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िगराउि तिर्दशेि 

सुिील र्हजाि, काठर्ाडौं।संघीर् र्ातर्ला िथा सार्ान्र् प्रशासि र्न्रालर्ले जटिल प्रकृतिका 

तिर्ााण कार्ा उपभोक्ता सतर्तिर्ार्ा ि िगराउि रे्दशभरका स्थािीर् िहलाई तिरे्दशि दर्दएको छ। 

अततिर्ार र्दरुुपर्ोग अिुसन्धािले दर्दएको सुझावको आधारर्ा र्न्रालर्ले रं्गलबार ७ सर् ५३ 

विै स्थािीर् िहलाई सो तिरे्दशि पालिा गराउि पराचार गरेको हो। 

सतर्तिर्ार्ा ि ठूला पूवााधार तिर्ााण कार्ा गराउँर्दा गुणस्िरीर्िाको सवाल उठेको भन्रै्द 

र्न्रालर्ले सो तिरे्दशि दर्दएको र्न्रालर्का सतचव र्ार्दव कोइरालाले जािकारी दर्दिुभर्ो। 

र्न्रालर्का सूचिा िथा प्रतवतध शाखाका अतधकृि शेखरतितध पौड्यालले र्न्रालर्को 

तिणार्अिुरूप कार्ाान्वर्िका लातग सािविै प्ररे्दशको रु्तर्र्न्री िथा र्तन्रपटरषर्द ्कार्ाालर्र्ा 

लेखी पठाएको बिाउिुभर्ो। 

बन्र्दीपुर गाउँपातलकातस्थि बन्र्दीपुर–ढाडखोला र्ोिर बािो तिर्ााणर्ा अतिर्तर्ििा गरेको भन्ने 

उजुरीबारे गरेको तिणार्लाई आधार र्ान्रै्द आर्ोगले र्न्रालर्लाई सो सुझाव दर्दएको 

तथर्ो।प्रातवतधक रूपले जटिल कार्हरू उपभोक्ता सतर्तिर्ार्ा ि गराउँर्दा तिर्ााण भएको 

संरचिाको िोदकएको गुणस्िरर्ा तिर्ााण िहुिे आर्ोगको तिणार् गरेको छ। 

‘गुणस्िर परीक्षण गिुापिे, जिसहभातगिा जुट्ि िसके्न, तिर्ााणपतछ र्र्ाि सम्भार उपभोक्ता 

सतर्तिबाि हुि िसके्न कार्ाहरू उपभोक्ता सतर्तिबाि िगराउिू।’ –आर्ोगले र्न्रालर्र्ा 

पठाएको परर्ा भतिएको छ। 

असोज २ गिे आर्ोगले गरेको सो तिणार् कार्ाान्वर्िका लातग असोज ८ गिे र्न्रालर्र्ा 

पठाइएको तथर्ो। 

उपभोक्ता सतर्तिले तिर्ााण व्यवसार् संलग्न गरी तिर्ााण गिुापिे िथा र्र्ाि–सम्भारको 

तजम्र्ेवारी बहि गिा िसके्न अवस्था रे्दतखएको पति आर्ोगका अिुसन्धाि अतधकृि रोशिकुर्ार 

र्दासले बिाउिुभर्ो।सावाजतिक खटरर्द ऐि–२०६३ को र्दर्ा ८ (१) र्ा उपभोक्ता सतर्ति वा 

लाभग्राही सरू्ह सहभागी गराई तिर्ााण कार्ाको खटरर्द गिा सके्न प्रावधाि रहकेो छ। 

सोही ऐिको र्दर्ा ४४ अिुसार उपभोक्ता सतर्ति वा लाभग्राही सरू्हबाि तिर्ााण कार्ा गराउँर्दा 

वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दाा तर्िव्यतर्िा, गुणस्िरीर्िा वा दर्दगोपि अतभवृति हुिे भएर्ा वा 



पटरर्ोजिाका उदे्दश्र् पूर्िा हुिे भएर्ा सतर्तिलाई िोदकएबर्ोतजर् कार्ातवतध पूरा गरी र्स्िो 

कार्ा वा सेवा तलि सदकन्छ भन्ने व्यवस्था रहकेो छ। 

‘ऐिको उक्त उदे्दश्र्ले गुणस्िरलाई सम्झौिा गरेको रे्दखखँरै्दि, िर पति दर्ल्डस्िरर्ा सम्पार्दि 

गटरिे अतधकांश पूवााधारका कार् सतर्तिर्ार्ा ि गराउँर्दा गुणस्िरीर्िाको सवाल उठ्रै्द आएको 

छ’, र्न्रालर्का शाखा अतधकृि पौड्यालले भन्नुभर्ो– ‘उपभोक्ता सतर्तिसँग भारी उपकरण, 

र्दक्ष प्रातवतधक र कार्को अिुभवको अभाव रहिे र लागि साझेर्दारीसरे्ि िजुट्िे सर्स्र्ा रहकेो 

छ।’ 

बन्र्दीपुर गाउँपातलकाले सडक कालोपरे गिे कार्ा सतर्तिर्ार्ा ि गराउँर्दा गुणस्िर र 

पटरर्ाणअिुसार सडक तिर्ााण िगरेको आर्ोगको अिुसन्धािले रे्दखाएको छ। सो कार्ा 

सावाजतिक खटरर्द ऐि र तिर्र्ावलीको प्रावधाि प्रतिकूल रहकेो आर्ोगले जिाएको छ। 

सावाजतिक खटरर्द तिर्र्ावली–२०६४ को तिर्र् ९७ को उपतिर्र् (९) र्ा उपभोक्ता सतर्ति 

वा लाभग्राही सरु्र्दार्बाि सञ्चातलि हुिे तिर्ााण कार्ार्ा लोडर, ऐक्साभेिर, डोजर, गे्रडर 

तविुतर्ि, तडतस्िब्र्ुिर, तविुतर्ि ब्वाइलर जस्िा हभेी रे्तसि प्रर्ोग गिा िसदकिे व्यवस्था रहकेो 

छ। 

सोही तिर्र्ावलीको तिर्र् ९७ को उपतिर्र् (१०) र्ा उपभोक्ता सतर्ति वा लाभग्राही 

सरु्र्दार्ले पाएको कार् आर्ैं  सम्पन्न गिुापिे र कुिै तिर्ााण व्यवसार्ी वा सब कन््र्ाक्िरबाि 

गराउि सदकिे छैि भिी उल्लेख गटरएको छ। 

 


