अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं}+

मिमि: २०७५।०८।२१ गिे

प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
------------------------------------------------फाॉके ख्जल्राभा ननभााण बइयहेको याष्ट्रष्डम गौयवको नसक्टा नसॊ चाइ आमोजनाको भूरनहय बख्ककएको, भूरनहयको
नडजाइनभा नै त्रुष्ट्रट तथा ननभााणकै क्रभभा ऩनन आमोजनाभा खष्ट्रटएका प्राष्ट्रवनधक, कन्सल्टे ण्ट, ननभााण व्मवसामीरे ऩमााप्त
सुऩयनबजन नगये को हुॉदा गुणस्तरयम कामा हुन नसकेको य एक ऩटकऩयीऺणका क्रभभा नहय बख्ककसकेकोभा
ऩुन:ऩयीऺण सभेत नगयी ननभााण व्मवसामीराई उन्भुख्ि ददएको बन्ने सभेत व्महोयाको उजुयीको सम्फन्धभा आमोगफाट
अनुसन्धान हुॉदा आमोजनाको SIP/MC/ICB/02 (चेनेज 17+700 दे ख्ख 35+000 सम्भ) भा नसॊ चाइ ष्ट्रवबाग तथा नसक्टा
नसॊ चाइ आमोजनाभा कामायत यहेका याष्टरसेवक कभाचायीहरुको सॊ रग्नताभा सम्ऩूणा सयोकायवारा तथा जानाकायहरुसॉग
गहन छरपर, नफस्तृत अध्ममन तथा अनुसन्धान, नहय ननभााणभा प्रमोग हुने भाटोको गुणस्तय ऩयीऺण तथा कमसको
उऩमुिता य ष्ट्रवस्तृत आमोजना प्रनतवेदनको तमायी नफना नै गुणस्तयमुि नहय ननभााणको रानग अऩरयहामा यहेका य
अननवामा ठाननएका गुणस्तय ऩयीऺण रगामतका प्रावधानहरु सभेत ठे क्का सम्झौताको कागजातभा उल्रेख नगयी
फदननमतका साथ छु टाई तथा अस्ऩष्टट य अऩूणा प्रावधान याखी, ष्ट्रवगतभा बएका अध्ममनफाट तमाय गरयएका
प्रनतवेदनहरु सभेत नऩढी नहेयी तथा नजयअन्दाज गयी, सतहभा नै दे ख्खने सददमौं दे ख्ख कामभ यहेको घुरनख्िर तथा
गुणस्तयहीन भाटोराई अनदे खा गयी गरत नडजाइन गये य हतायभा ठे क्का सम्झौता गयी आनथाक राब नरई
भ्रष्टटाचायजन्म कामा गने उद्देश्मका साथ अयफौं रुऩैमाॉ रगानी यहेको याख्ष्टरम गौयवको आमोजनाको ठे क्का सम्झौता
गने तथा ऩयाभिादाता M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्मानेख्जङ डाइये क्टय, आनधकारयक प्रनतनननध तथा
ननभााणस्थरका Team Leader य ननभााण कम्ऩनी CTCE-Kalika JV का प्रभुख तथा आनधकारयक प्रनतनननधको सॊ रग्नता
तथा नभरे भतोभा जानी जानी फदननमतका साथ सतहभा नै दे ख्खने गुणस्तयहीन घुरनिीर भाटोको प्रमोग गयी, ठे क्का
सम्झौताभा उल्रेख गरयएका गुणस्तय ऩयीऺणहरु सभेत नगयी तथा ठे क्का सम्झौताभा उल्रेख गरयएका गुणस्तयमुि
नहय ननभााणको रानग सहमोगी य भहकवऩूणा प्रावधानहरुको कामाान्वमन नगयी, नहयको कभजोय Embankment तथा
Concrete Lining को गुणस्तयहीन जोनी (Joint) ननभााण गये य सभग्रभा काभमावी नबएको कभजोय य गुणस्तयहीन
भूरनहय ननभााण गयी तथा उि खण्डको ननभााण ऩश्चात ऩटक ऩटक छोनडएको न्मून ऩानीको फहावराई नै 50 घ.भी.
ऩानीको ऺभता धान्न सक्ने गयी फनाएको नहयरे धान्न नसकी नहयको अनधकाॊि सॊ यचना ध्वस्त फन्न ऩुगेको य मो
क्रभ नहयभा ऩानी छोड्नासाथ ननयन्तय बैयहने अवस्थाभा यहेको कायण हार सम्भ उि आमोजना अन्तगात सो
खण्डको ननभााणभा बएको रगानी प्राम: िुन्म यहेको अवस्था प्रभाख्णत हुन आमो। साथै आमोजनारे ननभााण गये को
उि प्माकेजको नहयराई चरामभान फनाउन उि प्माकेज ननभााण गदाा रागेको रागत फयाफयको खचारे ऩनन ऩुग्ने
हो होइन बन्ने अनुभान नै गना नसष्ट्रकने ख्स्थनतभा यहेको अवस्था सभेत दे ख्खन आमो। ऩटक ऩटक नहयको
Embankment बख्ककएको अफस्थाभा ऩनन वेवास्ता गयी Defect Notification Period भा बएका कनभकभजोयीहरुको
भभात सॊ बाय गयी गुणस्तयमुि नहयको सुननख्श्चतता गनुऩ
ा नेभा सो नगयी Defect Notification Period सभेत व्मनतत गयी
गयाई ठकेदायराई उन्भुख्ि ददई नेऩार सयकायराई हानी नोक्सानी ऩुर्माउने ननमतका साथ बुिानी नरने य ददने

कामाहरु गये गयाएको सप्रभाण ऩुख्ष्टट हुन आएको हुॉदा उि कामाभा सॊ रग्न दे हाम फभोख्जभका तककारीन २१ जना
कभाचायी/ब्मख्िहरूराई दे हाम फभोख्जभको कसुयभा दे हाम फभोख्जभको सजामको भागदाफी नरई आज ष्ट्रविेष अदारत
काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।
नस.नॊ.
१

नाभ थय
सवादेव प्रसाद

ऩद

नफगो

आमोजना प्रभुख

-

सजाम भागदावी
भ्रष्टटाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को
उऩदपा (३) फभोख्जभको कसुयभा भ्रष्टटाचाय ननवायण
ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोख्जभ
सजामॉ

२

भीनयाज ढकार

नस.नड.इ.

-

"

३

सयोज चन्र ऩख्ण्डत

आमोजना प्रभुख

रु. 59,34,52,594।03

"

४

ददनरऩ फहादुय काकी

आमोजना प्रभुख

रु. 1,56,82,83,199।18

"

५

यभेि फस्नेत

आमोजना प्रभुख

रु. 2,13,76,79,920।31

"

६

सूम ा दे व थाऩा

नस.नड.इ.

रु. २७,२२,५९,३२१।०६

"

७

मोगेन्र नभश्र

नस.नड.इ.

रु. २७,२२,५९,३२१।०६

"

८

श्माभ फहादुय काकी

नस.नड.इ.

रु. 52,36,65,150।75

"

९

सुिीरचन्र दे वकोटा

नस.नड.इ.

रु. 58,59,24,719।28

"

१०

कृष्टण प्रसाद सुवेदी

नस.नड.इ.

रु. 17,08,43,605।82

"

11

प्रेभयाज ख्घनभये

नस.नड.इ.

रु. 10,40,15,343।13

"

12

फीयनसॊ ह धाभी

नस.नड.इ.

रु. 11,85,59,745।73

"

13

प्रकाि फहादुय काकी

नस.नड.इ.

रु.

"

१४

कभर प्रसाद ये ग्भी

नसचाइ ष्ट्रवबाग/

9,01,52,713।47
-

"

सुऩरयटे ख्न्डङग इख्न्जननमय
15

यनफनाथ फाफु श्रे ष्ठ

नसचाइ ष्ट्रवबाग/ नस.नड.इ.

-

"

१६

आख्िषबर खनार

नसचाइ ष्ट्रवबाग/ नस.नड.इ.

-

"

१७

ष्ट्रवक्रभ ऩाण्डे

नस.ष्ट्रट.नस.इा/ कानरका

रु. 2,13,76,79,920।31

कन्रक्िन जे.बी., प्रभुख

भ्रष्टटाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को
उऩदपा (४) य ऐ. दपा २३ फभोख्जभको कसुयभा
भ्रष्टटाचाय ननवायण ऐन, २०५९ दपा ८ को
उऩदपा (४) फभोख्जभ सजामॉ

१८

मुवयाज ऺेत्री

नस.ष्ट्रट.नस.इा/ कानरका

-

भ्रष्टटाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को

कन्रक्िन जे.बी.

उऩदपा (४) फभोख्जभको कसुयभा भ्रष्टटाचाय ननवायण

आनधकायीक प्रनतनीनध

ऐन, २०५९ दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ
सजामॉ

१९

उद्धवयाज चौरागाइा

M/S ERMC-ITECO
Nepal JV,

रु. 2,40,55,872।90

भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को
उऩदपा (४) य ऐ. ऐनको दपा २३ फभोख्जभको

म्मानेख्जङ्ग डाइये क्टय

कसुयभा भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ दपा ८ को
उऩदपा (४) फभोख्जभ सजामॉ

2०

हेभनीनध िभाा

M/S ERMC-ITECO
Nepal JV ,

-

भ्रष्टटाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को
उऩदपा (४) फभोख्जभको कसुयभा भ्रष्टटाचाय ननवायण

आनधकायीक प्रनतनीनध,

ऐन, २०५९ दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ
सजामॉ

२१

अरुण कुभाय चौधयी

M/S ERMC-ITECO
Nepal JV ,
Team Leader
/Irrigation Engineer

-

"

(रािेश्वर दगं ाल)
सह-समिव एवं प्रवक्ता

