सभस्मा सभाधान गनाको रामग ऩहर गयेको बए ताऩमन मनभााण 
व्मिसामी सकायात्भक नबएको । 

७) आमोजनाद्वाया मनभााण व्मिसामीको कामासम्ऩादन जभानत, अमरभ 
ऩेश्की जभानत रगामत सयुऺण िाऩतको यकभ रू. २ अिा ०९ 
कयोड जपत गरयएको । 

८) मसऩमछ ऩमन भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतफाट मनभााण 
व्मिसामीसॉग ऩटकऩटक ऩत्राचाय गयी मनभााण कामा ऩनु: सञ्चारन 
गना ऩहर गरयए अनरुुऩ ७ जनियी, २०१९ भा मनभााण 
व्मिसामीको प्रमतमनधीहरू  इटामरमन याजदूत सवहत िातााको रामग 
नेऩारभा आउने जानकायी गयाएकोभा उनीहरू  उऩखस्थत 
नबएकोरे प्रमास सपर नबएको। 

९) ११ जनियी, २०१९ भा मनभााण व्मिसामी CMC द्वाया ठेक्का 
प्रािधानको विऩरयत हनु े गयी विमबन्न २१ िटा र्ताहरू  याख्दै 
तेस्रो भरुकुभा िाताा गने गयी ऩत्र ऩठाएको । 
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१०) भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतफाट नेऩारभै १८ जनियी, 
२०१९ मबत्रभा िाताा गना आउनको रामग १५ जनियी २०१९ 
भा ऩत्राचाय गरयएको। 

११) िातााभा आउन े कुनै प्रमतवक्रमा नआएऩमछ भेरम्ची खानेऩानी 
विकास समभमतरे  २२ जनियी २०१९ भा १४ ददनको म्माद 
ददई ठेक्का तोड्ने आर्मको ऩत्र जायी गयेको । 

१२) १४ ददनसम्भ ऩमन मनभााण व्मिसामीफाट उल्रेखखत ऩत्रको कुनै 
जिाप नआएऩमछ भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमत-फोडाफाट 
मनणाम बए फभोखजभ ७ पेब्रिुयी २०१९ भा ठेक्का तोड्ने ऩत्र 
ऩठाइएको।  

१३) मनभााण कामा ऩूणारुऩभा ठप्ऩ यहेको अिस्थाभा भेरम्ची खानेऩानी 
विकास समभमत तथा ऩयाभर्ादाताफाट सरुूङको स्थरगत मनयीऺण 
गरयएको । मनभााण गरयएका तथा मनभााणामधन सॊयचनाहरूको 
अिस्था, साइटभा उऩरब्ध मनभााण साभारी, उऩकयणको रेखाजोखा 
तमाय गरयएको । फाॉकी यहेका काभहरू  नमाॉ ठेक्का सम्झौताफाट 
गना आिश्मक देखीख  सो सम्फन्धभा आिश्मक सम्ऩूणा दस्तािेज 
(Design Specification , Rate Analysis) तमाय गना र्रुु 
गरयएको मथमो । 

१४) दात ृ मनकाम एमडमफसॉग फाॉकी काभ सम्ऩन्न गने सम्फन्धभा 
छरपर गयी कामा मोजना तमाय गरयएको । तमाय गरयएको 
कामामोजनाको कामाान्िमनका रामग दात ृमनकामफाट सहभमत प्राप्त 
बएको य नेऩार सयकाय भखन्त्रऩरयषद्को सभेत अनभुोदन हनुऩुने 
याम दात ृमनकामफाट याखखएको । 

१५) दात ृ मनकाम एमडमफको विऻसवहतको टोरी, ऩयाभर्ादाता तथा 
भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतका तपा फाट सरुूङको स्थरगत 
मनयीऺण गरयएको य सरुूङको मनभााणभा गणुस्तय कामभ  यहेको 
प्रमतिेदन प्राप्त बमो । 
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१६) राभो सभमसम्भ मफना व्मिस्थाऩन काभ योकेय याख्दा खोराको 
ऩानीरे हेडिका स ्तथा अन्म ऺेत्रभा सभेत मनभााणामधन सॊयचनाभा 
ऺमत ऩगु्न े सॊबािना यहेको, भेमसन तथा औजायहरू विरन े
सम्बािना फढेकोरे सोको व्मिस्थाऩनको रामग आिश्मक मनणाम 
गयी तत्कार गनुाऩने कामाको मडजाइन, रगत इष्टभेट तमाय 
गरयएको । 

१७) आमोजनाको सॊक्रभणकार रखम्फदै जाॉदा साईटको सयुऺा 
व्मिस्थाऩन रगामत अन्म चनुौती फढ्दै गएकोरे थऩ सयुऺािर 
ऩरयचारन गना सम्फखन्धत मनकामराई अनयुोध गरयएको । 

१८) स्थानीम व्मखक्त पभाहरूफाट मनभााण व्मिसामीराई rent य lease 
भा रगाईएको Equipment य Machinary हरू को 
व्मिस्थाऩनभा सभस्मा देखखएको । मसको सभाधानको रामग 
ऩयाभर्ादाताको सहमोगभा समभमत गठन गयी वपताा गरयएको । 

१९) मनभााण व्मिसामीफाट भेरम्ची क्माम्ऩ साइट एिॊ अन्म 
अमडटहरूभा उऩरब्ध गयाइएको विमबन्न सेिाहरू क्माम्ऩ सञ्चारन 
रगामत Vehicle हरू सॊचारन भभात सम्बायभा सभस्मा आएकोरे 
ऩयाभर्ादाताराई सोको व्मिस्थाऩनको रामग अनयुोध गरयएको । 

२०) स्थानीम मनभााण साभरी आऩूतॉकतााहरूफाट मनभााणव्मिसामी 
CMC रे बकु्तानी नददएको गनुासो आएको सो सम्फन्धभा 
भेरम्ची खानेऩानी विकास समभमतरे CMC राई बकु्तानी 
ददइसकेको हुॉदा थऩ बकु्तानी गने प्रािधान य अमधकाय नबएकोरे 
सो सम्फन्धभा आिश्मक मनणाम गना भन्त्रारमराई अनयुोध 
गरयएको । 

२१) मनभााण व्मिसामीफाट साइट छोड्दाका अिस्थाभा कामायत दऺ, 

अदऺ श्रमभकहरू को नोबेम्फय २०१८ देखख साइट 
छोड्दासम्भको ऩारयश्रमभक एिॊ अन्म सवुिधा िाऩतको दाफी 
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गरयएको रगबग रू. ८ कयोड बकु्तानी गना फाॉकी यहेको 
जानकायी प्राप्त बएको ।  

२२) स्िदेर् पवका नऩूुिा CMC का उच्चअमधकारयसॉग काठभाडौँभा 
िातााका रामग ऩहर गरयएको य CMC रे वक्रसभस ऩश्चात पके 
रगतै्त सभस्माको सभाधान गना सहभत बई २३ मडसेम्फय, 
२०१८ भा टयमभनसेन रेटय वपताा गयेको । 

२३) CMC फाट २८, मडसेम्फय २०१८ भा ऩनु: ऩत्र रेखी टयमभनेसन 
मथाित नैयहन े गैय कानूनी जानकायी गयाएकोभा जनियी, 
२०१९ को सरुुदेखखनै कामाकायी मनदेर्कफाट मसफीचभा 
औऩचारयक तथा अनौऩचारयक हयतियरे CMC पकााउन ऩहर 
गयेको । 

२४) भन्त्रारमफाट ऩहर हुॉदा मनभााण व्मिसामीकोतपा फाट नेऩार 
फाहेक मसॊगाऩयु िा फैँककभा िाताा गना सवकने सता सवहतको 
प्रस्ताि प्राप्त बए फभोखजभ भन्त्रारमफाट टोरी गठन गयी CMC 

सॉग सभस्मा सभाधानको रामग मसॊगाऩयुभा अनौऩचारयक रुऩभा 
छरपर बएको य सो सम्फन्धभा टोरीरे भन्त्रारमभा प्रमतिेदन 
ऩेर् गयेको । 

२५) मसॊगाऩयुको अनौऩचारयक छरपरभा नेऩार पकी ऩनु् मनभााण 
कामा सचुारु गने सम्फन्धभा CMC रे ३१ फुॉदे सतासवहतको 
प्रस्ताि याखेको य सो सम्फन्धभा कुनै औऩचारयक िाताा य मनणाम 
हनु नसकेको । 

२६) िातााको रामग अनयुोध गयी CMC फाट अनौऩचारयक रुऩभा 
ऩठाएको कामामोजना (Work Plan) अनसुाय २८ पेव्रिुयी, 
२०१९ फाट कामा सरुु गने गयेको अिस्थाभा अल्टयनेट 
डाइबसान मसस्टभफाट ऩानी डाइबसान गने कामा ७ भवहना ऩछामड 
१९ अक्टुफय, २०१९ भा सम्ऩन्न हनुे य सम्ऩूणा कामा २० 
भाचा, २०२० भा सम्ऩन्न गने उल्रेख बएको बए ताऩमन र्रुू 
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गने सभम टरयसकेकोरे उक्त प्रस्ताि अनसुाय ऩानी ल्माउन े

सभमािमध सान्दमबाक नदेखखएको । साथै मनभााण व्मिसामीरे 
याखेका  र्ताहरू  कानून अनसुाय स्िीकाय मोग्म नदेखखएको । 

२७) हेडिका स ्तथा सरुूङ मनभााणको रामग फोरऩत्र ३१ भे, २०१९ 
(२०७६ जेठ १७) गते भात्र सूचना प्रकाखर्त गरयएको । 

२८) १९ जनु, २०१९ भा रयफभाा सॊयऺणको कामाका रामग शे्रष्ठ 
मनभााण सेिासॉग सम्झौता गयी तत्कार कामा र्रुु गना खजम्भेिायी 
ददइएको । 

२९) १४ जरुाई, २०१९ भा बेखन्टरेसन साफ्ट मनभााणको रामग 

Geetha Borewells  सॉग सम्झौता गयी कामा र्रुु गरयएको । 

३०) १५ जरुाई, २०१९ भा ऩानी प्रर्ोधन केन्र बाग–२ को मनभााण 
व्मिसामीराई CMC रे अधयुो छाडेको सनु्दयीजर Washout, 

Outfall तथा सडक य मसॊचाई कुरो भभात सभेतको काभको 
रामग बेरयएसन आदेर् जायी गयी मनभााण कामा गरयएको । 

 

फाॉकी यहेका काभहरूको ऩरयभाण तथा प्रकृमत अनसुाय दईु भखु्म 
प्माकेजहरू को खयीद कामा मनम्न अनसुायका मभमतभा बएको मथमो 
 

१) फाॉकी यहेका सम्ऩूणा कामाहरू सम्ऩन्न गना ऩयाभर्ादाताफाट तमाय 
गरयएका डकुभेन्टहरूको स्िीकृमत य एमडमफको सहभती ऩश्चात 
सरुूङ य हेडिक्साको छुट्टाछुटै्ट प्माकेजको फोरऩत्रको सूचना ३१ 
भेभा प्रकार्न गरयएको । 

२) १७ जनु, २०१९ भा सरुूङ प्माकेज तथा १   जरुाई, २०१९ भा 
हेडिका स ्प्माकेजको फोरऩत्र खोमरएको । 

३) १२ जरुाई, २०१९ भा दफैु प्माकेजको प्राविमधक प्रस्ताि भूल्माङ्कन 
गयी सहभमतका रामग एमडमफराई ऩठाइएको । 

४) २३ जरुाई, २०१९ भा एमडमफफाट सहभमत प्राप्त बएको । 
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५) २६ जरुाई, २०१९ भा आमथाक प्रस्ताि खोमरएको । 

६) १ अगस्ट, २०१९ भा आमथाक प्रस्ताि भूल्माङ्कन सम्ऩन्न गयी 
सहभमतका रामग एमडमफराई ऩठाइएको । 

७) ८ अगस्ट, २०१९ भा एमडमफको सहभमत प्राप्त बएको । 

८) १३ अगस्ट, २०१९ भा  LoI जायी बएको । 

९) २२ अगस्ट, २०१९ भा  LoA जायी बएको । 

१०) १८ सेप्टेम्फय, २०१९ भा  performance Bank guarantee 

ऩेस गयेको । 

११) १९ सेप्टेम्फयदेखख विमबन्न चयणभा Contract Negotiation  
गरयएको । 

१२) २९ सेप्टेम्फयभा  Tunnel Package 2 को ठेक्का सम्झौता 
गरयएको। 

१३) १ अक्टोफयभा Tunnel Package 2 को साईट हस्तान्तयण 
गरयएको। 

१४) ११ अक्टोफयभा Headworks Package 1 को ठेक्का सम्झौता  
गरयएको । 

 

सरुुङ तथा हेडिक्सा दफैु प्माकेजको कामाको रामग एउटै मनभााण 
व्मिसामी Sinohydro छनौट बएको य उक्त कम्ऩनी मनभााण स्थरभा 
ऩरयचारन बई सकेको छ । अन्म सहामक आठिटा प्माकेजहरू को 
सभेत सम्झौता सम्ऩन्न गरयएको छ । Sinohydro  सवहत अन्म सिै 
प्माकेजहरूका सि कन्रमाक्टय तथा सप्रामयफीच  सभन्िमात्भक 
कामा गनुाऩने व्मिस्था मभराइएको य सोही अनसुायको कामा तामरकाभा 
सहभमत गयी कामा अखघ फढाउन मनदेर्न गरयएको छ । 
ऩयाभर्ादाताको टोरी मनभााण व्मिसामीराई आिश्मक सहजीकयण तथा 
मनदेर्न गनाका रामग साईटभा खवटएको छ । मसकायण आमोजनाको 
फाॉकी यहेको कामा तोवकएको सभमभा  सम्ऩन्न हनुे अऩेऺा गरयएको 
छ। 
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आमोजनाको आमथाक िषा २०७५।७६ सम्भको सभर वित्तीम अिस्था

 

 

 
 

प्याकेज कार्को नार् डनर्ासण व्यवसायी कायासन्द्वयनको अवस्था

४ हाईड्रोरे्काडनकल गेट जडान  Precision Infra tech India
डर्डत २०७६।०७।०६ र्ा सम्झौता  गरर डनर्ासण

 तथा जडान कायस सुरु गररएको
५ अनुगर्न उपकरण जडान  Soluciones Integrales,BFOR Spain डर्डत २०७६।०९।१८ र्ा सम्झौता  गररएको

७ स्टेनलेस तथा डी.आई पाईप सप्लाई कायस Exim Nepal डर्डत २०७६।०९।०४ र्ा सम्झौता  गररएको

८ पाईप किरटङ्गसप्लाई कायस Adwell International Pvt.Ltd डर्डत २०७६।०९।१५ र्ा सम्झौता  गररएको

९ पाईप सपोटस डडजाईन तथा डनर्ासण Machhapuchre डर्डत २०७६।०९।१४ र्ा सम्झौता  गररएको

१० डड.आई पाईप जडान BNNB डर्डत २०७६।०९।१३ र्ा सम्झौता  गररएको

अन्द्य ठेक्का प्याकेजहरुको कायासन्द्वयनको अवस्था
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