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ववशषे अदालत, काठमाडौँ 
इजलास 

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेल 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री रमेशकुमार पोखरेल 

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री यमनुा भट्टराई 

फैसला 
मदु्दा नं.075-CR-०123 

(इजलास नं.1) 
नन.नं.189 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको तफफ बाट अनसुन्धान अनधकृतहरु रामकृष्ण 
सापकोटा, कृष्णराज पन्थ, सशुील शे्रष्ठ र नवराज काकीको प्रनतवेदनले नेपाल सरकार...1 

ववरुद्ध 

वटकाराज पाण्डेको नानत, चन्रराज पाण्डेको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला ख्चतवन भरतपरु 
महानगरपानलका वडा नं. १०, दीपेन्रनगर (साववक भरतपरु न.पा. वडा नं. १०) भई हाल 
काठमाडौँ ख्जल्ला, काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं. ४, नबशालनगर, चण्डोल बस्न े
नस.वट.नस.ई./कानलका कन्सट्रक्शन जे.नभ.का प्रमखु ववक्रम पाण्डे...............................1 

धनबहादरु क्षेत्रीको नाती, जगतबहादरु क्षेत्रीको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला ख्चतवन भरतपरु 
म.न.पा. वडा नं. ४, वैददकनगर (साववक ख्जल्ला ख्चतवन, गञु्जनगर गा.पा. वडा नं. ६, 
भवुनवस्ती) भई हाल भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ४, वैददकनगर, ख्चतवन बस्न े तत्कानलन 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ननमाफण व्यवसायी  नस.वट.नस.ई./कानलका कन्स्ट्रक्शन जे.भी.का 
आनधकाररक प्रनतनननध यवुराज क्षेत्री भनीन ेयवुबहादरु क्षते्री.....................................1 

नडल्ली प्रसाद चौलागाईको नाती, वटका प्रसाद चौलागाईको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला 
रामेछाप गनु्सी भदौरे गा.पा. वडा नं. ४ (साववक गनु्सी भदौरे गा.वव.स. वडा नं. ४) भई 
हाल काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १०, नयािँबानशे्वर काठमाडौं बस्ने तत्कानलन नसक्टा 
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नसिँचाइ आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था ERMC का प्रनतनननधको डाइरेक्टर उद्धवराज 
चौलागाई.....................................................................................................1  

देवीदत्त शमाफको नाती, दयानीनध शमाफको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला रुपन्देही, नसद्धाथफ नगर 
न.पा. वडा नं.६, दयापथ स्थायी ठेगाना भई हाल बढुानीलकण्ठ न.पा. वडा नं.९, 
बढुानीलकण्ठ, काठमाडौं बस्ने तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था 
ERMC/ITECO JV का आनधकारीक प्रनतनीनध हेमनीनध शमाफ.......................................1 

तेजनारायण चौधरीको नाती, श्याम नारायण चौधरीको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला सप्तरी, 
नतलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा न. ३, सकरपरुा (साववक सकरपरुा गा.वव.स. वडा नं. ८) 
भई हाल ख्जल्ला सप्तरी, राजववराज न.पा. वडा नं. ३, राजदेवी रोड बस्ने तत्कानलन नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनाको सल्लाहकार संस्था ERMC/ITECO JV का वटम नलडर तथा इररगेशन 
इख्न्जननयर अरुण कुमार चौधरी.........................................................................1 

कुम्भध्वज काकीको नाती, ख्चत्रध्वज काकीको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला धनषुा जनक 
नन्दनी गाउिँपानलका वडा नं.४ खजरुी (साववक खजरुी चन्हा गा.वव.स. वडा नं. ६) भई 
हाल ख्जल्ला काठमाडौ, काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं. ३१ नयािँबानेश्वर बस्ने 
तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको योजना ननदेशक पदमा कायफरत रवह हाल 
अवकाशप्राप्त ददलीप वहादरु काकी.....................................................................1 

धनन्जय पख्ण्डतको नाती, स्व. श्रीभक्त पख्ण्डतको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला तनहुिँ, भान ु
नगरपानलका वडा नं. ६ (साववक तनहुिँसरु गा.वव.स. वडा नं. १) भई हाल ख्जल्ला 
काठमाडौ, बढुाननलकण्ठ न.पा. खड्गभरकाली वडा नं. ७ बस्न ेतत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको योजना ननदेशक तथा हाल नसिँचाइ ववभागको महाननदेशक पदमा कायफरत 
सरोजचन्र पख्ण्डत..........................................................................................1 

जीतबहादरु थापाको नाती, नारायण प्रसाद थापा क्षेत्रीको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला इलाम, 
फाकथोकथङु्ग गाउिँपानलका (साववक कोल्वोटे गा.वव.स.) भई हाल ख्जल्ला काठमाडौ, 
काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं. ४, सकेुधारा बस्न े तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत सयुफदेव थापा क्षते्री...............1 

रामदत्त नमश्रको नाती, हररनाथ नमश्रको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला तनहुिँ, भान ुन.पा. वडा 
नं. ११, रुपाकोट टोल (साववक रुपाकोट गा.वव.स. वडा नं. ९) भई हाल ख्जल्ला 
काठमाडौ, काठमाडौं महानगरपानलका वडा नं.१६, बोहोराटार बस्ने तत्कानलन नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनाको नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत योगेन्र नमश्र............1 

मानबहादरु काकीको नाती, वहक्मत बहादरु काकीको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला काठमाडौं, 
काठमाडौ महानगरपानलका वडा नं. २ लाख्जम्पाट बस्न े तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत श्याम बहादरु काकी............1 

कूलचन्र देवकोटाका नाती, लोकचन्र देवकोटाका छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला गोरखा, 
पालङु्गटार न.पा. वडा नं. ३ (साववक आिँपवपपल गा.वव.स वडा नं. ३) भई हाल ख्जल्ला 
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काठमाडौं, टोखा नगरपानलका वडा नं. ३ बस्न े तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत सखु्शलचन्र देवकोटा...........................1 

मोनतराम सवेुदीको नाती, इश्वरी प्रसाद सवेुदीको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला रोल्पा, 
सनुनलस्मनृत गा.पा. वडा नं. २, महेन्री टोल (साववक खुंग्री गा.वव.स वडा नं. ६) भई हाल 
ख्जल्ला दाङ्ग घोराही न.पा. वडा नं. १७, बेलभार बस्न े तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत कृष्ण प्रसाद सवेुदी..............1 

कलाधर ख्घनमरेको नाती, नसख्ध्द प्रसाद ख्घनमरेको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला सखेुत, पञ्चपरुी 
न.पा. वडा नं. ९ (साववक ववद्यापरु गा.वव.स. वडा नं. २) भई हाल ख्जल्ला सखेुत, पञ्चपरुी 
न.पा. वडा नं. ९ बस्ने तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको नसननयर नडनभजनल 
इख्न्जननयर पदमा कायफरत प्रमेराज ख्घनमरे...........................................................1 

दल नसंह धामीको नाती, जय नसंह धामीको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला वैतडी, नडलासैनी  
गा.पा. वडा नं. ७, खेतागाउिँ-९ (साववक नडलासैनी गा.वव.स. वडा नं. ५) भई हाल ख्जल्ला 
कञ्चनपरु, भीमदत्त नगरपानलका वडा नं. ४, महेन्रनगर बस्न े तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत ववर नसंह धामी...................1 

खड्ग बहादरु काकीको नाती, हररबहादरु काकीका छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला सलाफही, 
ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.२ (साववक भख्क्तपरु गा.वव.स वडा नं.४) भई हाल ख्जल्ला 
काठमाडौं, बढुाननलकण्ठ नगरपानलका वडा नं. १३, कपन बस्ने नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत प्रकाशबहादरु काकी.............1 

शंकर ढकालको नाती, खेमकणफ ढकालको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला पाल्पा, पूवफ खोला 
गा.पा. वडा  नं. १ (साववक नसलवुा गा.वव.स. वडा नं.-१) भई हाल ख्जल्ला लनलतपरु, 
लनलतपरु म.न.पा. वडा नं. १४, कुसनु्ती बस्न े तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत नमनराज ढकाल...................................1 

गोववन्दमान बाब ु शे्रष्ठको नाती, केशरमान बाब ु शे्रष्ठको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला 
काठमाडौं, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २१, मन्जशु्री टोल भई हाल ख्जल्ला लनलतपरु, 
गोदावरी न.पा. वडा नं. १२, ठेचो टोल बस्ने तत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर पदमा कायफरत रववनाथ बाब ुशे्रष्ठ................................1 

अंशमुाली खनालको नाती, उमाभर खनालको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला तनहुिँ, भान ुन.पा. 
वडा नं. ६, नसम्पानी (साववक तनहूिँसरु गा.वव.स. वडा नं. २) भई हाल ख्जल्ला काठमाडौं, 
टोखा न.पा. वडा नं. ११, बस्ने बागमती सधुार आयोजनामा नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर 
पदमा कायफरत आख्शषभर खनाल.......................................................................1 

बलभर रेग्मीको नाती, शशीधर रेग्मीको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला पािँचथर, नमक्लाजङु 
गा.पा. वडा नं. ७ (साववक नलम्बा गा.वव.स. वडा नं. ४) भई हाल ख्जल्ला लनलतपरु, 
लनलतपरु म.न.पा. वडा नं. २, सानेपा बस्ने तत्कालीन नसिँचाइ नबभागको सपुररटेख्न्डङ्ग 
इख्न्जननयर पदमा कायफरत कमलप्रसाद रेग्मी.........................................................1 
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ववश्वशे्वर राउतको नाती, रामनन्दन राउतको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला पसाफ, भवानीपरु 
गा.पा. वडा नं. ४ (साववक भवानीपरु गा.वव.स. वडा नं. ४) भई हाल ख्जल्ला काठमाण्डौं, 
का.म.न.पा. वडा नं. ९, वपंगलास्थान बस्न ेतत्कानलन नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको योजना 
ननदेशक पदमा कायफरत रवह हाल अवकाशप्राप्त सवफदेव प्रसाद...................................1 

पषु बहादरु बस्नेतको नाती, कोमल बहादरु बस्नेतको छोरा, स्थायी वतन ख्जल्ला भोजपरु, 
षडानन्द न.पा. -२ (साववक तङु्गेछा गा.वव.स., वडा नं. ६) भई हाल ख्जल्ला सनुसरी, बराह 
न.पा. वडा नं. ६, रामचोक (साववक महेन्रनगर गा.वव.स.-२) बस्ने तत्कानलन नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनाको आयोजना ननदेशक पदमा कायफरत रमेश बस्नते............................1 

 

 मदु्धााः नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरी भ्रष्टाचार गरेको। 

 ववशेष अदालत ऐन, 2059 को दफा 6 तथा नमनत 2059।05।06 को नेपाल राजपत्रमा 
प्रकाख्शत सूचनाबमोख्जम यसै अदालतको क्षेत्रानधकारनभत्र रही दायर हनु आएको प्रस्ततु मदु्दाको संख्क्षप्त 
तथ्य एवम ्ठहर यसप्रकार रहेको छ: 

तथ्य खण्ड 

1. उजरुी ननवेदन:- बािँके ख्जल्लामा ननमाफण भइरहेको राविय गौरवको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
मलुनहर भख्त्कएको, मलुनहरको नडजाइनमा नै त्रवुट रहेको, गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरी गराई 
भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेसमेत व्यहोराको उजरुी ननवेदन। 

2. अनसुन्धानबाट देख्खएका वस्तखु्स्थनत:- अरबौं लगानीको राविय गौरवको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
ननमाफण शरुु गनुफ भन्दा पवहले सम्बख्न्धत परामशफदाताबाट ववस्ततृ रुपमा सो स्थानको सकु्ष्म अध्ययन 
नगरी नडजाइन गरेको। जस्तै: घलुनशील माटोको प्रकृनत, बषाफमा आउन सक्न ेपानीको उख्चत ननकास 
कसरी गने आदद। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका प्राववनधक कमफचारीहरुबाट समेत सपुरनभजन पयाफप्त 
मात्रामा नगनाफले ननमाफणकै चरणमा design defects हरुको Rectification हनु नसकेको। Contract no: 
SIP/MC/ICB-02 को DLP २०७३ माघ मवहनामा समाप्त भएको तथा उक्त नहरमा पवहलो चोटी 
असफल परीक्षण भएपनछ पनु: पानी पठाई परीक्षण समेत नगरेको अवस्थामा DLP समेत थप नगरी 
ठेकेदारलाई उन्मकु्ती ददइ Remedial/counter measures work का लानग भनी कररव २ अरब 
रुपयािँको लागत अनमुान तयार पारेको भनी बखु्िन आएको जसबाट नेपाल सरकारलाई ननमाफण भएको 
१ वषफ पनन नपगु्दै र final payment certificate जारी नहुिँदै नै ठूलो आनथफक दावयत्व वहन गनुफपने 
अवस्था सजृना हनु सक्ने अवस्था देख्खएको। स्थलगत ननरीक्षणको क्रममा नहरको Embankment 

ननमाफण कायफ गणुस्तरीय छ भन्न ेअवस्था नदेख्खएको। 

3. पषृ्ठभनूम:-मध्यपख्िमाञ्चल ववकास क्षेत्रको बािँके ख्जल्लामा अवख्स्थत नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाले बािँके 
ख्जल्लाको अगैयाख्स्थत राप्ती नदीमा बािँध ननमाफण गरी ख्जल्लाको राप्ती पख्िम (दायािँ) तफफ का साववक 
३४ वटा गा.वव.स. र नेपालगञ्ज तथा कोहलपरु नगरपानलका अन्तरगतको ३३,७६६ हेक्टर एवम ्
राप्ती पूवफ (बायािँ) तफफ का ९ वटा गा.वव.स. को ९००० हेक्टर गरी कुल ४२,७६६ हेक्टर 
कृवषयोग्य भनूममा नसिँचाइको लानग पानी उपलब्ध गराउन ेलक्ष्य राखेको देख्खन्छ। सन ्१९७५ मा 
यस आयोजनाको Pre-feasibility Study परामशफदात ृफमफ Lahmeyer International GMbH ले शरुु गरी 
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सन ्१९८० मा प्रनतवेदन पेश गरेको देख्खन्छ। वव.सं. २०५९ सालमा यरुोपेली संघको सहयोगमा 
पनु: यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गररएको देख्खन्छ। तत्कानलन समयमा आयोजनाको कुल 
लागत ७ अरब ४५ करोड अनमुान गररएको देख्खन्छ। सो समयमा योजनाको कायाफन्वयन ७ (सात) 
बषफको राख्खएको देख्खन्छ। नेपाल सरकारले नसिँचाइ ववभागमाफफ त आ.व. २०६१/०६२ बाट आफ्नै 
आनथफक तथा प्राववनधक श्रोतबाट आयोजना कायाफन्वयनको प्रवक्रया अगानड बढाएको देख्खन्छ तर 
ननमाफण कायफ भने आ.व. २०६३/०६४ मा शरुु भएको देख्खन्छ। आयोजनाको संशोनधत कूल लागत 
२५ अरब २ करोड भएको देख्खन्छ भने संशोनधत ननमाफण सम्पन्न हनुे समय आ.व. २०७६/०७७ 
भएको देख्खन्छ। संशोनधत लागत अनमुान मध्ये डुिँडुवा नसिँचाइ प्रणाली ननमाफणको लानग साउदी अरब 
सरकारबाट २ अरब ४१ करोड रुपैयािँ बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन े गरी सम्िौता 
भएको देख्खन्छ भन्ने समेत व्यहोराहरु नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाबाट तयार पाररएको आयोजनाको 
संख्क्षप्त पररचय तथा अद्यावनधक प्रगनत र अवस्था 2075 र नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको च.नं. 07 
नमनत 2074/6/31 को पत्रसाथ नसिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइएको योजनाको अद्यावनधक वववरणबाट 
देख्खन्छ। 

4. नसक्टा नसिँचाइ योजनाको आयोजनाको मतुय मतुय ववशषेताहरु 

१. आयोजनाको नाम  : नसक्टा नसिँचाइ आयोजना 
२. नसंख्चत हनुे क्षेत्र : ४२,७६६ हेक्टर 

३. पानीको श्रोत : पख्िम राप्ती नदी 
४. न्यनुतम बहाव  : ८.५ क्यमेुक्स 

५. नडजाइन बहाव : ८,२५५ क्यमेुक्स 

६. मलुबािँधको वकनसम : एकलेनको पलु तथा दवैु नतर अण्डरस्लइुस सवहतको  
    ब्यारेज 

७. बािँधको लम्बाइ : 317 मीटर 

८. स्पान संतया र लम्बाइ : ब्यारेज भागमा १३ वटा १७ मीटर स्पानका गेटहरु,  
    अण्डरस्लइुस भागमा दायािँ तफफ  जम्मा १० मीटर स्पानका 
   नतनवटा गेटहरु र बायािँ तफफ  जम्मा १० मीटर स्पानका २ 
    वटा गेटहरु 

९. Desilting Basin को लम्बाइ : ६४० मीटर 

१०. Flushing channel को लम्बाई : १४५० मीटर (दायािँ) र ८५० मीटर (बायािँ) 

११. मलुनहर 

(क) कुल लम्बाइ  : 45.25 वक.मी. (दायािँ) र ५३.५० वक.मी. (बायािँ) 

(ख) आइडल लम्बाइ : 30 वक.मी. (दायािँ), १.5 वक.मी. (बायािँ) 

(ग) स्लोप  : 1:17000 (दायािँ), १:25000 देख्ख १:35000  (बायािँ) 

(घ) ठूला संरचनाहरु : 136 वटा (दायािँ), १४४ वटा (बायािँ) 

१२. नहरको क्षमता :    

(क) ५० घ.मी. प्रनतसेकेन्ड (दायािँ)  
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(ख) १५घ.मी. प्रनतसेकेन्ड (बायािँ) 

१३. शाखा नहर  

(क) संतया    : 7 वटा (दायािँ), ९ वटा (बायािँ) 

(ख) कुल लम्बाइ  : 233 वक.मी. (दायािँ), १४५ वक.मी. (बायािँ) 

१४. आन्तररक प्रनतफल दर  : 18 % 

१५. लाभाख्न्वत जनसंतया  : 4,49,588 

१६. लाभख्न्वत घरधरुी संतया : 46,715 

१७. आयोजना कायाफन्वयन चरण 

  फेज १  : मलुबािँध, नडनसख्ल्टङ बेनसन सवहत ननमाफण 

  फेज २  : मलुनहर तथा शाखा नहर ननमाफण 

  फेज ३  : नसंख्चत क्षेत्र ववकास/बचाउ 

भन्न े समेत व्यहोराहरु नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाबाट तयार पाररएको आयोजनाको संख्क्षप्त 
पररचय तथा अद्यावनधक प्रगनत र अवस्था 2075 र नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको च.नं. 07 
नमनत 2074/6/31 को पत्रसाथ नसंचाइफ मन्त्रालयमा पठाइएको योजनाको अद्यावनधक 
वववरणबाट देख्खन्छ। 

5. नसक्टा नसिँचाइ आयोजना अन्तगफत भएको ठेक्काहरुको वस्तखु्स्थनत:- 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजना अन्तगफत भएका ठेक्काहरुको वस्तखु्स्थनत ननम्नानसुार रहेको अवस्था नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनाबाट तयार पारी आयोग समक्ष प्राप्त हनु आएको ठेक्का सम्िौताको वववरण आ.व 
075/076 को तानलका वववरणमा देहाय बमोख्जम रहेको उल्लेख भएको देख्खन्छ। 

क्र.स. 
 

ठेक्का नं. कायाफन्वयन 
स्थान 

कामको वववरण सम्िौता रकम 
(रु हजारमा) 

कैवफयत 

१. SIP/HW/ICB/01 Desilting 
basin and 
weir cum 
bridge 

मलु बािँध ननमाफण १८५५०५१ सम्पन्न 

२. SIP/HW/ICB/02  मलु बािँधमा ख्स्टल गेट ११०९२७७ सम्पन्न 

३. SIP/MC/ICB/01 0+614-
12+037 

मलु नहर ननमाफण १६७०४९७ सम्पन्न 

४. SIP/MC/NCB/01 12+037-
13+000 

मलु नहर ननमाफण 65001 सम्पन्न 

5. SIP/MC/NCB/02 13+000-
14+000 

मलु नहर ननमाफण 52079 सम्पन्न 

6. SIP/MC/NCB/03 14+000-
15+000 

मलु नहर ननमाफण 56407 सम्पन्न 

7. SIP/MC/NCB/04 15+000-
16+000 

मलु नहर ननमाफण 89125 सम्पन्न 

8. SIP/MC/NCB/05 16+000-
17+000 

मलु नहर ननमाफण 96901 सम्पन्न 

9. SIP/MC/NCB/06 17+000- मलु नहर ननमाफण 86194 सम्पन्न 
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17+700 

10. SIP/MC/ICB/02 17+700-
35+000 

मलु नहर ननमाफण 2117566 सम्पन्न 

11. SIP/MC/ICB/03 35+000-
45+250 

मलु नहर ननमाफण 1635826 सम्पन्न 

१२. SIP/FDR/NCB/01  मलु नहरमा बाढीबाट 
क्षनतग्रस्त नहर/संरचना 
बचावट कायफ 

85185 सम्पन्न 

13. SIP/MC/NCB/07  Construction of canal 
lining, drain & 
protection work 

35432  

१४. SIP/MC/HW/NCB/01  कम्पाउन्ण्ड वाल 
ननमाफण, क्रस डे्रनेज 
तथा लाईननङ्ग कायफ 

12427  

15. SIP/MC/RP/NCB/01  मलु नहर ममफत सधुार 
तथा संरक्षण कायफ 

17806  

16. SIP/MC/Gate/NCB/01  मलु नहरमा गेट 
लगाउने कायफ 

23305  

17. SIP/EMC/ICB/01  पूवी नहर तथा शाखा 
प्रशाखा ननमाफण 

3069859  

18. SIP/DIS/MC/ICB/01  डुण्डुवा नसिँचाइ प्रणाली 988118  
19. SIP/SBC/NCB/01  नसधननया शाखानहरको 

चेनेज 0+000 देख्ख 
६+000 सम्म 
नहर/संरचना ननमाफण 

93205  

20. SIP/SBC/NCB/02  नसधननया शाखानहरको 
चेनेज 6+000 देख्ख 
19+000 सम्म 
नहर/संरचना ननमाफण 

105469  

21. SIP/SBC/NCB/03  नसधननया शाखानहरको 
उपशाखा प्रशाखा 
ननमाफण 

124233  

२२. SIP/CAP/NCB/01  मलुबािँध तथा बैजापरुमा 
नसंख्चत क्षेत्र बचावट 

61047  

23. SIP/CAP/NCB/02  चटार तथा नसधननयामा 
नसंख्चत क्षेत्र बचावट  

76377  

24. SIP/CAP/NCB/03  चटार तथा नसधननयामा 41658  
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नसंख्चत क्षेत्र बचावट 
25. SIP/CAP/NCB/04  ख्िंिरीमा नसंख्चत क्षेत्र 

बचावट 
24909  

26. SIP/CAP/NCB/05  परुवामा नसंख्चत क्षेत्र 
बचावट 

28134  

27. SIP/CAP/NCB/06  अगैयामा नसंख्चत क्षेत्र 
बचावट 

19771  

28. SIP/CAP/NCB/07  नसधननयाघाटमा नसंख्चत 
क्षेत्र बचावट 

105989  

29. SIP/CAP/NCB/08  ववनौंनामा नसंख्चत क्षते्र 
बचावट 

४७२५७  

30. SIP/CAP/NCB/09 (Re)  Construction of 
Revetment and Spur 
at MuguwaKhola 

16432  

31. SIP/CAP/NCB//10 (Re)  River training works at 
HarkundiKhola 

24010  

32. SIP/ CAP/NCB/11  Construction of 
embankment  and 
protection work at 
JharnaKhola 

10145  

33. SIP/ CAP/NCB/12  Construction of 
protection work at 
Dunduwa in 
SidhaniyaKhola 

13072  

34. SIP/ CAP/NCB/13  Construction & 
protection work at 
BoksiniKhola near 
Sikta Barrage and 
causeway at 
SukharKhola 

8992  

35. SIP/ CAP/NCB/14  Command area 
protection works at 
ParuwaKhola 

8181  

36. SIP/ CAP/NCB/15(Re)  Command area 
protection works at 
JhijhariKhola 

18934  

37. SIP/ CAP/NCB/16  Command area 
protection works at 
Rapti River 2700 m 
downstream from 
SidhniyaGhat Bridge 

84561  

38. SIP/DR/NCB/01  Drainage 
Development work at 

71173  
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PidariNala 

39. SIP/DR/NCB/02  Drainage 
Development work at 
KiranNala&junction 

77096  

40. SIP/RMC/AKL/NCB/01  Construction of canal 
and structures of 
Akalgharwa 
Secondary Canal 

76726  

41. SIP/RMC/GHW/NCB/01  Construction of canal 
and structures of 
Gohawa Sub 
Secondary Canal 

69000  

42. SIP/RMC/PRS/NCB/01  Construction of canal 
and structures of 
Persenipur Secondary 
Canal 

73585  

43. SIP/RMC/PDR/NCB/01  Construction of canal 
and structures of 
Pidari Secondary 
Canal 

७६०५८  

 कुल   १४४२२०७०  
 

6. दायािँ तफफ को मलु नहरको नडजाईन सम्बन्धी वववरण:- दायािँ तफफ को मलु नहरको रेखाङ्कन 
ननम्नानसुारको क्षेत्रबाट जाने गरी नडजाईन गररएको र सोही अनसुार ननमाफण गररएको अवस्थाहरु 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाबाट तयार पाररएको आयोजनाको संख्क्षप्त पररचय तथा अद्यावनधक प्रगनत 
अवस्था 2075 र नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको च.नं. 07 नमनत 2074/6/31 को पत्रसाथ नसंचाइफ 
मन्त्रालयमा पठाइएको योजनाको अद्यावनधक वववरणबाट देख्खन्छ। 

चेनेज 0+000 देख्ख 0+614   : अगैया ग्रानमण क्षेत्र 

चेनेज 0+६१४ देख्ख १८+०४३ : जङ्गल क्षेत्र, बािँके राविय ननकुञ्जको Buffer Zone,   
र गभरपरु तथा माथेबास बस्तीको केवह भाग 

चेनेज १८+0४३ देख्ख २३+८०० : बािँके राविय ननकुञ्जको जङ्गल क्षेत्र 

चेनेज २३+८00 देख्ख २५+6५७ : ढकेरी ग्रामीण क्षेत्र 

चेनेज २५+६५७ देख्ख २६+०९३ : बािँके राविय ननकुञ्जको जङ्गल क्षेत्र 

चेनेज 26+093 देख्ख 34+000 : सामदुावयक बन क्षेत्र 

चेनेज 34+000 देख्ख 45+250 : खेत र बस्ती 
मलु नहरको सम्पूणफ लम्बाइको नभत्री भागमा कंवक्रटको तह (Lined canal) तथा Trapezoidal section 
हनु े गरी नडजाइन गररएको देख्खन्छ।नहर नडजाइनको मतुय मतुय ववशेषता ननम्नानसुार भएको 
देख्खन्छ। 

 Shape of canal : Trapezoidal with rounded bottom corners with side  
slope 1:1.5 in inner slope and 1:1.5 to 1.75 in outer slope 

Longitudinal slope of canal : 1:7000 
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Canal Bed width  : 8.5 m 
Depth    : 3.25 m 
Free board   : 0.75 m 
Berm width   : 2 m  
Service road width   : 4.6 m (25 cm gravel, on left bank) 
Other bank width  : 3 m 

Concrete panel (Lining)  : 7.5 m width and 10 cm thick (PCC M15) with single layer 
of 7 mm diameter bars with spacing 35 cm bothway 

7. Embankment ननमाफणको गणुस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातको 
Volume 2 (Contract Document Volume 2 of 2) ननमाफण कायफको गणुस्तर सम्बन्धी व्यवस्था 
(Specification) गररएको देख्खन्छ। सो कागजातको Clause 3.2 (पेज नं. G3-5) मा नहर बनाउिँदा 
प्रयोग गररने माटो (Embankment) को गणुस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गररएको देख्खन्छ। सो 
Clause मा Embankment को गणुस्तर ननधाफणका लानग गनुफपने परीक्षणका सम्बन्धमा उल्लेख गररएका 
मतुय मतुय प्रावधानहरु ननम्नानसुार भएको देख्खन्छ। 

(a) Not less than seven (7) days before he intends to commence the works, the contractor shall 
submit to the Engineer for his approval the details of his proposed method of obtaining 
embankment materials. 

(b) The contractor shall not commence any work necessary for furnishing the materials until the 
Engineer’s approval has been obtained. 

(c) The Contractor shall carryout the tests to determine the natural and optimum moisture 
content and the maximum dry density of the soils in a given area. 

(d) The frequency of tests shall be as follows: 
i. Particle size  : Every 2000 cu.m or every change in source 

ii. Atterberg’s limits :Every 2000 cu.m or every change in source 
iii. Moisture density relationships  : Every 2000 cu.m or every change in source 
iv. Natural moisture content     : Every 500 sq.m 
v. Field density       : Every 500 sq.m 

(e) No separate payment shall be made for the field embankment tests. All costs of furnishing, 
materials, labors, construction equipment and executing, the field embankment tests shall 
be included in the unit rates for applicable embankment items in the bill of quantities. 

यसरी नहरको Embankment ननमाफणको क्रममा Particle size, Atterberg’s limits, Moisture density 

relationships, Natural moistrure content र Field density गरी पािँच वकनसमका Test हरु मानथ 
उल्लेख गररए अनसुारको Frequency मा ठेकेदारले आफ्नै खचफमा अननवायफ रुपमा गनुफपने देख्खन्छ। 
तर मानथ भननएका Test हरु मध्ये Particle size र Atterberg’s limits गरी दईु वकनसमका Test हरु 
नहर ननमाफण गदाफ कुनै पनन Frequency मा गररएको देख्खंदैन।  

गणुस्तर परीक्षणबाट आएको ननतजा (Result) के कनत हनुपुने भन्न ेतथा Soil Sampling र Testing का 
सम्बन्धमा ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजात (Contract Document, Volime 2, Page G3-9) मा 
ननम्नानसुार उल्लेख गररएको देख्खन्छ। 

(a) The Contractor shall carry out control tests on fill materials as required in the 
specification, as and when required by the Engineer. 

(b) The Engineer shall have unrestricted access to the soil laboratories and their test 
results. Tests required are: 
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i. Moisture content : IS 2720 Part II or BS 1377 – 1A 
ii. Grain size analysis : BS 1377 – 7B and 7C 

iii. Liquid limit : BS 1377 – 2A 
iv. Plastic limit  : BS 1377 – 3 
v. Compaction Test : IS 2720 Part VIII 

vi. Field density tests : Earth Manual, USBR 
(c) The contractor shall provide the necessary equipment, labor and transport for 

carrying out the sampling and testing in the Site laboratory. 
(d) The soil samples shall be stored and tested at the site Site Laboratoryunder the 

supervision of the Engineer. 
(e) Moisture content, checked in accordance with IS 2720 (Part II), at the time of 

compaction shall be between 95 percent and 105 percent of the optimum moisture 
content. 

(f) The dry density of the soil in the compacted materials shall not be less than ninety 
five (95) percent of the maximum dry density as determined by IS 2720, Part VIII. 

यसरी ठेकेदारले सम्िौता सम्बन्धी कागजात (Specification) अनसुार र इख्न्जननयरको सपुरीवेक्षणमा 
इख्न्जननयरको ननदेशनबमोख्जम Moisture content को लानग  IS 2720 Part II or BS 1377 – 1A, Grain 

size analysis को लानग BS 1377 – 7B and 7C, Liquid limit को लानग BS 1377 – 2A, Plastic limit 

को लानग  BS 1377 – 3, Compaction Test को लानग IS 2720 Part VIII र Field density tests को 
लानग  Earth Manual, USBR मा उल्लेख गररएको प्रवक्रया अपनाई गणुस्तर परीक्षण गनुफ पने 
देख्खन्छ। गणुस्तर परीक्षणबाट प्राप्त ननतजाका सम्बन्धमा Optimum moisture content को 95 देख्ख 
105 प्रनतशतको बीचमा Moisture Content हनुपुने तथा Maximum dry density को 95 प्रनतशत 
भन्दा कम Compacted material को dry density हनु नहनु े भनी उल्लेख गररएको देख्खन्छ। तर 
Grain size analysis, liquid limit र Plastic limit Test हरुको लानग Testing Procedure उल्लेख गररएता 
पनन सो Test हरु बाट प्राप्त ननतजा के कनत हनु ु पने भन्न े ववषयमा सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा 
कही ंकतै उल्लेख भएको देख्खंदैन तथा सो Test हरु गररएको पनन देख्खंदैन।  

8. ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गररएका Test हरुको अपररहायफता र प्रयाफप्तता:- 
ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजात (Contract Document, Volime 2) मा उल्लेख गररएको Field 

Embankment Tests को प्रावधानहरुको अपररहायफता र सो Test हरु गणुस्तरीय Canal Embankment 

ननमाफणको लानग प्रयाफप्त भए/नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रनतवेदन ददन सो सम्बन्धी ववषयका 
ववज्ञहरु Dr. Bishwa R.S. Shahi र Dr. Indra P. Acharyaलाई 2075/6/11 को पत्र माफफ त अनरुोध 
गररएकोमा 2075/6/17 गते प्रनतवेदन प्राप्त भएको नथयो। सो प्रनतवेदनमा उल्लेख गररएका मतुय 
मतुय व्यहोरा ननम्नानसुार रहेको पाइन्छ। 

a) For canal embankment construction quality tests of canal embankment that has been 
included in the specification are not sufficient. 

b) For canal embankment material tests that have been included in the project specification are 
necessary but not adequate and the engineer should carry out the tests included in the 
specification. 
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c) For canal embankment material tests that have been included in the project specification are 
necessary but not adequate and cannot be assured unless and otherwise some geotechnical 
tests should be carried out. 

d) Geotechnical tests requirements are not sufficient for such project. 
e) Requiements of geotechnical requirements for backfill for structures have not been 

mentioned. 
f) It has been allowed to use the local materials whichever present in the site. At least the 

minimum requirements like grading, type of soil for using as backfill material should be 
included as the minimum and maximum grading limit and geotechnical parameters 
requirements. 

g) Requirements of the backfill material for the project should b mentioned in the project 
specification like interms of strength of soil (CBR value %) and strength parameter like 
cohesion and angle of friction. 

h) Seepage of the backfill material should be analyzed and requirements of coefficient of 
permeability should be provided at the specified compaction. Plasticity index requirement 
for the backfill material should be mentioned. 

i) A slope stability analysis analysis should be conducted using ordinary method to determine a 
suitable side slope. 

यसरी सम्बख्न्धत ववषयका ववज्ञहरु Dr. Bishwa R.S. Shahi र Dr. Indra P. Acharya ले पेश गरेको 
प्रनतवेदनमा उल्लेख गररए अनसुार ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा गणुस्तर ननधाफरणका लानग 
उल्लेख गररएका Test हरु आवश्यक र अननवायफ गनुफ पने तर पयाफप्त देख्खंदैनन।्उल्लेख गररएका Test 

हरुका अलवा Geotechnical Test हरु; CBR, Cohesion, Angle of internal friction को Test नगदाफ 
सम्म Canal Embankment को गणुस्तर यवकन गनफ सवकन ेअवस्था देख्खंदैन। ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी 
कागजातमा Soil को grading तथा Plasticity Index को अनधकतम र न्यूनतम Value उल्लेख गररन ु
जरुरी देख्खन्छ। साथै Canal Embankment बाट पानी कनत Seepage हनु्छ भनी यवकन गनफ 
Compacted material को Permeability Test तथा Embankment को Safe Slope थाहा पाउनको लानग 
Slope stability analysis समेत गनुफ पने देख्खन्छ। तर नसक्टा नसिँचाइ योजनामा Geotechnical Test 

हरु; CBR, Cohesion, Angle of internal friction तथा Permeability Test  र Slope stability analysis 

को प्रावधान ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा नै उल्लेख गररएको देख्खंदैन। साथै Soil को grading 

तथा Plasticity Index को उपयकु्त अनधकतम र न्यूनतम Value उल्लेख समेत उल्लेख गररएको 
देख्खंदैन। अत: नसक्टा नसिँचाइ योजनाको नडजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गदाफको 
समयमा Canal Embankment  को गणुस्तर ननधाफरण सम्बन्धी प्रावधानमा त्रटुी भएको देख्खन्छ।  

9. ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातको General Conditions of Contract (GCC) खण्डमा Contractor को 
ख्जम्मेवारी, गणुस्तर परीक्षण तथा Defect Notification Period सम्बन्धमा उल्लेख गररएका महत्वपूणफ 
प्रावधानहरुाः- ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजात (Conditions of Contract for Construction, FIDIC 

1999) को General Conditions of Contract (GCC) खण्डमा खण्डमा गणुस्तर परीक्षण, Contractor को 
ख्जम्मेवारी तथा Defect Notification Period सम्बन्धमा ननम्नामसुारको व्यहोरा उल्लेख भएको 
देख्खन्छ। 
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a) Clause 4.12 मा Unforseable Physical Conditions को सम्बन्धमा “If the contractor encounters 

adverse physical conditions which he considers to have been Unforseable, the contractor 

shall give notice to the engineer as soon as practicable” भन्न ेप्रावधान उल्लेख भएको देख्खन्छ। 

b) Clause 7.4 मा Testing को सम्बन्धमा “The Engineer may, under clause 13 [Variations and 

Adjustments], vary the location or details of specified tests, or instruct the Contractor to 
carry out additional tests. If these varied or additional tests show that the tested plants, 
Material or workmanship is not in according with the contract, the cost of carrying out this 

Variation shall be borne by the contractor, notwithstanding other provisions of Contract” भन्न े
प्रावधान उल्लेख भएको देख्खन्छ। 

c) Clause 11.3 मा Extension of Defect Notification Period को सम्बन्धमा “The Employer shall be 

entitled subject to Sub-Clause 2.5 [Employer’s Claims] to an extension of Defect Notification 
Period for Works or a Section if and to the extent that the Works, Section or a major item of 
Plant (as the case may be, and after taking over) cannot be used for the purpose for which 
they are intended by reason of a defect or damahe. However, a Defect Notification Period 

Shall no be extended by more that two years” भन्न ेप्रावधान उल्लेख भएको देख्खन्छ। 

यसरी ननमाफणस्थलमा कुनै अप्रत्याख्शत वकनसमको अवस्था देख्खए ठेकेदारले इख्न्जननयरलाई तरुुन्त 
जानकारी गराउन ुपने, इख्न्जननयरले ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका भन्दा थप Test हरु गराउनको 
लानग समेत ठेकेदारलाई ननदेशन ददन सक्न ेर त्रवुट सच्याउन ेअवधी आयोजनाले अनधकतम 2 (दईु) 
बषफ सम्म बढाउन सक्ने प्रावधानहरु ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गररएको 
देख्खन्छ।यसै गरी ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातको Appendix to Tender अन्तगफत Conditions of 

Contract Sub-Clause मा राख्खएको बुिँदा 1.1.3.7 मा शरुुको Defect Notification Period 365 Days हनु े
भनी उल्लेख गररएको देख्खन्छ।  

नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको April 22, 2016 को पत्र (Ref: Contract no: SIP/MC/ICB-02) बाट May 1, 

2016 (2073/1/19) मा Defect Notification Period को अन्त्य भएको तथ्य खलु्न आएको 
देख्खन्छ। सोही पत्र माफफ त प्रथम पटक तीन मवहनाको लानग Defect Notification Period थप 
गररएको देख्खन्छ। तत्पिात आयोजनाको July 5, 2016 (2073/3/21) को पत्र (Ref. No. 

Tech.072173-185) माफफ त January 15, 2017 (2073/10/2) सम्म दोश्रो पटक Defect 

Notification Period थप गररएको देख्खन्छ।त्यस पनछ आयोजनाबाट Defect Notification Period थप 
गररएको देख्खंदैन।  

10. दायािँ (पख्िम) मलु नहरको वस्तखु्स्थनत:- पख्िम तफफ को मलु नहर ननमाफणको लानग मलु बािँध ननमाफण 
कायफ (SIP/HW/ICB-01), मलु बािँधमा ख्स्टल गेट जडान तथा अन्य हाइड्रोमेकाननकल कायफ, 
(SIP/HW/ICB-02), मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/ICB-01), मलु नहर तथा संरचना 
ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-01), मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-02),मलु नहर 
तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-03), मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-

04), मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-05), मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ 
(SIP/MC/NCB-06), मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/ICB-02) र मलु नहर तथा संरचना 
ननमाफण कायफ (SIP/MC/ICB-03)  गरी कुल ९ वटा बोलपत्र आव्हान गरी क्रमश: SINOHYDRO 
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Corporation Chaina and Lumbini Builders JV, OM Metals Infra Strs Pvt Ltd, New Delhi, India, 
CTCE Kalika Construction JV, Tamang Construction (P) Ltd. and Rasuwa Construction JV, Waiba 
Construction (P) Ltd., Bhairab Construction Company (P) Ltd and Himdung and Thoker 
Construction (p) Ltd. JV, Waiba Construction (P) Ltd., Bhairab Construction Company (P) Ltd and 
Himdung and Thoker Construction (p) Ltd. JV,  M/S P.S. Construction Pvt. Ltd., Golden Good 
Sherpa Construction and Bhairab Construction JV, M/S Siddhisai Prakash Construction Pvt.Ltd., 
Mahalaxmi Construction and Mahadev Khimti Nirman Sewa JV, Hiracha Construction Pvt. 

Ltd./Mrit Sanjiwani Construction & Anjana Nirman Sewa JV, CTCE Kalika Construction JV र 
CTCE Kalika Construction JV सिँग सम्िौता भई सोही अनसुार ननमाफण कायफ भएको अवस्थाहरु 
आयोजना कायाफलय र मानथ उल्लेख्खत परामशफदाता कम्पननहरुसिँग भएको ववनभन् न नमनतका सम्िौता 
कागजातहरुबाट देख्खएको छ।  
पख्िम तफफ को मलु नहर ननमाफणको लानग मलु बािँध ननमाफण कायफ (SIP/HW/ICB-01), मलु बािँधमा 
स्टील गेट जडान तथा अन्य हाइड्रोमेकाननकल कायफ, (SIP/HW/ICB-02), मलु नहर तथा संरचना 
ननमाफण कायफ (SIP/MC/ICB-01), मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-01), मलु नहर 
तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-02),मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-03), 

मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-04), मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ 
(SIP/MC/NCB-05) र मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/NCB-06) सम्पन्न भई त्रटुी 
सच्चाउन ेअवधी समेत समाप्त भैसकेको देख्खन्छ।मलु नहर तथा संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/ICB-

02) भने सम्पन्न भएको तर त्रटुी सच्चाउने अवधीको सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको तथा आयोजना 
कायाफलय र ठेकेदार बीच सो सम्बन्धमा फरक फरक धारणा भएको देख्खन्छ। मलु नहर तथा 
संरचना ननमाफण कायफ (SIP/MC/ICB-03) को ननमाफण कायफ सम्पन्न भई त्रटुी सच्चाउन ेअवधी कायम 
रहेको देख्खन्छ।  

मलु नहरको चेनेज ०+००० बाट 35+००० वक.मी. सम्म मलु नहरको ननमाफण कायफ सम्पन्न 
भैसकेपनछ नहर परीक्षणको क्रममा २५ घ.मी. प्रनत सेकेण्डको दरले नहरमा पानी पठाउिँदा 
२०७३/०३/१४ गते ददनको करीब १२ बजे SIP/MC/ICB-02 अन्तगफतको भाग ख्िंिरी Aquaduct 
को Downstream (चेनेज २६+३००) साइडको ट्राख्न्जसनको दायािँ भाग भख्त्कन गई क्षनत पगु्न 
गएको भन्न े कुरा नहर भख्त्कसके पिात ववनभन्न ननकायहरुबाट स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी 
प्रनतवेदन पेश गनफ गदठत ववनभन्न सनमनतहरुले फरक फरक नमनतमा पेश गरेको प्रनतवेदनहरुबाट देख्खन 
आयो। 

11. नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको च.नं. 700 नमनत 2075/03/28 को पत्रबाट खलु्न आएको 
Contract No SIP/MC/ICB-02 कायफको वववरणाः यस Contract No SIP/MC/ICB-02 को कायफक्षेत्र 
पख्िम मलु नहरको CH 17+700 to 35+000 km नभत्र रहेको छ सो ठेक्का अन्तगफत भएका कायफको 
भकु्तानी कररव 3 अरब 2 करोडको सकु्ष्म अध्ययन गरी मूल्याङकन गनुफ पने भएकोले बवढ समय 
लाग्न,े उक्त Contract अन्तगफतको सम्पणुफ कायफहरुको नापजािँच कायफ सम्पन्न गरी पणुफ मलु्याङ्कन गरे 
पिात मातै्र धरौवट रकम वफताफ गररन े प्रकृया अख्घ बढाइने भन्न े समेत व्यहोरा खलुाइफ नसंचाइफ 
ववभागमा आयोजनाको कायफलयबाट पत्रचार भएको देख्खयो। 
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12. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट प्राप्त  नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सम्बन्धमा Lahmeyer 
International GMBH ले August 1980 मा पेश गरेको Feasibility Study  Report मा 
Main Canal को माटोको सम्बन्धमा उल्लेख गररएको व्यहोराको सार संक्षपे:- SIP/MC/ICB/02 
(17+700देख्ख 35+000) मा पने भागको सन्दभफमा प्रनतवेदनको पेज नं.VII – 11 को Section 

between the Parwa Sota and Dunduwa Khola Tributaries ख्शषफकमा Lining required since भनी The 

permeability of the sandy silt (10-4 cm/s) is too high to tolerate seepage losses and the sandy soil 
is so highly erodible that within a short time the canal would be destroyed by the flow of water 

into the canal भन्न ेसमेत को व्यहोराहरु उल्लेख भएको देख्खयो। 
13. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट प्राप्त नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सम्बन्धमा April 2004 मा तयार भएको 

Feasibility Study  को Main Report मा Main Canal को माटोको सम्बन्धमा उल्लेख 
गररएको व्यहोराको सार संक्षपेाः- SIP/MC/ICB/02(17+700देख्ख 35+000)मा पने भागको सन्दभफमा 
प्रनतवेदनको पेज नं.६२ को Topography and Land Systems along the Main Canal 

Alignmentख्शषफकमा From the Paruwa Khola at chainage 20+600 onwards upto the Dunduwa 

River at chainage 35+600the canal traverses a highly dissected alluvial fans with a loamy soil top 
layer and substratum of highly compacted silt and loam soils. These soils have variable calcium 
content and are subject to leaching. Because of the dissected nature of topography in this reach 
deep cuts upto 17 m will be required for canal excavation alternated with canal sections 
constructed in fill. Although the compacted loamy and silt soils are stable for excavation, the 

probability of leaching will require protection of slope in deep cuts भन्न े समेतको व्यहोराहरु 
उल्लेख भएको पाइयो।  
उपरोक्त Feasibility Study Report को आधारमा Detail Study गरी नहरको नडजाइन गनुफ पनेमा सो 
नगरी Feasibility Study Report हरुमा औलं्याइएका माटोको कमजोरीहरुको सम्बन्धमा समेत तयाल 
नै नगरी लागत अनमुान तयार गरेर नहर ननमाफणको कायफ अगानड बढाएको देख्खयो।  

14. दायािँ (पख्िम) मलुनहर तफफ को ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) को 
वस्तखु्स्थतीाः- 

 ननमाफण व्यवसायी  : CTCE-Kalika JV 

 सम्िौता नमनत  : 29th December, 2011 (2068 पौष 14) 

 सम्िौता रकम Provisional Sum र भ्याट समेत: रु 2,11,75,66,385।74 

 Subtantially Completed  :  1st May 2015 (2072 बैशाख 18) 

 सम्िौतामा हस्ताक्षर : ददनलप बहादरु काकी (आयोजना ननदेशक) पदम गरुुङ्ग 
(आनधकाररक प्रनतनननध, CTCE-Kalika JV) 

 Taking Over Certificate जारी भएको  : 24th May, 2015 (2072 जेठ 10) 

 Outstanding work को List issue गरेको  : 3rd April, 2016 (2072 चैत्र 21) 

15. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलु नहर ननमाफण कायफमा नबनभन्न चरणहरुमा संलग्न देख्खएका पदानधकारी, 
परामशफदाता तथा ननमाफण व्यवसायीहरुको वववरणाः- 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 16 

नस.नं. नाम थर पद नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 

कायफरत अवनध 

सलग्न कायफको वववरण 

१ अननलकुमार 
पोख्रले 

महाननदेशक  SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 
35+000) को नडजाइन तथा लागत 
अनमुान स्वीकृत गने कायफमा संलग्न 

२ कृष्णराज 
नतनमल्सेना 

आयोजना 
प्रमखु 

२०६१ असार 
७ देख्ख 
२०६५ मंसीर 
१८ सम्म 

हेडवक्सफ ननमाफण कायफ, मलु नहरको ICB-1 

को लागत अनमुान तयार गने कायफ 

३ सवफदेव 
प्रसाद 

आयोजना 
प्रमखु 

२०६५ मंसीर 
१८ देख्ख 
२०६८ असार 
१२ सम्म 

मलु नहरको ICB-1 को ठेक्का सम्िौता, ICB-

2को नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने 
कायफ 

४ ददनलप 
बहादरु 
काकी 

आयोजना 
प्रमखु 

२०६८ जेष्ठ 
१० देख्ख 
२०७० 
फाल्गणु २६ 
सम्म 

मलु नहरको ICB-2 को ठेक्का सम्िौता तथा 
ननमाफण कायफ, ICB-2 को IPC-11 सम्मको बील 
भकु्तानी कायफ, Canal Excavation, 

Embankment  ननमाफण कायफ 

५ सरोज चन्र 
पख्ण्डत 

आयोजना 
प्रमखु 

२०७० चैत्र 
२४ देख्ख 
२०७३ आख्श्वन 
२० सम्म 

मलु नहरको ICB-2 को ननमाफण कायफ, ICB-2 
को IPC-12-18 सम्मको बील भकु्तानी कायफ, 
ICB-2 को Taking Over Certificate Issue गने 
कायफ 

६ रमेश बस्नेत आयोजना 
प्रमखु 

२०७३ 
कानतफक ७ देख्ख 
२०६४ भार 
२१ सम्म 

२०७५ बैशाख 
५ देख्ख 
२०७५ भार ५ 
सम्म 

ICB-3 को ननमाफण कायफ, ICB-2 को DLP थप 
नगरेको, पूवी नहर ननमाफण कायफ तथा नबनभन्न 
NCB ठेक्काहरु 

७ माधव 
बेल्बासे 

नस.नड.इ. २०६२ मंसीर 
९ देख्ख 
२०६५ चैत्र 
१२ सम्म 

मलु नहरको ICB-1 को लागत अनमुान तयार 
गने, बोलपत्र मूल्याङ्कन गने कायफ 
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८ राकेश 
कुमार िा 

नस.नड.इ. २०६४ आख्श्वन 
११ देख्ख 
२०६७ बैशाख 
१४ 

ICB-1 को ननमाफण कायफ 

९ प्रददप थापा नस.नड.इ. २०६५ श्रावण 
५ देख्ख 
२०६६ आख्श्वन 
२५ 

ICB-1 को ननमाफण कायफ 

१० सूयफ देव 
थापा 

नस.नड.इ. २०६५ चैत्र 
२६ देख्ख 
२०७० आख्श्वन 
१६ 

ICB-1 को ननमाफण कायफ, ICB-2 को ननमाफण 
कायफ, ICB-2 को IPC-2-8 सम्मको बील 
भकु्तानी कायफ 

११ रनबनाथ बाब ु
शे्रष्ठ 

नस.नड.इ. २०६६ 
कानतफक १६ 
देख्ख २०६७ 
जेष्ठ ४ सम्म 

ICB-1 को ननमाफण कायफ तथा ICB-2 को 
नडजाइन तथा लागत अनमुान चेकजािँच गने 
सनमनतको सदस्य रही कायफ गरेको 

१२ चन्रदेव 
पाण्डे 

नस.नड.इ. २०६६ मंसीर 
१ देख्ख 
२०६८ बैशाख 
५ 

ICB-1 को ननमाफण कायफ 

१३ केशव 
कुमार 
काकी 

नस.नड.इ. २०६७ माघ 
५ देख्ख 
२०६८ पौष ८ 
सम्म 

ICB-1 को ननमाफण कायफ 

१४ राजेन्र 
प्रसाद शमाफ 

नस.नड.इ. २०६७ बैशाख 
९ देख्ख 
२०६९ बैशाख 
२८ सम्म 

ICB-1 को ननमाफण कायफ 

१५ योगेन्र नमश्र नस.नड.इ. २०६७ बैशाख 
१७ देख्ख 
२०६८ अषाढ 
२६ सम्म 

२०६९ जेष्ठ ३ 
देख्ख २०७० 
भार २० सम्म 

ICB-1 र ICB-2 को ननमाफण कायफ मा संलग्न, 

ICB-2 को IPC-8 सम्मको भकु्तानी कायफमा 
संलग्न 
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१६ श्याम 
बहादरु 
काकी 

नस.नड.इ. २०६७ माघ 
३ देख्ख 
२०७१ बैशाख 
८ सम्म 

ICB-1 र ICB-2 को ननमाफण कायफ मा संलग्न, 

ICB-2 को  IPC-12 सम्मको भकु्तानी कायफमा 
संलग्न 

१७ राम प्रसाद 
अयाफल 

नस.नड.इ. २०६८ भदौ 
१९ देख्ख 
२०६८ पौष 
१३ सम्म 

ICB-1 को ननमाफण कायफ 

१८ सशुीलचन्र 
देवकोटा 

नस.नड.इ. २०६९ जेष्ठ 
२९ देख्ख 
२०७२ आख्श्वन 
२५ सम्म 

ICB-1 र ICB-2 को ननमाफण कायफ मा संलग्न, 

ICB-2 को  IPC 2 देख्ख IPC-18 सम्मको 
भकु्तानी कायफमा संलग्न 

१९ कृष्ण प्रसाद 
सवेुदी 

नस.नड.इ. २०७० बैशाख 
४ देख्ख 
२०७० चैत्र 
२४ 

ICB-2 को ननमाफण कायफ मा संलग्न, ICB-2 को  
IPC- 7 देख्ख IPC-12 सम्मको भकु्तानी कायफमा 
संलग्न 

२० प्रमेराज 
ख्घनमरे 

नस.नड.इ. 2070 चैत्र 
27 देख्ख 
2071 आख्श्वन 
10 

ICB-2 को ननमाफण कायफ मा संलग्न, IPC-13 

देख्ख IPC-15 सम्मको भकु्तानी कायफमा संलग्न 

२१ बीरनसंह 
धामी 

नस.नड.इ. २०७१ जेष्ठ 
११ देख्ख 
२०७२ आख्श्वन 
२९ सम्म 

ICB-2 को ननमाफण कायफ मा संलग्न, ICB-2 को  
IPC-14 देख्ख IPC-18 सम्मको भकु्तानी कायफमा 
संलग्न 

२२ प्रकाश 
बहादरु 
काकी 

नस.नड.इ. २०७२ भार ४ 
देख्ख हालसम्म 

ICB-2 को ननमाफण कायफ मा संलग्न, ICB-2 को  
IPC-15 देख्ख IPC-18 सम्मको भकु्तानी कायफमा 
संलग्न 

२३ रववन्र 
कुमार शमाफ 

नस.नड.इ. २०७१ मंसीर 
२९ देख्ख 
२०७४ आख्श्वन 
८ सम्म 

ICB-3 को ननमाफण कायफ 

२४ ववराट 
ज्ञवाली 

नस.नड.इ. २०७१ आख्श्वन 
१७ देख्ख 
२०७४ आख्श्वन 
३१ सम्म 

ICB-3 को ननमाफण कायफ 
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२५ ईश्वर चन्र 
मरहठ्ठा 

नस.नड.इ. २०७१ आख्श्वन 
१७ देख्ख 
२०७४ आख्श्वन 
१९ सम्म 

ICB-3 को ननमाफण कायफ 

२६ जगददश्वरमान 
शे्रष्ठ 

नस.नड.इ. २०६२ आषाढ 
१९ देख्ख 
२०६७ जेष्ठ 
२१ सम्म 

ICB-1 को ननमाफण कायफ 

२७ प्रमेकुमार 
श्रीवास्तव 

नस.नड.इ. २०६३ मंसीर 
८ देख्ख 
२०६६ आख्श्वन 
६ सम्म 

ICB-1 को ननमाफण कायफ 

२८ मीनराज 
ढकाल 

नस.नड.इ. २०६५ चैत्र 
११ देख्ख 
२०६९ बैशाख 
२८ सम्म 

ICB-1 को ननमाफण कायफ तथा ICB-2 को 
नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने कायफ 

२९ अजय 
अनधकारी 

नस.नड.इ.  ICB-2 को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक 
गने सनमनतमा चयन भएको तर संलग्न भई 
कायफ गरेको नपाईएको  

३० कमल प्रसाद 
रेग्मी 

सपुररटेख्न्डङग 
इख्न्जननयर 

 ICB-2 को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक 
गने सनमनतमा संयोजक भई कायफ गरेको 

३१ आख्शषभर 
खनाल 

नस.नड.इ.  ICB-2 को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक 
गने सनमनतमा सदस्य भई कायफ गरेको। 

३२ भवुन प्रसाद 
ओिा 

सपुररटेख्न्डङग 
इख्न्जननयर 

 ICB-2को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक 
गने सनमनतमा सदस्य भई कायफ गरेको भनी 
नसिँचाइ नबभागबाट पत्र प्राप्त भएकोमा सो 
सनमनत गठन हुिँदा अवकाश प्राप्त गरी 
सकेको।  

३३ ववक्रम पाण्डे नस.वट.नस.इफ/ 
कानलका 
कन्ट्रक्शन 
जे.भी.का 
प्रमखु 

 ननमाफण व्यवसायी नस.वट.नस.इफ/कानलका 
कन्ट्रक्शन जे.भी.का प्रमखुका रुपमा रहेको। 

३४ यवुबहादरु 
क्षेत्री 

आनधकारीक 
प्रनतनननध 

 ननमाफण व्यवसायी नस.वट.नस.इफ/कानलका 
कन्ट्रक्शन जे.भी.का तफफ बाट आनधकारीक 
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प्रनतनननधका रुपमा कायफ गरेको। 
३५ अरुण कुमार 

चौधरी 
Team 
Leader 
/Irrigation 
Engineer 

 आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था 
ERMC/ITECO JV का तफफ बाट Team Leader 
का रुपमा कायफ गरेको। 

36 हेमनीनध 
शमाफ 

आनधकारीक 
प्रनतनीनध 

 आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था 
ERMC/ITECO JV का तफफ बाट आनधकारीक 
प्रनतनननधका रुपमा कायफ रहेको। 

37. उद्धवराज 
चौलागाइफ 

प्रनतनननधको 
डाइरेक्टर 

 आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था 
ERMC/ITECO JV का प्रनतनननधको 
डाइरेक्टरका रुपमा कायफ रहेको। 

 

16. सो दायािँतफफ को मलुनहरको ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) को नहर ननमाफण 
सम्बन्धी कायफको नडजाइन गने देख्ख ननमाफणको ववनभन्न चरणमा मलु रुपमा देहाय बमोख्जमका 
पदानधकाररहरु देहाय बमोख्जमको कायफहरुमा संलग्न रहेको अवस्था आयोजना कायाफलयबाट प्राप्त 
कागजातहरुबाट देख्खन आएको छ:- 

 लागत अनमुान र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गनेाः 
 नस.नड.इ. (इख्न्जननयर समेतको हैनसयतमा) - मीनराज ढकाल (2065/12/११ देख्ख 

2069/1/28 सम्म) 

 आयोजना ननदेशक - सवफदेव प्रसाद 

 महाननदेशक - अननल कुमार पोख्रले 

 बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गने :  

 आयोजना ननदेशक - सवफदेव प्रसाद (2065/8/18 देख्ख 2068/3/12 सम्म) 

 ठेक्का सम्िौता गने   

 आयोजना ननदेशक - ददनलप बहादरु काकी 
 ननमाफण चरणमा (ननरीक्षण, गणुस्तर परीक्षण, भकु्तानी आदद कायफमा) संलग्न 

आयोजना ननदेशक - ददनलप बहादरु काकी (2068/2/10 देख्ख 2070/11/26 सम्म) 

आयोजना ननदेशक - सरोज चन्र पख्ण्डत (2070/12/4 देख्ख 2073/6/20 सम्म) 

नस.नड.इ. - श्याम बहादरु काकी (2068/10/3 देख्ख 2071/1/8 सम्म) 

नस.नड.इ. - सयुफदेव थापा (2065/12/26 देख्ख 2070/6/16 सम्म) 

नस.नड.इ. - सखु्शल चन्र देवकोटा (206९/10/29 देख्ख 2072/6/25 सम्म) 

नस.नड.इ. - योगेन्र नमश्र (2067/1/17 देख्ख 2070/5/20 सम्म) 

नस.नड.इ. - कृष्ण प्रसाद सवेुदी (2070/1/4 देख्ख 2070/12/24 सम्म) 

नस.नड.इ. - प्रमे राज ख्घनमरे (2070/12/27 देख्ख 2071/6/10 सम्म) 

नस.नड.इ. - ववर नसंह धामी (20७१/2/११ देख्ख 207२/6/29 सम्म) 

नस.नड.इ. - प्रकाश काकी (20७१/५/४ देख्ख हालसम्म) 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 21 

 नडजाईन तथा लागत अनमुान चेक जािँचका लानग गठन भएको सनमनत 

स.ुइ.  - कमल प्रसाद रेग्मी   - संयोजक 

नस.नड.इ.  - रवीनाथ बाब ुशे्रष्ठ  - सदस्य 

नस.नड.इ.  - आख्शष भर खनाल   - सदस्य 

इख्न्जननयर  - अजय अनधकारी    - सदस्य 

 ननमाफण कायफमा संलग्न ननमाफण व्यवसायी CTCE – Kalika JV का तफफ बाट 

अध्यक्ष  - ववक्रम पाण्डे  

आनधकाररक प्रनतनननध - यवु बहादरु क्षेत्री  

 ननमाफण कायफमा संलग्न परामशफदाता ERMC/ITECO JV का तफफ बाट 

Managing Director  - उद्धवराज चौलागाइं 

आनधकाररक प्रनतनननध  - हेमनीनध शमाफ 
Team Leader  - अरुण कुमार चौधरी  

नहर भख्त्कए पिात ववनबन्न ननकायबाट गठन गररएको स्थलगत अध्ययन तथा छानववन सनमनतहरुले 
सम्बख्न्धत ननकायहरुमा पेश गरेको अध्ययन प्रनतवेदनहरुको सार वटपोटाः- 
17. अ.द.ुअ. आयोगको च.नं. 896 नमनत 2073/3/15 को पत्रद्वारा स्थलगत ननरीक्षण गरी प्रनतवेदन 

पेश गनफ प्र.ना.उ. ख्चत्र बहादरु गरुङ समेतको टोलीलाई खटाएकोमा उक्त टोलीले पेश गरेको 
प्रनतवेदनको सारसंक्षपे:- मलु बािँधबाट 17.7 वक.नम देख्ख 35 वक.नम खण्ड ननमाफणको ख्जम्मेवारी 
पाएको Kalika - CTCE JV ले ननमाफण गरेको मलु नहर महादेवपरुी ढकेरी ख्स्थत ख्ििरी खोला 26 
वक.नम क्षेत्रमा परीक्षणका  क्रममा भख्त्कएको, उक्त नहरमा ERMC/ITECO JV ले परामफश ददएको भन्न े
बखु्िएको, ननरीक्षणको क्रममा Aqueduct र नहरको Joint भएको स्थान र पलुको एउटा Abutment 

भख्त्कएको देख्खएको, मलु नहर ननमाफण कायफको नडजाइनमै त्रवुट हनु सक्न ेवा ननमाफण कायफमै त्रवुट 
भएको हनु सक्ने, नडजाइनमा त्रवुट देख्खएमा कन्सल्टेन्टले व्यहोने प्रावधान रहेको बखु्िएको, उक्त 
नहर भत्कनकुो कारण राम्रो सिँग नडजाइन नभएको, राम्रो सिँग ननमाफण कायफको सपुरनभजन नभएको, 
ननमाफणमा कमसल सामाग्री प्रयोग भएको कारणले हनुसक्न ेभन्न ेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी स्थलगत 
अनगुमनका क्रममा नलएका फोटोहरु समेत संलग्न राखी नमनत 2073/3/15 गते आयोगको 
सम्पकफ  कायफलय कोहलपरु बािँके माफफ त प्रनतवेदन प्राप्त हनु आएको देख्खयो। 

18. अ.द.ुअ. आयोग मध्यमाञ् चल क्षनेत्रय कायाफलय सखेुतका क्षनेत्रय प्रमखु ख्शताराम काकी समेतले  नमनत 
2073/3/23 गते पेश गरेको प्रनतवेदन आयोगको क्षनेत्रय कायाफलय सखेुतको चं.नं. 1951 नमनत 
2073/3/24  को पत्र साथ प्राप्त भएको स्थलगत ननरीक्षण:- स्थलगत ननरीक्षणबाट परीक्षणको 
क्रममा छोनडएको पानीबाट सरुुमा सानो पानी चवुहन गई Piping बढदै गएर नहरको नडल भख्त्कएको 
देख्खन्छ। सो बाट Lining र सोही ठाउिँमा रहेको पलुको एउटा वपलर क्षनत भएको छ। नहर संरचना 
भख्त्कनकुो कारण सम्बन्धमा नडजाइनमा त्रवुट वा ननमाफण क्रममा कनम कमजोरी के हो भन्न ेदवैुको 
संम्भावना भैरहेको, सो स्थानमा बढी नै घलुनशील माटो रहेकोले सो समेत ववचार गरी संरचनाको 
नडजाइन नभएको हो वक भन्न े धारणा र लामो नहरमा ननमाफण कायफ गदाफ Quality तथा Work 
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manship मा सबै ठाउिँमा दृष्टी नपगुी त्रवुट भएको हनु सक्ने संम्भावना देख्खएको भनी स्थलगत 
ननरीक्षणका क्रममा नलइएका फोटोहरुसमेत संलग्न राख्खएको अवस्था पाइयो। 

19. नसिँचाइ ववभागको नमनत 2073/3/15 को ननणफय बमोख्जम नसिँचाइ ववभागका उपमहाननदेशक अशोक 
नसंहको नतेतृ्वमा गदठत सनमनतले 2073/3/20 मा नसिँचाइ ववभागमा पेस गरेको प्रनतवेदन (दताफ नं. 
७१९४) को सार संक्षपे:-  

क) क्षनत भएको स्थान High Embankment in Filling मा रहेको र Transition Length मा Embankment 

को Width कम भएको। 

ख) नहरको पानी सञ् चालनपूवफ नै Embankment नभत्रको माटो पानीमा घलेुर बगी Piping Formation 

भएको। 

ग) क्षनत भएको स्थानमा Embankment को बावहरी Slope  हनुपुने Slope (1:1.75) भन्दा बढी Steep 

भएकोले पानी सञ्चालन भएपनछ नहरको स्लोप Unstable भएको भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख 
भएको पाईयो। 

20. नसिँचाइ मन्त्रालयको 2073/3/20 को ननणफय बमोख्जम नसिँचाइ मन्त्रालयका सहसख्चव सागर कुमार 
राईको नतेतृ्वमा गदठत सनमनतले 2073/4/२6 गते नसिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रनतवेदन (दताफ 
नं. ४४६) को सार संक्षपे:-  

(क)  Joint को Water seal हरु Water tight नभै तथा Loose भै पानी चहुावट (Leakage) हनु।ु 

(ख)  Filling  गरेको माटो (Support) बग्न।ु मलु नहरमा Filling गरेको माटो Silty and dispersive 

type को भएकोले माटो नभत्र पानी चहुावट हुिँदा र नहरमा पानीको बहाव बढ्दै जािँदा Pipinngको 
प्रवक्रया बढ्न गएको तथा नछरेको पानीले Turbulent Flow (High velocity) को रुप नलई उक्त 
नहरमा Filling गरेको माटो समेत पानी सिँगै बावहर बगेर गएको भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख 
भएको पाईयो। 

21. नसिँचाइ मन्त्रालयको 2073/५/20 को ननणफय बमोख्जम नसिँचाइ ववभागका उपमहाननदेशक कृष्ण 
बेल्बासेको नतेतृ्वमा गदठत सनमनतले 2073/११/२6 गते नसिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रनतवेदनको 
सार संक्षपे:-  

(क) उक्त दायािँ मलुनहरको चेनेज 17+700 देख्ख ३५+००० सम्मको अनधकांश भाग Deep cutting 

मा तथा बालापरु, ढकेरी, चटार आदद गाउिँहरुको आसपास High filling मा भएको र Alignment 

को अनधकांश भागको माटो घलुनशील (Dispesive) भएको, भख्त्कएको भाग High filling मा रहेको 
र पानी सञ्चालनको क्रममा Canal section बाट पानी Seepage भई त्यहािँको घलुनशील माटो 
पानीमा नमनसएर माटो सवहतको पानी नख्जकैको Wing wall छेउबाट ननख्स्कएर नहर भख्त्कएको। 

(ख)  गईरो Cutting भएको केही स्थानहरुमा अग्लो स्थानमा रहेको वषाफतको पानी चवुहएर तल नहरको 
वपंधमा ननक्लने क्रममा नहरको लाईननङ्ग तथा नहर नै भख्त्कन गएको भन्न े समेत व्यहोराहरु 
उल्लेख भएको पाईयो। 
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22. Geotechnical and Assiciates PVT.Ltd. Bokhundole, Lalitpur, Nepal ले December, 2016 मा माटो 
परीक्षण प्रनतवेदन समेत संलग्न गरी पेश गरेको प्रनतवेदनको सार संक्षपे:-  

 According to double hydrometer test method the soils on Sikta Irrigation Project of the main 
canal site is in the range of intermediate to highly dispersive clay in nature. Many failures 
have been observed along canal areas, road bases and foundations at sites during field 
reconnaissance. 

 These properties have and can result in disastrous consequence for earth filled dams, canals 
or other hydraulic structures constructed with these materials. 

 Crumb test, pinhole test and other chemical tests like ESP (Exchangble Sodium Percentage) 
and SAR (Sodium Absorbtion Ratio) test will be more useful for further analysis. 

 As the test result shows, major part of canal between chainage 17+700 and 35+000 is made 
of intermidate to highly dispersive clay. As discussed earlier, construction in this type of soil 

leads to leakage/seepage and piping, resulting in failure भन्न ेसमेत व्यहोरा Conclusion and 

Recommendation भागमा उल्लेख भएको पाईयो। 

23. Dr. Bishwa R.S. Shahi ले November, 2016 मा मलु नहर चेनजे 0+000 देख्ख 35+000 सम्मको 
Assessment सवहत पेश गरेको प्रनतवेदन को सार संक्षपे:- 

 From laboratory test result reports it was determined that the most of the existing structure 

was built on dispersive clay soils भन्न ेकुरा Identification of the Existing Soil खण्डमा उल्लेख 
भएको। 

 Typically dispersive clays are low to medium pasticity and classify as CL in the Unified Soil 
Classification System (USCS). Other USCS classes that may contain dispersive clays are ML, 

CLML, and CH. Soils classifying as MH rarely contain dispersive clay fines भन्न ेकुरा Types of 

Dispersive Clay खण्डमा उल्लेख भएको देख्खन्छ। 

 त्यसै गरी Mechansim of Dispersive Soils खण्डमा Highly succeptible to erosion and containing 

high percent of exchangeable sodium ions also called sodic soil, appears to dissolve in water 

and structurally unsuitable भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको पाईयो। 

24. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन आयोजना ननदेशक महेश्वर नरनसंह के.सी. ले नसिँचाइ मन्त्रालयमा 
नमनत २०७४/६/3१ च.नं. 07 को पत्रसाथ पेश गरेको आयोजनाको अद्यावनधक वववरण सवहतको 
प्रनतवेदन को सारसंक्षपे:- नसक्टा नसिँचाइ योजनाको दायािँ (पख्िमी) मलुनहरमा ववनभन्न समस्याहरु 
आएको देख्खन्छ। नहरको शरुुको भाग चेनेज 0+000 देख्ख 20+000 सम्म बषाफतको समयमा 
वरपरको क्षेत्रहरुबाट बगेर आउने ठूलो मात्रामा पानी नहरमा पसी नहरको संरचनाहरुलाई क्षनत 
पयुाफएको देख्खन्छ।चेनेज 20+000 देख्ख ३५+000 मा १८ मीटर सम्म गईरो हनु े गरी माटो 
कावटइएको देख्खन्छ। चेनजे २०+००० भन्दा तल रहेकोको भागमा ननकै समस्या आएको देख्खन्छ। 
सो क्षेत्रको नहरको Cutting slope मा माटो क्षरण (Soil Erosion) भएको, नाली बनेको (Gully 

formation) तथा सरुुङ समेत बनेको (Tunnel formation) देख्खन्छ।सोही क्षेत्रमा 13 मीटरको उचाई 
सम्म माटो भरेर (Embankment filling) नहर बनाईएको देख्खन्छ। माटो भरेर नहर बनाईएको 
स्थानमा समेत माटो क्षरण (Soil Erosion) भएको, नाली बनेको (Gully formation) तथा सरुुङ समेत 
बनेको (Tunnel formation) देख्खन्छ।  नहरको यो क्षेत्रमा कुनै पनन बेला नहर सञ् चालनको बेला 
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भख्त्कन सक्ने अवस्था देख्खन्छ। धेरै उचाईमा माटो भरेर नहर बनाईएको क्षेत्र ववशेष गरी चेनेज 
२१+९५० देख्ख २३+२२५ (बालापरु ग्रानमण क्षते्र), 23+850 देख्ख २६+१६० (ढकेरी ग्रानमण 
क्षेत्र), 34+200 देख्ख 34+650 (चटार ग्रानमण क्षेत्र) मा नहर सञ्चालनको बेला नहर भख्त्कन े
उच्च जोख्खम भएको देख्खन्छ। मलु नहरमा रहेका सबै एक्वेडक्ट (Aqueduct) हरुको मानथल्लो तथा 
तल्लो भागमा ववङ वाल (Wing wall) को अपयाफप्त लम्बाई तथा उचाईको कारण ती भागहरु कुनै पनन 
बेला भख्त्कने उच्च जोख्खम रहेको देख्खन्छ।   

दायािँ मलुनहरको रेखाङ्कन, मलुत: १७+७०० देख्ख ३५+००० सम्मको ववनभन्न स्थानको माटो 
घलुनशील (Dispersive) वकनसमको रहेको छ। पानीको उपख्स्थनतमा High seepage head मा माटो 
पानी सिँगै घलेुर जाने र त्यसले Sink hole वा Tunnel ननमाफण भई अन्ततोगत्वा नहर भख्त्कने देख्खन्छ 
भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको पाईयो।  

25. नस.नड.इ. कुसाङ्ग शपेाफ समेतले नमनत २०७४ /७/13 मा स्थलगत ननरीक्षण गरी अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको राय सवहतको प्राववनधक प्रनतवेदनको सार संक्षपे:-  

 मलु नहर पूवफबाट पख्िम जाने तर जनमनको ढाल उत्तरबाट दख्क्षण रहेको हुिँदा नहरले बषाफतको 
समयमा ननवाफध रुपमा बग्ने गरेको Sheet flow मा बाधा पयुाफएको, Cross drainage structure 

हरुको नडजाइनमा नहर ननमाफणबाट उत्पन्न पररख्स्थनतको आंकलन गरी Hydrological analysis नगरी 
नडजाइन गरेको देख्खंदा थपु्रै Structure हरुको Capacity कम हनु गई उपयकु्त स्थानमा नराखेको 
कारणले पानीले ननकास खोजी नहरहरुको नडलमा बषाफतको समयमा क्षनत हनु पगेुको। 

 मलु नहरको कररब १७+५०० भन्दा पख्िममा ववनभन्न खण्डहरुमा घलुनशील माटो (Dispersive 

soil) पाइएको छ। यसका लानग तत्कानलन आयोजनाको प्राववनधकहरु तथा संलग्न Consultant 

हरुबाट गख्म्भर त्रवुट पगु्न गएको देख्खन्छ। नहरको Alignment मा सददयौं देख्ख त्यस प्रकारको 
माटो रहेको पवुष्ट हनु आउिँछ र वरपर समेत त्यस प्रकारको साना साना घलुनशील माटोका 
थमु्कोहरु देख्न सवकन्छ। नहर नडजाइनको बखत नै यसको जोख्खम पवहचान गरेको देख्खएन भन े
ननमाफणको चरणमा समेत ध्यान ददएको देख्खएन। 

 नहरको Cutting बाट प्राप्त घलुनशील माटोलाई Canal embankment मा समेत प्रयोग गररएको 
जसबाट Filling मा रहेको नहरमा समेर Errosion र Piping भई नहर चवुहन ेतथा भख्त्कने सम्भावना 
रहेको। 

 Aqueduct हरुमा नदी पट्टी ननमाफण भएका Wing wall तथा Return wall को लम्बाइ तथा उचाइ 
कम राखेको कारणबाट Embankmement को बावहरी Slope बढी Steep हनु गएको कुरा 
ननरीक्षणका क्रममा आयोजनाका कमफचारीहरु स्वयंले टोलीलाई अवगत गराएको, घलुनशील माटो 
हनु ु र Slope stable नहनुाले Erosion र Gully formation भई क्षनत पगेुको स्थलगत ननरीक्षणबाट 
देख्खयो। यस वकनसमको समस्या अन्य आठ (८) वटा Aqueduct हरुमा समेत भएको आयोजनाका 
प्राववनधकहरुबाट जानकारी प्राप्त भयो भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको पाईयो। 

26. उजाफ जलश्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयको च.नं. ११०८ नमनत 2075/6/28 को पत्र साथ प्राप्त 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरमा देख्खएका समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन ननरीक्षण गरी राय 
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नसफाररश समेत गनफको नननमत्त सोही मन्त्रालयका सहसख्चव सखु्शलचन्र नतवारीको संयोजकत्वमा गदठत 
सनमनतले उजाफ तथा जलश्रोत मन्त्रालयमा 2075/6/25 मा पेश गरेको प्रनतवेदनको सारसंक्षपे:-  
 कररब 5 घ.मी. प्रनत सेकेण्डको दरले नहरमा पानी छोडी नहर परीक्षण गने क्रममा 

2075/०४/०7 गते पनु: बािँकेको ढकेरीख्स्थत (चेनेज २२+९५०) चंगाई नालाको मलु नहर 
भख्त्कएको। 

 Canal Embankment Breach भएको स्थान लगायत नहरको १७ वक.नम. देख्ख डिँडुवा खोला सम्मको 
केही स्थानहरुमा घलुनशील माटो पाईयो जसका कारण Rain water, Seepage/Leakage through 

joint बाट माटोको घलुनशील भाग पानी सिँगै घनुलई खलुा Weep hole, Embankment outer slope 

जस्ता खलुा भागबाट ननस्कने र क्रनमक रुपमा बढ्दै Tunnel को रुप नलएको र पानीको वहाब 
सिँगै Soil mass समेत ननख्स्कई Void हरुको ववकास भएको। 

 Canal Embankment को केवह भाग तथा Aquiduct हरुको Approach भाग समेत उच्च Filling मा 
रहेका र Filling materialको प्रकृनत एवम ्Hydraulic gradient saturation line को अवस्था अनसुार 
Canal embankment section/side slope पयाफप्त नहुिँदा बावहरी खलुा भागमा समेत घलुनशील माटो 
सवहतको पानी बग्न थप सहयोग पगेुको। 

 Cutting slope तथा canal bed मा Pore water release का लानग राख्खएका Weep hole बाट समेत 
केही स्थानमा Dispersive माटो घनुलत पानी र माटो समेत बावहर ननख्स्कई Canal bed मा माटो को 
तह जम्मा भएको। 

 नहरको Alignment पूवफ देख्ख पख्िम तफफ  चरेुको तल्लो भागबाट जाने र चरेुबाट उत्पत्ती भई 
दख्क्षण तफफ  वग्ने स्थानीय खहरे खोलाहरुमा जम्मा हनुे थेग्रान (Sediments) को उख्चत उत्खनन 
व्यवस्थापन तथा उपयोग नहुिँदा खोलाहरुको सतहमा बवृद्ध भई बाढीको समयमा खोलाको दायािँ 
बायािँ समेत पानी पसी मलु नहरको Embankment बाट Overtopping गरी नहर तथा नहरको 
Cross drainage संरचनाहरुमा क्षनत हनुे गरेको भन्न े समेत व्यहोरा उक्त प्रनतवेदनको कायफकारी 
सारांश नेपालीमा उतार गररएको प्रनतको पेज नम्बर दईु (२) मा उल्लेख भएको देख्खयो भने सोही 
प्रनतवेदनको ववस्ततृ प्रनतको Conclusion Part मा देहायका व्यहोराहरु समेत उल्लेख भएको 
देख्खन्छ। 

 The project faces three kinds of problem (1) Inaundation problem is the reach between 0+600 
to 20+000 (2) Leakage in the almost all the aqueducts along the approach as well as departure 
(3) Presence of dispersive soil at various reaches (between chainage 17+000 to 35+000) 
causing seepage and ultimately resulting not only into the collapse of lined slab but also the 
breach of canal section even at vey low discharge in the canal.  

 The main problem that the project faces at present is the existence of dispersible soil. 

 Although the problem caused by the dispersible soil was brought into the notice by the 
various study committees constituted at various levels some three years back, no efforts 
whatsoever is found to be made by the project and the department towards minimizing the 
problem by implementing the countermeasures suggested by the study teams and the 
consultants. This lack of immediate effort has caused additional damage to the right main 

canal. त्यसै गरी सोही प्रनतवेदनको Contract Management Issues (ICB-2) खण्ड पेज बीस (२०) 
मा As per the TOR of the supervision consultants were mandate to review the design (If 
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necessary), assist contract management, assure quality control, conduct sub surface 
investigation (if necessary) etc. However during the construction work the consultant were 

also unable to foresee the soil problem भन्ने समेत व्यहोराहरु उल्लेख गररएको देख्खन्छ। 

27. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा संलग्न परामशफदाताहरुको वववरण:- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा 
आयोजनाको ननमाफण कायफको सपुररवेक्षण लगायतका कायफहरु सम्पादन गने गरी देहायका परामशफदाता 
ननयकु्त गररएको अवस्था नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाबाट प्राप्त हनु आएको कागजातहरु तथा आयोजनाले 
तयार गरी पठाएको परामशफदाताहरुको वववरण सम्बन्धी तानलकाबाट देख्खन्छ। आयोजनाको 
इख्न्जननयर नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको आयोजना ननदेशक हनुे भन्ने व्यहोरा ठेक्का सम्िौताको 
Appendiex to Tender मा उल्लेख गररएको देख्खएको हनुाले नसक्टा नसिँचाइ योजनामा Employer र 
Engineer को भनूमकामा आयोजना ननदेशक हनुे र ननयकु्त गररएको परामशफदाताले आयोजना 
ननदेशकलाई तोवकएको कायफक्षेत्रगत शतफ (TOR) बमोख्जम सहयोग गने भन्ने देख्खन्छ भने सोही व्यहोरा 
परामशफदातासिँग नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाले गरेको Contract Agreement समेतबाट देख्खन्छ।यसरी 
ननयकु्त गररएका परामशफदाताहरुको कायफक्षेत्र सवहतको वववरण उपरोक्त कागजातमा उल्लेख भए 
बमोख्जम ननम्नानसुार रहेको देख्खन्छ। 
 
क्र.स. 

कामको वववरण परामशफदाताको 
नाम 

ठेक्का सम्िौता 
रकम (रु) भ्याट 
सवहत 

सम्िौता नमनत ठेक्का अवधी 

1. Consulting Services 
of the Construction 
of Headworks of 
Sikta Irrigation 
Project 

M/S CMS-
ITECO-FBC-
BDA JV 

34759636.2 7/10/2006 1/31/2011सम्म 

2. Consulting Services 
for Design and 
Supervision  of 
Hydro Mechanical 
works of 
Headworks 

M/S ERMC-
ITECO-TAC 
Hydro JV 

20455260.0 10/23/2013 48 months 
from contract 
date 

3. Consulting Services 
for the 
Construction of 
Main Canal of SIP 
(0+614 to 15+000) 

M/S ERMC-
BPC-Masia-DE 
JV 

19918510.0 11/12/2009 41 months 
from contract 
date 

4. Consulting Services 
for Construction 
Supervision, 
Quality Control 
and Contract 
Management of 

M/S ERMC-
ITECO Nepal 
JV 

22471180.0 5/24/2012 48 months 
from contract 
date 
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Civil Work in Main 
Canal (15+000 to 
35+000) 

5. Consulting Services 
for Construction 
Supervision, 
Quality Control 
and Contract 
Management of 
Civil Work in Main 
Canal (35+000 to 
45+250) 

M/S BDA-
Multi-GEOCE-
ECoCODE-
GIDA Nepal JV 

19256330.0 7/9/2015 42 months 
from contract 
date 

6. Consulting Services 
for Construction 
Supervision,  
Quality Control 
and Contract 
Management of 
Construction of 
Dunduwa Branch 
Canal, Sikta Link 
Canal and 
Rehabilitation of 
Dunduwa 
Headworks 

M/S CMS 
Engineering 
Consultancy, 
Full Bright 
Consultancy 
Pvt.Ltd. (CMS-
FBC JV) 

19888000.0 8/17/2016 21 months 
from contract 
date 

7. Review of Design, 
Construction 
Supervision and 
Contract 
Management of 
East Main Canal of 
Sikta Irrigation 
Project 

M/S CMS-FBC-
EPP JV 

23667850.0 5/17/2018 23 months 
from contract 
date 

8. Consultancy 
Services for 
Detailed Survey, 
Planning and 
Design of Irrigation 
System (Canal 
Network and 
Command Area 
Development of 
Left Side Main 
Canal) 

M/S BDA-
GOEC-GIDA-
CEMECA JV  

10878510.0 6/12/2012 37 weeks from 
contract date 
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9. Detail Engineering 
Planning and 
Design of of 
Irrigation System 
Sidhaniya Branch 
Canal 

M/S PRECAR-
GEOCE JV 

7018420.0 2/15/2012 56 weeks from 
contract date 

10. Consultancy 
Services for 
Detailed Planning 
and Engineering 
Design of Branch 
Canals and 
Associated 
Command Area 
Development 
Downstream of Ch 
35+000 

M/S CMS-FBC-
SITARA JV 

19775000.0 12/1/2015 15 months 
from contract 
date 

11. Consultancy 
Services for 
Detailed Planning, 
Engineering of 
Branch Canals and 
Command Area 
Development of 
Dunduwa Irrigation 
System 

M/S ERMC 
Pvt.Ltd. 

18744553.0 8/21/2016 18 months 
from contract 
date 

12. Environmental 
Impact Assessment 
Study of Eastern 
Canal System of 
SIP 

M/S Nepal 
Environmental 
and Scientific 
Services P. 
Ltd. 

3191233.0 1/20/2017 100 days from 
the contract 
date 

 Total  220024482.2   

 

यसरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा परामशफ सेवाको लानग कुल २२,00,24,482।20 (बाइस करोड 
चौबीस हजार चार सय बयासी रुपयािँ बीस पैसा) बराबरको कायफको लानग बाह्र (१२) वटा ठेक्का 
सम्िौता भएको देख्खन्छ र हाल सम्म परामशफ सेवा वापत रु 18,33,77,000 (अठार करोड 
तेख्त्तस लाख सतहत्तर हजार) खचफ भएको देख्खन्छ।  

नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ICB-2 अन्तगफतको कायफको लानग Consulting Services for Construction 

Supervision, Quality Control and Contract Management of Civil Work in Main Canal (15+000 to 

35+000) भनी M/S ERMC-ITECO Nepal JV सिँग 48 मवहना अवधीमा काम सक्ने गरी 2012 मे 
24 मा रु 2,24,71,180 (दईु करोड चौबीस लाख एकहत्तर हजार एक सय असी) रुपयािँमा ठेक्का 
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सम्िौता भएको देख्खन्छ भने हालसम्म रु.2,40,55,872।90 खचफ भएको देख्खन्छ। ठेक्का 
सम्िौताको पेज नं. पच्चीस(25) देख्ख सत्ताइस(27)सम्म मा उल्लेख भए अनसुार सो परामशफदाताको 
कायफक्षेत्रगत शतफ (TOR) को सार संक्षेप ननम्नानसुार भएको पाइन्छ।  

 Design review of Main Canal Structures 

 Contract Management 

 Construction Supervision and Quality Control 

 Topography and Geotechnical Surveys 

 Documentation of Design Drawings, Reports, As-built Drawings and Correspondence 
लगायतका ववषयहरुमा उल्लेख भएको पाईन्छ। 

कायफक्षेत्रगत शतफ अन्तगफतको Construction Supervision and Quality Control खण्ड पेज नं. 26 र 
२७ मा परामशफदाताले गनुफपने कायफ र ख्जम्मेवारी अन्तगफत Assist in supervising construction works 

with regard to layout/setting out and design and in examining the quality control measures with 
full responsibility, suggest appropriate solutions to the project management in time on problems 
encountered during construction, monitor the progress of works routinely and compare it to the 
anticipated work program and instruct the contractor to submit corrective measures through the 
project, prepare monthly progress progress report highlighting the current progress, proplems 
encountered, test conducted, adopted corrective measures and estimate of likely completion 

time भन्न ेसमेत कुराहरु उल्लेख भएको पाईयो।  

तर उपरोक्त उल्लेख्खत शतफ सवहतका ख्जम्मेवारीका कायफहरु एंव कतफव्यहरु तोकी ननमाफण कायफमा 
सहयोगीका रुपमा राज्यको ठुलो रकम खचफ गरी ननयकु्त गररएको परामशफदाताहरुबाट मतुय रुपमा 
गनुफ पने Design review, सम्िौतामा भए अनसुारको Test हरु र सतहमा नै देख्खने घलुनशील माटोको 
पवहचान गरी त्यसको ववश्लषेण र सम्भाववत समस्याहरुलाइफ समयमै औलं्याउने कामहरु गरी 
आयोजनालाइफ जानकारी गराउने लगायतका कुनै कायफहरु भए गरेको अवस्था देख्खएन। 
 

महालेखा परीक्षकको वावषफक प्रनतवेदनहरुमा औलं्लाइएका व्यहोराहरुको सार संक्षपे: 
28. ५४ औ ंबावषफक प्रनतवेदन 2073 को सार संक्षपे प्रनतको पेज नं. 98 मा  औलं्याइएका व्यहोराहरुाः 

नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहर तथा नहरमा पने संरचनाको ननमाफण कायफ २०७१।१२।५ मा 
सम्पन् न भई २ वषफको त्रवुट सच्याउने अवनध शरुु भएको छ। उक्त कामको लानग रु.२ अबफ ४१ 
लाख भकु्तानी गरेको छ। उक्त कायफको परीक्षण गने क्रममा २०७३ आषाढ १३ मा ख्ििरी खोला 
एख्क्वडक्टको दायािँ भागको बावहरी स्लोपको नहर लाईननङ्ग एवम ् सो सिँगैको भी.आर.बी.को 
उत्तरतफफ को वाल समेत भख्त्कन गएको नथयो। सो सम्बन्धमा नसिँचाइ मन्त्रालयले छाननबन सनमनत 
गठन गरेकोमा उक्त सनमनतले एख्क्वडक्ट, ट्राख्न्जसन र लाईननङ्गको बीचमा रहेको जोनीहरुमध्ये एक 
वा एकभन्दा बढी जोनीमा राम्रो तररकाले नसल तथा बाटर स्टप राख्न त्रवुट हनु गएको उल्लेख छ। 
उक्त नहरको स्थलगत ननरीक्षण गदाफ टवफफ न उप्केको, जोनीमा नसल नलागेको, साइड वाल थप 
जोख्खममा परेको, नहरको संरचना चकेको, ढलान तथा स्ट्रक्चरको अन्य क्षेत्रमा समेत ममफत गनुफपने 
अवस्थामा रहेको पाइयो। त्रवुटपूणफ कायफ गनेलाई आवश्यक कारबाही गरी ममफत तथा पनुाः ननमाफण 
गरेर नहर यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनपुदफछ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइफयो। 
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29. ५५ औ ं बावषफक प्रनतवेदन 207४ को पेज नं. 395 मा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सम्बन्धमा 
औलं्याइएका व्यहोराहरु:- बािँके ख्जल्लाको अगैयाख्स्थत राप्ती नदीमा बािँध ननमाफण गरी ख्जल्लाको ४२ 
हजार ७६६ हेक्टर कृवषयोग्यभनूममा नसिँचाइ सवुवधा परु् याउनउेदे्दश्य रहेको यो आयोजना २०५९।६० 
देख्ख शरुु भएको देख्खन्छ। आयोजनाको शरुुलागत रु.७ अबफ ४४ करोड भएकोमा २०७१।७२ मा 
संशोनधत लागत अनमुान रु.२५ अबफ २ करोड र आयोजना सम्पन् न हनुे अवनध २०७६।७७ सम्म 
परु् याएको छ। यो वषफसम्म रु.१३ अबफ २३ करोड खचफ भई समग्र भौनतक प्रगनत ५६ प्रनतशत 
परु् याएको छ। कायफतानलका अनसुार काम हनु नसक्दा आयोजनाको लागत र अवनध ववृद्ध हुिँदै गएको 
छ। 

क) ननमाफण कायफमा वढलाई – आयोजनाको मलु नहर ननमाफण गनफ एक जे.भी.सिँग २८ मवहनानभत्र कायफ 
सम्पन् न गनफ २०७३ आषाढ ६ मा रु.९८ करोड ८१ लाखमा सम्िौता गरी २०७४ आषाढसम्म 
रु.१ करोड २३ लाख९६ हजार भकु्तानी भएको छ। सम्िौता भएको १९ मवहनाको अवनधमा २ 
प्रनतशतमात्र काम गरेकोले २ पटकसम्म रावियस्तरको पनत्रकामा सूचना प्रकाशन गरी ताकेता गदाफ 
समेत काम सचुारु गरेको पाइएन।सम्िौताअनसुार २०७२।७३ मा ददएको मोनबलाईजेसन पेस्की 
रु.८ करोड ३३ लाख बािँकी नै रहेको छ।तटबन्ध ननमाफण तथा नदी ननयन्त्रण कायफको लानग एक 
ननमाफण व्यवसायीसिँग २०७१ फागनु १८ मा रु.६करोड ७५ लाख ९० हजारको सम्िौता गरी यो 
वषफसम्म रु.४ करोड ४८ लाख ७४ हजार भकु्तानी भएकोछ। उक्त कायफ सम्पन् न गनफ २०७२ 
आषाढ २५ सम्म म्याद तोवकएकोमा ३ पटकसम्म म्याद थप गदाफ समेतकाम सम्पन् न नगरेकोले 
आयोजनाले सो पश् चात म्याद थप नगने जानकारी गराएको छ। ननमाफणव्यवसायीको नाममा रु.३३ 
लाख ८० हजार पेस्की बािँकी नै छ। तोवकएको समयमा काम सम्पन् न नगने ननमाफण व्यवसायीलाई 
सम्िौता अनसुार कारबाही गरी काम सम्पन् न गनुफपदफछ भन्दै ननम्न ख्शषफकमा देहाय बमोख्जम व्यहोरा 
औलं्याइफएको पाइन्छ। 

ख) संरचनामा क्षनत– आयोजना सम्पन् न हनु े लक्ष्य राखेको ११ वषफ व्यनतत भइसक्दा समेत पानी 
ववतरणको लानग शाखा नहर तयार भएको छैन। कमाण्ड एररया तोवकएको पूवफतफफ  राप्ती सोनारी 
गाउिँपानलकाको नसिँचाइयोग्य स्थानमा नसिँचाइ सवुवधा उपलब्ध गराउन ५३.५० वक.नम. को मलु नहर 
ननमाफण शरुु हनु बािँकी नै छ।२०७१।७२ मा ननमाफण भएको आयोजनाको मतुय नहरमा ठाउिँ 
ठाउिँमा बेड फुटेको, सनभफस रोड भख्त्कएको, नहरको स्लोप फुटेको र भख्त्कएको देख्खएको छ। ववतरण 
प्रणाली नै तयार नभई मलु नहरको धेरै ठाउिँमा नोक्सान पगेुको देख्खन्छ। आयोजनाले ननमाफण 
कायफको गणुस्तरमा पनुरावलोकन गनुफपदफछ। 

ग) माटो परीक्षण – मलु नहरको चेनेज नं. २० वक.नम.मा सनभफस रोडबाट पानी नछने, बेड फुट्न,े स्लोप 
फुट्न ेआदद कारणले मलु नहर नबग्रकेो देख्खएको छ। अवलोकनको क्रममा उक्त स्थानमा घलुनशील 
माटोको कारण कररब २ वक.नम. क्षेत्र तथा उक्त स्थानकै माटो लगेर ननमाफण भएको अन्य केही 
स्थानको नहर र सनभफस रोडमा समेत समस्या भएको जानकारी हनु आएको छ। सतहमा नै देख्खने 
घलुनशील माटोको पवहचान,त्यसको ववश्लषेण एवम ् उपचारको व्यवस्था नगरी नहर ननमाफण गनाफले 
योजना तयारी चरणमा पयाफप्त ध्यान पगेुको देख्खएन भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको पाइयो। 
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हालसम्मको अनसुन्धान तहवककातबाट संकनलत नमनसल संलग्न आधार, कारण र प्रमाणहरुको 
समवष्टगत अध्ययन ववश्लषेण गरी हेदाफ,  नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाले बािँके ख्जल्लाको अगैयाख्स्थत राप्ती 
नदीमा बािँध ननमाफण गरी ख्जल्लाको राप्ती पख्िम (दायािँ) तफफ का साववक ३४ वटा गा.वव.स. र 
नेपालगञ्ज तथा कोहलपरु नगरपानलका अन्तगफतको ३३,७६६ हेक्टर एवम ्राप्ती पूवफ (बायािँ) तफफ का 
९ वटा गा.वव.स. को ९००० हेक्टर गरी कुल ४२,७६६ हेक्टर कृवषयोग्य भनूममा नसिँचाइको लानग 
पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखी सन ्१९७५ मा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Feasibility Study 

परामशफदात ृ फमफ Lahmeyer International GMbH बाट शरुु गराई उक्त फमफले सन ् १९८० मा 
प्रनतवेदन पेश गरे पिात यस आयोजना सम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भ भएको अवस्था देख्खयो भन े
वव.सं. २०५९ सालमा पनन यरुोपेली संघको सहयोगमा पनु: यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 
गररएको पाईयो। तत्कानलन समयमा आयोजनाको कुल लागत ७ अरब ४५ करोड अनमुान गरी सो 
समयमा योजनाको कायाफन्वयन ७ (सात) बषफको राखी नेपाल सरकारले नसिँचाइ ववभागमाफफ त आ.व. 
२०६१/०६२ बाट आफ्नै आनथफक तथा प्राववनधक श्रोतबाट आयोजना कायाफन्वयनको प्रवक्रया अगानड 
बढाएको पाइयो भने ननमाफण कायफ आ.व. २०६३/०६४ मा मात्र शरुु भएको देख्खयो। प्रारख्म्भक 
चरणमा आयोजनाको कुल लागत ७ अरब ४५ करोड अनमुान गररएकोमा पनछ कायफक्षेत्र ववस्तार गदै 
आयोजनाको संशोनधत कूल लागत २५ अरब २ करोड पयुाफईएको देख्खयो। संशोनधत ननमाफण सम्पन्न 
हनु ेसमय आ.व. २०७६/०७७  ननधाफरण गररएको पाईयो। संशोनधत लागत अनमुान मध्ये डुिँडुवा 
नसिँचाइ प्रणाली ननमाफणको लानग साउदी अरब सरकारबाट २ अरब ४१ करोड रुपैयािँ बराबरको ऋण 
सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सम्िौता भएको अवस्था पाईयो भन ेबािँकी रकम नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त गने गरी आयोजनाको कायफक्रम तय भएको देख्खयो। 

आ.व. २०६३/०६४ देख्ख ननमाफण कायफ प्रारम्भ गनुफ पूवफ Feasibility Study Report ले औलं्याएका 
ववषयहरुमा ववस्ततृमा अध्ययन गरी गराई नहरको नडजाइन गरेर ननमाफण कायफ शरुु गनुफ पनेमा 
आयोजना कायाफलयबाट अनसुन्धानको क्रममा प्राप्त भएका आयोजनासिँग सम्बख्न्धत कागजातहरुमा 
ववस्ततृ अध्ययन गरी नडजाइन गररएको Document प्राप्त नभएको र बयानको क्रममा सम्बख्न्धत 
पदानधकारीहरुबाट Detailed Study नगरी Feasibility Study Report कै आधारमा लागत अनमुान तयार 
गरी ननमाफण कायफ अख्घ बढाएको भन्न ेसमेत व्यहोराहरु खनुल आएको अवस्था पाईंदा नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको ननमाफण कायफ ववस्ततृ अध्ययन पिात तयार गररने Detailed Project Report नबना नै 
प्रारम्भ गरेको अवस्था देख्खन आयो।यसरी आयोजना कायाफलयबाट ननमाफण कायफहरु गराउिँदा देहाय 
बमोख्जमको ठेक्का सम्िौताहरु गरी खचफहरु  भएको प्राप्त कागजातहरुबाट देख्खयो।  

 

क्र.स. 

 

ठेक्का नं. कायाफन्वयन 
स्थान 

कामको वववरण सम्िौता रकम 
(रु हजारमा) 

कैवफयत 

१. SIP/HW/ICB/01 Desilting 
basin and 
weir cum 
bridge 

मलु बािँध ननमाफण १८५५०५१ सम्पन्न 
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२. SIP/HW/ICB/02  मलु बािँधमा ख्स्टल गेट ११०९२७७ सम्पन्न 

३. SIP/MC/ICB/01 0+614-
12+037 

मलु नहर ननमाफण १६७०४९७ सम्पन्न 

४. SIP/MC/NCB/01 12+037-
13+000 

मलु नहर ननमाफण 65001 सम्पन्न 

5. SIP/MC/NCB/02 13+000-
14+000 

मलु नहर ननमाफण 52079 सम्पन्न 

6. SIP/MC/NCB/03 14+000-
15+000 

मलु नहर ननमाफण 56407 सम्पन्न 

7. SIP/MC/NCB/04 15+000-
16+000 

मलु नहर ननमाफण 89125 सम्पन्न 

8. SIP/MC/NCB/05 16+000-
17+000 

मलु नहर ननमाफण 96901 सम्पन्न 

9. SIP/MC/NCB/06 17+000-
17+700 

मलु नहर ननमाफण 86194 सम्पन्न 

10. SIP/MC/ICB/02 17+700-
35+000 

मलु नहर ननमाफण 2117566 सम्पन्न 

11. SIP/MC/ICB/03 35+000-
45+250 

मलु नहर ननमाफण 1635826 सम्पन्न 

१२. SIP/FDR/NCB/01  मलु नहरमा बाढीबाट 
क्षनतग्रस्त 
नहर/संरचना बचावट 
कायफ 

85185 सम्पन्न 

13. SIP/MC/NCB/07  Construction of canal 
lining, drain & 
protection work 

35432  

१४. SIP/MC/HW/NCB/01  कम्पाउन्ण्ड वाल 
ननमाफण, क्रस डे्रनेज 
तथा लाईननङ्ग कायफ 

12427  

15. SIP/MC/RP/NCB/01  मलु नहर ममफत सधुार 
तथा संरक्षण कायफ 

17806  

16. SIP/MC/Gate/NCB/01  मलु नहरमा गेट 
लगाउने कायफ 

23305  
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17. SIP/EMC/ICB/01  पूवी नहर तथा शाखा 
प्रशाखा ननमाफण 

3069859  

18. SIP/DIS/MC/ICB/01  डुण्डुवा नसिँचाइ प्रणाली 988118  

19. SIP/SBC/NCB/01  नसधननया शाखानहरको 
चेनेज 0+000 देख्ख 
६+000 सम्म 
नहर/संरचना ननमाफण 

93205  

20. SIP/SBC/NCB/02  नसधननया शाखानहरको 
चेनेज 6+000 देख्ख 
19+000 सम्म 
नहर/संरचना ननमाफण 

105469  

21. SIP/SBC/NCB/03  नसधननया शाखानहरको 
उपशाखा प्रशाखा 
ननमाफण 

124233  

२२. SIP/CAP/NCB/01  मलुबािँध तथा 
बैजापरुमा नसंख्चत क्षेत्र 
बचावट 

61047  

23. SIP/CAP/NCB/02  चटार तथा नसधननयामा 
नसंख्चत क्षेत्र बचावट  

76377  

24. SIP/CAP/NCB/03  चटार तथा नसधननयामा 
नसंख्चत क्षेत्र बचावट 

41658  

25. SIP/CAP/NCB/04  ख्िंिरीमा नसंख्चत क्षेत्र 
बचावट 

24909  

26. SIP/CAP/NCB/05  परुवामा नसंख्चत क्षेत्र 
बचावट 

28134  

27. SIP/CAP/NCB/06  अगैयामा नसंख्चत क्षेत्र 
बचावट 

19771  
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28. SIP/CAP/NCB/07  नसधननयाघाटमा नसंख्चत 
क्षेत्र बचावट 

105989  

29. SIP/CAP/NCB/08  ववनौंनामा नसंख्चत क्षेत्र 
बचावट 

४७२५७  

30. SIP/CAP/NCB/09 (Re)  Construction of 
Revetment and Spur 
at MuguwaKhola 

16432  

31. SIP/CAP/NCB//10 (Re)  River training works 
at HarkundiKhola 

24010  

32. SIP/ CAP/NCB/11  Construction of 
embankment  and 
protection work at 
JharnaKhola 

10145  

33. SIP/ CAP/NCB/12  Construction of 
protection work at 
Dunduwa in 
SidhaniyaKhola 

13072  

34. SIP/ CAP/NCB/13  Construction & 
protection work at 
BoksiniKhola near 
Sikta Barrage and 
causeway at 
SukharKhola 

8992  

35. SIP/ CAP/NCB/14  Command area 
protection works at 
ParuwaKhola 

8181  

36. SIP/ CAP/NCB/15(Re)  Command area 
protection works at 
JhijhariKhola 

18934  

37. SIP/ CAP/NCB/16  Command area 
protection works at 
Rapti River 2700 m 
downstream from 
SidhniyaGhat Bridge 

84561  

38. SIP/DR/NCB/01  Drainage 
Development work 
at PidariNala 

71173  

39. SIP/DR/NCB/02  Drainage 
Development work 

77096  
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at KiranNala& 
junction 

40. SIP/RMC/AKL/NCB/01  Construction of canal 
and structures of 
Akalgharwa 
Secondary Canal 

76726  

41. SIP/RMC/GHW/NCB/01  Construction of canal 
and structures of 
Gohawa Sub 
Secondary Canal 

69000  

42. SIP/RMC/PRS/NCB/01  Construction of canal 
and structures of 
Persenipur 
Secondary Canal 

73585  

43. SIP/RMC/PDR/NCB/01  Construction of canal 
and structures of 
Pidari Secondary 
Canal 

७६०५८  

 जम्मा   रु. 
१४४२२०७० 

 

उपरोक्त तानलका बमोख्जम भएको ठेक्काहरुको कुल सम्िौता रकम रु १४,४२,२०,७०,000।- 
भएको पाईयो भने पनछल्लो पटक नसिँचाइ मन्त्रालयबाट सखु्शलचन्र नतवारीको संयोजकत्वमा गठन 
भएको छानववन सनमनतले नमनत 2075/6/25 गते नसिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रनतवेदन 
व्यहोराबाट 2075 आख्श्वन मवहनासम्म नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ननमाफण कायफमा कुल खचफ रु 
14,70,00,00,000।- भएको भन्न े खनुलआएको पाइयो। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको पख्िम 
तफफ को मलु नहर खण्ड ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (ओभरी देख्ख चटरा कोहलपरुसम्म) को ननमाफण 
कायफमा हालसम्म रु.2,13,76,79,814।38 खचफ भएको अवस्था आयोजना कायाफलयबाट प्राप्त 
नबल भपाफईहरुबाट देख्खयो। मलुनहरको संरचना हेदाफ मलुनहरको कुल लम्बाई 45.25 वक.मी. 
(दायािँ) र ५३.५० वक.मी. (बायािँ),  आइडल लम्बाइ 30 वक.मी. (दायािँ) र १.5 वक.मी. (बायािँ), 
स्लोप 1:17000 (दायािँ) र  १:25000 देख्ख १:35000 (बायािँ), ठूला संरचनाहरु 136 वटा 
(दायािँ) र १४४ वटा (बायािँ) तथा नहरको क्षमता ५० घ.मी. प्रनतसेकेन्ड (दायािँ) र १५ घ.मी. 
प्रनतसेकेन्ड (बायािँ) भएको आयोजनाबाट प्राप्त कागजातहरुबाट खनुलआएको देख्खयो।   

यसरी भएका ठेक्का सम्िौताहरुलाई हेदाफ, Head works ननमाफण तफफ  SIP/HW/ICB/01 र 
SIP/HW/ICB/02 गरी 2 वटा, दायािँ तफफ को मलु नहर ननमाफण तफफ  SIP/MC/ICB/01, 
SIP/MC/ICB/02, SIP/MC/ICB/03 गरी तीनवटा ICB र SIP/MC/NCB/01, SIP/MC/NCB/02, 
SIP/MC/NCB/03, SIP/MC/NCB/04, SIP/MC/NCB/05, SIP/MC/NCB/06 गरी ६ वटा NCB समेत 
गरी कुल 9 वटा, दायािँ तफफ को मलु नहर ननमाफण तफफ  एक वटा (SIP/EMC/ICB/01), Distrubution 
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Canal अन्तगफत एक वटा (SIP/DIS/MC/ICB/01) र अन्य सानानतना ठेक्काहरु समेत कुल ४३ वटा ठेक्का 
सम्िौता गरी ननमाफण कायफ अगानड बढाएको देख्खयो। उपरोक्त ठेक्काहरु मध्ये Headworks र दायािँ 
तफफ को मलुनहर अन्तगफतका मतुय ठेक्काहरु SIP/HW/ICB/01, SIP/HW/ICB/02, SIP/MC/ICB/01, 
SIP/MC/ICB/02, SIP/MC/ICB/03, SIP/ SIP MC/NCB/01, SIP/MC/NCB/02, SIP/MC/NCB/03, 
SIP/MC/NCB/04, SIP/MC/NCB/05, SIP/MC/NCB/06 गरी कुल ११ वटा ठेक्का अन्तगफतका ननमाफण 
कायफ सम्पन्न भएको र अन्य ठेक्का अन्तगफतका ननमाफण कायफहरु चाल ुअवस्थामा रहेको देख्खयो। 

आयोजनाबाट प्राप्त कागजातहरुमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहर मध्ये दायािँ (पख्िम) मलुनहर 
तफफ को ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02, ओभरी देख्ख चटरा कोहलपरु (17+700 देख्ख 35+000) 
सम्मको ववस्ततृ वववरण ननम्नानसुार भएको पाइयो। 

 ननमाफण व्यवसायी  CTCE- Kalika JV 

 सम्िौता नमनत 29th December, 2011 (2068/9/14) 

 सम्िौता रकम प्रोनभजनल सम र भ्याट सवहत रु 2,11,75,66,385।74 

 Substantially Completed : 1st May, 2015 (2072/1/18) 

 Taking over certificate जारी भएको 24th May, 2015 (2072/2/10) 

 Outstanding work को list issue गरेको 3rd April, 2016 (2072/12/21) 

 नहरको क्षमता 50 घ.मी. प्रनत सेकेण्ड 

नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको पख्िम तफफ को मलु नहर खण्ड ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (ओभरी देख्ख 
चटरा कोहलपरुसम्म) को ननमाफण कायफ सम्पन्न भएको देख्खन्छ भने त्रवुट सच्याउन े अवधी समाप्त 
भएको सम्बन्धमा स्पष्ट हनुे कुनै पनन कागजात जारी भएको देख्खंदैन।  
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको नहर ननमाफणको नडजाइनमा त्रवुट, परीक्षणकै क्रममा नहर भख्त्कयो, 
गणुस्तरयकु्त ननमाफण सामाग्रीको प्रयोग नभएको भन्न े लगायतका पटक पटक आयोग समक्ष पनफ 
आएका उजरुीहरुका सम्बन्धमा प्रारख्म्भक छानववन हुिँदा मलु बािँधबाट 17.7 वक.नम देख्ख 35 वक.नम 
खण्ड, ओभरी देख्ख चटरा कोहलपरु (ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02) को ननमाफणको ख्जम्मेवारी पाएको 
CTCE-Kalika JV ले ननमाफण गरेको मलु नहर महादेवपरुी ढकेरीख्स्थत ख्ििरी खोला 26 वक.नम क्षेत्रमा 
२०७३/०३/१४ गते परीक्षणका क्रममा छोनडएको पानीबाट सरुुमा सानो पानी चवुहन गई Piping 

बढदै गएर नहरको नडल भख्त्कएको, मलु नहर पूवफबाट पख्िम जाने तर जनमनको ढाल उत्तरबाट 
दख्क्षण रहेको हुिँदा नहरले वषाफतको समयमा ननवाफध रुपमा बग्ने गरेको Sheet Flow मा बाधा पयुाफएको, 
Cross Drainage Structures हरुको नडजाइनमा नहर ननमाफणबाट उत्पन्न पररख्स्थतीको आंकलन गरी 
Hydrological Analysis  नगरी नडजाइन गरेको देख्खंदा थपु्रै स्ट्रक्चरहरुको Capacity कम हनु गएको वा 
उपयकु्त स्थानमा नराखेको कारणले पानीले ननकास खोजी नहरको नडलहरुमा वषाफतको समयमा क्षनत 
हनु पगेुको, मलु नहरको कररब १७५०० भन्दा पख्िममा ववनभन्न खण्डहरुमा घलुनशील माटो 
(Dispersive Soil)  पाइएको र वरपर समेत त्यस प्रकारको साना साना घलुनशील माटोका थमु्कोहरु 
देख्न सवकने हनुाले नहरको Alignment मा सददयौंदेख्ख त्यस प्रकारको माटो रहेको पवुष्ट हनुे हुिँदा नहर 
नडजाइनको बखतमै यसको जोख्खम पवहचान नगररन ुआयोजनाको तात्कालीन प्राववनधकहरु तथा संलग्न 
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Consultant हरुबाट गंभीर त्रटुी हनु गएको भन्ने देख्खन्छ। उल्लेख्खत पवहचान भएका तथ्यहरु नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजना अन्तगफत ननमाफण भएको पख्िम तफफ को मलु नहर खण्ड ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 
(ओभरी देख्ख चटरा कोहलपरु सम्म, चेनेज 17+700 देख्ख 35+000) को ननमाफण कायफसिँग 
सम्बख्न्धत रहेको देख्खएको र पनफ आएका उजरुीहरु समेत सोही खण्डको नहर भख्त्कएको ववषयसिँग 
सम्बख्न्धत रहेको देख्खंदा आयोजनाबाट ननमाफण भएका कायफहरु मध्ये ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 
(ओभरी देख्ख चटरा कोहलपरु सम्म) को ननमाफण कायफमा केख्न्रत भई अनसुन्धान कायफ अख्घ 
बढाइएकोमा उजरुीको ववषयवस्त ु र प्रारख्म्भक छानववनबाट पवहचान गररएका तथ्यहरुलाई ववनभन्न 
ननकायहरुबाट ववनभन्न नमनत र समयमा देहाय अनसुार गठन भएका सनमतहरुले नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको मलुनहर ननमाफणस्थलको स्थलगत ननरीक्षणहरु गरी पेश गरेका देहायका १० वटा 
नभन्ननभन्न प्रनतवेदनहरुमा उल्लेख्खत ननम्न व्यहोराहरुले समेत पवुष्ट गरेको अवस्था देख्खयो। 

 अ.द.ुअ. आयोगको च.नं. 896 नमनत 2073/3/15 को पत्रद्वारा स्थलगत ननरीक्षण गरी 
प्रनतवेदन पेश गनफ खटाइएको  प्र.ना.उ. ख्चत्र बहादरु गरुङ समेतको टोलीले 2073/3/15 
गते आयोगको सम्पकफ  कायफलय कोहलपरु बािँके माफफ त प्राप्त भएको, सो प्रनतवेदनमा मलु बािँधबाट 
17.7 वक.नम देख्ख 35 वक.नम खण्ड ननमाफणको ख्जम्मेवारी पाएको CTCE-Kalika JV ले ननमाफण 
गरेको मलु नहर महादेवपरुी ढकेरीख्स्थत ख्ििरी खोला 26 वक.नम क्षेत्रमा परीक्षणका क्रममा 
भख्त्कएको, Aqueduct र नहरको Joint भएको स्थान र पलुको एउटा Abutement भख्त्कएको 
देख्खएको भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख गरी स्थलगत अनगुमनका क्रममा नलएका फोटोहरु समेत 
संलग्न राखी पेश गरेको प्रनतवेदन। 

 अ.द.ुअ. आयोग मध्यमाञ् चल क्षेत्रीय कायाफलय सखेुतका क्षेनत्रय प्रमखु ख्शताराम काकी समेतले  
नमनत 2073/3/23 गते पेश गरेको प्रनतवेदन आयोगको क्षेनत्रय कायाफलय सखेुतको चं.नं. 
1951 नमनत 2073/3/24 को पत्र साथ प्राप्त भएको सो मा स्थलगत ननरीक्षणबाट 
परीक्षणको क्रममा छोनडएको पानीबाट सरुुमा सानो पानी चवुहन गई Piping बढदै गएर नहरको 
नडल भख्त्कएको देख्खन्छ। सोबाट Lining र सोही ठाउिँमा रहेको पलुको एउटा वपलर क्षनत भएको 
र सो स्थानमा बवढ नै घलुनशील माटो रहेकोले सो समेत ववचार गरी संरचनाको नडजाइन 
नभएको भन्न ेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको। 

 नसिँचाइ ववभागको नमनत 2073/3/15 को ननणफय बमोख्जम नसिँचाइ ववभागका उपमहाननदेशक 
अशोक नसंहको नेततृ्वमा गदठत सनमनतले 2073/3/20 मा नसिँचाइ ववभागमा पेश गरेको 
प्रनतवेदनमा क्षनत भएको स्थान High Embankment in Filling मा रहेको र Transition Length मा 
Embankment को Width कम भएको, नहरको पानी सञ् चालनपूवफ नै Embankment नभत्रको माटो 
पानीमा घलेुर बगी Piping Formation भएको, क्षनत भएको स्थानमा Embankment को बावहरी 
Slope  हनुपुने Slope (1:1.75) भन्दा बढी Steep भएकोले नमनत 2073/3/13 मा पवहलो पटक 
परीक्षणको लानग कररब 5 घ.मी. प्रनत सेकेण्डको दरले पानी छोडी क्रमश: पानीको मात्रा 
बढाउिँदै 25 घ.मी. नहरमा पानी सञ्चालन गदाफ 2073/3/14 मा ओभरी देख्ख चटरा 
कोहलपरु(ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02) खण्डको ख्िंिरी Aqueduct को Downstream side (चेनेज 
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२६+३००)को Transition को दायािँ भाग भख्त्कन गई नहरमा क्षनत पगेुको र उक्त नहरको स्लोप 
Unstable भएको भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको। 

 नसिँचाइ मन्त्रालयको 2073/3/20 को ननणफय बमोख्जम नसिँचाइ मन्त्रालयका सहसख्चव सागर 
कुमार राईको नेततृ्वमा गदठत सनमनतले 2073/4/२6 गते नसिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको 
प्रनतवेदनमा Joint को Water seal हरु Water tight नभै तथा Loose भै पानी चहुावट (Leakage) 

भएको, Filling  गरेको माटो (Support) बग्न ुमलु नहरमा Filling गरेको माटो Silty and dispersive 

type को भएकोले माटो नभत्र पानी चहुावट हुिँदा र नहरमा पानीको बहाव बढ्दै जािँदा Pipingको 
प्रवक्रया बढ्न गएको तथा नछरेको पानीले Turbulent Flow (High velocity) को रुप नलई उक्त 
नहरमा Filling गरेको माटो समेत पानी सिँगै बावहर बगेर गएको भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख 
भएको। 

 नसिँचाइ मन्त्रालयको 2073/५/20 को ननणफय बमोख्जम नसिँचाइ ववभागका उपमहाननदेशक कृष्ण 
बेल्बासेको नेततृ्वमा गदठत सनमनतले 2073/११/२6 गते नसिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको 
प्रनतवेदनमा दायािँ मलुनहरको चेनेज 17+700 देख्ख ३५+००० सम्मको अनधकांश भाग Deep 

cutting मा तथा बालापरु, ढकेरी, चटार आदद गाउिँहरुको आसपास High filling मा भएको र 
Alignment को अनधकांश भागको माटो घलुनशील (Dispesive) भएको, भख्त्कएको भाग High 

filling मा रहेको र पानी सञ्चालनको क्रममा Canal section बाट पानी Seepage भई त्यहािँको 
घलुनशील माटो पानीमा नमनसएर माटो सवहतको पानी नख्जकैको Wing wall छेउबाट ननख्स्कएर 
नहर भख्त्कएको, गईरो Cutting भएको केही स्थानहरुमा अग्लो स्थानमा रहेको वषाफतको पानी 
चवुहएर तल नहरको वपंधमा ननक्लने क्रममा नहरको लाईननङ्ग तथा नहर नै भख्त्कन गएको भन्न े
समेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको। 

 Geotechnical and AssiciatesPVT.Ltd. Bokhundole, Lalitpur, Nepal ले December, 2016 मा 
माटोको परीक्षण प्रनतवेदन समेत संलग्न गरी पेश गरेको प्रनतवेदनमा According to double 

hydrometer test method the soils on Sikta Irrigation Project of the main canal site is in the 
range of intermediate to highly dispersive clay in nature. Many failures have been observed 

along canal areas, road bases and foundations at sites during field reconnaissance, These 

properties have and can result in disastrous consequence for earth filled dams, canals or 

other hydraulic structures constructed with these materials, as the test result shows, major 

part of canal between chainage 17+700 and 35+000 is made of intermidate to highly 
dispersive clay. As discussed earlier, construction in this type of soil leads to leakage/seepage 

and piping, resulting in failure भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको। 
 Dr. Bishwa R.S. Shahi ले November, 2016 मा मलु नहर चेनेज 0+000 देख्ख 35+000 

सम्मको Assessment सवहत पेश गरेको प्रनतवेदनमा It was determined that the most of the 

existing structure was built on dispersive clay soils. Typically dispersive clays are low to 
medium pasticity and classify as CL in the Unified Soil Classification System (USCS). Other 
USCS classes that may contain dispersive clays are ML, CLML, and CH. Soils classifying as MH 
rarely contain dispersive clay fines. Highly succeptible to erosion and containing high percent 
of exchangeable sodium ions also called sodic soil, appears to dissolve in water and 

structurally unsuitable भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको। 
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 नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन आयोजना ननदेशक महेश्वर नरनसंह के.नस. ले नसिँचाइ 
मन्त्रालयमा नमनत २०७४/६/3१ च.नं. 07 को पत्रसाथ आयोजनाको अद्यावनधक वववरण सवहत 
पेश गरेको प्रनतवेदनमा नसक्टा नसिँचाइ योजनाको दायािँ (पख्िमी) मलुनहरमा ववनभन्न समस्याहरु 
आएको, नहरको शरुुको भाग चेनेज 0+000 देख्ख 20+000 सम्म बषाफतको समयमा वरपरको 
क्षेत्रहरुबाट बगेर आउने ठूलो मात्रामा पानी नहरमा पसी नहरको संरचनाहरुलाई क्षनत पयुाफएको, 
चेनेज 20+000 देख्ख ३५+000 मा १८ मीटर सम्म गईरो हनुे गरी माटो कावटइएको, चेनेज 
२०+००० भन्दा तल रहेको भागमा ननकै समस्या आएको, सो क्षेत्रको नहरको Cutting slope मा 
माटो क्षरण (Soil Erosion) भएको, नाली बनेको (Gully formation) तथा सरुुङ समेत बनेको 
(Tunnel formation), सोही क्षेत्रमा 13 मीटरको उचाई सम्म माटो भरेर (Embankment filling) 

नहर बनाईएको, माटो भरेर नहर बनाईएको स्थानमा समेत माटो क्षरण (Soil Erosion) भएको, 
नाली बनेको (Gully formation) तथा सरुुङ समेत बनेको (Tunnel formation),  नहरको यो 
क्षेत्रमा कुनै पनन बेला नहर सञ् चालनको बेला भख्त्कन सक्न ेअवस्था देख्खएको, धेरै उचाईमा 
माटो भरेर नहर बनाईएको क्षेत्र ववशेष गरी चेनेज २१+९५० देख्ख २३+२२५ (बालापरु ग्रानमण 
क्षेत्र), 23+850 देख्ख २६+१६० (ढकेरी ग्रानमण क्षेत्र), 34+200 देख्ख 34+650 (चटार 
ग्रानमण क्षेत्रमा नहर सञ्चालनको बेला नहर भख्त्कन ेउच्च जोख्खम भएको, मलु नहरमा रहेका सबै 
एक्वेडक्ट (Aqueduct) हरुको मानथल्लो तथा तल्लो भागमा ववङ वाल (Wing wall) को अपयाफप्त 
लम्बाई तथा उचाईको कारण ती भागहरु कुनै पनन बेला भख्त्कने उच्च जोख्खम रहेको, दायािँ 
मलुनहरको रेखाङ्कन, मलुत: १७+७०० देख्ख ३५+००० सम्मको ववनभन्न स्थानको माटो 
घलुनशील (Dispersive) वकनसमको रहेको, पानीको उपख्स्थनतमा High seepage head मा माटो पानी 
सिँगै घलेुर जाने र त्यसले Sink hole वा Tunnel ननमाफण भई अन्ततोगत्वा नहर भख्त्कने अवस्थाहरु 
देख्खयो भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको अवस्था देख्खएको। 

 आयोगका नस.नड.इ. कुसाङ्ग शेपाफ समेतले नमनत २०७४ /७/13 मा स्थलगत ननरीक्षण गरी 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको प्रनतवेदनमा मलु नहर पूवफबाट पख्िम 
जाने तर जनमनको ढाल उत्तरबाट दख्क्षण रहेको हुिँदा नहरले बषाफतको समयमा ननवाफध रुपमा बग्न े
गरेको Sheet flow मा बाधा पयुाफएको, Cross drainage structure हरुको नडजाइनमा नहर 
ननमाफणबाट उत्पन्न पररख्स्थनतको आंकलन गरी Hydrological analysis नगरी नडजाइन गरेको देख्खंदा 
थपु्रै Structure हरुको Capacity कम हनु गई उपयकु्त स्थानमा नराखेको कारणले पानीले ननकास 
खोजी नहरहरुको नडलमा बषाफतको समयमा क्षनत हनु पगेुको, मलु नहरको कररब १७+५०० 
भन्दा पख्िममा ववनभन्न खण्डहरुमा घलुनशील माटो (Dispersive soil) पाइएको, यसका लानग 
तत्कानलन आयोजनाको प्राववनधकहरु तथा संलग्न Consultant हरुबाट गख्म्भर त्रवुट पगु्न गएको, 
नहरको Alignment मा सददयौं देख्ख त्यस प्रकारको माटो रहेको पवुष्ट हनु आएको र वरपर समेत 
त्यस प्रकारको साना साना घलुनशील माटोका थमु्कोहरु देख्खएको, नहर नडजाइनको बखत नै 
यसको जोख्खम पवहचान नगरेको, र ननमाफणको चरणमा समेत ध्यान नददएको भन्न े समेत 
व्यहोराहरु उल्लेख गरेको अवस्थाहरु देख्खएको। 
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 उजाफ जलश्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयको च.नं. ११०८ नमनत 2075/6/28 को पत्र साथ प्राप्त 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरमा देख्खएका समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन ननरीक्षण गरी 
राय नसफाररश समेत गनफको नननमत्त सोही मन्त्रालयका सहसख्चव सखु्शलचन्र नतवारीको 
संयोजकत्वमा गदठत सनमनतले उजाफ तथा जलश्रोत मन्त्रालयमा 2075/6/25 मा पेश गरेको 
प्रनतवेदनमा नहर परीक्षण गने क्रममा 2075/०४/०7 गते बािँकेको ढकेरीख्स्थत (चेनेज 
२२+९५०) चंगाई नालाको मलु नहर भख्त्कएको, Canal Embankment Breach भएको स्थान 
लगायत नहरको १७ वक.नम. देख्ख डिँडुवा खोला सम्मको केही स्थानहरुमा घलुनशील माटो 
पाईयो जसका कारण Rain water, Seepage/Leakage through joint बाट माटोको घलुनशील भाग 
पानी सिँगै घनुलई खलुा Weep hole, Embankment outer slope जस्ता खलुा भागबाट ननस्कने र 
क्रनमक रुपमा बढ्दै Tunnel को रुप नलएको र पानीको वहाब सिँगै Soil mass समेत ननख्स्कई 
Void हरुको ववकास भएको, Canal Embankment को केवह भाग तथा Aquiduct हरुको Approach 

भाग समेत उच्च Filling मा रहेका र Filling material को प्रकृनत एवम ् Hydraulic gradient 

saturation line को अवस्था अनसुार Canal embankment section/side slope पयाफप्त नहुिँदा बावहरी 
खलुा भागमा समेत घलुनशील माटो सवहतको पानी बग्न थप सहयोग पगेुको, Cutting slope तथा 
canal bed मा Pore water release का लानग राख्खएका Weep hole बाट समेत केही स्थानमा 
Dispersive माटो घनुलत पानी र माटो समेत बावहर ननख्स्कई Canal bed मा माटोको तह जम्मा 
भएको, नहरको Alignment पूवफ देख्ख पख्िम तफफ  चरेुको तल्लो भागबाट जाने र चरेुबाट उत्पख्त्त 
भई दख्क्षण तफफ  बग्ने स्थानीय खहरे खोलाहरुमा जम्मा हनुे थेग्रान (Sediments) को उख्चत 
उत्खनन व्यवस्थापन तथा उपयोग नहुिँदा खोलाहरुको सतहमा बवृद्ध भई बाढीको समयमा 
खोलाको दायािँ बायािँ समेत पानी पसी मलु नहरको Embankment बाट Overtopping गरी नहर 
तथा नहरको Cross drainage संरचनाहरुमा क्षनत हनुे गरेको भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको 
प्रनतवेदन प्राप्त भएको। 

 ववश्लवेषत नसक्टा नसंचाइफ आयोजना कायाफलयबाट बनाइफएको नहर भख्त्कएको ववनग्रएको सम्बन्धमा 
स्थलगत अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गनफ ववनभन्न ननकायहरुबाट फरक फरक नमनत समयमा 
पटकपटक गठन गररएको प्राववनधकहरु सवहतको टोलीले पेश गरेको ववनभन्न 10 वटा 
प्रनतवेदनहरुमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको नबनग्रएको भख्त्कएको, चेनेज 17+700 
वक.नम देख्ख 35+000 वक.नम खण्ड ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 मा घलुनशील माटो रहेको कारण 
परीक्षणको क्रममा छानडएको नहरको क्षमता भन्दा धेरै न्यून पानीले नै नहरको बनेको संरचना 
क्षत ववक्षत पारी अनधकांश ठाउिँमा भख्त्कएको र बनेको नहरमा पानी नचल्ने अवस्था भएको 
वस्तगुत अवस्थाहरुलाई प्रनतवेदन एवम ् फोटोहरु सवहत स्पष्ट पारी भएका कनमकमजोरी र 
त्रवुटहरुलाई समेत इंनगत गरेको देख्खयो जसमा मलुरुपमा नहर ननमाफणको नडजाइनमा नै गख्म्भर 
त्रवूट रहेको कुराहरु औलं्याएको अवस्थाहरु पाईयो। उल्लेख्खत प्रनतवेदन ददने व्यख्क्तहरुमध्ये 
महेश्वर नरनसंह के.नसले अनसुन्धानको क्रममा उक्त प्रनतवेदनमा उल्लेख्खत गरेको कुराहरुको 
सत्यताको, ववश्वसननयताको सम्बन्धमा कागज समेत गरी ददएको अवस्था देख्खयो भने नसिँचाइ 
मन्त्रालयका सहसख्चव सागर कुमार राईको नेततृ्वमा गदठत सनमनतले 2073/4/२6 गते 
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नसिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रनतवेदनमा Joint को Water seal हरु Water tight नभै तथा 
Loose भै पानी चहुावट (Leakage) भएको भन्न ेलगायतका अन्य अध्ययन प्रनतवेदनहरुबाट समेत 
Concrete Lining को Joint (जोनी) समेत कमजोर र गणुस्तरहीन नथयो भन्न े तथ्य पवुष्ट हनु े
अवस्था देख्खयो। 

 त्यसै गरी अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका अनसुन्धान अनधकृतले  नसक्टा नसंचाई 
आयोजनाको मलु नहर ननमाफण कायफ अन्तगफत ICB-2 (CH 17+700 देख्ख 35+000 सम्म) खण्डको 
आसपासका स्थानीय कृषक, उपभोक्ताहरुलाई नहर ननमाफणस्थलमा रहेको माटोको अवस्था 
लगायतका ववषयहरुमा सोधपछु गररंदा ननम्न नलख्खत व्यहोराहरु सवहतको भनाई 
स्थानीयवासीहरुको रहेको देख्खएकोले सो स्थानमा सददयौंदेख्ख सतहमा नै देख्खने कमजोर 
गणुस्तरको घलुनशील माटो रहेको र माटोको ववशेषताको बारेमा जानकार रहेका 
स्थानीयबासीहरुसिँग कुनै पनन छलफल नगरी स्पष्ट रुपमा देख्खने खराब माटोलाई अनादेखा गरेर 
माटोको कुनै परीक्षण पनन नगरी हचवुाको भरमा नहरको नडजाइन गररएको तथा ननमाफणको 
समयमा पनन माटोको बारेमा जानकार हुिँदाहुिँदै लापरवाहीका साथ नहर ननमाफण गररएको तथ्य पवुष्ट 
हनुे अवस्था देख्खयो। 

 बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ९ बस्न ेवहमलाल उपाध्यायको छोरा बषफ 57 को 
श्रीधर उपाध्यायले उक्त क्षेत्रको माटो घलुनशील भएको र नहरमा प्रयोग गनफ ननमल्न े ववषयमा 
हामीले तत्कानलन आयोजना प्रमखुलाई जानकारी गराएका नथयौं। यो ववषय उहािँले समेत स्वीकार 
गनुफ भएको हो। यस क्षेत्रको माटो घलुनशील भएको र पानी परेको समयमा बगेर जाने प्रकृनतको 
छ। नहर ननमाफणको क्रममा वफलडमा खवटएको टोलीले र वफख्जववनलटी, वप्र वफख्जववनलटी 
अध्ययन एवम ्Detail drawing design को क्रममा हामी स्थानीयसिँग माटोको ववषयमा कसैले पनन 
सोधपछु गरेन। हाल उक्त खण्डमा नहर भख्त्कएर पानी चल्ने अवस्थामा छैन। परीक्षणको 
क्रममा पानी छोड्नपूुवफ हामीलाई कुनै पनन जानकारी ददईएन। पनछ जानकारी हनु आई सोनधंदा 
गैरख्जम्मेवारीपूणफ तररकाले हामीलाई जवाफ ददईयो भन्न ेसमेतको व्यहोराको भनाई रहेको। 

 बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ९ बस्ने गेरनसंह वलीको छोरा बषफ 5१ को 
धननसंह वलीले।हाम्रो क्षते्रको नहर ननमाफण भएको ठाउिँको माटो ननुनलो प्रकृनतको छ। त्यसैले 
हामीले चराउनको लानग जङ्गल नलएर गएका गाईवस्तलेु माटो खाने गदफथे। यो नहर ननमाफणको 
शरुुवात देख्ख हालसम्म हामी स्थानीय उपभोक्ता सिँग न त आयोजनाको तफफ बाट माटोको 
प्रकृनतको ववषयमा सोनधयो न त ठेकेदार कम्पनीको तफफ बाट नै सोनधयो। समग्रमा भन्न ुपदाफ माटो 
अत्यन्त घलुनशील भएको र पानी पदाफ बगेर जाने र ठाउिँ ठाउिँमा प्वालहरु पने भएकोले माटो 
नरम प्रकृनतको कमजोर हो भन्न ेसमेत व्यहोराको भनाई रहेको। 

 बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. २ बस्न ेभर बहादरु भण्डारीको छोरा बषफ 30 
को राम बहादरु भण्डारीको।नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको ICB-2 प्याकेज अन्तगफत को 
माटो अत्यन्त कमजोर प्रकृनतको छ।यसको उदाहरण ढकेरी नख्जकैको नागवेली भएर आएको 
डािँडा छेउमा बषाफतको पानीले बगाएर बचेका वढस्काहरुबाट जानकारी पाउन सवकन्छ। नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजना अन्तगफतको नहर ननमाफणको शरुुवात देख्ख हालसम्म हामीलाई कसैले पनन माटो 
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लगायत अन्य ववषयमा सोधपछु गरेको छैन।हाल नहर नचल्न े अवस्थामा छ। माटो कमजोर 
भएकोले ठाउिँ ठाउिँमा प्वाल परेको छ भन्ने समेत व्यहोराको भनाई रहेको। 

 बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ८ बस्ने प्रनतमान उपाध्यायको छोरा बषफ ६७ को 
वटकाराम उपाध्यायको।यस क्षेत्रको माटो कमजोर भएकोले ठाउिँ ठाउिँमा साना साना वढस्काहरु 
पनन बगेर जाने र पवहरो जाने गरेको छ। हामीलाई यस नहर ननमाफणको क्रममा आयोजना र 
ठेकेदार कसैले पनन सोधपछु गरेन। परीक्षणको क्रममा नहर भख्त्कएको भन्न ेजानकारी पाएिँ। 
हाल चल्ने अवस्था छैन भन्न ेसमेत व्यहोराको भनाई रहेको। 

 बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ८ बस्न ेशानलकराम डािँगीको छोरा बषफ ३१ को 
चेत प्रकाश डािँगीको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको ICB-2 प्याकेज अन्तगफतको माटोको 
सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएसम्म भ-ूभाग अनसुार कतै बलौटे माटो छ भने कतै ख्चम्याईलो 
माटो छ। पानी परेको बेलामा खाल्डा पने गदफछ। उक्त नहरको माटोको ववषयमा 
स्थानीयबासीसिँग कुनै छलफल गररएको छैन भन्न ेसमेत व्यहोराको भनाई रहेको।  

 त्यसै गरी महालेखा परीक्षकले पेश गरेको ५४ औ ंर ५५ औ ंबावषफक प्रनतवेदनहरुमा उल्लेख 
गररएका देहायका व्यहोराहरु समेतले प्रारख्म्भक छानववनको क्रममा खलु्न आएका ववषयहरु, 
ववनभन्न छानववन सनमनतहरुले पेश गरेको प्रनतवेदनहरुमा औलं्याइएका कुराहरु र उजरुीमा 
उल्लेख्खत व्यहोराहरुलाई थप समनथफत गरेको देख्खयो।  

 महालेखा परीक्षकको ५४ औ ंबावषफक प्रनतवेदन 2073 को सार संक्षेप प्रनतको पेज नं. 98 मा 
औलं्याइएका नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहर तथा नहरमा पने संरचनाको ननमाफण कायफ 
२०७१।१२।५ मा सम्पन् न भई २ वषफको त्रवुट सच्याउन ेअवनध शरुु भएको छ।उक्त कायफको 
परीक्षण गने क्रममा २०७३ आषाढ १३ मा ख्ििरी खोला एख्क्वडक्टको दायािँ भागको बावहरी 
स्लोपको नहर लाईननङ्ग एवम ्सो सिँगैको भी .आर.बी.को उत्तरतफफ को वाल सम ेेत भख्त्कन गएको 
नथयो।सो सम्बन्धमा नसिँचाइ मन्त्रालयले छाननबन सनमनत गठन गरेकोमा उक्त सनमनतले 
एख्क्वडक्ट, ट्राख्न्जसन र लाईननङ्गको बीचमा रहेको जोनीहरुमध्ये एक वा एकभन्दा बढी जोनीमा 
राम्रो तररकाले नसल तथा बाटर स्टप राख्न त्रवुट हनु गएको उल्लेख छ। उक्त नहरको स्थलगत 
ननरीक्षण गदाफ टवफफ न उप्केको, जोनीमा नसल नलागेको, साइड वाल थप जोख्खममा परेको, नहरको 
संरचना चकेको, ढलान तथा स्ट्रक्चरको अन्य क्षेत्रमा समेत ममफत गनुफपने अवस्थामा रहेको 
पाइयो। त्रवुटपूणफ कायफ गनेलाई आवश्यक कारबाही गरी ममफत तथा पनुाः ननमाफण गरेर नहर 
यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनपुदफछ भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको। 

 महालेखा परीक्षकको ५५ औ ंबावषफक प्रनतवेदन 207४ को पेज नं. 395 मा नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको सम्बन्धमा आयोजनाको शरुु लागत रु.७ अबफ ४४ करोड भएकोमा २०७१।७२ 
मा संशोनधत लागत अनमुान रु.२५ अबफ २ करोड र आयोजना सम्पन् न हनु ेअवनध २०७६।७७ 
सम्म परु् याएको छ। यो वषफसम्म रु.१३ अबफ २३ करोड खचफ भई समग्र भौनतक प्रगनत ५६ 
प्रनतशत परु् याएको छ। कायफ तानलका अनसुार काम हनु नसक्दा आयोजनाको लागत र अवनध 
बवृद्ध हुिँदै गएको छ।आयोजनाको मलु नहर ननमाफण गनफ एक जे.भी.सिँग २८ मवहनानभत्र कायफ 
सम्पन् न गनफ २०७३ आषाढ ६ मा रु.९८ करोड ८१ लाखमा सम्िौता गरी २०७४ आषाढसम्म 
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रु.१ करोड २३ लाख ९६ हजार भकु्तानी भएको छ। सम्िौता भएको १९ मवहनाको अवनधमा 
२ प्रनतशतमात्र काम गरेकोले २ पटकसम्म रावियस्तरको पनत्रकामा सूचना प्रकाशन गरी ताकेता 
गदाफ समेत काम सचुारु गरेको पाइएन।सम्िौताअनसुार २०७२/७३ मा ददएको मोनबलाईजेसन 
पेस्की रु. ८ करोड ३३ लाख बािँकी नै रहेको छ।तटबन्ध ननमाफण तथा नदी ननयन्त्रण कायफको 
लानग एक ननमाफण व्यवसायीसिँग २०७१ फागनु १८ मा रु. ६करोड ७५ लाख ९० हजारको 
सम्िौता गरी यो वषफसम्म रु.४ करोड ४८ लाख ७४ हजार भकु्तानी भएकोछ। उक्त कायफ 
सम्पन् न गनफ २०७२ आषाढ २५ सम्म म्याद तोवकएकोमा ३ पटकसम्म म्याद थप गदाफ समेत 
काम सम्पन् न नगरेकोले आयोजनाले सो पश् चात म्याद थप नगने जानकारी गराएको छ। ननमाफण 
व्यवसायीको नाममा रु.३३ लाख ८० हजार पेस्की बािँकी नै छ। तोवकएको समयमा काम 
सम्पन् न नगने ननमाफण व्यवसायीलाई सम्िौताअनसुार कारबाही गरी काम सम्पन् न गनुफपदफछ भन्दै 
ननम्न ख्शषफकमा देहाय बमोख्जम व्यहोरा औलं्याइफएको पाइन्छ।आयोजना सम्पन् न हनु े लक्ष्य 
राखेको ११ वषफ व्यनतत भइसक्दा समेत पानी ववतरणको लानग शाखा नहर तयार भएको छैन। 
कमाण्ड एररया तोवकएको पूवफतफफ  राप्ती सोनारी गाउिँपानलकाको नसिँचाइयोग्य स्थानमा नसिँचाइ 
सवुवधा उपलब्ध गराउन ५३.५० वक.नम. को मलु नहर ननमाफण शरुु हनु बािँकी नै 
छ।२०७१/७२ मा ननमाफण भएको आयोजनाको मतुय नहरमा ठाउिँ ठाउिँमा बेड फुटेको, सनभफस 
रोड भख्त्कएको, नहरको स्लोप फुटेको र भख्त्कएको देख्खएको छ। ववतरण प्रणाली नै तयार नभई 
मलु नहरको धेरै ठाउिँमा नोक्सान पगेुको देख्खन्छ। आयोजनाले ननमाफण कायफको गणुस्तरमा 
पनुरावलोकन गनुफपदफछ।मलु नहरको चेनेज नं. २० वक.नम.मा सनभफस रोडबाट पानी नछने, बेड 
फुट्ने, स्लोप फुट्ने आदद कारणहरुले मलु नहर नबग्रकेो देख्खएको छ। अवलोकनको क्रममा उक्त 
स्थानमा घलुनशील माटोको कारण कररब २ वक.नम. क्षेत्र तथा उक्त स्थानकै माटो लगेर ननमाफण 
भएको अन्य केही स्थानको नहर र सनभफसरोडमा समेत समस्या भएको जानकारी हनु आएको छ। 
सतहमा नै देख्खने घलुनशील माटोको पवहचान,त्यसको ववश्लषेण एवम ्उपचारको व्यवस्था नगरी 
नहर ननमाफण गनाफले योजना तयारी चरणमा पयाफप्त ध्यानपगेुको देख्खएन भन्न े समेत व्यहोराहरु 
उल्लेख भएको पाईयो। 

अनसुन्धानको क्रममा संकनलत भएका नमनसल संलग्न ववश्लवेषत छुट्टाछुटै्ट प्रनतवेदनहरुमा उल्लेख्खत 
स्थलगत अध्ययन ननरीक्षण प्रनतवेदन व्यहोराहरुबाट नसक्टा नसिँचाइ आयोजना अन्तगफत ननमाफण 
भएको मलुनहर मध्ये चेनेज 17+700 वक.नम देख्ख 35+000 वक.नम खण्ड (ठेक्का नं. 
SIP/MC/ICB/02) मा ननमाफण भएको कुल 17.3 वक.मी. नहर कामयावी नभएको, उक्त 
मलुनहरमा पानीको सनमश्रण हनुासाथ माटो पानीमा घलेुर बनगहाल्ने घलुनशील माटो (Dispersive 

Soil) रहेको कारण पानी छोड्नासाथ नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाद्वारा बनाइएको नहरको उक्त 
खण्डमा भएको संरचना सम्पूणफ क्षनत हनुे, भख्त्कन,े बग्ने अवस्थाहरु रहेको देख्खयो। ठेक्का नं. 
SIP/MC/ICB/02 को प्याकेज ननमाफण पिात नमनत 2073/3/13 मा छोनडएको न्यून पानीको 
बहावलाई नै 50 घ.मी. पानीको क्षमता धान्न सक्न ेगरी आयोजना कायाफलयले बनाएको नहरले 
धान्न नसकी नहर भख्त्कएको तथा 2075/०४/०7 गते अत्यन्त न्यून (कररब ५ घ.मी.) 
मात्रामा छोनडएको पानीको बहावलाई समेत धान्न नसकी नहर पनु: भख्त्कएको  र यो क्रम 
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नहरमा पानी छोड्नासाथ ननरन्तर भैरहने अवस्थामा रहेको कारण हालसम्म उक्त आयोजना 
अन्तगफत सो खण्डको ननमाफणमा लगानी भएको राज्यको कुल लागत रु 
2,13,76,79,814।38 (दईु अरव तेह्र करोड छयाहत्तर लाख उनासी हजार आठसय चौध 
रुपैंया अठनतस) को पररणाम प्राय: शनु्य रहेको अवस्था प्रमाख्णत हनु आयो भने अब उक्त 
आयोजना कायाफलयबाट बनेको उक्त प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज ननमाफण 
गदाफ लागेको लागत बराबरको खचफले पनन पगु्ने हो होइन भन्ने अनमुान नै गनफ नसवकन ेख्स्थनतमा 
रहेको अवस्था समेत देख्खन आयो। अकोतफफ  राविय गौरवको आयोजना माफफ त स्थानीय बािँके 
ख्जल्लाका हजारौं नबघा जग्गाको कृषक उपभोक्ताहरुको नसंख्चत क्षेत्रमा खेती गनफ पाउने आशा 
एवम ् भरोसाको केन्र नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट अपेक्षाकृत जनताको उक्त आशा र भरोसा 
ननराशामा पररणत हनु े अवस्थाको सजृना भएको देख्खयो भन े राज्यको तफफ बाट ठेक्का नं. 
SIP/MC/ICB/02अन्तफगत ननमाफण भएको नहर खण्डमा भएको अरबौं रुपयािँको लगानी बालवुामा 
पानी हालेतलु्य भएको देख्खयो।  

नहर ननमाफणको लानग आयोजना कायाफलयबाट तयार पाररएको ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातको 
Volume 2 (Contract Document Volume 2 of 2) को Clause 3.2 (पेज नं. G3-5) मा नहर बनाउिँदा 
प्रयोग गररने माटो (Embankment) को गणुस्तर परीक्षण सम्बन्धमा ननम्नानसुार उल्लेख गरेको 
देख्खयो।  

(a) Not less than seven (7) days before he intends to commence the works, the contractor 
shall submit to the Engineer for his approval the details of his proposed method of 
obtaining embankment materials. 

(b) The contractor shall not commence any work necessary for furnishing the materials until 
the Engineer’s approval has been obtained. 

(c) The Contractor shall carryout the tests to determine the natural and optimum moisture 
content and the maximum dry density of the soils in a given area. 

(d) The frequency of tests shall be as follows: 
i. Particle size  : Every 2000 cu.m or every change in source 
ii. Atterberg’s limits  : Every 2000 cu.m or every change in source 
iii. Moisture density relationships : Every 2000 cu.m or every change in source 
iv. Natural moisture content : Every 500 sq.m 
v. Field density   : Every 500 sq.m 
vi. No separate payment shall be made for the field embankment tests. All costs of 

furnishing, materials, labors, construction equipment and executing, the field 
embankment tests shall be included in the unit rates for applicable embankment items in 
the bill of quantities. 
 

यसरी नहरको Embankment ननमाफणको क्रममा Particle size, Atterberg’s limits, Moisture density 

relationships, Natural moistrure content र Field density गरी पािँच वकनसमका Test हरु मानथ 
उल्लेख गररएअनसुारको पररमाणमा ठेकेदारले आफ्नै खचफमा अननवायफ रुपमा गनुफपने गरी तोवकएको 
देख्खएता पनन नहर ननमाफण गदाफ मानथ उल्लेख गररएका Test हरु मध्ये Particle size र 
Atterberg’s limits Test हरु गररएको देख्खएन। ती Test हरु केवल Contract Document मा मात्र 
नसनमत रहेको पाइयो। Contract Document बमोख्जम ननमाफण व्यवसायीले उक्त माटोको Test हरु 
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अननवायफ रुपमा गनुफपनेमा सो नगरी कामलाई ननरन्तरता ददन ुसाथै Consultant र आयोजना प्रमखु 
लगायत ननमाफण कायफमा ख्जम्मेवार प्राववनधक कमफचारीहरुले उक्त Test हरु गने गराउने तफफ  
अनदेखा गरी बराबर ठेकेदारसंगको नमलेमतोमा नबलको भकु्तानी प्रकृयालाई अगानड बढाउन ेमात्र 
कायफहरु गरी Contract Document बमोख्जम गनुफ पने कतफव्य ख्जम्मेवारीको वेवास्ता गदै कतफव्य 
ववमखु भएको कारण ठेकेदार, Consultant र आयोजना कायाफलयका सो काममा संलग्न ख्जम्मेवार 
पदानधकारीहरुको बेईमानीपूणफ ननयत नथयो भन्न े कुरा कायफहरुबाटै प्रष्ट देख्खएको छ। ठेक्का नं. 
SIP/MC/ICB/02 नहर खण्डको ननमाफणको अवधी कररब तीन बषफ रहेकोमा सो अवधीमा बाहै्र मवहना 
ननरन्तर काम भए गरेको भन्न े देख्खएको, यसरी काम गदाफ गराउिँदा भएको बषाफत, बाढी, डुवान 
जस्ता प्राकृनतक प्रकोपहरुबाट स्वभाववक रुपमा ननमाफण स्थलमा देखा पने माटोको गणुस्तर एवम ्
प्रकृनत फरक खालको छ भन्न े स्वत: थाहा जानकारी हनु े अवस्था रहनेमा सोको सम्बन्धमा 
अहोरात्र ननमाफण कायफमा खवटएका व्यख्क्तहरुले माटोको सम्बन्धमा थाहा पाई जाननबिुी माटो 
परीक्षणमा हनु ेखचफ नमलेमतोमा बचाई सम्िौता बमोख्जम अननवायफ रुपमा गनुफपने Test हरु नगरे 
नगराएको र सम्बख्न्धत आयोजना कायाफलय र परामशफदाता समेतबाट तद्अनरुुप कायफ गनफ नलगाए 
नअह्राएको पररणाम स्वरुप ननमाफणको समयमा उक्त Test हरु गदाफ पवहचान हनु सक्न ेगणुस्तरवहन 
माटोको पवहचान ख्जम्मेवारीपूवफक गररन ु पनेमा सो नगरी गख्म्भर लापरवाही र हेलचेक्र्याईं गरी 
ननमाफण कायफलाई ननरन्तर अख्घ बढाएको अवस्था देख्खन आई आज बनेको ननमाफणमा भएको 
माटोको गणुस्तर नै घलुनशील रहेछ भनी भन्न ुपने लज्जास्पद अवस्थाको सजृना भएको देख्खयो। 
ननमाफण व्यवसायीको प्रनतनननधत्व गने यवु बहादरु क्षेत्रीले गरेको बयानमा बेला वखतमा आयोजना 
ननदेशक (PD),  DE, Engineer हरुले चाहेको Test वफल्डमा Frequency बाहेकको गने गररन्थ्यो, 
ननमाफण कायफको सपुरनभजनमा संलग्न प्रोजेक्टका PD, DE, Engineer साथै Supervision Consultant 

बाट पनन कवहल्यै Soil को Test गनुफ पने ननदेशन नआएको साथै LL/PLको Range पनन नतोवकददएको 
कारण उक्त टेष्ट नगररएको, Filling गदाफ Compection को density चाही ंपगु्न ुपयो भन्दै आयोजनाले 
नसंचाइफ ववभाग अन्तगफत कुनै पनन आयोजनामा माटोको LL/PL test हनुे भनी Specification मा 
नभएको, LL/PL को  Range limit उपलब्ध नगराएको, Specification मा उल्लेख गररएको test हरु 
Basic tests नै हनु,  ती test गनफ आवश्यक equipment र tools हामीसंग Lab मा नै नथए, Test पनन 
आफ्नै Technician ले गनफ सक्थे,  Test गदाफ थप आनथफक व्ययभार पनन पदैनथ्यो, तर Range 

नतोवकददएको वा आयोजनाले आवश्यक नसम्िेको कारणले मात्र Test नगरेको हो। दोस्रो 
आ.व.मा गरेको काममा वषाफतमा सामान्य क्षनत हुिँदा Rain Cut भनेर बखु्ियो, त्यस पिात CH 

26+340 मा Canal Breach भए पनछ आयोजनाबाट ननयकु्त भएको Consultant को Report पनछ मात्र 
Dispersive भन्न ेथाहा भएको हो, यसकारण Seive  Analysis र LL/PL ले मात्र Canal मा प्रयोग हनु े
Soil को उपयकु्तता छुयाउन गाह्रो हनु्छ वा छुयाउिँदैन, यसको लानग IS Code 3873-1993 को 
Cluse 4.5 अनसुार Canal Construction हनु ुअगानड Soil मा Salt Content अननवायफ रुपमा test गनुफ 
पदफथ्यो। अको कुरा आयोजनामा Contract award हनु ुअगावै Geo-Technical Test गरी त्यसको 
Report अनसुार design हनु आवश्यक नथयो। आयोजना कायाफलय यसमा चकेुको महससु गरेका 
छौं, यो माटोको समस्या केही चेनेजहरुमा स्पष्ट रुपमा देख्खएको छ। आयोजनाको कररव 50% 
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कामको लानग बवुद्धमत्ता पूवफक नडजाइफन गनुफ पने देख्खन्छ भन्न ेसमेत व्यहोराहरु उल्लेख गरेको 
पाइफएबाट माटोको गणुस्तर सम्बन्धी जानकारी ननमाफणकै क्रममा ननमाफणमा संलग्न रहेका ठेकेदार 
प्रनतनीनध लगायत सबैलाई रहे भएको अवस्था स्पष्ट देख्खन आयो। यसरी मलु नहर ननमाफण कै 
क्रममा माटोको गणुस्तर अस्वभाववक प्रकृनतको छ भन्न ेथाहा जानकारी हुिँदा हुिँदै सो सम्बन्धमा 
ववनभन्न तहबाट गदठत सनमनतहरुको प्रनतवेदन एवम ् प्राववनधक सिुावहरुको कायाफन्वयन नगरी 
यथासीघ्र समस्या समाधान गने तफफ  वढलाई गरी आवश्यक तथा ननयनमत ममफत सधुार तफफ  समयमै 
ध्यान ददनकुो सट्टा पयाफप्त अध्ययन तथा तयारी नबना हतारमा थप तथा नयािँ ठेक्काहरु लगाउनमा 
बढी उन्मखु हनुे प्रवखृ्त्तका कारण आयोजना तथा ठेक्का व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर र जवटल बन्दै 
गएको देख्खयो। 

त्यस्तै Contract Document मा राख्खएको माटोको गणुस्तर परीक्षणबाट आएको ननतजा (Result) के 
कनत हनुपुने भन्ने तथा Soil Sampling र Testing का सम्बन्धमा ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजात 
(Contract Document, Volume 2, Page G3-9) मा ननम्नानसुार उल्लेख गररएको देख्खन्छ। 

(a) The Contractor shall carry out control tests on fill materials as required in the 
specification, as and when required by the Engineer. 

(b) The Engineer shall have unrestricted access to the soil laboratories and their test results. 
Tests required are: 

i. Moisture content  : IS 2720 Part II or BS 1377 – 1A 
ii. Grain size analysis  : BS 1377 – 7B and 7C 
iii. Liquid limit        : BS 1377 – 2A 
iv. Plastic limit         : BS 1377 – 3 
v. Compaction Test  : IS 2720 Part VIII 
vi. Field density tests  : Earth Manual, USBR 
vii. The contractor shall provide the necessary equipment, labor and transport for carrying 

out the sampling and testing in the Site laboratory. 
viii. The soil samples shall be stored and tested at the site Site Laboratoryunder the 

supervision of the Engineer. 
ix. Moisture content, checked in accordance with IS 2720 (Part II), at the time of compaction 

shall be between 95 percent and 105 percent of the optimum moisture content. 
x. The dry density of the soil in the compacted materials shall not be less than ninety five 

(95) percent of the maximum dry density as determined by IS 2720, Part VIII. 

ठेकेदारले सम्िौता सम्बन्धी कागजात (Specification) अनसुार र इख्न्जननयरको सपुरीवेक्षणमा 
इख्न्जननयरको ननदेशन बमोख्जम Moisture content को लानग  IS 2720 Part II or BS 1377 – 1A, 
Grain size analysis को लानग BS 1377 – 7B and 7C, Liquid limit को लानग BS 1377 – 2A, 
Plastic limit को लानग  BS 1377 – 3, Compaction Test को लानग IS 2720 Part VIII र Field 

density tests को लानग  Earth Manual, USBR मा उल्लेख गररएको प्रवक्रया अपनाई गणुस्तर 
परीक्षण गनुफ पने भन्न े प्रावधानहरु राख्खएको देख्खयो। गणुस्तर परीक्षणबाट प्राप्त ननतजाका 
सम्बन्धमा Optimum moisture content को 95 देख्ख 105 प्रनतशतको बीचमा Moisture 

Content हनुपुने तथा Maximum dry density को 95 प्रनतशत भन्दा कम Compacted material 

को dry density हनु नहनुे भनी उल्लेख गररएको भएता पननGrain size analysis, liquid limit र 
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Plastic limit Test हरुको लानग सो Test हरुबाट प्राप्त ननतजा के कनत हनु ु पने भन्न े ववषयमा 
सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा कही ंकतै उल्लेख भएको देख्खंदैन भने सो Test हरु गररएको पनन 
पाईएन।तर Test हरु बाट प्राप्त ननतजा के कनत हनु ु पने भन्ने ववषयमा सम्िौता सम्बन्धी 
कागजातमा उल्लेख नभएता पनन सम्िौतामा अननवायफ गररन ु पने भनी उल्लेख भएका उपरोक्त 
Test हरु गररएको अवस्थामा नहर ननमाफणको लानग अनपुयकु्त गणुस्तरहीन माटो नथयो भन्न ेकुरा 
ननमाफण पूवफ नै थाहा जानकारी हनुे अवस्था अवश्यम्भावी हुिँदा हुिँदै सो नगनुफबाट ठूलो क्षनत हनु 
गएको अवस्था देख्खयो।यसरी Contract Document मा उल्लेख्खत ठेकेदार र आयोजना कायाफलय 
दवैु पक्षले ननशतफ स्वीकार गरेको शतफहरुलाई पालना नगनुफ, परीक्षण गररन ु पने र गराईन ु पने 
माटोको महत्वपूणफ परीक्षणहरु नगराईन ु र माटोको Liquid Limit , Plastic Limit र Grain size 
हरुको प्रावधान राखी ती Test हरुको ननतजा के कनत हनु ुपने हो भन्न ेगणुस्तर मापनको Limit 

उल्लेख नगने जस्ता कायफहरु अज्ञानतावश भएको भन्न े अवस्थाको नभै जानी बिुी नमलेमतोमा 
आफूलाई फाईदा र राज्यलाई क्षनत परु् याउनबेदननयतपूणफ तररकाले गरे भएको भन्न ेसमेत देख्खएको 
छ। 

ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजात (Contract Document, Volume 2) मा उल्लेख गररएको Field 

Embankment Tests अननवायफ रुपमा गनुफपने र सो कागजातमा उल्लेख्खत Test हरु मात्र 
गणुस्तरयकु्त Canal Embankment ननमाफणको लानग पयाफप्त छैनन ्भन्ने राय अनसुन्धानको क्रममा 
सम्बख्न्धत ववषयका ववज्ञहरु Dr. Bishwa R.S. Shahi र Dr. Indra P. Acharya ले 2075/6/17 
गते पेश गरेको ननम्नानसुारको व्यहोरा समेतको प्रनतवेदनबाट पवुष्ट हनु आयो भन ेसो तथ्यलाई 
ठेकेदारको प्रनतनननध यवु बहादरु क्षेत्री तथा स्वयं ठेकेदार Kalika Construction का प्रमखु ववक्रम 
पाण्डेले गरेको बयानमा खलुाएको व्यहोराहरु समेतले समनथफत गरेको अवस्था देख्खयो।  
a) For canal embankment construction quality tests of canal embankment that has been 

included in the specification are not sufficient. 
b) For canal embankment material tests that have been included in the project specification 

are necessary but not adequate and the engineer should carry out the tests included in 
the specification. 

c) For canal embankment material tests that have been included in the project specification 
are necessary but not adequate and cannot be assured unless and otherwise some 
geotechnical tests should be carried out. 

d) Geotechnical tests requirements are not sufficient for such project. 
e) Requiements of geotechnical requirements for backfill for structures have not been 

mentioned. 
f) It has been allowed to use the local materials whichever present in the site. At least the 

minimum requirements like grading, type of soil for using as backfill material should be 
included as the minimum and maximum grading limit and geotechnical parameters 
requirements. 

g) Requirements of the backfill material for the project should be mentioned in the project 
specification like interms of strength of soil (CBR value %) and strength parameter like 
cohesion and angle of friction. 

h) Seepage of the backfill material should be analyzed and requirements of coefficient of 
permeability should be provided at the specified compaction. Plasticity index 
requirement for the backfill material should be mentioned. 
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i) A slope stability analysis analysis should be conducted using ordinary method to 
determine a suitable side slope. 

अनसुन्धानको क्रममा  Contract Document  मा राख्खएको Soil Test का प्रावधानहरु पयाफप्त छन ्
छैनन,् भएका Test हरु गनफ अननवायफ छ छैन भन्न ेसम्बन्धमा सम्बख्न्धत ववषयका ववज्ञहरु Dr. 

Bishwa R.S. Shahi र Dr. Indra P. Acharya ले पेश गरेको प्रनतवेदनमा ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी 
कागजातमा गणुस्तर ननधाफरणको लानग राख्खएका उल्लेख्खत Test हरु आवश्यक र अननवायफ गनुफ 
पने देख्खयो तर पयाफप्त देख्खएनन,् उल्लेख गररएका Test हरुका अलवा Geotechnical Test हरु; 
CBR, Cohesion, Angle of internal friction को Test नगदाफ सम्म Canal Embankment को गणुस्तर 
यवकन गनफ सवकने अवस्था देख्खएन,  ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा Soil को grading तथा 
Plasticity Index को अनधकतम र न्यूनतम Value उल्लेख गररन ु जरुरी देख्खयो साथै Canal 

Embankment बाट पानी कनत Seepage हनु्छ भनी यवकन गनफ Compacted material को 
Permeability Test तथा Embankment को Safe Slope थाहा पाउनको लानग Slope stability 

analysis समेत गनुफ पने देख्खयो, तर नसक्टा नसिँचाइ योजनामा Geotechnical Test हरु; CBR, 

Cohesion, Angle of internal friction तथा Permeability Test र Slope stability analysis को 
प्रावधान ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा नै उल्लेख गररएको देख्खएन। साथै Soil को grading 

तथा Plasticity Index को उपयकु्त अनधकतम र न्यूनतम Value समेत उल्लेख गररएको देख्खएन। 
अत: नसक्टा नसिँचाइ योजनाको नडजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गदाफको समयमा 
Canal Embankment  को गणुस्तर ननधाफरण सम्बन्धी प्रावधानमा त्रटुी भएको देख्खयो भन्न ेसमेत 
व्यहोराहरु खलुाई ववषय ववज्ञहरुले ददएको राय प्रनतवेदन समेतबाट नसक्टा नसिँचाइ आयोजना 
कायाफलयबाट तयार पाररएको Soil  को गणुस्तर Test सम्बन्धी Contract Document को प्रावधानमा 
त्रटुी देख्खएको छ भने उल्लेख्खत त्रवुटपूणफ प्रावधानहरु नहर ननमाफणस्थलको Detail Engineering 

Study नगरी नगराई Feasibility Study Report ले औलं्याएका माटोको गणुस्तर सम्बन्धी 
कुराहरुलाई समेत नहेरी नपढी हचवुाको भरमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Contract Document 

तयार पाने कायफहरु गररएको र उक्त कायफमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देख्खएका प्राववनधक 
कमफचारीहरुबाट कोही कसै सिँग राय परामशफ नगरी ववज्ञहरु सिँग नबिुी जानी जानी बदननयतका 
साथ Soil Test सम्बन्धी प्रावधानहरु Contract Document मा राख्खएको अवस्था देख्खयो। 

ICB 2 अन्तगफत नननमफत नहर रहेको नबनभन्न स्थानहरुमा नहर भत्केको स्थलहरुको अनगुमन गरी 
मचुलु्का सही उठाइफ ल्याइएको नमनुा माटोलाइफ नबनभन्न lab हरुमा गणुस्तर परीक्षणको लानग 
पठाईएको, आयोगको च.नं. 66 नमनत 2075/06/11 को पत्रसाथ परीक्षण गनफ ववश्व कन्सल्ट 
प्रा.नल. नेपालमा पठाइफएकोमा उक्त प्रा.नल.बाट प्राप्त परीक्षण ररपोटमा माटोको Atterbergs limit's 

test अन्तगफत चेनेज 21+050 को Sample को लानग Plisticity index शनु्य देख्खएको (NL, NP) 

तथा चेनेज 22+ 740 को Sample को लानग Plisticity index एक दम न्यनु देख्खएको 
(6.04)पाइफयो। त्यसैगरी California Bearing Ratio Test अन्तगफत चेनेज 21+050 को Sample 

को लानग CBR Value - Soaked अत्यन्त न्यून (3.17 %) तथा चेनेज 22+ 740 को Sample को 
लानग CBR Value - Soaked अत्यन्त न्यून (2.96 %) भएको पाइफयो। साथै Direct Shear Test 
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अन्तगफत चेनेज 21+050 को Sample को लानग Cohesion 7 KN/mm² र Angle of Internal 

Friction 25 Degree तथा चेनेज 22+740 को Sample को लानग Cohesion 8 KN/mm² र Angle 

of Internal Friction 24 Degree भएको पाईयो।  

त्यसैगरी स्थलगत अनगुमनबाट उठाइफ ल्याइएको नमनुा माटोलाइफ आयोगको च.नं. 30 नमनत 
2075/05/05 को पत्रसाथ परीक्षण गनफ नेपाल ववद्यतु प्रानधकरण, इख्न्जननयररङ सेवा 
ननदेशनालय, माटो, ढुङ्गा तथा कंवक्रट प्रयोगशालामा पठाइफएकोमा उक्त प्रयोगशालाबाट च.नं. 
170 नमनत 2075/5/18 को पत्र साथ प्राप्त परीक्षण ररपोटमा माटोको Atterbergs limit's 

test अन्तगफत चेनेज 2२+740 को Sample को लानग Plisticity index एक दम न्यनु (2.25) 

तथा चेनेज 23+ 100 को Sample को लानग Plisticity index शनु्य देख्खएको (NL, NP) भएको 
पाइफयो।त्यसै गरी California Bearing Ratio Test अन्तगफत  चेनेज 22+740 को Sample को 
लानग CBR Value - Soaked अत्यन्त न्यून (3.53 %) भएको पाइफयो।  

त्यसैगरी स्थलगत अनगुमनबाट उठाइफ ल्याइएको नमनुा माटोलाइफ आयोगको पत्रसाथ परीक्षण गनफ 
इख्न्जननयररङ अध्ययन संस्थान, पलु्चोक क्याम्पसको प्रयोगशालामा पठाइएकोमा सो प्रयोगशालाबाट 
च.नं. 116 नमनत 2075/5/19 को पत्र साथ प्राप्त परीक्षण ररपोटमा उपरोक्त माटो Medium to 

Highly Dispersive भएको भन्न ेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देख्खन्छ। 

यसरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Contract No SIP/MC/ICB-02 को कायफक्षेत्र पख्िम मलु नहरको CH 

17+700 to 35+000 km खण्डको माटोको Plasticity Index र CBR Value अत्यन्त न्यून भएको अवस्था 
उल्लेख्खत Lab हरुबाट प्राप्त भएको परीक्षण Report हरुले पवुष्ट गरेको देख्खयो।  

Dr. Bishwa R.S. Shahi ले November, 2016 मा मलु नहर चेनेज 0+000 देख्ख 35+000 सम्मको 
Assessment सवहत पेश गरेको प्रनतवेदनमा, From laboratory test result reports it was determined 

that the most of the existing structure was built on dispersive clay soils भन्न ेकुरा Identification of 

the Existing Soil खण्डमा उल्लेख भएको, Typically dispersive clays are low to medium pasticity 

and classify as CL in the Unified Soil Classification System (USCS). Other USCS classes that may 
contain dispersive clays are ML, CLML, and CH. Soils classifying as MH rarely contain dispersive 

clay fines भन्न े कुरा Types of Dispersive Clay खण्डमा उल्लेख भएको पाईन्छ। त्यसै गरी 
Mechansim of Dispersive Soils खण्डमा Highly succeptible to erosion and containing high percent 

of exchangeable sodium ions also called sodic soil, appears to dissolve in water and structurally 

unsuitable भन्न े समेत व्यहोराहरु उल्लेख भएको पाईयो।यस प्रनतवेदनमा Dispersive soil को 
Plasicity low to medium हनुे भनी उल्लेख गररएको र परीक्षण गररएको माटोको Plasticity एकदमै 
न्यून देख्खएको हुिँदा सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा अननवायफ गनुफ पने भनी उल्लेख गररएको Atberg 

limit’s test ननमाफणको क्रममा गररएको भए तत्कानलन अवस्थामा नै सो स्थानको माटोको कमजोरीको 
बारेमा यवकन हनु ेअवस्था देख्खयो। साथै ववज्ञहरु Dr. Bishwa R.S. Shahi र Dr. Indra P. Acharya को 
प्रनतवेदनमा अननवायफ रुपमा सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गनुफपने र ननमाफणको क्रममा 
अननवायफ रुपमा गनुफपने भनी उल्लेख गररएको CBR Value Test बाट प्राप्त भएको ननतजाको Value 

अत्यन्त न्यून देख्खएको हुिँदा गररएको CBR test को प्रावधान सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख 
गरी ननमाफणको क्रममा सो Test गररएको भए तत्कानलन अवस्थामा नै सो स्थानको माटोको 
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कमजोरीको बारेमा यवकन हनु ेअवस्था देख्खयो। तर सो अनरुुप तत्कालीन अवस्थामा नहर ननमाफण 
गररन े स्थलको माटोको गणुस्तर स्वरुप प्रकृनत आददको बारेमा ववस्ततृ अध्ययन गरी आयोजनाको 
ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन तयार पारी माटोको गणुस्तर परीक्षण अननवायफ रुपमा गरी गराई माटोको 
बारेमा यवकन गरेर मात्र संलग्न पदानधकारी कमफचारीहरुले लागत अनमुान तयार गरी गराई ननमाफण 
कायफ प्रारम्भ गनुफ पनेमा सो नगरेको, यसरी आयोजनाको पूवफ तयारीका कायफहरु नगरी नसकी Soil 

type बमोख्जमको ननमाफणको Design नगरेको कारण आज राविय गौरवको आयोजना अन्तगफत बनेको 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Contract No SIP/MC/ICB-02(CH 17+700 to 35+000 km) खण्डको 
17.3 वक.मी. नहरको सम्पूणफ ननमाफण कायफ नहरमा पानी छोड्नासाथ जनुसकैु समय जहािँसकैु भख्त्कन 
सक्न े जोख्खममा रहेको अवस्था देख्खयो भन े उक्त ननमाफणमा भएको सरकारी खचफ ननमाफण कायफमा 
संलग्न पदानधकारीहरुको नमलेमतोजन्य कायफबाट ठुलो नोक्सानीमा पगुी रािको लगानी पररणाम शनु्य 
अवस्थामा पगेुको पाईयो। उक्त अवस्थाहरुलाई पटक पटक पेश भएका ववनभन्न प्रनतवेदनहरु, 
प्रनतवेदन साथ प्राप्त फोटोहरु, स्थलगत सख्जफमन मचुलु्का व्यहोराहरु समेतबाट थप समनथफत भइफ 
प्रमाख्णत भएको देख्खन आयो।  
नसक्टा नसिँचाइ आयोजना कायाफलयबाट प्राप्त कायफ प्रारम्भ गने मतुय आधार ववन्दकुो रुपमा रहेको 
कागजात भनी संलग्न पदानधकारीहरुले स्वीकार गरेको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Lahmeyer 

International GMBH ले August 1980 मा पेश गरेको Feasibility Study  Report मा Main Canal को 
माटोको सम्बन्धमा SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) मा पने भागको सन्दभफमा 
प्रनतवेदनको पेज नं.VII – 11 को Section between the Parwa Sota and Dunduwa Khola Tributaries 
ख्शषफकमा Lining required since भनी The permeability of the sandy silt (10-4 cm/s) is too high to 

tolerate seepage losses and the sandy soil is so highly erodible that within a short time the canal 

would be destroyed by the flow of water into the canal भन्न ेसमेत को व्यहोराहरु उल्लेख भएको 
देख्खयो भने नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट प्राप्त नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सम्बन्धमा April 2004 मा 
तयार भएको Feasibility Study  को Main Report मा Main Canal को माटोको SIP/MC/ICB/02 
(17+700देख्ख 35+000)मा पने भागको सन्दभफमा प्रनतवेदनको पेज नं.६२ को Topography and 

Land Systems along the Main Canal Alignment ख्शषफकमा From the Paruwa Khola at chainage 

20+600 onwards upto the Dunduwa River at chainage 35+600 the canal traverses a highly 
dissected alluvial fans with a loamy soil top layer and substratum of highly compacted silt and 
loam soils. These soils have variable calcium content and are subject to leaching. Because of the 
dissected nature of topography in this reach deep cuts upto 17 m will be required for canal 
excavation alternated with canal sections constructed in fill. Although the compacted loamy and 
silt soils are stable for excavation, the probability of leaching will require protection of slope in 

deep cuts भन्न े समेतको व्यहोराहरु उल्लेख भएको देख्खंदा Feasibility Study Report मा नै 
P/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) मा पने भागको माटो कमजोर तथा घलुनशील भएको 
भन्न ेकुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको अवस्था देख्खंदा देख्खंदै नडजाइन र ननमाफणको क्रममा Feasibility 

Study Report मा उल्लेख गररएका माटोको समस्याहरुलाई समेत ध्यान नददई, Soil Investigation 

नगरी, अलग्गै Detail Study नगराई  Lahmeyer International GMBH र नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट 
प्राप्त नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सम्बन्धमा April 2004 मा तयार भएको Feasibility Study  को 
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प्रनतवेदनले औलं्याएका माटो सम्बन्धी कैवफयतहरुलाई समेत नहेरी नबिुी छलफल तथा स्थलगत 
अध्ययनद्वारा यवकन गनफ सवकने कुरा यवकन नगरी हचवुाको भरमा हतारोमा ठेक्का सम्िौता गरी 
ननमाफण कायफ शरुु गने त्रवुटपूणफ कायफ गरेको तथ्य सप्रमाण पवुष्ट हनु आयो। 

आयोजनामा गररने ननमाफण कायफहरुको छुटै्ट रेखदेख, ननरीक्षण, अनगुमन, अवलोकन गनफ र समय 
समयमा ननमाफणमा देख्खने समस्याहरु र आईपने असंभाववत चनुौतीहरुको ननराकरण समयमा नै हनु 
सकोस ्भन्न ेहेतलेु आयोजना ननमाफण स्थलमा नै सरकारले करोडौं खचफ लगानी गरी ववज्ञ प्राववनधकहरु 
पयाफप्त संतयामा राखी छुटै्ट आयोजना कायाफलय खडा गरी चौनबसै घण्टा ननमाफण व्यवसायीको सम्पकफ मा 
रही ननमाफणको सम्पूणफ ख्जम्मेवारी ननवाफह गनुफपने गरी नहर ननमाफणको ख्जम्मा आयोजना कायाफलयका 
प्रमखु र संलग्न ख्जम्मेवार प्राववनधक कमफचारीहरुलाई सखु्म्पएको देख्खयो। कुनै पनन ववकास ननमाफणको 
कायफहरु सञ् चालन गदाफ अननवायफ रुपमा अवलम्बन गनुफपने गरी नेपाल सरकारले आनथफक कायफववनध 
ननयमावली 2056 को ननयम 62 बमोख्जम जारी गरेको सावफजाननक ननमाफण ननदेख्शका (Public Work 

Directives) को कायाफन्वयन गनुफ पने दावयत्व सबै ववकास ननमाफणमा संलग्न ननकायहरुमा रहेको 
देख्खन्छ। प्रस्ततु आयोजनाको कायफ प्रारम्भ गनुफ पूवफ आयोजनाको Detailed Study गरी नहर ननमाफण 
गररन ेस्थानमा कस्तो माटो छ, माटो मूनन के कस्तो चट्टान छ, कुन प्रकारको ननमाफण गनफ उपयकु्त 
हनु्छ आदद ववषयहरुमा व्यापक अध्ययन ववश्लषेण, स्थानीय उपभोक्ताहरुसिँगको छलफल, सतहमा नै 
देख्खन ेघलुनशील माटो (Dispersive soil) हरुको स्वरुपको बारेमा गहन अध्ययन र स्थानीयको धारणा 
तथा यसपूवफ सो क्षेत्रमा ववकास ननमाफण भएको संरचनाहरुको अवस्था लगायतका ववववध ववषयहरुमा 
पनुरावलोकन (Review) गरी Design गररन ुपने र नेपाल सरकारले तयार पारेको सावफजननक ननमाफण 
ननदेख्शकाको General Procedure Volume को Chapter 7 (Engineering Design) अन्तगफत 7.2 (Page 

no. 7-1) मा उल्लेख भएको प्रवक्रयाहरुलाई Guideline को रुपमा पालना गनुफपनेमा सो समेत नगरी भए 
गरेको ननमाफण कायफ त्रवुटपूणफ भएको देख्खयो। 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB/02(17+700देख्ख 35+000)अन्तगफतको ननमाफण कायफको 
लानग Consulting Services for Construction Supervision, Quality Control and Contract 

Management of Civil Work in Main Canal (15+000 to 35+000) भनी M/S ERMC-ITECO Nepal JV 
सिँग 48 मवहना अवधीमा काम सक्ने गरी 2012 मे 24 मा रु 2,24,71,180 (दईु करोड 
चौबीस लाख एकहत्तर हजार एक सय असी) रुपैयािँमा ठेक्का सम्िौता भएको देख्खयो। ठेक्का 
सम्िौताको पेज नं. पच्चीस(25) देख्ख सत्ताइस(27)सम्म मा उल्लेख भए अनसुारसो परामशफदाताको 
कायफक्षेत्रगत शतफ (TOR) को सार संक्षेप ननम्नानसुार भएको पाइयो।  

 Design review of Main Canal Structures 

 Contract Management 

 Construction Supervision and Quality Control 

 Topography and Geotechnical Surveys 

 Documentation of Design Drawings, Reports, As-built Drawings and Correspondence 
लगायतका ववषयहरुमा उल्लेख भएको पाईयो। 

कायफक्षेत्रगत शतफ अन्तगफतको Construction Supervision and Quality Control खण्ड पेज नं. 26 र 
२७ मा परामशफदाताले गनुफपने कायफ र ख्जम्मेवारी अन्तगफत Assist in supervising construction works 
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with regard to layout/setting out and design and in examining the quality control measures with 
full responsibility, suggest appropriate solutions to the project management in time on problems 
encountered during construction, monitor the progress of works routinely and compare it to the 
anticipated work program and instruct the contractor to submit corrective measures through the 
project, prepare monthly progress progress report highlighting the current progress, proplems 
encountered, test conducted, adopted corrective measures and estimate of likely completion 

time भन्न ेसमेत कुराहरु उल्लेख भएको पाईयो।तर उपरोक्त उल्लेख्खत शतफ सवहतका ख्जम्मेवारीका 
कायफहरु एंव कतफव्यहरु तोकी ननमाफण कायफमा सहयोगीका रुपमा राज्यको ठुलो रकम खचफ गरी 
ननयकु्त गररएको परामशफदाताहरुबाट मतुय रुपमा गनुफ पने Design review, सम्िौतामा भए अनसुारको 
Test हरु र सतहमा नै देख्खने घलुनशील माटोको पवहचान गरी त्यसको ववश्लषेण र सम्भाववत 
समस्याहरुलाइफ समयमै औलं्याउने कामहरु गरी आयोजनालाइफ जानकारी गराउन े लगायतका कुनै 
कायफहरु भए गरेको अवस्था देख्खएन।उक्त तथ्य उजाफ जलश्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयको च.नं. 
११०८ नमनत 2075/6/28 को पत्र साथ प्राप्त नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरमा देख्खएका 
समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन ननरीक्षण गरी राय नसफाररश समेत गनफको नननमत्त सोही मन्त्रालयका 
सहसख्चव सखु्शलचन्र नतवारीको संयोजकत्वमा गदठत सनमनतले उजाफ तथा जलश्रोत मन्त्रालयमा 
2075/6/25 मा पेश गरेको प्रनतवेदनको Contract Management Issues (ICB-2) खण्ड पेज बीस 
(२०) मा As per the TOR of the supervision consultants were mandate to review the design (If 

necessary), assist contract management, assure quality control, conduct sub surface 
investigation (if necessary) etc. However during the construction work the consultant were also 

unable to foresee the soil problem भनी उल्लेख गररएको व्यहोराहरुबाट समेत देख्खन आइफ त्रटुीपूणफ 
ननमाफण भएको अवस्था थप स्पष्ट देख्खन आयो।  

यसरी त्रटुीपूणफ तररकाले ननमाफण कायफ गने गराउन,े परामशफ ददने लगायतको काममा को कस्को के 
कस्तो संलग्नता रहेको छ भन्न ेसम्बन्धमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट प्राप्त पत्रहरु ड्रईङ्ग, नडजाईन, 
लागत अनमुान, Contract Document तथा नबल भपाफईहरु लगायतका कागज प्रमाणहरुबाट देहाय 
बमोख्जमको कायफहरुमा देहाय अनसुारका नसक्टा नसिँचाइ आयोजना कायाफलयका पदानधकारी कमफचारी, 
ननमाफण व्यवसायी, ननजको प्रनतनननध तथा परामशफदाताहरु प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको देख्खन आयो। 

नस.नं. नाम थर पद नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा कायफरत 

अवनध 

संलग्न कायफको वववरण 

१ अननलकुमार 
पोख्रले 

महाननदेशक  SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 
35+000) को नडजाइन तथा 
लागत अनमुान स्वीकृत गने 
कायफमा संलग्न 

२ सवफदेव प्रसाद आयोजना 
प्रमखु 

२०६५ मंसीर १८ 
देख्ख २०६८ असार 
१२ सम्म 

SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 
35+000)को नडजाइन तथा 
लागत अनमुान तयार गने कायफमा 
संलग्न 
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३ ददनलप 
बहादरु काकी 

आयोजना 
प्रमखु 

२०६८ जेष्ठ १० 
देख्ख २०७० फाल्गणु 
२६ सम्म 

मलु नहरको SIP/MC/ICB/02 को 
ठेक्का सम्िौता तथा ननमाफण कायफ, 
IPC-1 देख्ख  IPC-11 सम्मको बील 
भकु्तानी कायफ 

४ सरोज चन्र 
पख्ण्डत 

आयोजना 
प्रमखु 

२०७० चैत्र २४ 
देख्ख २०७३ आख्श्वन 
२० सम्म 

मलु नहरको SIP/MC/ICB/02 को 
ननमाफण कायफ, IPC-12-18 सम्मको 
बील भकु्तानी कायफ, Taking Over 

Certificate Issue गने कायफमा 
संलग्न 

५ रमेश बस्नेत आयोजना 
प्रमखु 

२०७३ कानतफक ७ 
देख्ख २०६४ भार 
२१ सम्म 

२०७५ बैशाख ५ 
देख्ख २०७५ भार ५ 
सम्म 

मलु नहरको SIP/MC/ICB/02  को 
DNP थप नगरेको 

६ सूयफ देव थापा नस.नड.इ. २०६५ चैत्र २६ 
देख्ख २०७० आख्श्वन 
१६ 

SIP/MC/ICB/01 र 
SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ, 
SIP/MC/ICB/02 को IPC-2-8 

सम्मको बील भकु्तानी कायफ 
७ योगेन्र नमश्र नस.नड.इ. २०६७ बैशाख १७ 

देख्ख २०६८ अषाढ 
२६ सम्म 

२०६९ जेष्ठ ३ देख्ख 
२०७० भार २० 
सम्म 

SIP/MC/ICB/01 र 
SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ 
मा संलग्न, SIP/MC/ICB/02 को 
IPC 2-8 सम्मको भकु्तानी कायफमा 
संलग्न 

८ श्याम बहादरु 
काकी 

नस.नड.इ. २०६७ माघ ३ देख्ख 
२०७१ बैशाख ८ 
सम्म 

SIP/MC/ICB/01 र 
SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ 
मा संलग्न, SIP/MC/ICB/02 को  
IPC-12 सम्मको भकु्तानी कायफमा 
संलग्न 

९ सशुीलचन्र 
देवकोटा 

नस.नड.इ. २०६९ जेष्ठ २९ 
देख्ख २०७२ आख्श्वन 
२५ सम्म 

SIP/MC/ICB/01 र 
SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ 
मा संलग्न, SIP/MC/ICB/02 को  
IPC-2 देख्ख IPC-18 सम्मको 
भकु्तानी कायफमा संलग्न 
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१० कृष्ण प्रसाद 
सवेुदी 

नस.नड.इ. २०७० बैशाख ४ 
देख्ख २०७० चैत्र 
२४ 

SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ 
मा संलग्न, IPC- 7 देख्ख IPC-12 
सम्मको भकु्तानी कायफमा संलग्न 

11 प्रमेराज 
ख्घनमरे 

नस.नड.इ. 2070 चैत्र 27 
देख्ख 2071 आख्श्वन 
10 

ICB-2 को ननमाफण कायफ मा संलग्न, 

IPC 13 देख्ख IPC-15 सम्मको 
भकु्तानी कायफमा संलग्न 

12 बीरनसंह धामी नस.नड.इ. २०७१ जेष्ठ ११ 
देख्ख २०७२ आख्श्वन 
२९ सम्म 

SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ 
मा संलग्न, IPC-14 देख्ख IPC-18 
सम्मको भकु्तानी कायफमा संलग्न 

13 प्रकाश 
बहादरु काकी 

नस.नड.इ. २०७२ भार ४ देख्ख 
हालसम्म 

SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ 
मा संलग्न, IPC-15 देख्ख IPC-18 
सम्मको भकु्तानी कायफमा संलग्न 

14 मीनराज 
ढकाल 

नस.नड.इ. २०६५ चैत्र ११ 
देख्ख २०६९ बैशाख 
२८ सम्म 

SIP/MC/ICB/01 को ननमाफण कायफ 
तथा SIP/MC/ICB/02 को नडजाइन 
तथा लागत अनमुान तयार गने 
कायफ 

15 रनबनाथ बाब ु
शे्रष्ठ 

नस.नड.इ. २०६६ कानतफक १६ 
देख्ख २०६७ जेष्ठ ४ 
सम्म 

SIP/MC/ICB/01 को ननमाफण कायफ 
तथा SIP/MC/ICB/02  को नडजाइन 
तथा लागत अनमुान चेकजािँच गने 
सनमनतको सदस्य रही कायफ 
गरेको। 

16 अजय 
अनधकारी 

नस.नड.इ.  SIP/MC/ICB/02  को नडजाइन तथा 
लागत अनमुान चेक गने सनमनतमा 
चयन भएको तर संलग्न भई कायफ 
गरेको नपाईएको । 

१७ कमल प्रसाद 
रेग्मी 

सपुररटेख्न्डङग 
इख्न्जननयर 

 SIP/MC/ICB/02  को नडजाइन तथा 
लागत अनमुान चेक गने सनमनतमा 
संयोजक भई कायफ गरेको। 

१८ आख्शषभर 
खनाल 

नस.नड.इ.  SIP/MC/ICB/02  को नडजाइन तथा 
लागत अनमुान चेक गने सनमनतमा 
सदस्य भई कायफ गरेको 

१९ ववक्रम पाण्डे नस.वट.नस.इफ/ 
कानलका 
कन्ट्रक्शन 
जे.भी.का 

 ननमाफण व्यवसायी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन 
जे.भी.का प्रमखुका रुपमा रहेको। 
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प्रमखु 
२० यवुराज क्षेत्री आनधकाररक 

प्रनतनननध 

 ननमाफण व्यवसायी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन 
जे.भी.का तफफ बाट आनधकारीक 
प्रनतनीनधका रुपमा कायफ गरेको। 

21 अरुण कुमार 
चौधरी 

Team Leader 
/Irrigation 
Engineer 

 आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था 
ERMC/ITECO JV का तफफ बाट 
Team Leader का रुपमा कायफ 
गरेको। 

22 हेमनीनध शमाफ आनधकाररक 
प्रनतनननध 

 आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था 
ERMC/ITECO JV का तफफ बाट 
आनधकारीक प्रनतनीनधका रुपमा 
कायफ रहेको। 

23 उद्धवराज 
चौलागाइफ 

प्रनतनननधको 
डाइरेक्टर 

 आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था 
ERMC/ITECO JV का प्रनतनननधको 
डाइरेक्टरका रुपमा कायफ रहेको। 

नसक्टा नसंचाई आयोजनासिँग सम्बख्न्धत व्यख्क्तहरुको बयानको सारसंक्षपे:- 

30. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर नमनराज ढकालले गरेको वयान:-
म 2066 चैत्रमा बढुवा भइफ नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा नस.नड.इफ पदमा कायफरत नथएिँ।मैले Head 

works ननमाफणको सपुरनभजन, मलु नहरको ICB-1 को साइट सपुरनभजन र मलु नहरको ICB-2 तथा 
NCB-4,5,6 को योजना तयारीमा संलग्न भएको नथएिँ। यसैगरी ICB-1 Head Work ननमाफणको 
सपुरनभजन, ICB-1 मलु नहरको Design Review तथा ननमाफण सपुरनभजन, ICB-1 को ठेक्का पट्टाको कायफ 
सरुु भएकोले संरचनाहरुको Drawing हरु चेक गने तथा ननमाणफ गराउने, ICB-2 अन्तगफत चे.नं. 
15+00 देख्ख 35+00 सम्म ववनभन् न स्थानमा ववदेशी तथा स्वदेशी परामशफदाताहरुबाट नहरको 
रेखाङ्कन फरक फरक स्थानहरुबाट गररएकोले सो को अध्ययन गरी नहरको फाइनल रेखाङ्कन 
ननक्यौल गरेको र चे.नं.15+00 देख्ख 35+00 सम्मको लागत अनमुान तयार गने कायफमा संलग्न 
रहेको साथै Procurement गरी नहर रेखाङ्कन (Layout)  गने कायफमा संलग्न भएको नथएिँ।रेखाङ्कनका 
अधारहरुमा Maximizing command Area, Minimizing filling / avoiding filling zone as for as 

possible, एउटा Alignment high cutting (>30m) र अको Alignment high filling (>10m) बाट 
गएकोले बीचको भागबाट Cutting / Filling  लाइफ ध्यानमा राख्खएको, Rugged Topography लाइफ 
Avoid गररएको, minimize गररएको (संभव भएका ठाउिँमा),  कररब 3/4 मवहनाको स्थलगत अध्ययन, 
Level Survey बाट रेखाङ्कनको ननक्यौल गररएको, ववनभन् न ववकल्पहरुको अध्ययन भएको र अन्तराफविय 
परामशफदाता सदस्यहरुबाट गररएको Soil test लाइफ नै आधार माननएको छ।म संलग्न रहेको Head 

works र Main Canal ननमाफण कायफको गणुस्तर ननयन्त्रण कायफका लानग Contract Document मा 
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ववनभन् न Standard Code हरु तोवकएको र सोही अनसुार हनुपुने व्यहोरा उल्लेख छ। ननमाफण 
सपुरनभजन तथा Quality Control को लानग परामशफदाता खररद गररएको र ननजको नसफाररस बमोख्जम 
भकु्तानी गररएको छ। आयोजनाको अख्न्तम दावयत्व Employeer मा रहन्छ। यो ठुलो कायफ भएकोले 
कामको बािँडफािँड गरी काम गनुफ पने भएकोले यसमा मेरो ख्जम्मेवारी नडजाइन नतर भएकोले Test 
सम्बन्धमा मलाइफ जानकारी छैन। मलाइफ तोवकएको ख्जम्मेवारी Drawing check गने,  layout गने, 
Line/Level हेने अन्तगफत रहेको नथयो।Quality Control को लानग परामशफ दातासिँग Quality Control 

Engineer रहने व्यवस्था रहेको र आयोजनाको कामको बािँडफािँड पनन Quality test को लानग छुटै्ट 
व्यख्क्त तोवकएको नथयो।प्रचनलत Test बाट नसिँचाइ ववभागमा गदै आएको गणुस्तर कायम हनु ेसमेत 
देखेर ननजहरुले Test नगरेको हनु सक्छ। साथै ननजहरुको अनभुवको आधारले पनन हनु सक्छ। सो 
ठाउिँको माटोको प्रकृनत हेरी सबै test नगररएको हनु सक्छ। ननजहरुकै Test लाइफ आधार मानेर 
भकु्तानीको लानग नसफाररस गरेको छु। सो ठाउिँमा Soil को कारणले हाल सम्म कुनै प्रभाव परेको 
देख्खएको पनन छैन। 18+00 नहर Cutting मा भएको र Extra Embankment मात्र Filling मा 
भएकोले नहरको गणुस्तरलाइफ कुनै फरक पदैन।यस आयोजनाको मलु नहरको ICB-2 अन्तगफत नहर 
क्षनत हनुमुा Dispersive Soil को कारण भन्न ेबखु्ियो। Dispersive Soil पत्ता लगाउन Crumb Test, Pin 

hole Test, Double HydrometerTest  गनुफ पने ववनभन् न Literature हरुमा उल्लेख छ। Contract 

Document मा यी Test हरुको उल्लेख नभएकोले साथै परामशफदाताको ररपोटफमा पनन कही ं कतै 
संकेत सम्म नभएकोले पनन Embankment Fillingमा प्रयोग भएको Soil को Test  भएको भए पनन 
उक्त Soil प्रयोग गनफ अनपुयकु्त नथयो भन्न ेअनमुान गनफ गाह्रो हनु्थ्यो जस्तो लाग्छ। नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा खलु्ला प्रनतस्पधाफबाट परामशफदाताको ननयखु्क्त भएको नथयो। ननजको कानूनी मान्यता 
आयोजनाको सहयोगी नथयो तर ननजले Contract Document मा सम्पणुफ दफाहरुका बारेमा Employer 

लाइफ सल्लाह, सिुाव ददने, गणुस्तर ननयत्रण गने, Drawing जािँच गरी स्वीकृनतको लानग नसफाररस 
गने, नबलहरु जािँच गरी भकु्ताननको लानग नसफाररस गने जस्ता ख्जम्मेवारी रहेको नथयो। Test गनफ 
लगाउन,े Verify गने र नसफाररस गने ख्जम्मेवारी Consultant को हो। Dispersive Soil को Test & 

methods मा Atterber's Limit को कही ंकतै उल्लेख भएको देख्खंदैन। तसथफ यी दइुफ बीच सम्बन्ध 
भए जस्तो लाग्दैन। Dispersive Soil मा काम गरी सकेको अनभुवीले सक्थ्यो की तर नसंचाइफ 
ववभागमा यस्तो अनभुव भएको कोही देख्खंदैन। साथै नसंचाइफ ववभाग अन्तगफतका कायफहरुमा हाल सम्म 
Plasticity को Test गररएको नदेख्खएकोले सो Test सम्बन्धी अनभुव नभएकोले अनमुान गनफ गाह्रो 
हनु्छ। ववज्ञको लानग Consultant राख्खएको हो तर ननजले पनन यस सम्बन्धमा कुनै राय सिुाव 
सल्लाह ददएन। परैु Project को Review Report नभए पनन ननजले प्रत्येक Section/Canal/ Structrure 

को Review गरी नसफाररस गरी Construction डायरीमा Signature गरेको छ। Contract Document  
अनसुारको test गनफ लगाएकोमा सो कुरा ननजबाट नभएको देख्खन्छ ICB-2 को लानग 35 +00 सम्म 
ठेक्का खररद भएको हो। ICB-2 सम्पन्न हनु ेर Hydro Mechanical को कायफ सम्पन्न  हनुे समय सिँग 
सिँगै पारेर Gate को ठेक्का गररएको नथयो। Hydro Mechanical कायफ अगानड गनफ Iron Parts हरु ख्खइन े
ववग्रन ेसंम्भावना रहेकोले ICB-1 र ICB-2 मा पानी संञ् चालन गने गरी Gate को ठेक्का सम्पन्न गररएको 
हो।ICB-2 को कायफ सबै जसो Cutting मा भएकोले वषाफमा जम्मा भएको पानीबाट Test भएको छ र 
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खास समस्या पनन देख्खदैंन। साथै ICB-1 मा Escape नभएकोले Test run गनफ गाह्रो नथयो। ICB-2 को 
Tiiming र Hydro Mechanical को Timimg  सम्पन्न हनुे समय नमलाईएको नथयो। Ch 20+00 को 
Escape बाट ICB-1 को Test गनफ सवकने। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको अध्ययन स्वदेख्श तथा ववदेशी 
परामफशदाताहरुले गरेको देख्खन्छ।यसमा 15+00 वक.मी देख्ख 35+00 वक.नम सम्मको Alignment 

मा फरक फरक मत पाइफएकोले Cutting र Filling नमल्न ेAlignment लाइफ मध्यनजर गरी सो मा 
भएका अप्ठारा ठािँउमा Site Vefification  गरी आयोजना कायाफलयमा पटक पटक छलफल गरी 
ननक्यौल गररएको हो।GPS, Levell Machine, Total Station प्रयोग गरी ववनभन् न ववकल्पहरु खोजी 
गररएको र त्यस मध्यबाट उत्तम ववकल्प छनौट गररएको हो।Soil investigation को हकमा जमफनले 
तयार पारेको Report लाइफ नै आधार माननएको हो।ववज्ञ परामशफदाताबाट Contract Document तयार 
पाररएको हो।हाल नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको नहर भत्कन  गएकोले ववज्ञद्धारा अन्य आवश्यक Test 

हरु थप गनुफ पने देख्खन्छ। नसंचाइफ ववभागले वषौं देख्ख प्रयोग गदै आएको Contract Document ववदेश 
ववज्ञहरुबाट तयार भएको र सोवह आधारमा अन्य आयोजना समेत बनकेा र नतनले हालसम्म पनन 
राम्रो कायफ गरी रहेका छन ्तसथफ ती Soil test हरुले हाल सम्म Identify भएका Soil हरुको Strength 
लाइफ Represent गछफ।प्रचनलत Soil Test हरुबाट ठुला ठुला नसंचाइफ आयोजना ननमाफण भएका र नतनले 
हालसम्म पनन राम्र ैकाम गरररहेको हनुाले Contract Document मा थप Permeability test, CBR Tests, 

Slope Stability Analysis हरु समावेश नगररएको हो। म  Design, Estimate मा संलग्न भएता पनन 
आयोजना कायाफलय, नसंचाइफ ववभागको हलमा छलफल गरी आएका Feadback हरु incorporate गरी 
पेश गरेको छु। साथै म ननमाफण कायफमा संलग्न भएको छैन। मैले प्रचनलत ननयम कानून, स्वीकृत 
Contract Document को आधारमा कायफ गरेको छु। प्रचनलत इख्न्जननयररङ नसद्धान्त, मैले जानेको 
ज्ञान नसपलाइफ पालना गरेको छु। ववनभन् न सम्वख्न्धत क्षेत्रका ववज्ञहरुसिँग छलफल गरी उिँहाहरुको 
सल्लाह सिुावलाइफ Incorporate  गरेको छु। यसमा मेरो ठुलो योगदान छ । मेरो कुनै गलत 
मनसाय छैन भन्न ेसमेत व्यहोराको बयान। 

31. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर प्रमेराज ख्घनमरेले गरेको बयान:- 
म 2066 जेष्ठदेख्ख 2066 असोज सम्म इख्न्जननयरको रुपमा र 2071 वैशाख देख्ख 2071 
असोज 9 सम्म नस.नड.इ. को रुपमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा कायफरत नथएिँ। इख्न्जननयरको रुपमा 
ICB-1 मा संलग्न हुिँदा Main canal को ICB-1 को ठेक्का संम्भौता भइफ शरुु हनु ेअवस्थामा रहेको र म 
Alignment survey, रुख कटान जस्ता प्रारख्म्भक कायफमा मात्र सररक भई छ मवहना कायफ गरेको नथएिँ 
र नस.नड.इफ को रुपमा संलग्न हुिँदा main canal को ICB-2 को ननमाफण कायफ चनलरहेको र उक्त main 

canal को ननमाफण कायफको ठेक्का नभत्र अख्न्तम Chainage नतर जग्गाको मआुब्जा वववाद रहेको र उक्त 
मआुब्जा सम्बन्धी कायफमा संलग्न रहेको नथएिँ। साथै Branch Canal को ननमाफणको तयारी कायफमा 
संलग्न रहेको नथएिँ। म संलग्न रहेको ननमाफण कायफको गणुस्तर ननयन्त्रण कायफका लानग Contract 

Document मा Soil Test:- Natural moisture content, Optimum moisture content, Maximum dry 

density test, Field density. Concrete:-Compressive strength test र Reinforcement :- tensile 

Strength test हरु नथए। ननमाफण कायफको भकु्तानी अगानड Contract Document को Vol.2 मा 
उल्लेख्खत अननवायफ रुपमा गनुफपने भनी उल्लेख्खत test हरु गराइएको छ। यसमा Soil:- Compaction 
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test, (Natural moisture content, optimum moisture content, maximum dry density, field density), 

Concrete:- Compressive strength test र Steel (Reinforcement):- Tensile strength हरु छन।् 
Contract document मा भएको Soil test सम्बन्धी प्रावधान बमोख्जम Embankment मा प्रयोग भएको 
Soil tests गररएको भए पनन उक्त Soil प्रयोग गनफ अनपुयकु्त नथयो भन्न े अनमुान गनफ सवकन े
नथएन।Soilsको moisture content, Reinforcement test गररएको र त्यसमा test result pass भएकोले 
Atterberg’s limit test लाइफ As and when required by engineer भननएको र Compaction test मा 
ठीक भएको माटोलाई Atterberg’s limit test गनफ त्यो समयमा जरुरी नठानेर नगररएको हो। नसक्टा 
नसंचाइफ अयोजनाको लानग परामशफ दाता Selection process मा मेरो संलग्नता त नथएन तर 
प्रनतस्पधाफत्मक ववनधबाट institutional consultant छनौट गदाफ म संलग्न रहेको नथएिँ। Consultant को 
भनूमका ननमाफण कायफ सिँग सम्बख्न्धत Construction supervision तथा ननमाफण सिँग सम्बख्न्धत अन्य 
परामशफ ददने कायफहरु रहेका नथए। Design and Preparation phase मा तत्कालीन आयोजनाका सरहरु 
र ववभाग स्तरबाट समेतको छलफलबाट Document तयार गररएको बखु्िएकोले सामान्यताः उल्लेख्खत 
Soil tests ले Soil Strength लाइफ Represent गनुफ पने भन्न ेलाग्दछ। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा म 
छोटो अनधमा मात्र (2071 बैशाख देख्ख 2071 भदौ सम्म) रहेको र काम गनेनसजन वैशाख देख्ख 
आषाढ गरी जम्मा 3 मवहना मात्र नथयो।म योजनामा संलग्न हनुे समयमा ICB-1 को कायफ सवकएको 
र ICB-2 को पनन अनधकांश कायफहरु सम्पन्न भइफ सकेको र त्यसमा पनन Soil को काम अनत न्यनु मात्र 
बािँकी नथयो। अनधकांश स्थानमा Lining र Structure को कायफ चनलरहेको नथयो। पवहले देख्ख नै चनल 
आएको Tests हरुलाइफ ननरन्तरता ददइएको र Permeability Test, CBR Tests, Soil Stability Analysis 

हरु नगररएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु।बषेनन 10% पनुाःननमाफणमा लाग्ने भन्न े ववषयमा मलाइफ 
जानकारर भएन। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा म छोटो समयमा रहिँदा Operation level को कायफ 
आफ्नो ज्ञान, ववुद्ध वववेकले भ्याएसम्म गणुस्तरीय कायफ गराएको हुिँ। जहािँसम्म त्रवुटपणुफ नडजाइफनको 
सवाल छ, नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको Planning and Design Phase मा मेरो कुनै पनन सहभानगता 
छैन। छोटो समय रहदा Site Engineer तथा Consultant team को नसफाररस भइफ आएका  Payment 

Certificate भकु्तानीको लानग नसफाररस मात्र गररएको हो। 

32. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर प्रददप थापाले गरेको वयान:- म 
2065/4/2 गते देख्ख 2066/2/25 गते सम्म  नस.नड.इ का रुपमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा 
कायफरत नथएिँ। नस.नड.इफ को हैनसयतमा म हेडवक्सफ ननमाफण कायफमा सपुरनभजन/अनगुमन कायफमा 
संलग्न नथएिँ। म सरुवा भएर जांदा हेडवक्सफ ननमाफण व्यवसायीले ननमाफण कायफ गरररहेको नथयो। NCB 

1,2,3 को Planning, नडजाइन, इवष्टमेट र खररद प्रकृयामा मेरो संलग्नता नथएन। कायफ ववभाजन फरक 
फरक भएकोले Procurement को काम अन्य नस.नड.इफ बाट हनु्थ्यो।माटोको कामको गणुस्तर 
ननयन्त्रणको प्रावधान जस्ता कुराहरु Contract Document मा नथयो।Contract Document मा 
उल्लेख्खत अननवायफ रुपमा गनुफ पने test  गररएको हो। Contract Document मा उल्लेख्खत Soil Test  
सम्बख्न्धत प्रावधान बमोख्जम Embankment Filling मा प्रयोग भएको Soil को Test भएको भए उक्त 
Soil प्रयोग गनफ अनपुयकु्त नथयो भन्न ेअनमुान गनफ सवकन ेदेख्खदैंन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको लानग 
परामशफदाताको ननयखु्क्त भएको नथयो। परामशफदाताको प्रनतस्पधाफ प्रकृयाबाट ननयखु्क्त भएको नथयो। 
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परामशफदाताको भनूमका कुनै पनन कायफमा परामशफ ददने र नसफाररश गने प्रावधान नथयो। Contract 

Document मा उल्लेख्खत Test गनफ लगाउने तथा Test Result Verify गने ख्जम्मेवारी परामशफदाताको 
नथयो। नसक्टा नसंचाइफ आयोजना र ननमाफण व्यवसायी बीच भएको सम्िौताको Contract Document 

Vol 2 मा उल्लेख्खत Soil tests हरु सम्बख्न्धत अन्य व्यख्क्तहरुलाइफ तोवकएको र म हेडवक्सफको 
सपुरनभजनमा रहेकोले सो सम्बख्न्धत Test हरु म सिँग सम्बख्न्धत छैन। आयोजना शरुु हनु ु भन्दा 
पवहला Consultant ले अध्ययन गदाफ Dispersive Soil सम्बख्न्ध केही नबताएको र यो Soil सम्बन्धी 
हामीलाइफ पनन नौलो भएकोले ननमाफण कायफ थालनी भएको हो।मैले सपुरनभजन गरेको हेडवक्सफ 
ननमाफणको गणुस्तर Specification बमोख्जम नै भएको हो। 

33. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर रववनाथ बाब ु शे्रष्ठले गरेको 
वयान:- म 2066 साल कानतफक देख्ख 2067 साल जेष्ठ सम्म नस.नड.इ का रुपमा नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा कायफरत नथएिँ।नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा नस.नड.इ को हैनसयतमा म Head Reach को 
(मलु नहर) 15 वक.मी सम्मको नहर तथा अन्य संरचना ननमाफण कायफमा कररव ७ मवहना मात्र 
संलग्न नथएिँ। उक्त समयमा ननमाफण कायफको सम्िौता भइफ ननमाफण कायफ हुिँदै नथयो। सो ननमाफण 
कायफको योजना र सम्िौतामा मेरो कुनै संलग्नता नथएन सो नहर र संरचनाको Construction  

Supervision, Payment र Contract Management मा म नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयरको पदीय 
भनूमकामा नथएिँ। ननमाफण कायफको भकु्तानी अगानड Contract Document मा उल्लेख्खत अननवायफ रुपमा 
गनुफ पने सम्पूणफ Test गराइएको हो। यसमा Soil moisture content, Dry Density and Compaction 

Test, Concrete Cube Text / Reinforcement tesile strength test आदद रहेका छन।् Contract 

Document मा उल्लेख्खत प्रावधान बमोख्जम Soil को test भएको भएपनन उक्त Soil प्रयोग गनफ 
अनपुयकु्त नथयो भन्ने अनमुान गनफ सवकन े देख्खदैंन। Main Canal  ननमाफणमा प्रयोग गरेको Soil को 
moisture Content र Dry density test गरी Contract Document अनसुार Soil Compaction यथेष्ट 
भएको नभएको यवकन गरी नहर ननमाफण गररएको नथयो। तर Contract Document मा Plastic limit 

को test को सम्बन्धमा as and when required by the Engineer भनी सो test गराउने/नगराउने 
अनधकार Engineer लाइफ प्रदान गररएको देख्खन्छ साथै यो Test गराएपनछ आउने Test Result के कस्तो 
हनु ुपने स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा उल्लेख्खत test नगराइएको हो।नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 
लानग परामशफदाताको ननयखु्क्त भएको नथयो। ननमाफण कायफको Construction Supervision गरी परामशफ 
प्रदान गने भनूमकामा उक्त परामशफदाता रहेको नथयो।नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा मेरो संलग्नता मलु 
नहर ननमाफणको चेनेज 15+00 वक.मी सम्मको प्याकेजमा कररव 6 मवहनाको समयावधी नथयो। 
मैले योजनामा काम शरुु गदाफ ठेक्का सम्िौता भइफ ननमाफण व्यवसायीले काम शरुु गरी सकेका नथए। 
मैले Contract Document मा अननवायफ गनुफ पने सबै Test हरु गराएको छु। सो वाहेक अन्य Test 

हरुको हकमा आवश्यकता र औख्चत्यताको आधारमा गने हो।मैले काम गरेको क्षेत्रमा नहर प्राय: 
Cutting मा रहेको र Filling Height नगन्य भएकोले साथै नहरमा RCC Lining को समेत व्यवस्था 
भएको र नहरमा पानीमात्र बग्ने Public Vehicle हरु नगडुने भइफ खासै लोड पनन नआउने भएकोले 
अन्य Test आवश्यक नदेख्ख नगराइफएको हो। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको ननमाफण कायफको Contract 

Document बनाउने काममा मेरो कुनै संलग्नता नथएन।उक्त Contract Document vol 2 मा उल्लेख्खत 
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Soil Test  सम्बन्धी व्यवस्था पयाफप्त नै छ जस्तो लाग्छ र नेपालमा बनेका आयोजनाको Document 
मा उल्लेख्खत Test  बाहेक अन्य Test गने गरेको पनन छैन। आयोजनाको मलु नहरको केही खण्डमा 
Dispersive Soil रहेको भन्न ेसम्बन्धमा नहर सञ् चालन पनछ भत्केको भन्ने सनु् नमा आएको हो। यस 
भन्दा अगानड नेपालमा हामीले यस्तो Soil को बारेमा कतै सनुेको नथएन र पढ्दा समेत केही जानकारी 
पाएका नथएनौ साथै यत्रो लामो जानगरको अवनधमा कतै सनुेको पनन नथएन। नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनाको अध्ययन, नडजाइन, Contract Document तयारी आदद कायफमा मेरो संलग्नता 
नथएन।Contract Final गने तथा Defect Liability Period  मा मेरो कुनै संलग्नता छैन। साथै म 
संलग्न रहेको ननमाफण कायफमा कुनै समस्या देख्खएको छैन। 

34. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन आयोजना ननदेशक रमेश बस्नतेले गरेको बयानाः- म 

2073/7/07 देख्ख 2074/5/21 सम्म र 2075/1/15 देख्ख 2075/05/5 सम्म 
आयोजना ननदेशकको हैनसयतमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा कायफरत नथएिँ। मैले त्यहािँ रहिँदा H/W मा 
ननमाफण भइरहेको Gate installation कायफ सम्बन्धी कायफहरु, Command area protection कायफ 
अन्तगफतका संचानलत ननमाफण कायफहरु तथा नयािँ ननमाफणका ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन कायफहरु ( Contract 

No. SIP/CAP/NCB-01, SIP/CAP/N&B-05, SIP/CAP/NCB-06, SIP/CAP/N/07, SIP/CAP/NCB-09 Re, 

SIP/CAP/NCB-10 Re, SIP/CAP/NCB-11, 12, 13, 14, 15, 16), पूवी मलु नहरको ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन 
तथा ननमाफण कायफ, डुडुवा नसंचाइफ प्रणाली, Contract No. SIP/DIS/MC/ICB-01 को ननमाफण कायफहरु 

गराएको नथएिँ। पख्िम मलु नहरको Chainage (17+00) देख्ख (35+00) KM नभत्रका संरचना सम्मको 
ननमाफण कायफहरु (Contract No. SIP/SBC/NCB-02) अन्तगफत ननमाफण भएको कायफ सम्पन्न भएको चार वषफ 
भन्दा बवढ भएको छ। हाल यस भागको केही स्थानमा माटो घलुनशील रहेकोले नहर सञ्चालनमा 
समस्या उत्पन्न भएको पाईएको छ।उक्त Contract को Final bill Clearance नभएको र उक्त Final 

Bill को नाप जािँच गरी फरफारक गनफको लानग 12 सदस्यीय कनमटी गठन भएको छ। उक्त 
Contract को ननमाफण कायफ म आयोजनामा आयोजना प्रमखुको हैनसयतले कायफ शरुु गदाफ कररव दइुफ 
वषफ अगानड नै सम्पन्न भइफसकेको अवस्था रहेको नथयो। उक्त कायफ ननमाफण भए पिात आयोजनाबाट 
आवश्यकता अनसुार Defect Liability Period  थप भएको र सो अवधीनभत्र ननमाफणमा देख्खएको 
त्रटुीहरु समेत सच्याइफएको पाइफएको नथयो। यस कायफको Final Bill  ठेकेदारबाट पेश भएपनछ 
फरफारक गने कायफ अगानड बढाइफएको हो। Final Bill को Clearance पिात मात्र थप Contract 

सम्पन्न हनुे हो। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको पख्िम मलु नहरको ननमाफण कायफ सम्पन् न भएको 
अवस्थामा नसंख्चत क्षेत्रनभत्र चािँडो भन्दा चािँडो नसंचाइफ सवुवधा उपलब्ध गराउनको लानग शाखा 
नहरहरुको ननमाफण कायफको प्रकृया अख्घ वढाइफएको हो। उक्त ननमाफण कायफको लानग ननमाफण व्यवसायी 
बीच प्रनतस्पधाफ भइफ 12-22% घटीमा ठेक्काको भएको छ। अरु कायफले गदाफ आयोजनाको लक्ष्य तथा 
master plan अनसुारको प्रगनतमा थप वल पगेुको छ। यस आयोजनाको परुानो प्रशारण नहर छ तथा 
मलु नहरबाट नसंचाइफ सवुवधा उपलब्ध गराउने क्रममा Head work बाट पानी West Main Canal मा 
लग्दा कररब 10m लम्बाइफमा मात्र नहर क्षनत पगु्न गएको हो। उक्त भाग High Filling मा रहेकोले 
पानी Seepage भइफ भख्त्कन गएको अनमुान गररएको छ। नहर सञ् चालनको क्रममा तथा वषाफतले 
समेत गदाफ नहर, Service road आददमा साधारण क्षनत भइरहन ेव्यहोरा अनरुोध छ। उक्त भख्त्कदै 
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गएको भागको माटो Dispersive  रहेकोले समेत क्षनत पगु्न गएको अनमुान गररएको छ।म आयोजना 
प्रमखु भएर प्रथम चोटी कायफभार नलंदा पािँच मलु नहरलाइफ सदुृवढकरण गनफको लानग प्रारख्म्भक 
सवेक्षण तथा ल.इफ समेत तयार गररएको र सो कायफ लाइफ अख्न्तम रुप ददन अगानडनै सरुवा भएकोले 
उक्त कायफ गनफ नसवकएको हो। उक्त ल.इफ समेत ववभागमा पेश भएको र ववभागबाट समेत ननदेशन 
प्राप्त भएको छ। Main canel मा भएको Dispersive Soil नसंचाइफ ववभाग तथा आयोजनाको लानग 
अनमुान भन्दा वावहर रहेको र यस सम्बन्धी अध्ययन गररएको तथा अनभुव समेत नभएकोले Over 

look गररएको अनमुान गररएको छ। यी Test हरु गने बारे कम मात्रामा आयोजनाको साधन स्रोत 
तथा जनशख्क्तको उपलब्धताले गदाफ पनन हनु नसकेको अनमुान गररन्छ। उक्त Test गररएको भए 
केही ठोस जानकारी प्राप्त हनु ेननख्ित छ। आयोजना अन्तगफतका ननमाफण कायफहरुको लानग तथा अन्य 
Command area  का ननमाफण कायफको लानग आवश्यक Survey, Design तथा Estimation समेतको 
लानग परामशफदाता ननयकु्ती गने गररएको छ। आयोजनाका ननमाफण कायफहरुको लानग आवश्यक 
परामशफ ददन ननयकु्त गररएका परामशफदाताबाट आवश्यकता अनसुार Design Review/Check गने 
गराउन े गररएको छ। परामशफदाताबाट नसफाररस भएका Construction Drawing हरु ननमाफण कायफ 
अख्घ जारी गने गररएको छ। आयोजना र परामशफदाता बीच भएको सम्िौता अनसुार भकु्तानी गने 
गररएको छ। 

35. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ योगेन्र नमश्रले गरेको बयानाः-म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 2067 बैसाखबाट 2068 असार सम्म नस.नड.इ. पदमा काजमा कायफरत नथएिँ  साथै 
2069 जेठ बाट 2070 भदौ सम्म पनन नस.नड.इफ पदमा कायफरत नथएिँ। उक्त कायफलयमा रहिँदा 
आयोजनाको ननमाफण कायफको सपुरीवेक्षण गने, इख्न्जननयरबाट पेश भएका Drawing, Test Reports, Bill 

हरु चेक गरी आयोजना प्रमखु समक्ष पेश गने ख्जम्मेवारी नथयो। आयोजनामा रहदािँ मैले Main Canal 

ननमाफणको ICB-1 को बीचनतरको ननमाफणको कायफ (एक वषफ) र ICB-2  को सरुुवातीनतरको ननमाफणको 
कायफमा (करीव एक वषफ) संलग्न नथएिँ। म 2067 वैशाखमा जािँदा ICB-1 को ननमाफण कायफ चनलरहेको 
नथयो। Canal को Alingment  पवहल्यै तय भैसकेको, रुखहरु कावटसकेको, Earth work को कायफहरु 
पनन अनधकांश सम्पन् न भै सकेको अवस्था नथयो। यो बेलामा मैले नहर ननमाफण हुिँदा हनुे कायफहरु 
Drawing check, Running Bill  चेक गने, Contract Management को कायफहरु गथें। Drawing, 

Running Bill हरु Engineer हरुले Check गरेपिात परामशफदाताले पनन Check गरी नस.नड.इ समक्ष पेश 
गथे। त्यसलाइफ चेकजािँच गरी आयोजना प्रमखु समक्ष पेश गथें। आयोजनामा भएका पािँच जना 
नस.नड.इफ.हरुमध्ये म पनन एक नथएिँ। त्यहािँ वसेको एक वषफ पनछ 2068 असारमा मेरो सरुवा भयो। 
त्यनत बेलासम्म पनन नहर ननमाफणको कायफ जारी नै नथयो। Taking over भएको नथएन। ICB-II 
ननमाफणको समयमा पनन 2069 जेठ बाट 2070 भार सम्ममा म संलग्न नथएिँ। म 2069 जेठमा 
आयोजनामा काजमा जािँदा ICB-II को सम्िौता भै सकेको नथयो। साथै नहरको Alingment Fix भै 
सकेको नथयो र रुख काट्ने तथा माटो खन् ने कायफहरु जारी नथए। म ICB-II मा बस्दा Super-

structure का कायफहरु खासै भएका नथएनन।् केही ठािँउमा नहरमा Lining भएको नथयो केवह Minor 

Cross Drainage structureहरु बनेका नथए भने Major Structure हरुको Foundation का कायफहरु 
भएका नथए। ननमाफण कायफको सपुरनभजन गनफ Engineer ले पेश गरेका Drawing, Running bill आदद 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 62 

हरुलाइफ चेकजािँच गरी आयोजना प्रमखु समक्ष पेश गने ख्जम्मेवारी नथयो। म Main Canal को ननमाफण 
कायफमा Soil test गराउिँदा Specification/Contract Document मा भएका Moisture लगायतका 
Conventional test हरु जनु नसंचाइफ ववभागले हालसम्म गदै अइफरहेको छ। ती सबै test गररयो। सबै 
test हरुमा आएको result, compaction test गदाफ specification मा उल्लेख भए बमोख्जमको density 

achieved  भएको नथयो। यसरी Canal Embankment मा Compaction गदाफ आवश्यक पने density 

Achieved भएको हदुािँ document ले As and when required भनेर राखेका test हरु 
गराइएन।Contract Document मा Atterberg’s limit test लाइफ As and when required भनेको, यो 
test गराउन आयोजना प्रमखुबाट पनन कुनै ननदेशन नभएको, नसंचाइफ ववभागले ववगत देख्ख हालसम्म 
बनाएका नहरहरुमा पनन embankment मा compaction achieved भएको अवस्थामा अन्य test हरु 
गरेको अनभुव नभएको, राविय सतफकता केन्रबाट पटक पटक भएको Technical Audit ले पनन यो 
test गनुफपदफछ भनी recommend नगरेको र अन्य test बाट quality assured भएको हुिँदा Engineer र 
परामशफदाताले पेश गरेको नबल भकु्तानीको लानग नसफाररश गरेको हो।Specification मा अननवायफ 
रुपले गनफ भनीएका test हरु गदाफ आएको result हेदाफ उक्त समयमा Embankment Filling मा प्रयोग 
गरेको Soil उपयकु्त देख्खन्थ्यो। ववभागीय ननणफयबाट स्वीकृत Design, Estimate, Contract Document, 

Alignment, BOQ सबैको पररधीनभत्र बसेर ननमाफण कायफ गराईएको हो। Cutting र Filling Section लाइफ 
balanceगरेर बनाइएको नहरमा Cutting बाट आएको माटोलाइफ लगेर Fillingमा प्रयोग गनुफको ववकल्प 
पनन देख्खिँदैनथ्यो। उक्त समयमा ववभागले conventional रुपमा गरेका test र Specification ले 
अननवायफ गरेका test मा soil गणुस्तरीय नै देख्खएको नथयो। नहर ननमाफणको क्रममा म करीव 1 वषफ 
ICB-2 को कायफमा संलग्न भए। पवहलो वषफमा भएको कायफको performance दोश्रो वषफमा कस्तो भयो 
भन्न ेजानकारी पनन राख्न सवकन वकनकी मेरो एक वषफमा नै सरुवा भयो। यदी Embankment मा एक 
वषफमा नै समस्या देख्खएको भए त्यसलाइफ त्यनत बेलानै सधुानफ सवकन्थ्यो होला। हाल जब 
Embankment भख्त्कयो त्यसको मतुय कारण त्यहािँको माटो घलुनशील (Dispersive Soil) रहेछ भन्न े
ववनभन् न Report हरुले देखाएका छन।् ननमाफणको नसलनसलामा Dispersive Soil भन्न े थाहा भएन र 
नसंचाइफ ववभागको हालसम्मको History मा कही ंकतै पनन Dispersive Soil मा काम गरेको अनभुव 
नभएको हुिँदा कसैले पनन यो समस्यालाइफ आिँकलन गनफ सवकएन। साथै Canal Alignment Fix गदाफ 
अध्ययन गरेका परुाना report ले पनन Dispersive Soil भन्न ेकुरालाइफ Indicate गरेको छैन भन्न ेDesign 

मा संलग्न Engineer हरुबाट जानकारी हनु आएको छ। त्यसकारण main canal को  Embankment 

भत्कनकुो  मतुय कारण पवहला अनमुान गनफ नसकेको Dispersive Soil नहरको Alignment मा पनुफ नै 
हो भन्न े मलाइफ लाग्दछ। त्यसैगरी As and when required भए test गनफ भनेको तर आयोजना 
प्रमखुबाट test गनफ ननदेशन नआएको, नसंचाइफ ववभागको History मा यो practice नभएको, Technical 

Audit ले पनन test गनुफ पछफ भनेर Instruction/ Recomendation  नगरेको अरु Test बाट आवश्यक 
पने density आएको हुिँदा Atterberg’s Limit test नगररएको हो। Specification ले तोकेको Code मा 
पनन test को procedure मात्र भएको, Range नभएको, कनत आए प्रयोग गने, कनत आए प्रयोग नगने 
भन्न ेकतै उल्लेख नभएको, महाननदेशकज्यूबाट ख्स्वकृत Design, Estimate, Drawing, Alignment हरु 
हामीले पररवतफन गने अवस्था नरहेकोले आफ्नो पद र ख्जम्मेवारी बमोख्जम बवुद्ध र वववेकले भ्याएसम्म 
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आयोजनाको वहतमा हनु े गरी, Cut Fill Balance गने गरी Cutting को माटो filling मा लगी प्रयोग 
गरेको हनुाले अवहले आएको समस्याको ख्जम्मेवारी मैले नलन ु पदैन भन्न े मेरो बिुाइफ छ। नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनाको नडजाइनको कुनै पनन अवस्थामा म संलग्न नभएको र नतन वषफ लामो (एउटा 
ठेक्काको) ननमाफणको चरणमा एक वषफ मात्र बसेको, ववभागबाट ख्स्वकृत Design, Drawing र 
Specification मा बसेर आयोजना प्रमखुले लगाए अनसुारको कायफ गरेको र ननमाफण कायफमा अननवायफ 
भननएका सम्पूणफ कायफहरु गरेको हनुाले Design को त्रवुटले आयोजनाको पनु: ननमाफणमा हनुे खचफमा मेरो 
कुनै भनूमका छैन। 

36. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. राम प्रसाद अयाफलले गरेको वयानाः- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 2068।5।19 देख्ख ऐऐ पौष 13 सम्म काजमा जम्मा तीन मवहनाको लानग हाख्जर 
हनु गएकोमा दरबन्दी र तलबको व्यवस्था नभएको हुिँदा कुनै पनन ख्जम्मेवारी नपाएकोले पनुाः नसिँचाइ 
मन्त्रालय मै वफताफ भएको हुिँ। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा मैले कुनै पनन ननमाफण कायफ गने गराउन े
कायफमा संलग्न हनु पाईन।म उक्त कायाफलयमा रहिँदा ननमाफण लगायत कुनै पनन काम नभएको र 
मलाइफ सो सम्बन्धी कुनै पनन ख्जम्मेवारी नददइएकोले त्यस काममा मेरो कुनै पनन संलग्नता रहेको 
छैन। 

37. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन आयोजना प्रमखु सवफदेव प्रसादले गरेको वयानाः- म नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजना बािँकेमा प्रोजेक्ट डाइरेक्टर नथएिँ। यस आयोजनामा आयोजना ननदेशकको रुपमा 
आयोजनाको प्रारख्म्भक नडजाइन गरेको/गराएको, ठेकेदारहरुको Selection सम्बन्धी काम 
गरेको/गराएको, ठेक्का व्यवस्था सम्बन्धी काम गरेको/गराएको, नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको ननमाफण 
सम्बन्धी काम सम्पन् न गराएको, मलु नहरको 0+614 वक.नम देख्ख 15 वक.मी सम्मको सम्पूणफ 
काम सम्पन्न गराएको, Contract No SIP/ICB/MC-01, NCB 01, 02, / 03), Contract No SIP/ICB/MC-02 

को लागत अनमुान बनाइफ ववभागमा पेश गरी स्वीकृत गराएको साथै सो कामको ठेक्का बन्दोवस्तको 
प्रकृया शरुु गरेको नथएिँ।ठेक्का बन्दोवस्तको बेला FIDIC 1987 प्रयोग गररएको नथयो। गणुस्तर 
परीक्षणको लानग Standard Engineer Practices   अनसुार Soil को test, Aggregate को  test, cement 
को test, Concrete को Compressive Strength test, Reinforcement को Tensile strength  लगायत 
सम्पूणफ test हरुको प्रावधान राख्खएको नथयो। Soil test गदाफ Sieve  Analysis, Compaction test, Dry 

density test, Moisture content इत्यादद test गने प्रावधान राख्खएको नथयो। Contract Document को 
Volume II- Specification मा सम्पूणफ test तथा प्रकृयाहरु सववस्तार उल्लेख गररएको नथयो।ICB-2 (Ch 

17+700 KM to Ch 35+000 KM)को ठेक्का सम्िौता म जानगरबाट अवकाश प्राप्त भए पिात मात्र 
भएको हो। Contract Document मा उल्लेख हनु कुनै पनन ख्चज छुट भएको खण्डमा Standard Code 

हरु आकवषफत हनुे Standard Practice भएको अनरुोध छ। Test हरु आवश्यकता अनसुार गने हो। 
सबै test सधै गररंदैन। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा गररएका test हरु त्यहािँको रेकडफमा सरुख्क्षत 
रहेको छ। भकु्तानीको लानग आवश्यक पने test पिात मातै्र भकु्तानी गररएको हो। Contract 

Document हरु Vol I तथा Vol II Standard Document हनु।् Project Specific Special Condition हरु 
Project Specific हनु्छन।् प्रस्ततु Document हरु म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा हाख्जर हनुे नमनत भन्दा 
पवहले स्वीकृत भई नबवक्र भएका हनु तथा म नसक्टा नसंचाइफमा हाख्जर हनु ुअख्घ नै Tender प्रकृया 
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स्वीकृत हनु ेअवस्थामा पगुी सकेको नथयो।म नमनत 2065/8/28 देख्ख नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा 
हाख्जर भएको हुिँ। नसक्टा नसंचाइफको लानग Specification मा  Special Condition नभएको व्यहोरा 
अनरुोध छ। Volume 1 को Special Condition General Condition लाइफ आयोजनाको आवश्यकता 
अनसुार बनाइएको हो। सो सम्पूणफ Documentहरु म आयोजनामा हाख्जर हनु ुअख्घ नै ख्स्वकृत भै ठेक्का  
प्रकृयामा रहेको साथै Contract No.SIP/MC/CB-01 को Final Bill समेत मेरो अवकाश पिात भकु्तानी 
भइफ धरौटी समेत फुकुवा भइ सकेको छ।Main Canal को Contract Agreement मा Test on 

Completion को व्यवस्था रहेको र सो test गनफ Pumping गरेर वा Stop Log हालेर गनफ सवकन े
सम्भावना रहेको तर Main Canal को यो खण्ड Cuttingमा भएकोले हरेक वषफ वषाफको पानीले समेत 
test हनुे गरेको। आयोजनालाइफ ननरन्तरता ददन तथा सक्दो चािँडै आयोजनाको प्रनतफल जनता समक्ष 
परु् याउन र नसंचाइफ सवुवधा ददन ICB-2 को काम Initiate गरेको हो। आयोजनाको सोच Siddhaniya 

Branch ननमाफण हनु ुअगावै Gate install गने रहेको छ।Siddhaniya Branch मलु नहरको यसै खण्ड 
बीच रहेको छ। दवैु तफफ  (Left & Right side) को Head regulator को प्रावधान Barrage को परैु 
Tender को BOQ मा समावेश रहेको तथा सोही अन्तगफत ननमाफण समेत सम्पन्न भइफ भकु्तानी भएको 
हो। सम्िौता अनसुार सम्पूणफ test को ख्जम्मेवारी Contractor को भएकोले तथा सो को लानग BOQ 
मा अलग Item को व्यवस्था नरहेको।मलु नहरको चेनेज 15 वक.मी देख्ख 35 वक.मी सम्मको ल.इफ 
नमनत 067/7/30 मा तत्कालीन महाननदेशकज्यूबाट ख्स्वकृत भएको हो। Estimate बनाउन 
नहरको Excavation बाट प्राप्त माटो Filling मा प्रयोग गने गरी बनाइएको। सो बेला सम्म नसिँचाइ 
ववभागको कुनै पनन वहृत आयोजनामा Dispersive  Soil  नभेवटएको तथा नसिँचाइ ववभागको कुनै पनन 
record मा Dispersive Soil को वणफन नरहेको र test गने ववनध समेत नभएको, नहर ननमाफण गदाफ देख्ख 
General Soil Test द्वारा Dispersive Soil पत्ता लगाउन नसवकन े व्यहोरा अनरुोध छ।ICB-2 को 
भख्त्कएको भननएको नहरको खण्डको Geological Study गदाफ मात्र Dispersive Soil बारे प्रथम 
जानकारी प्राप्त भएको, मेरो लामो अनभुवमा मैले ननमाफण गरेका आयोजनाहरुमा कतै यस प्रकारको 
समस्या नदेख्खएकोले अनग्रम यस बारे सोच हनु ेकुनै भएन। नसिँचाइ ववभागकै लानग Dispersive soil ले 
गदाफ नहर भख्त्कएको यो प्रथम incident हो। अब उप्रान्त बन्न ेआयोजनामा यसको बारेमा समेत 
ववचार परु् याउन ुपने राय व्यक्त गदफछु। हाल सम्म Contract Document को Vol-2 Specification मा  

Soil Test  सम्बन्धी व्यवस्था पयाफप्त नै देख्खन्छ।हाल सम्म नसंचाइफ ववभागको Manuals तथा PWD 

(Public Works Directive) मा समेत Dispersive Soil बारे केवह उल्लेख छैन। नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनाको शरुु देख्ख 35 वक.मी सम्म Porous soil भएको कारण Concrete lining गनुफ पने व्यवस्था 
भएकोले सोवह अनसुार काम भएको र Dry Desnity test पश् चात Required  Compaction test Achieve  
भए पनछ lining गने गरेकोले Soil Strength लाइफ समेत Represent गरेको बखु्िन्छ।नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनाको  नडजाइन Lahymer International द्वारा तयार गररएको। Detail Feasibility मा टेकेर 
नडजाइन गररएकोले Permeability test, CBR Tests, Slope Stability test पनुाः गरी राख्न ुपने आवश्यक 
देख्खदैन साथै नसंचाइफ ववभाग अन्तगफत नननमफत वहृत आयोजनाहरुमा समेत यस प्रकारको test नभएकोले 
Contract Document Vol 2 समावेश गररएन। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 15 वक.मी देख्ख 35 
वक.नम. को Alignment आफ्नै प्राववनधकद्वारा तयार गराइ आयोजनामा सबै प्राववनधकहरु माि 
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Present गरी समावेश गररएको। सो Alignment कै आधारमा आयोजनामा आफ्नै प्राववनधकद्वारा 
Drawing, Design र Estimate गराइएको नथयो। यस पश् चात Alignment र  Report सवहत ख्स्वकृतीको 
लानग नसंचाइफ ववभागमा पेश गररएको नथयो। म आयोजना प्रमखु रहिँदा सम्पणुफ कामहरु ठेक्का पट्टाको 
शतफ, आनथफक ऐन र प्रचनलत ननयम कानूनको अनधनमा रही नमतव्ययीता अपनाइफ  गररएकोले म माथी 
कारवाही गनुफ पने कुनै कारण छैन। 

38. हालका नसिँचाइ ववभागको महाननदेशक सरोजचन्र पख्ण्डतले गरेको वयान:- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा आयोजना प्रमखुको हैनसयतले 2070 चैत्र देख्ख 2073 असोज सम्म कायफरत नथएिँ। 
आयोजनामा रहिँदा मेरो आयोजनासिँग सम्बख्न्धत प्राववनधक, प्रशासननक तथा आनथफक प्रशासन सम्बन्धी 
कायफहरुको व्यवस्थापन, अनगुमन र सपुरीवेक्षण गने ख्जम्मेवारी नथयो।ICB-2 अन्तगफत Main Canal 
ननमाफणमा Earthwork तफफ  Maximum Dry Density, Optimum Moisture Content, Compaction test, 

Concrete  Cube Test,  Cement Test, Aggregate test, Steel test, Mortar test लगायतका Contract 

Specification (Document Vol II) मा उल्लेख भए अनसुार आवश्यकता अनसुार अन्य Test हरु 
छन।्भकु्तानी ददनपूुवफ यी Test हरु गने गररएको, यस सम्बन्धी सम्पूणफ कागजातहरु (Lab test report  
सवहत) नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा रहेको छ। ICB-2 अन्तगफत Embankment ननमाफण गदाफ Cut तथा 
Fill प्रकृयाद्धारा नहर Alignment को Cutting Section बाट नै Fill गररएको, Embankment ननमाफण पनछ 
गनुफ पने सबै Testहरु गररएको (MDD, OMC, Compaction test ) Atterberg’s Limit को हकमा ठेक्काको 
शरुु अवस्था देख्ख नै Cluse 3.2.6 मा उल्लेख भएको आधारमा माटोको प्रकृनतलाइफ समेत मध्यनजर 
राखी End Result Satisfactory  भएकोले Instruction जारी नभएको हुिँदा सो लाइफ ननरन्तरता 
ददइएको। Embankment को गणुस्तर कायमा गनफ Field density, Optimum moisture content तथा 
Compaction test गने गररएको छ। Atterberg’s limit (Liquid limit तथा plastic limit) को हकमा 
Class 3.2.6 मा उल्लेख भएको प्रावधान (as and when required by Engineer) अनसुार Instruction 

जारी नभएको र यी test हरुबाट प्राप्त ननतजाहरु स्वीकार हनु े अवस्थाको बारेमा Specification 

Clause 3.2.6 मा उल्लेख भएका code हरु तथा specification को सम्बख्न्धत clause हरुमा उल्लेख 
भएको हनु्छ। लागत अनमुान तयार गदाफ तात्कानलन नडजाइनरहरुबाट ववगतमा भएको माटो सम्बन्धी 
अध्ययनको आधारमा Main Canal को नडजाइन भएको। सो Report हरुमा Dispersive Soil को बारेमा 
उल्लेख नभएको र यस सम्बन्धी नेपालका अन्य कुनै पनन Project हरुको नडजाईनमा उल्लेख /ववचार 
गरेको पाइदैन। ननमाफणको अवस्थामा पनन Dispersive Soil पवहचान भएको अवस्था रहेन, नहर ननमाफण 
सम्पन्न भए पनछ ववनभन्न वषाफदको समय पनछ तथा नहरमा क्षनत पगेु पनछ आयोजनाबाट भएको माटो 
परीक्षणबाट मात्र Dispersive Soil को यवकन भएको हो। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा ICB 2 को 
Contract Vol 2 मा रहेको Optimum Moisture Content , Field Density test र compaction test हरु 
Soil Strength संग संवद्ध रहेका छन।् Compaction बाट Soil को  Shear Strength लगायतका गणुमा 
अनभववृद्ध हनु ेहुिँदा Embankment को समग्र गणुस्तर कायम गनफ यसको ठूलो महत्व हनु्छ । नसंचाइफ 
ववभागका आयोजनाहरुमा वयनै Test  गने गररएको छ। कुनै पनन नसंचाइफ आयोजनाको नडजाइन गदाफ 
नहरको Alignment को Geological featureको अध्ययन गररन्छ र आवश्यक Test हरु Gradation 
गररएको हनु्छ। ववस्ततृ नडजाइन प्रनतवेदनको आधारमा Contract Specification मा आवश्यक Test 
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हरुका प्रावधान रात ने गररन्छ  ICB2 को हकमा पनन यही नसद्धान्तलाइफ मनन गररएको हनुपुछफ। ननमाफण 
चरणमा ICB 2 को हकमा  Contract Specification मा आधाररत भएर गणुस्तर सनुनख्ितताको लानग 
आवश्यक Test हरु (OMC, May Dry Density, Compaction Test आदद) गररएको छ। नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजना अन्तगफत ICB-2 ठेक्कामा Construction Specification, Quality Control तथा Contract 

Management कायफको लानग परामशफदाता ननयकु्त भएको हो।सम्बख्न्धत ठेक्कामा संपूणफ ननमाफण 
कायफहरुको नडजाइन Review, पेश भएका Working Drawing हरुको चेक जािँच गने र पेश भएका 
Bill हरुको चेक जािँच गरी भकु्ताननको लानग पेश गने कायफ परामशफदाताको ख्जम्मेवारी हो। ननमाफण 
कायफ Susbtaintally  Completion भए पनछ Minor outstanding works को चेक नलष्ट लाइफ चेक जािँच 
गरी सो Certificate जारीको लानग नसफाररश गने दावयत्व समेत सम्बख्न्धत परामशफदाताको TOR  नभत्र 
पदफछ।यसका अनतररक्त समय समयमा ठेक्का व्यवस्थापन राय सिुाव ददने ननयनमत ननमाफण कायफको 
अनगुमन गने आदद कायफ समेत परामशफदाताको दावयत्व नभत्र पदफछन।् मेरो ववचारमा नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनाको नडजाइनमा त्रटुी भन्दा पनन मलु नहरको Alignment को केही भागमा Dispersive Soil को 
कारणले समस्याहरु सजृना भएको छ। यसको जानकारी Designer  लाइफ भएको देख्खदैन। म यस 
आयोजनामा हाख्जर हुिँदा पख्िम मलु नहरको 35 वक.नम तल नहरको Alignment  मा वववाद नथयो 
भन े आयोजनाका अन्य ववववध समस्याहरु पनन नथए। मैले आफ्नो कायफकालमा आयोजनाको 
सफलताको अत्यनधक प्रयास गरेको छु। यसै सन्दभफमा मेरो कायफकालमा नसंचाइफ ववभागले उत्कृष्ट 
आयोजनाको रुपमा पनन यस्लाइफ परुस्कृत गरेको हो। नेपालका ठूला नसंचाइफ आयोजनाहरु सञ् चालन 
तथा ममफत सम्भारमा सालाखाला आयोजनाको प्रकृनत हेरी 3 देख्ख 5% सम्म खचफ आउने गरेको छ। 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको सन्दभफमा त्यो अत्यन्त चनुौती पूणफ भएकोले केही बढी हनु सक्छ। नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनामा आयोजना प्रमखुको रुपमा मेरो सरुवा भएपनछ मेरो कायफकालमा भए गरेका 
कामहरुको परामशफदाता तथा वफल्ड प्राववनधकहरुको नसफाररशको आधारमा पररमाण तथा गणुस्तर 
सूननख्ित गरे पनछ मात्र भकु्तानी गरेको आयोजनाको सफलताको लानग आयोजनामा आएका 
सामाख्जक, प्राववनधक चनुौती तथा समस्याहरुको समाधान गदै आफ्नो ववुद्ध र वववेकको अनधकतम 
प्रयोग गरी इमान्दारीताका साथ काम गरेको छु। 

39. ख.नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. ववर नसंह धामीले गरेको बयान:- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा नमनत 2071/2/10 देख्ख नमनत 2072/5/28 गते सम्म नस.नड.इ. पदमा कररव 
15 मवहना काम गरेको नथएिँ। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहर चेनेज 17+00 देख्ख चेनेज 
35+00 सम्म को (ICB-02) कररव 88 प्रनतशत कायफ सम्पन्न हुिँदा म उक्त आयोजनामा हाख्जर 
भएको नथएिँ। उक्त व्यारेजको बािँकी संरचनाहरु VRB, Spillway, Escape Channel लगायतका 
संरचनाहरु हेने ख्जम्मेवारी तोवकएको नथयो। त्यसैगरी मलुनहरको चेनेज 35+00 देख्ख चेनेज 
45+200 (ICB-03) को नडजाइन, लागत अनमुान तथा जग्गा अनधग्रहण सिँग सम्बख्न्धत कायफ, 
हेडवक्सफको गेट सम्बन्धी कायफ र नसधननया शाखा नहरको तेस्रो व्यारेज (उपशाखा नहरहरु)  सम्बन्धी 
कायफमा ख्जम्मेवारी (सपुरनभजन कायफको) रहेको नथयो। उक्त व्यारेजको बािँकी VRB, Spillway, 

Aquenduct, Escape Channel लगायतका संरचनाहरुको Supervision गने ख्जम्मेवारी ददइएको नथयो। 
म त्यहािँ कायफ गने समय सम्म Embankment ननमाफण कायफ सम्पन् न भइसकेको नथयो।Main Canal को 
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ननमाफण सम्बन्धमा ICB-03 को हकमा कुनै पनन ननमाफण कायफमा मेरो संलग्नता रहेको नथएन। हाल 
समस्या देख्खएको क्षेत्रको माटोको कायफ म हाख्जर हनुपूुवफ नै सम्पन्न भइसकेको र सो क्षेत्रको 
नडजाइनमा पनन संलग्न भएको छैन। 

40. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. इश् वरचन्र मरहट्टाले गरेको बयान:- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 20७2/6/17 देख्ख 2073/6/16 सम्म नस.नड.इ. पदमा कायफरत नथएिँ। म नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनामा नस.नड.इ. को हैनसयतले ICB-03 अन्तगफत चटार देख्ख वकरण नालासम्मको 
कायफहरु, NCB-02 नसधनीया शाखा नहरको प्याकेज नं. 02 र ती प्याकेजहरु अन्तगफत Structures को 
कायफहरु जस्तै: VRB (Village Road Bridges), Culvert , Covered canal , Canal lining, Canal 

embankments आदद कायफहरुमा संलग्न रहेको नथए। यस आयोजनाको Main Canal ननमाफण अन्तगफत 
ICB-02 मा मेरो कुनै पनन संलग्नता रहेन र त्यस प्याकेजको Embankment ननमाफणमा मेरो कुनै 
संलग्नता नथएन। म संलग्न भएको Main Canal को ICB -03 अन्तगफतको कायफमा म त्यस कायाफलयमा 
जानभुन्दा अगानड नै सम्पूणफ ठेक्का प्रकृया परुा भइ ननमाफण चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था नथयो। 
त्यसकारण Design अनसुारको कायफ गराउनपुने हुिँदा Field Density test, Natural Moisture Content, 

Moisture Density Relationship, Compaction लगायतका tests गराइएको नथयो साथै liquid limit, 

Plastic limit tests हरु गराइएको नथयो। राविय गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चानलत नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको ननमाफण सम्पन्न भइ सकेको खण्ड ICB-02 अन्तगफतको क्षेत्रमा केही समस्या आई मतुयत: 
सो खण्डको माटोमा समस्या अएको कारण Canal Breach भइ राखेको अवस्था छ। सो समस्या 
आउन नददनका लानग ननमाफण भन्दा अगानड नडजाइन चरणमा माटोको ववस्ततृ परीक्षण गररएको भए 
वा ननमाफणको चरणमा नै पनन ववस्ततृ परीक्षण गरी सो अनसुार नडजाइन र लागत अनमुान गररएको 
भए उक्त समस्याहरु नआई आयोजना ननवाफध रुपमा सञ्चालन हनु े नथयो। म नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनामा 2072/6/17 देख्ख 2073/6/16 सम्म कायफरत रहेको र सो समस्या आएको 
खण्डमा कुनै पनन कायफमा संलग्न नरहेको हुिँदा नडजाइनमा त्रवुट भई भ्रष्टाचारजन्य कायफमा मेरो कुनै 
पनन संलग्नता छैन।  

41. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ननमाफण व्यवसायी नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्स्ट्रक्शन जे.भी.का आनधकारीक 
प्रनतनननध यवुराज क्षते्रीले गरेको बयान:- म नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा ननमाफण ब्यवसायीको तफफ बाट 
आयोजना ननदेशकको पदमा नथएिँ। आयोजनामा नबल पेश गने, भकु्तानी नलन,े आयोजनाको आयोजना 
ननदेशकको नमवटङ्गमा सहभागी हनु,े आयोजनाको नलख्खत तथा मौख्खक ननदेशन जे आउिँछ कायफन्वयन 
गनफ लगाउने, ननमाफण व्यवसायीको प्राववनधक तथा प्रशासननक कमफचाररहरुको काममा ख्जम्मेवारी 
ददन/ेब्यवस्थापन गने आदद गथें। आयोजनाको ननमाफण कायफमा म Main Canal को ICB-01, ICB-02, 

ICB-03, FDR/NCB-01 र Main Canal/NCB-07 मा संलग्न नथएिँ।म संलग्न फमफले ननमाफण गरेको नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनाको ICB-01 को Performance Certificate नलइफ सकेको छ। FDR-01 को Taking 

Over Certificate नलइफ ममफत सधुार अवधी पार भइफसकेको, NCB-07 ममफत सधुार अवधी पनन पार भइफ 
सकेको, ICB-02 ममफत सधुार अवधी पनन पार भइफ सकेको र ICB-03 को ममफत सधुार अवधी बािँकी 
भएको छ। ठेक्का सम्िौता अनसुार सम्पूणफ कायफ सम्पन्न भइफ सकेको छ। गणुस्तर ननयन्त्रणका लानग 
ठेक्का सम्िौतामा भए बमोख्जम Site Laboratoryस्थापना गररएको नथयो।त्यो Lab मा CBR, MDD, 
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OMC, Sieve Analysis, LL/PL, Concrete cube testing, Gabion wire testing, Re bar Testing लगायतका 
सवुवधा नथए। Lab मा 1 जना Engineer, 2 जना senior Lab Technician र 6 जना Lab Assistant को 
ननयखु्क्त नथयो। उनीहरुलाइफ 2 वटा वपकअप गाडी उपलब्ध गराइफएको नथयो। Lab को Team ले 
frequency अनसुार गनुफ पने Routine Test हरु आयोजना तथा कन्सल्टेन्टका प्रनतनननधको रोहवरमा 
गने गररन्थ्यो। बेला वखतमा आयोजना ननदेशक (PD),  DE, Engineer हरुको चाहेको Test हरु  

वफल्डमा Frequency बाहेकको गने गररन्थ्यो।आयोजना र ननमाफण व्यवसायी बीच भएको सम्िौता 
बमोख्जम ननमाफण कायफमा गणुस्तर ननयन्त्रणका लानग गनुफ पने Test हरु Engineer को ननदेशनानसुार 
गनुफ पने दावयत्व ननमाफण व्यवसायीको हो।Sieve Analysis/LL/PL बाहेक सम्पूणफ Test  हरु Field मा 
गररएका नथए।Priced Bill of Quantity अनसुार नहर Alignment को अग्लो ठाउिँको Canal Design 

Level अनसुार कवटङ्ग गरी उक्त माटोलाइफ Filling गनुफ पने स्थानमा लगी नहरको Embankment (Type 

A) बनाउने भन्न े भएको र जनत Cutting गने Quantity  नथयो त्यनत नै Quantity Filling गरी Canal 

बनाउन ुपने नथयो। त्यसकारण Cutting को Material  test गरी Reject गने अथवा Use गने भन्ने 
Contract मा उल्लेख भएको नथएन। Soil  को Sieve  Analysis र LL/PL सम्िौतामा test गनुफ पने भनीए 
पनन LL/PL को range नतोवकएकोले कनत PI आिँउदा प्रयोग गने वा कनत आउिँदा नगने भन्न े कुरा 
Contract मा यवकन नभएको, ननमाफण कायफको सपुरनभजनमा संलग्न प्रोजेक्टका PD, DE, Engineer साथै 

Supervision Consultant बाट पनन कवहल्यै Soil को Test गनुफ पने ननदेशन नआएको साथै LL/PLको 
Range पनन नतोवकददएको कारण उक्त टेष्ट नगररएको तर Filling गरेर नहर ननमाफण गने क्रममा 
माटोको OMC, MDD अनन Field Density को टेष्ट Frequency अनसुार गररएको हो।  Main Canal को 
ननमाफण कायफमा Contract Document मा उल्लेख्खत Tests नगराउन कुनै ननदेशन नथएन तर cement, 

Rebar को Third Party test भनेर Institute of Engineering को Labrotary  सडक ववभागको केख्न्रय 
प्रयोगशालामा test गनुफ भन्न ेननदेशन नथयो। यसमा Soil को LL/PL Test गनुफ भन्न ेनथएन। Priced Bill 

Of Quantity मा नहर बनाउने माटो नहरको Cutting बाट नै ल्याउन ु पने भन्न े नथयो। Barrow 

Excavation बाट material ल्याइफ नहर बनाउने (Specification अनसुार Type-B) को BOQ मा आइटम 
नै नथएन। त्यसैले सोही BOQ को शतफ अनसुार काम गराइफएको/गरेको हो।Soil Test result को 
Range सम्बन्धमा आयोजनासिँग छलफल भएको तर Cutting माटो नै Filling मा प्रयोग गनुफको ववकल्प 
नभएकोले जस्तो माटो Cutting बाट आउिँछ। त्यही माटो प्रयोग गने हो तर Filling गदाफ 
Compaction को density भने  पगु्न ु पयो भन्दै आयोजनाले नसंचाइफ ववभाग अन्तगफत कुनै पनन 
आयोजनामा माटोको LL/PL test नहनुे भनी Specification मा नभएको, LL/PL को  Range limit 

उपलब्ध नगराएको हो। Specification मा उल्लेख गररएको Test हरु Basic tests नै हनु। ती test गनफ 
आवश्यक Equipment र Tools हामीसिँग Lab मा नै नथए।Test पनन आफ्नै Technician ले गनफ सक्थे। 

Test गदाफ थप आनथफक व्ययभार पनन पदैनथ्यो।Range नतोवकददएको वा आयोजनाले आवश्यक 
नसम्िेको कारणले मात्र Testनगरेको हो। Deep Cutting (18~22 सम्म) गरी सो स्थानको माटो 
Haulage गरी Filling गनुफ पने स्थानमा लगेर Laying गरी Compaction गरेर Preparation  गरी 
Concrete lining गरी सकेपनछ पवहलो वषाफको पानीले क्षनत हुिँदा वषाफतको पानीले Rain-cut मात्र होला 
भन्न ेसोचेका नथयौं। ख्ििरी खोलाको दख्क्षणमा CH 26+320 मा पवहलो पटक Canal Breach भए पनछ 
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आयोजनाले Consultant ननयकु्त गरेर Soil test गरे पनछ मात्र Dispersive Soil भन्न ेथाहा भएको हो। 
मलु नहरमा यसरी पटक पटक क्षनत हनुमुा Soil Type अनसुारको Design नहनु ु नै हो। हाम्रा 
परम्परागत कुलोहरु सयौ वषफ देख्ख ववना लाइफननङ्ग सञ्चालन भइफ आएका छन।्यस Sikta Canal मा 
Earthen Section मा मातै्र पनन पानी सञ्चालन हनु ुपने नथयो तर यसको माटो नै पानी परेपनछ पख्ग्लन े
खालको भएको कारणले नै पटक पटक क्षनत पगेुको हो।CH 96+600 देख्ख CH 35+000 सम्म ननमाफण 
गदाफ पवहलो आनथफक वषफ Ch 96+600 देख्ख CH 20+000 सम्म काम भएको नथयो । त्यसमा वषाफत पनछ 
खासै ठुलो समस्या देख्खएन। दोस्रो आ.व.मा गरेको काममा वषाफतमा सामान्य क्षनत हुिँदा Rain Cut भनेर 
बखु्ियो।त्यस क्षनतलाइफ मध्यनजर गरी समाधानको लानग आयोजनाको तफफ बाट CH 26+500~27+600 

सम्मको लानग Design Change गरेर lining को Thickness 10 cm बाट बढाएर 15 cm अनन rebar Size 

पनन 7 mm@ 350 c/c को सट्टामा 10 mm @ 200cm c/c गरेर lining गररयो। त्यस पिात CH 26+340 

मा Canal Breach भए पनछ आयोजनाबाट ननयकु्त भएको Consultant को Report पनछ मात्र 
Dispersive भन्न ेथाहा भएको हो। वषाफतको पानीले Deep Cutting Area मा CH 21+200~22+000 सम्म 
Canal lining, Bed तथा Slope दवैुमा क्षनत परु् याएको हुिँदा आयोजनाको तफफ बाट Design पररवतफन गरी 
पनु: ननमाफण गररएको नथयो।ICB-2 मा देख्खएको समस्यालाइफ मध्यनजर गरी ICB-3 मा Concrete lining 

को Thickness 10 cm बाट बढाएर 12.5 cm बनाइफयो अनन rebar 7 mm@ 350 c/c बाट 8 mm @ 

200cm c/c  गररयो। साथै Panel को लम्बाइफ 7.5 नमटर बाट घटाएर 4 नमटर बनाएको छ। पानी 
बग्न े क्षमता ICB-3 मा ३२ क्यूमेक बाट घट्दै 5 क्यूमेक छ जवकी ICB 2 मा 50 क्यूमेक 
छ।Specification मा Soil को Minimum Dry Density, Optimum Moisture Content, Field Density 

Seive analysis ,Liquid limit र Plastic Limit गने भननएको नथयो। यी मध्ये Minimum Dry Density, 

Optimum Moisture Content, Field DensityTest त गरेको हो।Seive Analysis गदाफ Fine वा 
Coarseभएको मात्र थाहा हनुे नथयो तर त्यसले Soil को  Strength आदद भन् न सक्न ेकुरै भएन। LL/PL 

Test पानीको मात्रा बढाउिँदै लगेर गने Test हनु। थोरै पानीबाट गररने यो Test  बाट यस्को 
Character थाहा पाइफदैन। यसकारण Seive  Analysis र LL/PL ले मात्र Canal मा प्रयोग हनुे Soil को 
उपयकु्तता छुयाउन गाह्रो हनु्छ वा छुयाउिँदैन। यसको लानग IS Code 3873-1993 को Cluse 4.5 

अनसुार Canal Construction हनु ुअगानड Soil मा Salt Content अननवायफ रुपमा test गनुफ पदफथ्यो।अको 
कुरा राविय गौरवको आयोजनामा Contract award हनु ु अगावै Geo-Technical Test गरी त्यसको 
Report अनसुार Design हनु आवश्यक नथयो। आयोजना यसमा चकेुको महससु गरेका छौं।Contract 

Document मा Canal को Test Run को प्रावधान नथएन। Taking over Certificate Issue अगानड Test 

Run भएन। Head works को गेट ननमाफण भइफ सकेको नथएन त्यसैले पनन Test Run भएन। यो 
माटोको समस्या केही चेनेजहरुमा स्पस्ट रुपमा देख्खएको छ। यसलाइफ ववज्ञको सल्लाह अनसुार 
Design/Estimate  गरी ममफत तथा सधुारको काम तरुुन्त शरुु गनुफ पदफछ र जनताको खेतमा पानी 
परु् याउनकुो ववकल्प छैन। आयोजनाको कररव 50% कामको लानग बवुद्धमता पूवफक नडजाइफन गनुफ पने 
देख्खन्छ। नडजाइफन अनसुार काम सम्पन्न गरी भकु्तानी नलइफ सकेपनछ र आयोजनाबाट Taking Over 

Certificate लाइफ Defect Liability Period गजु्रीसकेपनछ ननमाफण व्यवशायीको कुनै दावयत्व नहनुे कुरा 
contract Document मा उल्लेख गररएको छ। Taking Over Certificate  नलएपनछ Taking Over गरेको 
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कामको ख्जम्मेवारी Employer को हनु्छ। Outstanding work को मात्र liability ननमाफण व्यवसायीको 
हनु ेकुरा सम्िौतामा स्पष्ट उल्लेख गररएको छ। साथै Design को कारणले हनुे क्षनतमा पनन ननमाफण 
व्यवसायीको ख्जम्मेवारी नहनु।े 

42. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सल्लाहकार संस्था ERMC/ITECO JV मध्ये ERMC का प्रनतनननधको डाइरेक्टर 
उद्धवराज चौलागाइफले गरेको वयान:- म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको Main Canal को Chainge 

15+000 देख्ख 35+000 सम्मको सपुररनभजन कन्सल्टेन्सीको Joint Venture मध्ये ERMC को प्रनतनननधको 
डाइरेक्टरको रुपमा मेरो भनूमका भनेको त्यस आयोजनालाइफ नसक्टा नसंचाइफ आयोजना र यस Joint 

Venture  बीच भएको सम्िौता अनसुारको त्यस आयोजनाको प्रोजेक्ट डाइरेक्टरबाट माग भए 
अनसुारको जनशख्क्त वा सेवा उपलब्ध गराउिँन ननदेशन गने वा सम्बख्न्धत कायफको व्यवस्थापनको 
ननरीक्षण गने रहेको नथयो।ERMC/ITECO JV सावफजननक खररद ऐन तथा ननयमावली अनसुारको QCBS 

अन्तगफतबाट पवहलो Rank मा परेर हामी छनौट भएको हो। मलाइफ जानकारी भए अनसुार हामी 
ननयकु्त हनु ुभन्दा अगानड नै Chainge  15+000 देख्ख 35+00 को ननमाफण कायफ शरुु भैसकेको नथयो र 
ननमाणफ कायफले नतब्रता नलएको नथयो। ननमाफणसिँग सम्बख्न्धत नडजाइन तथा सपुरनभजनका कायफहरु 
आयोजनाबाटै भएको नथयो।ERMC/ITECO JV ले 24th May 2012 देख्ख 48 मवहना  May 2015 सम्म 
परामशफदाताको रुपमा काम गरेको नथयो। हामीलाइफ जानकारी भएअनसुार उक्त अवनधमा सबै कायफ 
सम्पन् न भैसकेको नथएन। त्यसपनछ आयोजनाको प्रोजेक्ट डाइरेक्टरबाट माग भए बमोख्जम (मौख्खक) 
यस ERMC/ITECO JV ले 2 वषफको लानग सम्िौता अवधी थपको लानग ननवेदन पेश गरेको नथयो। तर 
हाल सम्म आनधकाररक कुनै पनन सम्िौता अवधी थपको पत्र नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाबाट प्राप्त 
भएको जानकारी मेरोमा आएको छैन। परामशफदाताको मतुय भनूमका नसक्टा नसिँचाइ आयोजनालाइफ 
त्यस आयोजनाका प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको ननदेशनमा ननम्नानसुार कायफहरु गनुफ पने नथयो। प्रोजेक्टको 
प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको माग अनसुार वा प्रोजेक्टले आवश्यकता देतयो भन े आवश्यकता अनसुार 
नडजाइफन ररभ्य ुगने, नडजाइफन गनुफ पने कुनै मतुय स्ट्रक्चर भयो भने प्रोजेक्टलाइफ अनसस्ट गने, प्रोजेक्ट 
डाइरेक्टर वा प्रोजेक्टको लानग चावहन े कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कायफमा सहयोगी भनूमका 
ननवाफह गने, आफू इख्न्जननयर ररप्रजेेन्टेवटभ नभएको हनुाले FIDICS अनसुार ननयकु्त भएको 
कन्ट्रयाक्टरसिँग हाम्रो प्रत्यक्ष कन्ट्रयाक्टर म्यानेजमेन्टमा संलग्न नथएन। ननमाफण सपुरीवेक्षण र 
कामको गणुस्तरको लानग आयोजनालाई सहयोग गने, आयोजनालाइफ आवश्यक पने इन्भेवष्टगेसन वा 
सभे गने हाम्रो दावयत्व नथयो।तर प्रोजेक्टर डाइरेक्टरबाट कुनै पनन सभे वा इन्भेवष्टगेशनको लानग 
ननदेशन नभएकोले परामशफदाताले यो कायफ गनुफ परेन। अन्य ड्रइङ बनाउिँने, ररपोटफ तयार गने, प्रोजेक्ट 
कख्म्प्लसन ररपोट तयार गने आदद कायफ हाल सम्म प्रोजेक्टबाट ननदेशन नआएकोले र आनधकाररक 
सम्िौता अवनध नबढाएकोले शरुु नगररएको हो। नसक्टा नसंचाइफ आयोजना र हामी बीच भएको 
संम्िौतामा Design Review Report पेश गनुफ पने भन्न ेभएता पनन ननम्नानसुार ववववध कारणले छुटै्ट 
नडजाइन ररपोट पेश गररएन तर कन्सल्टेन्सीले प्रोजेक्टको ननदेशन अनसुार आवश्यक नडजाइन ररभ्य ु
गरी ननमाफण अवधी भर नै सहयोग गरेको नथयो। कन्सल्टेन्सीको वट.ओ.आरमा छुटै नडजाइन ररभ्यू 
आवश्यकता पर् यो भन्ने लेख्खएको हनुाले र प्रोजेक्ट डाइरेक्टरबाट कुनै छुटै्ट नडजाइन ररभ्यू ररपोट पेश 
गनफ नभननएकोले कन्सल्टेन्सीले कम्पोनेन्ट वाइज आवश्यकता अनसुार नडजाइन ररभ्य ुगरेको नथयो। 
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परैु नडजाइन ररभ्यू 2 मवहनामा गदाफ त्यनत प्राख्क्टकल पनन नभएको देख्खएको हनुाले प्रोजेक्ट 
डाइरेक्टरले प्रोजेक्ट अवनधभर आवश्यकता अनसुार नडजाइन ररभ्यू गराएको हनु ुपछफ।परामशफ ननयखु्क्त 
हुिँदा कन्ट्रयाक्टर पवहल्यै पररचानलत भैसकेको नथयो र आवश्यक नडजाइन ररभ्यू प्रोजेक्ट आफैले शरुु 
गरी काम गराइरहेको नथयो। पवहलो कुरा हामी ERMC/ITECO JV को नाम वा कन्सल्टेन्सीको कुनै 
पनन संलग्नता हनु े कुरो कन्ट्रायक्टरको कन्ट्रयाटमा पाइएन।हामी इख्न्जननयर हैनौ ठेकेदार र 
आयोजना ननदेशकले आवश्यकता अनसुार वा सम्िौताको वुिँदामा उल्लेख गररएको टेष्ट गररन ुपने हो 
तर यस वुिँदामा “As and when required by Engineer”  लेख्खएको हनुाले आयोजना ननदेशकले 
आवश्यक ननणफय नलन सक्ने देख्खन्छ। नसक्टा नसंचाइफ आयोजना र ननमाफण व्यवसायी बीच भएको 
सम्िौता बमोख्जम Contract Document Vol 2 मा उल्लेख्खत Soil Tests सम्बन्धी व्यवस्था पयाफप्त हो वा 
होइन भन्न े कुरामा हामी यो ववषयसिँग सम्बख्न्धत ववज्ञ नभएको हनुाले सबै वकनसमको टेष्टहरु 
सम्बख्न्धत सिुाव यस सिँग सम्बख्न्धत ववज्ञबाट नै आउन ुउख्चत हनु्छ। सवै Soil Test गरेको नथयो 
भन ेSoil को Nature थाहा हनु सक्थ्यो होला  Soil अनल कमसल नथयो भन्न ेअनमुान गनफ सवकन्थ्यो 
होला तर उक्त Soil filling मा नै अनपुयकु्त नथयो भन्न सवकन ेख्स्थनत नहनु पनन सक्छ। यदद अनपुयकु्त 
नथयो भन्न ेअनल पवहल्यै थाहा भएको भए तरुुन्तै नडजाइनमा वा कन्स्ट्रक्सन प्रववधीमा केही पररवतफन 
गनफ सवकन्थ्यो। तर अिै पनन उक्त Soil परीक्षण गरेर आवश्यकता अनसुार आयोजनाको ममफत वा 
Soil  Treatment गरेर यो आयोजना भरपदो बनाउन सवकन्छ।नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको अनभुवबाट 
तपख्शल केही सिुाव र यस क्षेत्रमा सधुार गनुफ पने देख्खन्छ। यस आयोजनाको नडजाइन नै त्रटुी 
भएकोले वषेनी पनुाःननमाफणमा नै 10 प्रनतशत लागत खचफ हनुे गरेको भन्न े ववषयमा सो आयोजनाको 
सहयोगी परामशफदाताको हैनसयतमा हाम्रो संलग्नता भएको देख्खदैन। यस आयोजनाको वफख्जववनलटी 
अध्ययन र नडजाइनमा हाम्रो कुनै पनन संलग्नता नथएन। हामी आयोजनाको कन्सट्रक्सन शरुु भइसके 
पनछ मात्र ननयकु्ती भएका नथयौं। यस आयोजनामा हाम्रो भनूमका आयोजनाको ननदेशकले लगाए 
अह्राएको काम गने मात्र नथयो। यस आयोजना ननमाफणमा हाम्रो काम आयोजनाको लानग सहयोगी 
भनूमका मात्र नथयो। Contractor FIDIC अनसुार भए पनन Engineer’s  Representative आयोजना आफैं  
भएकोले हामीले हाम्रो वट.ओ.आर अनसुार र आयोजना प्रमखुको ननदेशन अनसुार नै कायफ गरेका 
नथयौ। कम्पननको म्यानेख्जङ डाइरेक्टरको हैनसयतले भन् न ुपदाफ हामीले आवश्यक जनशक्ती खटाएका 
हौं र सबै जनशख्क्तले आयोजनाको ननदेशन अनसुार कायफ गरेका नथए। हामीले आयोजनालाइफ ददएको 
सेवा र गणुस्तर TOR अनसुार नै छ र राम्रो छ भनी आयोजनाले सवटफवफकेट नै ददएको छ। 

43. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ प्रमे कुमार श्रीवास्तवले गरेको बयान:- म नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनामा 2063 साल असोजमा सरुवा भइफ इख्न्जननयर पदमा कायफरत नथएिँ। मलाइफ त्यहा 
रहदा हेडवक्सफ ननमाफणको सपुरनभजन कायफमा खटाइएकोले सोही अनसुार कायफ सञ् चालन गरेको नथएिँ। 
2064 साल माघ मवहनामा 15 वषे इख्न्जननयर सेवामा कायफ गरेको हैनसयतले नन.से.नन. अनसुार 
वढुवा भएकोमा तािँहा छिँदा नस.नड.इ को हैनसयतले नभइ इख्न्जननयरकै हैनसयतले काम गनफ पाएको 
नथएिँ।हेडवक्सफको गणुस्तर ननयन्त्रणको लानग Contract Document तथा वफल्डमा अपनाइएका 
प्रावधानहरुमा Cement, Sand तथा Aggregate कंवक्रटको test गनुफ पने नथयो। यी सबै test हरुलाइफ 
Consultant तफफ बाट समेत प्राववनधक राखी ननरीक्षण गने गरेको अवस्था नथयो। मैले काम गदाफ ICB 
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contract no.1 Head works को ननमाफण मा Soil test अन्तगफत Soil Strength लाइफ  Represent  गने 
प्रावधान रहेको तथा  Sinohydro Contractor ले तहािँ रहेको lab  बाट  Soil Test  गने गरेको तथा  

Result पनन  Specification  अनसुार नै रहेको नथयो। म Head Works ननमाफण कायफको ठेक्काको 
सपुरनभजन कायफमा संलग्न रहिँदा ठेकेदार  Sinohydro ले  Consultant  तथा आयोजना कमफचारीहरु सिँग 
समन्वय गरी आवश्यक पने सबै test हरु गरेको सम्िना छ । 

44. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. सखु्शलचन्र देवकोटाले गरेको वयान:- म नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनामा 2069/2/28 देख्ख 2072 साल असोज मवहना सम्म रहेको नथएिँ। 
आयोजनामा रहिँदा ववशेष गरी खररद इकाइफ प्रमखुको हैनसमतले कायफ गरेको नथएिँ।त्यसका अनतररक्त 
ननमाफण कायफको सपुरनभजन समेत गरेको नथएिँ। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको पख्िम मलु नहर ननमाफण 
कायफ अन्तगफत SIP/MC/ICB/02, SIP/MC/NCB-05, SIP/SBC/NCB-01, SIP/CAP/NCB-01 र SIP/HW/ICB-

02 को ननमाफण कायफमा सलग्न रहेको नथएिँ। त्यस्तै SIP/HW/ICB-02, SIP/MC/ICB-03, SIP/SBC/CB-01, 

SIP/SBC/NCB-02, SIP/SBC/NCB-03, SIP/CAP/NCB-01 र SIP/CAP/NCB-02 को Procurement मा 
संलग्न नथएिँ।Head Works (ICB-02) अन्तगफत Hydromechanical कायफ रहेको नथयो। Steel partsको  
Thickness test, tensile Strength test आदद गने प्रावधान राख्खएको नथयो।Rubber seal को test, Wire 

rope को test तथा Control panel को test हरु समेत समावेश गररएका नथए।Main canal को हकमा 
ICB-01 र ICB-02 अन्तगफत गररदैं आइएका Material test, Concrete test, Steel test, GI wire को test र 
Soil कोcompaction Test सम्बन्धी कायफहरु समावेश गररएका नथए। समग्रमा Main canal को ICB-01 र  

ICB-02 गररंदै आएका test हरु नै ICB-03 मा समेत राख्खएको नथयो।Contract Document मा 
उल्लेख्खत सम्पूणफ test हरु सामान्यतय: अननवायफ रुपमा गराउन ुपने प्रावधान नथयो। तर केही test 

हरु as and when necessary भन्न ेप्रावधान समेत राख्खएको छ। मैले ननमाफण कायफ सपुरनभजन गरेको 
MC/ICB-02 र MC/NCB-05 को  Embankment कायफमा प्रयोग भएको Soil test नगरी Accept गनुफका 
कारणहरुमा Filling मा प्रयोग भएको माटो नहरको Alignment को Cutting area को माटो नै प्रयोग 
भएको, Cutting मा नहर सरुख्क्षत भए सोही माटो प्रयोग गरी Filling मा नहर ननमाफण गदाफ Sufficient 

Compaction परु् याइफ ननमाफण गररएकोले समस्या नआउने, नसक्टा नहरको मलु नहर ननमाफण कायफ 
अन्तगफत ठेक्का प्याकेजहरु MC/ICB-01, MC/NCB-01, MC/NCB-02 र MC/NCB-03को कायफ सम्पन् न भए 
पनछ MC/ICB-02 , MC/NCB-04, MC/NCB-05 र MC/NCB-06 को कायफ गराइएको नथयो।उक्त 
प्याकेजहरुमा कुनै समस्या नआएकोले Soil test हरु नगरी Compaction test मा Satisfactory result 

आएकोले भकु्तानीको लानग नसफारीस गररएको हो। अन्य आयोजनामा समेत Soil test गने 
नगररएकोले समेत यो test लाइफ Seriously नलइएन। Alignment मा Cohesive Type को माटो भेवटएको 
नथयो।नहरको Alignment 35 वक.नम सम्म जंगल एररयाबाट गएको र माटोको प्रकार एकै प्रकारको 
रहेकोले Design, Estimate गदाफ नै cutting को माटो प्रयोग गरी नहरको Embankment बनाउने 
प्रावधान राख्खएको नथयो।Contract Document Vol-2 मा Particle size, Atterberg’s limits, Moisture 

Density Relationship, Natural Moisture Content  र Field Density test हरु गनुफ पने भनी उल्लेख 
गरी प्रत्येक test हरु BS,  IS तथा Earth Manual USBR अनसुार हनु ु पने उल्लेख गररएको छ। 
स्वीकार गने Range उक्त Code मा नै हनुे भएकाले Contract Document मा उल्लेख नगररएको हो। 
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नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ICB-2 अन्तगफत ननमाफण भएको Main canal मा प्रयोग भएको माटो 
Dispersive Soil भएको भन्न े ननमाफण सम्पन्न भएपनछ मात्र थाहा भयो।Contract Document मा 
उल्लेख्खत Soil test सम्बन्धी प्रावधान अनसुार Moisture Content,Compaction test, field density test 

हरु गराएर नहर ननमाफण गररएको नथयो।अन् य test हरु ICB-01, NCB-01, NCB-02 र NCB-03 मा पनन 
नगराइएको र उक्त प्याकेजहरुको Embankment मा कुनै समस्या नआएको साथै Contract document 
मा समेत “The Contractor Shall Carry out control tests on fill materials as required in the 

specifications as and when required by the Engineer” उल्लेख भएकोले समेत Field density 

Compaction test को Result को आधारमा माटो उपयकु्त लागेकोले Embankment filling  गराइएको 
हो। Test गनफ आवश्यक नदेख्खएकोले Test नगरी ननमाफण गराइयो, test गराएर अनमुान गनफ सवकन्थ्यो 
जस्तो लाग्दैन वकनकी  Dispersive Soil को test Atterberg’s limits, Plastic limit र liquid limit संग 
सम्बख्न्धत छैन। ICB-2 अन्तगफत Main canal को Embankment Filling मा प्रयोग गररएको माटो 
गणुस्तरयकु्त नै देख्खएकोले प्रयोग गररएको हो। माटो Cohesive Nature को भएकाले Embankment 

filling को लानग उपयकु्त नथयो।Design, Estimate मा समेत सोही प्रावधान राख्खएकोले माटोको 
प्रयोगको ववकल्पनतर सोच नगरी Minimum areal distance बाट Cutting को माटो ढुवानी गरी 
Embankment ननमाफण गररएको नथयो र गररएका test बाट समेत माटो उपयकु्त नै देख्खएको नथयो। 
नहर ननमाफण पिात ्DLP को अवनधमा नहरमा पवहलो पटक समस्या देख्खयो। नहर ननमाफण कररब 3 
वषफमा सम्पन्न भएको नथयो। DLP पनन कररब-कररब व्यनतत हनु लागेको समयमा नहर breach 
भएकाले के कारणले नहरमा समस्या आयो भनी माटोको परीक्षण गराउिँदा मात्र माटो Dispersive 

भएको थाहा भयो। ननमाफण सम्पन्न भए पनछ Dispersive  Soil को कारणले ववस्तारै नहरको 
Embankment मा tunnel बन्न गएर भख्त्कएको देख्खन्छ। म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा कायफरत रहदा 
सम्म ICB-2 अन्तगफत ननमाफण भएको मलु नहरमा कुनै समस्या आएको नथएन। ननमाफण सम्पन्न पश् चात 
DLP को समयमा आएर नहरमा क्षनत भएको नथयो। सो क्षनत वकन भयो भनी आयोजनाले expert को 
input नलए पनछ मात्र Embankment क्षनतको कारण Dispersive Soil  भन्न ेथाहा भएको हो र त्यनत 
बेला म नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट सरुवा भइफ महाकाली नदी ननयन्त्रण आयोजनामा गइफ सकेको 
नथएिँ।DLP को समय समेत सवकनै लाग्दा नहरमा समस्या आएकोले मात्र Dispersive Soil  भन्न ेथाहा 
भएको नथयो। आयोजनाको नस.नड.इफ को हैनसयतले गणुस्तरीय कायफ गराउन ुपछफ भन्न ेभावनाका साथ 
ननमाफण कायफको सपुरनभजनमा आफू र आफू मातहतका इख्न्जननयर समेत ददन रात लानग परेका 
नथयौं। ननमाफण कायफ गराउिँदा Embankment Construction लगायत नहर लाईननङ्ग तथा नहर 
संरचनामा आफ्नो Knowledge ले भ्याए सम्मको गणुस्तररय कायफ गराउने प्रयास गररएको नथयो। राम्रो 
गने प्रयासले नै नहर ननमाफण गररएको हो तर अनववज्ञता (Dispersive Soil को हकमा) को कारण 
नहरमा क्षनत भएकाले ख्जम्मेवारी नलन ु पदैन वक जस्तो लाग्छ। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको लानग 
परामशफदाता ननयकु्ती गररएको नथयो। परामशफदाता Construction Supervision, Quality Control  र 
Contract management मा आयोजनालाइफ सहयोग गने भनूमकामा रहेको नथयो।TOR मा Design 

Review as and when neccessary भन्न ेप्रावधान रहेको छ। म त्यस आयोजनामा सरुवा भइफ जािँदा 
Main Canal को ICB-2, NCB-4, NCB-5 र NCB-6 को कायफ शरुु भइफ सकेको नथयो। Design Review 
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Report बिुाए-नबिुाएकोमा यवकन गनफ सवकन तर आयोजनाको ननमाफण कायफ अगानड बढाउिँदा तथा 
नयािँ संरचना ननमाफण गदाफ (Foot bridge, Cross-drain structure) तथा Planning मा भएका संरचना 
ननमाफण गनुफ पूवफ परामशफदाताबाट Design review गने गरेको नथयो।Design Review नगराइफ भकु्तानी 
गररएको नथएन। तसथफ अन्य Test हरु गनफ आवश्यक ठाननएन। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 
नडजाइनमा त्रवुट भएको जस्तो मलाइफ लाग्दैन। यस आयोजनामा मैले भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको छैन। 

45. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. जगदीश्वरमान शे्रष्ठले गरेको बयान:- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 2062/3/23 देख्ख 2067 असार सम्म नस.नड.इ. पदमा रवह कायफरत नथएिँ। त्यहािँ 
रहिँदा हेडवक्सफ ननमाफण कायफको सपुररवेक्षण गने कायफ गरेको नथएिँ। Structural Design मा म संलग्न 
हनु ु पूवफ Hydrological र Geological Survey भइफसकेको र Hydrological Design अन्य व्यख्क्तहरुबाट 
भइसकेको नथयो। म पूणफ रुपमा Structural Design तयार गनेमा सलग्न भएको हुिँ। यस आयोजना 
सम्पूणफ रुपमा नयािँ भएको,  मलु नहर तथा शाखा प्रशाखा नहरहरु बनाउन ननकै समय लाग्ने र 
Hydro Mechanical कायफ अगानड सम्पन् न गररसकेको खण्डमा प्रयोगमा नआइफ आय ुघट्न सक्ने हनुाले 
मलु तथा शाखा नहरहरुको प्रगनत अनरुुप Hydro Mechanical कायफ शरुु गने कायफ भएको हदुािँ Main 

canal को कायफ बढाइफएको  हो।हेडवक्सफको ठेक्काको कायफ पिात पनन धेरै समय पनछ मात्र नहर 
ननमाफण सम्पन्न भइफ सञ् चालन गररने हुिँदा उक्त हेडवक्सफ कायफमा नसनभल कायफ मात्र समावेश गररएको 
र Contract Document मा Operational test  नखलुाईएको हो। Main Canal को ननमाफण पश् चात 
Acceptance अगानड Operational test अननवायफ हो। Main Canal  को ICB-2 अन्तगफत Document मा 
उल्लेख्खत Soil Test सम्बख्न्धत Embankment Filling मा Soil Test भएको भए सम्पूणफ रुपमा नभए पनन 
नहर सञ् चालन गदाफ समस्या आउन सवकन ेकेही कुरा अवगत हनु सक्थ्यो र बेलैमा आवश्यक पहल 
गनफ सवकन्थ्यो। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको हरेक Package मा परामशफदाताको व्यवस्था गररएको 
नथयो। यस ठेक्का प्रकृयामा Client नै Engineer को भनूमका भएकोले परामशफदाताको ववज्ञताको 
आधारमा सल्लाहा मात्र ददने हो। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Head works कायफको परामशफदाता बीच 
भएको सम्िौता बमोख्जम ववज्ञरुपमा Client (Employer) लाइफ सिुाव सल्लाह ददने काम ख्जम्मेवारीपूवफक 
वहन गरेको नथयो । यस आयोजनाको हेडवक्सफ ननमाफण कायफको परामशफदाता वीच सम् िौता बमोख्जम 
खास ननमाफण कायफ पूवफ नै Design Review गनुफ पने प्रावधान भएकोले सोवह बमोख्जम Design Review 

गरेको प्रनतवेदन पेश गरेको नथयो। 

46. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ प्रकाश बहादरु काकीले गरेको बयान:- म नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनामा ववगत 4 वषफदेख्ख कायफरत छु। कामको हकमा नडजाइन, ननमाफण सपुररवेक्षण, 
गणुस्तर ननयन्त्रण तथा अन् य आइपरेका प्रशासननक कायफहरु मेरो पदीय ख्जम्मेवारीमा रहेका नथए। 
यस आयोजना अन्तगफत ठेक्का नं. SIP/MC/ICB-02 को ननमाफण कायफको अख्न्तम चरणमा मेरो संलग्नता 
रहेको नथयो भने SIP/MC/ICB-03 को ननमाफण कायफ, SIP/Dis/MV/ICB-01 को नडजाइन, लागत अनमुान 
तथा ननमाफण कायफ र SIP/EMC/ICB-01 को नडजाइन, लागत अनमुान तथा ननमाफण कायफमा मेरो 
संलग्नता रहेको छ। यसका साथै Command Area Protection का केही प्याकेजहरुको नडजाइन तथा 
केही  प्याकेजहरुको ननमाफणमा संलग्न रहेको छु। साथै नसधननया शाखा नहरको प्याकेज  

SIP/SBC/NCB-01 र 02 मा केही समय ननमाफणमा संलग्न रहेको छु। त्यस्तै मलु बािँधको कायफ (ठेक्का 
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नं. SIP/HW/ICB-02) को ननमाफणमा पनन संलग्न नथएिँ। Main Canal को test हरुको हकमा  Moisture 

/Density test हरु तथा Atterberg’s limits, Drain  Analysis (Embankment को हकमा) नथए। त्यस्तै 
Concrete मा Trial mix test तथा Cement, Aggregate  का test हरु रहेका नथए। अन्य सबै test 
गराइए पनन माटोको Embankment को हकमा) Moisture,  Density, Compacpion  test हरु गररएको 
र Atterbrg’s limit र Drain Analysis को test हरु नगररएको अवस्था नथयो।Contract Document मा 
खलुाईएका test हरु मध्ये Drain  Analysis  र Atterberg’s limit (PL,LL,LI) मात्र नगररएको हो। शरुु 
Design मा नै नहरको माटो काटी सोही माटो नै प्रयोग गने गरी Design गररएको देख्खन्छ। तसथफ 
सोही cutting को माटो प्रयोग भइफ अन्यत्रबाट ल्याउन ु नपरेकोले Drain Analysis  र Atterberg’s 

limits को test गरररहन आवश्यक नपरेको महससु भएको हो।Cutting Source को माटो र  Density, 
Mosture, Compaction ले राम्रो ननतजा देख्खएको हुिँदा पनन सो छुटेका test हरु गराइरहन आवश्यक 
नपने महससु भएकोले नगररएको हो।अन्य test हरुबाट गणुस्तर Unacceptable देख्खएको भए 
अननवायफ ती छुटेका बािँकी test हरु पनन कायाफन्वयन गनुफ पने आवश्यकता हनुे नथयो होला।Cutting 

Material नै प्रयोग गदाफ Embankment Filling का लानग जनुसकैु प्रकारको माटो प्रयोग गनफ सवकने 
नभए पनन सरुुदेख्खको Design मा नै cutting Material (नहरकै) को माटो सम्बन्धमा प्रश्न 
नउठाइएकोले पनन आश्वस्त रहन सक्ने अवस्था रहेको छ। अथाफत Cutting Material नहरको Filling 

Of Embankment मा प्रयोग गनफ उपयकु्त नै हनुे बखु्िन्छ। Compaction Density तथा Moisture 

Content को मदु्धा भने Filling गररसकेपनछको अवस्थामा कायम गनुफपने भएकोले ती test हरु छुटाउन 
नसवकन े अवस्था हनु्छ। साथै Liquid limit, Plastic limit, PI आदीको सम्बन्धमा नतनको उपयकु्त 
Value को सम्बन्धमा Contract Document/ Specification मा कुनै उल्लेख नभएकोले पनन ती Test 

हरु नगराउने अवस्था रहेको नथयो। ववनभन्न अध्ययन, सन्दभफ सामाग्रीहरुको अध्ययन, छलफलबाट 
हाल प्रयोगमा आइरहेका Test हरु (जस्तैाः Density, Moisture, Contant Compaction  Analysis तथा 
PL, LL, PI आदद वा अन्य Chemical Test हरु ) बाट माटोको Dispersive को बारेमा पत्ता लगाउन 
नसवकन े देख्खन्छ। सोको लानग ववशेष  test हरु नै गनुफपने देख्खन्छ। त्यसैले Dispersive को मदु्दा 
नउठेको र सोको ववशेष test हरु नगरेको हो। हालसम्म Drain Analysis वा LL/Pl/PI को Value को 
कारणले नहरमा क्षनत भएको देख्खदैन। तसफथ उक्त test हरु भएको भए पनन त्यसले Accurate संकेत 
ददन सवकने अवस्था आउिँदैन नथयो। ICB-2 अन्तगफतको Main Canal को Embankment Filling मा प्रयोग 
गरेको Soil हालसम्म बगेर (Serface Erosion) गएर मात्र Fail भएको देख्खदैन। तसथफ यी मामलामा 
Soil उपयकु्त नै देख्खन्छ। तर बावहरबाट राम्र ैदेख्खइफ नभत्रनभतै्र tunnel बनेको त्यस्तै बावहर मानथबाट 
सानो Hole देख्खइफ नभत्र ठुलै Tunnel/Hole बनेको देख्खएको वहसावले अनपुयकु्त देख्खन्छ। केही ठाउिँमा 
देख्खएका यस्ता समस्या नहर बनेको 2-3 बषफपनछ मात्र देख्खन थालेको नथयो। मानथ भने िै अरु 
वहसाबले उपयकु्त देख्खएका तथ Cut fill  balance approach ले न्यनुतम खचफमा नहर बन् न े
देख्खएकोले समेत सो माटो त्यनतखेर थप उपयकु्त देख्खन्थ्यो। माटो उपयकु्त भएकोले सो माटो प्रयोग 
गरी नहरको Embankment बनाइएको हो। हाल आएर देख्खएको Tunnel/Hole/Void/formation को 
बारेमा त्यनतबेलाको test हरुबाट इवङ्गत गनफ नसवकएको हो। साथै Dispersive Soil को कारण 
भख्त्कएको भन्न े बारेमा भखफर मात्र थाहा लागेको र त्यनतखेरको Experience मा सो बारेमा थाहै 
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नभएको हो। Dispersive Soil तथा त्यसबाट नसख्जफत Tunnel आददको कारणले नहर भख्त्कन गएको 
देख्खन्छ। प्रचनलत कुनै पनन Testबाट माटोको Dispersive को बारेमा पत्ता लगाउन सवकदैन। तसथफ 
उक्त Atterberg limits हरुको test बाट पनन सो कुरा पत्ता लाग्ने नथएन। सब पत्ता नलागेपनछ सो 
दृवष्टकोणबाट माटो अनपुयकु्त रहेको भन्न नसवकने ख्स्थनत रहेको नथयो। जानाजानी गरेर गल्ती 
नगरेको हुिँदा सोको ख्जम्मेवारी हनुपुदैन वक जस्तो लाग्छ। आयोजनाको ववनभन् न प्याकेजको लानग 
छुट्टाछुटै परामशफदाता ननयकु्त भएका नथए। आयोजनामा ननजहरुको भनूमका मलुताः ननणाफयक नभइफ 
आयोजनालाई ननमाफण सपुररवेक्षणको रुपमा नडजाइन, ननमाफण गणुस्तर ननयन्त्रण आददको बारेमा 
सूिाव/सल्लाह ददने रुपमा नथयो। Contract Agreement को TOR मा “Design Review, if Necessary” 

भन्न ेप्रावधान रहेको छ। त्यस अन्तगफत प्रत्येक नहर खण्ड/संरचनाको ननमाफण अख्घ Consultant बाट 

Design Review छलफल पश् चात Working Drawing तयार हनुे र त्यसलाइफ सबै सम्बख्न्धत पक्षले 
प्रमाख्णत गने गररएको नथयो। तसथफ Design Review गने गरेको तर त्यसको प्रनतवेदन माग तयार गने 
नगरेको हो। त्यसले भकु्तानी गनफ बाधा नपने देख्खन्छ। 

47. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ.माधव बेल्बासेले गरेको बयान:- म नेपाल सरकार 
सख्चव स्तरीय ननणफयबाट 2062 कानतफक देख्ख 2065 चैत्र सम्म नस.नड.इ पदमा कायफरत रहेको 
नथएिँ। नस.नड.इ को हैनसयतले आ.प्र. बाट कायफ ववभाजन गरी प्रदान गररएको ख्जम्मेवारी बमोख्जम 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको हेडवक्सफ ननमाफण कायफ ठे.नं. Si/HW/ICB-01 को ननमाफण कायफको 
सपुरनभजन र ठेक्का व्यवस्थापनमा ख्जम्मेवार नथएिँ। साथै मलु नहरको प्रथम 18 वक.नम को नडजाइन 
र ठेक्का खररद समेतको कायफमा संलग्न नथएिँ। पनछ महाननदेशकको हैनसयतले कायफ गदाफ उक्त पदको 
भनूमका बमोख्जमको ख्जम्मेवारी समेत वहन गरेको नथएिँ। मलु नहरको ICB-01 अन्तगफतको पवहलो 18 
वक.मी को Alignment को lithological Study र ground waterसम्वन्धी अध्ययनका लानग 6 वटा 
ववनभन्न गईराइफको Pit खनी अध्ययन गररएको नथयो जसमा एक जना ववज्ञको समेत संलग्नता 
नथयो।Head Works नडजाइन र लागत अनमुान स्वीकृत Weir को gate (Hydro Mechanical) बाहेक 
गररएको नथयो। यो ननणफय म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा कायफरत हनु ुअगानड भएकोले मेरो भनूमका 
नरहेको अवस्था हो। तर मेरो अनमुानमा Civil works र  Hydro Mechanical Works अलग अलग 
Specialized Contractor बाट गदाफ राम्रो हनु ेर Hydromechanical को काम सकेर प्रयोगवववहन  हुिँदा 
चाडै Damage हनु े हनुाले यस्तो गररएको हनु सक्छ। बाग्मती नसिँचाइ आयोजनामा समेत यस्तै नै 
गररएको नथयो।Civil Works part को Contract on going भएकै अवस्थामा hydro mechanical गदाफ दवैु 
contract एकै चोटी implement हनु नसक् न ेअवस्थामा मलु नहरको Contract गरी नहर ननमाफण गनुफ 
ववकल्प रहेको नथयो सोही बमोख्जम मलु नहरको ननमाफण कायफ अख्घ बढाइएको नथयो। आजभन्दा 
कररव 10 वषफ अगानड तयार गररएकोले Operational test सम्बन्धमा मलाइफ Provision सम्िना भएन 
यस बयानको नसलनसलामा उपलब्ध गराइएको Documents सरसती हेदाफ यस्तो  Provision मैले 
भेटाउन सवकन। साधारणतया Operational test गनुफ राम्रो हो। 18 वक.नम सम्म नहर Cutting मा 
ननमाफण भएको हुिँदा  Test run पनछ नहरमा पठाइएको पानी Escape गनफ अप्ठेरो भएकोले नहरमा पानी 
जमाउन  मात्र सवकने तर नहरमा पानी बगाउन नसवकन ेअवस्था हनु्छ।यदद Gate नै ननमाफण भएको 
भए पनन अवहले उक्त नहरको भागमा test Run भएको र त्यहािँ कुनै समस्या नदेख्खएको अवस्था 
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छ।ICB-2 नहर भख्त्कनमुा (Test run को दौरानमा) ववशदु्ध अनमुान गनफ नसवकएको Dispersive soil 
को उपख्स्थनतले गदाफ हो। म महाननदेशक हुिँदा वखत ननमाफण कायफ सम्पन्न हनुे अवस्थामा रहेको तर 
Dispersive Soil मा नहर ननमाफण भएको पवहचान नभएको अवस्था नथयो। Test run गरी नहर भख्त्कदािँ 
म उक्त पदमा नरहेको अवस्था नथयो।मेरो कायफकालमा महाननदेशकको हैनसयतले ननवाफह गनुफपने 
ख्जम्मेवारी प्रनत मेरो जवाफदेवहता रहन्छ। Dispersive soil का कारणले नहर कमजोर अवस्थामा 
रहेको र यो एउटा प्राववनधक चनुौनतका रुपमा रहेको ववषयलाइफ सबै पक्ष नमलेर समाधान गनुफ नै 
सवोत्तम उपाय हो। म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको लानग Main Canal को ICB Package र  NCB को 
3 वटा Package को Contract Document तयार गनफ संलग्न नथएिँ उक्त Documents तयार गरेपनछ 
ववभानगय स्वीकृनत पनछ मात्र उपयोग गररएको नथयो। मलुनहरको Alignment  मा ववगतका 
अन्तराफविय परामशफदाता फमफ Lahmeyer International को सन 1976 को अध्ययन प्रनतवेदन र 
Irrigation Development Project  को जमफन फमफ GITEC बाट तयार गररएको Feasibility Study 

Report तयार गदाफ Geomechanical Study समेत गररएका नथए। तसथफ ववगतका अध्ययनबाट कुनै  

Warning  सवहतको Soil ववशेष Property ववशेष शतफकता अपनाउन उल्लेख नगररएको तथा 6 वटा 
Pit  खन्दा सबैको lithology मा प्राय: Gravel mix soil उल्लेख गरेको र एक ठाउिँ silty clay  उल्लेख 
गररएकोले यस भागमा प्रमखु चनुौती नहरको पानी नसपेज (Seepage) तथा  Groundwater बाट  back 

Water  pressure का साथै पवहलो 600 नम. मा Heavy Cutting लाइफ सम्बोधन गने गरी 
आयोजनाको Sepcification तयार गररएको नथयो।Contract Document Vol 2  मा उल्लेख्खत Soil 

Tests ले Soil Strength लाइफ  Represent गने कुरामा Test Pit मा प्राय: Gravel and Sand mix soil 
देख्खएकोले Strength को समस्या नपने अनमुान गररएको नथयो। साधारण माटोमा पानीको Weight  
लाइफ धान् न Soil strength  त्यनत समस्या देख्खदैन।  ववगतको  Practice र अनभुवका आधारमै नहर 
बनाउन र खास गरी  0+15Km  सम्मको  Chainage लाइफ सम्बोधन गने गरी मात्र Specification  तयार 
गररएको नथयो।नहर Lining गने भएपनछ Permeability Test ननमाफणको अवस्थामा आवश्यक पदैन भन्न े
अनमुानका साथ यो Test राख्खएन। Permeability Test आफैमा Feasibility  Stage  मा रात न ु
पछफ।Feasibility गदाफ Tests गरी अरु अध्ययन बाटै Lining गनुफ पछफ भन्न ेगरी Design र लागत अनमुान 
गररएको नथयो। माटोको Strength साधारण तथा नहर ननमाफण गदाफ आवश्यक नपने अनभुवका 
आधारमा सायद अन्य आयोजनाहरुमा समेत CBR Test गने गररएको नथएन जहािँबाट यो Specification  
साररएको नथयो। अन्य आयोजनाको Document  हेरी र अनभुवी सहकमीहरुको राय सिुाव बमोख्जम 
न्यनुतम लागत अनमुानमा ननमाफण गने गरी आवश्यक नभएका Test हरु नराख्खएको हो। म आफु 
संलग्न भएको नसक्टा नसंचाइफ  आयोजनाको भाग हेडवक्सफ र मलुनहरको 0+614 देख्ख 15 km सम्म 
कुनै पनन वकनसमको नडजाइनमा त्रवुट छैन।म आफु ननमाफणका संलग्न हेडवक्सफको गणुस्तर, वटकाउ, 
नडजाइफन आदद हरेक दृवष्टकोणबाट हेदाफ एउटा इख्न्जननयररङ नमनुा हो। मेरो व्यख्क्तगत प्रयासले र 
नमवहनेतले करीव रु 1.85 अरबको ठेक्का अंक कै आसपासमा सम्पन् न भएको नथयो।मलु नहरको 
नडजाइन र टेन्डर डकुमेन्टमा मेरो पूणफकानलन संलग्नता नथएन वकनकी म हेडवक्सफका कायफमा बढी 
समय व्यनतत गथे। सहकमी इख्न्जननयरहरु सिँग बेलाबेलामा छलफल गरी केही सैद्धाख्न्तक ववषय 
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टुङ्गो लगाइफन्थ्यो। मैले आफ्नो ववुद्ध, वववेक र क्षमताको प्रयोग गरी गरेको कायफ प्रनत ख्जम्मेवार छु म 
कुनै अननयनमता तथा सरकारी हानी नोक्सानी हनुे कायफमा म संलग्न भएको छैन। 

48. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. केशव बहादरु काकीले गरेको बयान:- म नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनामा 2067 माघ देख्ख 2068 पौष सम्म कायफरत नथएिँ। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 
पख्िम तफफ को मलु नहरको Construction Supervision आयोजनामा कायफरत अन्य Senior Divisional 

Engineer हरु, Consultant Engineer हरु र ठेकेदारको प्रनतनननध सख्म्मनलत Team ले Quality control 

कायफको अनगुमन गने ख्जम्मेवारी नथयो। मेरो समयमा ICB-1 Package पख्िम नहर ननमाफण कायफ 
भैरहेको र Package No 2 को ननमाफण कायफको शरुुवात भएको नथयो। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 
Package : ICB-1 को पख्िम तफफ को मलु नहरको ननमाफण कायफ 80% सम्पन्न हुिँदा मेरो नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा सरुवा भएको नथयो। ननमाफण कायफको गणुस्तर ननयन्त्रणका लानग सम्िौता बमोख्जम 
Contract Document मा उल्लेख भए बमोख्जम ठेकेदारले नै ननमाफण स्थलमा Lab स्थापना गरेको 
नथयो। आवश्यकता अनसुार Main Canal मा ननमाफण गनुफ अगानड र ननमाफण पिात ववनभन् न test हरु 
गने गररएको नथयो। गणुस्तर ननयन्त्रणका लानग Embankment Compation test, Concrete Strength 

test, Gravel Test, Rainforcement test  मतुय रुपमा गनुफपने नथयो। यी सबै test हरु आयोजनाले 
गठन गरेको Quality Control team ले संयकु्त रुपमा गनुफ पने नथयो र आयोजनाले आवश्यकता 
ठानेको सबै प्रकारका test हरु गररएको नथयो।Contract Document मा उल्लेख्खत Soil Test हरु 
मध्येको Liquid limit र Plastic limit test मात्र नगररएको देख्खयो। आयोजना र ननमाफण व्यवसायी बीच 
भएको सम्िौता बमोख्जम Contract Document Vol 2 मा उल्लेख्खत सबै test गनुफपने हो तर 
आयोजनाले आवश्यकता नदेखेर वा गनुफ पने हो भन्न े नठानेर कुनै कुनै Test हरु नगराएको हनु 
सक्छ।Contract Document मा उल्लेख्खत Soil Tests हरु Soil Nature पत्ता लगाउन आवश् यक Basic 

Tests हनु। Embankment Filling मा प्रयोग भएको Soil को compaction test वाहेक पनन Document मा 
उल्लेख भएको Plastic limit र Liquid limit test पनन गरेको भए उक्त Soil  प्रयोग गनफ सवकन ेवा 
नसवकन ेभन् न अवश्य सवकन्थ्यो होला।सम्िौता बमोख्जम Contract Document Vol 2 मा उल्लेख्खत 
सबै प्रकारका Soil test हरु पयाफप्त हो। ध्यानपूवफक सबै test हरु गररएको भए सायद यस प्रकारका 
समस्याहरु आउदैन नथए होला। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको पख्िम मलु नहर ननमाफण कायफमा 
परामशफदाता ननयखु्क्त गररएको नथयो। उक्त परामशफतादाको ख्जम्मेवारी सम्िौता अनसुार Design 

Review गने, Construction Supervision, Quality control देख्ख नलएर ठेकेदारको कामको भकु्तानी ददन 
समेत नसफाररस गने नथयो। सम्िौता बमोख्जम परामशफदाताले Design Review गनुफपने TOR  मा 
उल्लेख भएपनन पेश गरेको पाइएन भन्न े कुरामा मेरो कुनै पनन अनधकार नरहेको र भकु्तानी ददन े
नददन ेसम्बन्धमा Project Director को अनधकार नभत्र रहेको जानकारी गराउिँदछु। ICB-2 Package मा 
मेरो कुनै संलग्नता छैन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा म कायाफरत समयनभत्र Project Director ले Site 

Distribution गदाफ उल्लेख गररएका कायफहरु इमान्दारीका साथ ननवाफह गरेको छु। सो कायफहरु बाहेक 
अन्य प्रश्नमा उल्लेख भए बमोख्जम आयोजनाको Design मा नै त्रवुट देख्खएको भन्न ेउल्लेख भएकोले, 
सो आयोजनाको Design मा म संलग्न नरहेको र Project Director ले ददएको कायाफदेशमा उल्लेख 
भएका कामहरु त्रटुीपूणफ रहेमा काननु बमोख्जम सजाय भोग्न तयार रहेको छु। 
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49. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ रववन्र कुमार शमाफले गरेको बयान:- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 2071/08/29 देख्ख 2074/06/25 सम्म कायफरत नथएिँ। मैले नस.नड.इ. पदमा 
कायफरत रही पख्िम मलु नहरको ICB-3 को कामकाज हेने तथा डुडुवा नसंचाइफ प्राणालीको नडजाइन 
इष्टमेटमा सहभागी भई मआुब्जा शाखाको ख्जम्मेवारी पाएको नथएिँ। मेरो नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा 
Posting भएको बेला पख्िम Main Canal ननमाफण अन्तगफत ICB-2 मा  मेरो संलग्नता नरहेको र 
तत्कानलन अवस्थामा ICB-2 को ननमाफण कायफ अख्न्तम चरणमा नथयो। म संलग्न रहेको Main Canal 
को ननमाफणमा Soil test गराउिँदा Moisture Content, Field Density, Dry Density, Field Density test 

result राम्रो आएको हनुाले अरु test  हरु गररएन पनछ नहरमा समस्या देख्खए पनछ ववज्ञहरु Hire गरेर 
थप test हरु पनन गररएको हो। हाल नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको ICB-02 मा समस्या 
देख्खएको हो र म त्यो ICB-02 को ननमाफण कायफमा संलग्न छैन। 

50. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ.ववराट ज्ञवालीले गरेको बयान:- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 2072 असोज 15 देख्ख 2074 असोज सम्म कायफरत नथएिँ। नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनामा नस.नड.इ. पदमा कायफरत भइफ चालू रहेका ननमाफण कायफको सपुरनभजन कायफ साथै प्रगनत, 
कायफक्रम बनाउने कायफमा ख्जम्मेवारी पाएको नथएिँ। मैले आयोजनामा रहिँदा मलु नहर ननमाफण कायफ 
(ICB-03) को  सपुरनभजन कायफ, नसधननय शाखा नहर  ननमाफण कायफको सपुरनभजन कायफ, नसंचाइफ क्षेत्र 
बचावट कायफ, संस्थागत ववकास सम्बन्धी कायफ, नसधननया शाखा नहरको ज.उ.स. लाइफ तानलम  र 
पूवी मलु नहरको Procurement  कायफमा संलग्न रहेको नथएिँ। आयोजनाको Main Canal ननमाफण 
अन्तगफत ICB-02 मा संलग्न भएको नथइन। म यस आयोजनामा आउिँदा मलु नहर ननमाफण कायफ 
(SIP/MC/ICB-03) को ठेक्का सम्िौता भइसकेकोले Contract Document मा उल्लेख भए बमोख्जम 
नडजाइन अनसुारका कायफहरु गराउनपुने हुिँदा Field Density test, Natural Moisture Content, 

Moisture density Relationship,  Compaction test हरु गराइएको नथयो साथै Liquid limit, plastic 

limit test हरु समेत गराइएको नथयो। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा नस.नड.इ. पदमा कायफरत रहिँदा मैले 
मलु नहर ननमाफणको क्रममा ICB Package 3 अन्तगफत CH 35+250 देख्ख CH 45+250 मा मात्र संलग्न 
भएिँ। यस प्याकेजमा हालसम्म नडजाइफनमा केही त्रटुी देख्खएको छैन। यस Package मा Dispersive 

Soil समेत नरहेको पाइयो। प्रमखु समस्या मलु नहर अन्तगफत ICB Package 2 मा देख्खएको भन्न े
ववषयमा मेरो संलग्नता रहेको छैन। ICB Package 2 को ननमाफण पूवफ ववस्ततृ माटो परीक्षण कायफ 
नभएको देख्खन्छ। 

51. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. कृष्ण प्रसाद सवेुदीले गरेको बयान:- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 2070/1/4 देख्ख 2071/1/13 सम्म कायफरत नथएिँ। मैले त्यहािँ रहिँदा कायाफलयको 
आदेश अनसुार ICB-2 को नहर ननमाफण,  NCB-5  नहर ननमाफण, पूवी नहरको Design Review र 
कायाफलयको आदेश अनसुार तोवकएका काममा सलग्न भएको नथएिँ। म आयोजनामा रहिँदा 
SIP/MC/ICB/02 को चेनेज 30+300 वक.नम देख्ख 35+000 सम्म को मलुनहर तथा स्ट्रक्चर 
ननमाफण कायफ, ननमाफण सामाग्रीहरुको चेक गने गराउने, Batching plant मा प्रयोग हनु े ननमाफण 
सामाग्रीहरुको गणुस्तर र Trial mix आदद कायफ गरेको नथएिँ। Main Canal को ननमाफण कायफमा 
Moisture content test, Dry density test र Compaction test हरु आवश् यकता अनसुार भयो वा भएन 
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भनी चेक गरेको नथएिँ। Contract Document मा उल्लेख्खत टेष्टहरु मध्ये Atterberg’s limit test  
गररएन। ववगतमा पनन नसंचाइफ ववभाग अन्तगफतका आयोजनाहरुमा Atterberg’s Limit test हरु गने 
गररएको नपाइफएको, आयोजना ननदेशक तथा ववभागबाट पनन ननदेशन नभएको र Technical Audit को 
क्रममा  पनन सो कुरा उल्लेख नभएकोले भकु्तानीको लानग अन्य टेष्टको आधारमा नसफाररस गररएको 
हो।Contract मा Excavation Section मा उपलब्ध हनुे माटो नै Embankment मा प्रयोग गने प्रावधान 
रहेको र BOQ मा समेत Poor Quality Soil Reach उल्लेख नभएको तथा Excavaled Soil प्रयोग गरी 
बनाइफएको Embankment मा आवश्यक Compaction पयाफप्त देख्खएकोले सो माटो उपयोग गररएको 
हो।Main Canal को Embankment  भख्त्कनका कारणहरुमा ननमाफण पश् चात देख्खएको Rain Cut Gulley 

Potholes हरु ममफत हनु नसक्न,ु लामो समय सम्म ननमाफण संम्पन् न पनछ नहर संन्ञ्चालन हनु नसक्न ु
,नहरमा पानी संञ् चालन हनु नसक्दा नहरको Embankment मसुा तथा अन्य जीवहरुले समेत 
वासस्थान वनाउने भएकोले Seepage हनु सक्ने, ननमाफण सम्पन्न पिात नहरको ममफत (टेष्ट रन 
नभएको अवस्था) हनु नसक्न,ु Defect Liability Period मा समेत नहरको Vulnerable Point हरु 

Identified नगरी उख्चत ममफत र Re-medial Measured हरु नअपनाउन ु हनु सक्छ। Atterberg’s 

Limit test नगनुफ वास्तममा Test Overlook भएको नै हो।ICB-2 अन्तगफत म कायफरत रहिँदा ननमाफण 
भएका र मेरो ख्जम्मेवारी नभत्रका कामहरुको नस.नड.इ. को हैनसयतले मैले ख्जम्मेवारी नलन ु पछफ। 
आयोजनाको Design मा मेरो संलग्नता नभएको हो। ख्स्वकृत Design र Contract Document अनसुार 
ननमाफणको अवनधमा मात्र मेरो संलग्नता रहेकोले Design को सबन्धमा मेरो ख्जम्मेवारी रहिँदैन। 

52. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन आयोजना प्रमखु ददलीप बहादरु काकीले गरेको बयान:- म 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा आयोजना ननदेशकको रुपमा 2068 अषाढ देख्ख 2070 फाल्गणु सम्म 
कायफरत नथएिँ। आयोजनामा रहिँदा ननदेशकको रुपमा ननमाफण कायफहरुको सपुरनभजन गराउने, 
व्यवस्थापन गने, सभेक्षण गराउने, गणुस्तर ननयन्त्रण गने गराउन ेतथा ठेक्का व्यवस्थापन गने कायफहरु 
र ननमाफण गररएका गणुस्तरीय कायफहरुको प्राववनधकहरुको नसफाररस बमोख्जम भकु्तानी गने ख्जम्मेवारी 
बहन गररयो। म नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाटै ननवतृ भएको र सेवा ननवतृ भएको करीव छ वषफ भै 
सकेकोले ICB-2 को Main Canal ननमाफणमा कुनकुन test हरु गनुफ पने नथयो सबै मलाइफ सम्िना छैन। 
Test सम्बन्धमा ठेक्कामा भएको व्यवस्थाहरु ठेक्का सम्िौताको Document मा उल्लेख भएको हनु्छ। 
मतुयतय: माटोको Compaction test तथा Concrete को Compression test र steel का test हरु हनु। 
यी सबै test हरु गराइफ test Result ले गणुस्तर कायम भएको देख्खए पश् चात कायफरत प्राववनधकहरुले 
नसफाररस गरेको गणुस्तरीय ननमाफण कायफहरुको भकु्तानी हनु ेगरेको हो। नसिँचाइ आयोजनाहरुमा नहर 
ननमाफण गरर Topography ले Cutting र Filling मा Canal बनाउन ुपने अवस्थामा Canal Economy लाइफ 
ध्यानमा राखी Balanced Section Design गने गररन्छ। Cut earth बाट Fill गरी नहर बनाउिँदा Canal 

को Filling को compaction test गनुफ पने हनु्छ। र ती Test हरु नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको नहर 
ननमाफणमा समेत गररएको छ।Quarry Defined नै भै सकेको अवस्थामा Material Proporties का Tests 

हरु सान्दनभफक नहनुे भएकोले यस्ता केही Tests हरु नभएको हनु सक्छ। तर Fill Canal को लानग 
नभइफ नहनुे Compaction test अननवायफ गरी Desired Result प्राप्त भइफ गणुस्तर कायम भए पश् चात 
मात्र कायफरत प्राववनधकहरुको नसफाररसमा भकु्तानी हनु ेगरेको हो। मैले संम्िौता गरेको ICB-2 (Ch 
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17+700Km to Ch 35+000 Km) को ठेक्का सम्िौताको कागजात (Contract Document Vol. 2 ) मा 
Particle Size, Atterberg’s Limits, Moisture Density Relationship, Natural Moisture Content र Field 

Density test हरुबाट प्राप्त हनुे ननतजाहरु ठेक्का सम्िौताको सम्बख्न्धत Document मा उल्लेख भएको 
Test Codes मा उल्लेख भएको हनु ु पछफ।Soil Proportiesका test हरु Quarry यवकन गनफको लानग 
गररन े Test हरु हनु।् Soil Compaction test बाट Desired Compaction Result नआएको देख्खएको 
अवस्थामा Soil Proporation का Tests हरु आवश्यक देख्खन्छ।Fill Canal को लानग चावहने Desired 

Quality भनेको Compaction का Desired Result हनु ्र उपरोक्त Desired Quality तफफ  आयोजना सजग 
भइफ गणुस्तर कायम गरी भकु्तानी गनुफ दठक होइन भन् न नमल्न े होइफन।Embankment Material को 
रुपमा प्रयोग हनुे Soil, Cut soil नै भएको हो। तसथफ Embankment को लानग आवश्यक पने test हरु 
गररएको हनु ुपछफ। Embankment को Strength प्रायाः Compaction test बाट नै प्रस्ट हनु्छ।Cut Soil 
बाटै Filling मा Canal बनाउने प्रावधान रहेको अवस्थामा र हाल नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट ननमाफण 
पश् चात देख्खएको समस्या नसजफना गने Soil (Dispersive Soil) को कल्पना समेत हाल सम्म ननमाफण 
गररएका नसिँचाइ योजनाहरुमा नभएको, Dispersive Soil हाल सम्म नसिँचाइ ववभाग अन्तगफत ननमाफण 
भएको योजनाहरु अन्तगफतको नहर ननमाफणमा अनभुव नभएको, Fill embankment मा Compaction 

Result आवश्यकता पाइफएको हुिँदा Cut soil ले Embankment  ननमाफण भएको हो। नसिँचाइ योजनाहरु 
ननमाफण गने नसलनसलामा प्राप्त गरेको ज्ञान र अनभुवबाट Defined Quarry को Soil Canal Embankment 

मा प्रयोग हुिँदा Compact test बाट Soil Density र त्यसका लानग आवश्यक Test गने हो। Quarry 

Define गनफ Material Proportiesका अन्य test आवश्यक पने हो।नहर ननमाफण पिात नहरको केही 
ठाउिँहरु Cutting Zone र Filling Zone समेतमा समस्या देखा परेपनछ नहरको माटो Dispersive Soil 
भएको कुरा Test गदाफ थाहा भएको भन्न ेथाहा पाइफयो।Dispersive Soil, Dry condition मा ननकै  Stiff र  

Strong देख्खने तर पानीसिँगको लामो सम्बन्धमा Tunnel Action मा Flow हनुे जानकारहरुबाट थाहा 
पाइफयो र सोही Dispersive Soil को कारण Embankment मा समस्या परेको हो। नसिँचाइ ववभागको 
लामो 32 वषफको नहर ननमाफणको मेरो अनभुवमा Dispersive Soil को बारेमा कतै कही ंअनभुव भएन 
सायद नसिँचाइ ववभागकै नहर ननमाफणको Hisrory मा यस्ता Soil पेला परेको नथएन। नसक्टा नसिँचाइ कै 
नहर ननमाफण सम्पन् न पिात केही वषफ पनछ नहरमा समस्या Dispersive Soil को कारण भएको थाहा 
पाएको छु। तसथफ नहर ननमाफणको समयमा त्यस्ता Soil को कल्पना समेत नगरेको अवस्था रहेकोले 
सो बारे तत्कानलन समयमा जानकारी नभएको हो। नसिँचाइ ववभागको नहर ननमाफणको History मा 
समेत सायद नसिँचाइ ववभागले यस्तो Soil को अनभुव नगरेकोले यस सम्बन्धमा कतै Dispersive Soil को 
उल्लेख नभएको हो। आयोजना ननमाफण सपुरनभजन Consultant तथा अन्य कायफरत प्राववनधकहरुबाट 
समेत गणुस्तर ननयन्त्रणको क्रममा यस सम्बन्धमा चचाफ नभएको र Fixed Canal Alignment मा नहर 
ननमाफण गने तथा Cut soil लाइफ प्रयोग गरी Depression भएको ठाउिँमा Embankment बनाइफ नहर 
ननमाफण गने व्यवस्था रहेको र सोवह अनसुार आयोजना ननदेशकको पदीय दावयत्व ननवाफह गरेकोले 
ICB-2  मा  Dispersive Soil को कारण भएको समस्या सम्बन्धमा आयोजना ननदेशकको हैनसयतले मैले 
ख्जम्मेवारी नलन ु पदैन। म आयोजनाको ननदेशक रहिँदा 0+15 KM को  Reach पने ICB-1 को काम 
सम्पन्न भएको हो। ICB-1 को नहर Deep Cutting मा भएको र अगानडको नहर नबनेको अवस्थामा 
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नहर एउटा लामो खाल्डोको अवस्थामा रहेकोले वषाफतको समयमा उक्त नहरमा पानी Full Supply 

level सम्म हनुे अवस्था रहेको हुिँदा नहरको पानी खेत सम्म नपगु्न ेभए पनन Full सप्लाइफ नहर test 

गनफ पानीको असर test गनफ समस्या नभएको  साथै Right Head Regulator मा Gate समेत Barrage मा 
जडान भै सकेको अवस्था रहेकोले Water level नदीमा High भएको अवस्थामा नहरमा पानी समेत 
Divert गनफ सवकने अवस्था रहेकोले Operation test मा समस्या नभएको हो। हाल म Retired भएको 
लामो समय भै सकेकोले यवकन भएन। परामशफदाताबाट Design Review भएको छ। हाल म 
सेवाबाट अवकाश भएको पािँच वषफ भै सकेकोले  Review Report  कै रुपमा  Report पेश सम्बन्धमा 
यवकन भएन। तर परामशफदाताबाट सधैं Design Review  भै  Original Design दठक रहेकोमा सोही 
अनसुार र Site Condition  अनसुार केही पररमाजफन हनु ु पने भए सोही अनसुार भै कायफ भएकोले 
परामशफदातालाइफ भकु्तानी भएको हो। यस आयोजनामा नहर ननमाफणको कायफमा नहर Cutting र Filling 

मा गरी नहर ननमाफण गने प्रावधान रहेको, नहरको Filling Section मा माटोको  Compaction Test  ले 
नहरको Strength  जनाउने र VOl-2 मा  Soil Tests मा Soil Compction test को व्यवस्था व्यवख्स्थत 
रुपमा गररएकोले  Soil Test ले Soil Strength  जनाउने देख्खन्छ। नहर Filling मा गनुफ पने मतुय Test 

नै Soil Compaction test हो जनु आयोजनाको नहर ननमाफणमा राम्ररी गररएको छ, र Desired Result 

प्राप्त भै गणुस्तरीय काम भए पश् चात भकु्तानीको प्रकृया अगानड बढेको छ।यस्तो अवस्थामा अन्य 
Tests  को आवश्यकता महशसु नभएको र नहर ननमाफण समयमा Soil  सम्बन्धी कुनै वकनसमको 
समस्या नदेख्खएकोले ती Test हरुको आवश्यकता नदेख्खएको हो। यस आयोजनामा Contract को 
प्रावधान अनसुार नै गणुस्तरीय कायफ भएकोमा पनछ Dispersive Soil ले देख्खएको समस्या एउटा 
दघुफटना हो। मैले नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा कायफरत रहदा ठेक्का सम्िौता अनसुार गणुस्तरीय कायफ 
गराइफ ननमाफण कायफ सञ् चालन गरेकोले मलाइफ कुनै पनन वकनसमको कारवाही हनु हनुहनु्न। 

53. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. राकेश कुमार िाले गरेको बयान:- म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा 064/6/1 देख्ख 067/1/14 सम्म कायफरत नथएिँ।मैले मलु रुपमा नसक्टा नसिँचाइ 
योजनाको Head words को ननमाफण कायफको सपुरनभजनको कायफ साथै आयोजना ननदेशक ज्यूद्धारा लाए 
अह्राएको कायाफलयको दैननक प्रसाशननक कायफ गने गरेको नथएिँ। मलु नहरको चेनेज अन्दाजी 
0+500 देख्ख 15+00 वक.मी सम्मको शरुुआती Stage को कामको Combined Supervision समेत 
गरेको नथएिँ। म संलग्न Head Works र Main Canal ननमाफण कायफको गणुस्तर ननयन्त्रणका लानग 
Contract Document मा Concrete को लानग Compressive Strength test, Steel को लानग tensile 

Strength test, Earthwork को लानग  Compaction आदद test को लानग Lab को व्यवस्था गररएको 
नथयो  Contract Document Vol 2 मा उल्लेख्खत प्रावधान यसै आवश् यकता अनसुार testहरु गराउन े
गररएको नथयो। यस कायफको लानग Fulltime supervision गनफ इख्न्जननयर, सव इख्न्जननयर र ल्याव 
technician हरु राख्खएको नथयो।Concret, Steel आदद कामहरुको सम्पणुफ Test Contract Document 

अनसुार नै भए गराइएको नथयो।मलु नहर 0+600 देख्ख 15 सम्म Deep Cutting मा भएकोले म 
त्यहािँ हुिँदा Embankment को काम त्यनत नभए तापनन आवश् यक भएको ठाउिँमा Compaction 

Test,Field Density test , Mosture Content  आदद test हरु गराउने गररएको नथयो। E/W मा मूतयत: 
Compaction test हो र  Required Compaction को Report  प्राप्त भएपनछ मात्र भकु्तानीको लानग 
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नसफाररस गने  गररएको नथयो। 0+600 देख्ख 15+00 वक.नम सम्म Fully Cutting मा भएको र 
त्यही Cutting बाट प्राप्त माटोलाइफ नै आवश्यक पने ठाउिँहरुमा Embankment  बनाइफएकोले  

Compaction, Moisture Content र  Field density  पगेुको अवस्थामा प्रयोग गनफ सवकन ेतर म त्यहािँ 
भएको बेलामा जहािँ सम्म मलाई याद छ E/W Cutting को काम मात्र भएको नथयो। यस 
आयोजनाको लानग परामशफदाताको ननयखु्क्त भएको नथयो। परामशफदाताको मतुय भनूमका Project 

Engineer लाइफ Assist गनुफ नै नथयो। Bidding Document मा भएको Design Drawing को आधारमा 
Contractor ले पेश गरेको Construction Drawing लाइफ परामशफदाताबाट Check/Revise गराइफ 
Endorsement सवहत प्राप्त Construction Drawing लाइफ Approve गराइफ ननमाफण काम गराउने गररएको 
र Client & Consulatant ले ननयनमत साइफट सपुरनभजन गने गरेको र देख्खएका समस्याहरुको समाधान 
समेत गने गररएकोले Design  Review/Check गने प्रकृया ननमाफण अवधी सम्म चनलरहन ेहुिँदा सम्िौता 
ववपररत भकु्तानी नभएको हो। साथै Project Engineer ले आवश्यकता अनसुार जनुसकैु वखत TOR 
बमोख्जमको काम गराउन सक्ने हो। म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा रहिँदा Head Works को  Hydro 

Mechanical कायफका लानग ठेक्का नहुिँदै Main Canal को कायफ अख्घ बढाउने ववषयमा हामी बीच 
छलफल भएको नथयो तर के ननष्कषफ ननकानलयो भन ेत्यसै Barrage गेटहरु राख्खयो र Canal बन्न 5-
7 वषफ वढला भयो भने सबै गेटहरुमा ख्खया लागेर ववग्रन,े त्यसको Maintenance Cost एक दमै High 
हनु े भएकोले Canal को Outlet को यवकन नहनु्जेल Hydro Mechanical part को कायफ अगानड 
वढाइएको हो। Operational test  सामान्यतया अननवायफ नै हो तर  0+600  देख्ख 15+00 वक.मी 
सम्म Canal Fully Cutting मा भएको र कुनै outlet को व्यवस्था नभएको अवस्थामा Oprational test 

हनु नसक्ने नथयो। साथै मलु नहरको उक्त Part Planning मा रहेकोले Oprational test को योजनाको 
बारेमा यवकन भन्न सवकदैन। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा मेरो संलग्नता मतुय रुपमा Headworks 
ननमाफण काममा रहेको नथयो।Main Canal को Package ICB-1 (0+600 देख्ख 15+00 वक.मी सम्म) को 
ननमाफण कायफ शरुुवानत Phase मा रहेको नथयो। Ch 0+600 देख्ख 15+00  सम्मको नहर ननमाफण कायफ 
मूतयताः Cutting मा रहेको र lining गने प्रावधान रहेकोले   Compaction test  आदद गराउन ुपने 
खासै आवश्यकता न देख्खएको हो। नसंचाइफ ववभागको  practice अनसुार उल्लेख्खत test हरु जस्तैाः 
Moisture Content, Grain Size Analysis, Compaction test & Field density test  हरु नै गने गररएको 
र बािँकी  Permeability test, Slope Stability Analysis अन्य  Test हरु  Fealibility को बेला नै हनु े
गरेको छ।हाल सम्म नसंचाइफ ववभाग अन्तरगफत नसंचाइफ प्रणालीहरुContract Vol 2 मा उल्लेख्खत Soil 

Tests हरुको आधारमा नै ननमाफण भइफ सञ् चालनमा रहेको छ। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको कुनै पनन 
Package को Planing, Design, Estimate, Bidding आदी प्रकृयामा मेरो कुनै संलग्नता नरहेकोले 
Design आदीको त्रवुटमा म केही भन् न नसक्ने तथा Headworks  को काम 90% सम्पन् न भएता पनन 
Barrage गेट  Installation नभएको र नहर ननमाफणको कायफ शरुु मात्र भएकोले पनुाः ननमाफणमा कुनै 
Substaintial  खचफ नभएको साथै मैले आफु प्राप्त गरेको ज्ञान, नसप, प्रचनलत ऐन-कानूनको पररनधनभत्र 
रही आफु संलग्न रहेको ननमाफण कायफ तोवकएको गणुस्तरयकु्त तवरले सम्पन् न गररएको, नेपाल 
सरकारलाइफ कुनै प्रकारको हानी-नोक्सानन गरेको छैन। 
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54. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. श्याम बहादरु काकीले गरेको बयान:- म नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनामा 2067 माघ देख्ख 2071 वैशाख 8 गते सम्म कायफरत नथएिँ। म नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनामा नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर नस.नड.इ. को पदमा सरुवा भइफ गएको नथएिँ।  
उक्त समयमा Main Canal को ICB -1  को ननमाफण कायफ कररव 60-70% सम्पन्न भइसकेको नथयो। 
उक्त ठेक्काको बािँकी कायफको लानग मलाई समेत आदेश भएको हुिँदा पवहलेकै भइरहेको कायफमा 
ननरन्तरता ददइयो। मेरो Position ले नयािँ थप Change  गनफ सक्न ेअवस्था पनन नथएन। ठेक्का पट्टामा 
ववनभन्न ननमाफण कायफमा स्वीकृत Design, Drawing तथा  Standard Procedure बमोख्जम कायाफलयको 
आदेश बमोख्जमका कायफहरु भएका नथए। ICB/02 मा म पगु्दा Pre-Qualification Evaluation प्रकृयामा 
नथयो, ICB-02 को नहर ननमाफण र स्ट्रक्चर ननमाफण सम्बन्धी कायाफलयको आदेशका साथै नेपालगञ्ज 
कोलोनी, समसेरगञ्ज कोलोनी, जग्गा अनधग्रहण तथा नदद ननयन्त्रण आदद कायफ र SIB/MC/NCB/04 

को मलुनहर तथा स्ट्रक्चर ननमाफण कायफको सपुररवेक्षण गने भनूमका नथयो। यस मध्ये म आयोजनामा 
हनु े जग्गा अनधग्रहणमा बढी व्यस्त नथएिँ। ननमाफण कायफमा प्रयोग हनु े सामग्रीहरुको गणुस्तर 
परीक्षणका लानग साइटमा प्रयोगशालाको व्यवस्था गररएको नथयो। उक्त प्रयोगशाला आयोजनाको 
लागतमा ठेकेदारबाट स्थापना भएको नथयो। सो प्रयोगशालामा माटो, नसमेन्ट, फलाम, नगट्टी, बालवुा 
आददको परीक्षण गररनकुा साथै माटोको Optimum Soil Content, Field Density, Compaction आददको 
परीक्षण गररन्थ्यो। नहरको Alignment Fix  भइसकेको अवस्था नथयो जसको कारण नहरकै माटो 
काटेर नहरको Filling गने काममा प्रयोग गरी Optimum Moisture Content र Field Compaction 

test गररन्थ्यो।Concrete को Case मा Strength test  र Soil को Case मा Moisture Content र 
Compaction का साथै नगट्टीको CBR, Grain Size Analysis  आदद परीक्षणहरु गररन्थ्यो। Specification 

अनसुार परीक्षण गनफका लानग आयोजनाबाट छुटै्ट team लाइफ ख्जम्मेवारी ददइफएको नथयो। सोवह Team 

बाट आवश्यक test हरु हनुे गरेका नथए।Concrete Strength ननधाफरण गनफ Mix Design हनुे गरेको 
नथयो। Batching plant बाट Material ननस्केपनछ Cube Test गररन्थ्यो 7 ददन र 28 ददनको लानग 
Cube  बनाइन्थ्यो।Batching Plant मा थप सतफकताको लानग कन्सल्टेन्टका प्रनतनननध पनन हनु्थ्यो र 
Field मा Concrete गैसकेपनछ Field मा पनन Cube तयार गरी 7 ददन 28 ददनको Concrete test 

गररन्थ्यो।Contract Document को Specification मा भएका test हरु भएकै हनु। Specification मा 
उल्लेख भएका केही test हरुको हकमा Acceptance range value यवकन साथ नखलेुको हनुाले ती 
test हरु नभएको देख्खन्छ। Tender Document मा उल्लेख भए अनसुार केही test हरुमा “As and 

when Required by Engineer” भन्न ेSpecification को Soil Sampling & testing मा उल्लेख भएकोले 
आयोजनाबाट ती test हरु नभएका हनु सक्छ।Site को Soil Moisture test गरी त्यसको Optimum 

Moisture Content  ननकाली त्यही Optimum Moisture Content मा field मा Compaction 

गररएको।Compaction गदाफ Specification मा उल्लेख भए बमोख्जम Compacted Thickness पयुाफइएको 
र Filling मा नहरमा हेनुफपने मतुय Compaction, Moisture content र Density test लगायतका कायफहरु 
Specification को Range नभत्र रहेको नथयो मैले हालसालै मात्र मलु नहरको सञ्चालनमा नहरमा प्रयोग 
माटो Dispersive Soil भएको र नहर मा क्षनत भएको  भन्न ेसनुे। ननमाफणको चरणमा नहरमा ननमाफण 
गररएका सबै संरचनाहरु ठीकै नथए।ननमाफणको क्रममा उक्त माटो Despessive Soil छ भन्न ेकवह केही 
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थाहा नथएन। तत्कानलन Designer बाट पनन कही उल्लेख भएको पाइफएन। ननमाफणको क्रममा नसिँचाइ 
ववभागमा प्रचनलतमा रहेका र प्रचलनमा ल्याइएमा ववववध परीक्षणहरु गररएको हो। उक्त परीक्षणको 
नसलनसलामा  ववभागबाट आउन ु हनु े ननरीक्षणको लानग आउने पदानधकारीहरुबाट समेत उक्त Soil 

Dispersive हो भन्न ेकेही थाहा भएन।Compaction चावहन ेजनत आएपनछ Clause को प्रावधान अनसुार 

As and when required by Engineer भनी उल्लेख भएकोले आयोजनाबाट अन्य test हरु भएनन।् 
नहर बनाउदा मतुयत: compaction गने  Practiceरहेकोले सो सम्बन्धी बाहेक अन्य test आयोजनाबाट 
भएन। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको ननमाफण एकै पटक नभई पटकपटक ठेक्का पट्टा गरी गररएको 
देख्खन्छ। त्यही नसलनसलामा SIP/MC/ICB-01 को ननरन्तरता नै SIP/MC/ICB-02 हो। सबै test हरु 
गनफका लानग आयोजनाबाट Quality team राख्खएको र मानथ उल्लेख test हरु Quality Control team 

बाट नसफाररस भइफ आए पनछ सोही ररपोटफको आधारमा भकु्तानीको लानग नसफाररस गररएको 
हो।Contract Document मा उल्लेख्खत Test हरु एवकन भए नभएको म भन्न सख्क्दन।Quality control  

Team बाट Test Report हरु प्रमाख्णत भए पनछ भकु्तानीको लानग नसफाररस गररएको हो।नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनामा परामशफदाता ननयखु्क्त भएका नथए Construction supervision का लानग परामशफदाता 
ननयकु्ती गररएका नथए। ननजहरुको मूतय भनूमका ननमाफण कायफहरुको सपुरनभजन, ड्रइङ आदद  
चेकजािँच गने र गणुस्तर ननधाफरण सम्बन्धी काम रहेको नथयो। नसक्टा नसंचाइफ आयोजना र 
परामशफदाता बीच भएको सम्िौताको Scope of Work मा Design Review if necessary  भनी उल्लेख 
रहेको छ।ठेक्का पट्टामा मलु Design मा ताख्त्वक फरक नरहेकोले आयोजनाले पनु: Design Review को 
आवश्यकता नदेखेको हनुसक्छ वकनकी उक्त कन्सल्टेन्टहरु आयोजनाको सभे देख्ख Construction 

Supervision,  Working Drawing Verification, Quality Control आददमा संलग्न रहेका हनु्थे। 

55. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नस.नड.इ. सयुफदेव थापा क्षनेत्रले गरेको बयान:- म पवहलो पटक 
इख्न्जननयर पदमा नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा सरुवा भइफ जािँदा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको पख्िमी 
मलुनहरको ICB-1 को ठेक्का पट्टा भइफ ननमाफण कायफको शरुुवाती चरण नथयो।सो समयमा मेरो 
ख्जम्मेवारीमा नहरको नडजाइन अनसुारको रेखाङ्कन गने, वन फडानी सम्बन्धी कायफ, सामान्य ठेक्कापट्टा 
व्यवस्थापन र हेडवक्सफ सम्बन्धी केही ख्जम्मेवारीहरु रहेका नथए। दोश्रो पटक 2069 जेष्ठ मवहनामा 
सरुवा भई नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा नस.नड.इ.  पदमा कायफरत रहदािँ कायाफलयबाट जारी भएका 
कायाफदेश अनसुारका ख्जम्मेवारीहरु रहेका नथए। म जािँदा ICB-2 को नहर ननमाफणको काम शरुु भइफ 
सकेको नथयो। 2069/5/3 मा जारी भएको कायाफदेश अनसुार 15+002 देख्ख 16+000 
(Contract No. SIP/MC/NCB/-04) सम्मको मलु नहर तथा Structure हरुको ननमाफण कायफ, आयोजना 
अन्तगफतका सम्पूणफ ननमाफण कायफहरुको Contract Management, जग्गा अनधग्रहण, भवन ननमाफण, 
17+700 देख्ख 35+000 सम्म मलु नहर तथा Structure हरु ननमाफण कायफ, चेनेज 35+00 देख्ख 
50+000 सम्मको सभे, परामशफ सेवा सम्बन्धी कायफ, नदद ननयन्त्रण तथा संस्थागत ववकास सम्बन्धी 
कायफ र मलु नहरको Contract No SIP/MC/ICB/01 अन्तगफतका बािँकी कामको ननरीक्षण सपुरीपेक्षण गने 
कायफहरु रहेका नथए। सो अवनधमा मेरो मतुय भनूमका ठेक्का पट्टा व्यवस्थापनमा आयोजना प्रमखुको 
सहयोगीको रुपमा रहेको नथयो। ठेक्का पट्टा सम्िौता अनसुारका ननमाफण कायफमा प्रयोग हनु े
सामाग्रीहरुको गणुस्तर परीक्षण तथा ननमाफण पिातका ववनभन् न गणुस्तर परीक्षणको लानग साइटमा 
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प्रयोगशालाको स्थापना गररएको नथयो।सो प्रयोगशाला आयोजनाको लागतमा ठेकेदारबाट स्थापना 
भएको नथयो। सो प्रयोगशालामा माटो, नसमेन्ट, फलामे छड, नगट्टी बालवुा आददको परीक्षण गररनकुा 
साथै ननमाफण पश् चात कंवक्रट, माटोको Compaction आदद परीक्षण गररन्थ्यो। मतुयतय: कंवक्रटको  
Strength test, माटोको Soil Moisture Content, Compaction, नगट्टीको  CBR, Grain Size आदद 
परीक्षणहरु गररन्थ्यो। Specification बमोख्जमका परीक्षणहरु गनफका लानग छुटै्ट Team लाइफ ख्जम्मेवारी 
ददइए अनसुार उक्त Team बाट आवश्यक Tests हरु हनुे गरेका नथए।Concrete Strength ननधाफरण 
गनफ Mix design हनु ेगरेको नथयो।ववनभन् न ग्रडेका Concrete को Mix design भए पनछ मात्र Concrete 

Production हनु ेगरेको नथयो।Specification मा उल्लेख्खत Tests हरु मध्ये आवश्यक tests हरु भएकै 
हनु।Specification मा उल्लेख भएका केही test हरुको Acceptable range value नखलेुको हनुाले ती 
test हरु जस्तै Plastic limit, Liquid Limit आदद test नभएको देख्खन्छ।“As and when required by 

engineer” भन्न े Specification को Soil Sampling and testing मा उल्लेख भएकाले केही test हरु 

नभएको पनन हनु सक्छ। साइटमा Soil Moisture Content test पिात आवश् यक Optimum 

Moisture contant मा compaction गदाफ Dry density वाख्ञ्छत Range नभत्र परेकाले थप Test हरु 
आवश्यक नभएको हनु सक्छ। ननमाफणको क्रममा उक्त क्षेत्रको माटो Dispersive भनेर यवकन भएको 
नथएन। ननमाफण क्रममा नसिँचाइ ववभागमा प्रचलनमा ल्याइएका ववववध परीक्षणहरु गररएको हो। ती 
परीक्षण र ननमाफण क्रममा ननरीक्षणमा आउन ु भएका ववववध पदानधकारीहरुबाट समेत सो माटो 
Dispersive हो भन्न ेशंका सम्म गनफ सवकएन। Contract Document मा उल्लेख्खत Soil test सम्बन्धी 
प्रावधानमा उल्लेख्खत test हरु गदाफ Plastic limit, Liquid limit त यवकन हनु्थ्यो होला तर त्यसैको 
आधारमा Embankment Filling को लानग अनपुयकु्त हनुे ननक्यौल गनफ सवकन े देख्खदैंन। नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनाको ICB-2 पनन सोही आयोजनाको ICB-1 जस्तै प्रकृनतको भएको र त्यसैको ननरन्तरता 
जस्तो भएकाले मानथ बयानमा उल्लेख गरे अनसुार प्रचनलत सबै test हरु सम्बख्न्धत टोलीबाट 
परीक्षण भए पिात सोही ररपोटफको आधारमा भकु्तानी नसफाररस गररएको हो।Contract Document मा 
उल्लेख भएका सबै test हरु अननवायफ भए नभएको म एवकनसिँग भन् न सख्क्तन। यस आयोजनामा 
परामशफदाताको मूतय भनूमका ननमाफण कायफको सपुररवेक्षण ड्रइङ आदद चेक जािँच र गणुस्तर 
ननयन्त्रणमा ननगरानी राख्न े आदद हनु।् नसक्टा नसिँचाइ आयोजना र परामशफदाता बीच भएको 
सम्िौताको Scope of Works मा  Design Review if necessary भन्न ेवाक्यांश रहेको छ। ठेक्का पट्टाको 
मलु Design भन्दा ताख्त्वक फरक नरहेकाले आयोजनाले पूणफ Design Review आवश्यक नदेखेको हनु 
सक्छ। नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको Contract Document vol 2 मा उल्लेख्खत Soil Test हरु मध्ये 
compaction test ले Soil strength जनाउन सक्छ।Compaction को प्रकृयामा Soil मा रहेको Voids हरु 
लाइफ न्यूनतम गरी अनधकतम Dry Density ददने हनुाले Strength बढाउने हो। Optimum Moisture 

Content मा Conpaction गरी test गदाफ आवश्यक Dry Density प्राप्त भएकाले थप परीक्षणहरु 
आवश्यक नदेख्खएको हनु सक्छ। साधारणतया नसंचाइफ नहरहरु ननमाणफका क्रममा ववगतमा गररने सबै 
Test हरु गररएका र त्यसको पररणाम सन्षोजनक रहेको हनुाले साथै म कायफरत अवधीमा नहरको 
Embankment मा कुनै प्रकारको क्षनत नपगेुको हनुाले माटोको अन्य प्रकृनतको बारेमा अनमुान नै हनु 
नसकी आयोजनाबाट थप परीक्षणको ननदेशन समेत नभएको हो। नहर ननमाफणको तेश्रो वषफमा ख्ििरी 
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नख्जक नहर टुट्न गएको र त्यसको ववस्ततृ छानववनको क्रममा नहरको केही भागमा Dispersive Soil 
रहेको तथ्य सनु् नमा आयो। नहर ननमाफणका क्रममा मन्त्रालय, ववभाग हुिँदै ववनभन् न ननकायबाट 
ननरीक्षण भएको साथै सतफकता केन्रबाट Technical Audit समेत हुिँदा सो प्रकारको माटोबारे केही कतै 
कसैले उल्लेख नगरेको र त्यस्तो प्रकारको माटोको बारेमा कुनै प्राववनधकलाइफ पनन जानकारी रहेको 
नथएन।म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा जािँदा ननमाफण कायफ शरुु भइफ सकेको अवस्था नथयो। यसरी 
साइट इख्न्जननयरको प्रत्यक्ष ननगरानीमा भएका कामको नाप जािँच गरी आवश्यक गणुस्तर जािँचको 
प्रनतवेदन संलग्न गरी ठेक्का पट्टा सम्िौता अनसुार भकु्तानीको लानग नसफाररस गरेको हो। सामान्य 
इख्न्जननयरीङ नसद्धान्त अनसुार नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाका संरचनाहरु नडजाइफन भएका देख्खन्छन।् 
नडजाइनको समयमा मेरो संलग्नता नरहेकोले मलाइफ पूणफ जानकारी रहेन। 

56. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर राजेन्रप्रसाद शमाफले गरेको 
बयान:-म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा नमनत 2067।1।9 देख्ख 2069।1।28 सम्म नस.नड.इ. 
पदमा कायफरत नथएिँ। उक्त आयोजनामा रहिँदा नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयरको हैनसयतमा Field 

Work, Table Work गने मेरो पदीय ख्जम्मेवारी नथयो।म ICB-1 मलु नहरको कायफ चनलरहेको नथयो। म 
गएको केही समय पनछ मलाइफ ICB-01 को मलु नहरको Supervision  तथा यस सम्बन्धी कायफको 
लानग खटाइएको नथयो। सो अनसुार Site Supervision, ठेकेदारबाट ददइएका Working Drawing र 
Bar Bending  Schedule चेक गरी स्वीकृनतको लानग पेश गने तथा अन्य Table work सम्बन्धी कायफ 
गरेको नथएिँ। ICB-02 को  Prequalification Evaluation  मा पनन Team member को रुपमा सहभागी 
नथएिँ। म सरुवा हनु े बेलामा ICB-02 को track खोल्न,े रुख काट्न ेआदद कामहरु  भइरहेका नथए। 
त्यसै बेला मेरो सरुवा भयो। त्यसले गदाफ मैले ICB-02 को कुनै Interim Payment  Certificate मा 
नसफाररस नगरेको र ICB-02 को कुनै Quality Ensure गने पेपरमा मेरो सही नभएको ननवेदन गदफछु। 
त्यसै गरी ICB-02 को Design, Drawing र project Report तयार गने काममा म संलग्न छैन र ICB-

02  को  Prequalification पनछ को Bidding Document तयार गने काममा समेत म संलग्न छैन। म 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाबाट सरुवा भएपनछ ICB-01 को  Final  भएको। म नस.नड.इ. रहिँदा 
सञ् चालनमा रहेको ICB-1 मा ठेक्का सम्िौताको Specification अनसुारका ववनभन्न test हरुको व्यवस्था 
नथयो। म त्यहािँ पगु्दा ववनभन्न test हरु गने trend  ववकनसत भइसकेको नथयो। यी  tests  हरुमा 
Cube test, Compaction test,  Field Density test आदद नथए। Quality सम्बन्धी कायफको लानग एउटा 
team को व्यवस्था भएको नथयो। म त्यसमा नभएकोले ववस्ततृ वववरण ददन सवकन। Specification 

मा रहेका आवश् यक test हरु हनु ेगथ्यो। Specification मा रहेका Soil test मा रहेका Atterberg’s 

Limit (Liquid limit र Plastic limit) नभएको जस्तो लाग्छ।Liquid Limit र Plastic limit Specification 

मा उल्लेख भए पनन उक्त limit हरुको कनत Value हनु्छ भन्न ेकुरा Specification उल्लेख छैन। त्यसै 
गरी limits हरुको बारेमा उल्लेख भएको Code मा पनन Embankemnt  filling को लानग उक्त limits 

को Value कनत आवश्यक पछफ भनेर भन्दैन। तसथफ उपरोक्त test हरु गररए पनन सो आधारमा Soil 

लाइफ Accept र Reject गने आधार छैन। मानथको कारणले र ICB-01 को नहर मतुयत: Cutting रहेको 
र  Filling  मा नरहेको कारणले समेत अन्य Tests ले Quality ensure  गरी कायफ गराइएको हो। 
Specification को 3.2.7 Soil Sampling and testing मा  “As and when required by engineer” 
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भननएकोले कुनकुन test हरु गने भन्न ेकुरामा Engineer को पनन भनूमका हनु्छ। मैले काम गरेको 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको ICB-01 ठेक्काको मलु नहर हो। यहािँ Dispersive Soil पाइएर खास क्षनत 
भएको बिेुको छैन। नसंचाइफ ववभागको लानग Dispersive Soil को concept नयािँ रहेको देख्खन्छ। 
ववभागद्वारा लाखौं खचफ गरी तयार गररएको Design Manual हरुमा पनन यो उल्लेख छैन।अन्य ठुलो 
आयोजनाहरुको ननमाफणमा पनन यसको चचाफ भएको पाएको छैन। हाल literature हेदाफ पनन 
Dispersive Soil लाइफ Identify गनफ  Conventional test (Liquid limit, Plastic limit, Ahrinkage limit) 
बाट सवकंदैन भननएको छ।Dispersive Soil लाइफ टेष्ट गनफ Pin hole test, Chemical test, Double 

Hydroneler test र Cremb test  गनुफपने भननएको देख्खन्छ।  नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको  ICB-01 तथा  

ICB-02 को Contract Document  तयार गनफ मेरो संलग्नता छैन। म आयोजनामा रहिँदा ICB-01 को 
नहर परुा Lining को रहेकोले  Permeability Test आवश्यक नभएको जस्तो लाग्छ साथै Permeability 

Test, Slope Stavbility  test  जस्ता test  ननमाफणको बेला नभइफ Feasibility Study  को बेला गराउन ु
पने जस्तो लाग्छ।ICB-01 मतुयतय: Cutting मा भएकोले Specification मा उल्लेख भएको भन्दा थप 
test  गनुफ पने आवश्यकता देख्खदैन।ICB-1 नहर ननमाफणमा संलग्न प्राववनधकको हैनसयतमा हेदाफ त्यो 
बेला उक्त test हरु पयाफप्त रहे पनन हाल नहर भत्केको अवस्थामा यस ख्स्थनतको अनसुन्धान गरी थप 
test हरु सम्बन्धमा नसंचाइफ ववभागबाट ववनध र प्रकृया पास गरी थप test को व्यवस्था गनफ उपयकु्त 
देख्खन्छ। मेरो संलग्नतामा ननमाफण भएको नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको ICB-1 को मलु नहर हो। यो 
ICB-1 मलु नहरको लानग Contract Document को Vol 2 मा रहेको  Compaction आदद test ले  

Indirectly Strength लाइफ  Represent गदफछ। म ICB-02 नहरको ननमाफणमा संलग्न छैन त्यसैगरर ICB-

1  र ICB-2 को Design र Estimate  तयार गने, Contract Document तयार गने कायफमा मेरो संलग्नता 
छैन। 

57. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था ERMC/ITECO JVका आनधकारीक प्रनतनीनध हेमनीनध 
शमाफले गरेको बयान:- नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 15+00 to 35+000 km खण्डको लानग 
“Construction Supervision, Quality Control and Contract Manasement of Civil works in main 

canal” को कामको ERMC/ITECO JV लाइफ परेको नथयो। यो JV को आनधकाररक व्यख्क्त भएको नाताले 
Contract Agreement गने देख्ख आयोजनाले माग गरे अनसुारको उपलब्ध जनशख्क्त पठाइफ कायफ गने,  
JV र हाम्रो team का साथीहरु तथा आयोजना नबच समन्वय गने भनूमका नथयो। आयोजनाले बेला 
बेलामा माग गरेअनसुार जनशख्क्त (Experts) लाइफ खटाउने आधारमा हामीले काम गरे अनसुार 
मवहनावारी रुपमा हाम्रो नबल (Invoice) आयोजनामा पठाइफ माग गने र आफ्नो Expert लाइफ पाररश्रनमक 
ददन ेकाम पनन गथे। यो खण्डमा हामी ननयकु्त हुिँदा, यो आयोजनाको ववनभन्न खण्डको काम भइफ 
राखेको नथयो भने कुनै खण्डको काम सवकएको अवस्थामा समेत नथयो। हामीले हेने खण्डमा समेत 
ठेकेदारहरु 5-6 मवहना अगानडनै छनौट भइफ सकेका हुिँदा काम भइफ राखेको नथयो।हामीले May 

2012 देख्ख May 2015 सम्म परामशफदाताको रुपमा कायफ गरेको हो।हामीलाइफ जानकारी भए सम्म 
उक्त अवधीमा सम्पूणफ काम सवकएको नथएन। आयोजनाले मौख्खक रुपमा हाम्रो Contract Period  
बढाउनको लानग आनधकाररक पत्र पठाउन भन्ने आग्रह गरेको हुिँदा हामीले सन 2018 को जनु सम्म 
Contract  अवनध थप गनफ भन्न े पत्र पठाएकोबाट उक्त पत्रअनसुारको कारवाही भयो भएन हाम्रो 
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जानकारीमा छैन।् उक्त नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा परामशफदाताको मतुय भनूमका भनेको आयोजना 
प्रमखु (PD)  को आदेशानसुार ववनभन्न काममा सहयोग गनुफ नै नथयो। हाम्रो मतुय दावयत्व आयोजना 
प्रमखुलाइफ उहािँको आवश्यकता/ननदेशन बमोख्जम ननम्न कामहरु गने गररन्थ्यो। आयोजना वा PDले  
आवश्यकता देतयो भने, आवश्यकता अनसुार नडजाइफन ररभ्यू गने, नडजाइफन गनफ पने खालको कुनै 
Structure भयो भने उक्त काममा आयोजनालाइफ सहयोग गने, ContractorManagement मा 
आयोजनाको ननदेशन बमोख्जम सहयोग गने, ननमाफण सपुररवेक्षण र कामको गणुस्तरको लानग 
आयोजनाको ननदेशन अनसुार आयोजनालाइफ सहयोग गने, आयोजनालाइफ आवश्यकता लाग्यो भने सभे 
वा इन्भेवष्टगेसन गनफमा सहयोग गने, ररपोटफ बनाउन,े ड्रइफङ बनाउने तथा आयोजनाको ननदेशन 
बमोख्जम अन्य आवश्यक ररपोटफ बनाउने , Project Completion ररपोटफ तयार पाने हो। हाम्रो TOR 
मा 2 मवहना नभत्र Design Review Report  पेश गने भननएता पनन नबिुएको पाएपनछ हामीले हाम्रो 
Team लाइफ सोधेका नथयौ। उनीहरुको भनाइफ बमोख्जम, हामी भन्दा पवहले नै Contractors हरु काम 
शरुु गनफ थालेका भएर होला, आयोजनाले समग्र (20 वक.नम) को  Design Review  गनफ भनेर ननदेशन 
नददएर नगरेको बखु्ियो तर ननमाफण अवनधभर आयोजनाको आवश्यकता तथा ननदेशन अनसुार ववनभन्न 
Component/Structure को Design Review  गरी आयोजनालाइफ सहयोग गररएको नथयो। FIDIC 
अनसुारको Contract  भएको हनुाले Contractor लाइफ काम गदाफ केही असख्जलो लाग्न ेववख्त्तकै उसले 
नयािँ Desig/ Drawing  आयोजनालाइफ पेश गने गरेको नथयो। आवश्यकता अनसुार आयोजनाले 
हामीलाइफ  Design Review  गनुफ ननदेशन गरे अनसुार ननमाफण अवनध भर गरी रहेका नथयौं। उक्त 
Contract Document VOL 2 मा उल्लेख्खत कनतपय  test (3.2.5) ठेकेदारले गनुफ पने देख्खन्छ भने 
कनतपय Test हरु Engineer  ले आवश्यकता अनसुार कुन Test गने भन्ने ननणफय गनफ सक्न ेदेख्खन्छ। 
म सम्बख्न्धत ववज्ञ (Geotechnical Engineer)नभएको हुिँदा यो ववषयमा बेल्न उख्चत लागेन। तथापी 
एउटा  Civil Engineer  को नाताले भन्न ुपदाफ यी Test हरु  Contractor  बाट Compulsory  गराउन ु
पने वहसाबले Document मा रात न ु पने हनु्छ। अवहलेको क्षनत Soil Dispersive  भएको कारणले 
भएको हो भन्न े कुरा नसंचाइफ ववभागले 2 वषफ अगानड गरेको अध्ययनबाट थाहा हनु आयो। मेरो 
नबचारमा Project Director ले Plastic limit र  liquid limit test हरु  गराएको  भएपनन माटो 
Dispersive भन्न े देख्खदैन नथयो। Plasticity Index को ररजल्टबाट माटो राम्रो छैन भन्न े चािँही थाहा 
हनु्थ्यो होला। यस आयोजनाबाट संचाइफ ववभागले  lesson Learn गनुफ पने देख्खन्छ। Design को बेला 
कख्म्तमा CBR, PI, Alterberg’s limit  आदद Soil test गनुफ पने देख्खन्छ। यदी Design को बेला माटो 
कम गणुस्तरको देख्खयो भने अन्य Test गररन्छ। त्यसपनछ त्यही अनसुारको Design गररन्छ। साथै  

Supervision Consultant पनन As an Engineer  ननयखु्क्त गदाफ राम्रो हनु्छ। हामी Feasibility Study तथा 
नडजाइफन कायफमा संलग्न नथएनौं। हाम्रो JV र आयोजना  बीच भएको सम्िौता अनसुार हाम्रो भनूमका 
भनेको आयोजनामा आयोजना ननदेशकलाई आवश्यकता तथा ननदेशानसुार सहयोग गनुफ नथयो। हामीले 
हाम्रो TOR मा भए अनसुार तथा आयोजनाको ननदेशानसुार सबै काम सन्तोषजनक रुपमा सम्पन्न 
गरेका नथयौ त्यसै अनरुुप हानमलाइफ कायफ सम्पन्नको पत्र आयोजनाबाट प्राप्त भएको छ।हाम्रो सम्िौता 
अनसुार उपलब्ध जनशख्क्त आयोजनालाइफ पठाएका नथयौ। हाम्रा Experts हरुले आयोजनाको 
ननदेशानसुार हाम्रो सम्पणुफ ख्जम्मेवारी परुा गनुफ भएको छ। आयोजनाले ठेकेदारलाइफ FIDIC अनसुार 
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काम गनफ छनौट गर् यो तर हामीलाइफ Engineer को भनूमका नददइफ खानल सहयोगीको भनूमका मात्र 
ददयो। यसो हुिँदा हामी आफ्नो चाह अनसुार कायफ गनफ असमथफ भइफ आयोजनाको सहयोगी मात्र भएर 
काम गरेको हुिँदा कानूनत Contractor  हरुले हामीलाइफ नख्चनेको अवस्था नथयो।Engineer  को 
भनूमका आयोजना प्रमखुले आफैं ले ननवाफह गने गरी राख्न ुभएको नथयो। 

58. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था ERMC/ITECO JV का Team Leader /Irrigation 

Engineer अरुण कुमार चौधरीले गरेको बयान:- नसक्टा नसंचाइफ आयोजना बािँकेको Second phase 

(15+000 वक.मी देख्ख 35+000 वक.मी) को खण्डमा 24 मे 2012 देख्ख 2014 जनवरी 
मवहनाको अन्त सम्म मैले ERMC-ITECO Joint Venture को तफफ बाट परामशफदाताको Team Leader  
को हैनसयतमा काम गरेको थएिँ।उक्त आयोजनामा मेरो ख्जम्मेवारीमा सहयोग गनफको लानग 
परामशफदाताको तफफ बाट सहयोगीको रुपमा Quality Control को लानग Quality Control Engineer एक 

जना, Construction management Engineer एक  जना, Lab Technician दईु  जना, CAD-Expert एक जना 
र Sub Engineer दईु जना कायफरत नथए। Project को Construction Supervision, Quality Control 

एवम ्  Contract Management हाम्रो मतुय ख्जम्मेवारी भएकोले उक्त कायफको लानग Project को 
नस.नड.इ. तथा इख्न्जननयरहरुसिँग Time to time  सम्पकफ  गरी ननजहरुलाइफ Assist  गने हाम्रो ख्जम्मेवारी 
रहेकाले Project को ननदेशन बमोख्जम आफ्नो TOR अनसुार नै हामीले काम गरेका नथयौं। Consultant 

को भनूमकाका सम्बन्धमा कतै केही कुरा उल्लेख नभएकोले हामीले Contractor लाइफ Direct कुनै  
ननदेशन ददन नसक्ने र Project Director माफफ त नै नलख्खत रुपमा सल्लाह ददने अवस्था रहेको नथयो। 
Design Review को हकमा site condition अनसुार नै Project बाट पठाइफको Design, Drawing 

आवश्यकतानसुार हामीले  Review गरी पठाउने काम गदफथ्यौं।Consultant ले Agreement गरी काम 
शरुु गनुफ भन्दा अख्घनै यो काम शरुु भै सकेको नथयो ।  Monthly Progress Report , तै्रमानसक 
Progress Report, वावषफक Progress Report र  Project Complection Report  तयार गरी Project  मा 
पेश गने हाम्रो ख्जम्मेवारी भएकोले सो समेत ववनभन्न Manpower हरु प्रयोग गरी हामीले पेश गरेका 
नथयौं। म Team Leader को रुपमा जािँदा उक्त नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा लगभग 4/5 मवहना देख्ख 
काम शरुु भै सकेको नथयो।स्ट्रक्चर ननमाफण काम 22 वक.मी देख्ख तल अधरुो अवस्थामा नथयो 
माटोको काम र लाइननङको कामहरु, चप्परी ववछाउन ेकाम, Graveling गने काम आदद समेत अधरुो 
अवस्थामा नथयो। नसक्टा नसंचाइफ योजनामा Team leader को हैनसयतले नहर ननमाफण, स्ट्रक्चर ननमाफण, 
Canal  लाइननङ गने कायफ आददमा मतुय रुपले मेरो संलग्नता नथयो। समय समयमा सहायकको 
रुपमा रहेको Quality Control Engineer, Consultant Supervision Engineer हरुले Site मा गरे 
गराएको कामको Supervision समेत गने गदफथें।Contractor ले गरेको ननमाफण कायफको प्रोजेक्टको 
इख्न्जननयर र कन्सल्टेन्टको इख्न्जननयर समेतले संयकु्त नापी नलए अनसुारको नबलमा चेक जािँच गरी 
गराइफ भकु्तानीको लानग Construction Management Engineer  समेतको हस्ताक्षर गराइफ पेश गने 
काम गरेको नथएिँ।सम्िौता अनसुार 2 मवहना नभत्र Design Review Report पेश गनुफ पने भएकोमा 
Consultant को Agreement  हनु ु4/5 मवहना अख्घनै काम शरुु भै सकेको र त्यस पनछ Project बाट 
परैु Design Review को लानग कवहले पनन नपठाएकोले आवश्यकतानसुार अनसुार Project बाट 
पठाएको  Design को समय समय मा Review  गरी पठाएको नथएिँ।Main Canal को ननमाफण कायफमा  
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Soil Test  गराउिँदा आयोजना प्रमखुको आवश्यकता र ननदेशन अनसुार नै गराउन ुपने भएकोले सो 
अनसुार test हरु गराइफएको नथयो । त्यसमा Moisture Content, Grain Size Analysis, Compaction 

test र Field Density Tests हरु गराइफएको नथयो। Main Canal को ICB-2 को  Contract Document 
को Chapter G1 को 3.2.6 मा  Soil Sampling and testing सम्बन्धमा  “ The Contractor Shall Carry 

out  Control tests on fill material as  required in the Specifications as & When required by the 

Engineer” उल्लेख भएको र Engineer  बाट ननदेशन नभएको तथा liquid limit र  Plastic limit को 
Safe Range के कनत छ केही उल्लेख नभएकोले  Liquid Limit test, Plastic limit test नगराईएको 
हो। Contactor सिँग यस Consultancy  को Direct पत्राचार नभएको भए पनन मौख्खक रुपमा नभएको 
test को आवश्यकताबारे छलफल गरेको र Project Director लाइफ समेत नभएको test को बारेमा 
मैख्खक रुपमा छलफल गदाफ पनन नलख्खत रुपमा ननजबाट ननदेशन आउन नसकेको हो। नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजना र ननमाफण व्यवसायी बीच भएको संम्िौता बमोख्जम  Contract Volume 2 मा 
उल्लेख्खत Soil Test  सम्बन्धी व्यवस्था पयाफप्त भएको देख्खन्छ  तर छुट भएको कुराहरु उल्लेख गनुफ 
पने आवश्यकता देख्खन्छ। जस्तो: Liquid limit test र Plastic Limit test गनफको लानग Safe Range के 
कनत हो उल्लेख छैन। सो उल्लेख गनुफ पने देख्खन्छ। मैले यस प्रोजेक्टमा कामकाज गरेको 
अवनधमा TOR  अनसुार नै सबै कामकाज गरेको नथएिँ। मैले आउन ुभन्दा अख्घ नै नडजाइफन भै सकेको 
र प्रोजेक्ट बाट Time to Time Site अनसुार आएको Design लाइफ Part part गरी Review गरेको,  
Quality Control राम्ररी गरे गराएको,  Project Director को  ननदेशन अनसुार नै सबै काम काज 
गरेको हो। 

59. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको तत्कानलन आयोजना प्रमखु कृष्णराज नतनमल्सेनाले गरेको बयान:- म नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजना बािँकेमा आयोजना प्रमखु रहिँदा आयोजना कायाफलय प्रमखुले गनुफ भनी कानूनमा 
उल्लेख्खत ख्जम्मेवारी, आयोजनाको हेडवक्सफको नडजाइन, इवष्टमेट, टेण्डर गरी ठेकेदार ननयखु्क्त कायफ र 
वािँधको धेरै जसो सबस्ट्रक्चर र केही सपुर स्ट्रक्चर समेतको ननमाफण एवम ्भकु्तानीको कायफ, नसक्टा 
मलु नहरको कररव 15 क.नम सम्मको सभे, नडजाइन इवष्टमेट र टेण्डर गरी ठेकेदार ननयखु्क्तमा ICB-

1 Main Canal ठेक्का ननणफय पूवफका कायफहरु र अन्य साना ठेक्काहरु मात्रको कायफहरुमा संलग्न नथएिँ। 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको Feasibility Study Report सरुुमा  Lahmeyar Consultant ले तयार पारेको 
नथयो। त्यसपनछ European Union (EU)ले मध्य पख्श् चमाञ्चल ववकास क्षेत्र अन्तगफत बािँके ख्जल्ला 
समेतका केही ख्जल्लाहरुमा Irrigation Development Project (IDP)अन्तगफत Feasibility Study Report  
तयार भएको नथयो। हामीले मतुयत: यी दइुफ Report लाइफ आधार मानेर नसंचाइफ ववभागको  Design 

Manuals को  Standared Norms र Customary Design practices, नसंचाइफ ववभागको अनभुव, नसंचाइफ 
मन्त्रालय र ववभागमा समय समयमा आन्तररक एवम ् खलुा वहस सम्पन् न गरी नडजाइन तयार 
पाररएको हो। यी Design/Estimates  हरुमा नसिँचाइ ववभागका तयाती प्राप्त इख्न्जननयरहरुबाट 
Design/Cost Estimates हरु मवहनौ समय लगाइ छलफल गरी आवश्यक कुराहरु सधुार समेत गरी 
नसंचाइफ ववभागबाट स्वीकृत भएका हनु।् म कायाफलय प्रमखुबाट कायाफलय आयोजनास्तरमा स्वीकृत 
भएका होइनन।् यसका साथै हेड वक्सफ Design मा  Geological Study  गराइएको हो। त्यसको 
प्रनतवेदन आयोजनामा हनुपुछफ।त्यस्तै Main Canal Design को लानग पनन अन्य बाहेक Geological 
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Study पनन गराइएको हो।आयोजनाको Feasibility Study Report को आधारमा आयोजनाको कुल 
लागत 7.5 अरब र सम्पन्न गने अवनध 7 वषफ कायम गररएको नथयो। नसक्टा नसंचाइफ आयोजना 
2037/2038 नतर देख्ख आयोजनाको ववस्ततृ अध्ययन भै वैदेख्शक सहयोग समेतको आधारमा 
आयोजना ननमाफण गने चाहान रातदै आए पनन आयोजनाको स्रोत प्राप्त गनफ नसकेको कारण सरकारले 
आफ्नै स्रोत र साधनमा आयोजना शरुु गने र वैदेख्शक स्रोत पनन प्राप्त गने सैद्धाख्न्तक ननणफयका साथ 
आयोजनाको ननमाफण कायफ शरुु भएको हो। Feasibility Study Report को आधारमा मात्र कायफ अगानड 
बढाउन सक्ने अवस्था नथएन तर पनन आयोजनाले हरेक वषफ र आगामी वषफको लानग कायफक्रम बजेट 
सवहतको कायफ योजना तयार पारी ववनभन्न ननकायहरुमा छलफल, ननष्कषफ र ननदेशन हनुे हुिँदा सो 
अनरुुप योजना तयार पादाफ Hydromechnical works को कायफक्रम केही पछानड मात्र पनफ गएको हो। 
Civil works construction र Hydromechnical Works एकै पटक ननमाफण गदाफ कायफ सम्पन्न हनु्थ्यो 
होला तर नसनमत मात्रामा स्वीकृत बजेटबाट Main Canal को सबै कायफहरु अि पछानड धकेनलन्थ्यो। 
प्राववनधक पक्षतफफ  हेदाफ नहरमा पानी पठाएपनछ त्यसको सरुख्क्षत ननकासको व्यवस्था अननवायफ हनु्छ। 
मलु नहरको पानी ननकास गनफ सवकने प्रकृनतक खोल्सीको लोकेसन अन्दाख्ज 22/25 वक.नम नतर 
मात्र रहेको कारण Head works, Hydromechnical works र कख्म्तमा 22/25 वक.नम सम्मको मलु 
नहरको ननमाफण कायफको सम्पन्न अवनधको अख्न्तम नमनत एकै पटक हनुे गरी कायफक्रम अगानड बढाउन 
सक्न ुपदफथ्यो। तर सो अनरुुप कायफ अगानड बढाउन आयोजनाबाट प्रयास भयो भएन भएको भए मातै्र 
उत्कृष्ट कायफ संञ्चालन भन्न नमल्छ। Contract Document Vol 2 मा भएका व्यवस्था पयाफप्त हो वा 
होइन भन्न े प्रश्नमा मैले केही भन्न सवकन तर Feasibility Study Report मा Construction survery, 

Detail Design and Geological Investigation को प्रावधानको व्यवस्था गररएकोले सोही अनरुुप काम 
गदै गराउदै जािँदा आवश्यक देख्खएको अवस्थामा थप अध्ययन गनफ सवकने व्यवस्था गररएको छ। 
हामीले काम गने गराउने Guidelines भनेको नसिँचाइ ववभागले लागू गरी कायाफन्वयनमा रहेको Design 

Guiedlines Manuals  नै हो। सो अनूरुप Soil Tests गरे गराएमा साधारणतया Soil Strength 

Represent गनुफ पने देख्खन्छ।Contract No: SIP/MC/ICB/01  र अन्य Packages (15 km सम्मका) 
Detail Design, Cost Estimates तयार गदाफ गराउिँदा Permeability test समेत अन्य आवश् यक Tests  
गराइएको र सो अनरुुप Canal lining को व्यवस्था समेत गरी  Construction Design Drawings तयार 
पररएकोले त्यस Canal Reach (up to 15 km) मा Permeability test लाइफ नजर अन्दाज नगररएको 
हो।CBR tests Road सिँग सम्बख्न्धत हनुे भएकोले समावेश नगररएको हनु ु पछफ। मैले आयोजना 
प्रमखुको हैनसयतले काम गदाफ गराउिँदा  आफुले ननकै मेवहनत र ननष्ठापूवफक गराएको हुिँ। मैले जानी 
जानी केही त्रवुट गरेको छैन।साथै मैले सरकारलाइफ कुनै हानम नोक्सानी वा अन्य कवह कसैलाइफ 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गैरकानूनी फाइदा परु् याउनकेाम पनन गरे/गराएको छैन। 

60. नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका ननमाफण व्यवसायी नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी.का प्रमखु ववक्रम 
पाण्डेले गरेको बयान:- म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा ननमाफण कम्पनीको अध्यक्षको हैनसयतमा संलग्न 
नथएिँ। कानलका कन्ट्रक्सनबाट ननमाफण भएको नसक्टा नसंचाइफ आयोजना अन्तगफत हनुे कामको 
ख्जम्मेवारी र अनधकार प्रयोग गने गरी यवुराज क्षेत्री (यवुबहादरु क्षेत्री) लाइफ कम्पनीको तफफ बाट 
आनधकारीक प्रनतनननध तोवकएको नथयो। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ICB-1, 2, 3  र (FDR) NCB-
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1,(MC)NCB-7 मा कानलका कन्ट्रक्सनको संलग्नता नथयो। त्यसमध्ये ICB-1, ICB-2, FDR  NCB-1 र 
MC/NCB-7 को ममफत सधुार समेत सम्पन् न भइफ सम्िौता बमोख्जम संपूणफ ख्जम्मेवारी परुागरी 
हस्तान्तरण भैसकेको छ भने ICB-3 को हकमा ममफत सधुार अवनध बािँकी रहेको छ। यवुराज क्षेत्रीले 
संम्माननत आयोगमा ददन ुभएको बयानमा उल्लेख भएका संपूणफ कुराहरुमा मेरो सहमनत, समथफन छ। 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजना Employer को Design बमोख्जम ननमाफण व्यवसायीले काम गनुफ पने प्रावधान 
अनसुार सम्िौता भएको ठेक्का हो। सोही अनसुार Employerले ददएको Alignmentनक्सा, ननदेशन 
अनसुार नै ननमाफण भएको र सम्पन्न भइफ Employer ले हस्तान्तरण नलइफ सकेको र ममफत संभार अवधी 
सकेको पनन धेरै वषफ भै सकेकोले हालको अवस्थाको क्षनतमा ननमाफण व्यवसायीको कुनै ख्जम्मेवारी 
नहनु ेव्यहोरा ठेक्का सम्िौतामा स्पष्ट उल्लेख रहेको छ। ठेक्का सम्िौता बमोख्जम Cutting माटोले नै 

Filling गरी नहर ननमाफण गनुफ पने व्यवस्था भए अनसुार नहर कै Cutting  गरेको माटोले नै Filling 

गरी नहर ननमाफण गररएको हो। ठेक्का सम्िौतामा प्रयोग गनुफ पने माटोको परीक्षणमा Dispersive Soil 
Test गनुफपने प्रावधान नरहेको र सम्िौतामा उल्लेख भएका परीक्षण गनुफपने प्रावधानहरुले समेत 
Dispersive Soil पत्ता नलाग्ने भएकोले अन्य टेष्टहरु सम्िौतामा भए बमोख्जम नै गरी नहर ननमाफण 
गररएको हो। हाल भएको क्षनतको सम्बन्धमा ववज्ञहरुको टोलीबाट समेत Dispersive soil भएको 
कारणले क्षनत हनु गएको बखु्िएको छ। ननमाफण व्यवसायीले कुनै पनन गख्ल्त कनम कमजोरी गरेको 
छैन। 

61. नसंचाइफ ववभागका तत्कानलन सपुररटेख्न्डङग इख्न्जननयर भवुन प्रसाद ओिाले गरेको बयान:- नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनाको Main canal ICB-2 को लागत अनमुान तथा Design चेक जािँच गने सनमनत 2067 
सालमा भएको बखु्िएको तर म 2065 चैत्रमा नै ररटायर भएकोले सो काममा मेरो संलग्नता रहेको 
छैन। 

62. नसंचाइफ ववभागका नस.नड.इ. अजय अनधकारीले गरेको बयान:- म नसंचाइफ ववभागमा रहिँदा नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनाको Main Canal ICB-2 को लागत अनमुान तथा Design चेकजािँच गने सनमनत गठन हुिँदा मेरो 
नाम समावेश भएको भएतापनन नसंचाइफ ववभागको अन्य ख्जम्मेवारीका कायफहरुले र मेरो व्यस्तताले गदाफ 
उक्त सनमनतमा मैले कायफ गनफ समय नपाएको हनुाले मेरो भनूमका उक्त सनमनतमा केही नभएको 
व्यहोरा अनरुोध छ। साथै उक्त सनमनतले नसंचाइफ ववभागमा पेश गररएको प्रनतवेदनमा मेरो हस्ताक्षर 
छैन। 

63. नसंचाइफ ववभागका तत्कानलन सपुररटेख्न्डङग इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मीले गरेको बयान:- नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनाको Main canal ICB-2 को लागत अनमुान तथा Design Check जािँच गने सनमनतमा 
संयोजकको रुपमा रहेको र सनमनतले इख्न्जननयररङ नम्सफ तथा प्रचनलत आनथफक ऐन ननयमको 
पररनधनभत्रका ववषयमा अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गरेको नथयो। म योजना महाशाखामा कायफरत 
रहेको र ठुला नसंचाइफ आयोजनाहरुको नडजाइन इवष्टमेट ख्स्वकृत गनुफ पूवफ उक्त महाशाखालाइफ चेकजािँच 
गनफ पठाउने गरेको सन्दभफमा नसक्टा नसंचाइफ योजनाको ICB-2 को लागत अनमुान स्वीकृनतका लानग 
ववभागमा आएकाले सो को अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गनफ सनमनत गठन भएको नथयो। नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनाको मलु नहरको Lining bed मा  Pressure Release का लानग पाइप राख्न सिुाव 
ददइएकोमा सोही अनसुार नतन Row मा UPVC Perforated Pipe राख्खएको, छुट भएका Drawing हरु 
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समावेश गनफ भननएकोमा सो अनसुार पेश भएको, Rate Analysis  अख्घल्लो वषफको भएकोलाई 
अद्यावनधक गनफ सिुाव गररएकोमा सोवह अनसुार भएको, Embankment बनाउन आवश्यक पने माटोको 
लानग Haulage distance र borrow area define गने भन्न ेभननएकोमा यसलाइफ स्पष्ट पाररएको, ननमाफण 
कायफको गणुस्तर कायम गनफका लानग Technical Specification तयार गरी कायाफन्वयन गनफ राय 
ददइएको नथयो।Soil Test/Soil exploration को वववरण प्राप्त नभएको, सनमनतले ददएको सिुावअनसुार 
Technical Specificationतयार भए नभएको जानकारी भएन। लामेर Consultant  ले पवहले  गरेको 
अध्ययन प्रनतवेदनमा Silty - Sandy Soil भएको व्यहोरा रहेको र मलु नहरमा Lining प्रस्ताव गरेको 
हुिँदा Seepage Control हनु े देख्खएको साथै Soil Test  ननमाफण अवनधमा गने गररएको नथयो। 
आयोजनाले पेश गरेको Design Estimate मा उपरोक्त Feasibility study Report समावेश नभएकोले 
केही थाहा भएन।योजनामा देख्खएको समस्या अध्ययन गरी त्यसबाट प्राप्त समाधानका उपायहरु 
कायाफन्वयन गरी नसिँचाइ सवुवधा उपलब्ध गराउन जरुरी देतदछु। आयोजनाको नडजाइन Estimate 

Engineering नसद्धान्त नम्सफ र Guideline  अनसुार नै गररएको देख्खएको र देख्खएका त्रवुटहरुलाइफ 
सच्याउन राय सिुाव प्रनतवेदनमा समावेश गररएको छ। 

64. वाग्मती सधुार आयोजनाका नस.नड.इ. आख्शषभर खनालले गरेको बयानाः- नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 
Main canal ICB-2 को लागत अनमुान तथा Design Check जािँच गने सनमनतमा मेरो सदस्यको भनूमका 
नथयो। नसक्टा नसंचाइफबाट प्राप्त भएको ICB-2को लागत अनमुान तथा Design को अध्ययन गरी 
सनमनत माफफ त राय बिुाइएको नथयो। सो राय बिुाउिँदा प्रचनलत ऐन, ननयम, कानून अनसुार 
प्राववनधक, आनथफक र वातावरणीय वहसाबले जािँच गरी देख्खएका कुराहरु सनमनतको रायमा उल्लेख 
गररएको नथयो। नसिँचाइ ववभागमा कुनै पनन ठुला आयोजनाको लागत अनमुान, नडजाइन जािँच गदाफ 
योजना महाशाखाका प्राववनधकहरुलाइफ खटाउने परम्परा रहेकोले सोही बमोख्जम खटाइफएको नथयो। सो 
सन्दभफमा ननमाफणानधन नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाबाट ICB-2 को ल.इ, नडजाइन र ड्रइङ प्राप्त भइफ चेक 
जािँच गनफ खटाइफएको नथयो। लाइननङ्ग वेडमा Pressure Release Pipe राख्न सिुाव ददइएकोमा 3 Row 

Perforated UPVC Pipe  राख्खएको वववरण प्राप्त भएको, छुट भएका Drawing समावेश गरी पेश गनुफ 
भनेकोमा सो अनसुार पेश गरेको, Rate Analysis अख्घल्लो आ.व.को पेश भएकोलाई अद्यावनधक गनफ 
भननएकोमा सोही अनसुार भएको, Earthwork को  Haulage सम्वन्धमा Rate  analysis मा चेनेज 
32+000 देख्ख 35+000 सम्म 200 नम मात्र तोकीएको तर उक्त क्षेत्रमा घना जंगल भएकोले 
ठेक्का गदाफ लामो दरुीबाट माटो ल्याउिँदा समस्या हनुे औलं्याइएको नथयो। त्यसको लानग Cum/km को 
वहसावले Haulage को दरुी सच्याएर पेश गररएको, छुट हनु गएको Structure को लागत अनमुानको 
बारेमा औलं्याइएकोमा पनछ सो समेत समावेश गरी पेश गररएको, ननमाफण कायफको गणुस्तर कायम 
गनफको लानग Technical Specification  तयार गनफ सिुाव ददइएको साथै अन्य ववस्ततृ कुराहरु 
सनमनतको प्रनतवेदनमा संलग्न छ। ICB-2 को अध्ययन गने कनमवटले ददएको प्रतवेदनको बुिँदा 10 मा 
Technical Specification  बनाउने सिुाव ददएको हदुािँ Soil tests/ Soil Exploration  बारेमा उल्लेख 
नभएको तथा जानकारी छैन।Soil Test Report  को बारेमा लामेरको परुानो प्रनतवेदनमा Silty Soil  
भनी लेख्खएको र नसंचाइफ ववभागको हरेक ठुला आयोजनाहरुको ननमाफणमा तयार हनुे Specification मा 
Soil Test बारे उल्लेख गररएको हनुे र सो सम्बख्न्धत Test हरु आयोजनाले नै गने परम्परा रहेकोले र 
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नसक्टामा Lining को  provision  राख्खएकोले सो सम्बन्धी प्रनतवेदनहरु आयोजनाकै ख्जम्मेवारीमा 
छोनडएको नथयो।ICB-2 को लागत अनमुान, नडजाइन, ड्रइङ पेश गदाफ नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 
Feasibility Study Report पेश गररएको नथएन सो सम्बन्धमा मलाइफ कुनै पूवफ जानकारी नथएन। 
हामीले सनमनतमा रहेर ICB-2 को लागत अनमुान, नडजाइन जािँच गदाफ Rate Analysis,  Quantity, 

Design principle आददको बारेमा राय ददइएको नथयो। केही त्रवुटहरु सच्याउन लागाइफ ववभागले 
स्वीकृनत ददएको नथयो। अरु इख्न्जननयरीङ टेष्टपनछ के के भए सो सम्बन्धमा मलाइफ जानकारी छैन। 
ववभागीय स्तरमा रहेर अनधराज्यका थपु्र ै नसिँचाइ आयोजनाहरुको लागत अनमुान, Design चेक जािँच 
गने नसलनसलामा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ICB-2को पनन Design  चेक जािँच गररएको नथयो त्यसमा 
भएका त्रवुटहरु पनन सच्याउन लगाइएको नथयो। सो भन्दा ववस्ततृ कायफ आयोजनाका दक्ष 
प्राववनधकहरुबाट नै हनु े भएकोले ववभागीय स्तरबाट प्रचनलत नम्सफ, र ननयम कानूनको आधारमा 
स्वीकृत गनफको लानग नसफाररस मात्र गरेको हो। 

65. नसंचाइफ ववभागका उपमहाननदेशक सनुधरमान बैश्यतले गरेको बयान:- म 2062/7/15 देख्ख 
2069/8/17 सम्म जलश्रोत मन्त्रालय र नसिँचाइ ववभाग मा कायफरत नथए। म नसंचाइफ ववभागमा 
योजना नडजाइफन तथा अनगुमन मूल्याङकन महाशाखामा कायफरत हुिँदा ववभागबाट सम्पादन गररने 
ववनभन्न कायफहरुसिँग सम्बख्न्धत नडजाइफन/लागत अनमुान महाशाखामाफफ त चेकजािँच गरी गराइफ 
(आवश्यक परेमा सधुार समेत गराइफ) आफू वा महाननदेशकज्यू समक्ष स्वीकृनतको लानग पेश गने 
गररन्थ्यो। यस आयोजनाको ननमाफण सम्बन्धी केही प्याकेजहरु को नडजाइफन /लागत अनमुान 
ववभागमा पेश हुिँदा म कायफरत महाशाखाका इख्न्जननयर तथा नस.नड.इ हरुबाट चेकजािँच गरी गराइफ 
आफ्नो राय समेत स्वीकृनतको लानग ववभागीय प्रमखु समक्ष पेश गने गरेको नथएिँ। यस क्रममा 
आवश्यक सधुार समेत गराइफने गररन्थ्यो।Barrage/HW, Main Canal लगायतका ननमाफण गररन े
संरचनाहरुको नडजाइन/लागत अनमुान जािँच गनफको लानग सनमनत गठन गरी समेत राय नलइफ फाइफल 
अगानड बढाउने गरेको नथएिँ। म ववभागमा कायफरत हुिँदा आफूलाइफ ददइफएको कायफहरु प्रचनलत 
ननयमानसुार, अनशुानसतत तथा इमान्दाररताका साथ सम्पादन गरेको हुिँदा त्यसबारे ववभाग मन्त्रालयबाट 
समेत बझु्न सवकने व्यहोरा अनरुोध छ। कुनै पनन ननमाफण कायफहरु सम्पादन गदाफ नडजाइफन इवष्टमेट 
मात्र नभइफ Field मा गररने कायफहरु समेत ख्जम्मेवार हनुे हनु्छ। तसथफ नडजाइफन कुनै त्रटुी भएकोले 
यस ववषयमा म संलग्न भएता पनन मेरो उपर भष्टाचार ननवारण ऐन 2059 बमोख्जम कारवाही गनफ 
नपने व्यहोरा अनरुोध छ।  

नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (चेनजे 17+700 देख्ख 35+000 सम्म) को नहर 
ननमाफण कायफमा उपरोक्त अनसुार संलग्न देख्खएका व्यख्क्तहरुले अनसुन्धानको क्रममा गरेको बयान 
व्यहोराहरुलाई ववश्लषेण गदाफ, SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) को नडजाइन तथा लागत 
अनमुान स्वीकृत गने कायफमा संलग्न देख्खएका नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन महाननदेशक अननलकुमार 
पोख्रलेको मतृ्य ुभैसकेको अवस्था जलश्रोत तथा नसिँचाइ ववभागको च.नं. 33 नमनत 2075/5/7 को 
पत्र साथ प्राप्त कागजातमा खनुलआएको देख्खंदा ननजसिँग बयान कायफ नभएको अवस्था छ। 

66. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट खवटगएको अनसुन्धान टोलीले नसक्टा नसंचाइफ आयोजना 
बािँकेको क्षनत भएको टुटे फुटेको स्थानहरुको ननरीक्षण गरी नमनत 2075/04/31 मा तयार पारेको 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 96 

मचुलु्का व्यहोरााः- आयोगबाट खवटएको अनसुन्धान टोनलले नसक्टा नसंचाइफ आयोजना बािँकेको क्षनत 
भएको टुटे फुटेको देहायका चेनेजबाट एक वगफ वफट बरावरको स्थानबाट SMIDTH Hammer 
उपकरणको प्रयोग गरी Non Distructive test गदाफ तपख्शल बमोख्जमको CompressiveStrength देख्खन 
आएको दठक सािँचो हो भनी आयोजना कायाफलयका प्रनतनननधहरु, ननमाफण व्यवसायीका प्रनतनननधहरु, 
परामशफदाताका प्रनतनननधहरु र स्थाननय उपभोक्ताहरुको रोहवरमा 2075 साल साउन 29, 30, 31 
गते चेनेज 23+750, चेनेज 23+150, चेनेज 28+600, चेनजे 1+250, चेनेज 
2+120(पख्िम मलु नहर), चेनेज 0+250, चेनेज 0+280 (पवुवफ मलु नहर) को Non Distructive 

test गरेको मचुलु्का कागज रहेको छ। 

67. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट खवटगएको अनसुन्धान टोलीले नसक्टा नसंचाइफ आयोजना 
बािँकेको क्षनत भएको स्थानहरुबाट माटोको नमनुा ननकालेको नमनत 2075/04/31 गतेको मचुलु्का 
व्यहोरााः- आयोगबाट खवटएको अनसुन्धान टोनलले नसक्टा नसंचाइफ आयोजना बािँकेको क्षनत भएको 
चेनेज 23+300, चेनेज 22+790, चेनेज 23+800, चेनेज 2+250, चेनेज 21+500 (पख्िम 
मलु नहर) र चेनेज 0+500 (पूवी मलु नहर) को साइडबाट नसिँचाइ आयोजना कायाफलयका कमफचारी 
प्रनतनननधहरु, ननमाफण व्यवसायीका प्रनतनननधहरु, परामशफदाताका प्रनतनननधहरु र स्थानीय उपभोक्ताहरुको 
रोहवरमा नमनत 2075 साल साउन 29, 30 र 31 गते माटोको नमनुा प्राववनधकबाट ननकाली 
नसलबन्दी गरी परीक्षणको लानग लगेको दठक सािँचो हो भनी तयार पाररएको नमनुा संकलन मचुलु्का। 

68. तत्कानलन नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको आयोजना ननदेशक हाल उजाफ, जलस्रोत तथा नसंचाइफ मन्त्रालयका 
सह-सख्चव महेश्वर नरनसंह के.सी ले गरेको कागजाः- नमनत 2074/06/31 मा च.नं. 7 को पत्रबाट 
म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको आयोजना ननदेशक हुिँदा आयोजनाको अधावनधक वववरण नसंचाइफ 
मन्त्रालयमा पठाएको हो। उक्त प्रनतवेदन हेरें देखे सो प्रनतवेदन मैले तालकु कायाफलयमा बिुाएको 
व्यहोरा दठक सािँचो हो, सनाखत गररददए। उल्लेख्खत प्रनतवेदन तयार गनुफ पने मतुय कारण नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनाको अद्यावनधक अवस्था के कस्तो नथयो भन्न ेसम्बन्धमा तालकु कायाफलयमा जानकारी 
ददइफ आवश्यक कारवाही गनफको लानग ननदेशन समेत प्राप्त गनुफ रहेको व्यहोरा अनरुोध छ। यस 
प्रनतवेदन तयार गदाफ वफल्ड अध्ययन, ववगतका ववनभन्न छानववन कनमवटको राय सिुाव र कायाफलयमा 
भएका कागजातहरुनै मतुय स्रोत भएको व्यहोरा अनरुोध छ। प्रनतवेदनमा लेख्खएको व्यहोरा दठक 
छ। आवश्यक परेको खण्डमा जवहलेसकैु उपख्स्थत भइफ मैले ददएको प्रनतवेदन सम्बन्धमा थप स्पष्ट 
पानफ तयार छु। 

बािँके ख्जल्ला अन्तगफत ननमाफणाधीन नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलु नहरको ICB-2 प्याकेज अन्तगफत बनकेो 
नहरको आसपासका स्थानीय कृषक, उपभोक्ताहरुले नहर ननमाफणस्थलमा रहेको माटोको अवस्था लगायतका 
ववषयहरुमा गरेको कागज व्यहोराहरु:- 

69. बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ९ बस्न े वहमलाल उपाध्यायको छोरा बषफ 57 को 
श्रीधर उपाध्यायले गरेको कागज:- म बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ९ ढकेरीमा 
2042 साल देख्ख बसोबास गदै आईरहेको छु।मलु नहरको ICB-2 अन्तगफत ओभरी देख्ख ढकेरी 
सम्मको 5 वकलोनमटर सम्म माटोको ववषयमा मलाई जानकारी छ। उक्त क्षेत्रको माटो घलुनशील 
भएको र नहरमा प्रयोग गनफ ननमल्ने ववषयमा हामीले तत्कानलन आयोजना प्रमखुलाई जानकारी 
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गराएका नथयौं। यो ववषय उहािँले समेत स्वीकार गनुफ भएको हो। यस क्षेत्रको माटो घलुनशील भएको 
र पानी परेको समयमा बगेर जाने प्रकृनतको छ। नहर ननमाफणको क्रममा वफल्डमा खवटएको टोलीले 
वफख्जववनलटी, वप्रवफख्जववनलटी अध्ययन एवम ् Detail drawing design को क्रममा हामी स्थानीयसिँग 
माटोको ववषयमा कसैले पनन सोधपछु गरेन। हाल उक्त खण्डमा नहर भख्त्कएर पानी चल्न ेअवस्थामा 
छैन। परीक्षणको क्रममा पानी छोड्नपूुवफ हामीलाई कुनै पनन जानकारी ददईएन। पनछ जानकारी हनु 
आई सोनधंदा गैरख्जम्मेवारीपूणफ तररकाले हामीलाई जवाफ ददईयो। हाल नहर भख्त्कसकेपनछ समेत 
हामीलाई कुनै सोधपछु गररएको छैन। माटोको प्रकृनतको ववषयमा कुनै पनन परामशफ समेत गररएको 
छैन। 

70. बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ९ बस्न ेगेरनसंह वनलको छोरा बषफ 5१ को धननसंह 
वनलले गरेको कागज:- म लगभग 50 बषफ पवहले देख्ख बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा 
नं. ९ ढकेरीमा बसोबास गदै आईरहेको छु।हाम्रो क्षेत्रको नहर ननमाफण भएको ठाउिँको माटो ननुनलो 
प्रकृनतको छ। त्यसैले हामीले चराउनको लानग जङ्गल नलएर गएका गाईवस्तलेु माटो खाने गदफथे। यो 
नहर ननमाफणको शरुुवात देख्ख हालसम्म हामी स्थानीय उपभोक्तासिँग न त आयोजनाको तफफ बाट 
माटोको प्रकृनतको ववषयमा सोनधयो, न त ठेकेदार कम्पनीको तफफ बाट नै सोनधयो। समग्रमा भन्नु पदाफ 
माटो अत्यन्त घलुनशील भएको र पानी पदाफ बगेर जाने र ठाउिँ ठाउिँमा प्वालहरु पने भएकोले माटो 
नरम प्रकृनतको कमजोर हो भन्न ेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको। 

71. बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. २ बस्न ेभर बहादरु भण्डारीको छोरा बषफ 30 को राम 
बहादरु भण्डारीले गरेको कागज:- म लगभग 30 बषफ पवहले देख्ख बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी 
गाउिँपानलका वडा नं. 2 राजपरुमा बसोबास गदै आईरहेको छु।नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
मलुनहरको ICB-2 प्याकेज अन्तगफतको माटो अत्यन्त कमजोर प्रकृनतको छ।यसको उदाहरन ढकेरी 
नख्जकैको नागवेली भएर आएको डािँडा छेउमा बषाफतको पानीले बगाएर बचेका वढस्काहरुबाट 
जानकारी पाउन सवकन्छ। नसक्टा नसिँचाइ आयोजना अन्तगफतको नहर ननमाफणको शरुुवात देख्ख 
हालसम्म हामीलाई कसैले पनन माटो लगायत अन्य ववषयमा सोधपछु गरेको छैन।हाल नहर नचल्न े
अवस्थामा छ। माटो कमजोर भएकोले ठाउिँ ठाउिँमा प्वाल परेको छ भन्न े समेत व्यहोरा उल्लेख 
भएको। 

72. बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ८ बस्न े प्रनतमान उपाध्यायको छोरा बषफ ६७ को 
वटकाराम उपाध्यायले गरेको कागज:- म लगभग 2037 साल देख्ख बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी 
गाउिँपानलका वडा नं. 8 मा बसोबास गदै आईरहेको छु।यस क्षेत्रको माटो कमजोर भएकोले ठाउिँ 
ठाउिँमा साना साना वढस्काहरु पनन बगेर जाने र पवहरो जाने गरेको छ। हामीलाई यस नहर 
ननमाफणको क्रममा आयोजना र ठेकेदार कसैले पनन सोधपछु गरेन।परीक्षणको क्रममा नहर भख्त्कएको 
भन्न ेजानकारी पाएिँ। हाल चल्ने अवस्था छैन भन्न ेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको। 

73. बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. ८ बस्न ेशानलकराम डािँगीको छोरा बषफ ३१ को चेत 
प्रकाश डािँगीले गरेको कागज:- म बािँके ख्जल्ला राप्ती सोनारी गाउिँपानलका वडा नं. 8 जख्न्मएको 
हुिँ।हाल म यवह क्षेत्रमा सञ्चानलत सहकारी संस्थामा काम गदफछु। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलु 
नहरको ICB-2 प्याकेज अन्तगफतको माटोको सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएसम्म भ-ूभाग अनसुार कतै 
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बलौटे माटो छ भने कतै ख्चम्याईलो माटो छ। पानी परेको बेलामा खाल्डा पने गदफछ। उक्त 
नहरको माटोको ववषयमा स्थानीयबासीसिँग कुनै छलफल गररएको छैन भन्न ेसमेत व्यहोरा उल्लेख 
भएको। 

74. आयोगको अनसुन्धान टोलीले नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको ICB-2 प्याकेजको नहर भख्त्कएको 
स्थलहरुबाट उठाइफ ल्याएको माटोको प्राप्त भएको परीक्षण ररपोटहरुको मतुय मतुय व्यहोरााः- स्थलगत 
अनगुमनबाट उठाइफ ल्याइएको नमनुा माटोलाइफ आयोगको च.नं. 66 नमनत 2075/06/11 को 
पत्रसाथ परीक्षण गनफ ववश्व कन्सल्ट प्रा.नल. नेपालमा पठाइफएकोमा उक्त प्रा.नल.बाट प्राप्त परीक्षण 
ररपोटमा माटोको Atterbergs limit's test अन्तगफत चेनेज 21+050 को Sample को लानग Plisticity 

index शनु्य देख्खएको (NL, NP) तथा चेनेज 22+ 740 को Sample को लानग Plisticity index एक 
दम न्यनु देख्खएको (6.04) पाइफयो।त्यसै गरी California Bearing Ratio Test अन्तगफत चेनेज 
21+050 को Sample को लानग CBR Value - Soaked अत्यन्त न्यून (3.17 %) तथा चेनेज 22+ 
740 को Sample को लानग CBR Value - Soaked अत्यन्त न्यून (2.96 %)भएको पाइफयो।साथै Direct 

Shear Test अन्तगफत चेनेज 21+050 को Sample को लानग Cohesion 7 KN/mm²  र Angle of 

Internal Friction 25 Degree तथा चेनेज 22+740 को Sample को लानग Cohesion 8 KN/mm² र 
Angle of Internal Friction 24 Degree भएको पाईयो।  
त्यसै गरी स्थलगत अनगुमनबाट उठाइफ ल्याइएको नमनुा माटोलाइफ आयोगको च.नं. 30 नमनत 
2075/05/05 को पत्रसाथ परीक्षण गनफनेपाल ववद्यतु प्रानधकरण, इख्न्जननयररङ सेवा ननदेशनालय, 
माटो, ढुङ्गा तथा कंवक्रट प्रयोगशालामा पठाइफएकोमा उक्त प्रयोगशालाबाट च.नं. 170 नमनत 
2075/5/18 को पत्र साथ प्राप्त परीक्षण ररपोटमा माटोको Atterbergs limit's test अन्तगफत चेनेज 
2२+740 को Sample को लानग Plisticity index एक दम न्यनु (2.25) तथा चेनेज 23+ 100 
को Sample को लानग Plisticity index शनु्य देख्खएको (NL, NP) भएको पाइफयो।त्यसै गरी California 

Bearing Ratio Test अन्तगफत  चेनेज 22+740 को Sample को लानग CBR Value - Soaked अत्यन्त 
न्यून (3.53 %) भएको पाइफयो।  

त्यसै गरी स्थलगत अनगुमनबाट उठाइफ ल्याइएको नमनुा माटोलाइफ परीक्षण गनफ इख्न्जननयररङ 
अध्ययन संस्थान, पलु्चोक क्याम्पसको प्रयोगशालामा पठाइएकोमा सो प्रयोगशालाबाट च.नं. 116 
नमनत 2075/5/19 को पत्र साथ प्राप्त परीक्षण ररपोटमा उपरोक्त माटो Medium to Highly 

Dispersive भएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देख्खन्छ।  

75. नपेाल सरकारले आनथफक कायफववनध ननयमावली 2056 को ननयम 62 को अनधनमा रही  सावफजाननक 
ननमाफण कायफ कायाफन्वयनको लानग जनवरी 2002 मा तयार गरेको सावफजाननक ननमाफण ननदेख्शका 
(Public Work Directives) मा उल्लेख्खत General Procedure Volume को Chapter 7 (Engineering 

Design) अन्तगफत 7.2 (Page no. 7-1) Steps in Enginering Design Process मा उल्लेख्खत व्यहोराको 
सार संक्षपे:- Steps in the Engineering Design Process अन्तगफत ननम्न लगायतका Step हरु उल्लेख 
भएको हुिँदा उक्त Step हरुलाई सावफजाननक ननमाफण कायफ गदाफ अननवायफ रुपमा अपनाउन ु पने 
देख्खन्छ। 
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 Preparation of Terms of Reference for Engineering Design 

 Field Surveys and Investigations 

 Adoption of Design Criteria and Standards 

 Preparation of Drawings, Specification and BOQ 

 Preparation of Engineer’s Estimate 

 Preparation of Contract Packages 

 Development of Procurement Method and Form of Tendering 

 Preparation of Programme 

 Preparation of Bidding Documents 

 Approvals  
 

तर नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ननमाफण कायफमा Preparation of Terms of Reference for Engineering 
Design, Field Surveys and Investigations, Adoption of Design Criteria and Standards अन्तगफतका 
Detail Field Investigation कायफ गरी Detail Project Report तयार गने कायफ भए गरेको अवस्था 
आयोजना कायाफलयबाट अनसुन्धानको क्रममा ख्िकाइएको कागजातहरुबाट खलु्न आएको अवस्था 
देख्खएन। 

76. नसक्टा नसंचाई आयोजनासिँग सम्वख्न्धत व्यख्क्तहरुको कसरुमा संलग्नता:- नमनत २०६५ मंसीर १८ 
देख्ख २०६८ असार १२ सम्म आयोजना प्रमखु भई मलु नहरको SIP/MC/ICB/01 को ठेक्का सम्िौता 
र SIP/MC/ICB/02(17+700 देख्ख 35+000) को नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने कायफमा 
संलग्न भएका सवफदेव प्रसादले बयान गदाफ म यस आयोजनामा हुिँदा आयोजना ननदेशकको रुपमा रही 
आयोजनाको प्रारख्म्भक नडजाइन गरेको/गराएको, ठेकेदारहरुको Selection सम्बन्धी काम 
गरेको/गराएको, ठेक्का व्यवस्था सम्बन्धी काम गरेको/गराएको, नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको ननमाफण 
सम्बन्धी काम सम्पन् न गराएको, मलु नहरको 0+614 वक.नम देख्ख 15 वक.मी सम्मको सम्पूणफ 
काम सम्पन्न गराएको, contract No SIP/ICB/MC-01, NCB 01, 02, / 03), Contract No SIP/ICB/MC-02 

को लागत अनमुान बनाइफ ववभागमा पेश गरी स्वीकृत गराएको साथै सो कामको ठेक्का बन्दोवस्तको 
प्रकृया शरुु गरेको नथएिँ। मलु नहरको चेनेज 15 वक.मी देख्ख 35 वक.मी सम्मको लागत अनमुान 
नमनत 067/7/30 मा तत्कालीन महाननदेशकज्यूबाट ख्स्वकृत भएको हो भनी ननमाफण कायफमा 
आफ्नो संलग्नता रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको देख्खयो भन ेसोही बयान व्यहोरामा नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनाका Contract Document  (Specification लगायत) हरु म नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा हाख्जर 
हनु े नमनत भन्दा पवहले स्वीकृत भई नबवक्र भएका हनु।् म नसक्टा नसंचाइफमा हाख्जर हनु ु अख्घ नै 
Tender प्रकृया स्वीकृत हनुे अवस्थामा पगुी सकेको नथयो भनी खलुाएको देख्खंदा ननजको व्यहोरा 
परस्पर बाख्िएको पाईयो। ननजले बयानमा Contract Document मा उल्लेख हनु कुनै पनन ख्चज छुट 
भएको खण्डमा Standard Code हरु आकवषफत हनुे Standard Practice भएको अनरुोध छ भने पनन सो 
अनसुारको Standard Code अनसुार कायफ गरेको देख्खदैन।भकु्तानीको लानग आवश्यक पने test पिात 
मातै्र भकु्तानी गररएको हो भने पनन Contract Document मा उल्लेख भएका Soil Test हरु समेत 
गरेको पाईएन। ननजले बयानमा Estimate बनाउन नहरको Excavation बाट प्राप्त माटो Filling मा 
प्रयोग गने गरी बनाइएको, सो बेलासम्म नसिँचाइ ववभागको कुनै पनन वहृत आयोजनामा Dispersive  



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 100 

Soil  नभेवटएको तथा नसिँचाइ ववभागको कुनै पनन record मा Dispersive Soil को वणफन नरहेको र test 

गने ववनध समेत नभएको, नहर ननमाफण गदाफ देख्ख General Soil Test द्वारा Dispersive Soil पत्ता लगाउन 
नसवकन,े Contract Document को Vol-2 Specification मा  Soil Test  सम्बन्धी व्यवस्था पयाफप्त नै 
देख्खन्छ भनी उल्लेख गरे पनन Basic रुपमा गनुफपने Test भनी Contract Document मा राख्खएको 
Test हरु नगररएको कारण माटोको गणुस्तर पत्ता लाग्न नसकेको देख्खयो भने ननमाफण गने स्थलको 
माटोको गणुस्तर नै पत्ता नलगाइफ अरबौं लगानी हनुे आयोजनाको नमाफण कायफलाइफ पयाफप्त तयारी र 
योजना नबनै अख्घ बढाउने कायफ गरेको पाइफयो।ननजले बयानमा ICB-2 को भख्त्कएको भननएको नहरको 
खण्डको Geological Study गदाफ मात्र Dispersive Soil बारे प्रथम जानकारी प्राप्त भएको, मेरो लामो 
अनभुवमा मैले ननमाफण गरेका आयोजनाहरुमा कतै यस प्रकारको समस्या नदेख्खएको भन्न े उल्लेख 
गरेतापनन Feasibility Study Report मा नै SIP/MC/ICB/02(17+700देख्ख 35+000) मा पने 
भागको माटो कमजोर तथा घलुनशील भएको भन्न े कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको देख्खएको 
छ।नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको  नडजाइन Lahymer International द्वारा तयार गररएको  Detail 

Feasibility Report मा टेकेर गररएको ननजले बयानमा भनेपनन सो Report मा उल्लेख गरेको 
कुरालाई पालना नगरेको देख्खयो।ननजको बयानमा Contract Document को Vol-2 Specification मा  

Soil Test  सम्बन्धी व्यवस्था पयाफप्त भएको, Permeability test, CBR Tests, Slope Stability test पनु: 
गरी राख्न ुपने आवश्यक देख्खदैन भनेता पनन ववज्ञहरुको प्रनतवेदनबाट समेत Permeability test, CBR 

Tests, Slope Stability test लगायतका Test हरु नहर ननमाफणको लानग अपररहायफ देख्खएकोले  ननजले 
ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा लापरवाही र बदननयतका साथ माटोको आधारभतू गणुस्तर यवकन 
गनफ गनै पने उपरोक्त Test हरु उल्लेख नगरेको, उल्लेख गररएका Test हरु Grain size analysis र 
Atterberg’s limit Test को सम्बन्धमा पनन यी Test हरु गरेपनछ प्राप्त ननतजाहरु कनत भयो भन े
स्वीकार हनु े भनी उल्लेख नगरेको र यी Test हरु नगनाफका कारणले नै माटोको गणुस्तर बारेमा 
जानकारी नभएको तथ्य स्पष्ट हनु आयो। 
नमनत २०६८ जेष्ठ १० देख्ख २०७० फाल्गणु २६ सम्म आयोजना प्रमखु भई मलु नहरको 
SIP/MC/ICB/02 को ठेक्का सम्िौता तथा ननमाफण कायफ, IPC-1 देख्खIPC-11 सम्मको बील भकु्तानी 
कायफमा संलग्न भएका ददनलप बहादरु काकीले बयान गदाफ आफू नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको आयोजना 
प्रमखु पदमा कायफरत रहेको स्वीकार गदै आयोजनामा रहिँदा ननदेशकको रुपमा ननमाफण कायफहरुको 
सपुरनभजन गराउने, व्यवस्थापन गने, सभेक्षण गराउने, गणुस्तर ननयन्त्रण गने गराउन े तथा ठेक्का 
व्यवस्थापन गने कायफहरु र ननमाफण गररएका गणुस्तरीय कायफहरुको प्राववनधकहरुको नसफाररस 
बमोख्जम भकु्तानी गने ख्जम्मेवारी बहन गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो। ननजले बयानमा ठेक्का 
सम्िौतामा उल्लेख्खत सबै Test हरु गराएर भकु्तानी ददएको भनेता पनन ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख 
भएका सबै Test हरु नगरी नगराई भकु्तानी ददएको देख्खयो।ननजले बयानमा Embankment को 
Strength प्रायाः Compaction test बाट नै प्रष्ट हनु्छ भनेता पनन Compaction test बाट मात्र 
Embankment को Strength पयाफप्त नहनु ेकुरा ववज्ञको राय प्रनतवेदन र ठेकेदार प्रनतनननधको बयानबाट 
समेत खनुलरहेको हुिँदा ननजलाई सो सम्बन्धमा जानकारी नै नभएको अवस्था देख्खयो। नसिँचाइ 
ववभागको लामो 32 वषफको नहर ननमाफणको मेरो अनभुवमा Dispersive Soil को बारेमा कतै कही ं
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अनभुव भएन भनी खलुाए पनन Feasibility study report  हरुमा ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (Ch 17+700 

to 35+000) खण्डमा रहेको क्षेत्रको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा थपु्रै कैवफयतहरु उल्लेख गरेको 
व्यहोराहरु नपढी नहेरी ननमाफण कायफ गरेको अवस्था देख्खयो।ननजले बयानमा परामशफदाताबाट Design 

Review भएको भन ेपनन कही ंकतैबाट कवहल्यै Design Review भएको देख्खएन। ननजले बयानमा मैले 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा कायफरत रहदा ठेक्का सम्िौता अनसुार गणुस्तरीय कायफ गराइफ ननमाफण कायफ 
सञ् चालन गरेको हो भनेता पनन परीक्षण कै क्रममा पटक पटक नहर भख्त्कएको पाईंदा ननजले 
भनेको व्यहोरा तथ्यपरक नभै नमथ्या देख्खन आयो।  

त्यसै गरी नमनत २०७० चैत्र २४ देख्ख २०७३ आख्श्वन २० सम्मआयोजना प्रमखु भई मलु नहरको 
SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ, IPC-12 देख्ख 18 सम्मको नबल भकु्तानी कायफ, Taking Over 

Certificate Issue गने कायफमा संलग्नभएका सरोज चन्र पख्ण्डतले बयानमा म नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा आयोजना प्रमखुको हैनसयतले 2070 चैत्र देख्ख 2073 असोज सम्म कायफरत नथएिँ भनी 
स्वीकार गरेको, आयोजनामा रहिँदा आयोजनासिँग सम्बख्न्धत प्राववनधक, प्रशासननक तथा आनथफक 
प्रशासन सम्बन्धी कायफहरुको व्यवस्थापन, अनगुमन र सपुरीवेक्षण गने ख्जम्मेवारी नथयो भनी खलुाएको 
पाईयो। ननजले बयानमा ICB-2 अन्तगफत Main Canal ननमाफणमा earthwork तफफ  Maximum Dry 

Density, Optimum moisture content, Compaction test, concrete  cube Test,  Cement Test, 

Aggregate test, Steel test, mortar test लगायतका contract Specification (Document Vol II) मा 
उल्लेख भए अनसुार आवश्यकता अनसुार अन्य test छन ् र भकु्तानी ददनपूुवफ यी Test हरु गने 
गररएको, यस सम्बन्धी सम्पूणफ कागजातहरु (Lab test report  सवहत) नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा 
रहेको छ भने पनन Grain size analysis र Atterberg’s Limit Test हरु गराएको नदेख्खएको साथै 
भकु्तानी ददंदाको बखतका प्राप्त कागजातबाट समेत उक्त Test गने गराउने गरेको अवस्था आयोजना 
कायाफलयबाट खनुलआएको नदेख्खंदा सबै Test हरु नगरी ननमाफण कायफ अख्घ बढाईएको देख्खयो।ननजले 
Atterberg’s Limit को हकमा ठेक्काको शरुु अवस्था देख्ख नै Cluse 3.2.6 मा  उल्लेख भएको आधारमा 
माटोको प्रकृनतलाइफ समेत मध्यनजर राखी End result Satisfactory  भएकोले Instruction जारी नभएको 
हुिँदा सो लाइफ ननरन्तरता ददइएको भने पनन नहर भख्त्कई कामयावी नभएको पाईएबाट ननजको 
कथनमा सत्यता देख्खएन।ननजले बयानमा Atterberg’s limit (Liquid limitl तथा Plastic limit) test बाट 
प्राप्त ननतजाहरु स्वीकार हनु ेअवस्थाको बारेमा Specification Clause 3.2.6 मा उल्लेख भएका code 

हरु तथा specification को सम्बख्न्धत clause हरुमा उल्लेख भएको हनु्छ भनी उल्लेख गरे पनन 
उपरोक्त Code हरुमा Test गने प्रवक्रया मात्र उल्लेख भएको र प्राप्त ननतजाहरु स्वीकार हनुे अवस्था 
उल्लेख नभएको देख्खंदा ननजको कथनमा कुनै सत्यता देख्खएन। ननजले लागत अनमुान तयार गदाफ 
तत्कानलन नडजाइनरहरुबाट ववगतमा भएको माटो सम्बन्धी अध्ययनको आधारमा Main Canal को 
नडजाइन भएको, सो Report हरुमा Dispersive Soil को बारेमा उल्लेख नभएको र यस सम्बन्धी 
नेपालका अन्य कुनै पनन Project हरुको नडजाईनमा उल्लेख /ववचार गरेको पाईंदैन। ननमाफणको 
अवस्थामा पनन Dispersive Soil पवहचान भएको अवस्था रहेन। ननमाफण भएको नहरमा क्षनत पगेु पिात 
आयोजनाबाट भएको माटो परीक्षणबाट मात्र Dispersive Soil को यवकन भएको हो भनी अन्य सरह 
एकै नमलानको व्यहोरा उल्लेख गरेता पनन Feasibility study report  हरुमा ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 
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(Ch 17+700 to 35+000) खण्डमा रहेको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा थपु्र ै कैवफयतहरु उल्लेख 
गरेको व्यहोराहरु नपढी नहेरी कायफ गरेको, ननमाफणको बेला Field मा स्वाभाववक रुपमा देख्खन े
अनभुतु हनुे अवस्थाको घलुनशील माटोको सम्बन्धमा ठेकेदार प्रनतनननधलाइफ थाहा भएको अवस्थामा 
वफल्डमा स्वत: थाहा हनुेमा थाहा पाउिँदा पाउिँदै पनन सोको ननराकरण गनफ केही नगरी ननमाफण कायफ 
गरेको देख्खयो। 

त्यसै गरी तत्कानलन आयोजना ननदेशक रमेश बस्नतेले बयानमा 2073/7/07 देख्ख 
2074/5/21 सम्म र 2075/1/15 देख्ख 2075/05/5 सम्म गरी दईु पटक आयोजना 
ननदेशकको हैनसयतमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा कायफरत नथएिँ भनी उल्लेख गरेको देख्खंदा ननजले 
मलु नहरको SIP/MC/ICB/02 को Defect Notification Period कायम रहिँदा आयोजनामा हाख्जर भई 
Defect Notification Period सवकन े नमनतमा पनन कायफरत नै रहेको कुरा स्वीकार गरेको देख्खयो। 
ननजले बयानमा मलु नहरको SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ म आयोजनामा आयोजना प्रमखुको 
हैनसयतले कायफ शरुु गदाफ कररब दइुफ वषफ अगानड नै सम्पन्न भइफसकेको अवस्था रहेको नथयो उक्त 
कायफ ननमाफण भए पिात आयोजनाबाट आवश्यकता अनसुार Defect Liability Period  थप भएको र सो 
अवधी नभत्र ननमाफणमा देख्खएको त्रटुीहरु समेत सच्याइफएको पाइफएको नथयो भनेता पनन ननज 
2073/7/07 कायाफलयमा हाख्जर हुिँदा Defect Notification Period कायम रहेको थप गररएको 
थवपएको Defect Notification Period  नमनत 2073/10/२ मा समाप्त हनुे अवस्था रहेकोमा सो 
समयमा ननज नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा कायफरत नै रहेको र सो समयमा Defect Notification 

Period थप गनफ सवकने अवस्था देख्खयो। एक पटक Canal Breach भए पिात नबनभन्न Test हरु तथा 
प्रनतवेदनहरुबाट समेत नहरको ननमाफण कायफ गणुस्तरहीन छ भन्न ेजानकारीमा आईसकेको अवस्थामा 
Defect Notification Period थप गरी नहरको आवश्यक ममफत संभार गरेर Defect Notification 

Period नभत्र नहरको परीक्षण (Test run) गरी गणुस्तरयकु्त नहरको सनुनख्ितता गनुफ पनेमा ननजले 
ठेकेदारसिँगको नमलेमतोमा सो कामहरु नगरी नगराई Defect Notification Period व्यनतत गराई 
ठेकेदारलाई ख्जम्मेवारीबाट उन्मकु्ती ददलाई गणुस्तरहीन नहर स्वीकार गरेको अवस्था देख्खयो। 
त्यसै गरी नमनत २०६५ चैत्र २६ देख्ख २०७० आख्श्वन १६सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. भई मलु 
नहरको SIP/MC/ICB/01 र SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ, SIP/MC/ICB/02 को IPC-1-8 सम्मको 
नबल भकु्तानी गने कायफमा संलग्न भएका सूयफदेव थापा क्षते्रीले म पवहलो पटक इख्न्जननयर पदमा 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा सरुवा भइफ जािँदा आयोजनाको पख्िमी मलुनहरको ICB-1 को ठेक्का पट्टा भइफ 
ननमाफण कायफको शरुुवाती चरण नथयो।सो समयमा मेरो ख्जम्मेवारीमा नहरको नडजाइन अनसुारको 
रेखाङ्कन गने, वन फडानी सम्बन्धी कायफ, सामान्य ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन र हेड वक्सफ सम्बन्धी केही 
ख्जम्मेवारी रहेका नथए। दोश्रो पटक 2069 जेष्ठ मवहनामा सरुवा भई नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा 
नस.नड.इ.  पदमा कायफरत रहदािँ कायाफलयबाट जारी भएका कायाफदेश अनसुारका ख्जम्मेवारी रहेका 
नथए। म जािँदा ICB-2 को नहर ननमाफणको काम शरुु भइफ सकेको नथयो। 2069/5/3 मा जारी 
भएको कायाफदेश अनसुार नै 15+002 देख्ख 16+000 (Contract No SIP/MC/NCB/-04) सम्मको 
मलु नहर तथा Structure हरुको ननमाफण कायफ आयोजना अन्तगफतका सम्पूणफ ननमाफण कायफहरुको 
Contract Management, जग्गा अनधग्रहण, भवन ननमाफण, 17+700 देख्ख 35+000 सम्म मलु 
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नहर तथा structure ननमाफण कायफ, चेनेज 35+00 देख्ख 50+000 सम्मको सभे, परामशफ सेवा 
सम्वन्धी कायफ नदी ननयन्त्रण तथा संस्थागत ववकास सम्बन्धी कायफ र मलु नहरको Contract No 

Sip/MC/ICB/01 अन्तगफतका बािँकी कामको ननरीक्षण सपुरीपेक्षण गने कायफहरु रहेका नथए भनी 
अनसुन्धानको क्रममा गरेको बयानमा मलु नहर ननमाफण कायफमा आफ्नो संलग्नता भएको कुरालाई 
स्वीकार गरेको देख्खयो।ननमाफणस्थलमा आफूले कायफ गदाफ मतुयत: कंवक्रटको  Strength test, माटोको 
Soil Moisture Content, Compaction, नगट्टीको  CBR, Grain Size आदद परीक्षणहरु गररन्थ्यो भने पनन 
नगटीको CBR गनुफ पने कुरा थाहा जानकारी हनुे तर माटोको CBR गनुफ पने कुरा थाहा नहनुलुाई 
स्वभाववक मान्न नमलेन। साथै ननजले बयानमा Specification बमोख्जमका परीक्षणहरु गनफका लानग छुटै्ट 
team लाइफ ख्जम्मेवारी ददइएको नथयो भने पनन उक्त Team बाट पनन सो Test भएको पाइएन। 
Specification मा उल्लेख भएका केही test हरुको Acceptable range Value नखलेुको हनुाले ती test 

हरु जस्तै Plastic limit,Liquid Limit आदद test नभएको देख्खन्छ भनेता पनन उक्त Test हरु Contract 

Document राख्न रोक लगाएको अवस्था कतैबाट भएको पनन देख्खंदैन भन ेछुट भएको Test हरु पनन 
ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातको GCC 7.4 (Testing) मा उल्लेख गररएको प्रावधान बमोख्जम गनफ 
सवकन ेनथयो भन्न ेननज समेतलाई थाहा जानकारी नभएको भन्न ेकुरा मान्न नमल्न ेअवस्था पनन देख्खएन 
ननजले उक्त छुट भएका Test हरु गराउन जरुरी छ भनी आयोजना प्रमखु लगायत कतै जानकारी 
गराएको पनन पाईएन। ननजले बयानमा compaction गदाफ Dry density वाख्ञ्छत range नभत्र परेकाले 
थप test हरु आवश्यक नभएको हनु सक्छ भनेता पनन Compaction test बाट मात्र Embankment को 
Strength पयाफप्त नहनुे कुरा ववज्ञको राय प्रनतवेदन र ठेकेदार प्रनतनननधको बयानबाट  समेत 
खनुलरहेको हुिँदा ननजले सो सम्बन्धमा जानकारी नलएर मात्र कायफ अगानड बढाउन ुपनेमा जानकारी 
ननलई ननमाफण कायफ गरेको अवस्था देख्खयो।Contract Document मा उल्लेख्खत Soil test सम्बख्न्धत 
प्रावधानमा उल्लेख्खत test हरु गदाफ Plastic limit, Liquid limit त यवकन हनु्थ्यो होला तर त्यसैको 
आधारमा Embankment Filling को लानग अनपुयकु्त हनुे ननक्यौल सो Contract Document बाट 
प्रष्ट् याउन सवकने देख्खदैन भनेता पनन Dr. Bishwa R.S. Shahi ले November, 2016 मा मलु नहर 
चेनेज 0+000 देख्ख 35+000 सम्मको Assessment सवहत पेश गरेको प्रनतवेदनमा Dispersive soil 

को Plasicity low to medium हनुे भनी उल्लेख गररएको र परीक्षण गररएको माटोको Plasticity 

एकदमै न्यून देख्खएको परीक्षण प्रनतवेदनबाट खलेुको हुिँदा सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा अननवायफ गनुफ 
पने भनी उल्लेख गररएको Atterberg’s limit test (Plastic limit, Liquid limit) ननमाफणको क्रममा 
गररएको भए तत्कानलन अवस्थामा नै सो स्थानको माटोको कमजोरीको बारेमा यवकन हनुे अवस्था 
देख्खयो।ननजले बयानमा परामशफदाताबाट Design Review नभएको भनी उल्लेख गरेको देख्खयो। 
ननजले नहर ननमाफणको तेश्रो वषफमा ख्ििरी नख्जक नहर टुट्न गएको र त्यसको ववस्ततृ छानववनको 
क्रममा नहरको केही भागमा Dispersive Soil रहेको तथ्य सनु् नमा आयो। नहर ननमाफणका क्रममा 
मन्त्रालय, ववभाग हदैु ववनभन् न ननकायबाट ननरीक्षण भएको साथै सतफकता केन्रबाट Technical Audit 

समेत हुिँदा सो प्रकारको माटो बारे कही कतै कसैले उल्लेख नगरेको र त्यस्तो प्रकारको माटोको 
बारेमा कुनै प्राववनधकलाइफ पनन जानकारी रहेको नथएन भनेता पनन Feasibility study report  हरुमा 
ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (Ch 17+700 to 35+000) खण्डमा रहेको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा थपु्रै 
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कैवफयतहरु उल्लेख गरेको व्यहोराहरु नपढी नहेरी ननमाफण कायफ गरेको अवस्था देख्खयो।ननजले 
बयानमा घलुनशील माटोको सम्बन्धमा नसंचाइफ ववभागका कोही कसैलाइफ पनन थाहा जानकारी नथएन 
भनी अनववज्ञता देखाए पनन एउटा ख्जम्मेवार पदमा बसेको रािसेवकले कुनै ववषयमा ज्ञान भएन, कसैले 
पनन भनेन/् नसकाएनन ्भन्न ेजस्ता गैर ख्जम्मेवारीपूणफ कुरा उल्लेख गनुफ उपयकु्त नहनु े देख्खंदा गलत 
त्रवुटपणुफ कायफबाट उन्मकु्ती नलन खोजेको देख्खयो  भने ननमाफण कायफ गररन े स्थलको माटोको 
गणुस्तरकै पवहचान नगरी सो गनेतफफ  हनुे पहल नगरी माटोको गणुस्तरको यवकन गनफको लानग 
देखाइएका दशाफइएका Report को व्यहोराहरुलाइफ नहेरी नपढी नहर ननमाफण गने कायफमा संलग्नता 
रहेको देख्खयो।ननजले साइट इख्न्जननयरको प्रत्यक्ष ननगरानीमा भएका कामको नाप जािँच गरी 
आवश्यक गणुस्तर जािँचका प्रनतवेदन संलग्न गरी ठेक्का पट्टा सम्िौता अनसुार भकु्तानीको लानग 
नसफाररस गरेको हो भनेता पनन ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गररएको सबै Test हरु 
नगरी नगराई नबल भकु्तानीमा संलग्न भएको देख्खयो। 
त्यसै गरी नमनत २०६७ बैशाख १७ देख्ख २०६८ अषाढ २६ सम्म र २०६९ जेष्ठ ३ देख्ख 
२०७० भार २० सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. पदमा रही SIP/MC/ICB/01 र SIP/MC/ICB/02 को 
ननमाफण कायफमा तथा SIP/MC/ICB/02 को  IPC-8 सम्मको भकु्तानी गने कायफमा संलग्न भएका योगेन्र 
नमश्रले बयानमा उक्त कायफलयमा रहिँदा आयोजनाको ननमाफण कायफको सवुरीवेक्षण गने, इख्न्जननयरबाट 
पेश भएका Drawing, Test Reports, Bill हरु चेकगरी आयोजना प्रमखु समक्ष पेश गने ख्जम्मेवारी 
नथयो। आयोजनामा रहदािँ मैले Main Canal ननमाफणको ICB-1को नबच नतरको ननमाफणको कायफ (एक 
वषफ), ICB-2  को सरुुवाती नतरको ननमाफणको कायफमा (कररब एक वषफ) संलग्न नथएिँ, म 2067 
वैशाखमा जािँदा ICB-1 को ननमाफण कायफ चनलरहेको नथयो, Canal को Alignment  पवहल्यै Fix भै 
सकेको, रुखहरु कावटसकेको, Earth work को कायफहरु पनन अनधकांश सम्पन् न भै सकेको अवस्था 
नथयो, यो बेलामा मैले नहर ननमाफण हुिँदा हनुे कायफहरु Drawing / Running Bill  चेक गने,Contract 

Management को कायफहरु गथें भन्न े व्यहोराहरु उल्लेख गरी नहर ननमाफण कायफमा आफ्नो 
संलग्नतालाई स्वीकार गरेको देख्खयो।ननजले बयानमा Contract Document मा Atterberg’s limit test 

लाइफ As and when required भनेको, यो test गराउन आयोजना प्रमखुबाट पनन कुनै ननदेशन नभएको, 
नसिँचाइ ववभागले ववगत देख्ख हालसम्म बनाएका नहरहरुमा पनन embankment मा compaction 

achieved भएको अवस्थामा अन्य test हरु गरेको अनभुव नभएको, अन्य test बाट quality assured 

भएको हुिँदा Engineer र परामशफदाताले पेश गरेको नबल भकु्तानीको लानग नसफाररश गरेको हो भनेता 
पनन ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख्खत Test हरु समेत नगरी ननमाफण कायफ गरेको देख्खयो भने सो Test हरु 
गनफ अननवायफ छ भनी आयोजना प्रमखुलाई जानकारी गराउने तफफ  पहल गरेको पनन देख्खएन।ननजले 
बयानमा ननमाफणको नसलनसलामा Dispersive Soil भन्न े थाहा भएन र नसिँचाइ ववभागको हालसम्मको 
History मा कही ंकतै पनन Dispersive Soil मा काम गरेको अनभुव नभएको हुिँदा कसैले पनन यो 
समस्यालाइफ आिँकलन गनफ सवकएन भनतेा पनन पनन एउटा ख्जम्मेवार पदमा बसेको रािसेवकले कुनै 
ववषयमा ज्ञान भएन भन्न े जस्ता गैरख्जम्मेवारीपूणफ कुरा उल्लेख गनुफ उपयकु्त नहनुे देख्खंदा गलत 
त्रवुटपणुफ कायफबाट उन्मकु्ती नलन खोजेको देख्खयो। ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका test हरु समेत 
नगरी नगराइफ भकु्तानी ददएको साथै Feasibility study report  हरुमा ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (Ch 
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17+700 to 35+000) खण्डमा रहेको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा थपु्रै कैवफयतहरु उल्लेख गरेको 
व्यहोराहरु नपढी नहेरी ननमाफण कायफ गरेको अवस्था देख्खयो।ननजले Specification ले तोकेको Code 

मा पनन test को procedure मात्र भएको, Range नभएको कनत आए प्रयोग गने, कनत आए प्रयोग 
नगने भन्न ेकतै उल्लेख नभएको, महाननदेशकज्यूबाट ख्स्वकृत Design, estimate drawing, Alignment 

हरु हामीले पररवतफन गने अवस्था नरहेको भनेता पनन अपगु र हनुपुने कुराहरुलाई ठेक्का सम्िौता 
सम्बन्धी कागजातको GCC 7.4 (Testing) मा उल्लेख गररएको प्रावधान बमोख्जम आयोजना प्रमखु 
(इख्न्जननयर) माफफ त आवश्यकता अनसुार ठेक्का सम्िौतामा अस्पष्ट तररकाले उल्लेख गररएका र 
उल्लेख नै नगररएका test हरु समेत ठेकेदारलाई नलख्खत रुपमा ननदेशन ददई गराउन सवकने प्रावधान 
हुिँदा हुिँदै तद्अनरुुप आवश्यक देख्खएका Test हरु गने गराउन े तफफ  कुनै पहल नगरेको तथा 
Contract Document बमोख्जमको परीक्षणहरु नगराई ननमाफण कायफलाई अख्घ बढाएको देख्खयो। 
त्यसै गरी नमनत २०६७ माघ ३ देख्ख २०७१ बैशाख ८ सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. भई मलु 
नहरको SIP/MC/ICB/01 र SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ, SIP/MC/ICB/02 को IPC-1-12 सम्मको 
नबल भकु्तानी गने कायफमा संलग्न भएका श्याम बहादरु काकीले बयानमा आफू आयोजनाको ननमाफण 
कायफमा संलग्न रहेको स्वीकार गदै Contract Document को Specification मा भएका test हरु भएकै 
हनु ्भनेता पनन उल्लेख्खत Test हरु गराएको देख्खएन। ननजले Specification मा उल्लेख भएका केही 
test हरुको हकमा Acceptance range Value यवकन साथ नखलेुको हनुाले नत test हरु 
नभएको,Tender Document मा उल्लेख भए अनसुार केही test हरुमा “As and when Required by 

Engineer” भन्न ेSpecification को Soil Sampling & testing मा उल्लेख भएकोले आयोजनाबाट ती test 

हरुन भएका हनु सक्छ भने गणुस्तरहीन माटोको कारण बनेको नहर भख्त्कई कामयावी नभएको 
पाईएबाट सो Test हरु अपररहायफ नथए भन्न ेतथ्य पवुष्ट भएकोले ननजले जानीजानी लापरवाहीका साथ 
गनुफ पने test हरु नगराएको तथा अपगु र हनुपुने कुराहरुलाई ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातको 
GCC 7.4 (Testing) मा उल्लेख गररएको प्रावधान बमोख्जम आयोजना प्रमखु (इख्न्जननयर) माफफ त 
आवश्यकता अनसुार ठेक्का सम्िौतामा अस्पष्ट तररकाले उल्लेख गररएका र उल्लेख नै नगररएका test 

हरु समेत ठेकेदारलाई नलख्खत रुपमा ननदेशन ददई गराउन सवकने प्रावधान हुिँदाहुिँदै तद्अनरुुप 
आवश्यक देख्खएका Test हरु गने गराउने तफफ  कुनै पहल नगरेको  देख्खयो।ननजले बयानमा 
Consultant हरु construction supervision का लानग परामशफदाता ननयकु्ती गररएका र ननजहरुको मूतय 
भनूमका ननमाफण कायफहरुको सपुरनभजन, ड्रइङ आदी  चेकजािँच गने, गणुस्तर ननधाफरण सम्बन्धी काम 
रहेको कुरा आयोजना र परामशफदाता बीच भएको सम्िौताको Scope of Work मा Design Review of 

necessary भनी उल्लेख रहेको भनेता पनन सम्िौता बमोख्जमको कायफहरु नगराई भकु्तानी कायफको 
नसफाररसहरु गरेको पाईयो। 

यसै गरी नमनत २०६९ जेष्ठ २९ देख्ख २०७२ आख्श्वन २५ सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. पदमा रही 
SIP/MC/ICB/01 र SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफमा तथा SIP/MC/ICB/02 को IPC 2 देख्ख IPC-18 
सम्मको नबलहरु भकु्तानी गने कायफमा संलग्न भएका सशुीलचन्र देवकोटाले बयानमा आफू 
आयोजनाको ननमाफण कायफमा संलग्न रहेको र Contract Document मा उल्लेख्खत सम्पूणफ test हरु 
सामान्यतया अननवायफ रुपमा गराउन ुपने प्रावधानलाई स्वीकार गरेको पाईयो। यसरी आफूले स्वीकार 
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गरेको अननवायफ रुपमा गराउन ुपने Test का प्रावधानहरुलाई Test गराएर मातै्र ननमाफण कायफ अख्घ 
बढाउन े तफफ  ननजबाट कुनै सकृयता देखाएको पाईएन  भन े नबल भकु्तानीको लानग नसफाररस गने 
कायफमा कृयाशील रहेको देख्खयो। ननजले Alignment मा Cohesive Type को माटो भेवटएको, जनु माटो 
Embankment construction को उत्तम हो। त्यसैले Cutting area को माटो Embankment को लानग 
प्रयोग गररएको, नहरको Alignment 35 वक.नम सम्म जंगल एररयाबाट गएको र माटोको प्रकार एकै 
प्रकारको रहेकोले Design, Estimate गदाफ नै cutting को माटो प्रयोग गरी नहरको Embankment 

बनाउन े प्रावधान राख्खएको भनी उल्लेख गरे पनन माटोको Embankment ननमाफणमा प्रयोग गररएको 
माटोको परीक्षण नबना नै प्रयोग गराएको अवस्था देख्खयो। ननजले परामशफदाताको Construction 

supervision, Quality Control, Contract management मा आयोजनालाइफ सहयोग गने र Design 

Review गने भनूमकामा रहेको उल्लेख गरेतापनन सो अनरुुप परामशफदाताबाट कायफहरु गने गराउनेतफफ  
कुनै भनूमका ननभाएको पाईएन।ननजले ननमाफण सम्पन्न पश् चात DLP को समयमा आएर नहरमा क्षनत 
भएको र आयोजनाले expert को input नलए पनछ मात्र Embankment क्षनतको कारण Dispersive Soil  
भन्न ेथाहा भएको र Dispersive Soil को कारण नहरमा क्षनत भएको भनी बयानमा उल्लेख गरेकोमा 
Feasibility Report मै Soil का समस्याहरुको बारेमा थाहा भैसकेको अवस्थालाई ध्यान नददएको 
कारण पवहचान हनु सक्ने Dispersive Soil को पवहचान नभई उक्त Dispersive Soil मा ननमाफण 
गररएको बनोट भख्त्कएको पाईयो।ननजले Contract Document  मा उल्लेख्खत गररएका test बाट 
Canal Embankment  मजवतु नै भएको पाइएकोले अन्य Test हरु गररएन भन ेDesign discharge 

भन्दा ननकै कम पानी नहरमा पठाउिँदा पनन बाराम्बार नहरको Embankment नै भख्त्कने अवस्था 
देख्खएको हनुाले ननजको भनाईमा कुनै सत्यता नभएको पाईयो। 
त्यस्तै नमनत २०७० बैशाख ४ देख्ख २०७० चैत्र २४ सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. भई मलु नहरको 
SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ, SIP/MC/ICB/02 को IPC-7 देख्ख 12 सम्मको नबल भकु्तानी गने 
कायफमा संलग्न भएका कृष्ण प्रसाद सवेुदीले बयानमा आफू आयोजनाको ननमाफण कायफमा संलग्न रहेको, 
Main Canal को ननमाफण कायफमा Contract Document मा उल्लेख्खत Specification अनसुार Field 

Moisture Content test,  Dry Density test, compantion test  चेक गरेको तर Atterberg’s limit 

सम्बन्धी Test नगररएको स्वीकार गरेको र सो test गनफ आयोजना ननदेशक तथा ववभागबाट पनन 
ननदेशन नभएको उल्लेख गरेको साथै Atterberg’s Limit test नगनुफ वास्तममा test Overlook भएको नै 
हो भनी स्वीकार गरेको अवस्था पाइयो।Main Canal को Embankment  भख्त्कनका कारणहरुमा 
ननमाफण पश् चात देख्खएको Rain cut Gulley Potholes हरु ममफत हनु नसक्न,ु लामो समय सम्म ननमाफण 
संम्पन् न पनछ नहर संन्ञ्चालन हनु नसक्न ु,नहरमा पानी संञ् चालन हनु नसक्दा नहरको Embankment 

मसुा तथा अन्य ख्जवले समेत बासस्थान वनाउने भएकोले Seepage हनु सक्न,े ननमाफण संपन्न पिात 
नहरको ममफत (टेष्ट रन नभएको अवस्था) हनु नसक्न,ु Defect Liability Period मा समेत नहरको 
Vulnerable Point हरु Identified नगरी उख्चत ममफत र Re-medial Measured हरु नअपनाउन ु हनु 
सक्छ भनी खलुाएको देख्खयो। 
त्यसै गरी नमनत 2070 चैत्र 27 देख्ख 2071 आख्श्वन 10 सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. भई मलु 
नहरको SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ, SIP/MC/ICB/02 को IPC-13 देख्ख 15 सम्मको नबल भकु्तानी 
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गने कायफमा संलग्न भएका प्रमेराज ख्घनमरेले बयानमा  म 2066 जेष्ठ देख्ख 2066 असोज सम्म 

इख्न्जननयरको रुपमा र 2071 बैशाख देख्ख 2071 असोज 9 सम्म नस.नड.इ को रुपमा नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनामा कायफरत रही इख्न्जननयरको Main canal को ICB-1 को Alignment survey, रुख 
कटान जस्ता प्रारख्म्भक कायफमा मात्र सररक भई छ मवहना कायफ गरेको र नस.नड.इफ को रुपमा main 

canal को ICB-2 को ननमाफण कायफको Construction Supervision कायफमा संलग्न रहेको भनी आफ्नो 
संलग्तालाई स्वीकार गरेको देख्खयो। ननजले बयानमा Soil को Field Density Test मा Result राम्रो 
आएको  र Atterberg’s  limit test लाइफ As and when required by engineer भननएकोले Compaction 

test मा ठीक भएको माटोलाई Atterberg limit test गनफ त्यो समयमा जरुरी नठानेर नगररएको, 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनामा म छोटो अनधमा मात्र रहेको, म योजनामा संलग्न हनुे समयमा ICB-1 को 
कायफ सवकएको र ICB-2 को पनन अनधकांश कायफहरु सम्पन्न भइफ सकेको र त्यसमा पनन Soil को काम 
अनत न्यनु मात्र बािँकी भएको, योजनामा ICB-1 देख्ख नै गरी आएका Test र ICB-2 मा पनन जनु Test 
हरु चल्दै आएका नथए नतनै Test हरु लाइफ ननरन्तरता ददईएको,   Permeability Test, CBR Tests, 

Soil Stability Analysis हरु नगररएको भनी उल्लेख गरेको देख्खए पनन ननजले त्रवुटपूणफ तररकाले 
भैरहेको ननमाफण कायफलाई ननरन्तरता ददई नबल भकु्तानी गने कायफमा संलग्न भएको पाईयो।  
त्यसै गरी नमनत २०७१ जेष्ठ ११ देख्ख २०७२ आख्श्वन २९ सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. पदमा रही 
SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफमा तथाSIP/MC/ICB/02 को IPC 14 देख्ख IPC-18 सम्मको भकु्तानी 
गने कायफमा संलग्न भएका बीरनसंह धामीले बयानमा आफू ननमाफण कायफ कररब 88% कायफ सम्पन्न 
भइसकेको अवस्थामा आयोजनामा हाख्जर भएको र Embankment ननमाफण कायफ सम्पन् न भइसकेको 
उल्लेख गरेतापनन IPC-14 देख्ख IPC-18 सम्मको ५ वटा नबलहरुको रकम भकु्तानीको नसफाररसमा 
संलग्न रहेको देख्खयो। 

नमनत २०७२ भार ४ देख्ख हालसम्म आयोजनाको नस.नड.इ. पदमा रही SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण 
कायफमा तथा SIP/MC/ICB/02 को IPC 15 देख्ख IPC-18 सम्मको भकु्तानी गने कायफमा संलग्न भएका 
प्रकाश बहादरु काकीले बयानमा अन्य सबै test गराइए पनन Contract Document मा खलुाईएका 
test हरु मध्ये माटोको Embankment को हकमा Moisture/ Density/ Compacpion  test हरु 
गररएको र Atterberg’s  limit र Grain size Analysis को test हरु नगररएको अवस्था रहेको उल्लेख 
गरेको देख्खयो।ननजले Cutting Source को माटो र  Density/Mosture/Compaction ले राम्रो ननतजा 
देख्खएको हुिँदा पनन छुटेका test हरु गराइ रहन आवश्यक नपने महससु भएकोले नगररएको, Cutting 

Material नै प्रयोग गदाफ Embankment Filling का लानग जनुसकैु प्रकारको माटो प्रयोग गनफ सवकने 
नभए पनन सरुुदेख्खको DPR मा नै Cutting Material (नहरकै) को माटो सम्बन्धमा प्रश्न नउठाइएकोले 
पनन आश्वस्त रहन सक्न े अवस्था रहेको भनेता पनन Feasibility study report  हरुमा ठेक्का नं. 
SIP/MC/ICB/02 (Ch 17+700 to 35+000) खण्डमा रहेको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा थपु्रै 
कैवफयतहरु उल्लेख गरेको व्यहोराहरु तफफ  ध्यान नपयुाफई बािँकी भकु्तानी ददने काम गरेको देख्खयो। 
Liquid limit, Plastic limit, Plasticity Index आददको उपयकु्त Value को सम्बन्धमा Contract 

Document/ Specification मा कुनै उल्लेख नभएकोले पनन ती Test हरु नगराउन े अवस्था रहेको 
नरहेको भनेता पनन ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातको GCC 7.4 (Testing) मा उल्लेख गररएको 
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प्रावधान बमोख्जम आयोजना प्रमखु (इख्न्जननयर) माफफ त आवश्यकता अनसुार ठेक्का सम्िौतामा अस्पष्ट 
तररकाले उल्लेख गररएका र उल्लेख नै नगररएका test हरु समेत ठेकेदारलाई नलख्खत रुपमा ननदेशन 
ददई गराउन सवकने प्रावधान हुिँदाहुिँदै तद्अनरुुप आवश्यक देख्खएका Test हरु गने गराउनेतफफ  कुनै 
पहल नगरेको  देख्खयो। ननजले प्रयोगमा आइरहेका Test हरु (जस्तैाः Density, Moisture, Contant 

Compaction  Analysis तथा PL, LL, PI आदी वा अन्य Chemical Testहरु ) बाट माटोको Dispersive को 
बारेमा पत्ता लगाउन नसवकने भनेता पनन Dr. Bishwa R.S. Shahi ले November, 2016 मा मलु नहर 
चेनेज 0+000 देख्ख 35+000 सम्मको Assessment सवहत पेश गरेको प्रनतवेदनमा Dispersive soil 

को Plasicity low to medium हनुे भनी उल्लेख गररएको र परीक्षण गररएको माटोको Plasticity 

एकदमै न्यून देख्खएको परीक्षण प्रनतवेदनबाट खलेुको हुिँदा सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा अननवायफ गनुफ 
पने भनी उल्लेख गररएको Atterberg’s limit test (Plastic limit, Liquid limit) ननमाफणको क्रममा 
गररएको भए तत्कानलन अवस्थामा नै सो स्थानको माटोको कमजोरीको बारेमा यवकन हनुे अवस्था 
देख्खयो।ननजले आयोजनाको ववनभन् न प्याकेजको लानग छुट्टाछुटै परामशफदाता ननयकु्त भएका,  ननजहरुको 
भनूमका मलुताः ननणाफयक नभइफ आयोजनालाई ननमाफण सपुररवेक्षणको रुपमा नडजाइन, ननमाफण गणुस्तर 
ननयन्त्रण आददको बारेमा सूिाव/सल्लाह ददने रुपमा रहेको, Contract Agreement को TOR मा 
“Design Review, if Necessary” भन्न े प्रावधान रहेको, प्रत्येक नहर खण्ड/संरचनाको ननमाफण अख्घ 

Consultant बाट Design Review छलफल पश् चात Working Drawing तयार हनुे र त्यसलाइफ सबै 
सम्बख्न्धत पक्षले प्रमाख्णत गने गररएको , Design Review गने गरेको तर त्यसको प्रनतवेदन माग गने 
नगरेको उल्लेख गरेतापनन सो अनरुुप परामशफदाताबाट कायफहरु भए नभएको तफफ  सोच नबचार नपयुाफई 
बािँकी ननमाफण कायफलाई समथफन जनाइफ नबल भकु्तानीको नसफाररस गरी पणुफता ददने भनूमका ननभाएको 
पाईयो। 
त्यसै गरी नमनत २०६५ चैत्र ११ देख्ख २०६९ बैशाख २८ सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. पदमा रही 
SIP/MC/ICB/01 को ननमाफण कायफ तथा SIP/MC/ICB/02 को नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने 
कायफमा संलग्न भएका मीनराज ढकालले बयानमा SIP/MC/ICB/02अन्तगफत चे.नं. 15+00 देख्ख 
35+00सम्म ववनभन् न ववदेशी तथास्वदेशी परामशफ दाताहरुबाट नहरको रेखाङ्कन फरक-फरक 
स्थानबाट गररएकोले सो को अध्ययन गरी नहरको फाइनल रेखाङ्कन ननक्यौल गरेको, चे.नं.15+00 
देख्ख 35+00सम्मको लागत अनमुान तयार गने कायफमा संलग्न रहेको साथै Contract Procurement 

गरी नहर रेखाङ्कन (Layout)  गने कायफमा संलग्न भएको कुरा स्वीकार गरेको देख्खयो। बयानमा 
ननजले सो क्रममा रेखाङ्कनका अधारहरुमा Maximizing command area, Minimizing filling / avoiding 

filling zone as for as possible, एउटा Alignment high cutting (>30m) र अको Alignment high filling 

(>10m) बाट गएकोले बीचको भागबाट Cutting / Filling  लाइफ ध्यानमा राख्खएको, Rugged 
Topographyलाइफ Avoid गररएको,  कररब 3/4 मवहनाको स्थलगत अध्ययन, Level Survey बाट 
रेखाङ्कनको ननक्यौल गररएको, ववनभन् न ववकल्पहरुको अध्ययन भएको र अन्तराफविय परामशफदाता 
सदस्यहरुबाट गररएको Soil test लाइफ नै आधार माननएको भनेतापनन Feasibility study report हरुमा 
ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (Ch 17+700 to 35+000) खण्डमा रहेको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा 
माटोको घलुनशीलता लगायत अन्य थपु्र ै कैवफयतहरु उल्लेख गरेको व्यहोराहरुलाई वेवास्ता गरी 
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माटोको गणुस्तरको यथाथफतालाई ध्यान नै नददई कमजोर र गणुस्तरहीन माटोको प्रयोग 
Embankment ननमाफणमा गने गरी गणुस्तरहीन नहर नडजाईन तयार गरेको देख्खयो।ननजले बयानमा 
ववनभन्न ववकल्पहरुको अध्ययन भएको भनीएतापनन के कस्ता ववकल्पहरुको के कुन नबधी अपनाइफ 
कुन कुन Level मा अध्ययन गरी के ननष्कषफ ननकानलएको नथयो, सो सम्बन्धमा सप्रमाण स्पष्ट पानफ 
सकेको देख्खएन। त्यसैगरी बयानमा Design गरी ववनभन्न परामशफदाताबाट गररएको Soil test लाइफ नै 
आधार माननएको भनी उल्लेख गरेपनन सो पेश गनफ सकेको पाइएन भने आयोजना कायफलयबाट समेत 
प्राप्त भएको देख्खएन। Fesibility Study report लाइफ नै मलु आधार मानी Design गने ननजले उक्त 
ररपोटले औलं्याएको ICB-2 खण्डमा भएको माटोको कैवफयतहरुलाइफ अध्ययन छलफलहरु नै नगरी 
अरबौं लगानी हनु ेराविय गौरवको आयोजनाको Design Estemate हचवुाको आधारमा Detail Project 

Report नबना नै गरेको देख्खयो।ननजले नसंचाइफ ववभागले वषौं देख्ख प्रयोग गदै आएको Contract 

Document प्रयोग गररएको, प्रचनलत Soil Test हरुबाट ठुला ठुला नसंचाइफ आयोजना ननमाफण भएका र 
नतनले हालसम्म पनन राम्र ैकाम गरररहेको हनुाले Contract Document मा थप Permeability test, CBR 

Tests, Slope Stability Analysis हरु समावेश नगररएको हो भनी स्पष्ट पानफ खोजेको देख्खए पनन प्रत्येक 
ननमाफणस्थलमा माटोको प्रकृनत उही नभै फरक फरक हनुे सामान्य जानकारीमा हनु े ववषयलाई पनन 
अन्यथा तकफ  गरी बयानमा आफ्नो अनकुुलको व्यहोरा उल्लेख गरी ख्जम्मेवारीबाट पख्न्छन खोजेको 
देख्खयो।  
त्यसै गरी नमनत २०६६ कानतफक १६ देख्ख २०६७ जेष्ठ ४ सम्म आयोजनाको नस.नड.इ. पदमा रही 
SIP/MC/ICB/01 को ननमाफण कायफ तथा SIP/MC/ICB/02को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेकजािँच 
गने सनमनतको सदस्य रही कायफ गने रनबनाथ बाब ु शे्रष्ठले बयान गदाफ नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 
अध्ययन, नडजाइन, Contract Document तयारी आदद कायफमा मेरो संलग्नता नथएन भने पनन 
SIP/MC/ICB/02 को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेकजािँच गने सनमनतको सदस्य रही कायफ गरेको 
अवस्था आयोजना कायाफलयबाट प्राप्त  कागजातबाट देख्खयो भने ननजलाई उक्त प्याकेजको नडजाइन 
तथा लागत अनमुान चेकजािँच गने सनमनतको ख्जम्मेवार सदस्यको रुपमा तोकेको अवस्था वटप्पणी 
कागजातको प्रनतनलपी समेतबाट देख्खन आइफ ननज सदस्यहरुको सनमतले पेश गरेको प्रनतवेदनमा ननजले 
दस्तखत समेत गरेको अवस्था पाइयो। सो नहर र संरचनाको Construction  Supervision, Payment  
र Contract Management मा म  नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयरको पदीय भनूमकामा नथएिँ भनी 
खलुाएको देख्खयो। Feasibility study report हरुमा ठेक्का नं. SIP/MC/ICB/02 (Ch 17+700 to 35+000) 

खण्डमा रहेको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा माटोको घलुनशीलता लगायत अन्य थपु्रै कैवफयतहरु 
उल्लेख गरेको व्यहोराहरुलाई वेवास्ता गरी माटोको गणुस्तरको यथाथफतालाई ध्यान नै नददई, 
Feasibility Study Report मा उल्लेख गररएका माटोको गणुस्तर सम्बन्धी कैवफयतहरुलाई Verify गनफ 
माटोको गणुस्तर सम्बन्धी कुनै पनन परीक्षण नगरी कमजोर र गणुस्तरहीन माटोको प्रयोग 
Embankment ननमाफणमा गने गरी ववस्ततृ अध्ययन नबना नै गणुस्तरहीन तररकाले गररएको नहरको 
नडजाईनलाई सनमनतमा रहेर समथफन गरेको पाईयो।आयोजना कायाफलयले तयार गरी चेक जािँच 
ननरीक्षणको नननमत्त ववभाग समक्ष पठाएको कागजातहरु ववस्ततृ चेक जािँच गरी आयोजनाले बनाएको 
नडजाइनलाई पूणफता ददनको नननमत्त सनमनत गठन भएको अवस्थामा ननजले उक्त सनमनतको सदस्यको 
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हैनसयतले Soil Test/Soil exploration गनफ लगाई, Technical Specification  तयार गरी गराई नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजनाको Feasibility Study Report ववस्ततृमा अध्ययन गरेर मात्र मातहत आयोजना 
कायाफलयबाट पेश भएको नडजाइनको पूणफता चेक जािँच गरी स्वीकृनतको लानग अख्घ बढाउन ुपनेमा सो 
नगरी ववभागले ददएको गहन ख्जम्मेवारीलाई िारा टाने वहसाबले मात्र सनमनतको सदस्यको भनूमका 
ननवाफह गरेको पाईयो। 

त्यसै गरी आयोजनाको SIP/MC/ICB/02को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक गने सनमनतमा संयोजक 
भई कायफ गरेका नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन सपुररटेख्न्डङग इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मीले बयानमा 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको Main canal ICB-2 को लागत अनमुान तथा Design Check जािँच गने 
सनमनतमा संयोजकको रुपमा रहेको र सनमनतले इख्न्जननयररङ नम्सफ तथा प्रचनलत आनथफक ऐन ननयमको 
पररनधनभत्रका ववषयमा अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गरेको नथएिँ भनी आफ्नो संलग्नतालाई स्वीकार 
गरेको देख्खयो।ननजले बयान गदाफ योजना महाशाखामा कायफरत रहेको र ठुला नसंचाइफ आयोजनाहरुको 
नडजाइन इवष्टमेट ख्स्वकृत गनुफ पूवफ उक्त महाशाखालाइफ चेकजािँच गनफ पठाउिँने गरेको, यस सन्दभफमा 
नसक्टा नसंचाइफ योजनाको Main canal को ICB-2को लागत अनमुान स्वीकृनतका लानग ववभागमा 
आएकाले सो को अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गनफ सनमनत गठन भएको, नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको 
मलु नहरको lining bed मा  Pressure Release का लानग पाइप राख्न सिुाव ददइएकोमा सोही अनसुार 
नतन Row मा UPVC Perforated Pipe राख्खएको, छुट भएका Drawing हरु समावेश गनफ भननएकोमा 
सो अनसुार पेश भएको, Rate Analysis  अख्घल्लो वषफको भएकोमा अद्यावनधक गनफ सिुाव गररएकोमा 
सोही अनसुार भएको, Embankment बनाउन आवश्यक पने माटोको लानग Haulage distance र 

Borrow area define गने भन्न ेभननएकोमा यसलाइफ स्पष्ट पाररएको, ननमाफण कायफको गणुस्तर कायम 
गनफका लानग Technical Specification तयार गरी कायाफन्वयन गनफ राय ददईएको भनेपनन Soil 

Test/Soil exploration को वववरण नै प्राप्त नभएको, ननमाफण कायफको गणुस्तर कायम गनफको लानग 
Technical Specification  तयार गने सिुाव ददइएको, नसंचाइफ आयोजनाको Feasibility Study Report 
पेश गररएको नथएन भन्न े ननजको बयानबाट समेत Feasibility study report हरुमा ठेक्का नं. 
SIP/MC/ICB/02 (Ch 17+700 to 35+000) खण्डमा रहेको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा माटोको 
घलुनशीलता लगायत अन्य थपु्रै कैवफयतहरु उल्लेख गरेको व्यहोराहरुलाई वेवास्ता गरी माटोको 
गणुस्तरको यथाथफतालाई ध्यान नै नददई, Feasibility Study Report मा उल्लेख गररएका माटोको 
गणुस्तर सम्बन्धी कैवफयतहरुलाई Verify गनफ माटोको गणुस्तर सम्बन्धी कुनै पनन परीक्षण नगरी 
नगराई नबना Specification तयार गररएको कमजोर र गणुस्तरहीन माटोको प्रयोग Embankment 

ननमाफणमा गने गरी गणुस्तरहीन तररकाले गररएको नहरको नडजाईनलाई सनमनतमा रहेर संयोजकको 
हैनसयतले समथफन गरेको पाईयो। आयोजना कायाफलयले तयार गरी चेक जािँच ननरीक्षणको नननमत्त 
ववभाग समक्ष पठाएको कागजातहरु ववस्ततृ चेक जािँच गरी आयोजनाले बनाएको नडजाइनलाई पूणफता 
ददनको नननमत्त सनमनत गठन भएको अवस्थामा ननजले उक्त सनमनतको संयोजकको हैनसयतले Soil 

Test/Soil explorationगनफ लगाई, Technical Specification  तयार गरी गराई नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनाको Feasibility Study Report ववस्ततृमा अध्ययन गरेर मात्र मातहत आयोजना कायाफलयबाट 
पेश भएको नडजाइनको पूणफता चेक जािँच गरी स्वीकृनतको लानग अख्घ बढाउन ु पनेमा सो नगरी 
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ववभागले ददएको गहन ख्जम्मेवारीलाई िारा टाने वहसाबले मात्र सनमनतको संयोजकको भनूमका ननवाफह 
गरेको पाईयो। 
त्यसै गरी आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक गने सनमनतमा भई 
कायफ गरेका नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयर आख्शषभर खनालले बयानमा 
नसक्टा नसंचाइफ आयोजनाको Main canal ICB-2 को लागत अनमुान तथा Design Check जािँच गने 
सनमनतमा मेरो सदस्यको भनूमका रहेको र नसक्टा नसंचाइफबाट प्राप्त भएको Main Canal को ICB-2 को 
लागत अनमुान तथा Design को अध्ययन गरी सनमनत माफफ त राय बिुाईएको नथयो भनी आफ्नो 
संलग्नतालाई स्वीकार गरेको देख्खयो। ननजले बयानमा लाईननङ्ग वेडमा Pressure Release Pipe राख्न 
सिुाव ददइएकोमा 3 Row Perforated UPVC Pipe  राख्खएको वववरण प्राप्त भएको, छुट भएका 
Drawing समावेश गरी पेश गनुफ भनकेोमा सो अनसुार पेश गरेको, Rate analysis अख्घल्लो आ.व.को 
पेश भएकोलाई अद्यावनधक गनफ भननएकोमा सोही अनसुार भएको, माटोको  Haulage सम्बन्धमा Rate  

analysis मा चेनेज 32+000 देख्ख 35+000 सम्म 200 नम मात्र तोवकएको तर उक्त क्षेत्रमा 
घना जंगल भएकोले ठेक्का गदाफ लामो दरुीबाट माटो ल्याउिँदा समस्या हनुे औलं्याइएको नथयो त्यसको 
लानग Cum/km को वहसावले Haulage को दरुी सच्याएर पेश गररएको भनी उल्लेख गरे पनन Soil 

Test/Soil exploration को वववरण नै प्राप्त नभएको, ननमाफण कायफको गणुस्तर कायम गनफको लानग 
Technical Specification  तयार गने सिुाव ददइएको, नसंचाइफ आयोजनाको Feasibility Study Report 
पेश गररएको नथएन भन्न े ननजको बयानबाट समेत Feasibility study report हरुमा ठेक्का नं. 
SIP/MC/ICB/02 (Ch 17+700 to 35+000) खण्डमा रहेको माटोको गणुस्तरको सम्बन्धमा माटोको 
घलुनशीलता लगायत अन्य थपु्रै कैवफयतहरु उल्लेख गरेको व्यहोराहरुलाई वेवास्ता गरी माटोको 
गणुस्तरको यथाथफतालाई ध्यान नै नददई, Feasibility Study Report मा उल्लेख गररएका माटोको 
गणुस्तर सम्बन्धी कैवफयतहरुलाई Verify गनफ माटोको गणुस्तर सम्बन्धी कुनै पनन परीक्षण नगरी 
नगराई नबना Specification तयार गररएको कमजोर र गणुस्तरहीन माटोको प्रयोग Embankment 

ननमाफणमा गने गरी गणुस्तरहीन तररकाले गररएको नहरको नडजाईनलाई सनमनतमा रहेर सदस्यको 
हैनसयतले समथफन गरेको पाईयो। आयोजना कायाफलयले तयार गरी चेक जािँच ननरीक्षणको नननमत्त 
ववभाग समक्ष पठाएको कागजातहरु ववस्ततृ चेक जािँच गरी आयोजनाले बनाएको नडजाईनलाई पूणफता 
ददनको नननमत्त सनमनत गठन भएको अवस्थामा ननजले उक्त सनमनतको सदस्यको हैनसयतले Soil 

Test/Soil exploration गनफ लगाई, Technical Specification  तयार गरी गराई नसक्टा नसंचाइफ 
आयोजनाको Feasibility Study Report ववस्ततृमा अध्ययन गरेर मात्र मातहत आयोजना कायाफलयबाट 
पेश भएको नडजाईनको पूणफता चेक जािँच गरी स्वीकृनतको लानग अख्घ बढाउन ु पनेमा सो नगरी 
ववभागले ददएको गहन ख्जम्मेवारीलाई िारा टाने वहसाबले मात्र सनमनतको सदस्यको भनूमका ननवाफह 
गरेको पाईयो। 

त्यसै गरी आयोजनाको मलु नहरखण्ड SIP/MC/ICB/02को ननमाफण कायफमा संलग्न ननमाफण व्यवसायी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी.का प्रमखुका रुपमा रहेको ववक्रम पाण्डेले बयानमा नसक्टा 
नसंचाइफ आयोजना अन्तगफत हनु े कामको ख्जम्मेवारी, अनधकार ददइफ यवुबहादरु क्षेत्रीलाइफ कम्पनीको 
तफफ बाट आनधकाररक प्रनतनननध तोवकएको, सम्पणुफ कामको ख्जम्मेवारी पनन ननजलाइफ नै ददएको, ननजले 
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सम्माननत आयोगमा ददन ुभएको बयानमा उल्लेख भएका सम्पूणफ कुराहरुमा मेरो सहमती, समथफन छ 
भनी उल्लेख गरेको देख्खएबाट SIP/MC/ICB/02 को त्रवुटपूणफ ननमाफण कायफमा कम्पनीको तफफ बाट 
प्रनतनननध खटाई ननमाफण कायफ गरेको भए पनन कम्पनीको प्रमखुको हैनसयतले सम्पूणफ ख्जम्मेवारी 
कम्पनीको भएको कुरालाई समथफन गरेको पाईयो। ननजले Employer ले ददएको Alignment नक्सा, 
ननदेशन अनसुार नै ननमाफण भएको, सम्पन्न भइफ Employer ले हस्तान्तरण नलइफसकेको र ममफत सम्भार 
अवनध सकेको पनन धेरै वषफ भै सकेकोले हालको अवस्थाको क्षनतमा ननमाफण व्यवसायीको कुनै 
ख्जम्मेवारी नहनुे भनेता पनन Contract Document मा उल्लेख्खत प्रावधान बमोख्जम अननवायफ रुपमा गनुफ 
पने सम्पणुफ Soil Test हरु नगरी, गणुस्तरहीन माटो प्रयोग गरी नहर ननमाफण गदाफ नहर भख्त्कन गई 
काम नलाग्ने भएको देख्खयो। ननजले बयानमा ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गररएका 
Particle size र Atterber’s Limit test हरु गनफ Employer ले ननदेशन नददएको हनुाले नगरेको भनी 
उल्लेख गरेको तर सो नहर ननमाफणमा गररएका Field Density Test र Moisture Content Test हरु 
Employer ले कुनै नलख्खत ननदेशन नददएको अवस्थामा पनन गरेको देख्खंदा ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी 
कागजातमा उल्लेख गररएका Particle size र Atterber’s Limit test हरु बदननयत साथ ननमाफण कायफमा 
कम्पनीले नगरेको देख्खयो तथा ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गररएका test हरु गनफ 
ठेकेदारलाई कुनै ननदेशन आवश्यक पने अवस्था देख्खंदैन। कुनै पनन भौनतक संरचना ननमाफण 
गररसकेपनछ जनु प्रयोजनको लानग सो संरचना बनाईएको हो सो सम्बन्धी test run गरेर मात्र 
आयोजनालाई ननमाफण गररएको संरचना हस्तान्तरण गनुफपनेमा कुनै पनन Test run नगरी हचवुाको भरमा 
आयोजनासिँगको नमलेमतोमा ननमाफण गररएको गणुस्तरहीन नहर हस्तान्तरण गरेको देख्खयो। बयानमा 
Dispersive Soil Test गनुफपने प्रावधान नरहेको र सम्िौतामा उल्लेख भएका परीक्षण गनुफपने 
प्रावधानहरुले समेत Dispersive Soil पत्ता नलाग्ने भएकोले अन्य टेष्टहरु सम्िौतामा भए बमोख्जम नै 
गरी नहर ननमाफण गररएको भनेतापनन Dr. Bishwa R.S. Shahi ले November, 2016 मा मलु नहर चेनेज 
0+000 देख्ख 35+000 सम्मको Assessment सवहत पेश गरेको प्रनतवेदनमा Dispersive soil को 
Plasicity low to medium हनुे भनी उल्लेख गररएको र परीक्षण गररएको माटोको Plasticity एकदमै 
न्यून देख्खएको परीक्षण प्रनतवेदनबाट खलेुको हुिँदा सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा अननवायफ गनुफ पने 
भनी उल्लेख गररएको Attberg’s limit test (Plastic limit, Liquid limit) ननमाफणको क्रममा गररएको भए 
तत्कानलन अवस्थामा नै सो स्थानको माटोको कमजोरीको बारेमा यवकन हनु े अवस्था देख्खयो भन े
तद्अनरुुपको गनुफपने माटोको Test  हरु नगरी ननमाफण कायफलाई अख्घ बढाएको अवस्था पाईयो। सो 
नहर ननमाफणको सम्िौता 2068/9/14 मा भएको र सारभतूरुपमा 2072/1/18 मा सम्पन्न 
भएको देख्खंदा सो नहर ननमाफणको क्रममा तीन वटा बषाफतको Season व्यनतत भएको देख्खन्छ। 
घलुनशील माटोको Abnormal type को Behavior ववशेष गरी बषाफतको Season मा देख्खने हुिँदा 
ननयनमत रुपमा ननमाफणस्थलमा खवटने ननमाफण व्यवसायीलाई सतहमा नै स्पष्ट रुपमा देख्खने सो 
घलुनशील माटो अन्य माटो भन्दा नभन्न प्रकारको नथयो भन्न ेकुरा थाहा नहनु ेअवस्था देख्खंदैन।  ठेक्का 
सम्िौताको Clause 4.12 को प्रावधान अनसुार ठेकेदारले ननमाफणस्थलमा देख्खएको असाधारण अवस्थाको 
बारेमा समयमा नै आयोजना ननदेशक (Engineer) लाई जानकारी ददन ुपनेमा सो नगरेको तथा ननमाफण 
गरेको नहरको परीक्षण (Test run) नगरी आयोजनासिँगको नमलेमतोमा हतार हतारमा ननमाफण गरेको 
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नहर आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको, एक पटक Canal Breach भए पिात नबनभन्न Test हरु तथा 
प्रनतवेदनहरुबाट समेत नहरको ननमाफण कायफ गणुस्तरहीन छ भन्न ेजानकारीमा आईसकेपनछ नहरको 
आवश्यक ममफत संभार गरी Defect Notification Period नभत्र नहरको परीक्षण (Test run) गरी 
गणुस्तरयकु्त नहरको सनुनख्ितता गनुफ पनेमा आयोजनासिँगको नमलेमतोमा सो कामहरु नगरी Defect  

Notification  Period व्यनतत गराई ननमाफण गरेको नहर Employer ले हस्तान्तरण नलइफसकेको र ममफत 
सम्भार अवनध सकेको पनन धेरै वषफ भै सकेकोले हालको अवस्थाको क्षनतमा ननमाफण व्यवसायीको कुनै 
ख्जम्मेवारी नहनुे भन्ने गैर ख्जम्मेवारपूणफ भनाईबाट समेत गणुस्तरहीन नहर ननमाफण गनफ ननजको 
बदननयतका साथ संलग्नता नथयो भन्न ेकुरा पवुष्ट हनुे अवस्था देख्खयो।  
त्यसै गरी आयोजनाको SIP/MC/ICB/02को ननमाफण कायफमा संलग्न ननमाफण व्यवसायी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी.का आनधकाररक प्रनतनननधका रुपमा कायफ गने यवुराज भन्ने यवु 
बहादरु क्षनेत्रले बयानमा म नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Main canal (ICB-01, ICB-02, ICB-03, NCB-07) 

र FDR/NCB-01 मा ननमाफण ब्यवसायीको तफफ बाट आयोजना ननदेशकको पदमा रही आयोजनामा नबल 
पेश गने, भकु्तानी नलने, आयोजनाको आयोजना ननदेशकको नमवटङ्गमा सहभागी हनु,े आयोजनाको 
नलख्खत तथा मौख्खक ननदेशन जे आउिँछ कायफन्वयन गनफ लगाउने, ननमाफण व्यवसायीको प्राववनधक तथा 
प्रशासननक कमफचारीहरुको काममा ख्जम्मेवारी ददने/ब्यवस्थापन गने कायफमा संलग्न नथएिँ भनी आफ्नो 
संलग्नता स्वीकार गरेको देख्खयो। ननजले गणुस्तर ननयन्त्रणका लानग ठेक्का सम्िौतामा भए बमोख्जम 
Site Laboratory स्थापना गररएको, त्यो Lab मा CBR, MDD, OMC, Sieve Analysis, LL/PL, Concrete 

cube testing, Gabion wire testing, Rebar Testing लगायतका सवुवधा भएको,  Lab मा 1 जना 
Engineer, 2 जना senior Lab Technician र 6 जना Lab Assistant को ननयखु्क्त गररएको, उनीहरुलाइफ 
2 वटा वपकअप गाडी उपलब्ध गराइफएको, Lab को Team ले frequency अनसुार गनुफ पने Routine 

Test हरु आयोजना तथा कन्सल्टेन्टका प्रनतनननधको रोहवरमा गने गररएको, बेला वखतमा आयोजना 
ननदेशक (PD),  DE, Engineer हरुले चाहेको Test वफल्डमा Frequency बाहेकको गने गररएको, Sieve 

Analysis/LL/PL बाहेक सम्पूणफ test  हरु Field मा गररएको, Soil  को Sieve  Analysis र LL/PL 

सम्िौतामा test गनुफ पने भनीए पनन LL/PL को range नतोवकएकोले कनत PI आिँउदा प्रयोग गने वा 
कनत आउिँदा नगने भन्न े कुरा Contract मा यवकन नभएको, ननमाफण कायफको सपुरनभजनमा संलग्न 
प्रोजेक्टका PD, DE, Engineer साथै Supervision Consultant बाट पनन कवहल्यै Soil को Test गनुफ पने 
ननदेशन नआएको साथै LL/PLको Range पनन नतोवकददएको कारण उक्त टेष्ट नगररएको तर Filling गरेर 
नहर ननमाफण गने क्रममा माटोको OMC, MDD अनन Field Density को टेष्ट Frequency अनसुार 
गररएको, Main Canal को ननमाफण कायफमा Contract Document मा उल्लेख्खत Tests नगराउन कुनै 
ननदेशन नथएन तर cement, Rebar को Third Party test भनेर IOE Labrotary  सडक ववभागको केख्न्रय 
प्रयोगशालामा test गनुफ भन्न े ननदेशन भएको, Soil Test result को Range सम्बन्धमा आयोजना सिँग 
छलफल भएको तर Cutting माटो नै Fillingमा प्रयोग गनुफको ववकल्प नभएकोले जस्तो माटो Cutting 
बाट आउिँछ, त्यही माटो प्रयोग गने हो तर Filling गदाफ Compection को density भने पगु्न ुपयो भन्दै 
आयोजनाले नसंचाइफ ववभाग अन्तगफत कुनै पनन आयोजनामा माटोको LL/PL test नहनुे भनी 
Specification मा नभएको, LL/PL को  Range limit उपलब्ध नगराएको, Range नतोवकददएको वा 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 114 

आयोजनाले आवश्यक नसम्िेको कारणले मात्र Test नगरेको, ख्ििरी खोलाको दख्क्षणमा CH 26+320 
मा पवहलो पटक Canal Breach भए पनछ आयोजनाले Consultant ननयकु्त गरी soil test गरेपनछ मात्र 
Dispersive Soil भन्ने थाहा भएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको देख्खयो। यसरी ननमाफण व्यवसायीलाई 
Contract document मा उल्लेख गररएका माटो सम्बन्धमा Test हरु अननवायफ रुपमा गनुफ पने 
लगायतका ववषयमा थाहा जानकारी भएर आयोजना ननदेशकको कुनै ननदेशन नभएको भन्न े बाहना 
बनाई उक्त Test हरु गने गराउने तफफ  केही नगरी बसेको देख्खयो।साथै सो नहर ननमाफणमा गररएका 
Field Density Test र Moisture Content Test हरु Employer ले कुनै नलख्खत ननदेशन नददएको 
अवस्थामा पनन गररन ु तर ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गररएका Particle size र 
Atterber’s Limit test हरु गराउन आयोजना ननदेशकको ननदेशन आवश्यक नथयो भन्न े बाहना 
बनाउनलेु सो Test हरु बदननयत साथ ननमाफण कायफमा कम्पनीले नगरेको भन्न े पवुष्ट हनुे अवस्था 
देख्खयो।कुनै पनन भौनतक संरचना ननमाफण गररसकेपनछ जनु प्रयोजनको लानग सो संरचना बनाईएको हो 
सो सम्बन्धी test run गरेर मात्र आयोजनालाई ननमाफण गररएको संरचना हस्तान्तरण गनुफपनेमा कुनै 
पनन Test run नगरी हचवुाको भरमा आयोजनासिँगको नमलेमतोमा ननमाफण गररएको गणुस्तरहीन नहर 
हस्तान्तरण गरेको देख्खयो। आयोजना र ननमाफण व्यवसायी बीच भएको सम्िौता बमोख्जम ननमाफण 
कायफमा गणुस्तर ननयन्त्रणका लानग गनुफ पने Test हरु Engineer को ननदेशनानसुार गनुफ पने दावयत्व 
ननमाफण व्यवसायीको हो भनी इख्न्जननयरले ननदेशन नददएको कारण जनाई आफ्नो ख्जम्मेवारीबाट 
पख्न्छई उन्मकु्ती नलन खोजेको अवस्था समेत पाईयो। ननजले बयानमा IS Code 3873-1993 को Cluse 

4.5 अनसुार Canal Construction हनु ुअगानड Soil मा Salt Content अननवायफ रुपमा test गनुफ पदफथ्यो, 
राविय गौरवको आयोजनामा Contract award हनु ुअगावै Geo-Technical Test गरी त्यसको Report 

अनसुार design हनु आवश्यक नथयो, आयोजना यसमा चकेुको महससु गरेका छौं , मलु नहरमा यसरी 
पटक पटक क्षनत हनुमुा Soil Type अनसुारको design नहनु ु नै हो भनी उल्लेख गरेको पाईएबाट 
ननमाफण व्यवसायीलाई सम्पूणफ नबषयमा जानकारी हुिँदा हुिँदै आयोजना कायाफलयलाई सो सम्बन्धी 
जानकारी नगराई आफू अनकुुल गणुस्तरहीन ननमाफण गरी भकु्तानी नलने कामलाई प्राथनमकता ददएको 
देख्खयो।सो नहर ननमाफणको सम्िौता 2068/9/14 मा भएको र सारभतूरुपमा 2072/1/18 
मा सम्पन्न भएको देख्खंदा सो नहर ननमाफणको क्रममा तीन वटा बषाफतको Season व्यनतत भएको 
देख्खन्छ। घलुनशील माटोको Abnormal type को Behavior ववशेष गरी बषाफतको Season मा देख्खने 
हुिँदा ननयनमत रुपमा ननमाफणस्थलमा खवटन े ननमाफण व्यवसायीलाई सतहमा नै स्पष्ट रुपमा देख्खने सो 
घलुनशील माटो अन्य माटो भन्दा नभन्न प्रकारको नथयो भन्न ेकुरा थाहा नहनु ेअवस्था देख्खंदैन।साथै 
Taking over certificate जारी गनुफ अगानड Test run भएन भनी ननजले बयानमा उल्लेख गरेको देख्खंदा 
ननमाफण गररएको नहरको कुनै पनन परीक्षण नगरी आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको तथ्य पवुष्ट हनु े
देख्खन्छ। ठेक्का सम्िौताको Clause 4.12 को प्रावधान अनसुार ठेकेदारले ननमाफणस्थलमा देख्खएको 
असाधारण अवस्थाको बारेमा समयमा नै आयोजना ननदेशक (Engineer) लाई जानकारी ददन ुपनेमा सो 
नगरेको तथा ननमाफण गरेको नहरको परीक्षण (Test run) नगरी आयोजनासिँगको नमलेमतोमा हतार 
हतारमा ननमाफण गरेको नहर आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको, एक पटक Canal Breach भए पिात 
नबनभन्न Test हरु तथा प्रनतवेदनहरुबाट समेत नहरको ननमाफण कायफ गणुस्तरहीन छ भन्न ेजानकारीमा 
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आईसकेपनछ नहरको आवश्यक ममफत संभार गरी Defect Notification Period नभत्र नहरको परीक्षण 
(Test run) गरी गणुस्तरयकु्त नहरको सनुनख्ितता गनुफ पनेमा आयोजनासिँगको नमलेमतोमा सो कामहरु 
नगरी Defect Notification Period व्यनतत गराई ननमाफण गरेको नहर Employer ले हस्तान्तरण 
नलइफसकेको र ममफत सम्भार अवनध सकेको पनन धेरै वषफ भै सकेकोले हालको अवस्थाको क्षनतमा 
ननमाफण व्यवसायीको कुनै ख्जम्मेवारी नहनुे भन्ने गैर ख्जम्मेवारपूणफ भनाईबाट समेत गणुस्तरहीन नहर 
ननमाफण गनफ ननजको बदननयतका साथ संलग्नता नथयो भन्न ेकुरा पवुष्ट हनुे अवस्था देख्खयो।  
त्यसै गरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) अन्तगफतको 
ननमाफण कायफको लानग परामशफ सेवा उपलब्ध गराउने M/S ERMC-ITECO Nepal JV का तफफ बाट 
आयोजनाको SIP/MC/ICB/02को ननमाफण कायफमा संलग्न Team Leader /Irrigation Engineer अरुण 
कुमार चौधरी, M/S ERMC-ITECO Nepal JV का आनधकाररक प्रनतनननधका रुपमा संलग्न हेमनननध शमाफ 
र आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था ERMC/ITECO JV का प्रनतनननधको डाइरेक्टरका रुपमा संलग्न 
उद्धवराज चौलागाइफले अनसुन्धानको क्रममा गरेको बयान हेदाफ परामशफदाताको तफफ बाट प्रमखु 
ख्जम्मेवार व्यख्क्त उद्धवराज चौलागाईं, सो कामका लानग JV को तफफ बाट आनधकाररक प्रनतनननध 
हेमनीनध शमाफ र ननमाफणस्थलको सपुररवेक्षण लगायतको कायफ गने मतुय व्यख्क्तको रुपमा अरुण कुमार 
चौधरीको संलग्नता रहेको देख्खयो।ननजहरुले बयानमा ननमाफणसिँग सम्बख्न्धत नडजाइन तथा 
सपुरनभजनका कायफहरु आयोजनाबाटै भएको, परामशफदाताको मतुय भनूमका नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनालाइफ त्यस आयोजनाका प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको ननदेशनमा ननम्नानसुार कायफहरु गनुफ पने, 

प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको माग अनसुार वा प्रोजेक्टले आवश्यकता देतयो भने आवश्यकता 
अनसुार नडजाइफन ररभ्य ुगने / नडजाइफन गनुफ पने कुनै मतुय स्ट्रक्चर भयो भने प्रोजेक्टलाइफ अनसस्ट 
गने, प्रोजेक्ट डाइरेक्टर वा प्रोजेक्टको लानग चावहन े कन्ट्रयाक्ट म्यानजेमेन्टको लानग चावहने 
आवश्यकता अनसुारको सहयोगी भनूमका/कन्सल्ट्न्सी आफु इख्न्जननयर ररप्रजेेन्टेवटभ नभएको हनुाले 
FIDIC अनसुार ननयकु्त भएको कन्ट्रयाक्टरसिँग प्रत्यक्ष कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्टमा संलग्न नभएको, 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजना र हामी बीच भएको संम्िौतामा Design Review Report पेश गनुफ पने भन्न े
भएता पनन  छुटै्ट नडजाइन ररपोट पेश नगररएको तर कन्सल्टेन्सीले प्रोजेक्टको ननदेशन अनसुार 
आवश्यक नडजाइन ररभ्य ु गरी ननमाफण अवधीभर नै सहयोग गरेको, कन्सल्टेन्सीको TOR मा छुटै 
नडजाइन ररभ्यू आवश्यकता पर् यो भन्न ेनलेख्खएको र प्रोजेक्ट डाइरेक्टरबाट कुनै छुटै्ट नडजाइन ररभ्यू 
ररपोट पेश गनफ नभननएकोले कन्सल्टेन्सीले कम्पोनेन्ट वाइज आवश्यकता अनसुार नडजाइन ररभ्य ु
गरेको, कन्सल्टेन्सीको कुनै पनन संलग्नता हनु े कुरो कन्ट्रायक्टरको कन्ट्रयाटमा नपाइएको, हामी 
इख्न्जननयर हैनौ, कन्ट्रक्यार र आयोजना ननदेशकले आवश्यकता अनसुार कन्ट्रयाक्टको बुिँदामा 
उल्लेख गररएको टेष्ट गररन ुपने हो तर यस बुिँदामा “As and when required by Engineer”  लेख्खएको 
हनुाले आयोजनाले वा आयोजना ननदेशकले आवश्यक ननणफय नलन सक्ने देख्खएको, अवहलेको क्षनत Soil 

Dispersive  भएको कारणले भएको हो भन्न ेकुरा नसिँचाइ ववभागले 2 वषफ अगानड गरेको अध्ययनबाट 
थाहा हनु आएको, Design को बेला कख्म्तमा CBR, PI, Atterberg’s Limit आदद Soil test गनुफ पने, Detail 

Feasibility Report मा  Soil को Nature  बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएको र ICB-02 को Contract 

Document मा liquid limit र  Plastic limit को Safe Range के कनत छ केही उल्लेख नभएकोले पनन 
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नत Test हरु गररएन, Contactor सिँग यस Consultancy  को Direct पत्राचार नभएको भए पनन मौख्खक 
रुपमा नभएको test को आवश्यकताबारे छलफल गरेको र Project Director लाइफ समेत नभएको 
test को बारेमा मैख्खक रुपमा छलफल गदाफ पनन नलख्खत रुपमा ननजबाट ननदेशन आउन नसकेको हो 
भन्न ेसमेत व्यहोराहरु खलुाएको देख्खए पनन परामशफदाताको कायफक्षेत्रगत शतफ (TOR) मा review the 

design (If necessary), assist contract management, assure quality control, conduct sub-surface 

investigation (if necessary)लगायतका सबै भनूमका ननवाफह गने गरी सम्िौता गरेको परामशफदाताले 
माटोको गणुस्तरको बारेमा आयोजना कायाफलयलाई समयमा जानकारी नगराएको, Specification मा 
उल्लेख गररएका माटोको गणुस्तर सम्बन्धी सबै Test हरु नगरेको नगराएको साथै सो Test हरु 
गनुफपछफ भनी परामशफ समेत उपलब्ध नगराएको देख्खंदा परामशफदाता जस्तो महत्वपूणफ ख्जम्मेवारी 
नलएको कम्पनी  र सो कम्पनी माफफ त उक्त ननमाफण कायफमा संलग्न देख्खएका ननजहरुले माटोको 
गणुस्तर जस्तो संवेदनशील ववषयमा कुनै परामफश नददई ददएका प्रनतवेदनहरु समेत TOR मा उल्लेख्खत 
ख्जम्मेवारी बमोख्जमको कुराहरु स्पष्ट खलुाई पेश नगरी केबल रकम भकु्तानी नलन ेकायफमा मात्र उद्दत 
रहन ेप्रकृनतको पेस गरी गणुस्तरहीन नहर ननमाफण कायफ गनफमा सहयोग पयुाफई हामी इख्न्जननयर होइनौं 
भनी ख्जम्मेवारीबाट पख्न्छन खोजेको देख्खयो। 

यसरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट बनेको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) 
खण्डको कूल 17.3 वक.मी. नहरको ननमाफण कायफमा संलग्न देख्खएका ननमाफण व्यवसायी र 
परामशफदाताले देहाय अनसुारको रकम बखु्िनलएको अवस्था आयोजना कायाफलयबाट प्राप्त नबल भपाफई 
लगायतका कागजातहरुबाट खलु्न आयो भने उक्त रकम देहाय अनसुार भकु्तानी गने कायफहरुमा 
आयोजना कायाफलयका देहायका कमफचारीहरु संलग्न रहेको अवस्था पाईयो।  

नस.नं. नाम थर पद आयोजनाबाट 
भकु्तानी भएको 

अवनध 

भकु्तानी गरेको रकम 

(रु) 

1 ववक्रम पाण्डे नस.वट.नस.इफ/ कानलका 
कन्ट्रक्शन जे.भी.का 
प्रमखु 

2069/2/10  

देख्ख  

2072/1/9 

 सम्म 

2,13,76,79,920।31 

2 यवुराज क्षेत्री ऐ. को आनधकारीक 
प्रनतनीनध 

'' '' 

 जम्मा   2,13,76,79,920।31 
1 उद्धवराज 

चौलागाइफ 
परामशफदाता कं. M/S 

ERMC-ITECO Nepal 

JV  को प्रनतनननधको 
डाइरेक्टर 

आ.व. 
2068/69 
देख्ख आ.व. 
2071/72 
देख्ख 

2,40,55,872।90 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 117 

2 हेमनीनध 
शमाफ 

ऐ. को आनधकारीक 
प्रनतनीनध 

'' '' 

3 अरुण कुमार 
चौधरी 

ऐ. को Team Leader 

/Irrigation Engineer 
'' '' 

 जम्मा   2,40,55,872।90 
1 ददनलप 

बहादरु 
काकी 

आयोजना प्रमखु २०६८ जेष्ठ 
१० देख्ख 
२०७० फाल्गणु 
२६ सम्म 

1,56,82,83,199।18 

2 सरोज चन्र 
पख्ण्डत 

आयोजना प्रमखु २०७० चैत्र 
२४ देख्ख 
२०७३ आख्श्वन 
२० सम्म 

59,34,52,594।03 

3 सूयफ देव 
थापा 

नस.नड.इ. २०६५ चैत्र 
२६ देख्ख 
२०७० आख्श्वन 
१६ 

२७,२२,५९,३२१।०६ 

4 योगेन्र नमश्र नस.नड.इ. २०६७ बैशाख 
१७ देख्ख 
२०६८ अषाढ 
२६ सम्म 

२०६९ जेष्ठ ३ 
देख्ख २०७० 
भार २० सम्म 

२७,२२,५९,३२१।०६ 

5 श्याम 
बहादरु 
काकी 

नस.नड.इ. २०६७ माघ ३ 
देख्ख २०७१ 
बैशाख ८ सम्म 

52,36,65,150।75 

6 सशुीलचन्र 
देवकोटा 

नस.नड.इ. २०६९ जेष्ठ 
२९ देख्ख 
२०७२ आख्श्वन 
२५ सम्म 

58,59,24,719।28 

7 कृष्ण प्रसाद 
सवेुदी 

नस.नड.इ. २०७० बैशाख 
४ देख्ख २०७० 
चैत्र २४ 

17,08,43,605।82 

8 प्रमेराज नस.नड.इ. 2070 चैत्र 10,40,15,343।13 
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ख्घनमरे 27 देख्ख 
2071 आख्श्वन 
10 

9 बीरनसंह 
धामी 

नस.नड.इ. २०७१ जेष्ठ 
११ देख्ख 
२०७२ आख्श्वन 
२९ सम्म 

11,85,59,745।73 

10 प्रकाश 
बहादरु 
काकी 

नस.नड.इ. २०७२ भार ४ 
देख्ख हालसम्म 

9,01,52,713।47 

 जम्मा     4,29,94,15,713.52 

 

यसरी मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) खण्डको कूल 17.3 वक.मी. नहर 
ननमाफण गदाफ ठेकेदार कम्पनी नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी.ले रु.2,13,76,79,920।31 
भकु्तानी नलएको देख्खयो। 

त्यसै गरी मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) खण्डको कूल 17.3 वक.मी. 
नहर ननमाफण गदाफ परामशफदाता कम्पनी M/S ERMC-ITECO Nepal JV ले रु.2,40,55,872।90 
भकु्तानी नलएको देख्खयो। 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन आयोजना प्रमखु ददनलप बहादरु काकीले ठेकेदार कम्पनी 
नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.1,55,15,13,462।28 र परामशफदाता कम्पनी 
M/S ERMC-ITECO Nepal JV लाई रु.1,67,69,736।90 गरी कुल रु.1,56,82,83,199।18 
भकु्तानी ददएको पाईयो। 

त्यसै गरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन आयोजना प्रमखु सरोज चन्र पख्ण्डतले ठेकेदार 
कम्पनी नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.58,61,66,458।03 र परामशफदाता 
कम्पनी M/S ERMC-ITECO Nepal JV लाई रु.72,86,136।00 गरी कुल 
रु.59,34,52,594।03 भकु्तानी ददएको पाईयो। 

यसरी भकु्तानी ददने कायफ गदाफ बनेका नबलहरुलाई भकु्तानीको चरण सम्म को को संलग्न रहेछन भनी 
प्राप्त नबलहरुको अध्ययन ववश्लषेण गरी हेदाफ देहायका नबलहरुमा देहायका कमफचारीहरुको प्रत्यक्ष 
संलग्नता भएको पाईयो। 

नस.नं. नबलको संतया भकु्तानीमा संलग्न 
आयोजना प्रमखु 

भकु्तानीमा संलग्न नसननयर नडनभजनल 
इख्न्जननयरहरु 

१ IPC -1 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी 
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२ IPC -2 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सूयफ देव थापा, सशुीलचन्र 
देवकोटा, योगेन्र नमश्र 

३ IPC -3 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सूयफ देव थापा, सशुीलचन्र 
देवकोटा, योगेन्र नमश्र 

४ IPC -4 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सूयफ देव थापा, सशुीलचन्र 
देवकोटा, योगेन्र नमश्र 

५ IPC -5 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सूयफ देव थापा, सशुीलचन्र 
देवकोटा, योगेन्र नमश्र 

६ IPC -6 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सूयफ देव थापा, सशुीलचन्र 
देवकोटा, योगेन्र नमश्र 

७ IPC -7 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सूयफ देव थापा, सशुीलचन्र 
देवकोटा, योगेन्र नमश्र, कृष्ण प्रसाद सवेुदी 

८ IPC -8 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सूयफ देव थापा, सशुीलचन्र 
देवकोटा, योगेन्र नमश्र, कृष्ण प्रसाद सवेुदी 

९ IPC -9 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सशुीलचन्र देवकोटा, , 

कृष्ण प्रसाद सवेुदी 

10 IPC -10 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सशुीलचन्र देवकोटा, , 

कृष्ण प्रसाद सवेुदी 

11 IPC -11 ददनलप बहादरु काकी श्याम बहादरु काकी, सशुीलचन्र देवकोटा, , 

कृष्ण प्रसाद सवेुदी 

12 IPC -12 सरोज चन्र पख्ण्डत श्याम बहादरु काकी, सशुीलचन्र देवकोटा, , 

कृष्ण प्रसाद सवेुदी 

13 IPC -13 सरोज चन्र पख्ण्डत सशुीलचन्र देवकोटा, प्रमेराज ख्घनमरे 

14 IPC -14 सरोज चन्र पख्ण्डत सशुीलचन्र देवकोटा, प्रमेराज ख्घनमरे, बीरनसंह 
धामी 

15 IPC -15 सरोज चन्र पख्ण्डत सशुीलचन्र देवकोटा, प्रमेराज ख्घनमरे, बीरनसंह 
धामी, प्रकाश बहादरु काकी 

16 IPC -16 सरोज चन्र पख्ण्डत सशुीलचन्र देवकोटा, बीरनसंह धामी, प्रकाश 
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बहादरु काकी 

17 IPC -17 सरोज चन्र पख्ण्डत सशुीलचन्र देवकोटा, बीरनसंह धामी, प्रकाश 
बहादरु काकी 

18 IPC -18 सरोज चन्र पख्ण्डत सशुीलचन्र देवकोटा, बीरनसंह धामी, प्रकाश 
बहादरु काकी 

यसरी भकु्तानी भएको प्रत्येक नबलको रकम भकु्तानी गने कायफमा संलग्न देख्खएका समान पदको 
कमफचारीहरुको हकमा नबल बमोख्जम भकु्तानी भएको प्रत्येक रकमलाई संलग्न कमफचारीको संतया 
अनसुार ववभाजन गरी अनपुातमा खचफ भएको रकमको मापन गदाफ देहाय बमोख्जमको रकम ननम्न 
उल्लेख्खत कमफचारीहरुबाट खचफ भएको अवस्था देख्खयो। 

नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नस.नड.इ. सूयफ देव थापाले ठेकेदार कम्पनी नस.वट.नस.इफ/ 
कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.२७,२२,५९,३२१।०६ भकु्तानी ददन े कायफमा संलग्न भएको 
पाईयो। 

त्यसैगरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नस.नड.इ. योगेन्र नमश्रले ठेकेदार कम्पनी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.२७,२२,५९,३२१।०६ भकु्तानी ददन ेकायफमा संलग्न 
भएको पाईयो। 

त्यसैगरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नस.नड.इ. श्याम बहादरु काकीले ठेकेदार कम्पनी 
नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.52,36,65,150।75 भकु्तानी ददने कायफमा 
संलग्न भएको पाईयो। 

त्यसैगरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नस.नड.इ. सशुीलचन्र देवकोटाले ठेकेदार कम्पनी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.58,59,24,719।28 भकु्तानी ददन ेकायफमा संलग्न 
भएको पाईयो। 

नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नस.नड.इ. कृष्ण प्रसाद सवेुदीले ठेकेदार कम्पनी नस.वट.नस.इफ/ 
कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.17,08,43,605।82 भकु्तानी ददन े कायफमा संलग्न भएको 
पाईयो। 

त्यसै गरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नस.नड.इ. प्रमेराज ख्घनमरेले ठेकेदार कम्पनी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.10,40,15,343।13 भकु्तानी ददन ेकायफमा संलग्न 
भएको पाईयो। 

त्यसै गरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नस.नड.इ. बीरनसंह धामीले ठेकेदार कम्पनी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.11,85,59,745।73 भकु्तानी ददन ेकायफमा संलग्न 
भएको पाईयो। 

त्यसै गरी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाका तत्कानलन नस.नड.इ. प्रकाश बहादरु काकीले ठेकेदार कम्पनी 
नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.9,01,52,713।47 भकु्तानी ददन ेकायफमा संलग्न 
भएको पाईयो। 
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उपरोक्त ववश्लवेषत तथ्य व्यहोरा एवम ्कागज प्रमाणहरुबाट नसक्टा नसंचा आयोजनाले ननमाफण गरेको 
दायािँतफफ  (पख्िम खण्ड) को मलु नहर अन्तगफत SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) कूल 
17.3 वक.मी. खण्डमा त्रवुटपूणफ नडजाइनका कारण ववनभन्न समस्याहरु आएको, बषाफतको समयमा 
वरपरको क्षेत्रहरुबाट बगेर आउने ठूलो मात्रामा पानी नहरमा पसी नहरको संरचनाहरुलाई क्षनत 
पयुाफएको, चेनेज 20+000 देख्ख ३५+000 मा १८ मीटर सम्म गईरो हनु ेगरी माटो कावटइएको, 
चेनेज २०+००० भन्दा तल रहेकोको भागमा ननकै समस्या आएको, सो क्षेत्रको नहरको Cutting 

slope मा माटो क्षरण (Soil Erosion) भएको, नाली बनेको (Gully formation) तथा सरुुङ समेत बनेको 
(Tunnel formation), सोही क्षेत्रमा 13 मीटरको उचाई सम्म माटो भरेर (Embankment filling) नहर 
बनाईएको, माटो भरेर नहर बनाईएको स्थानमा समेत माटो क्षरण (Soil Erosion) भएको, नाली बनेको 
(Gully formation) तथा सरुुङ समेत बनेको (Tunnel formation),  नहरको यो क्षेत्रमा कुनै पनन बेला 
नहर सञ् चालनको बेला भख्त्कन सक्ने अवस्था देख्खएको, धेरै उचाईमा माटो भरेर नहर बनाईएको 
क्षेत्र ववशेष गरी चेनेज २१+९५० देख्ख २३+२२५ (बालापरु ग्रानमण क्षेत्र), 23+850 देख्ख 
२६+१६० (ढकेरी ग्रानमण क्षेत्र), 34+200 देख्ख 34+650 (चटार ग्रानमण क्षेत्रमा नहर 
सञ्चालनको बेला नहर भख्त्कने उच्च जोख्खम भएको, मलु नहरमा रहेका सबै एक्वेडक्ट (Aqueduct) 
हरुको मानथल्लो तथा तल्लो भागमा ववङ वाल (Wing wall) को अपयाफप्त लम्बाई तथा उचाईको कारण 
ती भागहरु कुनै पनन बेला भख्त्कन े उच्च जोख्खम रहेको, दायािँ मलुनहरको रेखाङ्कन, मलुत: 
१७+७०० देख्ख ३५+००० सम्मको ववनभन्न स्थानको माटो घलुनशील (Dispersive) वकनसमको 
रहेको, पानीको उपख्स्थनतमा High seepage head मा माटो पानी सिँगै घलेुर जाने र त्यसले Sink hole 

वा Tunnel ननमाफण भई अन्ततोगत्वा नहर भख्त्कन े अवस्थाहरु देख्खएकोले उक्त नहर कामयावी 
नभएको, उक्त मलुनहरमा पानीको सनमश्रण हनुासाथ माटो पानीमा घलेुर बनगहाल्ने घलुनशील माटो 
(Dispersive Soil) रहेको कारण पानी छोड्नासाथ नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाद्वारा बनाइएको नहरको उक्त 
खण्डमा भएको संरचना सम्पूणफ क्षनत हनु,े भख्त्कन,े बग्ने अवस्थाहरु रहेको, उक्त खण्डको ननमाफण 
पिात पवहलो पटक नमनत 2073/3/13 र दोश्रो पटक 2075/4/7 मा छोनडएको न्यून 
पानीको बहावलाई नै 50 घ.मी. पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी आयोजना कायाफलयले बनाएको 
नहरले धान्न नसकी नहरको अनधकांश संरचना ध्वस्त बन्न पगेुको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ 
ननरन्तर भैरहने अवस्थामा रहेको कारण हाल सम्म उक्त आयोजना अन्तगफत सो खण्डको ननमाफणमा 
लगानी भएको ननमाफण तफफ  रु.2,13,76,79,920।31 र परामशफ सेवा तफफ  रु 
2,40,55,872।90 गरी राज्यको कुल लागत रु.2,1६,१७,४५,७९३।२1  को पररणाम प्राय: 
शनु्य रहेको अवस्था प्रमाख्णत हनु आयो भने अब उक्त आयोजना कायाफलयबाट बनेको उक्त 
प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज ननमाफण गदाफ लागेको लागत बराबरको खचफले 
पनन पगु्ने हो होइन भन्न े अनमुान नै गनफ नसवकने ख्स्थनतमा रहेको अवस्था समेत देख्खन आयो। 
अकोतफफ  राविय गौरवको आयोजना माफफ त स्थानीय बािँके ख्जल्लाका हजारौं नबघा जग्गाको कृषक 
उपभोक्ताहरुको नसंख्चत क्षेत्रमा खेती गनफ पाउन े आशा एवम ् भरोसाको केन्र नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाबाट अपेक्षाकृत जनताको उक्त आशा र भरोसा ननराशामा पररणत हनुे अवस्थाको सजृना 
भएको देख्खयो भने राज्यको तफफ बाट भएको अरबौं रुपयािँको लगानी बालवुामा पानी हालेतलु्य भएको 
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देख्खंदा उक्त मलु नहर अन्तगफत SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) कूल 17.3 वक.मी. 
खण्डको ननमाफणमा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, 2059 अन्तगफतको कसरुजन्य अपराध भएको पषु्टी हनु 
आयो। 

उक्त ननमाफण कायफको नननमत्त नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गरी स्वीकृत गने समेतको कायफमा 
महाननदेशकको हैनसयतमा अननलकुमार पोख्रले, आयोजना प्रमखुको हैनसयतमा सवफदेव प्रसाद, 
आयोजनाको नस.नड.इ. को हैनसयतमा मीनराज ढकाल, नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक गने 
सनमनतको संयोजकको हैनसयतमा सपुररटेख्न्डङग इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मी, नडजाइन तथा लागत 
अनमुान चेक गने सनमनतको सदस्यको हैनसयतमा नस.नड.इ. रनबनाथ बाब ुशे्रष्ठ र नस.नड.इ. आख्शषभर 
खनाल संलग्न रहेको देख्खयो भने उक्त ननमाफण गरी गराई भकु्तानी ददने कायफमा आयोजना प्रमखुको 
हैनसयतमा ददनलप बहादरु काकी र सरोज चन्र पख्ण्डतको संलग्नता रहेको देख्खयो। त्यसै गरी 
आयोजना कायाफलयमा खवटई उक्त ननमाफण कायफको सपुररवेक्षण गरी पेश हनु आएका ववनभन्न 
नबलहरुको चेक जािँच गरी भकु्तानी कायफलाई अख्घ बढाउन ेकायफमा नस.नड.इ. हरु क्रमश: सूयफ देव 
थापा, योगेन्र नमश्र, श्याम बहादरु काकी, सशुीलचन्र देवकोटा, कृष्ण प्रसाद सवेुदी, प्रमेराज ख्घनमरे, 
बीरनसंह धामी र  प्रकाश बहादरु काकी को प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाख्णत हनु आयो। त्यसै गरी 
उक्त ननमाफण कायफको नननमत्त परामशफ उपलब्ध गराई रकम भकु्तानी नलने कायफमा ERMC/ITECO JV 
का तफफ बाट प्रनतनननधको डाइरेक्टरको हैनसयतमा उद्धवराज चौलागाइफ, आनधकाररक प्रनतनननधको 
हैनसयतमा हेमनीनध शमाफ र ननमाफणस्थलको Team Leader को हैनसयतमा अरुण कुमार चौधरीको 
संलग्नता रहेको पाईयो भने उक्त ननमाफणको कायफ गरी भकु्तानी नलन ेकायफमा नस.वट.नस.इफ/ कानलका 
कन्ट्रक्शन जे.भी.का तफफ बाट प्रमखुको हैनसयतमा ववक्रम पाण्डे र ननमाफणस्थलको आनधकाररक 
प्रनतननधीको हैनसयतमा यवुराज भन्न ेयवु बहादरु क्षेत्रीको संलग्नता रहेको पवुष्ट हनु आयो।  

77. अनभयोग र दावी:- 
(क) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन आयोजना ननदेशक सवफदेव प्रसादको हकमा: नसक्टा नसिँचाइ 

आयोजनका तत्कानलन आयोजना ननदेशक सवफदेव प्रसादले सम्पूणफ सरोकारवाला तथा 
जानाकारहरुसिँग गहन छलफल, नबस्ततृ अध्ययन तथा अनसुन्धान, नहर ननमाफणमा प्रयोग हनु े
माटोको गणुस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयकु्तता र ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदनको तयारी नबना 
नै ववगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गररएका प्रनतवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज 
गरी, सतहमा नै देख्खन े सददयौं देख्ख कायम रहेको घलुनख्शल तथा गणुस्तरहीन माटोलाई 
अनादेखा गरी हतारमा ठेक्का सम्िौता गरी आनथफक लाभ नलई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गने गराउन े
ननयतका साथ अरबौं रुपयािँ लगानी रहेको राविय गौरवको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000)को नडजाइन तथा लागत अनमुान 
तयार गने कायफमा संलग्न रहेको तथा सोही अनरुुप गणुस्तरहीन तथा कामयावी नभएको नहर 
ननमाफण हनु पगुी रु.2,13,76,79,920।31 ठकेदारलाई भकू्तानी भई खचफ भईसकेको 
देख्खन्छ।यसरी ननज रािसेवक सवफदेव प्रसादले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको 
SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) को गलत नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार 
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गने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा ननज आयोजना 
ननदेशक सवफदेव प्रसादले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा आयोजना ननदेशक सवफदेव प्रसादलाई भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ हनु मागदावी नलईएको। 

(ख) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. मीनराज ढकालको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. मीनराज ढकालले सम्पूणफ सरोकारवाला तथा जानाकारहरुसिँग 
गहन छलफल, नबस्ततृ अध्ययन तथा अनसुन्धान, नहर ननमाफणमा प्रयोग हनु ेमाटोको गणुस्तर 
परीक्षण तथा त्यसको उपयकु्तता र ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदनको तयारी नबना नै ववगतमा भएका 
अध्ययनबाट तयार गररएका प्रनतवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै 
देख्खने सददयौं देख्ख कायम रहेको घलुनख्शल तथा गणुस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी हतारमा 
ठेक्का सम्िौता गरी आनथफक लाभ नलई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गने गराउने ननयतका साथ अरबौं 
रुपयािँ लगानी रहेको राविय गौरवको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 
(17+700देख्ख 35+000)को नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने कायफमा संलग्न रहेको 
तथा सोही अनरुुप गणुस्तरहीन तथा कामयावी नभएको नहर ननमाफण हनु पगुी 
रु.2,13,76,79,920।31 ठकेदारलाई भकू्तानी भई खचफ भईसकेको देख्खन्छ ।यसरी ननज 
रािसेवक मीनराज ढकालले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 
(17+700देख्ख 35+000) को गलत नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने कायफ गरी 
नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा ननज नस.नड.इ. मीनराज ढकालले 
भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा 
नस.नड.इ. मीनराज ढकाललाई भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जम सजायिँ हनु मागदावी नलईएको। 

(ग) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन आयोजना ननदेशक सरोज चन्र पख्ण्डतको हकमा:- नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन आयोजना ननदेशक सरोज चन्र पख्ण्डतले ववगतमा भएका 
अध्ययनबाट तयार गररएका प्रनतवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै 
देख्खने सददयौं देख्ख कायम रहेको घलुनख्शल तथा गणुस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी 
परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेख्जङ डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा 
ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक 
प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानीजानी बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन े
गणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तर 
परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको 
लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी नहरको कमजोर Embankment  
तथा Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको 
कमजोर र गणुस्तरहीन मलुहनहर ननमाफण गरी ननमाफण भएको गणुस्तरवहन नहर परीक्षण (Test 

run) नगरी आयोजनाको ख्जम्मामा ल्याई (Taking Over) ठेकेदारलाई भकू्तानी ददई उन्मखु्क्त ददन े
तथा कायफक्षेत्रगत शतफ (TOR) अनसुार काम नगने तथा सम्िौतामा उल्लेख्खत ख्जम्मेवारी वहन 
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नगरी गणुस्तरहीन नहर ननमाफणमा प्रमखु भनूमका ननवाफह गने परामशफदातालाई भकू्तानी ददई 
उन्मखु्क्त ददने कायफमा संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई 
रु.58,61,66,458।03 र परामशफदाता कम्पनी M/S ERMC-ITECO Nepal JV लाई 
रु.72,86,136।00 गरी कुल रु.59,34,52,594।03 भकु्तानी ददएको देख्खन्छ। यसरी 
ननज रािसेवक सरोज चन्र पख्ण्डतले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 
(17+700 देख्ख 35+000) को गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउन े कायफ गरी नेपाल 
सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनकेायफ गरेको हुिँदा ननज आयोजना ननदेशक सरोज चन्र 
पख्ण्डतले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको 
देख्खंदा आयोजना ननदेशक सरोज चन्र पख्ण्डतलाई कुल नबगो रु.59,34,52,594।03 
(उनान्साठी करोड चौतीस लाख बाउन्न हजार पािँच सय चौरानब्बे रुपयािँ तीन पैसा मात्र) कायम 
गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो 
रु.59,34,52,594।03 (उनान्साठी करोड चौतीस लाख बाउन्न हजार पािँच सय चौरानब्बे 
रुपयािँ तीन पैसा मात्र) समेत ननजवाट असलु उपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(घ) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन आयोजना ननदेशक ददनलप बहादरु काकीको हकमा:- नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन आयोजना ननदेशक ददनलप बहादरु काकीले सम्पूणफ सरोकारवाला 
तथा जानाकारहरुसिँग गहन छलफल, नबस्ततृ अध्ययन तथा अनसुन्धान, नहर ननमाफणमा प्रयोग 
हनुे माटोको गणुस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयकु्तता र ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदनको तयारी 
नबना नै गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग अपररहायफ रहेका र अननवायफ ठाननएका गणुस्तर 
परीक्षण लगायतका प्रावधानहरु समेत ठेक्का सम्िौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदननयतका 
साथ छुटाई तथा अस्पष्ट र अपूणफ प्रावधान राखी, ववगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गररएका 
प्रनतवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देख्खने सददयौं देख्ख कायम 
रहेको घलुनख्शल तथा गणुस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत नडजाइन गरेर हतारमा ठेक्का 
सम्िौता गरी आनथफक लाभ नलई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गने उदे्दश्यका साथ अरबौं रुपयािँ लगानी 
रहेको राविय गौरवको आयोजनाको ठेक्का सम्िौता गने तथा परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO 

Nepal JV का म्यानेख्जङ डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र 
ननमाफण कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा 
नमलेमतोमा जानी जानी बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन े गणुस्तरहीन घलुनशील माटोको 
प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का 
सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ 
प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा Concrete Lining को 
गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर र गणुस्तरहीन 
मलुहनहर ननमाफण गने तथा कायफक्षेत्रगत शतफ (TOR) अनसुार काम नगने तथा सम्िौतामा 
उल्लेख्खत ख्जम्मेवारी वहन नगरी गणुस्तरहीन नहर ननमाफणमा प्रमखु भनूमका ननवाफह गने 
परामशफदातालाई भकू्तानी ददई उन्मखु्क्त ददन े कायफमा संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका 
कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई रु.1,55,15,13,462।28 र परामशफदाता कम्पनी M/S ERMC-ITECO 
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Nepal JV लाई रु.1,67,69,736।90 गरी कुल रु.1,56,82,83,199।18 भकु्तानी 
ददएको देख्खन्छ । ।यसरी ननज रािसेवक ददनलप बहादरु काकीले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउने 
कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा ननज आयोजना ननदेशक 
ददनलप बहादरु काकीले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा आयोजना ननदेशक ददनलप बहादरु काकीलाई कुल नबगो 
रु.1,56,82,83,199।18 (एक अरब छपन्न करोड बयासी लाख नत्रयासी हजार एक सय 
उनान्सय रुपयािँ अठार पैसा मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को 
उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो रु.1,56,82,83,199।18 (एक अरब छपन्न करोड 
बयासी लाख नत्रयासी हजार एक सय उनान्सय रुपयािँ अठार पैसा मात्र) समेत ननजवाट असलु 
उपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(ङ) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन आयोजना ननदेशक रमेश बस्नतेको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका तत्कानलन आयोजना ननदेशक रमेश बस्नतेले ननमाफण कम्पनी CTCE-Kalika JV का 
प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधसिँगको नमलेमतोमा जानीजानी बदननयतका साथ सतहमा नै 
देख्खने गणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तर 
परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको 
लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी नहरको कमजोर Embankment  
तथा Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको 
कमजोर र गणुस्तरहीन तररकाले रु.2,13,76,79,920।31 खचफ गरी ननमाफण गररएको 
मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) खण्ड पटक पटक नहरको 
Embankment भख्त्कएको अबस्थामा पनन वेवास्ता गरी Defect Notification Period मा भएका 
कनमकमजोरीहरुको ममफत संभार गरी गणुस्तरयकु्त नहरको सनुनख्ितता गनुफपनेमा सो नगरी 
Defect Notification Period समेत व्यनतत गरी गराई ठेकेदारलाई फाईदा हनु ेगरी उन्मखु्क्त ददई 
नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउननेनयतका साथ गणुस्तरहीन नहरको सबै ख्जम्मेवारी 
आयोजनामा साने कायफ गरेको देख्खन्छ। यसरी ननज रािसेवक रमेश बस्नेतले नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) को गणुस्तरहीन नहर 
Defect Notification Period नभत्र ठकेदारबाट ममफत संभार नगराई नेपाल सरकारलाई दावयत्व 
सजृना गराई हानी नोक्सानी परु् याउनकेायफ गरेको हुिँदा रमेश बस्नेतले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा  ननज रमेश बस्नतेलाई 
कुल नबगो रु.2,13,76,79,920।31 (दईु अरब तेह्र करोड छयात्तर लाख उनासी हजार नौ 
सय बीस रुपयािँ एकनतस पैसा मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को 
उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो रु.2,13,76,79,920।31 (दईु अरब तेह्र करोड 
छयात्तर लाख उनासी हजार नौ सय बीस रुपयािँ एकनतस पैसा मात्र) समेत ननजवाट असलुउपर 
गरी पाउन मागदावी नलईएको छ। 
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(च) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. सूयफ देव थापाको हकमा- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका नस.नड.इ. सूयफ देव थापाले परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेख्जङ 
डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी CTCE-

Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानीजानी 
बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका 
गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी, नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफणस्थलमा देख्खएको गसु्तरहीन माटो तथा गनुफ पने गणुस्तर परीक्षणको 
बारेमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै पनन Reoprting नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा 
Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर 
र गणुस्तरहीन मलुहनहर ननमाफण गने संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई 
रु.२७,२२,५९,३२१।०६भकु्तानी ददएको देख्खन्छ । यसरी ननज रािसेवक सूयफ देव थापाले 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को 
गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ 
गरेको हुिँदा ननज नस.नड.इ. सूयफ देव थापाले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को 
उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. सूयफ देव थापालाई कुल नबगो रु.  
२७,२२,५९,३२१।०६ (सत्ताईस करोड बाइस लाख उनान्साठी हजार तीनसय एक्काईस रुपैंया 
छ पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ 
गरी नबगो रु.२७,२२,५९,३२१।०६ (सत्ताईस करोड बाइस लाख उनान्साठी हजार तीनसय 
एक्काईस रुपैंया छ पैसा) समेत ननजवाट असलुउपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(छ) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. योगेन्र नमश्रको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका नस.नड.इ. योगेन्र नमश्रले परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेख्जङ 
डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी CTCE-

Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानीजानी 
बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका 
गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी, नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफणस्थलमा देख्खएको गसु्तरहीन माटो तथा गनुफ पने गणुस्तर परीक्षणको 
बारेमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै पनन Reoprting नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा 
Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर 
र गणुस्तरहीन मलुहनहर ननमाफण गने संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई 
क्रमश: रु.२७,२२,५९,३२१।०६  भकु्तानी ददएको देख्खन्छ ।यसरी ननज रािसेवक योगेन्र 
नमश्रले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) 
को गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ 
गरेको हुिँदा ननज नस.नड.इ. योगेन्र नमश्रले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को 
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उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा कुल नबगो रु.२७,२२,५९,३२१।०६ (सत्ताईस 
करोड बाइस लाख उनान्साठी हजार तीनसय एक्काईस रुपैंया छ पैसा)  कायम गरी भ्रष्टाचार 
ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो क्रमश: रु. 
२७,२२,५९,३२१।०६ (सत्ताईस करोड बाइस लाख उनान्साठी हजार तीनसय एक्काईस रुपैंया 
छ पैसा) समेत ननजवाट असलु उपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(ज) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. श्याम बहादरु काकीको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका नस.नड.इ. श्याम बहादरु काकीले परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का 
म्यानेख्जङ डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी 
CTCE-Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानीजानी 
बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका 
गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी, नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफणस्थलमा देख्खएको गसु्तरहीन माटो तथा गनुफ पने गणुस्तर परीक्षणको 
बारेमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै पनन Reoprting नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा 
Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर 
र गणुस्तरहीन मलुहनहर ननमाफण गने संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई 
रु.52,36,65,150।75 भकु्तानी ददएको देख्खन्छ। श्याम बहादरु काकीले नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को गणुस्तरहीन ननमाफण 
गने गराउने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा ननज 
नस.नड.इ. श्याम बहादरु काकीले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. श्याम बहादरु काकीलाई कुल नबगो 
रु.52,36,65,150।75(बाउन्न करोड छख्त्तस लाख पैसट्ठी हजार एकसय पचास रुपैंया 
पचहत्तर पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम 
सजायिँ गरी नबगो रु.52,36,65,150।75 (बाउन्न करोड छख्त्तस लाख पैसट्ठी हजार एकसय 
पचास रुपैंया पचहत्तर पैसा) समेत ननजवाट असलु उपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(ि) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. सशुीलचन्र देवकोटाको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका नस.नड.इ. सशुीलचन्र देवकोटाले  परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का 
म्यानेख्जङ डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी 
CTCE-Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानीजानी 
बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका 
गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी, नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफणस्थलमा देख्खएको गसु्तरहीन माटो तथा गनुफ पने गणुस्तर परीक्षणको 
बारेमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै पनन Reoprting नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा 
Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर 
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र गणुस्तरहीन मलुनहर ननमाफण गने संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई 
रु.58,59,24,719।28, भकु्तानी ददएको देख्खन्छ । ।यसरी ननज रािसेवक  सशुीलचन्र 
देवकोटाले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 
35+000) को गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउन ेकायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी 
परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा ननज नस.नड.इ. सशुीलचन्र देवकोटाले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. सशुीलचन्र  
देवकोटालाई कुल नबगो रु. 58,59,24,719।28 (अन्ठाउन्न करोड उनान्सावट्ठ लाख चौववस 
हजार सात सय उन्नाईस रुपैंया अट्ठाईस पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा 
८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो क्रमश: रु.58,59,24,719।28 (अन्ठाउन्न 
करोड उनान्सावट्ठ लाख चौववस हजार सात सय उन्नाईस रुपैंया अट्ठाईस पैसा) समेत ननजवाट 
असलु उपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(ञ) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. कृष्ण प्रसाद सवेुदीको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका नस.नड.इ. कृष्ण प्रसाद सवेुदीले परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का 
म्यानेख्जङ डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी 
CTCE-Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानी जानी 
बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका 
गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी, नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफणस्थलमा देख्खएको गसु्तरहीन माटो तथा गनुफ पने गणुस्तर परीक्षणको 
बारेमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै पनन Reoprting नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा 
Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर 
र गणुस्तरहीन मलुनहर ननमाफण गने संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई 
क्रमश: रु.17,08,43,605।82 भकु्तानी ददएको देख्खन्छ । यसरी ननज रािसेवकहरु  कृष्ण 
प्रसाद सवेुदीले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 
35+000) को गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउन ेकायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी 
परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा ननज नस.नड.इ. कृष्ण प्रसाद सवेुदीले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. कृष्ण प्रसाद सवेुदीलाई 
कुल नबगो रु. 17,08,43,605।82 (सत्र करोड आठ लाख नत्रचानलस हजार छसय पािँच 
रुपैंया बयासी पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो रु. 17,08,43,605।82 (सत्र करोड आठ लाख नत्रचानलस हजार 
छसय पािँच रुपैंया बयासी पैसा)  समेत ननजवाट असलु उपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(ट) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. प्रमेराज ख्घनमरेको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका नस.नड.इ. प्रमेराज ख्घनमरेले परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेख्जङ 
डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी CTCE-

Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानीजानी 
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बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका 
गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी, नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफणस्थलमा देख्खएको गसु्तरहीन माटो तथा गनुफ पने गणुस्तर परीक्षणको 
बारेमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै पनन Reoprting नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा 
Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर 
र गणुस्तरहीन मलुहनहर ननमाफण गने संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी. लाई 
क्रमश: रु.10,40,15,343।13 भकु्तानी ददएको देख्खन्छ । ।यसरी ननज रािसेवक प्रमेराज 
ख्घनमरेले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) 
को गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ 
गरेको हुिँदा ननज नस.नड.इ. प्रमेराज ख्घनमरेले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को 
उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. प्रमेराज ख्घनमरेलाई नबगो 
रु.10,40,15,343।13 (दश करोड चानलस लाख पन्र हजार तीनसय नत्रचानलस रुपैंया तेह्र 
पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ  
गरी नबगो रु.10,40,15,343।13 (दश करोड चानलस लाख पन्र हजार तीनसय नत्रचानलस 
रुपैंया तेह्र पैसा) समेत ननजवाट असलु उपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(ठ) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. बीरनसंह धामीको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका नस.नड.इ. बीरनसंह धामीले परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेख्जङ 
डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी CTCE-

Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानीजानी 
बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका 
गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी, नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफणस्थलमा देख्खएको गसु्तरहीन माटो तथा गनुफ पने गणुस्तर परीक्षणको 
बारेमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै पनन Reoprting नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा 
Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर 
र गणुस्तरहीन मलुहनहर ननमाफण गने संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी.लाई 
रु.11,85,59,745।73 भकु्तानी ददएको देख्खन्छ । बीरनसंह धामीले नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को गणुस्तरहीन ननमाफण 
गने गराउने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा ननज 
नस.नड.इ. बीरनसंह धामीले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. बीरनसंह धामीलाई कुल नबगो 
रु.11,85,59,745।73 (एघार करोड पचासी लाख उनान्साट्ठी हजार सात सय पैतानलस 
रुपैंया नत्रहत्तर पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो रु.11,85,59,745।73 (एघार करोड पचासी लाख उनान्साट्ठी 
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हजार सात सय पैतानलस रुपैंया नत्रहत्तर पैसा) समेत ननजसिँग असलु उपर गरी पाउन मागदावी 
नलईएको। 

(ड) नसक्टा नसिँचाइ आयोजनका तत्कानलन नस.नड.इ. प्रकाश बहादरु काकीको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनका नस.नड.इ. प्रकाश बहादरु काकीले परामशफदाता  M/S ERMC-ITECO Nepal JV का 
म्यानेख्जङ डाइरेक्टर, आनधकाररक प्रनतनननध तथा ननमाफणस्थलका Team Leader र ननमाफण कम्पनी 
CTCE-Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधको संलग्नता तथा नमलेमतोमा जानी जानी 
बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका 
गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी, नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफणस्थलमा देख्खएको गसु्तरहीन माटो तथा गनुफ पने गणुस्तर परीक्षणको 
बारेमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै पनन Reoprting नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा 
Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर 
र गणुस्तरहीन मलुहनहर ननमाफण गने संलग्न भई नस.वट.नस.इफ/ कानलका कन्ट्रक्शन जे.भी.लाई 
रु.9,01,52,713।47   भकु्तानी ददएको देख्खन्छ । यसरी ननज रािसेवक  प्रकाश बहादरु 
काकीले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) 
को गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ 
गरेको हुिँदा ननज नस.नड.इ. प्रकाश बहादरु काकीले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ 
को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. प्रकाश बहादरु काकीलाई कुल 
नबगो रु.9,01,52,713।47 (नौ करोड एक लाख बाउन्न हजार सात सय तेह्र रुपैंया 
सत्चानलस पैसा)  कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो रु.9,01,52,713।47 (नौ करोड एक लाख बाउन्न हजार सात 
सय तेह्र रुपैंया सत्चानलस पैसा) समेत ननजवाट असलु उपर गरी पाउन मागदावी नलईएको। 

(ढ) नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन सपुररटेख्न्डङग इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मीको हकमा:- नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB/02को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक गने सनमनतमा 
संयोजक भई कायफ गरेका नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन सपुररटेख्न्डङग इख्न्जननयर कमल प्रसाद 
रेग्मीले सम्पूणफ सरोकारवाला तथा जानाकारहरुसिँग गहन छलफल, नबस्ततृ अध्ययन तथा 
अनसुन्धान, नहर ननमाफणमा प्रयोग हनुे माटोको गणुस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयकु्तता र 
ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदनको तयारी नबना नै ववगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गररएका 
प्रनतवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देख्खन े सददयौंदेख्ख कायम 
रहेको घलुनख्शल तथा गणुस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी हतारमा ठेक्का सम्िौता गरी आनथफक 
लाभ नलई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गने गराउने ननयतका साथ अरबौं रुपयािँ लगानी रहेको राविय 
गौरवको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरकोSIP/MC/ICB/02(17+700देख्ख 35+000)को 
नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक जािँच गने कायफमा संलग्न रही सो  नडजाइन तथा लागत 
अनमुानलाई दठक भएको भनी नसफाररस गरेको तथा सोही अनरुुप गणुस्तरहीन तथा कामयावी 
नभएको नहर ननमाफण हनु पगुी रु.2,13,76,79,920।31 ठकेदारलाई भकू्तानी भई खचफ 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 131 

भईसकेको देख्खन्छ ।यसरी ननज कमल प्रसाद रेग्मीले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको 
SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) को गलत नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार 
गने कायफ समथफन गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा सपुररटेख्न्डङग 
इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मीले  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा सपुररटेख्न्डङग इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मीलाई भ्रष्टाचार 
ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजायिँ हनु मागदावी नलईएको। 

(ण) नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन नस.नड.इ. रनबनाथ बाब ुशे्रष्ठको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
SIP/MC/ICB/02 को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक गने सनमनतमा सदस्य भई कायफ गरेका 
नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन नस.नड.इ. रनबनाथ बाब ु शे्रष्ठले सम्पूणफ सरोकारवाला तथा 
जानाकारहरुसिँग गहन छलफल, नबस्ततृ अध्ययन तथा अनसुन्धान, नहर ननमाफणमा प्रयोग हनु े
माटोको गणुस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयकु्तता र ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदनको तयारी नबना 
नै ववगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गररएका प्रनतवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज 
गरी, सतहमा नै देख्खन े सददयौं देख्ख कायम रहेको घलुनख्शल तथा गणुस्तरहीन माटोलाई 
अनादेखा गरी हतारमा ठेक्का सम्िौता गरी आनथफक लाभ नलई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गने गराउन े
ननयतका साथ अरबौं रुपयािँ लगानी रहेको राविय गौरवको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000)को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक 
जािँच गने कायफमा संलग्न रही सो  नडजाइन तथा लागत अनमुानलाई दठक भएको भनी नसफाररस 
गरेको तथा सोही अनरुुप गणुस्तरहीन तथा कामयावी नभएको नहर ननमाफण हनु पगुी 
रु.2,13,76,79,920।31 ठकेदारलाई भकू्तानी भई खचफ भईसकेको देख्खन्छ । ननज 
रनबनाथ बाब ु शे्रष्ठले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 
35+000) को गलत नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने कायफ समथफन गरी नेपाल 
सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा नस.नड.इ. रनबनाथ बाब ु शे्रष्ठले  भ्रष्टाचार 
ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. 
रनबनाथ बाब ुशे्रष्ठलाई  भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम 
सजायिँ हनु मागदावी नलईएको । 

(त) नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन नस.नड.इ. आख्शषभर खनालको हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
SIP/MC/ICB/02को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक गने सनमनतमा सदस्य भई कायफ गरेका 
नसिँचाइ ववभागका तत्कानलन नस.नड.इ. आख्शषभर खनालले सम्पूणफ सरोकारवाला तथा 
जानाकारहरुसिँग गहन छलफल, नबस्ततृ अध्ययन तथा अनसुन्धान, नहर ननमाफणमा प्रयोग हनु े
माटोको गणुस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयकु्तता र ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदनको तयारी नबना 
नै ववगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गररएका प्रनतवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज 
गरी, सतहमा नै देख्खने सददयौंदेख्ख कायम रहेको घलुनख्शल तथा गणुस्तरहीन माटोलाई अनादेखा 
गरी हतारमा ठेक्का सम्िौता गरी आनथफक लाभ नलई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गने गराउने ननयतका 
साथ अरबौं रुपयािँ लगानी रहेको राविय गौरवको नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको 
SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000)को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक जािँच गने 
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कायफमा संलग्न रही सो  नडजाइन तथा लागत अनमुानलाई दठक भएको भनी नसफाररस गरेको 
तथा सोही अनरुुप गणुस्तरहीन तथा कामयावी नभएको नहर ननमाफण हनु पगुी 
रु.2,13,76,79,920।31 ठेकेदारलाई भकू्तानी भई खचफ भईसकेको देख्खन्छ। नस.नड.इ. 
आख्शषभर खनालले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 
35+000) को गलत नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने कायफ समथफन गरी नेपाल 
सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनकेायफ गरेको हुिँदा नस.नड.इ. आख्शषभर खनालले  भ्रष्टाचार 
ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा नस.नड.इ. 
आख्शषभर खनाललाई भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम 
सजायिँ हनु मागदावी नलईएको। 

(थ) ठेकेदार कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमखु ववक्रम पाण्डेको हकमा:- ननमाफण कायफमा संलग्न 
ठेकेदार कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमखु ववक्रम पाण्डे ले आयोजनाको आयोजना प्रमखु तथा 
अन्य कमफचारीहरु सिँगको नमलेमतो गरी जानीजानी बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन े
गणुस्तरहीन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तर 
परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको 
लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी नहरको कमजोर Embankment  
तथा Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको 
कमजोर र गणुस्तरहीन मलु नहर ननमाफण गरी पटकपटक नहरको Embankment भख्त्कएको 
अबस्थामा पनन वेवास्ता गरी Defect Notification Period मा भएका कनमकमजोरीहरुको ममफत 
संभार गरी गणुस्तरयकु्त नहरको सनुनख्ितता गनुफपनेमा सो नगरी आयोजना प्रमखु सिँगको 
नमलेमतोमा Defect Notification Period समेत व्यनतत गरी आफूले उन्मखु्क्त ददई नपेाल 
सरकारलाई थप दावयत्व समेत सजृना गरी हानी नोक्सानी परु् याउने ननयतका साथ भकु्तानी नलन े
कायफ गरी रु 2,13,76,79,920।31 भकु्तानी नलएको देख्खन्छ। यसरी ननज CTCE-Kalika JV 

का प्रमखु ववक्रम पाण्डेले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 
देख्ख 35+000) को गणुस्तरहीन ननमाफण गने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी 
परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा CTCE-Kalika JV का प्रमखु ववक्रम पाण्डे ले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र ननज CTCE-Kalika JV का प्रमखु भएकोले ऐ. दफा २३ 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा CTCE-Kalika JV का प्रमखु ववक्रम पाण्डेलाई कुल नबगो रु 
2,13,76,79,920।31 (दईु अरव तेह्र करोड छयाहत्तर लाख उनासी हजार नौसय बीस 
रुपैया एकनतस पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) 
बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो रु. 2,13,76,79,920।31(दईु अरव तेह्र करोड छयाहत्तर लाख 
उनासी हजार नौसय बीस रुपैया एकनतस पैसा) समेत ननजवाट असलु उपर गरी पाउन मागदावी 
नलईएको। 

(द) ठेकेदार कम्पनी CTCE-Kalika JV का आनधकाररक प्रनतनननध यवुराज भन्न े यवु बहादरु क्षते्रीको 
हकमा:- ननमाफण कायफमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी CTCE-Kalika JV का आनधकाररक प्रनतनननध 
यवुराज भन्न े यवु बहादरु क्षते्रीले आयोजनाको आयोजना प्रमखु तथा अन्य कमफचारीहरु सिँगको 
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नमलेमतो गरी जानी जानी बदननयतका साथ सतहमा नै देख्खन ेगणुस्तरहीन घलुनशील माटोको 
प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का 
सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ 
प्रावधानहरुको कायाफन्वयन नगरी नहरको कमजोर Embankment  तथा Concrete Lining को 
गणुस्तरहीन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर र गणुस्तरहीन 
मलुहनहर ननमाफण गरी पटक पटक नहरको Embankment भख्त्कएको अबस्थामा पनन वेवास्ता 
गरी Defect Notification Period मा भएका कनमकमजोरीहरुको ममफत संभार गरी गणुस्तरयकु्त 
नहरको सनुनख्ितता गनुफपनेमा सो नगरी आयोजना प्रमखु सिँगको नमलेमतोमा Defect Notification 

Period समेत व्यनतत गरी आफूले उन्मखु्क्त ददई नेपाल सरकारलाई थप दावयत्व समेत सजृना 
गरी हानी नोक्सानी परु् याउनेननयतका साथ भकु्तानी नलन े कायफ गरी रु 
2,13,76,79,920।31 भकु्तानी नलएको देख्खन्छ। यसरी ननज CTCE-Kalika JV का 
आनधकाररक प्रनतनननध यवु बहादरु क्षते्रीले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको 
SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को गणुस्तरहीन ननमाफण गने कायफ गरी नेपाल 
सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा CTCE-Kalika JV का आनधकाररक प्रनतनननध 
यवुराज भन्न ेयवु बहादरु क्षते्रीले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्खंदा CTCE-Kalika JV का आनधकाररक प्रनतनननध यवु बहादरु क्षते्रीलाई 
भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोख्जम सजायिँ हनु मागदावी 
नलईएको। 

(ध) परामशफदाता M/S ERMC-ITECO Nepal JV का Team Leader अरुण कुमार चौधरीको हकमा:- 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) अन्तगफतको ननमाफण 
कायफको लानग परामशफ सेवा उपलब्ध गराउने M/S ERMC-ITECO Nepal JV का तफफ बाट 
आयोजनाको SIP/MC/ICB/02को ननमाफण कायफमा संलग्न Team Leader /Irrigation Engineer 
अरुण कुमार चौधरीले माटोको गणुस्तरको बारेमा आयोजना कायाफलयलाई समयमा जानकारी 
नगराएको, Specification मा उल्लेख गररएका माटोको गणुस्तर सम्बन्धी सबै Test हरु नगरेको 
नगराएको साथै सो Test हरु गनुफपछफ भनी परामशफ समेत उपलब्ध नगराएको देख्खंदा परामशफदाता 
जस्तो महत्वपूणफ ख्जम्मेवारी नलएको कम्पनी  र सो कम्पनी माफफ त उक्त ननमाफण कायफमा संलग्न 
देख्खएका ननजहरुले माटोको गणुस्तर जस्तो संवेदनशील ववषयमा कुनै परामफश नददई ददएका 
प्रनतवेदनहरु समेत TOR मा उल्लेख्खत ख्जम्मेवारी बमोख्जमको कुराहरु स्पष्ट खलुाई पेश नगरी 
केबल रकम भकु्तानी नलन ेकायफमा मात्र उद्दत रहने प्रकृनतको पेस गरी गणुस्तरहीन नहर ननमाफण 
कायफ गनफमा सहयोग पयुाफई रु.2,40,55,872।90 भकु्तानी नलएको देख्खन्छ। यसरी ननज 
परामशफदाताका Team Leader अरुण कुमार चौधरीले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको 
SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को नहर ननमाफण कायफमा आफ्नो TOR 

बमोख्जमको ख्जम्मेवारी परुा नगरी गणुस्तरहीन ननमाफण गने कायफमा आयोजना प्रमखुसिँगको 
नमलेमतोमा ननजलाई सहयोग गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा 
ननजले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोख्जमको कसरु गरेको 
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देख्खंदा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोख्जम सजायिँ हनु मागदावी 
नलईएको। 

(न) परामशफदाता M/S ERMC-ITECO Nepal JV का आनधकाररक प्रनतनननध हेमनीनध शमाफको हकमा:- 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) अन्तगफतको ननमाफण 
कायफको लानग परामशफ सेवा उपलब्ध गराउने M/S ERMC-ITECO Nepal JV का तफफ बाट 
आयोजनाको SIP/MC/ICB/02को ननमाफण कायफमा M/S ERMC-ITECO Nepal JV का आनधकाररक 
प्रनतनननधका रुपमा संलग्न हेमनीनध शमाफले माटोको गणुस्तरको बारेमा आयोजना कायाफलयलाई 
समयमा जानकारी नगराएको, Specification मा उल्लेख गररएका माटोको गणुस्तर सम्बन्धी सबै 
Test हरु नगरेको नगराएको साथै सो Test हरु गनुफपछफ भनी परामशफ समेत उपलब्ध नगराएको 
देख्खंदा परामशफदाता जस्तो महत्वपूणफ ख्जम्मेवारी नलएको कम्पनी  र सो कम्पनी माफफ त उक्त 
ननमाफण कायफमा संलग्न देख्खएका ननजहरुले माटोको गणुस्तर जस्तो संवेदनशील ववषयमा कुनै 
परामफश नददई ददएका प्रनतवेदनहरु समेत TOR मा उल्लेख्खत ख्जम्मेवारी बमोख्जमको कुराहरु स्पष्ट 
खलुाई पेश नगरी केबल रकम भकु्तानी नलने कायफमा मात्र उद्दत रहन े प्रकृनतको पेस गरी 
गणुस्तरहीन नहर ननमाफण कायफ गनफमा सहयोग पयुाफई रु 2,40,55,872।90 भकु्तानी नलएको 
देख्खन्छ । ।यसरी ननज परामशफदाताका आनधकाररक प्रनतनननध हेमनीनध शमाफले नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को नहर ननमाफण 
कायफमा आफ्नो TOR बमोख्जमको ख्जम्मेवारी परुा नगरी गणुस्तरहीन ननमाफण गने कायफमा आयोजना 
प्रमखुसिँगको नमलेमतोमा ननजलाई सहयोग गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ 
गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोख्जमको कसरु गरेको 
देख्खंदा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोख्जम सजायिँ हनु मागदावी 
नलईएको। 

(प) परामशफदाता M/S ERMC-ITECO Nepal JV का प्रनतनननधको डाइरेक्टर उद्धवराज चौलागाइफको 
हकमा:- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (17+700देख्ख 35+000) अन्तगफतको 
ननमाफण कायफको लानग परामशफ सेवा उपलब्ध गराउने M/S ERMC-ITECO Nepal JV का तफफ बाट 
आयोजनाको SIP/MC/ICB/02को ननमाफण कायफमा आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था ERMC/ITECO 

JV का प्रनतनननधको डाइरेक्टरका रुपमा संलग्न उद्धवराज चौलागाइफले माटोको गणुस्तरको बारेमा 
आयोजना कायाफलयलाई समयमा जानकारी नगराएको, Specification मा उल्लेख गररएका माटोको 
गणुस्तर सम्बन्धी सबै Test हरु नगरेको नगराएको साथै सो Test हरु गनुफपछफ भनी परामशफ समेत 
उपलब्ध नगराएको देख्खंदा परामशफदाता जस्तो महत्वपूणफ ख्जम्मेवारी नलएको कम्पनी र सो 
कम्पनी माफफ त उक्त ननमाफण कायफमा संलग्न देख्खएका ननजहरुले माटोको गणुस्तर जस्तो 
संवेदनशील ववषयमा कुनै परामफश नददई ददएका प्रनतवेदनहरु समेत TOR मा उल्लेख्खत ख्जम्मेवारी 
बमोख्जमको कुराहरु स्पष्ट खलुाई पेश नगरी केबल रकम भकु्तानी नलन ेकायफमा मात्र उद्दत रहन े
प्रकृनतको पेस गरी गणुस्तरहीन नहर ननमाफण कायफ गनफमा सहयोग पयुाफई रु. 
2,40,55,872।90 भकु्तानी नलएको देख्खन्छ। यसरी ननज परामशफदाताका प्रनतनननधको 
डाइरेक्टर उद्धवराज चौलागाइफले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB/02 
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(17+700 देख्ख 35+000) को नहर ननमाफण कायफमा आफ्नो TOR बमोख्जमको ख्जम्मेवारी परुा 
नगरी गणुस्तरहीन ननमाफण गने कायफमा आयोजना प्रमखुसिँगको नमलेमतोमा ननजलाई सहयोग गरी 
नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको हुिँदा उद्धवराज चौलागाइफले भ्रष्टाचार 
ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र दफा २३ बमोख्जमको कसरु गरेको 
देख्खंदा M/S ERMC-ITECO Nepal JV का तफफ बाट आयोजनाको SIP/MC/ICB/02को ननमाफण 
कायफमा संलग्न आयोजनाको सल्लाहाकार संस्था ERMC/ITECO JV का प्रनतनननधको डाइरेक्टर 
उद्धवराज चौलागाइफलाई कुल नबगो रु.2,40,55,872।90(दईु करोड चानलस लाख पचपन्न 
हजार आठसय बहत्तर रुपैंया नव्वे पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को 
उपदफा (४) बमोख्जम सजायिँ गरी नबगो रु रु.2,40,55,872।90 (दईु करोड चानलस लाख 
पचपन्न हजार आठसय बहत्तर रुपैंया नव्वे पैसा) समेत ननजवाट असलु उपर गरी पाउन 
मागदावी नलईएको। 

78. प्रनतवादी ववक्रम पाण्डेले अदालत समक्ष गरेको बयानाः नहरमा हाल देख्खएको क्षनत कामको गणुस्तर 
एवम ्कमसल गणुस्तरको सामान प्रयोग गरेको कारणले नभई घलुनख्शल प्रकृनतको माटोको कारण 
भएको देख्खन्छ। यसको ववषयमा आयोजनाले ननमाफण व्यवसायीलाई प्रदान गररएको ड्रइङ नडजाइनमा 
केवह उल्लेख छैन। सम्िौता बमोख्जम उक्त माटोको प्रकृनत नहर ननमाफण अवनधभर पवहचान हनु 
नसक्न ेअवस्था भएकोले ननमाफण व्यवसायीको कुनै गल्ती छैन। ठेक्का सम्िौता बमोख्जम ननमाफण गरेको 
कायफलाई कुन आधार र कारणले शनु्यमा पररणत गरी ठूलो पररमाणमा रु.२,१३,७६,७९,९२०।३१ 
ववगो कायम गररएको हो सो तफफ  आरोपपत्रमा ववश् वसनीय आधार र कारण उल्लेख छैन। त्यसैगरी 
कुन ख्शषफकमा कनत ववगो हो भन्न े सम्बन्धमा सो को Break Down पनन उल्लेख छैन। एकातफफ  
नहरको सम्पूणफ भाग काम नलाग्ने उल्लेख छ भने अकोतफफ  आरोपपत्रमा नै कररब ४.०३५ वक.नम. 
नहर घलुनख्शल माटोको कारण उच्च जोख्खममा रहेको उल्लेख रहेकोले सम्पूणफ आरोप िूट्टा हो। 
उक्त ४.०३५ वक.नम. क्षते्रमा ननमाफण व्यवसायीले ननमाफण कायफ सम्पन् न गरी सम्पूणफ दावयत्वबाट मकु्त 
भईसकेपनछ हाल क्षनत भएको ७.५ नमटर नहर ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख भएको दररेटको आधारमा 
वहसाब गने हो भने पनन ममफत संभार गरी परुानै अवस्थामा ल्याउन भ्याट बाहेक रु.१,८९,१३१।९१ 
र भ्याट समेत रु.२,१३,७१९।०६ मात्र खचफ लाग्ने देख्खन्छ। जनु खचफ समेत ननमाफण व्यवसायीको 
दावयत्वनभत्र नपने हनुाले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २३ को कसूर प्रमाख्णत 
हनु सक्दैन। आरोवपत कसरुमा पूणफ रुपमा सफाई ददई न्याय पाउिँ। गणुस्तरवहन माटो प्रयोग 
सम्बन्धमा ठेक्का सम्िौता बमोख्जम गनुफपने सबै परीक्षण नगरेको सम्बन्धमा, particle size र Atterbergs 

limit test बदननयत साथ नगरेको सम्बन्धमा र नडफेक्ट नोवटवफकेशन वपररयड व्यनतत गरेको 
सम्बन्धमा मानथ खलुाईसकेको छु। त्यसैगरी ठेक्का सम्िौता बमोख्जमको अन्य परीक्षणहरुको ननतजा 
स्पष्ट रुपमा सम्िौतामा उल्लेख भएकोले इख्न्जननयरको ननदेशन ववना पनन भएको छ तर particle size 

र Atterbergs limit test को upper limit र lower limit ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख नभएकोले प्रयोजनवहन 
परीक्षण गनुफको कुनै औख्चत्य नभएको तथा ननदेशन समेत नभएको कारण नगररएको हो। मदु्दा 
चलाउन े प्रयोजनको लानग उक्त परीक्षणको सम्बन्धमा P1 6.08 लाई न्यून र शनु्यलाई अत्यन्त 
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न्यून भन् न ुसरासर गलत हो। सम्िौतामा उल्लेख नभएको ववषयमा आरोपपत्रमा अंकहरु भनुफ ठेक्का 
संशोधन गनुफ हो। यस्तो अनधकार सम्िौताको पक्ष बाहेक अरु कसैलाई नहनु े हनुाले आयोग वा 
आयोजनाको परामशफदाता कसैले पनन उख्ल्लख्खत ववषयमा आफ्नो भनाई रात न ुगलत कायफ हो। ठेक्का 
सम्िौतामा Test Run पनछ मात्र योजना हस्तान्तरण गनुफपने भन्न े व्यवस्था रहेको छैन। ठेक्का 
सम्िौतामा Test Run को प्रवक्रयाको ववषयमा पनन केवह उल्लेख छैन। जसले गदाफ Test Run ननमाफण 
व्यवसायीको दावयत्वनभत्र पदैन। त्यसैगरी नहर हस्तान्तरणको समयमा ननमाफण व्यवसायीको कायफक्षेत्र 
बावहरको Head Works को गेट ननमाफण समेत भै नसकेकोले Test Run हनु सम्भव पनन नथएन। 
त्यसैगरी General Condition of Contract को clause 1.1.8.8 बमोख्जम Unforeseeable Physical 

Condition को पररभाषा र सो सम्बन्धमा clause 4.12 अनसुार नहर ननमाफणको क्रममा सम्िौतामा 
उल्लेख भएको भन्दा नभन् न अवस्था देख्खएमा मात्र Unforeseeable Physical Condition भन् न सवकन े
हनु्थ्यो। ठेक्का सम्िौता बमोख्जम आयोजनाको नहर खन् ने तथा Embankment बनाउने क्रममा त्यस्तो 
अवस्था नआएको र ठेक्का सम्िौता बमोख्जम नहर ननमाफणको कायफ गदाफ परम्परागत उपकरण जस्तैाः 
डोजर, एक्साभेटर बाहेक अन्य ववशेष उपकरणको प्रयोग नै गनुफ नपरेकोले माटोको प्रकृनत असाधारण 
भन् न सक्ने अवस्था नथएन। साथै ववशेष परीक्षणबाट मात्र पवहचान हनु सक्न ेघलुनख्शल प्रकृनतको 
माटोलाई नहर ननमाफणको क्रममा अनमुानको आधारमा Unforeseeable Physical Condition भन् न सक्न े
अवस्था समेत नथएन। ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख भएका सम्पूणफ शतफहरु पालना गरी भए गरेको कायफ 
बदननयतको पररभाषानभत्र पनफ सक्दैन। नडजाइनमा त्रवुट, ठेक्का सम्िौतामा अस्पष्ट व्यवस्था समावेश 
गरेको आरोप सम्बन्धमा उख्ल्लख्खत आयोजना अन्तराविय मान्यता प्राप्त FIDIC-COC-1999 First 

Edition designed by the employer मोडेल अन्तगफत सम्िौता भएकोले नडजाइन, बोलपत्र एवम ्
सम्िौतामा भएको त्रवुटको लानग ननमाफण व्यवसायी ख्जम्मेवार हनुपुने होइन। conditions of contract 

को 17.3(g) बमोख्जम नडजाइनमा त्रवुट भएमा employer को risk अन्तगफत पछफ। यदद ठेक्का 
सम्िौतामा अस्पष्ट व्यवस्था उल्लेख भएको छ भने सो को लानग पनन ननमाफण व्यवसायी ख्जम्मेवार 
हुिँदैन, employer स्वयं नै ख्जम्मेवार हनुपुछफ। ठेक्का सम्िौताको General Conditions of Contract को 
clause 15 अनसुार Contract Document अन्तगफत feasibility study report नपने भएकोले सो को 
पररपालनाको ववषय ननमाफण व्यवसायीको दावयत्वनभत्र पदैन। त्यसैगरी ठेक्का सम्िौता अख्घ हनु े
आयोजनाको ववस्ततृ अध्ययन detailed study report पनन ननमाफण व्यवसायीको कायफक्षेत्रनभत्र पदैन। 
नहर ननमाफणको कायफ नडजाइन ड्रइङ बमोख्जम भएको छ। नडजाइन defect को कारण कुनै क्षनत हनु्छ 
भन ेसो को लानग ननमाफण व्यवसायी ख्जम्मेवार हुिँदैन। वषाफतको पानी प्राकृनतक कुरा हो। आकाश े
पानी नहरमा पनफ नददने कायफ ननमाफण व्यवसायीले चाहेर हुिँदैन। वषाफतको समयमा नहरको दािँया वा 
बािँयातफफ बाट नहरमा नछने पानी रोक्ने वा नहरको मानथ आकाशबाट पने पानी रोक्न ेगरी ननमाफण गनफ 
नडजाइन ड्रइङ्ग प्राप्त भएको पनन नथएन। त्यसैले नहर हस्तान्तरण पश् चात वषाफतको पानीको कारण हनु 
सक्न ेक्षनतको सम्बन्धमा ननमाफण व्यवसायीको कुनै दावयत्व रहिँदैन।चेनेज 20+000 देख्ख 35+000 मा 
१८ नमटर गईरो हनुे गरी माटो कावटएको सम्बन्धमा आयोजनाको ठेक्का सम्िौताबमोख्जम ददइएको 
ड्रइङ नडजाइन अनसुार काम भएको हो। १८ नम. गईरो माटो काट्ने कायफ ननमाफण व्यवसायीको 
स्वेच्छाले गररएको होइन। 
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आरोपपत्रमा कुल १७.३०० वक.नम नहर मध्ये ४.०३५ वक.नम. नहर घलुनख्शल माटोको कारण 
उच्च जोख्खममा रहेको व्यहोरा उल्लेख भएकोले परैु नहर काम नलाग्ने भन्न ेआरोप आफैँ मा खख्ण्डत 
छ। संख्घय सांसद प्रनतनननध सभा, कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक श्रोत सनमनतको अनगुमन प्रनतवेदन 
२०७५ को ननष्कषफ ख्शषफकमा पेज ९ मा ४५ वक.नम. नहर बनाउिँदा ५ वक.नम. नभत्रको िण्डै २० 
नमटर नहरमा आएको समस्याले गदाफ नसङ्गो नहरमा पानी नचलेको अवस्था छ भन्न ेउल्लेख रहेकोले 
समेत पूरै नहर काम नलाग्ने भन्न ेआरोप सत्य होइन। ठेक्का सम्िौतामा नहर परीक्षणको व्यवस्था 
नथएन। त्यसैले यसको दावयत्व पनन ननमाफण व्यवसायीको होइन। त्यसैगरी ठेक्का सम्िौतामा नहर 
परीक्षणको प्रवक्रयाको ववषयमा पनन केवह उल्लेख छैन। आयोजनाले नहर taking over नलई सकेपनछ 
नहर परीक्षणको क्रममा standard test procedure अवलम्बन गरे नगरेको सम्बन्धमा ननमाफण 
व्यवसायीलाई कुनै जानकारी गराइएको पनन छैन। सम्िौता बमोख्जम ननमाफण सम्पन् न गरी नहर नै 
हस्तान्तरण भैसकेपनछ पत्रपनत्रकामा आएको समाचारबाट नहर परीक्षण गदाफ केवह भाग घलुनख्शल 
प्रकृनतको माटोको कारण क्षनत भएको थाहा हनु आएको हो। 

नमनत २०७३।३।१३ गते नहरमा पानी चलाउिँदा ठूलो वषाफ पनन भएको र आएको बाढीले भएको 
क्षनत Defect Notification Period नभत्रकै भए पनन Taking over certificate जारी भै सकेपनछ सो को 
ममफत संभार गने दावयत्व ननमाफण व्यवसायीको नहुिँदा नहुिँदै पनन कम्पनीको तयातीलाई ध्यानमा राखी 
ममफत संभार गरी आयोजनालाई जानकारी गराइएको नथयो। त्यसपनछ जानकारीमा आएअनसुार पटक 
पटक नहरमा पानी छानडएकोमा कुनै क्षनत भएको नथएन। 

संम्िौताको GCC को clause 17.2 अनसुार Taking Over Certificate जारी भै सकेपनछ outstanding 

work बाहेकको take over गरेको कामको care of work स्वयं employer ले नै गनुफ पने हनु्छ। नमनत 
२०७५।४।७ गते नहरमा छानडएको पानीको बहावको कारण हनु गएको क्षनत नहर ननमाफण सम्पन् न 
भई आयोजना हस्तान्तरण भई Defect Notification Period समेत समाप्त भएपनछ भएको देख्खन्छ। 
उक्त क्षनत ननमाफण व्यवसायीको कामको गणुस्तर एवम ्नहर ननमाफणमा कमसल गणुस्तरको सामान 
प्रयोग भएको कारण नभै पनछल्लो ववकनसत घटनाक्रमबाट पवहचान भएको भननएको घलुनख्शल 
प्रकृनतको माटो एवम ् नहरको ननयनमत ममफत संभार केवह नगरी पानी छाडेको कारण हनु पगेुको 
देख्खन्छ। उक्त नहरको केवह भागमा भएको क्षनत एवम ् अन्य नननमफत संरचना संरक्षणको लानग 
ववज्ञहरुबाट Dispersive soil shabilization सम्बन्धमा आवश्यक सिुाव नलई ममफत संभार गरेको 
खण्डमा नहर पूणफरुपमा सञ् चालनमा आउन सक्छ। हालसम्म आयोजना अन्तगफत SIP/MC/ICB-02 

खण्डको ननमाफणमा भएको लगानी प्राय शनु्य रहेको भन्न ेआरोप वस्तपुरक छैन । SIP/MC/ICB-02 कै 
ठेक्का सम्िौता अन्तगफत सामदुावयक तथा राविय गरी १०,९९,९८५.०० वगफ मी. वन क्षेत्र कटान 
भएको छ। २२ नमटर सम्मका अग्ला डािँडाहरु कवटङ्ग गरी १० नमटरसम्म वफनलङ्ग गरी 
embankment ननमाफण भएको छ। १७३०० नमटर लामो नहर ननमाफण गने क्रममा पलु-१८ वटा, 
साईफन-५ वटा, सपुर प्यासेज-५ वटा, फुट नब्रज-२, aquaduct ९ वटा, Escape-२ वटा र Spillway-२ 
वटा बनाइएको छ। यी संरचनाहरु अवहले पनन जस्ताको तस्तै छन। साथै embankment filling गरी 
नहर बनाइएको ठाउिँमा भख्त्कएको कररब ७.५ नमटर वाहेक अन्य ठाउिँ समेत जस्ताको तस्तै छ। 
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प्रस्ततु मदु्दामा दईु अरब भन्दा बढीको ववगो कायम गदाफ उख्ल्लख्खत सम्पूणफ कामलाई पूणफरुपमा 
वेवास्ता गररएको छ। 

आयोजना ननमाफणमा भएको लगानी शनु्यमा पररणत भएको आरोप सतही ववश् लेषण भएको व्यहोरा 
संघीय सांसद प्रनतनननध सभा, कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक श्रोत सनमनतको अनगुमन प्रनतवेदन २०७५ 
(नसक्टा तथा भेरी बबई डाइभसफन बहउुदे्दशीय आयोजना) समेतबाट खख्ण्डत रहेको छ। जनु 
प्रनतवेदनलाई प्रस्ततु मदु्दाको अनसुन्धानको क्रममा अख्ततयारको जानकारीमा रहेको भएपनन पूणफ रुपमा 
वेवास्ता गरेको देख्खन्छ। उक्त प्रनतवेदनमा ४५ वक.नम. लामो नहर मध्ये करीब ५ वक.नम. 
घलुनख्शल माटोको कारणले उच्च जोख्खम रहेको, हाल देख्खएको प्राववनधक तथा व्यवस्थापवकय 
समस्याहरुको ख्शघ्र समाधान भएको खण्डमा तत्काल नसिँचाइ सवुवधा सञ् चालन गनफ सवकन ेअवस्था 
रहेको,  २०७५ साउन ७ गते नहरको नभनत्र भागमा प्वाल पनफ गई कररब १० नमटर नहरको बािँया 
नडल भत्केको, नेपालमा हालसम्म सञ् चानलत नसिँचाइ आयोजनाहरुको घलुनख्शल माटो (ररहार माटो) 
को असर नदेख्खएको उल्लेख गदै ननष्कषफमा कनतपय अवस्थामा पूवाफनमुान नगररएका समस्याहरु 
आकख्स्मक रुपमा आउन ेगछफन ्जनु ननयन्त्रण बावहर समेत रहेको हनु्छ। तसथफ कुनै पनन कायफमा 
सबै चनुौतीहरुको पूवाफनमुान गनफ सवकिँ दैन। ९९% राम्रा काम भए तर १% काममा कुनै कमजोरी वा 
त्रवुट भएमा समग्र कामलाई Multiplying by zero गरेर शनु्य मूल्याङ्कन गनुफ दठक होइन। केवह 
अवयवमा भएका साना त्रवुटले गदाफ समग्रतामा पाने असर ठूलो हनु्छ। अथाफत ् ४५ वक.नम. नहर 
बनाउिँदा ५ वक.नम. नभत्रको िण्डै २० नमटर नहरमा आएको समस्याले गदाफ नसङ्गो नहरमा पानी 
नचलेको भनी उल्लेख छ। 

ड्रइङ नडजाइनमा भएको defect को कारण नननमफत संरचनामा कुनै क्षनत हनु गएमा सो को लानग 
general conditions of contract अनसुार employer उत्तरदावय हनुपुछफ। ननमाफण व्यवसायीले नहर 
ननमाफणको क्रममा बनाएको मानथका प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोख्जमको सम्पूणफ structure लाई 
शनु्यमा पररणत गरी लगाएको आरोप ननयोख्जत रहेको प्रष्ट छ। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा नहरको 
केवह भाग भख्त्कन गै हनु गएको क्षनतको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अिेनलयन ववशेषज्ञहरुसिँग समेत 
सिुाव मागेको ववषयमा ववनभन् न पत्र पनत्रकामा प्रकाख्शत समाचारबाट जानकारी पाएको हनुाले नहर 
पनुाः ननमाफण, ममफत संभार एवम ्soil strengthening मध्ये कुन गनुफपने भन्ने तफफ  सम्बख्न्धत ववशेषज्ञको 
वस्तपुरक राय एवम ्सिुावपनछ मात्र ननचोडमा पगु्न सवकनेमा सतही ववश् लेषण गरी ननमाफण सम्पन् न 
भै हस्तान्तरण समेत भै सकेको आयोजनाको पनुाः ननमाफण गनफ अवहलेको लागत अनमुानले नपगु्न े
उल्लेख गरी दावयत्व मकु्त भैसकेको ननमाफण व्यवसायीलाई ठूलो पररमाणमा ववगो कायम गरी दायर 
भएको आरोपपत्र दावी बमोख्जम कसूर प्रमाणीत हनु सक्दैन। त्यस्तै सावफजननक ननमाफण ननदेख्शका 
(Public work directives) ठेक्का सम्िौता अख्घ आयोजनाको नडजाइनसिँग सम्बख्न्धत रहेकोले सो कायफमा 
ननमाफण व्यवसायीको संलग्नता रहेको हुिँदैन। घलुनख्शल माटोको प्रकृनत अनभुवी ववज्ञले समेत visual 

classification बाट एवम ् परम्परागत परीक्षण ववनधबाट पवहचान गनफ नसवकन े अवस्थामा स्थानीय 
उपभोक्ताले नहर ननमाफणको क्रममा जानकारी गराएको भन्न े आरोप सत्य होइन। नहर ननमाफणमा 
प्रयोग भएको माटो घलुनख्शल रहेको तथ्य नेपालको lab बाट यवकन हनु नसकेको, पत्र पनत्रकामा 
प्रकाख्शत समाचार अनसुार अिेनलयन ववशेषज्ञले माटो परीक्षण गरी आफ्नो finding ददन बािँकी रहेको 
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एवम ् अनभुवी व्यख्क्तले समेत visual classification बाट पवहचान हनु नसक्न े घलुनशील प्रकृनतको 
माटोको ववषयमा स्थानीय उपभोक्ताले नहर ननमाफणको क्रममा जानकारी गराउिँदा गराउिँदै वेवास्ता 
गरेको भन्न ेआरोप ननराधार रहेको प्रष्ट छ। नडसेम्बर २०१६ को प्रनतवेदन नहर ननमाफण हनु ुअख्घ 
एवम ्नहर ननमाफणको क्रममा आएको प्रनतवेदन नभै नहर ननमाफण सम्पन् न गरी हस्तान्तण भै सकेपनछ 
तयार भएको प्रनतवेदन हो। उक्त प्रनतवेदनमा double hydrometer test को माध्यमबाट माटोको 
प्रकृनत intermediate to highly dispersive उल्लेख छ। उक्त प्रनतवेदनले एकातफफ  माटोको प्रकृनत 
घलुनख्शल भनेको छ भन ेअकोतफफ  माटोको प्रकृनतको ववषयमा थप ववश् लेषणको लानग crumb test, 

the pin hole test, other type of chemical test like ESP & SAR समेत आवश्यक रहेको उल्लेख 
रहेकोले उक्त अधरुो र अपरुो प्रनतवेदन ननमाफण व्यवसायीको ववरुद्धमा प्रमाणमा ग्रहण गनफ नमल्दैन। 

म.ले.प.को प्रनतवेदन नसिँचाइ मन्त्रालयको छानववन सनमनतको प्रनतवेदनमा आधाररत रहेको देख्खन्छ। 
उक्त प्रनतवेदनमा नहर ननमाफणमा देख्खएको त्रवुट घलुनख्शल माटोको कारण भएको र नहरको 
योजनाको तयारीको चरणमा ध्यान पगु्न नसकेको उल्लेख छ। घलुनख्शल प्रकृनतको माटो पवहचानको 
लानग गररनपुने ववशेष परीक्षण गनुफपने व्यवस्था नभएकोले नहर ननमाफणको क्रममा माटोको गणुस्तर 
पत्ता लाग्न सक्ने अवस्था नथएन। मानथका प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोख्जम पनछ नहरमा देख्खएको 
त्रवुट, नहर ननमाफणको गणुस्तर एवम ्ननमाफणमा प्रयोग भएको सामाग्रीको गणुस्तरको कारणले सम्िौता 
बमोख्जम गणुस्तरीय काम हुिँदाहुिँदै घलुनख्शल माटोको कारण हनु गएको देख्खएकोले सो को लानग 
ननमाफण व्यवसायी ख्जम्मेवार नहनुे हुिँदा म.ले.प. को प्रनतवेदनको आधारमा आरोप पवुष्ट हनु सक्दैन। 
त्यसैले मानथ लेख्खए बमोख्जम म ववरुद्ध लगाएको आरोप काल्पननक एवम ् िूट्टा भएको अख्ततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले दायर गरेको हचवुा र िूट्टा मदु्दा खारेज गरी पूणफ रुपमा सफाइ ददलाई 
न्याय पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।02 को वयान। 

79. थनुछेक आदेशाः प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भएतापनन आज वयान गदाफ 
समेत सो ननचाइ आयोजनामा आफू ननमाफण कम्पनीको अध्यक्षको हैनसयतमा संलग्न रहेको र ननमाफण 
गररएको नहरमा जटुी देख्खएको तथ्यलाई स्वीकार गरेका, ननज उपर समेत उक्त नसक्टा नसंचाई 
आयोजनाको गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोपदावी रहेको र ननज आयोजना 
ननमाफण कायफमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीको प्रमखु व्यख्क्त देख्खएको अवस्था समेतलाई ववचार गदाफ 
अवहले नै ननजले आरोवपत कसूर गरेका रहेनछन ्भन्न सवकन ेअवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देख्खन 
आएन। तसथफ, एनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको ख्जम्मेवारी एवम ्
दावयत्वलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी 
ववक्रम पाण्डेबाट रु.४,००,००,०००/- (चार करोड रुपैयािँ धरौटी माग गररएको छ । सो घरौटी 
रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा राखी 
र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउने गरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ६८ (२) बमोख्जम थनुवुा पजुी ददई चनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई मदु्दाको पपंुक्ष 
गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जएको आदेश पचाफ गररददएको छ भन्न ेसमेत बेहोराको 
नमनत 2075।10।02 को आदेश। 
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80. प्रनतवादी सूयफदेव थापाले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- मैले मेरो ख्जवनको उवफर २८-२९ वषफको 
कालखण्ड नेपाल सरकारको सेवामा नबताएको छु। सेवा अवनधमा भौगोनलक ववकटता, मौसमको 
प्रनतकूलता केही नभनी सेवा गरेको मान्छेले सेवाको उत्तराधफमा सरकारलाई हानन नोक्सानी 
परु् याउनेकसूर मैले कल्पनामा पनन गनफ सख्क्दन। अवहले जनु समस्या देख्खएको छ त्यो मेरो मानववय 
त्रवुट बदननयत, लापरवाही आददको कारणले नभई नसिँचाइ आयोजनाको ननमाफण कायफमा पवहलो चोवट 
देख्खएको Dispersive Soil को कारणले हो। देखेर ख्चन् न नसवकन ेDispersive Soil को बारेमा मलाई 
जानकारी नथएन। अन्य कतैबाट जानकारी/ ननदेशन पनन भएन। मैले प्रचनलत ननयम, काननु, ठेक्का 
सम्िौताका शतफ अनसुार पूणफ इमान्दाररताका साथ रािसेवा गरेको हो। समग्र नहर कमजोर भएको 
भन्न ेआरोप पूणफताः गलत र िटु्टा हो। १७.३ वक.मी. लामो नहरमा पानी सञ् चालन गदाफ नमनत 
२०७३।०३।१४ मा चेनेज 26+343 मा भख्त्कएको कररब १५ नमटर भाग ठेकेदारकै तफफ बाट 
ममफत संभार गरी/गराई पनुाः वहउिँदे बालीको लानग पानी चलाइएको नथयो। तत्पश् चात चेनेज 
22+950 मा नमनत २०७५।०४।०७ मा कररब १० मी. नहर भख्त्कएको हो। त्यसलाई पनन 
सामान्य खचफमा पनुाः ममफत गररएको छ। शरुुमा थाहा हनु नसकेको घलुनख्शल माटो देख्खए पनछ 
त्यसको सरुक्षात्मक सामान्य उपायहरु जस्तै माटोमा Vegetation गने, भत्केको/प्वाल परेको ठाउिँमा 
नयािँ माटोले परुरददएमा पनन नहर सञ् चालन गनफ सवकन्छ। नहरजस्तो पानी बग्ने ठाउिँको ननरन्तर 
ममफत संभार समय समयमा गररएन भने जस्तोसकैु ननमाफण पनन ववग्रिँदै जान्छ। उजाफ, जलस्रोत तथा 
नसिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असोजमा ददएको प्रनतवेदन र संघीय संसदको कृवष, सहकारी तथा 
प्राकृनतक स्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको प्रनतवेदनमा ममफत संभार गरी उक्त नहर 
सञ् चालनमा ल्याउन सवकने उल्लेख छ। सम्पूणफ नहर गणुस्तरहीन छ भन्ने कहीीँबाट पनन प्रमाख्णत 
छैन। म आयोजनामा कायफरत हुिँदा ननमाफणस्थलमा खवटएका इख्न्जननयरहरुको नापजािँच अनसुार ननमाफण 
सम्पन् न कायफको भकु्तानी नसफाररस गरेको हो। भकु्तानी नसफाररस गररएको अवस्थामा सम्पन् न ननमाफण 
सम्िौता बमोख्जम भएको र कुनै कैवफयत नदेख्खए पनछ भकु्तानीको नसफाररसको कुनै ववकल्प हुिँदैन। 
भकु्तानी ददनपुने अवस्थामा ववना कारण र औख्चत्य सो भकु्तानी रोक् का गनफ करार सम्िौताको 
शतफहरुले पनन नमल्दैन। भकु्तानी ददने अवस्थामा भकु्तानी रोक्नपुने कुनै कारण रहेको नथयो भनी 
आरोप लगाउन समेत सकेको छैन। तसथफ, रु.२७,२२,५९,३२१।०६ को भकु्तानीमा मैले भ्रष्टाचार 
गरेको भन्न े आरोप ननराधार र असत्य छ। अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले एकानतर 
आरोपमा घलुनख्शल माटोको कारण ४.०३५ वक.नम. नहर उच्च जोख्खममा छ भनेको छ भने अको 
तफफ  सम्पूणफ नहर कामयाव नभएको आरोप लगाएको छ। यसबाट पनन अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले लगाएको आरोप तथ्यहीन भएको प्रमाख्णत हनु्छ। तसथफ मैले भ्रष्टाचार ननवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोख्जम सजाय हनुपुने कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको 
हुिँदा मलाई लगाइएको ननराधार र असत्य आरोपबाट सफाई ददलाई पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 
2075।10।06 को वयान। 

81. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भएतापनन यी प्रनतवादी 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा इख्न्जननयर र नसननयर नडनभजनले इख्न्जननयर समेतका पदमा रही कायफ 
गरेको देख्खएको पररप्रके्ष्यमा ननज प्रनतवादीको पद, दावयत्व र ख्जम्मेवारी समेतलाई हेदाफ तत्काल प्राप्त 
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प्रमाणबाट यी प्रनतवादी आरोपदावीबमोख्जमको कसूर गरेका रहेनछन ्भनी भन् न सवकन ेअवस्था रहेन। 
तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको ख्जम्मेवारी एवम ्
दावयत्वलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन. २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी सूयफ 
देव थापा क्षेत्रीबाट रु.६५,००,०००।- (पैँसट्ठी लाख रुपैयािँ धरौटी माग गररएको छ। सो धरौटी 
रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा राखी 
र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउने गरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ६८ (२) एवम ्८० बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई 
मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ भन्ने 
समेत बेहोराको नमनत 2075।10।13 को आदेश। 

82. प्रनतवादी सरोज चन्र पख्ण्डतले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः  यस ठेक्का अन्तगफत माटो लगायत कंवक्रट 
तथा ग्याववयनका धेरै कायफहरु भएका छन।् केही स्थानमा देख्खएको घलुनख्शल माटोको कारणले 
सखृ्जत समस्या बाहेक सम्पूणफ संरचनाहरु नडजाइन ड्रइङ अनसुार गणुस्तरीय तररकाले बनेर वफल्डमा 
यथावत रहेका छन।् नहरमा हाल देख्खएको समस्या कमशल गणुस्तरको ननमाफण सामाग्री प्रयोग गरेर 
भएको होइन। यो ननतान्त प्राकृनतक कारणले सखृ्जत समस्या हो। ननमाफण सम्पन् न भएको सम्पूणफ 
नहर कामै नलाग्ने भनेर कतैबाट पवुष्ट हनु सकेको छैन। नहरको केही भागमा घलुनख्शल माटो तथा 
ममफत संभारको अभावमा समस्या देख्खएकोमा मेरो अवनधमा भएको सम्पूणफ नहर ननमाफणमा भ्रष्टाचार 
भएको भनी म उपर ववगो दावी गररएको आरोप सवफथा अवववेकपणुफ र अन्यायपूणफ छ। हाल नहरको 
केही भागमा घलुनख्शल माटोको कारणले देखा परेको समस्या मनसनुको समयमा तथा त्यसपनछ 
ननयनमत एवम ्समयमै ममफत संभार नगनाफले वढ्दै गएको हो। समस्या देख्खएको ठाउिँमा समयमा नै 
ममफत संभार तथा सधुारका कायफहरु गदै जाने हो भने यो नहर पूणफ क्षमतामा चलाउन कुनै वाधा 
पगु्दैन। यो कुनै असम्भव र गने नसवकन ेकायफ होइन। संघीय संसदको कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक 
श्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको सिुावलाई अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले पूणफ 
रुपमा वेवास्ता गरेको छ। प्रनतवेदनमा घलुनख्शल माटो पवहलो पल्ट नसक्टामा देखा परेको तथा 
ननतान्त प्राकृनतक कारणले नहरमा समस्या देख्खएको उल्लेख गररएको छ। साथै समस्या समाधानको 
लानग आवश्यक स्थानहरुमा ममफत संभार तथा उपयकु्त ववकल्पहरु प्रयोग गरी नहर तत्काल सचुारु 
गनुफपने सिुाइएको छ। त्यस्तै उजाफ, जलश्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयबाट गदठत सनमनतले २०७५ 
असोजमा ददएको प्रनतवेदनमा समेत समस्याको प्रमखु कारण माटोको घलनख्शलता 
(Depressiveness)औीँल्याइएको र आवश्यक ममफत संभार तथा सधुारका संभाववत उपायहरुको 
अवलम्वन गनफ सिुाईएको छ। यी दवैु प्रनतवेदनहरुमा नहर कामै नलाग्ने भनेर कही ंकतै भननएको 
छैन। ममफत संभारको खािँचो औीँल्याइएको छ। हाल सम्म ठेकदारलाई भकु्तानी भएका नबलहरु 
अन्तररम हनु र यस ठेक्कामा As Built Drawings अनसुार चेक जािँच गरी अख्न्तम भकु्तानी (Final 

Payment Certificate) जारी गनफ बािँवक नै रहेको अवस्था रहेको छ। ठेकदारबाट सम्िौता बमोख्जम 
भएका कायफहरुको अन्तररम नबल भकु्तानी मैले सम्िौताको कुन दफा वा सा.ख. ऐन ननयमावलीको 
कुन दफा/ननयम अनसुार रोक्न सक्दथें? आरोप ननराधार छ। स्वीकृत specification अनसुार गणुस्तर 
सनुनख्श् चत गरी सम्पन् न भएको एवम ्कुनै त्रवुट नदेख्खएको ननमाफण कायफको ननयमानसुार भकु्तानी गनुफ 
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कुनै अपराध होइन। मैलै गणुस्तरहीन कायफ गरी नेपाल सरकारलाई कुनै पनन हानन नोक्सानी 
परु् याएको छैन। ठेक्का सम्िौता अन्तगफत भए गरेका सबै कायफलाई ववना कुनै आधार र कारण ववगो 
कायम गरी ननराधार तथा ननतान्त िूट्टा मदु्दा लगाइएकोले प्रस्ततु िूटा आरोपदावीबाट सफाई पाउिँ 
भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।13 को वयान। 

83. थनुछेक आदेशाः प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भएतापनन यी प्रनतवादी नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनाको आयोजना प्रमखु रहेर काम गरेको देख्खएको, ननज उपर समेत आयोजनाको 
गणुस्तरहीन ननमाफण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपदावी रहेको प्रररप्रके्ष्यमा ननज प्रनतवादीको पदीय 
दावयत्व र ख्जम्मेवारी समेतलाई हेदाफ तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रनतवादीले आरोपदावीबमोख्जमको 
कसूर गरेका रहेनछन ्भनी भन् न सवकने अवस्था रहेन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनुे 
गरी हाललाई ननज प्रनतवादी आयोजनाको काम शरुु भएको २ वषफ पनछ मात्र उक्त आयोजनामा गएर 
काम शरुु गरेको ख्स्थनत, ननजको ख्जम्मेवारी एवम ् दावयत्वलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, 

२०५९ को दफा ७(घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी सरोजचन्र पख्ण्डतबाट रु.८०,००,०००।- 
(असीलाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको छ। सो धरौटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो 
बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान 
पाउन ेगरी मलकी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ (२) एवम ्८० बमोख्जम 
थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको 
दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।13 को 
आदेश। 

84. प्रनतवादी योगेन्र नमश्रले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः आयोजनामा रहिँदा गणुस्तरहीन कायफ गरी मैले 
कुनै भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको छैन। ठेक्का सम्िौता र प्रचनलत ऐन, ननयम, काननुनभत्र रही नडजाइन, 

ड्रइङ र स्पेख्शवपकेशन बमोख्जम ननमाफण कायफ भएका छन।् सम्िौता बमोख्जम कायफ गराउिँदा 
भ्रष्टाचारजन्य कायफ हुिँदैन। उक्त ठेक्कामा सम्िौताको Specificationन अनसुार गणुस्तरीय कायफ भएको 
छ। पनछ पत्ता लागेको घलुनख्शल माटोको कारण आयोजना अन्तगफत नहरको केवह भागमा समस्या 
देख्खएको हो। म त्यस आयोजनामा कायफरत रहदािँ २०७०।०५।२० सम्म ननमाफणानधन नहरको कुनै 
पनन संरचनामा कुनै समस्या देख्खएको नथएन। मैले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा गणुस्तरीय कायफ 
गराएको हो। नसिँचाइ ववभाग अन्तगफत मैले ववनभन् न समय र कायाफलयमा १२ बषफ सेवा गरी ववताएको 
हुिँ। म Asian Institute of Technology, Thailand जस्तो प्रनतवष्ठत संस्थाबाट ववद्यावाररधी (Ph.D.) गरी 
आफ्नै देशको सावफजननक सेवामा काम गनुफपछफ भनी नेपाल फकेको हो। सेवा अवनधमा 
इमान्दारीपूवफक मौसमको प्रनतकुलता आदद केवह नभनी खटेको मान्छेले सरकारलाई हानन नोक्सानी 
परु् याउनेकसूर कल्पनासम्म पनन गनफ सख्क्दन। अवहले जनु समस्या देख्खएको छ त्यो मेरो मानववय 
त्रवुट, बदननयत लापवाफही नमलेमतो आददको कारणले नभई नसिँचाइ आयोजनाकै ननमाफण कायफमा पवहलो 
चोवट देख्खएको Dispersive Soil को कारणले हो। देखेर ख्चन् न नसवकने Dispersive Soil को बारेमा 
मलाई जानकारी नथएन, अन्य कतैबाट जानकारी/ननदेशन भएन। मैले प्रचनलत ननयम, काननु 
ठेक्कापट्टाका शतफ र सावफजननक खररद ऐन तथा ननयमावली अनसुार पूणफ इमान्दाररताका साथ आफूले 
जान,े बिेुसम्म राम्रो कायफ गराएको हो। नहरमा नननमफत सम्पूणफ संरचनाहरु हाल पनन दरुुस्त अवस्थामा 
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छन।् म त्यस आयोजनाबाट सरुवा भएको कररब ४ वषफ पनछ नहर सञ् चालनको क्रममा नमनत 
२०७३।०३।१४ मा चेनेज २६.३४३ वक.नम. मा भख्त्कएको कररब १५ नमटर भाग आयोजनाले 
ठेकेदारबाटै ममफत गराएको र २०७४ को वहउिँदे बालीको लानग नहरमा पानी सञ् चालन गराएको 
नथयो। तत्पश् चात चेनेज २२.९५० वक.नम. मा नमनत २०७५।०४।०७ मा कररब १० नमटर नहर 
भख्त्कएको हो। त्यसलाई पनन सामान्य खचफमा पनुाः ममफत गररएको छ। शरुुमा थाहा हनु नसकेको 
घलुनख्शल माटो देख्खए पनछ त्यसको सरुक्षात्मक सामान्य उपायहरु (जस्तै Vegetation गने, 

भत्केको/प्वाल परेको ठाउिँमा non-dispersive माटोले पनेु आदद)बाट नहर सञ् चालन गनफ सवकन्छ। 
नहरजस्तो पानी बग्ने ठाउिँको ननरन्तर ममफत संभार समय समयमा गररएन भने जस्तोसकैु ननमाफण पनन 
ववग्रिँदै जान्छ। उजाफ, जलस्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असोजमा ददएको प्रनतवेदन र संघीय 
संसदको कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको प्रनतवेदनहरुमा 
यथोचीत ममफत संभार गरी नहर सञ् चालमा ल्याउन सवकन ेव्यहोरा उल्लेख छ। अख्ततयारले आरोप 
लगाए जस्तो ननमाफण भएको सम्पूणफ नहर पूणफ गणुस्तरहीन छ भन्न ेकहीीँबाट पनन प्रमाख्णत छैन। म 
आयोजनामा कायफरत छिँदा ननमाफणस्थलमा खवटएका इख्न्जनीयरहरुको नािँपजािँच अनसुार ननमाफण सम्पन् न 
कायफको भकु्तानीको लानग प्रवक्रयागत रुपमा अगाडी बढाएको हो। भकु्तानी नसफाररस गररएको 
अवस्थामा सम्पन् न ननमाफण कायफहरु सम्िौता बमोख्जम भएको देख्खएर कुनै कैवफयत नदेख्खए पनछ 
भकु्तानीको नसफाररस गररएको हो। उक्त अवस्थामा सम्िौताको कुन दफा/सावफजननक खररद ऐन र 
ननयमावलीको कुन दफा/ननयम अनसुार भकु्तानी नसफाररस रोक्न सवकन्थ्यो? अख्ततयारको आरोपपत्रमा 
मैले रु.२७,२२,५९,३२१।०६ भकु्तानी गरेको भन्न ेउल्लेख छ। म भकु्तानी ददन ेअनधकारी होइन। 
मैले ननमाफणस्थलमा खवटएका इख्न्जननयरहरु र परामशफदाताले भए गरेको कायफको नापजािँच गरी 
नसफाररससाथ पेश गरेको अन्तररम नबल भकु्तानीको लानग प्रवक्रयागत रुपमा नसफाररस मात्र गरेको 
हो। यस ठेककाको अख्न्तम नबल भकु्तानी हनु बािँकी नै छ। सम्पूणफ नननमफत नहर संरचनाहरुमा केही 
समस्या नरहेको अवस्थामा ममफत संभारको अभावमा घलुनख्शल माटोको कारणले कररब १० नमटर 
लम्वाईको नहरको एकातफफ को Embankment मा क्षनत भएको कारण अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगबाट सम्पूणफ लगानीलाई शनु्यमा पररणत गरी ववगो कायम गररन ु सरासर िूट्टा र तथ्यवहन 
आरोप हो। रु.२७,२२,५९,३२१।०६ को भकु्तानी नसफाररसमा मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप 
ननराधार र असत्य छ। तसथफ मैले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ 
बमोख्जम सजाय हनुपुने कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको हुिँदा मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाई 
ददलाई पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।15 को वयान। 

85. थनुछेक आदेशाः प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भएतापनन यी प्रनतवादी नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजनामा नस.नड.ई. पदमा कायफरत रही कायफ गरेको देख्खएको र ननज उपर समेत 
गणुस्तरहीन ननमाफण कायफमा संलग्न रहेको भन्ने आरोपदावी रहेको पररप्रके्ष्यमा ननज प्रनतवादीको पद, 

दावयत्व र ख्जम्मेवारीसमेतलाई हेदाफ नमनसल संलग्न प्रनतवेदनहरु लगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट 
यी प्रनतवादी आरोपदावीबमोख्जमको कसूर गरेका रहेनछन ्भनी भन् न सवकन ेअवस्था रहेन। तसथफ, 
पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनु े गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको ख्जम्मेवारी एवम ् दावयत्वलाई 
दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी योगेन्र नमश्रबाट 
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रु.६५,००,०००।- (पैँसठ्ठीलाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको छ। सो धरौटी रकम ननजले नगदै 
दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा राखी र ददन नसके 
ननयमानसुार नसधा खान पाउने गरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ 
(२) एवम ्८० बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई मदु्दाको पपुफक्ष 
गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ भन्न ेसमेत बेहोराको 
नमनत 2075।10।15 को आदेश। 

86. प्रनतवादी सशुील चन्र देवकोटाले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः - नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा रहिँदा 
गणुस्तरहीन कायफ गरी मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको छैन। ठेक्का सम्िौताको शतफ, नबल अफ 
क्वाख्न्टटी र Specification बमोख्जम नहरको रेखाङ्कनमा भएको उच्च भागको माटो काटी आएको 
सोही माटो प्रयोग गरी Embankment ननमाफण गररएको हो। सावफजननक खररद ऐन/ननयमावलीको पूणफ 
पालना गरी नहर ननमाफण गररएको हो। सबै नहर संरचनाहरु गणुस्तरयकु्त ननमाफण भएका छन ् र 
आजको नमनतसम्म पनन संरचनाको गणुस्तरमा कहीीँकतैबाट दोष लगाउन सवकएको छैन। नहरको 
Embankment ननमाफण गदाफ Specificationनमा उल्लेख गररएका परीक्षणहरु गरी गणुस्तर सनुनख्श् चत 
गररएको हो। म त्यस आयोजनामा कायफरत रहिँदासम्म उक्त नहरमा कुनै समस्या देख्खएको नथएन। 
ननमाफण सम्पन् न भएपनछ पवहचान भएको घलुनख्शल माटोको कारण भएको सानो क्षनतलाई सम्पूणफ 
नहरको गणुस्तर नसत जोडी सम्पूणफ ननमाफण कायफमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने उजरुी सत्य होइन। 
सम्िौताका शतफ बमोख्जम कायफ गराउिँदा भ्रष्टाचारजन्य कायफ हुिँदैन। मैले कररब २४ वषफ नेपाल 
सरकारको सेवा गरेको छु। सेवा अवनधमा भौगोनलक ववकटता, मौसमको प्रनतकूलता केही नभनी 
खटेको मान्छेले सेवाको उत्तराधफमा सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याउनेकसरु मैले कल्पनामा पनन गनफ 
सख्क्दन। अवहले जनु समस्या देख्खएको छ त्यो मेरो मानववय त्रटुी, बदननयत, लापवाफही आददको 
कारणले भएको होइन। यो समस्या नेपालको नसिँचाइ आयोजनामा पवहलो चोवट देख्खएको Dispersive 

Soil को कारणले ननख्म्तएको हो। देखेर ख्चन् न नसवकन े यस प्रकारको Dispersive Soil को बारेमा 
मलाई जानकारी नथएन, अन्य कतैबाट ननदेशन पनन भएन। मैले प्रचनलत ननयम, काननु, ठेक्कापट्टाका 
शतफ अनसुार पूणफ इमान्दाररताका साथ रािसेवा गरेको हो। समग्र नहर कमजोर भएको भन्न ेआरोप 
पूणफताः गलत र िूठा हो। १७३०० नमटर लामो नहर ननयनमत ममफत सधुार नै नगरी पानी सञ् चालन 
गदाफ नमनत २०७५।०४।०७ मा कररब १० नमटर भख्त्कएको हो। शरुुमा थाहा हनु नसकेको 
घलुनख्शल माटो देख्खए पनछ त्यसको सरुक्षात्मक सामान्य उपायहरु माटोमा Vegetation गने, 
भत्केको/प्वाल परेको ठाउिँमा नयािँ माटोले पनेु गरेमा नहर सञ् चालनमा कुनै बाधा आउिँदैन। बने 
जनतको नहर पूणफ गणुस्तरहीन छ भन्न ेकहीीँबाट पनन प्रमाख्णत छैन। घलुनख्शल माटोको कारणले 
नहरको केवह लम्बाईको Embankment मा ननयनमत ममफतको अभावमा आएको समस्या जनु सामान्य 
खचफमा सम्भव छ, त्यसलाई अनदेखा गरी मेरो कायफकालमा भएको भकु्तानी नसफाररसलाई अख्ततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट शनु्यमा पररणत गरी ववगो कायम गररएको छ। म आयोजनामा 
कायफरत छिँदा ननमाफणस्थलमा खवटएका इख्न्जननयरहरुको नापजािँच अनसुार ननमाफण सम्पन् न कायफको 
भकु्तानी नसफाररस गरेको हो। ववना कारण र औख्चत्य भकु्तानी ददनपुने अवस्थामा सो भकु्तानी रोक् का 
गनफ करार सम्िौताको शतफहरु र मेरो मानवताले समेत ददिँदैन। तसथफ रु.५८,५९,२४,७१९।२८ को 
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भकु्तानीमा मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोप ननराधार र असत्य छ। मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर 
नगरेको हुिँदा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोख्जम मलाई सजाए 
हनुपुने होइन। मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाई ददलाई पाउिँ भन्न े समेत बेहोराको नमनत 
2075।10।16 को वयान। 

87. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भएतापनन यी प्रनतवादी 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा नस.नड.ई. पदमा कायफरत रही कायफ गरेको देख्खएको र ननज उपर समेत 
गणुस्तरहीन ननमाफण गने गराउने कायफमा संलग्न रहेको भन्न े आरोपदावी रहेको प्रररप्रके्ष्यमा ननज 
प्रनतवादीको पद, दावयत्व र ख्जम्मेवारीसमेतलाई हेदाफ नमनसल संलग्न प्रनतवेदनहरु लगायतका तत्काल 
प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रनतवादीले आरोपदावीबमोख्जमको कसूर गरेका रहेनछन ्भनी भन् न सवकन ेअवस्था 
रहेन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरेबमोख्जम हनुे गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको ख्जम्मेवारी एवम ्
दावयत्वलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी 
सखु्शलचन्र देवकोटाबाट रु.७८,००,०००।- (अठहत्तर लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको छ। सो 
धरौटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा 
राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउन ेगरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, 

२०७४ को दफा ६८ (२) एवम ्८० बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा 
पठाई मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ 
भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।16 को आदेश। 

88. प्रनतवादी प्रकाश बहादरु काकीले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः-  म उक्त वववाददत ठेक्का सम्िौतामा 
सम्पूणफ कायफमध्ये ८५ प्रनतशतभन्दा बढी काम सम्पन् न भएपनछ २०७१ साल भार ४ गतेदेख्ख 
२०७२ साल बैशाख १९ सम्म अख्न्तम साढे आठ (८.५) मवहना संलग्न नथएिँ। ननमाफण सम्पन् न 
भएको १ वषफसम्म पनन उक्त वववाददत नहर खण्डको कुनै पनन खण्ड वा संरचनामा समस्या देख्खएको 
नथएन। मैले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा गणुस्तरीय कायफ गराएको हो। नसिँचाइ ववभागअन्तगफत मैले 
ववनभन् न समय र कायाफलयमा २४ वषफ सेवा गरी नबताएको हुिँ, सेवावनधमा इमान्दारीपूवफक मौसमको 
प्रनतकूलता आदद केही नभनी खटेको मान्छेले सरकारलाई हानननोक्सानी परु् याउनेकसूर गने 
कल्पनासम्म पनन गनफ सख्क्दनिँ। अवहले जनु समस्या देख्खएको छ त्यो मेरो मानववय त्रवुट, बदननयत, 

लापवाफही, नमलेमतो आददको कारणले नभई नसिँचाइ आयोजनाकै ननमाफण कायफमा पवहलोचोवट देख्खएको 
Dispersive Soil को कारणले हो। देखेर ख्चन् न नसवकन ेDispersive Soil को बारेमा मलाई जानकारी 
नथएन, अन्य कतैबाट जानकारी/ननदेशन भएन। मैले प्रचनलत ननयम, काननु, ठेक्का पट्टाका शतफ र 
सावफजननक खररद ऐन तथा ननयमावलीअनसुार पूणफ इमान्दाररताका साथ आफूले जानेबिेुसम्म कायफ 
गराएको हो। नहरमा नननमफत सम्पूणफ संरचनाहरु हाल पनन दरुुस्त अवस्थामा छन।् आयोजनाको 
ननमाफण सम्पन् न भएको कररब १ वषफपनछ नहर सञ् चालनको क्रममा नमनत २०७३।०३।१४ मा 
चेनेज २६.३४३ वक.नम. मा भख्त्कएको कररब १५ नमटर भाग आयोजनाले ठेकेदारबाटै ममफत 
गराएको र २०७४ को वहउिँदे बालीको लानग नहरमा पानी सञ् चालन गराएको नथयो। तत्पश् चात 
चेनेज २२.९५० वक.नम. मा नमनत २०७५।०४।०७ मा कररब १० नमटर नहर भख्त्कएको हो। 
त्यसलाई पनन सामान्य खचफमा पनुाः ममफत गररएको छ। शरुुमा थाहा हनु नसकेको घलुनख्शल माटो 
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देख्खएपनछ त्यसको सरुक्षात्मक सामान्य उपायहरु (जस्तै Vegetation गने, भत्केको/प्वाल परेको 
ठाउिँमा non-dispersive माटोले पनेु आदद) बाट नहर सञ् चालन गनफ सवकन्छ। नहरजस्तो पानी बग्न े
ठाउिँको ननरन्तर ममफतसंभार समयसमयमा गररएन भने जस्तोसकैु ननमाफण पनन नबग्रिँदै जान्छ। उजाफ, 
जलस्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असोजमा ददएको प्रनतवेदन र संघीय संसदको कृवष, सहकारी 
तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको प्रनतवेदनहरुमा यथोख्चत ् ममफतसम्भार गरी 
नहर सञ् चालनमा ल्याउन सवकने व्यहोरा उल्लेख छ। अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 
आरोप लगाएजस्तो ननमाफण भएको सम्पूणफ नहर पूणफ गणुस्तरहीन छ भन्ने कहीीँबाट पनन प्रमाख्णत छैन। 
ननमाफणस्थलमा खवटएका इख्न्जनीयरहरुको नापजािँचअनसुार ननमाफण सम्पन्न कायफको भकु्तानीको लानग 
प्रवक्रयागत रुपमा अगानड बढाएको हो। भकु्तानी नसफाररस गररएको अवस्थामा पत्र ननमाफण कायफहरु 
सम्िौताबमोख्जम भएको देख्खएर कुनै कैवफयत नदेख्खएपनछ भकु्तानीको नसफाररस गररएको हो। उक्त 
अवस्थामा सम्िौताको कुन दफा/सावफजननक खररद ऐनको कुन दफा सावफजननक खररद ननयमावलीको 
कुन ननयम अनसुार भकु्तानी नसफाररस रोक्न सवकन्थ्यो? अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
आरोपपत्रमा मैले रु.९,०१,५२,७१३।४७ भकु्तानी गरेको भन्ने उल्लेख काम भकु्तानी ददने अनधकारी 
होइन। मैले ननमाफणस्थलमा खवटएका इख्न्जननयरहरु र परामशफदाताले भएगरेको कायफको नापजािँच गरी 
नसफाररससाथ पेश गरेको अन्तररम नबल भकु्तानीको लानग प्रवक्रयागत रुपमा नसफाररस गरी अगानड 
बढाएको हो। सम्पूणफ नननमफत नहर संरचनाहरुमा केही समस्या नरहेको अवस्थामा ममफत संभारको 
अभावमा घलनशील माटोको कारणले कररब १५ र १० गरी जम्मा २५ नमटर लम्बाइको नहरको 
एकतफफ को Embankment मा क्षनत भएको कारण अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पूणफ 
लगानीलाई शनु्यमा पररणत गरी ववगो कायम गररन ु सरासर िूट्टा र तथ्यहीन आरोप हो। 
रु.९,०१,५२.७१३।४७ को भकु्तानी नसफाररसमा मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्न े आरोप ननराधार र 
असत्य छ। तसथफ मैले आरोपदावीबमोख्जम सजाय हनुपुने कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको हुिँदा 
मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाई ददलाई पाउन सम्माननत अदालत समक्ष नबनम्र अनरुोध गदफछु 
भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।21 को वयान।  

89. थनुछेक आदेशाः प्रनतवादी प्रकाश बहादरु काकीले यस अदालतसमक्ष आरोवपत कसूरमा इन्कार रही 
वयान गरे तापनन ननज समेतभई ननमाफण गरेको नहर भख्त्कएको तथ्यलाई स्वीकार गरेका, ननज 
प्राववनधक ज्ञान भएको रािसेवकको ओहदामा कायफरत रहेकाले ननज उपर समेत गणुस्तर तथा 
मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोपदावी रहेको र ननजको पदीय ख्जम्मेवारी समेतलाई 
ववचार गदाफ अवहले नै ननजले आरोवपत कसूर गरेका रहेनछन ् भन् न सवकन े अवस्था तत्काल प्राप्त 
प्रमाणबाट देख्खन आएन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हने गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको 
तत्कालीन पदीय दावयत्व एवम ्कायफ प्रकृनतलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ 
(घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी प्रकाश बहादरु काकीबाट रु.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख रुपैँया) 
धरौटी माग गररएको छ। सो धरौटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा 
बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउने गरी मलुकुी 
फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ (२) बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न 
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कारागार कायाफलयमा पठाई मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश 
पचाफ गररददएको छ भन्ने समेत बेहोराको नमनत 2075।10।21 को आदेश। 

90. प्रनतवादी प्रमेराज ख्घनमरेले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा म नस.नड.ई. को 
हैनसयतमा कररब ५ मवहना ददन (नमनत २०७०।१२।२७ देख्ख २०७१।०६।०९ सम्म)मात्र 
कायफरत रहेको हुिँ। म आयोजनामा हाख्जर हुिँदा ठे.नं. SIP/MC/ICB-02 (चेनेज १७+७०० वक. नम. 
देख्ख ३५ वक. नम. सम्म) को ३ वषे ठेक्का अवनधमा २७.५ मवहना व्यनतत भईसकेको नथयो भन े
उक्त ठेक्काको कररब ७८% ननमाफण कायफ सम्पन् न भईसकेको नथयो। म आयोजनामा छोटो समय 
कायफरत रहिँदा ठे.नं. SIP/MC/ICB-02 अन्तगफत नहर एवम ् संरचनाहरु ननमाफणको लानग ठेक्का 
सम्िौतामा बमोख्जम अगानडदेख्ख अवलम्बन गररिँदै आएका गणुस्तर परीक्षण एवम ् ननमाफण ववनध 
सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई अनशुरण गदै मेरो ज्ञान, बवुद्ध वववेकले भ्याएसम्म गणुस्तरीय ननमाफण कायफ 
गराएको हुिँ। मैं आयोजनाबाट रमाना हुिँदा ननमाफण कायफ जारी अवस्थामा नथयो। नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको छैन। ठेक्का सम्िौतामा भएको शतफ बमोख्जम 
गणुस्तरीय नहर तथा सम्बख्न्धत संरचनाहरु ननमाफण गराएको हुिँ। नहर तथा संरचनाहरु ननमाफण गदाफ 
Specificationनमा उल्लेख गररएका सम्बख्न्धत परीक्षणहरु गरी गणुस्तर सनुनख्श् चत गररएको नथयो। 
Specificationनले तोकेको Test हरुबाट गणुस्तर यवकन भएपनछ भकु्तानीको लानग नसफाररस गररएको 
हो। म त्यस आयोजनामा कायफरत रहिँदासम्म ननमाफणाधीन नहर तथा संरचनामा कुनै पनन समस्या 
देख्खएको नथएन। पनछ पवहचान भएको घलुनख्शल माटोको कारण भएको सानो क्षनतलाई गणुस्तरनसत 
जोडी सम्पूणफ ननमाफण कायफमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने उजरुी सत्य होइन। सम्िौता बमोख्जमको कायफ गदाफ 
भ्रष्टाचारजन्य कायफ हनु सक्दैन। उजरुी व्यहोरामा कवहिँ कतै मेरो नाम उल्लेख छैन, मलाई प्रस्ततु 
मदु्दामा प्रनतवादी बनाउनपुने पनन होइन। रािसेवाको क्रममा ननयनमत काननु बमोख्जमको कायफ गदैमा 
भ्रष्टचारजन्य कायफ हुिँदैन। मैले १२ वषफ नेपाल सरकारको सेवामा नबताएको र अिै २० बषफ सेवा 
अवनध बािँकी रहेको छ। हालसम्मको सेवा अवनधमा नेपाल सरकारले खटाएको ठाउिँमा इमान्दारी 
पूवफक ख्जम्मेवारी ननवाफह गरेको छ। सेवामा लामो बखृ्त्तपथ बािँकी नै रहेको मैले सेवाको बीचमा 
सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याउनेकसूर गने कल्पना पनन गनफ सख्क्दन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको 
यस वववाददत नहर खण्ड SIP/MC/ICB/02 (चेनेज १७+७०० देख्ख ३५+००० सम्म) को ननमाफण 
कायफमा कररव ५ मवहना कायफरत रहेको हुिँ। छोटो समय कायफरत रहिँदा उक्त ठेक्कामा गणुस्तरीय नहर 
ननमाफणका लानग अगानड देख्ख नै अवलम्बन गररिँदै आएका ठेक्का सम्िौता अनसुारका प्रावधानहरुको 
आफ्नो ज्ञान, बवुद्ध, वववेकले भ्याएसम्म इमान्दारीपूवफक कायाफन्वयन गदै गणुस्तरीय नहर ननमाफण गने 
गराउन ेकायफ गरेको हुिँ। उक्त ठेक्काको ननमाफण कायफ जारी रहेकै अवस्थामा म आयोजनाबाट रमाना 
भएको हुिँ। अवहले सो नहर खण्डमा जनु समस्या देख्खएको छ त्यो मेरो मानवीय त्रवुट, बदननयत, 
लापवाफही आददको कारणले नभई नसिँचाइ आयोजनाको ननमाफण कायफमा पवहलो चोवट देख्खएको 
Dispersive Soil को कारणले हो जनु एउटा दभुाफग्यपूणफ घटना (Misfortunate Incident) हो। देखेर 
ख्चन् न नसवकने Dispersive Soil को बारेमा मलाई जानकारी नथएन, अन्य कतैबाट जानकारी ननदेशन 
भएन। समग्र नहर कमजोर भएको भन्न ेआरोप पूणफताः गलत र िूट्टा हो। १७३०० नमटर लामो 
नननमफत नहरमा पानी सञ् चालन गदाफ नमनत २०७३।०३।१४ मा भख्त्कएको कररब १५ नमटर भाग 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 148 

ठेकेदारकै तफफ बाट ममफत संभार गरी/गराई पनुाः २०७४ को वहउिँदे बालीको लानग पानी चलाइएको 
नथयो। तत्पश् चात ्नहरमा पानी सञ् चालनकै क्रममा नमनत २०७५।०४।०७ मा कररब १० नमटर 
नहर भख्त्कएको हो। त्यसैलाई पनन सामान्य खचफमा पनुाः ममफत गररएको छ। नहरजस्तो पानी बग्न े
ठाउिँको ननरन्तर ममफत संभार गररएन भने जस्तोसकैु ननमाफण पनन नबग्रिँदै जान्छ। उजाफ, जलस्रोत तथा 
नसिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असोजमा ददएको प्रनतवेदन र संघीय संसदको कृवष, सहकारी तथा 
प्राकृनतक स्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको प्रनतवेदन माफफ त यथोख्चत ममफत संभार गरी नहर 
सञ् चालनमा ल्याउन सवकने उल्लेख छ। बने जनतको नहर पूणफ गणुस्तरहीन छ भन्ने कहीीँबाट पनन 
प्रमाख्णत छैन। म आयोजनामा कायफरत छिँदा ननमाफणस्थलमा खवटएका इख्न्जननयरहरुको नापजािँच 
अनसुार ननमाफण सम्पन् न कायफको भकु्तानी नसफाररस गरेको हो। सम्पन् न ननमाफण कायफको नबलहरु 
भकु्तानी नसफाररस भई म कहािँ पेश भएको अवस्थामा सम्िौता बमोख्जम ननमाफण कायफ भएको र कुन े
कैवफयत नदेख्खएपनछ मैले पनन भकु्तानीका लानग आयोजना ननदेशकज्यूसमक्ष नसफाररस गनफको कुन े
ववकल्प हुिँदैन। भकु्तानी ददनपुने अवस्थामा नबना कारण र औख्चत्य सो भकु्तानी रोक् का गनफ करार 
सम्िौताको शतफहरुले पनन नमल्दैन। भकु्तानी ददन े अवस्थामा भकु्तानी रोक्नपने कुनै कारण रहेको 
नथयो भनी आरोप लगाउन समेत सकेको छैन। मेरा उपर आरोपपत्रमा उल्लेख गररएका कुनै पनन 
आरोपहरु सत्य होइनन।् मैले कुनै पनन भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरे गराएको छैन। तसथफ, 
रु.१०.४०,१५.३४३।१३ को भकु्तानीमा मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोप ननराधार र असत्य छ। 
तसथफ मैले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजाय हनपुने कुनै 
भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको हुिँदा मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाई ददलाई पाउिँ भन्न े समेत 
बेहोराको नमनत 2075।10।23 को वयान। 

91. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादी प्रमेराज ख्घनमरेले यस अदालतसमक्ष आरोवपत कसूरमा अनधकार प्राप्त 
अनधकारी समक्ष गरेको वयानलाई समथफन गदै नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको 
छैन भन्न ेसमेत बेहोराले इन्कार रही वयान गरे तापनन ननज समेत भई ननमाफण गरेको नहर भख्त्कएको 
तथ्यलाई स्वीकार गरेका, ननज प्राववनधक ज्ञान भएको रािसेवकको ओहदामा कायफरत रहेकाले ननज 
उपर समेत गणुस्तर तथा मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपदावी रहेको र ननजको 
पदीय ख्जम्मेवारी समेतलाई ववचार गदाफ अवहले नै ननजले आरोवपत कसूर गरेका रहेनछन ्भन् न सवकन े
अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देख्खन आएन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी 
हाललाई ननज प्रनतवादीले उक्त आयोजनामा कायफ गरेको अवनध, ननजको तत्कालीन पदीय दावयत्व 
एवम ्कायफ प्रकृनतलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज 
प्रनतवादी प्रमेराज ख्घनमरेबाट रु.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको छ। 
सो धरौटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई 
तारेखमा राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउन ेगरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) 
ऐन, २०७४ को दफा ६८ (२) बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई 
मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ भन्ने 
समेत बेहोराको नमनत 2075।10।23 को आदेश। 
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92. प्रनतवादी श् याम बहादरु काकीले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा रहिँदा 
गणुस्तरहीन कायफ गरी मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको छैन। ठेक्का सम्िौतामा भएको शतफ 
बमोख्जम नहरको रेखाङ्कनमा भएको उच्च भागको माटो काटी सोही माटो प्रयोग गरी Embankment 

बनाइएको हो। Embankment ननमाफण गदाफ सम्िौतामा उल्लेख भएका परीक्षणहरु गरी गणुस्तर 
सनुनख्श् चत गररएको हो। अन्य ननमाफण कायफको हकमा पनन स्वीकृत नडजाइन, ड्रइङ र Specificationन 
अनसुार गणुस्तरयकु्त ननमाफण कायफ भएको छ र सम्िौतामै उल्लेख गररएका सम्बख्न्धत परीक्षणहरु 
गरी गणुस्तर सनुनख्श् चत गररएको नथएिँ। Embankment ननमाफण तफफ  MDD, field density, OMC, 

Natural Moisture Content तथा compaction test, फलामे छड तफफ  tensile strength, bend-rebend 

र elongation, नसमेण्ट तफफ  Fineness test, Chemical test र Compressive test लगायतका परीक्षणहरु 
गररएको नथयो। यसरी ननमाफण सामाग्री तथा ननमाफण प्रवक्रयामा कवहिँकतै कनम कमजोरी गररएको 
छैन। Embankment को गणुस्तरको हकमा ठेक्का सम्िौताको Specificationन अनसुारको 
Compaction Test को स्वीकायफ result प्राप्त भएपनछ गणुस्तर एवकन गरी गणुस्तरीय कायफ भएको छ। 
म सेवा ननवतृ्त भएको ३ वषफ पनछ पवहचान भएको घलुनख्शल माटोको कारण भएको सानो क्षनतलाई 
सम्पूणफ नहरको गणुस्तर नसत जोडी सम्पूणफ ननमाफण कायफमा भ्रष्टाचार भयो भन्न ेउजरुी सत्य होइन। म 
भकु्तानी गने अनधकारी होइन, सम्िौता बमोख्जम कायफ गराउिँदा भ्रष्टाचारजन्य कायफ हुिँदैन। उक्त ठेक्कामा 
सम्िौताको Specification अनसुार गणुस्तरीय कायफ भएको छ। घलुनख्शल माटोको कारण आयोजना 
अन्तगफत नहरको केवह भागमा समस्या देख्खएको हो। म त्यस आयोजनामा कायफरत रहिँदा नमनत 
२०७१।०१।०८ सम्म ननमाफणानधन नहरको कुनै पनन संरचनामा कुनै समस्या देख्खएको नथएन। मैले 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा गणुस्तरीय कायफ गराएको हो। नसिँचाइ ववभाग अन्तगफत मैले ववनभन् न समय 
र कायाफलयमा ३२ वषफ सेवा गरी ववताएको हो। सेवा अवनधमा इमान्दारी पूवफक मौसमको प्रनतकुलता 
आदद केवह नभनी खटेको मान्छेले सेवाको उत्तराधफमा सरकारलाई हानन नोक्सानन परु् याउनेकसूर मैले 
कल्पनासम्म पनन गनफ सख्क्दन। अवहले जनु समस्या देख्खएको छ त्यो मेरो मानववय त्रवुट, बदननयत, 

लापवाफही नमलेमतो आददको कारणले नभइ नसिँचाइ आयोजनाकै ननमाफण कायफमा पवहलो चोवट देख्खएको 
Dispersive Soil को कारणले हो। मैले प्रचनलत ननयम, काननु, ठेक्कापट्टाका शतफ र सावफजननक खररद 
ऐन तथा ननयमावली अनसुार पूणफ इमान्दाररताका साथ आफूले जाने, बिेुसम्म गणुस्तरीय कायफ 
गराएको हो। समग्रमा नहर कमजोर भएको भन्न ेआरोप पूणफताः गलत र िटु्टा हो। म सरकारी 
सेवाबाट अननवायफ अवकाश पाएको कररब ३ वषफ पनछ नहर सञ् चालनको क्रममा नमनत 
२०७३।०३।१४ मा चेनेज २६+३४३ मा भख्त्कएको कररब १५ नमटर भाग आयोजनाले 
ठेकेदारबाटै ममफत गराएको र २०७४ को वहउिँदे बालीको लानग नहरमा पानी चलाएको जानकारीमा 
आएको नथयो। तत्पश् चात चेनेज २२+९५० मा नमनत २०७५।०४।०७ मा कररब १० नमटर नहर 
भख्त्कएको भन्न ेसनुकेो हो। त्यसैलाई पनन सामान्य खचफमा पनुाः ममफत गररएको देख्खन्छ। नहरजस्तो 
पानी बग्ने ठाउिँको ननरन्तर ममफत संभार समय समयमा गररएन भने जस्तोसकैु ननमाफण पनन नबग्रिँदै 
जान्छ। उजाफ, जलस्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असोजमा ददएको प्रनतवेदन र संघीय संसदको 
कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको प्रनतवेदनहरुमा यथोख्चत ममफत 
संभार गरी नहर सञ् चालनमा ल्याउन सवकन ेबेहोरा उल्लेख छ। बने जनतको नहर पूणफ गणुस्तरहीन 
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छ भन्न े कहीीँबाट पनन प्रमाख्णत छैन। म आयोजनामा कायफरत छिँदा ननमाफणस्थलमा खवटएका 
इख्न्जननयरहरुको नापजािँच अनसुार ननमाफण सम्पन् न कायफको भकु्तानीको लानग प्रवक्रयागत रुपमा अगाडी 
बढाएको हो। भकु्तानी नसफाररस गररएको अवस्थामा सम्पन् न ननमाफण कायफहरु सम्िौता बमोख्जम 
भएको देख्खएर कुनै कैवफयत नदेख्खए पनछ भकु्तानीको नसफाररस गररएको हो। आरोपपत्रमा उल्लेख 
भए जस्तो म भकु्तानी ददने अनधकारी होइन र आयोजनामा प्रवक्रयागत भकु्तानीको लानग साइट 
इख्न्जननयर तथा परामशफदाताबाट चेकजािँच गरी पेश भएका अन्तररम बीलहरु भकु्तानीको लानग 
नसफाररससाथ अगानड बढाएको हो। सम्पूणफ नननमफत नहर र नहरका संरचनाहरुमा केवह समस्या 
नरहेको अवस्थामा यथोख्चत ममफत संभार नभई घलुनख्शल माटोको कारणले कररब १० नमटर 
लम्बाईको नहरको एकतफफ को ब्यािँकमा क्षनत भएको कारण अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगबाट सम्पूणफ लगानीलाई शनु्यमा पररणत गरी ववगो कायम गररन ु सरासर िूट्टा र तथ्यवहन 
आरोप हो। रु.५२,३६,६५,१५०।७५ को भकु्तानीमा मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोप ननराधार र 
असत्य छ। तसथफ आरोपदावीबमोख्जम सजाय हनुपुने कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको हुिँदा मलाई 
लगाइएको आरोपबाट सफाई ददलाई पाउिँ भन्ने समेत बेहोराको नमनत 2075।10।27 को वयान। 

93. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भए तापनन यी प्रनतवादी 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा नस.नड.ई. पदमा कायफरत रही कायफ गरेको देख्खएको प्रररप्रके्ष्यमा ननज 
प्रनतवादीको पदीय दावयत्व र ख्जम्मेवारीसमेतलाई हेदाफ नमनसल संलग्न प्रनतवेदनहरु लगायतका तत्काल 
प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रनतवादीले आरोपदावीबमोख्जमको कसूर गरेका रहेनछन ्भनी भन् न सवकन ेअवस्था 
रहेन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हने गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको ख्जम्मेवारी एवम ्
दावयत्वलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी 
श्यामबहादरु काकीबाट रु.६७,००,०००।-(सतसठ्ठी लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको छ। सो 
धरौटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा 
राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउन ेगरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, 

२०७४ को दफा ६८ (२) एवम ्८० बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा 
पठाई मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ 
भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।17 को आदेश। 

94. प्रनतवादी ददनलप बहादरु काकीले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा म कायफरत 
रहिँदासम्म दायािँ मलु नहरको १७.७०० वक.नम. देख्ख ३५.००० वक.नम. सम्मको कायफहरु (ठे.नं. 
SIP/MC/ICB-02) ननमाफणाधीन अवस्थामा नथयो, नहर ननमाफणमा कुनै समस्या नथएन। स्वीकृत नडजाइन 
ड्रइङ तथा स्पेनसवफकेशन अनसुार सबै ननमाफण कायफहरु गणुस्तरयकु्त भएका हनु।् ननमाफण कायफहरुको 
गणुस्तर यवकन गरी भएका कायफहरुको नापजािँच भई तयार भएका पवहलोदेख्ख एघारौं नम्बरसम्मका 
अन्तररम बीलहरु (Interim Payment Certificates) अनसुार मेरो कायफकालमा भकु्तानीको कायफवाही 
भएको हो। मैले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारजन्य कुनै कायफ गरेको छैन। म सेवा ननवतृ 
भएको कररब ३ बषफ पनछ पवहचान भएको Dispersive soil (घलुनख्शल माटोको कारण भएको सानो 
क्षनतलाई गणुस्तरनसत जोडी सम्पूणफ ननमाफण कायफ गणुस्तरवहन भयो र भ्रष्टाचार भयो भन्न ेउजरुी सत्य 
होइन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलु नहरको ठे.नं. SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफ म 
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आयोजनामा कायफरत रहिँदासम्म ननमाफणानधन अवस्थामा नथयो। यस ठेक्का अन्तगफत नहरमा माटोको 
काम लगायत गेववयन तथा कंवक्रटका ठूला साना संरचना ननमाफणका कायफहरु आदद भएका छन।् 
नहर तथा सबै संरचनाहरु प्राववनधकहरुको प्रत्यक्ष ननगरानीमा ठेक्का सम्िौताका शतफ तथा 
Specificationन बमोख्जम गणुस्तरीय ननमाफण भएका छन।् आयोजनाले नमनत २०७३।०३।१४ मा 
नहर भत्केपनछ माटो ववज्ञहरुबाट ववशेष परीक्षण गराई पत्ता लगाएको Dispersive soil का कारण 
नहरको केवह स्थानमा हाल देख्खन आएको समस्या बाहेकका सम्पूणफ संरचनाहरु गणुस्तरीय रुपमा 
वफल्डमा यथावत रहेका छन।् हाल देख्खएको यो समस्या नहर ननमाफणको गणुस्तर खराब भएको 
कारणले होइन, समस्या ववशदु्ध प्राकृनतक कारणले देख्खन आएको हो। Dispersive soil का कारण 
नहरको केवह स्थानमा हाल देख्खन आएका समस्या मनसनुको अवनधमा ममफत संभार समयमा नगरेको 
कारण बढ् दै गएको हो। वषाफतको समयमा माटोको नहरलाई ववशेष ममफत संभारको आवश्यकता पछफ, 
सो नभएमा समस्या बढ् न ु स्वभाववक नै हो। Dispersive soil का कारण नहरको केवह स्थानमा 
देख्खएको समस्यालाई आवश्यक ममफत संभार गरी नहर पूणफ क्षमतामा सचुारु रुपले सञ् चालन गनफ 
कुनै बाधा पदैन। संघीय संसदको कृवष सहकारी तथा प्राकृनतक श्रोत सनमनतको २०७५ कानतफकको र 
उजाफ, जलश्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयको २०७५ असोजको सनमनतले ददएका प्रनतवेदनहरुमा समस्याको 
कारण Dispersive soil भएको उल्लेख गररएको छ र साथै आवश्यक ममफत संभार गरी नहर सचुारु 
गनफ सिुाइएको छ। संघीय संसदको कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक श्रोत सनमनतको उक्त प्रनतवेदनलाई 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आरोप पत्रमा समेटेको देख्खंदैन। समग्रमा नहर गणुस्तरीय 
र कामयावी छ, नहर पूणफ गणुस्तरहीन छ भन्ने कवहिँबाट प्रमाख्णत छैन। मेरो कायफकालमा भए गरेका 
कायफहरुको चेकजािँच भई भकु्तानीको लानग नसफाररस साथ पेश भएका अन्तररम नबलहरु (पवहलोदेख्ख 
एघारौँ सम्म) को ठेक्का सम्िौता अनसुार भकु्तानी भएको हो। मैले गणुस्तरहीन कायफ गरे गराएको 
छैन। राि र इख्न्जननयररङ पेशा प्रनत पूणफ बफादार रवह इमान्दारीपूवफक गणस्तरीय कायफ गरे गराएको 
छ। नेपाल सरकारलाई कुनै पनन हानन नोक्सानी परु् याएको छैन। As-built Drawing अनसुार को 
Final नबल भकु्तानी हालका नमनतसम्म नभएको बखु्िएको छ। तस्र्थ भए गरेका सबै कायफलाई नबना 
कुनै कारण ववगो कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप ननराधार र असत्य छ। सम्पूणफ आरोपबाट 
सफाई पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।28 को वयान। 

95. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादी ददनलप बहादरु काकीले यस अदालतसमक्ष आरोवपत कसूरमा इन्कार रही 
वयान गरे तापनन ननज प्रनतवादीले ठेक्का सम्िौतामा हस्ताक्षर गरेका, ननज समेतभई ननमाफण गरेको नहर 
भख्त्कएको तथ्यलाई स्वीकार गरेका, ननज प्राववनधक ज्ञान भएको रािसेवकको ओहदामा कायफरत 
रहेकाले ननज उपर समेत गणुस्तर तथा मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोपदावी रहेको 
र ननजको पदीय ख्जम्मेवारी समेतलाई ववचार गदाफ अवहले नै ननजले आरोवपत कसूर गरेका रहेनछन ्
भन्न सवकने अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देख्खन आएन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम 
हनु ेगरी हाललाई ननज प्रनतवादीको तत्कालीन पदीय दावयत्व एवम ्कायफ प्रकृनत, ननज अबकास प्राप्त 
कमफचारी भएको तथ्य समेतलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम 
ननज प्रनतवादी ददनलप बहादरु काकीबाट रु.१,१०,०००००।- (एककरोड दसलाख रुपैयािँ) धरौटी 
माग गररएको छ । सो धरौटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक 
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जमानत ददए नलई तारेखमा राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउन ेगरी मलुकुी फौजदारी 
कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ (२) बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार 
कायाफलयमा पठाई मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ 
गररददएको छ। 

96. प्रनतवादी उद्धवराज चौलागािँईले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- यो आयोजनामा हाम्रो सम्िौता अवनधभर 
कुनैपनन समस्या आएको र गणुस्तरहीन काम भएको नथएन। हाम्रो कायफ अवनध २०१६ को मे 
मवहनामा समाप्त भैसकेपनछको वषाफतमा केही ठाउिँमा समस्या आएपनछ आयोजनाबाट २०१६ 
नडसेम्बरमा माटो परीक्षण गराउिँदा Dispersive Soil को कारणले केवह ठाउिँमा समस्या भएको सनुनयो। 
हाम्रो सम्िौता अवनध समाप्त भैसकेपनछको अवनधमा पवहचान भएको घलुनख्शल माटोको कारण भएको 
क्षनतसिँग जोनड भ्रष्टाचार भएको भनी ददएको उजरुी सत्य होइन। हामीलाई जानीजानी दाुःख ददन े
उद्धेश्यले उजरुी ददई मदु्दा चलाएको हो। हामीले सम्िौताबमोख्जम आयोजना प्रमखुलाई आवश्यक 
भएका बेलामा हाम्रा तफफ बाट सल्लाह सिुाव ददएको हो। कामका नसलनसलामा सल्लाह र छलफल 
गनुफ बाहेक आयोजना प्रमखुसिँग कुनै नमलेमतो गरेको छैन। त्यसैले अयोजना प्रमखुसिँग नमलोमतो 
गरेको भन्न ेआरोप तथ्यवहन र िूट्टा हो। पवहले नै तयार भै स्वीकृत भएको नडजाइन, ड्रइङ, रेखाङ्कन 
अनसुार तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख भए बमोख्जमको TOR मा जे नबषय उल्लेख गररएको नथयो सो 
बमोख्जम हामीले असल ननयतका साथ आफ्नो कायफ गरेका हौ। ठेक्का सम्िौतामा नहर खनेर आएको 
माटोलाई ढुवानी गरी Filling क्षेत्रमा नहरको Embankment बनाउन प्रयोग गनुफपने प्रावधान नथयो। 
यसै अनसुार नै ननमाणफमा परामशफ ददन ेकायफ भएको हो। सम्िौतामै सो नबषय राख्खएपनछ हामीले 
सम्िौता कायाफन्वयन गनुफको कुनै ववकल्प नथएन। हामीलाई सम्िौता पररमाजफन गने कुनै अनधकार 
पनन नथएन। कररब ४ वषफ लामो परामशफसेवाको कायफ अवनधभर नहर ननमाफणस्थलमा आयोजनाबाट 
दजफनौँ इख्न्जननयर, तथा नस.डी.ई.हरु पररचालन भएका नथए। हाम्रो तफफ बाट पनन सम्िौतामा उल्लेख 
भए बमोख्जमका प्राववनधकहरु ननमाफणस्थलमा खवटएका नथए। यनतका दजफनौँ इख्न्जननयर, नस.नड.ई.हरु र 
प्राववनधकहरु समेतले नमलेमतो गरे भनी लगाइएको आरोप कपोलकख्ल्पत बाहेक अरु केवह 
हनुसक्दैन। बरु म ख्जम्मेवारीको वहसाबले आयोजनास्थलमा एक दईु पटकमात्र पगेुको नथएिँ। त्यसैले 
आयोजना प्रमखुसिँग नमलोमतो गरेको भनी लगाइएको आरोप ननराधार हो। नहरमा घलनशील माटो 
छ भन्न े कुरा नडजाइन वा अन्य कुनै पनन प्रनतवेदनमा उल्लेख नभएको तथा कुनै पनन ननकायबाट 
घलुनख्शल माटो छ भन्न ेजानकारी प्राप्त नभएको अवस्थामा ववना कुनै आधार, कारण र प्रमाण आरोप 
लगाउनका लानग मात्र नमलोमतो गररएको भननएको छ। नसक्टामा उत्पन् न भएको यो प्राकृनतक ववषय 
पनन पूवाफनमुान लगाउन सक्ने ववषय नथएन र यो कसैको काबमुा हनु ेकुरा पनन होइन। ननमाणफ कायफ 
सम्पन् न भई नहर सञ् चालनको क्रममा एक ठाउिँमा नहरको नडल भत्केपनछ शंका लागेर आयोजनाले 
गराएको माटोको ववशेष परीक्षणबाट मात्र नहर ननमाणफमा घलुनख्शल माटो भएको यवकन भएको हो। 
ननमाणफ कायफ हनु ुअगावै ववनभन् न परामशफदाताबाट नहरको रेखाङ्कनमा पने माटोको अध्ययन भएको र 
सोही प्रनतवेदनहरुको आधारमा ववस्ततृ नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार भएको नथयो। स्वीकृत 
नडजाइन तथा लागत अनमुानको आधारमा ठेक्का भई ठेक्का सम्िौता पनछ मात्र परामशफ सेवा प्रदान 
गररएको हो। आयोजनाबाट प्राप्त नडजाइन ररपोटमा गणुस्तरहीन माटो छ भनी उल्लेख छैन। सोही 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 153 

नडजाइनलाई आधार मानी हामीले हाम्रो सपुरीवेक्षणको काम गरेका नथयौँ। ववनभन् न चरणमा अनगुमन 
गने ननकाय तथा Technical Audit हरु बाट समेत घलुनख्शल माटोको बारेमा कवहिँ कतै औीँल्याइएको 
नथएन। आयोजना शरुु देख्ख ननमाफण सम्पन् न नगरुन्जेल सम्म पनन कवहिँ कतैबाट जानकारीमा 
नआएको ववषयमा हामीले नमलेमतो गरेको भनी भन् न हामीलाई फसाउने षड् यन्त्र मात्र हो। ननमाफणका 
बखत सम्बख्न्धत सरोकारवालाहरुबाट हामीले गरेको कायफमा कुनैपनन कैवफयत कहीीँ कतैबाट 
हामीलाई प्राप्त भएको नथयन। नहर गणुस्तरवहन ननमाफण भएको नभई सो नहरको केही Embankment 

को भागमा पनछ पत्ता लागेको घलुनख्शल माटोको कारण समस्या आएको हो। हामीले जे जनत रकम 
भकु्तानी प्राप्त गयौँ त्यो हामीले सम्िौता बमोख्जमको कायफ सम्पन् न गरी नलएका हौँ। यो कुनै काम 
नगरी नलएको रकम होइन। सम्िौता समाप्त भएपनछको ममफत संभारको काममा हामीले सेवा ददनपने 
TOR मा उल्लेख छैन। हामीले ४ वषफ आयोजनाको आवश्यकता अनसुार तोवकएको सेवा प्रदान गरी 
श्रम गरे बापत प्राप्त गरेको रकमलाई भ्रष्टाचार गयौँ भनी ववगो दावी गररएको आरोप पूणफताः 
अन्यायपूणफ, अवववेकपूणफ र बदननयतपूवफक फसाउन े षड् यन्त्रको चालबाजी हो। ४ वषफ नभत्र हाम्रा 
कमफचारीहरुले Full Tine नभै आयोजनाको आवश्यकता अनसुार Time Based (हाजीरी) मा काम गरेका 
हनु।् हामीले तोवकएको काम र ददइएको ख्जम्मेवारी सम्िौता बमोख्जम सम्पन् न गरी आफ्नो श्रमको 
मूल्य नलएका हौँ। ४ नोभेम्बर २०१४ मा नै हामीले सम्पूणफ कायफ गणुस्तरीय रुपमा सम्पन् न गरेको 
भनी आयोजनाबाट हामीले कामको गणुस्तर र मतुय कायफहरु सम्पन् न गरेको Certificate प्राप्त गरेका 
नथयौँ। संघीय संसदको कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक श्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको 
प्रनतवेदन तथा उजाफ, जलश्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयबाट गदठत सनमनतले २०७५ असोजमा ददएको 
प्रनतवेदनमा समेत समस्याको प्रमखु कारण माटोको घलुनख्शलता औीँल्याएको छ र आवश्यक ममफत 
संभार तथा सधुार गरी नहर सञ् चालन गनफ सिुाएको छ। राज्यका आनधकाररक र बैधाननक 
ननकायबाट लामो खोज अनसुन्धान अनन ववज्ञसिँगको राय सल्लाह परामशफ पनछ ननकानलएका 
ननष्कषफहरुलाई समेत मध्यनजर गदाफ परैु नहर काम नलाग्ने भनी आरोप लगाउन ुतथ्यवहन कुरा हो। 
त्यसैले यस आरोपमा कुनैपनन सत्यता छैन। FIDIFIDIC अनसुारको ठेक्का सम्िौता हो र हामी 
Engineer नभएको अवस्थामा हामी काननुत कुनै पनन हालतमा कुनै पनन क्षनतको भानगदारी हुिँदैनौँ। यी 
सबै कुरालाई वेवास्ता गदै पनछ थाहा भएको घलुनख्शल माटोको कारण भएको क्षनतलाई आधार मानी 
हामीलाई आरोप लगाउन ु अन्यायपूणफ रहेको छ। मैले आफ्नो बवुद्ध वववेकले भ्याएसम्म समग्र 
आयोजनाको सफलताको लानग परामशफदाताको प्रमखुको हैनसयतले सम्िौताको प्रावधान अनसुार कुनै 
बदननयत नराखी ख्जम्मेवारीपूवफक उच्च गणुस्तर कायम गरी ननमाफण कायफमा आयोजनालाई सहयोग 
गरेको छ। नेपाल सरकारलाई कुनै पनन वकनसमको हानन नोक्सानी परु् याउनकेायफ गरेको छैन। असल 
ननयतले आफ्नो कतफव्य पालना गरेको हुिँ। म ननदोष छु। म ववरुद्ध लगाएको आरोप काल्पननक एवम ्
िूट्टा भएकोले अख्ततयारले दायर गरेको हचवुा र िूट्टा मदु्दा खारेज गरी पूणफ रुपमा सफाई ददलाई 
न्याय पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।10।29 को वयान। 

97. थनुछेक आदेशाः-  प्रनतवादी उद्धवराज चौलागािँईले यस अदालतसमक्ष समेत आरोवपत कसूरमा इन्कार 
रही वयान गरे तापनन ननज प्रनतवादी नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Main Canal को Chainge १५+००० 
देख्ख ३५+००० सम्मको सपुररनभजन कन्सल्टेन्सीको Joint Venture मध्ये ERMC को प्रनतनननधको 
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डाइरेक्टरको रुपमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेका, ननज प्राववनधक ज्ञान भएको कारणबाट परामशफ 
सेवा उपलब्ध गराउने ख्जम्मेवार व्यख्क्त रहेकाले ननज उपर समेत गणुस्तर तथा मापदण्ड कायम 
नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपदावी रहेको र ननजको पदीय ख्जम्मेवारी समेतलाई ववचार गदाफ अवहले 
नै ननजले आरोवपत कसूर गरेका रहेनछन ् भन् न सवकन े अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देख्खन 
आएन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हने गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको तत्कालीन दावयत्व 
एवम ्कायफ प्रकृनत समेतलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम 
ननज प्रनतवादी उद्धवराज चौलागािँईबाट रु.७,००,०००।- (सात लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको 
यस अदालतको नमनत 2075।10।29 को आदेशानसुार ननज प्रनतवादीले उक्त रकम यस 
अदालतको धरौटी र.नं. 430 बाट नमनत 2075।10।29 मा दख्खला गरी मदु्दा पपुफक्षका लानग 
तारेखमा रहेको।  

98. प्रनतवादी हेमनननध शमाफले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- नहर ननमाफण कायफ सम्िौता बमोख्जम नै भएको 
हो। हामीले काम गदाफ नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा कुनैपनन समस्या आएको र गणुस्तरहीन काम 
भएको नथएन। हाम्रो सम्िौता अवनध सवकएको धेरै पनछ वषाफमा केही ठाउिँमा समस्या आएपनछ 
आयोजनाबाट माटो परीक्षण गराउिँदा Dispersive Soil को कारणले केवह ठाउिँमा समस्या भएको थाहा 
पाएिँ। गणुस्तरवहन ननमाफण कायफ भई नहरमा समस्या आएको नभई पनछ पत्ता लागेको घलुनख्शल 
माटोको कारण समस्या आएको हो। हामीले सम्िौता बमोख्जम आयोजना प्रमखुलाई हाम्रा तफफ बाट 
सल्लाह सिुाव ददएको हो। कामका सम्बन्धमा सल्लाह र छलफल गनुफबाहेक आयोजना प्रमखुसिँग 
कुनै नमलेमतो गरेको छैन। त्यसैले आयोजना प्रमखुसिँग नमलोमतो गरेको भन्न ेआरोप तथ्यवहन र िूट्टा 
हो। पवहले नै तयार भै स्वीकृत भएको नडजाइननङ्ग, रेखाङ्कन अनसुार तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख भए 
बमोख्जमको TOR मा उल्लेख भए बमोख्जम हामीले असल ननयतका साथ आफ्नो कायफ गरेका हौँ। जे 
जसरी सम्िौतामा काम गनफ भनी उल्लेख गररएको नथयो सोही बमोख्जम आफ्नो काम हामीले गरेका 
हौँ। ठेक्का सम्िौतामा नहर खनेर आएको माटोलाई नहरको Embankment बनाउन प्रयोग गनुफपने 
प्रावधान नथयो र यसै अनसुार नै ननमाणफमा परामशफ ददने कायफ भएको हो। सम्िौतामै सो ववषय 
राखेपनछ हामीले सम्िौता कायाफन्वयन गनुफको कुनै ववकल्प नथएन। कररब ४ वषफ लामो 
परामशफसेवाको सम्िौता अवनधभर नहर ननमाफणस्थलमा आयोजनाबाट दजफनौँ इख्न्जननयर, तथा 
नस.डी.ई.हरु पररचालन भएका नथए। हाम्रो तफफ बाट पनन सम्िौतामा उल्लेख भए बमोख्जमका 
प्राववनधकहरु ननमाफणस्थलमा खवटएका नथए। यनतका धेरै माननसहरुले नमलेमतो गरे भनी लगाइएको 
आरोप कपोलकख्ल्पत आरोप मात्र हो। त्यसैले हामीले आयोजना प्रमखुसिँग नमलोमतो गरेको भनी 
लगाइएको आरोप ननराधार छ। ववना कुनै आधार, कारण र प्रमाण आरोप लगाउनका लानग मात्र 
नमलोमतो गररएको भननएको छ। नसक्टामा उत्पन् न भएको यो प्राकृनतक ववषय पनन पूवाफनमुान लगाउन 
सक्न े ववषय नथएन र यो कसैको काबमुा हनुे कुरा पनन होइन। ननमाणफ कायफ सम्पन् न भई नहर 
सञ् चालनको क्रममा एक ठाउिँमा नहरको नडल भत्केपनछ शंका लागेर आयोजनाले गराएको माटोको 
ववशेष परीक्षणबाट मात्र नहर ननमाणफमा घलुनख्शल माटो भएको थाहा भएको हो। ननमाणफ काम हनु ु
अगावै ववनभन् न परामशफदाताबाट नहरको रेखाङ्कनमा पने माटोको अध्ययन भएको र सोही 
प्रनतवेदनहरुको आधारमा ववस्ततृ नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार भएको नथयो। स्वीकृत नडजाइन 
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तथा लागत अनमुानको आधारमा ठेक्का भई ठेक्का सम्िौता पनछ मात्र परामशफ सेवा प्रदान गररएको 
हो। हामीलाई आयोजनाबाट प्राप्त नडजाइन ररपोटमा पनन गणुस्तरहीन माटो छ भनी उल्लेख छैन। 
सोही नडजाइनलाई आधार मानी हामीले हाम्रो सपुरीवेक्षणको काम गरेका नथयौं। ववनभन् न चरणमा 
अनगुमन गने ननकाय तथा Technical Audit हरु बाट समेत घलुनख्शल माटोको बारेमा कवहिँ कतै 
औलं्याइएको नथएन। जनु ववषय नपेालको नसिँचाइको इनतहासमै कतै उल्लेख गररएको छैन र 
आयोजनाको शरुु देख्ख ननमाफण सम्पन् न नगरुन्जेलसम्म पनन कवहिँ कतैबाट जानकारीमा नआएको 
ववषयमा हामीले नमलेमतो गयौं भनी भन् न हामीलाई फसाउन े षड् यन्त्र मात्र हो। नहर गणस्तरवहन 
ननमाफण भएको नभई सो नहरको केही Embankment को भागमा पनछ पत्ता लागेको घलुनख्शल 
माटोको कारण समस्या आएको हो। हामीले जे जनत रकम भकु्तानी नलयौँ त्यो हामीले सम्िौतामा भए 
बमोख्जमको कायफ सम्पन् न गरी नलएका हौँ। कामै नगरी प्राप्त गरेको रकम होइन। हामीले ४ वषफ 
आयोजनाको आवश्यकता अनसुार तोवकएको सेवा प्रदान गरी श्रम गरे बापत प्राप्त गरेको रकमलाई 
भ्रष्टाचार गयौँ भनी लगाइएको आरोप पूणफत अन्यायपूणफ र बदननयतपूवफक छ। हामीलाई ननमाफण 
पनछको ममफत संभार गने ख्जम्मेवारी पनन छैन। November 4, 2014 मा नै हामीले कामको गणुस्तर 
र मतुय कायफहरु सम्पन् न गरेको Certificate प्राप्त गरेको नथयो। त्यसमा हामीले सम्पूणफ कायफ 
गणुस्तरीय रुपमा सम्पन् न गरेको भनी आयोजनाले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ। संघीय संसदको 
कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक श्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको प्रनतवेदन तथा उजाफ, जलश्रोत 
तथा नसिँचाइ मन्त्रालयबाट गदठत सनमनतले २०७५ असोजमा ददएको प्रनतवेदनमा समेत समस्याको 
प्रमखु कारण माटोको घलुनख्शलता औीँल्याइएको छ र आवश्यक ममफत संभार तथा सधुार गरी नहर 
सञ् चालन गनफ भनकेो छ। उक्त प्रनतवेदन तथा वास्तववकतालाई नजरअन्दाज गदै परैु नहर काम 
नलाग्न ेभनी आरोप लगाउन ुतथ्यवहन कुरा हो। त्यसैले यस आरोपमा कुनैपनन सत्यता छैन। FIDIC 

अनसुारको सम्िैतामा र हामी Engineer नभएको अवस्थामा हामी काननुत कुनै पनन हालतमा भागेदारी 
हनु े छैनौँ। उल्लेख्खत सबै नलख्खत सन्दभफलाई वेवास्ता गदै हामीलाई सम्पूणफ गल्तीको भागीदार 
बनाउन ु अन्यायपूणफ रहेको छ। यस आरोपको लानग थप वववरण मेरो नलख्खत प्रनतवादमा प्रस्ततु 
गरेको छ। मैले आफ्नो बवुद्ध वववेकले भ्याएसम्म समग्र आयोजनाको सफलताको लानग आफ्नो 
सम्िौताको प्रावधान अनसुार कुनै बदननयत नराखी ख्जम्मेवारीपूवफक उच्च गणुस्तर कायम गरी ननमाफण 
कायफमाआयोजनालाई सहयोग गरेको छ। नेपाल सरकारलाई कुनै पनन वकनसमको हानन नोक्सानी 
परु् याउनेकायफ गरेको छैन। असल ननयतले आफ्नो कतफव्य पालना गरेको हुिँ। म ननदोष छु त्यसैले 
मानथ लेख्खए बमोख्जम म ववरुद्ध लगाएको आरोप काल्पननक एवम ्िूट्टा भएकोले अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले दायर गरेको हचवुा र िूट्टा मदु्दा खारेज गरी पूणफ रुपमा सफाई ददलाई न्याय 
पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।11।01 को वयान। 

99. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादी हेमनननध शमाफले यस अदालतसमक्ष समेत आरोवपत कसूरमा इन्कार रहेर 
यस अदालत समक्ष ननज प्रनतवादीले माटोको परीक्षण गने ख्जम्मा परामशफदाता कन्सल्टेन्सीको नभएको 
भन्न ेसमेत बेहोराले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरे तापनन ननज प्रनतवादी नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको Main Canal को Chainge १५+००० देख्ख ३५+००० सम्मको सपुररनभजन 
कन्सल्टेन्सीको आनधकाररक प्रनतनननधको रुपमा रहेको देख्खएका ननज प्राववनधक ज्ञान भएको 
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परामशफदाता इख्न्जननयर, ननज उपर समेत गणुस्तर तथा मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने 
आरोपदावी रहेको र ननजको पदीय ख्जम्मेवारी समेतलाई ववचार गदाफ अवहले नै ननजले आरोवपत कसूर 
गरेका रहेनछन ्भन् न सवकने अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देख्खन आएन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा 
ठहरे बमोख्जम हनु े गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको तत्कालीन पदीय दावयत्व एवम ् कायफ प्रकृनत 
समेतलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी 
हेमननधी शमाफबाट रु.४,००,०००।- (चार लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको यस अदालतको नमनत 
2075।11।01 को आदेशानसुार प्रनतवादीले उक्त रकम यस अदालतको धरौटी र.नं. 439 बाट 
नमनत 22075।11।01 मा दख्खला गरी मदु्दा पपुफक्षका लानग तारेखमा रहेको। 

100. प्रनतवादी यवुराज भन्न े यवुबहादरु क्षते्रीले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- उजरुीकताफको हस्ताक्षर एवम ्
ठेगाना समेत नभएको उजरुीको आधारमा भएको अनसुन्धान एवम ् दायर भएको आरोपपत्रको 
आनधकारीकताको ववषयमा सम्माननत अदालतबाट न्यायोख्चत ववश् लेषण हनुे नै छ। CTCE-Kalika JV को 
तफफ बाट उक्त आयोजनामा ठेक्का सम्िौता एवम ्आयोजनाले उपलब्ध गराएको Drawing Design र 
Specification बमोख्जम ननमाफण कायफ भएको छ। त्रवुट सच्याउन ेअवनधमा गनफ बािँकी सम्पूणफ कायफ 
सम्पन् न भै सकेको छ। नहर आयोजनालाई हस्तान्तरण भएको लामो समयपनछ पवहचान भएको 
घलुनख्शल माटोको कारण नहरमा पगु्न गएको क्षनतको ववषयलाई गणुस्तरवहन ननमाफण कायफसिँग जोडी 
भ्रष्टाचार गरेको भन्ने वेपते्त प्रकृनतको उजूरी व्यहोरा वास्तववक होइन। जे.भी. ले ननमाफण कायफ गदाफ 
कमसल गणुस्तरको सामान प्रयोग गरेको वा कमसल ननमाफण गरेको कारणले क्षनत भएको नभै 
नेपालमा हालसम्म नदेख्खएको तथा नसनुेको घलुनख्शल प्रकृनतको माटोको कारणबाट भएको हो। 
घलुनख्शल माटोको ववषयमा आयोजनाले ननमाफण व्यवसायीलाई प्रदान गररएको Drawing तथा 
Specification मा केवह उल्लेख छैन। सम्िौता बमोख्जम उक्त माटोको प्रकृनत नहर ननमाफणको 
अवनधभर पवहचान नभएको तथा हनुसक्न ेअवस्था समेत नरहेकोले जे.भी. को कमफचारीको हैनसयतले 
कायफरत उक्त ननमाफण कायफमा मबाट कुनै गल्ती वा त्रवुट भएको छैन। प्रस्ततु मदु्दाको ववषयमा 
जे.भी.का प्रमखु ववक्रम पाण्डेले यस अदालत समक्ष वयान गने क्रममा ववस्ततृ रुपमा उल्लेख गरी 
सक्न ु भएको छ। म ववरुद्ध लगाएको आरोप िूट्टा भएकोले हचवुाको भरमा लगाइएको िूट्टा 
आरोपपत्र खारेज गरी पूणफ रुपमा सफाई ददलाई न्याय पाउिँ भन्न े समेत बेहोराको नमनत 
2075।11।06 को वयान। 

101. प्रनतवादी कृष्णप्रसाद सवेुदीले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः -नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा म नस.नड.ई. को 
हैनसयतमा कररब १ वषफ मात्र कायफरत रहेको आयोजनामा हाख्जर हुिँदा ठे.नं SIP/MC/ICB-02 को कररब 
५७% कायफ सम्पन् न भैसकेको नथयो। म आयोजनामा छोटो समय कायफरत रहिँदा उक्त ठेक्का अन्तगफत 
नहर एवम ् संरचनाहरु ननमाफणको लानग ठेक्का सम्िौतामा भएका प्रावधानहरुलाई अनशुरण गररएको, 
पवहले देख्ख अवलम्बन गररिँदै आएका गणुस्तर परीक्षण एवम ् ननमाफण ववनध अपनाई मेरो ज्ञान, बवुद्ध 
वववेकले भ्याएसम्म गणुस्तरीय ननमाफण कायफ गराएको हुिँ। उक्त आयोजनामा मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य 
कायफ गरेको छैन। ठेक्का सम्िौतामा भएको Specificationन/शतफ बमोख्जम गणुस्तरीय नहर तथा नहर 
संरचनाहरु ननमाफण गराउन कुनै कसर छोडेको होइन। Specificationनले तोकेको Test हरुबाट 
गणुस्तर यवकन भएपनछ भकु्तानीको लानग नसफाररस गररएको हो। म त्यस आयोजनामा कायफरत 
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रहिँदासम्म ननमाफणाधीन नहर तथा संरचनामा कुनै पनन समस्या देख्खएको नथएन। पनछ पवहचान भएको 
घलुनख्शल माटोको कारण भएको सानो क्षनतलाई गणुस्तरनसत जोडी म सेवा ननवतृ्त भई सकेपनछ 
सम्पूणफ ननमाफण कायफमा भ्रष्टाचार भयो भन्न े उजरुी सत्य होइन। सम्िौता बमोख्जमको कायफ गदाफ 
भ्रष्टाचारजन्य कायफ हनैु सक्दैन। मैले ३२ वषफ नपेाल सरकारको सेवामा नबताएको हो। सेवा अवनधमा 
नेपाल सरकारले खटाएको ठाउिँमा पूणफ इमान्दारीताका साथ ख्जम्मेवारी ननवाफह गरेको हो। मैले नेपाल 
सरकारलाई हानन परु् याउनेकसूर गनफ त दूरको कुरा कल्पनासम्म पनन गररन। नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनाको कायफमा कररब १ वषफ कायफरत रहेको हुिँ। छोटो समय कायफरत रहिँदा उक्त ठेक्कामा 
गणुस्तरीय ननमाफणका लानग यस भन्दा अगाडी देख्ख नै अवलम्बन गररिँदै आएका ठेक्का सम्िौता 
अनसुारका प्रावधानहरुको आफ्नो ज्ञान, बवुद्ध, वववेकले भ्याएसम्म इमान्दारीपूवफक कायाफन्वयन गदै 
गणुस्तरीय र ननमाफण गने/गराउने कायफ गरेको हुिँ। उक्त ठेक्काको ननमाफण कायफ जारी रहेकै अवस्थामा 
म आयोजनाबाट रमाना भएको हुिँ। अवहले सो नहर खण्डमा जनु समस्या देख्खएको छ त्यो मेरो 
मानवीय त्रवुट, बदननयत, लापवाफही आददको कारणले नभई नसिँचाइ आयोजनामा पवहलो पटक देख्खएको 
Dispersive Soil को कारणले हो। जनु एउटा दभुाफग्यपूणफ घटना हो। हेरेर/देखेर ख्चन् न नसवकन े
Dispersive Soil को बारेमा मलाई जानकारी नथएन, अन्य कतैबाट जानकारी/ननदेशन भएन। समग्र 
नहर कमजोर भएको भन्न ेआरोप पूणफताः गलत र िूट्टा हो। १७३०० नमटर लामो नननमफत नहरमा 
पानी सञ् चालन गदाफ नमनत २०७३।०३।१४ मा भख्त्कएको कररब १५ नमटर भाग ठेकेदारकै 
तफफ बाट ममफत संभार गराई पानी सञ् चालन गराइएको नथयो। २०७४ को वहउिँदे बालीको लानग नहर 
सञ् चालन गरी नसंख्चत क्षेत्रमा पानी ववतरण गररएको नथयो। वषे वालीको लानग नहरमा पानी 
सञ् चालनकै क्रममा नमनत २०७५।०४।०७ मा नहरको बािँया embankment मात्र कररब १० नमटर 
भख्त्कएको हो। त्यो पनन सामान्य खचफमा ममफत भई सकेको छ। नहरजस्तो पानी बग्ने ठाउिँको 
ननरन्तर ममफत संभार गररएन भने जस्तोसकैु ननमाफण पनन नबग्रिँदै जान्छ। उजाफ, जलस्रोत तथा नसिँचाइ 
मन्त्रालयले २०७५ असोजमा ददएको प्रनतवेदन र संघीय संसदको कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत 
सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको प्रनतवेदनमा यथोख्चत ्ममफत संभार गरी नहर सञ् चालनमा ल्याउन 
सवकन े व्यहोरा उल्लेख छ। बने जनतको नहर सम्पूणफ गणुस्तरहीन छ भन्न े कहीीँ कतैबाट पनन 
प्रमाख्णत छैन। म आयोजनामा कायफरत रहिँदा ननमाफणस्थलमा खवटएका इख्न्जननयरहरुको नापजािँच 
अनसुार ननमाफण सम्पन् न कायफको भकु्तानी नसफाररस गरेको हो। सम्पन् न ननमाफण कायफको नबलहरु 
भकु्तानी नसफाररस भई म कहािँ पेश भएको अवस्थामा सम्िौता बमोख्जम ननमाफण कायफ भएको र कुनै 
कैवफयत नदेख्खए पनछ मैले पनन भकु्तानीको लानग आयोजना ननदेशकज्यूसमक्ष नसफाररस गनुफको कुनै 
ववकल्प हुिँदैन। भकु्तानी ददनपुने अवस्थामा ववना कारण र औख्चत्य सो भकु्तानी रोक् का गनफ करार 
सम्िौताको शतफहरुले पनन नमल्दैन। भकु्तानी ददन े अवस्थामा भकु्तानी रोक्नपुने कुनै कारण रहेको 
नथयो भनी आरोप लगाइएको पनन छैन। मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोप ननराधार र असत्य छ। 
तसथफ मैले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजाय हनपुने कुनै 
भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको हुिँदा मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाई ददलाई पाउिँ भन्न े समेत 
बेहोराको नमनत 2075।11।06 को वयान। 
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102. थनुछेक आदेशाः-  प्रनतवादीहरु कृष्ण प्रसाद सवेुदी र यवुबहादरु क्षेत्रीले यस अदालत समक्ष आरोवपत 
कसूरमा इन्कार रही अनसुन्धान अनधकारी समक्षको वयान बेहोरालाई समथफन गदै वयान गरे तापनन 
ननजहरु मध्ये कष्ण प्रसाद सवेुदी प्राववनधक ज्ञान समेत भएका रािसेवकको ओहदामा कायफरत रहेका 
तथा यवु बहादरु क्षेत्री ननमाफण व्यवसायीको तफफ बाट आयोजना ननदेशकको रुपमा कायफरत रहेका, 
प्रनतवादीहरु उपर गणुस्तर तथा मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोपदावी रहेको र 
ननजहरुको पदीय ख्जम्मेवारी र कायफ प्रकृनत समेतलाई ववचार गदाफ अवहले नै ननजहरुले आरोवपत कसूर 
गरेका रहेनछन ्भन् न सवकने अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देख्खन आएन। तसथफ, पनछ वझु्दै जािँदा 
ठहरे बमोख्जम हनु ेगरी हाललाई ननज प्रनतवादीहरुको तत्कालीन पदीय दावयत्व एवम ्कायफ प्रकृनतलाई 
दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम प्रनतवादी कृष्ण प्रसाद सवेुदीबाट 
रु.३०,००,०००।- (तीस लाख रुपैँया) र प्रनतवादी यवु बहादरु क्षेत्रीबाट रु.२,००,०००।- 
(दईुलाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको छ। सो धरौटी रकम ननजहरुले नगदै दाख्खला गरे वा सो 
बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान 
पाउन ेगरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा (२) वमोख्जम थनुवुा पूजी 
ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाइ मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सा ऐनको दफा ७९ 
बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।11।06 को आदेश। 

103. प्रनतवादी सवफदेव प्रसादले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको 
SIP/MC/ICB/02 को ननमाफण कायफमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। उक्त ननमाफण कायफको नडजाइन ड्रइङ 
तथा लागत अनमुान तयार गरी/गराई नसिँचाइ ववभागबाट स्वीकृनत गराए पश् चात उमेर हदका कारण 
मेरो अवकाश भएकोले ठेक्का बन्दोबस्ती तथा ननमाफण कायफमा मेरो कुनै संलग्नता नभएकोले 
गणुस्तरवहन ननमाफण कायफ गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी म मानथ परेको उजरुीमा कुनै सत्यता छैन। 

आयोजनाले १५ वक.मी. देख्ख ३५ वक.मी. सम्मको मलुनहरको नडजाइन गदाफ ननमाफण भइरहेको 
हेडवक्सफ देख्ख १५ वक.मी. सम्मको नडजाइनलाई नै अनशुरण गररएको नथयो। उक्त हेडवक्सफ देख्ख 
१५ वक.मी. सम्मको मलुनहर खण्डमा कुनै समस्या नहनु ुतर SIP/MC/NCB/02 को मलुनहर खण्डमा 
मात्र समस्या देख्खनकुो कारण गलत नडजाइन नभई मलुनहरको रेखाङ्कनमा रहेको घलुनख्शल माटो 
हो। घलुनख्शल माटोको ववषयमा तत्कालीन समयमा थाहा नभई हालै मात्र थाहा हनु आएको हो। 
नेपालको नसिँचाइ योजनामा पवहलो पटक घलुनख्शल माटोको यो समस्या देख्खएको हो। उजाफ जलस्रोत 
तथा नसिँचाइ मन्त्रालयको सह-सख्चवस्तरीय सनमनतको प्रनतवेदनमा यस आयोजनाको मलुनहरमा 
देख्खएको समस्याको प्रमखु कारण माटोको घलुनख्शलता भएको उल्लेख छ। सोही प्रनतवेदनमा 
परामशफदाताले Design Phylosophy दठक भएको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, कृवष 
सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतबाट आयोजनाको स्थलगत अनगुमन गरी पेश गरेको अनगुमन 
प्रनतवेदनमा घलुनख्शल माटोको असरले गदाफ कृषकका खेतमा पानी परु् याउन समस्या आएको व्यहोरा 
उल्लेख छ। अिेनलयन ववज्ञहरुद्वारा हालै गरेको आयोजनाको भ्रमण र माटोको परीक्षणबाट 
घलुनख्शल माटो के कारण आयोजनाको मलुनहरमा समस्या उतपन् न भएको तथ्य सावफजननक भएको 
छ। ववभागबाट स्वीकृत नडजाइन ड्रइङ तथा लागत अनमुान भनेको बोलपत्र आह्वान गने प्रयोजनको 
लानग मात्र हनु्छ। ननमाफण व्यवसायीले प्रनतष्पधाफ गरी कवोल गरेको कवोल अंक यथाथफमा लागत हनु 
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जान्छ, जनु अङ्क स्वीकृत ल.ई. भन्दा धेरै फरक पनन हनु सक्दछ। अन्तरावियस्तरको ननमाफण 
व्यवसायीले ननमाफण कायफ शरुु गनुफ पूवफ आयोजनाका प्राववनधकनसत संयकु्त रुपमा स्थलगत सवेक्षण गरी 
Construction Drawing बनाई स्वीकृनतको लानग आयोजनामा पेश गरी आयोजनाबाट स्वीकृत 
Construction Drawing अनसुार मात्र ननमाफण कायफ गने गदफछ। यस्तो व्यवस्था सम्बन्धमा खररद 
सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गने गररन्छ। फेरी एक पटक स्वीकृत भईसकेको नडजाइन 
ड्रइङ तथा लागत अनमुान ननमाफणको क्रममा आवश्यकता अनसुार पररमाजफन गनफ सवकन े व्यवस्था 
सावफजननक खररद ऐन, २०६३ तथा सावफजननक खररद ननयमावली, २०६४ ले गरेको छ। खररद 
सम्िौता गदाफको बखत पूवाफनमुान गनफ नसवकएको पररख्स्थनत सम्िौता कायाफन्वयनको क्रममा सजृना 
भएमा नडजाइन ड्रइङ पररमाजफन गरी भेररएशन आदेश जारी गनफ सवकने व्यवस्था सावफजननक खररद 
ऐन, २०६३ को दफ ५४ तथा सावफजननक खररद ननयमावली, २०६४ को ननयम ११८ मा समेत 
गरेको छ। नहर सञ् चालनको क्रममा माटोको नहर एक दईु ठाउिँमा भख्त्किँ दैमा गलत नडजाइन 
गरेको वा नेपाल सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याएको भनी कारबाही गनुफ न्यायपूणफ हुिँदैन। ननयनमत 
ममफत संभार भएन भने जस्तो सकैु नहरलाई पनन पूणफ क्षमतामा सञ् चालन गनफ सवकन् न। हालैमात्र 
जानकारीमा आएको माटोको घलुनख्शलता समेतलाई ववचार गरी नहरको ममफत संभार गरी नहरलाई 
पूणफ क्षमतामा सञ् चालन गनफ सवकन्छ। उजाफ जलश्रोत तथा नसंचाइ मन्त्रालयको सह-सख्चवस्तरीय 
सनमनतले ददएको प्रनतवेदन र कृवष सहकारी तथा प्राकृनतक श्रोत सनमनतले बिुाएको प्रनतवेदनमा समेत 
ममफत संभार गरी नहर सञ् चालनमा ल्याउन सवकने व्यहोरा उल्लेख भएको र सो नहर कामयावी 
नभएको कतै उल्लेख नभएकोले गलत नडजाइन गरी नेपाल सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याउनेकाम 
मबाट कवहल्यै नभएको हुिँदा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम 
मलाई कुनै सजाय हनुपुदैन। अताः लागेको िूट्टा आरोपबाट सफाई पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 
2075।12।03 को वयान। 

104. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भएतापनन यी प्रनतवादी 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा आयोजना ननदेशक पदमा कायफरत रही कायफ गरेको देख्खएको प्रररप्रके्ष्यमा 
ननज प्रनतवादीको पदीय दावयत्व तथा आयोजना ननमाफणको समयको ननजको ख्जम्मेवारी समेतलाई हेदाफ 
तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रनतवादी आरोपदावीबमोख्जमको कसूर गरेका रहेनछन ्भनी भन् न सवकन े
अवस्था रहेन। तसथफ, पनछ बइुदै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनु ेगरी हाललाई ननज प्रनतवादीको ख्जम्मेवारी, 
दावयत्व एवम ् ननज प्रनतवादी contract document हस्ताक्षर हनु ु भन्दा अगानड नै सेवा ननवतृ्त 
भईसकेको तथा ननज उपर ववगो कायम गरेर सजायको मागदावी ननलईएको अवस्था समेतलाई 
दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी सवफदेव प्रसादबाट 
रु.५,००,०००।- (पािँच लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको  छ। सो धरौटी रकम ननजले नगदै 
दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा राखी र ददन नसके 
ननयमानसुार नसधा खान पाउने गरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ 
(२) एवम ्८० बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई मदु्दाको पपुफक्ष 
गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ भन्न ेसमेत बेहोराको 
नमनत 2075।12।03 को आदेश। 
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105. प्रनतवादी आख्शषभर खनालले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 

को मलुनहर ननमाफण कायफमा मेरो कुन संलग्नता छैन। उक्त ननमाफण कायफको नडजाइन, ड्रइङ र लागत 
अनमुान स्वीकृनतको लानग ववभागमा पेश हुिँदा ववभागीय स्तरमा गठन गररएको अध्ययन कनमटीमा 
सदस्य रही प्रचनलत ननयम काननु र इख्न्जननयररङ नसद्धान्त अनसुार चेकजािँच गरी आवश्यक सधुारको 
लानग रायसवहतको प्रनतवेदन पेश गरेको र सोही बमोख्जम आयोजनाबाट आवश्यक पररमाजफन गराई 
स्वीकृनतको लानग नसिँचाइ ववभागमा पेश गरेको हुिँदा गणुस्तरवहन ननमाफण कायफ गरी भ्रष्टाचार गरेको 
भनी परेको उजरुीमा कुनै सत्यता छैन। हाम्रो अध्ययन कनमटीले ववभागमा ददएको प्रनतवेदनमा 
Headworks देख्ख १५ वक.मी. सम्मको मलुनहरको नडजाइन नै १५ वक.मी. देख्ख ३५ वक.मी. सम्म 
Follow गररएको छ भनी उल्लेख गरेका नथयौँ। SIP/MC/ICB/02 को मलु नहरमा समस्या देख्खन ु
नडजाइनको कारणले नभएर नहरमा रहेको घलुनख्शल माटोको कारणले हो भन्न ेकुरा नतन वषफ अगानड 
नसक्टा नसंचाइ आयोजनाले गरेको ववशेष परीक्षणबाट थाहा हनु आयो। उजाफ, जलस्रोत तथा नसंचाइ 
मन्त्रालयद्वारा नसक्टा नसंचाइ आयोजनाको मलु नहरमा देख्खएका समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन, 

ननरीक्षण एवम ्राय नसफाररस सवहत प्रनतवेदन पेश गनफ गदठत मन्त्रालयस्तरीय सनमनतले पेश गरेको 
प्रनतवेदन तथा संघीय संसद, प्रनतनननध सभा, कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतबाट नसक्टा 
नसंचाइ आयोजनाको स्थलगत अनगुमन गरी पेश गरेको अनगुमन प्रनतवेदन-२०७५ ले यो 
वास्तववकतालाई उजागर गरेको छ। आयोजनाको ननमाफण शरुूहनु पूवफ तयानतप्राप्त अन्तराविय र राविय 
ववज्ञहरूद्वारा गररएका ३ वटा संभाव्यता अध्ययन क्रमश: Lahmeyer International GMBH, १९८० 
को अध्ययन, नसंचाइ तथा जलवाय ु ववज्ञान ववभाग, सन ् १९८३ को ववस्ततृ संभाव्यता अध्ययन र 
यरुोपेली संघ(EU) को सहयोगमा संचानलत नसंचाइ ववकास कायफक्रम अन्तगफत सन ्२००४ मा गररएको 
अध्ययनमा घलुनख्शल माटोको बारेमा कवह कतै उल्लेख गररएको छैन। यस्तो प्रकृनतको माटो 
नेपालको ननमाफण क्षेत्रमा नै पवहलो पटक देखा परेको हो र यो संवन्धी अध्ययन पलु्चोकको 
इख्ञ्जननयररङ कलेजको नसनभल इख्जननयररङको स्नातक र Geotechnical Engineering को स्नातकोत्तरमा 
समेत सामेल नगररएको र मैले पढेको 'गभमफण्ट इख्ञ्जननयररङ कलेज, नत्रसरु, केरला एवम ् IHE, Delft, 

The Netherland मा समेत नपढाइएकोले यस बारेमा म अननभज्ञ नथए। नसंचाइमा काम गने परुाना 
अग्रजहरूलाई पनन यस सम्बन्धी अनभुव नभएको र नयािँ प्राववनधकहरूसमेतलाई यस संवन्धमा कुनै 
जानकारी भएको पाइएन। न यस सम्बन्धमा हामीलाई नसिँचाइ ववभागबाट कुनै तानलका नै ददइएको 
नथयो। अवहले नेपालमा यसबारे खासै जानकार प्राववनधकहरु नभएकोले यस सम्बन्धमा ववशेष अनभुव 
नलएका अषे्टनलयाका प्राववनधकहरु बोलाएर नसक्टाको SIP/MC/ICB/02 माटो जािँच गनफ लगाउिँदा 
उनीहरुले पनन घलुनख्शल माटोकै कारणले नहर भख्त्कएको बताए। कुनै पनन प्रनतवेदनहरुले 
नडजाइनमा यो त्रटुी भयो भनेर औीँल्याएको पाइएको छैन। तसथफ ववभागको अध्ययन कनमटीमा 
सदस्यको हैनसयतमा SIP/MC/ICB/02 (१७+७०० वक.मी. देख्ख ३५+००० वक.मी.) नडजाइन, ड्रइङ र 
लागत अनमुान मैले आफ्नो बवुद्ध वववेकले भ्याएसम्म इख्न्जननयररङ नम्सफ र प्रचनलत ननयम काननुको 
पररनधनभत्र रही आयोजनाको कामलाई समयमै सफलतापूवफक सम्पन् न गनफ कुनै बदननयत नराखी 
ख्जम्मेवारीपूवफक अध्ययन गरी राय सवहतको प्रनतवेदन पेश गरेको हुिँ। नेपाल सरकारलाई कुनै पनन 
वकनसमको हानन नोक्सानी परु् याउनेकायफ गरेको छैन। मैले असल ननयतले आफ्नो कतफव्य पालना 
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गरेको हुिँ। मैले कुनै पनन तवरले गैरकाननुी काम गरेको छैन। तसथफ म मानथ भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजाय हनु मागदावी गरी लगाइएको आरोपदावीबाट 
सफाई पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।12।04 को वयान। 

106. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भएतापनन यी प्रनतवादी 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा नस.नड.ई. पदमा कायफरत रही कायफ गरेको देख्खएको प्रररप्रके्ष्यमा ननज 
प्रनतवादीको पदीय दावयत्व तथा आयोजना ननमाफणको समयको ननजको ख्जम्मेवारी समेतलाई हेदाफ 
तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रनतवादी आरोपदावीबमोख्जमको कसूर गरेका रहेनछन ्भनी भन् न सवकन े
अवस्था रहेन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको ख्जम्मेवारी, 
दावयत्व एवम ् ननज प्रनतवादीले गलत नडजाइन तथा लागत अनमान तयार गने काममा समथफन तथा 
चेकजािँच गरेको भनी आरोपदावी रहेको तथा ननज उपर ववगो कायम गरेर सजायको मागदावी 
ननलइएको अवस्था समेतलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, 2059 को दफा ७ (घ) बमोख्जम 
ननज प्रनतवादी आख्शषभर खनालबाट रु.५,००,०००।- (पािँच लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको यस 
अदालतको नमनत 2075।12।04 को आदेशानसुार ननज प्रनतवादीले उक्त रकम यस अदालतको 
धरौटी र.नं. 491 बाट नमनत 2075।12।04 मा दख्खला गरी मदु्दा पपुफक्षका लानग तारेखमा 
रहेको। 

107. प्रनतवादी ववरनसंह धामीले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- मैले आयोजनामा कुनै वकनसमको गणुस्तरहीन 
कायफ गरेको/गराएको छैन। ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख्खत शतफ, स्पेख्शवफकेसन र इख्न्जननयररङ 
मलु्यमान्यता अनसुार गणुस्तर सनुनख्श् चत गरी ननमाफण कायफ गराएको हुिँ। ननमाफण कायफको गणुस्तर 
सनुनख्श् चत गनफको लानग गररने सम्पूणफ परीक्षणहरु गरी गणुस्तर यवकन भएपनछ भए गरेको कामको 
भकु्तानीको लानग नसफाररस गरेको हो। म आयोजनामा हाख्जर हनुे बेलासम्म हाल वववादमा रहेको 
ठेक्का नं. SIPMCICB-02 (चेनेज 17+700 वक. नम. देख्ख 35+000 वक. नम. सम्म) को सम्पूणफ कायफको 
कररब ८३ प्रनतशत भन्दा बढी र Embankment को ९५ प्रनतशत भन्दा बढी कायफ सम्पन् न भईसकेको 
नथयो। हाल Dispersive माटोको कारण केही स्थानमा समस्या देख्खएको Embankment म आयोजनामा 
हाख्जर हनुपूुवफ नै ननमाफण सम्पन् न भईसकेको नथयो। जग्गा मआुब्जा वववादको कारण नहरको अख्न्तम 
खण्डको (कररब ६०० नमटर) मात्र नहर र केही संरचनाहरु (Spillway, Escape Channel, 

Transitions) को ननमाफण बािँकी रहेको नथयो। नहरको पवहलो टेष्ट रन पनछ थाहा हनु आएको 
घलुनख्शल माटोको कारण उत्पन् न सानो क्षनतलाई नलएर सम्पूणफ नहर नै गणुस्तरहीन ननमाफण भएको 
भनेर लगाएको आरोप सत्य होइन। मैले नसक्टा नसिँचाइमा रहनु्जेलसम्म नहरमा कवहिँ कतै पनन 
समस्या रहेको नथएन। ठेक्का सम्िौता अनसुारको कायफ गराउिँदा भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको भनेर नमथ्या 
आरोप लगाएको छ। मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको छैन।  म नेपाल सरकारको सेवा प्रवेश 
गरेको १२ वषफ भयो। हालसम्मको सेवा अवनधमा सरकारले खटाएको ठािँउमा इमान्दारीपूवफक 
ख्जम्मेवारी वहन गरेको छु। यो अवनधमा मैले गरेको कामको मूल्याङ्कन गदै नसिँचाइ ववभागले ववभाग 
अन्तगफतका योजना/आयोजनाहरुमा कायफरत रही उत्कृष्ट कायफसम्पादन गरेको भनेर कदरपत्र पनन 
प्रदान गरेको छ। अिै २१ वषफ लामो सेवा अवनध बािँकी रहेको र इमान्दारीपूवफक उत्कृष्ट 
कायफसम्पादन गरी रािको सेवा गने सपना बोकेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हानन नोक्सानी 
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परु् याउनेकायफ गने भन्ने कुरा कल्पना पनन गनफ सख्क्दन। मैले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा हाख्जर हुिँदा 
मलुनहरको चेनेज ३५+००० देख्ख चेनेज ५०+००० वक.मी. (जनु नहरखण्डमा नसक्टा नसिँचाइको ५ 
वटा शाखा नहरहरु र मतुय कमाण्ड क्षेत्र रहेको छ) सम्मको नहरखण्ड जग्गा मआुब्जा वववाद, 

रेखाङ्कन वववाद लगायतका ववववध समस्याहरु नथए। मलाई ख्जम्मेवारी तोवकएको उक्त खण्डको 
सफलतापूवफक सवेक्षण, रेखाङ्कन, नडजाइन तथा जग्गा अनधग्रहण लगायतका कायफ गरी नहरको ननमाफण 
कायफ सचुारु गने कायफमा आफ्नो ख्जम्मेवारी इमान्दारीपूवफक बहन गरेको छ। आयोजनामा ननमाफण 
बािँकी रहेका संरचनाहरुको गणुस्तरीय ननमाफणका लानग ठेक्का सम्िौता अनसुारका प्रावधानहरुको 
आफ्नो ज्ञान, बवुद्ध, वववेकले भ्याएसम्म इमान्दारीपूवफक कायाफन्वयन गदै गणस्तरीय नहर ननमाफण गने 
गराउन ेकायफ गरेको हुिँ। अवहले सो नहरखण्डको केही भागमा जनु समस्या देख्खएको छ त्यो ववशदु्ध 
अनमुान गनफ नसवकएको Dispersive Soil को उपख्स्थनतले गदाफ हो। जनु एउटा दभुाफग्यपूणफ घटना 
(Misfortunate Incident) हो। शरुुमा अनमुान गनफ नसवकएको भएपनन सामान्य खचफमा सामान्य ममफत 
संभार (Dispersive Soil भएको भागमा Non-Dispersive Soil (Sand-Gravel) को कभरले छोप्न,े घािँस 
चपरी आदी लगाउने) गरेर Dispersive Soil को उपचार गनफ सवकन्छ र नहरलाई सचुारु गनफ 
सवकन्छ। यसै सम्बन्धमा उजाफ, जलस्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असोजमा ददएको प्रनतवेदन 
र संघीय संसदको कृवष, सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतले २०७५ कानतफकमा ददएको प्रनतवेदन 
माफफ त यथोख्चत ममफत संभार गरी नहर सञ् चालनमा ल्याउन सवकन ेउल्लेख छ। समग्र नहर कमजोर 
भएको भन्न ेआरोप पूणफताः गलत र िूट्टा हो। १७,३०० मीटर लामो नननमफत नहरमा पानी सञ् चालन 
गदाफ नमनत २०७३।०३।१४ मा भख्त्कएको कररब १५ नमटर भाग ठेकेदारकै तफफ बाट ममफत संभार 
गरी/गराई पनुाः २०७४ को वहउिँदे बालीको लानग पानी चलाइएको नथयो। तत्पश् चात नहरमा पानी 
सञ् चालनकै क्रममा नमनत २०७५।०४।०७ मा कररब १० नमटर नहर भख्त्कएको हो। त्यसैलाई 
पनन सामान्य खचफमा पनुाः ममफत गररएको छ। नहरमा बनेका सबै संरचनाहरु एकदम दरुुस्त 
अवस्थामा रहेका छन।् बने जनतको सबै नहर पूणफ गणुस्तरहीन छ भन्ने कहीीँबाट पनन प्रमाख्णत छैन। 
म आयोजनामा कायफरत रहिँदा सम्िौता अनसुार सम्पन्न भएको कायफको ननमाफणस्थलमा खवटएका 
इख्न्जननयरहरुबाट नापजािँच तथा परामशफदाताबाट चेकजािँच गरी भकु्तानीको लानग नसफाररस साथ म 
कहािँ पेश गरेको नबलहरु सम्िौता बमोख्जम ननमाफण कायफ भएको र कुनै कैवफयत नदेख्खए पनछ मैले 
पनन भकु्तानीको लानग आयोजना ननदेशक समक्ष नसफाररस गनुफको कुनै ववकल्प हुिँदैन। भकु्तानी 
ददनपुने अवस्थामा नबना कारण र औख्चत्य सो भकु्तानी रोक् का गनफ करार सम्िौताको शतफहरुले पनन 
नमल्दैन। भकु्तानी ददने अवस्थामा भकु्तानी रोक्नपुने कुनै कारण रहेको नथयो भनी आरोप लगाउन 
समेत सकेको छैन। रु. ११,८५,५९,७४५।७३ को भकु्तानी नसफाररस गदाफ मैले भ्रष्टाचार गरेको 
भन्न ेआरोप ननराधार र असत्य छ। तसथफ मैले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को 
उपदफा ३ बमोख्जम सजाय हनुपुने कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको हुिँदा मलाई लगाइएको 
आरोपबाट सफाई ददलाई पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।12।10 को वयान। 

108. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादी नबर नसंह धामीले आरोवपत कसूरमा अनधकारप्राप्त अनधकारी समक्ष र यस 
अदालतमा वयान गदाफ समेत इन्कार रही वयान गरेको भएतापनन नहर भािँनसएको तथ्यलाई स्वीकार 
गरेका, ननज उपर समेत उक्त नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरी भ्रष्टाचार 
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गरेको भन्न ेआरोपदावी र ननज आयोजना ननमाफण कायफमा संलग्न ववषशेज्ञ कमफचारी रहेको अवस्था 
समेतलाई ववचार गदाफ अवहले नै ननजले आरोवपत कसूर गरेका रहेनछन ्भन् न सवकन ेअवस्था तत्काल 
प्राप्त प्रमाणबाट ददन आएन। तसथफ पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हने गरी हाललाई ननज 
प्रनतवादीको पदीय ख्जम्मेवारी एवम ्दावयत्वलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ 
(घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी नबर नसंह धामीबाट रु.२५,००,०००।- (पच्चीसलाख रुपैँया) धरौटी 
माग गररएको छ। सो मोटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक 
जमानत ददए नलई तारेखमा राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउन ेगरी मलुकुी फौजदारी 
कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ (२) बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार 
कायाफलयमा पठाई मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ 
गररददएको छ भन्न ेसमेत बेहोराको ङ्गीट्टी 2075।12।10 को आदेश। 

109. प्रनतवादी कमलप्रसाद रेग्मीले अदालत समक्ष गरेको वयानाः- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलु नहरको 
नडजाइनमा कुनै त्रवुट छैन। कम्प्यटुर सफ्टवेयर प्रयोग गरी नडजाइन गररएको छ। महुान देख्ख १५ 
वक.मी. सम्मको मलु नहरको नडजाइन नै १७.७ वक.नम. देख्ख ३५ वक.नम. सम्मको नडजाइन 
अवलम्वन गररएको छ। १५ वक.नम.सम्म कुनै समस्या नदेख्खन ुर १७ देख्ख ३५ वक.नम. मा मात्र 
समस्या देख्खन ु नडजाइनको कारण नभई पनछ पवहचान भएको Dispersive soil को कारणले नै हो। 
नहर ननमाफण कायफमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। त्यसैले आयोजनामा गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरी 
भ्रष्टाचार गरेको भनी ममानथको आरोप िूट्टा हो। आयोजनाको मलु नहरको SIP/MCICB-02 
(१७+७०० देख्ख ३५+०००) को नडजाइन तथा लागत अनमुान मैले तयार गरेको होइन। 
आयोजनाले तयार गरी ववभागमा पेश गरेको सो नडजाइन तथा लागत अनमुान अध्ययन गरी उक्त 
नडजाइन लागत अनमुानमा सधुार गनुफपने ववषयहरु औीँल्याई प्रनतवेदन मात्र पेश गरेको हुिँ। सो 
प्रनतवेदन पेश गरेपनछ उक्त नडजाइन लागत अनमुान स्वीकृत गने प्रवक्रयामा मेरो संलग्नता छैन। 
आयोजनाको मलुनहरको महुानदेख्ख १५ नम. सम्मको नडजाइन नै यस प्याकेजको नडजाइनमा 
अवलम्बन गररएको नथयो। एउटै नडजाइन भएका दईुवटा खण्डको काम मध्ये पवहलो खण्डको 
काममा समस्या नहनु ुर दोस्रो खण्डको काममा मात्र समस्या देख्खन ुनडजाइनको कारण हनु सक्दैन। 
यसको मलु कारण उक्त खण्डमा घलुनख्शल माटो हनु ु हो। यस सम्बन्धमा उजाफ जलश्रोत तथा 
नसिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गदठत मन्त्रालयस्तरीय टोलीले पेश गरेको प्रनतवेदन, संघीय संसदको कृवष 
सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतबाट पेश गरेको अनगुमन प्रनतवेदन र अिेनलयन ववज्ञले माटोको 
परीक्षण गरी सावफजननक गरेको भनाइबाट पषु्ट् याइ हनु्छ। आयोजनाको पवुफतयारीका बेला गररएको 
अध्ययन र ननमाफण अवनधमा गररएका माटोको परीक्षणहरुबाट समेत घलुनख्शल माटो रहेको पत्ता 
लागेको नथएन। नेपालको ननमाफण कायफको इनतहास मै पवहलो पटक घलुनख्शल माटो भेवटएको नसक्टा 
नसिँचाइ आयोजना मै हो। यस वकनसमको माटो नेपालमा अन्य कुनै पनन योजनामा यो भन्दा पवहला 
फेला परेको नथएन। घलुनख्शल माटो जहािँसकैु नहनुे भएकोले इख्न्जननयररङ कलेजको पाठ्यक्रममा 
समेत समावेश गरेको पाइिँदैन। पलु्चोक इख्न्जननयररङ कलेजको ख्जयोटेख्क्नकल ववषयको पाठ्यक्रममा 
समेत यस्तो माटोको ववषय समावेश छैन। साथै नसिँचाइ क्षेत्रमा काम गने प्राववनधकहरुलाई यस्तो 
माटोका बारेमा कुनै गोष्ठी तथा तानलम ददने गररएको छैन। उल्लेख्खत मलुनहर खणडमा घलुनख्शल 
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माटो हनु ु नडजाइनको कारण नभै भौगोनलक तथा प्राकृनतक अवस्था हो। तसथफ मैले गलत नडजाइन 
तथा लागत अनमुान तयार गने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याउनकुेनै कायफ गरेको 
छैन। मैले ववभागको अध्ययन कनमटीको संयोजकको हैनसयतले आयोजनाको मलुनहरको दोश्रो 
प्याकेज SIP/MCICB-02 को नडजाइन ड्रइङ र लागत अनमुान आफ्नो बवुद्ध वववेकले भ्याएसम्म 
इख्न्जननयररङ नसद्धान्त र प्रचनलत ननयम काननुको पररनधनभत्र रहेर अध्ययन गरी योजनाको सफल 
कायाफन्वयनको लानग असल ननयत राखी ख्जम्मेवारी पूवफक राय सवहतको प्रनतवेदन पेश गरेको हुिँ। मैले 
असल ननयतले आफ्नो कतफव्य पालना गरेको छु। मैले कुनै पनन गैरकाननुी कायफ गरेको छैन। तसथफ 
ममानथ भष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जमको सजाय हनु 
मागदावी गरी लगाइएको आरोप दावीबाट सफाइ पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।12।11 
को वयान। 

110. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादी कमल प्रसाद रेग्मीले आरोवपत कसूरमा अनधकारप्राप्त अनधकारी समक्ष र 
यस अदालतमा वयान गदाफ समेत इन्कार रही वयान गरेको भए तापनन नहर भािँनसएको तथ्यलाई 
स्वीकार गरेका, ननज उपर समेत उक्त नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरी 
भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपदावी रहेको र ननज आयोजना ननमाफण कायफका सन्दभफमा प्रनतवेदन ददन े
कायफमा संलग्न ववशेषज्ञ कमफचारी रहेको अवस्थासमेतलाई ववचार गदाफ अवहले नै ननजले आरोवपत 
कसूर गरेका रहेनछन ्भन् न सवकने अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देख्खन आएन। तसथफ, पनछ बझु्दै 
जािँदा ठहरेबमोख्जम हनु ेगरी हाललाई ननज प्रनतवादीको पदीय ख्जम्मेवारी एवम ्दावयत्व र ननजउपर 
ववगो कायम गरेर सजायको माग दावी ननलएको अवस्थासमेतलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, 

२०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी कमल प्रसाद रेग्मीबाट रु.५,००,०००।- (पािँच 
लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको यस अदालतको नमनत 2075।12।11 को आदेशानसुार ननज 
प्रनतवादीले उक्त रकम यस अदालतको धरौटी र.नं. 516 बाट नमनत 2075।12।11 मा दख्खला 
गरी मदु्दा पपुफक्षका लानग तारेखमा रहेको। 

111. प्रनतवादी रववनाथ बाब ुशे्रष्ठले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको पख्श् चमी मलु 
नहरको महुान देख्ख १५ वक.नम. सम्मको नहर ननमाफण कायफमा म नमनत २०६६।७।१६ गते देख्ख 
नमनत २०६७।२।४ गतेसम्म नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयरको पदको हैनसयतले संलग्न रहेको 
नथएिँ। सो अवनधमा मैले ठेक्का सम्िौता र प्रचनलत काननुको पररनधनभत्र रवह इख्न्जननयररङ नम्सफ 
बमोख्जम गणुस्तरीय ननमाफण कायफ गराएको नथएिँ। आयोजनामा रहिँदा मैले गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ 
गरी कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाबाट नसिँचाइ ववभागमा सरुवा भई आएपनछ 
आयोजनाबाट पेश भएको नडजाइन तथा लागत अनमुान अध्ययन गरी राय पेश गनफ गदठत ववभागीय 
कनमटीको सदस्य भई उक्त नडजाइन तथा लागत अनमुान सम्बन्धमा कनमटीको राय सवहतको 
प्रनतवेदन पेश गरेका नथयौँ। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको SIP/MC/ICB-02 को ननमाफण कायफमा मेरो 
कुनै संलग्नता छैन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB-02 (१७+७०० देख्ख 
३५+०००) को नडजाइन तथा लागत अनमुान मैले तयार गरेको होइन। आयोजनाले उक्त नडजनाइन 
तथा लागत अनमुान तयार गरी ववभागमा पेश गरेपनछ म समेतको अध्ययन कनमटीले सो नडजाइन 
तथा लागत अनमुान अध्ययन गरी सधुार गनुफपने ववनभन् न ववषयहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट रायसवहतको 
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प्रनतवेदन पेश गरेको मात्र नथयो। सो प्रनतवेदन पेश गनुफ बाहेक उक्त नडजाइन तथा लागत अनमुान 
स्वीकृनत गने प्रवक्रयामा मेरो कुनै संलग्नता छैन। आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB-02 को 
नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गदाफ तत्कालीन समयमा ननमाफण भईरहेको आयोजनाको महुानदेख्ख 
१५  वक.मी. सम्मको मलुनहर खण्डको नडजाइन तथा लागत अनमुानलाई नै अवलम्बन गररएको 
नथयो। आयोजनाको महुानदेख्ख १५ वक.मी. सम्मको मलुनहर खण्डमा कुनै समस्या नदेख्खन ु तर 
SIPIMC/ICB-02 (१७+७०० देख्ख ३५+०००) मलुनहर खण्डमामात्र समस्या देख्खनकुो कारण गलत 
नडजाइन नभई मलुनहर रेखाङ्कनमा रहेको घलुनख्शल माटोले गदाफ हो। उजाफ, जलस्रोत तथा नसिँचाइ 
मन्त्रालयद्वारा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको सम्बन्धमा गदठत मन्त्रालयस्तरीय सनमनतको प्रनतवेदन, कृवष 
सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतको प्रनतवेदन तथा आयोजनाको हालै भ्रमण गरेको अिेनलयन 
ववज्ञहरुको भनाई समेतले यस वास्तववकताको पवुष्ट गरेको छ। राविय अन्तराविय ववज्ञहरुबाट 
ववगतमा भएका नसक्टा नसिँचाइ आयोजना सम्बन्धी ववनभन् न संभाव्यता तथा ववस्ततृ संभाव्यता 
अध्ययनहरुले घलुनख्शल माटोको पवहचान गनफ सकेको देख्खिँदैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रनतवेदन तयारीको क्रममा भएको सावफजननक सनुवुाइ, गा.वव.स.हरुको नसफाररस तथा स्थानीयहरुको 
सहभानगतामा गररएको मलुनहरको ववस्ततृ सवेक्षण कायफमा पनन घलुनख्शल माटोको बारेमा केही 
उल्लेख भएको नथएन। जग्गा अनधग्रहणको समयमा भएका ववनभन् न बैठक, नहर ननमाफणको क्रममा 
भएको आयोजनाको प्राववनधक परीक्षण तथा वररष्ठ प्राववनधकहरुबाट भएको आयोजनाको 
अनगुमन/ननरीक्षणमा समेत घलुनख्शल माटोको पवहचान हनु सकेको देख्खिँदैन। नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामा नहर परीक्षणको क्रममा नहर फुटेपनछ गररएको माटोको ववशेष परीक्षणबाट पवहलो पटक 
आयोजनाको माटो घलुनख्शल रहेको पत्तालागेको नथयो। यो भन्दा अगानड नेपालको कुनै पनन नसिँचाइ 
आयोजनामा घलुनख्शल माटो फेला परेको नथएन। त्यसैले अवहलेसम्म पनन नत्रभवुन ववश् वववद्यालय 
अन्तगफत इख्न्जननयररङ अध्ययन संस्थानको नसनभल इख्न्जननयररङको स्नातक र स्नातकोत्तर कुनै पनन 
तहको पाठ्यक्रममा घलुनख्शल माटोको ववषय समावेश छैन। मैले अध्ययन गरेको भारतको Indian 

Institute of Technology, Roorkee को स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पनन घलुनख्शल माटोको ववषय 
समावेश नथएन। नेपालमा कतै फेला नपरेको माटो भएकोले घलुनख्शल माटोबारे मलाई कुनै अनभुव 
नथएन। साथै उजाफ जलस्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालय र अन्तगफतका ववभाग तथा कायाफलयहरुमा 
घलुनख्शल माटोको ववषयमा कुनै तानलम भएको मलाई जानकारी छैन। यसथफ आयोजनाको मलु 
नहरको माटो घलुनख्शल होला भनी सङ्का र पवुाफनमुान भएन। ववभागीय अध्ययन कनमटीको सदस्यको 
हैनसयतले मैले नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहरको SIP/MC/ICB-02 को नडजाइन तथा लागत 
अनमुान सम्बन्धमा ववस्ततृ अध्ययन गरी आफ्नो बवुद्ध वववेकले भ्याएसम्म इख्न्जननयररङ नम्सफ र 
प्रचनलत ननयम काननुको पररनधनभत्र रही आयोजनाको काम समयमै सफलतापूवफक सम्पन् न होस ्भन्ने 
असल ननयत राखी ख्जम्मेवारीपूवफक राय सवहतको प्रनतवेदन पेश गरेको हुिँ। मैले गलत नडजाइन तथा 
लागत अनमुान तयार गने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याउनेकुनै कायफ गरेको 
छैन। मैले असल ननयतले आफ्नो कतफव्य  पालना गरेको छु। मैले कुनै पनन गैरकाननुी कायफ गरेको 
छैन। म ननदोष छु। तसथफ मलाई लागएका सबै आरोपहरु िूट्टा भएकोले यो िूट्टा मदु्दा खारेज गरी 
सफाई पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।12।12 को वयान। 
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112. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादी रववनाथ बाब ु शे्रष्ठले अनधकारप्राप्त अनधकारी समक्ष र आज अदालतमा 
वयान गदाफ समेत आरोवपत कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनन नहर भािँनसएको तथ्यलाई 
स्वीकार गरेका, ननज उपर समेत उक्त नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरी 
भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपदावी रहेको र ननज आयोजना ननमाफण कायफमा संलग्न ववशेषज्ञ कमफचारी 
रहेको अवस्थासमेतलाई ववचार गदाफ अवहले नै ननजले आरोवपत कसूर गरेका रहेनछन ्भन् न सवकन े
अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देख्खन आएन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरेबमोख्जम हनु े गरी 
हाललाई ननज प्रनतवादीको पदीय ख्जम्मेवारी एवम ्दावयत्व समेत र ननज उपर ववगो कायम गरी दावी 
नगरेको कुरालाई समेत दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज 
प्रनतवादी रववनाथ बाब ुशे्रष्ठबाट रु.५,००,०००।- (पािँच लाख रुपैँया) धरौटी माग गररएको छ। सो 
धरौटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा 
राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउन ेगरी मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, 

२०७४ को दफा ६८ (२) बमोख्जम थनुवुा पूजी ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई 
मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ भन्ने 
समेत बेहोराको नमनत 2075।12।12 को आदेश। 

113. प्रनतवादी मीनराज ढकालले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- उजाफ जलस्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयको सह-
सख्चवस्तरीय सनमनतको प्रनतवेदनमा यस आयोजनाको मलुनहरमा देख्खएको समस्याको प्रमखु कारण 
माटोको घलुनख्शलता भएको उल्लेख छ। सोही प्रनतवेदनमा परामशफदाताले Design Philosophy दठक 
भएको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, कृवष सहकारी तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनतबाट 
आयोजनाको स्थलगत अनगुमन गरी पेश गरेको अनगुमन प्रनतवेदनमा घलुनख्शल माटोको असरले गदाफ 
कृषकका खेतमा पानी परु् याउन समस्या आएको व्यहोरा उल्लेख छ। अिेनलयन ववज्ञहरुद्वारा हालै 
गरेको आयोजनाको भ्रमण र माटोको परीक्षणबाट घलुनख्शल माटोकै कारण आयोजनाको मलुनहरमा 
समस्या उतपन् न भएको तथ्य सावफजननक भएको छ। तसथफ नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा देख्खएको 
समस्या गलत नडजाइन तथा लागत अनमुानको कारणले नभै घलुनख्शल माटोको कारणले हो भन्ने 
कुरा मानथका भनाइले नै प्रष्ट पाछफ। वािँध देख्ख १५ वक.नम. सम्मको मलुनहरको नडजाइनलाई नै 
अनसुरण गरी १५ वक.नम. देख्ख ३५ वक.नम. सम्मको मलुनहरको नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार 
गररएको नथयो। उक्त वािँध देख्ख १५ वक.नम. सम्मको मलुनहर खण्डमा कुनै समस्या नहनु ुतर १५ 
वक.नम. देख्ख ३५ वक.नम. मलुनहर खण्डमा मात्र समस्या देख्खनकुो कारण गलत नडजाइन नभई 
मलुनहरको रेखाङ्कनमा रहेको घलुनख्शल माटो हो। घलुनख्शल माटोको ववषयमा तत्कालीन समयमा 
थाहा नभई नहर परीक्षण पनछ मात्र थाहा हनु आएको हो। नेपालको नसिँचाइ योजनामा पवहलो पटक 
घलुनख्शल माटोको समस्या देख्खएको हो। बोलपत्र आह्वान गदाफका बखत ददएको Bid Drawing मा 
सामान्य कुराहरु मात्र हनु्छन।् अन्तरावियस्तरको ननमाफण व्यवसायीले स्थलगत सवेक्षण गरी 
Construction Drawing बनाई स्वीकृनतको लानग आयोजनामा पेश गरी आयोजनाबाट स्वीकृत 
Construction Drawing अनसुार मात्र ननमाफण कायफ गनुफ पने, ननमाफण सरुु भएपनछ पनन नडजाइन, ड्रइङ 
पररवतफन गनफ सक्ने व्यवस्था ठेक्का सम्िौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख छ। साथै सम्िौता 
कायाफन्वयनको क्रममा खररद सम्िौता गदाफको बखत पूवाफनमुान गनफ नसवकएको पररख्स्थनत सजृना 
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भएमा नडजाइन ड्रइङ पररमाजफन गरी भेररएशन आदेश जारी गनफ सवकने व्यवस्था सावफजननक खररद 
ऐन,२०६३ को दफा ५४ तथा सावफजननक खररद ननयमावली,२०६४ को ननयम ११८ मा गरेको 
छ। ४५,००० नमटर लामो नहरमध्ये दइु ठािँउमा गरी कररब २०-२५ नमटर भख्त्किँ दैमा गलत 
नडजाइन गरेको वा नेपाल सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याएको भनी कारबाही गनुफ न्यायपूणफ हुिँदैन। 
ननयनमत ममफत संभार भएन भने जस्तो सकैु नहरलाई पनन सञ् चालनमा ल्याउन गाह्रो हनु्छ। उजाफ 
जलश्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयको सह-सख्चवस्तरीय सनमनतले ददएको प्रनतवेदन र कृवष सहकारी तथा 
प्राकृनतक श्रोत सनमनतले बिुाएको प्रनतवेदनमा समेत ममफत संभार गरी नहर सञ् चालनमा ल्याउन 
सवकन ेव्यहोरा उल्लेख भएको र सो नहर कामयावी नभएको कतै उल्लेख नभएकोले गलत नडजाइन 
गरी नेपाल सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याउनकेाम मबाट कवहिँ कतै नभएकोले भ्रष्टाचार ननवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोख्जम सजाय हनुपुने कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको 
हुिँदा मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाई ददलाई पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।12।17 
को वयान। 

114. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादीले आरोवपत कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको भएतापनन यी प्रनतवादी 
नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा आयोजना नस.नड.ई. पदमा कायफरत रही कायफ गरेको देख्खएको प्रररप्रके्ष्यमा 
ननज प्रनतवादीको पदीय दावयत्व तथा आयोजना ननमाफणको समयको ननजको ख्जम्मेवारी समेतलाई हेदाफ 
तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रनतवादी आरोपदावीबमोख्जमको कसूर गरेका रहेनछन ्भनी भन् न सवकन े
अवस्था रहेन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको ख्जम्मेवारी, 
दावयत्व एवम ्प्रनतवादीले गलत नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गने कायफ गरी नेपाल सरकारलाई 
हानन नोक्सानी परु् याएको भनी ववगोतफफ  दावी नगरी आरोपदावी परेको देख्खंदा ववशेष अदालत ऐन, 

२०५९ को दफा ७(घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी मीनराज ढकालबाट रु.५,००,०००।- (पािँच लाख 
रुपैँया) धरौटी माग गररएको छ। सो धरौटी रकम ननजले नगदै दाख्खला गरे वा सो बराबरको 
जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई तारेखमा राखी र ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउने गरी 
मलुकुी फौजदारी कायफववनध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा ६८(२) एवम ्८० बमोख्जम थनुवुा पूजी 
ददई थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ 
बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररददएको छ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2075।12।17 को आदेश। 

115. प्रनतवादी अरुणकुमार चौधरीले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा कुनैपनन 
समस्या नआएको र गणुस्तरहीन काम भएको नथएन। मैले २०१२ May 24 देख्ख January 2015 सम्म 
नसक्टा नसिँचाइ योजनामा Team leader को (योजनाको कुल अवनधको ५८% अवनधसम्म मात्र) काम 
गरी अन्यत्र गईसकेको नथंएिँ। केही ठाउिँमा समस्या आएपनछ आयोजनाबाट २०१६ नडसेम्बरमा माटो 
परीक्षण गराउिँदा Dispersive Soil को कारणले केवह ठाउिँमा समस्या भएको सनुनयो। त्यसरी 
ERMC/ITECOJ/V को सम्िौत अवनध समाप्त भैसकेपनछ पवहचान भएको घलुनख्शल माटोको कारण 
भएको क्षनतसिँग जोडी भ्रष्टाचार भएको भनी म ववरुद्ध ददएको उजरुी सत्य होइन। मैले सम्िौतामा 
तोवकए बमोख्जम नै आयोजना प्रमखुलाई आवश्यक भएका बेलामा मेरो तफफ बाट सल्लाह सिुाव ददन े
काम भएको हो। कामका नसलनसलामा सल्लाह र छलफल गनुफ बाहेक मैले आयोजना प्रमखुसिँग कुनै 
नमलेमतो गरेका छैनौँ। त्यसैले अयोजना प्रमखुसिँग नमलोमतो गरेको भन्ने आरोप तथ्यवहन र िूट्टा हो। 
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पवहले नै तयार भै स्वीकृत भएको नडजाइन, ड्रइङ, रेखाङ्कन अनसुार तथा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख भए 
बमोख्जमको TOR मा जे ववषय उल्लेख गररएको नथयो। सो बमोख्जम मैले असल ननयतकासाथ आफ्नो 
कायफ गरेको छ। जे जसरी सम्िौतामा काम गनुफ भनी उल्लेख गररएको नथयो सोही बमोख्जम आफ्नो 
काम मैले गरेको हो। ठेक्का सम्िौतामा नहर खनेर आएको माटोलाई ढुवानी गरी Filling क्षेत्रमा 
नहरको Embankment बनाउन प्रयोग गनुफपने प्रावधान नथयो र यसै अनसुार नै ननमाणफमा परामशफ ददने 
कायफ भएको हो। सम्िौतामै सो ववषय राखेपनछ मैले सम्िौता कायाफन्वयन गनुफको कुनै ववकल्प 
नथएन। मलाई सम्िौता पररमाजफन गने कुनै अनधकार ददइएको पनन नथएन। नहर ननमाफणस्थलमा 
आयोजनाबाट दजफनौँ इख्न्जननयर, तथा नस.डी.ई.हरु पररचालन भएका नथए। हाम्रो तफफ बाट पनन 
सम्िौतामा उल्लेख भए बमोख्जमका प्राववनधकहरु ननमाफणस्थलमा खवटएका नथए। यानतका दजफनौँ 
इख्न्जननयर, नस.नड.ई.हरु र प्राववनधकहरु समेतले नमलेमतो गरे भनी लगाइएको आरोप कपोलकख्ल्पत 
आरोप बाहेक अरु केवह होइन। त्यसैले परामशफदताले आयोजना प्रमखुसिँग नमलेमतो गर् यो भनी 
लगाइएको आरोप ननराधार हो। नहरमा घलुनख्शल माटो छ भन्न ेकुरा नडजाइन वा अन्य कुनै पनन 
प्रनतवेदनमा उल्लेख नभएको तथा कुनै पनन ननकायबाट काल्पननक एवम ् िूट्टा भएकोले अख्ततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले दायर गरेको हचवुा र िूट्टा मदु्दा खारेज गरी पूणफ रुपमा सफाई ददलाई 
न्याय पाउिँ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2076।01।16 को वयान। 

116. थनुछेक आदेशाः-अरुण कुमार चौधरीले यस अदालतसमक्ष बयान गदाफ समेत अनसुन्धानको क्रममा 
भएको बयान बेहोरालाई समथफन गदै आरोवपत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको भए तापनन यस 
अदालतमा बयान गदाफ समेत सो नसिँचाइ आयोजनामा आफू परामशफदाताका Team Leader को 
हैनसयतमा संलग्न रहेको र ननमाफण गररएको नहरमा त्रवुट देख्खएको तथ्यलाई स्वीकार गरेका, ननज 
उपर समेत उक्त नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने 
आरोपदावी रहेको र ननज परामशफदाताका Team Leader रहेको व्यख्क्त देख्खएको अवस्था समेतलाई 
ववचार गदाफ अवहले नै ननजले आरोवपत कसूर गरेका रहेनछन ् भन् न सवकन े अवस्था तत्काल प्राप्त 
प्रमाणबाट देख्खन आएन। तसथफ, पनछ बझु्दै जािँदा ठहरे बमोख्जम हनुे गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको 
ख्जम्मेवारी दावयत्व तथा ननज प्रनतवादीको उमेर समेतलाई दृवष्टगत गरी ववशेष अदालत ऐन, २०५९ 
को दफा ७ (घ) बमोख्जम ननज प्रनतवादी अरुण कुमार चौधरीबाट रु.३,००,०००।- (तीन लाख 
रुपैँया) धरौटी माग गररएको यस अदालतको नमनत 2076।01।16 को आदेशानसुार ननज 
प्रनतवादीले उक्त रकम यस अदालतको धरौटी र.नं. 623 बाट नमनत 2076।01।16 मा दख्खला 
गरी मदु्दा पपुफक्षका लानग तारेखमा रहेको। 

117. आदेशाः- यसमा प्रनतवादी रमेश बस्नेतको नाममा यस अदालतबाट जारी भएको समाव्हान म्याद नमनत 
२०७५।१०।२० मा वेपते्त तामेल भई आएकोले पनुाः प्रनतवादीका नाममा समाव्हान म्याद जारी 
गदाफ पनन नमनत २०७५।१२।२८ मा वेपते्त तामेल भई प्रनतवेदन समेत पनफ आएको हुिँदा ववषशे 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा १० (९) बमोख्जम प्रनतवादीको नाममा राविय समाचार पत्रमा २  
पटक सूचना प्रकाशन गरी ननज उपख्स्थत भएमा वा अवनध नाघेपनछ ननयमानसुार पेश गनूफ भन्न ेसमेत 
बेहोराको नमनत 2076।02।17 को आदेश। 
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118. प्रनतवादी रमेश बस्नतेले अदालतसमक्ष गरेको वयानाः- म यस आयोजनामा प्रथम पटक नमनत 
२०७३।०७।०७ देख्ख नमनत 2०७४।५।२१ गते र दोश्रो चोवट २०७५।१।१५ देख्ख 
२०७५।०५।०५ सम्म आयोजना प्रमखुको हैनसयतमा कायफरत नथएिँ। सो हैनसयतमा कायफरत रहिँदा 
आयोजनाको समग्र प्रगती गनफ गराउन नेततृ्व प्रदान गरी आयोजनाको लख्क्षत उदे्दश्य प्राप्त गनुफ गराउन ु
मतुय ख्जम्मेवारी रहेको नथयो। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा प्रथम पटक आयोजना प्रमखु भएर कायफ 
गदाफ उत्कृष्ट कायफ गरे बापत ननजामती ददवसको उपलक्ष्यमा प्रदान गररन े सवफशे्रष्ठ कमफचारीको 
परुस्कारको लानग नसिँचाइ ववभाग, मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारमा नसफाररसमा समेत परेको नथएिँ। यस 
ठेक्काको ननमाफण कायफ सम्पन् न भईसकेको कररब १८ मवहनापनछ मेरो आयोजनामा सरुवा भएको हो। 
मेरो यस ननमाफण कायफको अध्ययन, सभे नडजाइन, ख्स्टमेट, ठेक्का प्रवक्रया, सम्िौता र ननमाफणमा कुनै 
संलग्नता नभएको र यस ठेक्कामा एक पैसा पनन भकु्तानी नगरेकोले मलाई गणुस्तरीय ननमाफण कायफ 
नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न ेआरोप म प्रनत लगाउन ुिूटटा र पूवाफग्रहीमात्र हो। अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले म माथी मदु्दा चलाउन ुअन्यायपूणफ हो। मैले कुनै नबल भकु्तानी पनन गरेको छैन, 

नबल स्वीकृत पनन गरेको छैन। मैले के अननयनमतता गने, के भिाचार गने म उपरको दावी िठुा 
हो। म आयोजना प्रमखु भएको समयमा ननमाफण व्यवसायीबाट बािँकी रहेको ममफत संभार तथा भएका 
साना नतना त्रवुटहरु सच्चाउने काम गम्भीरतापूवफक भएको हो। मेरो कायफकाल र म पश् चात समेत 
नहरमा पानी सञ् चालन भएको र यस अवनधमा नहरमा कवहिँकतै टुटफुट नभएकोले समेत ममफत संभार 
सन्तोषजनक भएको पवुष्ट हनु्छ। यसथफ ममफत संभार अवधीनभत्र ममफत संभार नगराई नेपाल 
सरकारलाई हानन नोक्सानी परु् याएको भन्न ेआरोप तथ्यवहन र दावी गररएको शृ्रख्जत रकम काल्पननक 
हो। ठेक्का सम्िौता अनसुार ननमाफण कायफ सम्पन् न भई ममफत संभार तथा त्रवुटहरु सच्चाउन े कायफ 
सम्पन् न भएपनछ र यस अवधीमा भएका कायफहरुको लेखाजोखा, फरफारक गरेपनछ मातै्र 
performance certificate जारी गररन्छ र उक्त कायफ मबाट भएको छैन। उक्त कायफको धरौटी 
बापतको रकम समेत आयोजनाको अनधनमा रहेको छ। पनछल्लो समयको कायफकालमा सम्पूणफ ममफत 
संभार अवनध समाप्तपनछ पानी सञ् चालन भईरहिँदा १७,३०० नमटरमध्ये जम्मा १० नमटर भागमात्र 
भख्त्कन गएको हो र उक्त भाग २ ददननभतै्र ममफत गररएको र उक्त कायफ ननज ननमाफण व्यवसायीको 
धरौटी रकमबाट भकु्तानी गने गरी ननणफय गररएको छ। जसको अनमुाननत लागत केवल कररब 
४,९५,०००।- मातै्र हो। यो १० नमटर भएको क्षनत २०७५ साल श्रावण ७ गते वषाफतको समयमा 
हो। जनु अनधकतम बढाउन सवकने अवनध जोड्दा समेत लगभग ३ मवहना पनछको हनु जान्छ। 
यसरी उक्त ननमाफण कायफमा मेरो कुनै संलग्नता नभएको, मबाट कुनै भकु्तानी समेत नभएको, taking 

over certificate जारी नभएको, ठेक्काको अख्न्तम नबल भकु्तानी नभएको, धरौटी रकम फुकुवा नभएको र 
performance certificate जारी नभएको अवस्थामा इमान्दार तथा ख्जम्मेवार आयोजना प्रमखुलाई यनत 
ठुलो काल्पननक रकम बराबरको भ्रिाचार गरेको भनी आरोप लगाउन ु अनत नै पूवाफग्रही र 
दरुासायीपूवफक आरोप हो। कुनै पनन आनथफक कारोबारमा संलग्न नभएको व्यख्क्तलाई कररब १०.५ 
मवहनाको कायफकालमा यनत ठूलो रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउन घोर अन्यायपूणफ कुरा हो। 
एउटा पनन नबल स्वीकृत नगने एक पैसा भकु्तानी नददन े ननमाफण कायफमा कुनैमा संलग्न नभएको 
व्यख्क्तलाई यनत ठूलो रकम भिाचार गरेको भनी मदु्दा चलाउन ु र दावी नलनबुाटै म प्रनत पूवाफग्राही 
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भएको प्रषै्ट छ। म माथी लगाइएको आरोप र ववगोदावी अन्यायपूणफ रुपमा देख्खएको छ। िूट्टा 
आरोपबाट सफाई पाउनपुदफछ भन्न ेसमेत बेहोराको नमनत 2076।03।15 को वयान। 

119. थनुछेक आदेशाः- प्रनतवादी रमेश बस्नेत आरोवपत कसूरमा इन्कार रही बयान गरे तापनन यी प्रनतवादी 
नसक्टा आयोजनामा छोटो समयका लानग दईु पटक पदस्थापन रही काम गरेको देख्खएको, ननज 
प्रनतवादीको पदीय दावयत्व एवम ् ख्जम्मेवारीसमेतलाई ववचार गदाफ, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ननज 
प्रनतवादी कसूरदार होइनन ्भन् न सवकने अवस्था देख्खन आएन। तसथफ पनछ बझु्दै जािँदा ठहरेबमोख्जम 
हनु े गरी हाललाई ननज प्रनतवादीको पदीय दावयत्व, ननजको आरोपपत्रमा उल्लेख गररएको ववगो 
रकममध्ये कुनै रकम पनन भकु्तानी भएको नदेख्खएको, यी प्रनतवादीको पनछल्लो कायफकालमा नहर 
ननमाफणको कायफ सम्पन् न भैसकेको, एकपटक Defect Notification Period थप भैसकेको र नमनत 
२०७५।४।८ मा ठेककाको बािँकी धरौटीबाट कट्टा हनुेगरी भख्त्कएको १० नमटर ममफत गराउने 
ननणफय समेत यीनै प्रनतवादीबाट स्वीकृत भएको समेतलाई दृवष्टगत गदाफ ववशेष अदालत ऐन, 2059 
को दफा ७ (घ) बमोख्जम प्रनतवादी रमेश बस्नेतबाट रु.६,००,०००।- (छ लाख रुपैँया) धरौटी 
माग गररएको छ। प्रनतवादीले सो माग भएको धरौटी नगदै वा जमानत वा बैंक जमानत ददए नलई 
ननजलाई ताररखमा राखी र सो ददन नसके ननयमानसुार नसधा खान पाउने गरी मलुकुी फौजदारी 
कायफववनध संवहता, २०७४ को दफा ६८ (२) बमोख्जम थनुामा राख्न कारागार कायाफलयमा पठाई 
मदु्दाको पपुफक्ष गनुफहोला भनी सोही ऐनको दफा ७९ बमोख्जम यो आदेश पचाफ गररएको छ भन्न ेसमेत 
बेहोराको नमनत 2076।03।15 को आदेश। 

120. नमनत 2076।05।06 मा यस अदालतबाट भएको आदेशाः- यसमा मलुकुी फौजदारी कायफववनध 
संवहता, २०७४ को दफा १२४ र १२५ को प्रयोजनाथफ पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दामा वादी 
प्रनतवादीलाई रोहवरमा राखी छलफल गरी वादी नेपाल सरकारको तफफ बाट उपख्स्थत ववद्वान ्
उपन्यायानधवक्ता श्री पदमबहादरु काकी र प्रनतवादीहरुको तफफ बाट ववद्वान ्वररष्ठ अनधवक्ताहरु प्रा.डा. 
रख्जत भक्त प्रधानाङ्ग, श्री उपेन्र केशरी न्यौपाने, श्री वहरा रेग्मी, श्री कृष्ण सापकोटा, ववद्वान ्अनधवक्ता 
श्री सभुाष आचायफ समेतले गनुफभएको बहस सनुी नमनसलसमेत अध्ययन गरी हेदाफ अनभयोजन पक्षले 
प्रनतवादीहरु उपर भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) समेतको कसूर गरेको 
भनी आरोपदावी नलएकोमा प्रनतवादीले यस अदालतसमक्ष आरोवपत कसूरमा इन्कार रही बथान गरेको 
देख्खिँदा मलुताः प्रनतवादीले आरोदावी अनरुुपको कसूर गरेका हनु,् होइनन ् भन्न े कुरा यवकन गनफका 
लानग देहायका कायफ सम्पन् न गरी ननयमानसुार गरी पेश गने। 

 वादीले आरोप-पत्रमा साक्षी उल्लेख गरेको नदेख्खिँदा प्रनतवादीहरुले वयानको क्रममा उल्लेख 

गरेका साक्षीहरु ननजै माफफ त उपख्स्थत गराउन लगाई बकपत्रको लानग पेश गनूफ । 

121. नमनत 2076।08।24  मा यस अदालतबाट भएको आदेशाः - यसमा, आरोपपत्रको प्रकरण नं. क 
१५ मा लेख्खएका प्रनतवेदनहरु पेश गने प्राववनधक प्रनतवेदकलाई बझु्न ुपने अवस्था देख्खन आएकोले 
ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोख्जम उपरोक्त अनसुारको प्रनतवेदन पेश 
गने ववशेषज्ञ प्राववनधक प्रनतवेदकलाई ववशेष सरकारी ववकल कायाफलय, काठमाडौं माफफ त उपख्स्थत 
गराई बकपत्रकालागी ननयमानसुार पेश गनूफ । 
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122. यस अदालतको नमनत 2077/8/7 को आदेशाः-यसमा, प्रस्ततु मदु्दा परुानो हुिँदा यथाशीघ्र देहाय 
बमोख्जमका कायफहरु सम्पन् न गरी ननयमानसुार पेश गनूफ। 

 वादी नेपाल सरकारका साक्षीहरु कुशाङ्ग शेपाफ, दण्डपानी जैसी र सववन कोइरालालाई यस 
अदालतबाट भएको पूवाफआदेशानसुार बकपत्रका लागी उपख्स्थत गराएको नदेख्खिँदा ननजहरुलाई 
बकपत्रको लागी ववशेष सरकारी ववकल कायाफलय माफफ त अननवायफ रुपमा उपख्स्थत गराउन लेखी 
पठाउने।  

 नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहर SIP/MC/ICB/02 (१७+७०० देख्ख ३५+०००) हाल के कुन 
अवस्थामा छ? पनुाः ननमाफण गररएको छ छैन? पनुाः ननमाफण गररएको भए के कनत रकम खचफ 
भएको छ? आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी सम्पूणफ वववरण पठाउन नसिँचाइ ववभागलाई लेखी 
पठाउनू। 

123. अदालतको आदेशानसुार जलस्रोत तथा नसंचाई ववभागबाट नसक्टा नसचाइ नहरको 17+700 देख्ख 
35+000 वक.मी खण्ड र पिीम मलुनहरको हालको वववरण अवगत हनु ेगरी नमनत 2077/9/3 
मा प्राप्त जवाफाः-  

क) आयोजनाको पख्िम मूलनहर SIP/MC/ICB 02 (१७.७०० देख्ख ३५.०००) सम्मको हालको 
अवस्था आयोजनाको पख्िमी मूलनहरको खण्ड चेनेज १७.७०० देख्ख ३५.००० सम्मको 
ननमाफण कायफको लानग नमनत २०६८।०९।१४ मा नसक्टा नसंचाइ आयोजना र ननमाफण 
व्यवसायी नस.वट.नस.इ./ कानलका जे.भी. संग ठेक्का सम्िौता भएको नथयो । सो खण्डको ठेक्का 
ननमाफण सम्पन्न भई सम्िौता बमोख्जम २०७२।०२।१० मा Taking over certificate जारी भै 
नमनत २०७३।१०।०२ सम्म ममफत संभार अवधी कायम रहेको नथयो । मूल नहरको उक्त 
चेनेज नभत्रको केही भागमा ननमाफण सम्पन्न भएपछी पवहचान भएको घलुनख्शल माटोका कारण 
उत्पन्न भएको ववषशे पररख्स्थतीलाई सम्बोधन गरी हाल सूचारु रूपमा पानी संचालन भएको छ 
। हालको अवस्था िल्कीने केवह फोटोहरु अनसुखु्च १ समावेश गररएको छ। 

यस आयोजनाको पख्िम मूलनहरबाट २०७६ सालको वहउिँदे नसजनका लानग २०७६ कानतफक 
३० गतेदेखी पानी संचालन गरी कररब ४,००० हेक्टरमा २०७७ सालको धानवालीमा 
ववनभन्न शाखा प्रशाखा नहरहरु तथा प्राकृनतक खोल्सा/खोल्सीहरु माफफ त करीब १०.६०० 
हेक्टर जनमनमा नसंचाइ सवुवधा उपलब्ध गराउनकुा साथै हाल वहउिँदे बालीमा पनन कररब 
१०,६०० हेक्टरमै नसंचाइ सवुवधा उपलब्ध भइरहेको छ । आयोजनाको बािँधबाटै राप्ती 
नदीको पानी मूलनहर हदैु जेठीनाला (0+००० देख्ख ४५-२५०) सम्म पगेुको छ, लामो 
प्रनतक्षा पनछ बािँके ख्जल्लाको सतुखाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पगु्दा यस क्षेत्रका वकसानहरु अत्यन्तै 
हवषफत एंव लाभाख्न्वत भएका छन ्। यसरी नहरमा पानी संचालन हुिँदा माथी उल्लेख्खत खण्ड 
चेनेज १७.७०० देख्ख ३५००० सम्म पानी संचालन भएको छ 

ख) आयोजनाको पख्िम मूलनहर SIP/ MC/ICB-02 (१७+७०० देख्ख ३५.०००) को पनुाः ननमाफण 
सम्बन्धमााः- नेपाल सरकार, मख्न्त्रपररषदबाट उजाफ, जलस्रोत तथा नसंचाइ मन्त्रालयबाट पेश 
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भएको नसक्टा नसंचाइ आयोजनाको क्षनतग्रस्त खण्डको ममफत तथा सधुार कायफ गने ववषयको 
दताफ नं. ४१-०७६।०१।१० को "नसक्टा नसंचाइ आयोजनाको पख्िमी मूलनहरको समस्या 
ग्रस्त खण्ड १७.७०० देख्ख ३५,००० सम्मका स्थानहरुमा थप क्षनत हनु नददन सावफजननक 
खररद ऐन, २०६३ को दफा ६.६ तथा सावफजननक खररद ननयमावनल २०६४ को ननयम 
१४५ बमोख्जम नहर ममफत सम्भार सम्बख्न्ध कायफ अगानड बढाउने स्वीकृती ददने प्रस्ताव 
मख्न्त्रपररषद बै.सं. ३।०७६ नमनत २०७६।०१।१० मा पेश हुिँदा" प्रस्तावमा लेख्खए 
बमोख्जम गने ननणफय भएको नथयो । नमनत २०७६।०१।१० को ननणफय तथा प्रस्ताव को 
प्रनतनलवप अनसुखु्च २ मा समावेश गररएको छ । नेपाल सरकार (मख्न्त्रपररषद) को सोही 
ननणफय अनरुुप आवश्यकतानसुार ववववध ममफत संभार कायफ गरी हाल नहर संचालनमा आएको 
छ । ममफत संभार कायफ अन्तगफत वषाफद पछी नहरको ववनभन्न भागमा पगेुको क्षनतहरुको 
ननयनमत ममफत संभार, स्थान ववषशे अनसुार नहरमा गनुफपने आकख्स्मक एवं पररख्स्थतीजन्य 
ममफत संभार तथा नहरको केही भागमा ननमाफण सम्पन्न भएपछी पवहचान हनु आएको 
घलुनख्शल (Dispersive) माटोको कारणले सखृ्जत समस्या समाधानको लानग आवश्यक ममफत 
तथा संभार कायफहरु भइरहेका छन ्। 

ग) आयोजनाको पख्िम मूलनहर SIP/MC/ICB-02 (१७+७०० देख्ख ३५.०००) सम्म पनुाः 
ननमाफणमा भएको खचफ सम्बन्धमााः- पख्िमी मूलनहरको १७+७०० देख्ख ३५.००० खण्डको 
ममफत संभार ममफत संभार अवधी (Defect Liability Period) सम्म ननमाफण व्यवशायीबाटै भएको 
नथयो ननमाफण व्यवशायीको ममफत संभार अवनध पिात ्र नमनत २०७६।०१।१० मा भएको 
नेपाल सरकारको ननणफयपछी ननयनमत, आवनधक र आपतकानलन ममफत कामको लागी आ.व. 
०७५।७६ देखी ०७७।०७८ को हाल सम्म रु. १,१२,४७,९९०.३२ रकम खचफ भएको 
छ खचफ रकमको वववरण सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरु यसै साथ अनसुखु्च ३ मा संलग्न 
छन।् 

124. प्रनतवादी पक्षका साक्षीहरुले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र:- 

 नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलु नहर SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को ननमाफण 
व्यवसायीको एउटा सािेदार कानलका कन्स्ट्रक्शन प्रा.नल.मा कायफरत रहेकोले जानकारी भएको 
हो। ववक्रम पाण्डे उक्त आयोजना ननमाफणको ननमाफण व्यवसायी मध्येको एउटा सािेदार कानलका 
कन्स्ट्रक्शन प्रा.नल.को प्रमखुको भनूमकामा र यवुबहादरु क्षेत्री उक्त ननमाफण व्यवसायीको 
प्रनतनननधको हैनसयतमा कायफरत हनुहुनु्थ्यो। CTCE-Kalika JV का प्रमखु नबक्रम पाण्डे र यवुबहादरु 
क्षेत्रीले ननमाफण कायफ गदाफ सम्िौतामा उल्लेख भएको शतफहरु, नडजाइन, Specificaction तथा ड्रइङ 
अनसुार नै गररएको हो। ननमाफण कायफमा कसैसिँग नमलोमतो गरी गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरेको 
छैन। सम्िौताबमोख्जम ननमाफण कायफ गरी ननयमानसुार जे.भी.को तफफ बाट भकु्तानी नलएको हो। 
नेपाल सरकारलाई हानन नोक्सानी हनुे र आफूलाई फाइदा हनुे गरी नहर ननमाफण कायफ गरेको 
भन्न ेआरोप सत्य होइन। नहर ननमाफणको सम्पूणफ ननमाफण कायफ सम्िौतामा उल्लेख भएबमोख्जम नै 
भएको हो। घलुनख्शल माटोको बारेमा आयोजना सम्पन् न भई हस्तान्तरण गररसकेपनछ मात्र 
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पवहचान भएको हो। त्यसैले गणुस्तरहीन घलुनख्शल माटो प्रयोग गरी गणुस्तरहीन कमजोर नहर 
ननमाफण गरेको भन्ने आरोप सत्य होइन। नहर ननमाफणको क्रममा Embankment तथा Concrete 

Lining को जोनी ननमाफण गदाफ सम्िौता बमोख्जम नै सम्िौतामा उल्लेख गररएका प्रावधानहरु 
कायाफन्वयन गरी गररएको हो। गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणका लानग सहयोगी र महत्त्वपूणफ प्रावधान 
कायाफन्वयन नगरी कमजोर Embankment तथा Concrete Lining को गणुस्तरहीन जोनी ननमाफण गरी 
समग्रमा कमजोर र गणुस्तरहीन मलु नहर ननमाफण गरेको भन्न े आरोप ननराधार हो। Defect 

Notification Period मा गनुफपने सम्पूणफ ममफत संभारका कायफहरु सम्िौता बमोख्जम नै गररएको 
छ। आयोजना प्रमखुसिँग नमलोमतो गरी Defect Notification Period व्यनतत गरेको भन्न ेआरोप 
सत्य होइन भन्ने समेत बेहोराको प्रनतवादी ववक्रम पाण्डे र प्रनतवादी यवुबहादरु क्षते्रीका साक्षी पदम 
गरुुङले यस अदालतमा नमनत 2076।06।29 गते गरेको बकपत्र। 

 प्रनतवादी रमेश बस्नेतको चालचलन असल, इमान्दार रहेको छ। नसक्टा नसिँचाइ आयोजना 
सम्बन्धी भ्रष्टाचार मदु्दाको बारेमा सनुेको हुिँ। यस मदु्दामा रमेश बस्नेतले भ्रष्टाचार गरे भन्न ेकुरामा 
मलाई ववश् वास लाग्दैन। वकनकी उहािँको चालचलन, बानी व्यवहार र काम प्रनतको ननष्ठा 
सहानीय र सम् माननत छ। उहािँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी यस मदु्दाबाट सफाई पाउनपुछफ भन्न ेसमेत 
बेहोराको प्रनतवादी रमेश बस्नतेका साक्षी मनोज कुमार ढुङ्गलेले यस अदालतमा नमनत 
2076।06।29 गते गरेको बकपत्र। 

 मैले नसिँचाइ ववभागमा तथा अन्य ननकायहरुमा रही जम्मा कररब 35 वषफ सेवा गरेको छु सो 
क्रममा र नसिँचाइ आयोजनाको नडजाइन ननमाफण तथा ममफत संभार तरणमा घलुनख्शल माटो 
भेवटएको यसबारे कुनै चचाफको एवम ्छलफल भएको मेरो जानकारीमा छैन। ववगतमा कायाफन्वयन 
भएका ठूला आयोजनाहरु सनुसरी मोरङ नसिँचाइ आयोजना, नारायणी अञ् चल नसिँचाइ ववकास 
आयोजना, ख्चतवन नसिँचाइ आयोजना, वागमती नसिँचाइ आयोजना, महाकाली नसिँचाइ आयोजना र 
बवई नसिँचाइ आयोजनाका साथै अन्य साना प्रकारका कुनै पनन आयोजनामा यस प्रकारको माटो 
सम्बन्धी कुनै पनन समस्या जानकारीमा आएन। नसिँचाइ ववभागबाट तयार भएका कुनै Manual 

Specification ववदेशीका तथा कायफववनध आदीमा समेत यसबारेमा कहीीँकतै उल्लेख भएको मेरो 
जानकारीमा छैन। घलुनख्शल माटो नसिँचाइ ववभागको इनतहासमा नै पवहलोपल्ट नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजना एक अंशमा यस मदु्दासिँग सम्बख्न्धत मलु नहरको ननमाफणको कायफ सम्पन् न भै सकेर 
पवहलो पटक नहर सञ् चालन गरी समस्याको रुपमा देखा परेको हो। मैले घलुनख्शल माटोको 
समस्याको बारेमा नेपालमा पवहलो पटक 2073 सालमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको नहर 
भख्त्कएपनछ पत्रपनत्रका माफफ त जनकारी पाएको छु। नेपालमा यस प्रकारको समस्या देखा परेको 
नथएन। यो समस्या नेपालको सम्बन्धमा नौलो ववषय हो र यसको पररकल्पना पनन गररएको 
नथएन। यी समस्या उत्पन् न भएपनछ अध्ययन अनसुन्धान गदाफ थाहा भयो वक यो माटो सतहमा 
आिँखाले हेरेर वा ननयनमत रुपमा इख्न्जननयररङ क्षेत्रमा माटो सम्बन्धी गररन े परीक्षणहरुबाट 
पवहचान गनफ सवकिँ दैन। यस प्रकारको माटो पवहचान गनफ छुटै्ट ववशेष वकनसमको टेस्टहरु गनुफपने 
हनु्छ। यस ववषयमा ववश् वका ववश् वास प्राप्त इख्न्जननयररङ संस्थाहरुबाट प्रकाख्शत भएका ववनभन् न 
दस्तावेजहरुमा लेख्खएको देख्खन्छ। USBR ASTM द्वारा प्रकाख्शत दस्तावेजहरु इख्न्जननयररङ क्षेत्रमा 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 174 

Reference Document को रुपमा ववश् व भरर नै प्रयोग हनु ेगरेको छ। यी दस्तावेजहरु नेपालमा 
पनन मान्य छन।् तर घलुनख्शल माटोको समस्या यसभन्दा नदेख्खएकोले यस ववषयमा योजनाले 
कवहले चासो नराखेको र यस सम्बन्धी शतकफ ता समेत अपनाएको देख्खएन। जमीनमा घलुनख्शल 
माटोको उपख्स्थनत हनु ुप्राकृनतक ववषय हो। यो मानव समस्या होइन। यसमा कुनै कमफचारीको 
दोष हनु े कुरा पनन भएन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा शरुु देख्खनै अन्य यस प्रकारका 
आयोजनाहरुमा प्रयोग हनु ेStandard Document अनसुार नै काम भएको देख्खन्छ। नहरको कुनै 
स्थानमा घलुनख्शल माटो भेवटनमुा कसैको दोष देख्खंदैन। नहर ननमाफणमा Embankment गणुस्तर 
काम राख्न Compaction Test dry Density र Soil Moisture Relationship Test हनु। यी सबै 
टेस्टहरु योजनामा गररएका छन।् Particle SIze Analysis र Atterberg Limits टेस्टहरु माटो 
सम्बन्धी Standard Test हरु हनु ्तर घलुनख्शल माटो पत्ता लगाउने ववशेष टेस्ट होइनन।् यी 
टेस्टहरु नडजाइन गने परामशफदाता कम्पनीले गरेको देख्खन्छ। यस ननमाफणमा प्रयोग भएका 
Specification डकुमेण्टहरु नसिँचाइ ववभाग अन्तगफतका सबै आयोगजनाहरुमा प्रयोग भै रहेका छन।् 
Civil तथा Electric Mechanical सम्बन्धी सम्पूणफ कायफ सम्पन् न नभइकन Canal Test Run गनफ 
सवकने अवस्था रहिँदैन। कररब 17 वक.मी. मलु नहरमा राविय र अन्तराविय गरी 4 वटा 
ठेक्काहरु भएको देख्खन्छ। ती सबै ठेक्काहरुमा Canal Test Run गनफ सवकन ेअवस्था देख्खंदैन। हाल 
भेरी बवई डाइभसफन आयोजना 12 वक.मी. सरुुङ ननमाफण गने कायफ सम्पन् न भएको छ। तर 
हेडवक्सफ नबननकनै सरुुङको Test Run गनफ सवकन ेअवस्था छैन। सेक्सनको काम सम्पन् न भएपनछ 
Canal Test Run सम्पन् न नभएकाले र ठेक्का सम्िौता अनसुार गनुफपने Outstanding works समेत 
ठेकेदारले परुा गरेकै सम्बख्न्धत साईड तथा इख्न्जननयर तथा नस.नड.ई. हरुको नसफाररसमा योजना 
प्रमखुले जारी गरेको Taking Over Certificate जारी भएको ननयम संगत देख्खन्छ। ठेक्का सम्िौता 
प्रचनलत ऐन, ननयम सावफजननक खररद ऐन, 2063 तथा ननयमावली 2064 अनसुार हनु्छ। 
उक्त ऐन अनसुार रु 10 करोड भन्दा बढी लागत भएको आयोजनाको ठेक्का स्वीकृत ववभागीय 
प्रमखुबाट हनुे व्यवस्था अनसुार उक्त ठेक्काको स्वीकृनत ननदेशकबाट भएको देख्खन्छ। ववभागीय 
प्रमखुबाट स्वीकृत हनु ेठेक्का सम्िौतामा आयोजना प्रमखुले बदननयत राखी काम गरेको भनी भन् न 
नमल्दैन। ननजले ननयम संगत तररकाबाट स्वीकृत भएको ठेक्काको ववभागीय ननणफय अनसुार ठेक्का 
सम्िौता गरेको देख्खन्छ भन्न े समेत बेहोराको प्रनतवादी ददनलप बहादरु काकी समेतका साक्षी 
शारदाप्रसाद शमाफले यस अदालतमा नमनत 2076।06।29 गते गरेको बकपत्र। 

 Dispersive Soil (घलुनख्शल माटो) भनेको पानीमा सम्पकफ  हुिँदा उक्त माटो पानीमा घलुन ् भई 
हराउिँछ। नेपालमा हालसम्म बनेका योजनाहरुमा घलुनख्शल माटोको कारण समस्या आएको 
नथएन तर नसक्टा नसिँचाइ पररयोजनामा यस प्रकारको समस्या देख्खयो यस घलुनख्शल माटोको 
सम्बन्धमा इख्न्जननयररङको पाठ्यक्रममा (नेपाल) समावेश गररएको छैन। म आफू पनन 
Geotechnical Engineering कै ववद्याथी हुिँ। घलुनख्शल माटोलाई आिँखाले हेरेर पवहचान गनफ 
सवकिँ दैन। सतहमा आिँखाले हेदाफ यो माटो अरु सामान्य माटो जस्तै देख्खन्छ। ववश् वका प्रनतवष्ठत 
Technical Journam Manuals वा Conference हरुमा कहीीँकतै पनन यो माटोलाई आिँखाले हेरेर 
पवहचान गनफ सवकन्छ भनेको छैन। यो माटो भेवटएका अन्य देशहरुमा केही अध्ययन गदाफ पनन 
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समस्या देख्खएपनछ मातै्र अध्ययन अनसुन्धान गरेर पवहचान भएको देख्खन्छ। यो माटो पानीको 
सम्पकफ मा आउिँदा माटोको भ्वाङ्ग पने हनु्छ। यो माटो हेदाफ सामान्य माटो जस्तै हनु्छ। ववशेष 
परीक्षणबाट मात्र यो माटोको बारेमा थाहा हनु्छ। सामान्य माटोमा कटान हनु पानी ननख्श् चत 
गनतभन्दा बढी गनतमा बगेको हनुपुदफछ भने घलुनख्शल माटोको लानग पानी ख्स्थर अवस्थामा 
भएपनन माटो कटान हनु ेहनु्छ यो माटोको कटानमा पानीको गनत जरुरी छैन। त्यस्तो माटोमा 
सोनडयमको मात्रा बढी हनु्छ तर यो माटोको समस्या कनतखेर देख्खन्छ भन्न ेकुरा ननख्श् चत हुिँदैन। 
माटोको घलुनख्शलताको पररणाम अनसुार 2-4 वषफ वा वषौं पनछ पनन समस्या देख्खने हनु्छ। 
जस्तै अमेररकाको एउटा आयोजना (Site 26 dam in USA Functioned Flawlessly for 50 years but 

failed in 2008) यो एउटा घलुनख्शल माटोको ववषयमा समस्या नआई पवहलै यो माटोको ववषयमा 
थाहा हनु े न्यून संभावना हनु्छ भन्न ेउदाहरण हो। Particle SIze Analysis र Atterberg Limits 
जस्ता माटोको परीक्षणहरुको प्रयोजन घलुनख्शल माटो परीक्षण गने होइन। यी परीक्षणहरुले 
माटोको भौनतक अवस्थाको जानकारी ददन्छ। जस्तै Particle SIze Analysis बाट माटोको sand, 

silt, clay आददको मात्रा कुन Ratio मा छ भनेर जानकारी ददन्छ भने Atterberg Limits ले माटो 
soft, stiff वा hard जस्तो छ भन्न ेकुराको जानकारी ददन्छ। सोनडयम तत्वको मात्रा बढी भएको 
माटो घलुनख्शल प्रकृनतको हनु्छ। ववश् वभरी हनुे प्रयोगमा USBR Earth Manual, ASTM लगायत 
ववश् वका प्रनतवष्ठत Technical Journal, Manuals वा Conference Paper हरुमा यी टेस्टहरुबाट 
घलुनख्शल माटोको पवहचान हनु सक्दैन भन्न े बारे उल्लेख गरेको पाइन्छ। ववगतमा नेपालमा 
कुनैपनन आयोजनामा घलुनख्शल माटो भेवटएको वा त्यसको बारेमा अध्ययन अनसुन्धान भएको 
छैन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनामा यो समस्या पवहलो समस्या हो। Leaching हनु ुर Dispersive 
हनु ुदईु फरक ववषय हनु।् Leaching भनेको माटोमा भएका खननजहरु (Minerals) ववशेष गरी 
क्याख्ल्सयम र म्याग्नेनसयम, पानीनसत घलेुर पानीसिँगै बावहर बगेर ननस्कन ु वा जनमनमा अिै 
गईराईमा छने प्रवक्रया हो। यी खननजहरुको Leaching भयो भने माटोको उरवरी शख्क्त घट्ने 
हनु्छ त्यसैले Leaching धेरैजसो कृवषसिँग सम्बख्न्धत छ। माटो Dispersive हनु ुभनेको माटोका 
कणफहरु स्वयं पानीमा नमनसएर (Suspension) मा रहेर पानीसिँगै बगेर जाने प्रवक्रया हो। नहरको 
Embankment ननमाफण गदाफ आवश् यक गनुफपने टेस्टहरु Comapaction Test, Dry Density Test र 
Soil Moisture Content हनु।् नहरको Embankment ननमाफण कै लानग भनरे Bureau of Indian 

Standard द्वारा पाररएको इख्न्जननयररङ Standard मा पनन यी नै Test हरु उल्लेख गरेको छ भन्ने 
समेत बेहोराको प्रनतवादी योगेन्र नमश्र समेत 3 का साक्षी अनन् त राज ख्घनमरेले यस अदालतमा 
नमनत 2076।06।28 गते गरेको बकपत्र। 

 ववगत देख्खका नेपालका पूवाफधार ननमाफण आयोजनाहरु जस्तै सडक, जलववद्यतु, नसिँचाइ लगायतका 
आयोजनाहरुमा Geotechnical लगायतका संभाव्यता अध्ययनका आधारमा ननमाफण कायफ भैरेहेको र 
यसमा उख्ल्लख्खत घलुनख्शल माटो नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको ननमाफण कायफमा प्रथम पटक 
नेपालमा जानकारी हनु आएको र यस सम्बन्धी ववज्ञ ववशेषज्ञ नेपालमा नरहेको र उक्त 
आयोजनाको पूवफ अध्ययनहरुमा परामशफदाताहरुले यस सम्बन्धमा घलुनख्शल माटो समेत उल्लेख 
नगरेको भन्न े बखु्िन आएको छ। ननजले आफूलाई ददइएको पदीय ख्जम्मेवारी आफ्नो पदीय 
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हैनसयतबमोख्जम इमान्दारीपूवफक कतफव्यननष्ठ भएर सफलतापूवफक नपेाल सरकारले ददएको ख्जम्मेवारी 
परुा गरेको हो। ननजले आफ्नो कायफ प्रचनलत काननु बमोख्जम परुा गरेको हुिँदा सजाय बेहोनुफ पने 
होइन भन्न े समेत बेहोराको नमनत प्रनतवादी आख्शषभर खनालका साक्षी कमलराम जोशीले यस 
अदालतमा नमनत 2076।06।29 गते गरेको बकपत्र। 

 म ववगत 30 वषफ देख्ख नसिँचाइ ववभाग अन्तगफत समेतमा रही कामकाज गरी हाल सेवा ननवतृ्त भई 
बसेको छु। मेरो अनभुव र मलाई थाहा जानकारी भएसम्म त्यस्तो समस्या नदेख्खएको र 
जानकारी समेतमा नआएको तर नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको उक्त नहरको केही भागमा घलुनख्शल 
माटोको कारण नहर भानसएको भन्न े बखु्िएको छ। माटोमा घलुनख्शल माटो देख्खन ु प्राकृनतक 
कारण हनुसक्छ। प्रनतवादी कमलप्रसाद रेग्मी र मसिँगै एउटै सेवामा रही काम गरेका हौं। मैले 
जाने बिेुसम्म उहािँ एक इमान्दार रािसेवक कमफचारी हनुहुनु्छ। यस मदु्दामा पनन उहािँले 
आफूलाई राज्यले ददएको ख्जम्मेवारी आफ्नो बलबवुद्ध वववेक र इख्न्जननयररङ नसद्धान्त अनसुार 
आफूलाई तोवकएको ख्जम्मेवारी परुा गनुफ भएको हो। राज्यले तोक ददएको ख्जम्मेवारी परुा गदाफ 
अनभयोग लगाई उहािँलाई प्रनतवादी बनाई मदु्दा चलाएको हुिँदा प्रस्ततु अनभयोग दावीबाट उहािँले 
सजाय पाउन ु हुिँदैन। उहािँ ननदोष हनुहुनु्छ। त्यस कारण प्रस्ततु अनभयोगबाट उहािँले सफाई 
पाउफनपुदफछ भन्न ेसमेत बेहोराको प्रनतवादी कमलप्रसाद रेग्मीका साक्षी अनन् त कुमार गजरेुलले यस 
अदालतमा नमनत 2076।06।30 गते गरेको बकपत्र। 

 म ३० वषफ देख्ख ख्जयोटेक्नीकल इख्न्जननयररङसिँग सम्बख्न्धत क्षेत्रमा कायफरत छु। घलुनख्शल माटो 
को बारेमा नेपालमा पनन त्यो वकनसमको माटो छ भन्न े मेरो जानकारीमा पवहले नथएन। नसक्टा 
नहरको समस्या नमनडयामा आएपनछ मात्र नेपालमा यस्तो वकनसमको माटो रहेछ भन्न े मैले 
जानकारी पाएको हुिँ। घलुनख्शल माटो भन् नाले पानीसिँग माटोको कणहरु बगेर जाने र त्यसबाट 
खोल्सा बन्दै जाने समस्या हनु जान्छु जनु क्रमशाः बढ्दै जान्छ। घलुनख्शल माटोको बारेमा 
नेपालको नत्रभवुन ववश् वववद्यालयको इख्न्जननयररङ अध्ययन संस्थाको पाठ्यक्रममा पनन उल्लेख 
भएको देख्खिँदैन प्राववनधक अध्ययन गनफ आयोजनाहरुमा पनन यो बारेमा कुनै जानकारी भेवटिँदैन। 
नसक्टा नहरमा देख्खएको यो समस्या नेपालमा देख्खएको ननतान्त पवहलो समस्या हो। आिँखाले हेदाफ 
घलुनख्शल माटो र अरु सामान्य माटोमा कुनै फरक देख्खिँदैन। सतहमा घलुनख्शल माटोको कुनै 
ख्चन्ह वा लक्षण पनन देख्खिँदैन। घलुनख्शल माटोको परीक्षण यस अख्घ भएको मलाई जानकारी 
छैन। यस प्रकारको माटोमा समस्या कवहले देखा पछफ भन्न ेपनन ननख्श् चत हुिँदैन। परामशफदाताले 
सम्िौतामा राख्खएको Specification ले गनुफपछफ भनी तोकेको सबै परीक्षणहरु जस्तै Field Density, 

Optimum Moisture Content र Maximum Dry Density परीक्षण गररएको देख्खन्छ। अन्य 
परीक्षणहरु आयोजना ननदेशकबाट लेखी आएको अवस्थामा मात्र गनुफपने हनु्थ्यो। Articles Seize 

Analysis, Liquid Limit र Plasticity Index सामान्यतया माटोको Compaction Control गनफ परीक्षण 
गररिँदैन। पररयोजना ननदेशकबाट ननदेशन भएर यी परीक्षणहरु गरेको भए पनन यी परीक्षणहरुबाट 
घलुनख्शल माटो भए नभएको यकीन गनफ सवकिँ दैन नथयो। यसरी ननदेशन ददएको भन्दा बावहरको 
र TOR ले नतोकेको परीक्षणहरु गनफ हुिँदैन र त्यसको मान्यता पनन हुिँदैन त्यसो गरेको खण्डमा 
Contractual Complication जस्तै Claims नसजफना हनु ेसम्भावना रहन्छ। यो परामशफदाताको TOR 
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अनसुार त्यस संस्थाको कामको scope पररयोजना ननदेशकलाई सहयोगी भनूमकाको मात्र ददनपुने 
देख्खन्छ। यस आयोजनामा इख्न् जननयर भन् नाले पररयोजना ननदेशक हनुे भनी ननमाफण कायफको ठेक्का 
सम्िौतामा उल्लेख भएको देख्खन्छ। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको इख्न्जननयरको भनूमकामा 
पररयोजना ननदेशक भएकोले उहािँबाट ननदेशन ददइए अनसुारको कायफ गनुफ नै परामशफदाताको मतुय 
काम हो। त्यसैले उहािँहरुमानथ लगाइएको यो आरोपमा उहािँहरुको कुनै भनूमका छैन। कुनै 
सत्यता छैन। परामशफदाताको मतुय काम नडजाइन र Specification अनसुार योजनाको सपुररवेक्षण 
गनुफ, पररयोजनालाई आवश्यक सहयोग गने मात्र हो। सम्िौतामा उल्लेख भए बाहेकका अन्य 
परीक्षणहरु ननदेशन प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र गने हो। त्यसैले परामशफदाताको ननमाफणको 
सपुररवेक्षणको काममा सम्पूणफ भनूमका रहिँदैन। ननमाफणको सम्िौता FIDIC को आधारमा भएको 
नथयो तर परामशफको सम्िौता सहयोगी भनूमकाको लानग मात्र गररएको देख्खन्छ। परामशफदाताको 
मतुय काम पररयोजनाको सपुररवेक्षणको लानग तोवकएको मानव संशाधन अथवा ववशेषज्ञ उपलब्ध 
गराउने हो र परामशफदाताले यो ख्जम्मेवारी पूणफताः परुा गरेको देख्खन्छ। ननमाफण कायफ र सामग्री 
परीक्षण बाहेक माटोको परीक्षण गने काम यस परामशफदाताको कायफक्षेत्रमा पदैन जस्तो की 
परामशफ सम्िौतामा ख्जयोटेख्क्नकल इख्न्जननयरको माग गररएको छैन। ख्जयोटेख्क्नकल 
इन्भेवष्टगेशनको Item पनन समावेश गररएको छैन। नडजाइनको ख्जम्मेवारी यस परामशफ सम्िौतामा 
रहेको देख्खिँदैन। यस अख्घ ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन अन्तराविय परामशफदाता Lahmeyer 

International ले गरेको देख्खन्छ, जसको नसलनसलामा पररयोजना क्षेत्रको माटोको Standard Test 

हरु नेपालका प्रयोगशालाका साथै थाइल्याण्डको तयातीप्राप्त प्रयोगशाला Asian Institute Of 

Technology (AIT) Bangkok मा समेत परीक्षण गराउिँदा पनन घलुनख्शल माटोको पवहचान भएको 
नथएन। तोवकएको ववशेषज्ञ र इख्न्जननयरहरुले यती गम्भीर प्रकृनतको प्राववनधक ववषयमा ज्ञान र 
अनभुव हनुपुने भनी योग्यता मानगएको पनन नथएन। त्यसैले आफ्नो TOR बमोख्जम ख्जम्मेवारी परुा 
नगरी गणुस्तरहीन ननमाफण कायफ गरेको भनी उहािँहरुलाई लगाएको आरोप दठक होइन। 
परामशफदाताले पररयोजनाबाट प्राप्त ननदेशन बमोख्जम र TOR नभत्र बसेर काम गने हो। यस 
अनसुार काम सम्पन् न भएको सेवाको अवनधनभत्र पररयोजना वा मानथल्लो ननकाय समेतले अनगुमन 
गदाफ पनन कुनै Remarks नजनाएको र काम परुा भएपनछ परामशफदातालाई कायफ सन्तोषजनक 
तररकाले सम्पन् न भएको प्रमाणपत्र समेत जारी भैसकेको र राविय सतकफ ता केन्रको Technical 

Audit मा पनन खास त्रवुट कमी कमजोरी नऔलं्याईएको अवस्थामा ननज प्रनतवादीहरु आफ्नो 
ख्जम्मेवारी पूणफ रुपमा परुा गरेको देख्खन्छ। उहािँहरुले राविय अन्तराविय रुपमा इमान्दारीपूवफक 
आफ्नो काम सम्पन् न गरी तयाती प्राप्त कन्सल्टेन्सी सेवा ददिँदै आउने भएको र यस पररयोजनामा 
पनन आफ्नो काममा कतफव्यननष्ठ रुपमा आफ्नो ख्जम्मेवारी पूरा गनुफ भएकोले उहािँहरु पूणफ रुपमा 
ननदोष रहेकोले सफाई पाउनपुछफ भन्न े समेत बेहोराको प्रनतवादीहरु हेमनननध शमाफ, उद्धवराज 
चौलागािँई र अरुणकुमार चौधरीका साक्षी टुकलाल अनधकारीले यस अदालतमा नमनत 
2076।06।30 गते गरेको बकपत्र। 

 यस आयोजनाको ववनभन् न अध्ययन अनसुन्धानबाट ननचोड गरी पेश गरेको लागत अनमुान माथी 
यी प्रनतवादी समेतले वफल्ड ननरीक्षण समेत गरी आफूले अध्ययन गरी ववभागमा राय सवहत पेश 
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गनुफ भएको हो। उहािँहरुले मलु नहरको 17 वक.मी. देख्ख 35 वक.मी. सम्मका नहर 
संरचनाहरको अध्ययन अनसुन्धान समेत गरी ववभागमा राय पेश गरेको भन्न ेभनाई थाहा छ। 
उहािँहरुले नसिँचाइ ववभागमा इख्न्जननयरहरु उप-महाननदेशकहरु र सम्बख्न्धत जल उपभोक्ता संस्था 
समेतको छलफल र राय समेत राखी आफ्नो प्रनतवेदन पेश गनुफ भएको छ जो इख्न्जननयररङ 
नसद्धान्त वातावरणीय सम्बन्धी समेत अध्ययन गरी राय सवहत पेश गनुफ भएको छ। म ववगत 30 
वषफ देख्ख नसिँचाइ ववभाग अन्तगफतका कायाफलयहरु रहेर काम गरी हाल सेवा ननवतृ्त भएको 
इख्न्जननयर कमफचारी हुिँ। मैले रुडकी ववश् व ववद्यालय भारतबाट समेत मास्टर नडग्री उत्तीणफ गरेको 
इख्न्जननयर हुिँ। मैले जान े बिेुसम्म घलुनख्शल माटोबारे थाहा नभएको र यसमाथी बन् ने नहर 
संरचनाहरु टुटफुट नहनु के कस्तो व्यवस्थापन गनुफपने हो र त्यसको टेस्टहरु समेत हालसम्म 
नेपालमा भए गरेको छैन। ननकट भववष्यमा पलु्चोक इख्न्जननयररङ कलेज एउटा यस सम्बन्धी 
टेस्ट ववषय रात ने कुरा भएको मैले थाहा पाएको छु। यसकारणले यसरी नेपालका 
इख्न्जननयरहरुले नहर ननमाफण सम्बन्धी काम गदाफगदै आजभन्दा कररब दईु-अढाई वषफ अगाडी मलु 
नहरको 45 वक.मी. मध्ये 30 र 30 मा गरी कूल 60 नमटर जनत दईु ठाउिँमा ढकेरी र 
बानापरु क्षेत्रमा प्राकृनतक ववपन् न आई लागेर घलुनख्शल माटोको कारण नहर टुटफुट हनु गएको 
रहेछ भन्न ेकुरा आज भोनल आएर थाहा जानकारी भयो। यसभन्दा अगानड 2037 सालमा ववदेशी 
जमफन कन्सल्टेन्ट Lahmeyer कन्सल्टेन्ट जसलाई नेपाल सरकारले ए.नड.नब. र य.ुएन.नड.पी. को 
सहयोगमा सो नहरको प्रारख्म्भक र ववस्ततृ अध्ययन गरेको नथयो। त्यस अध्ययन समेतमा 
घलुनख्शल माटोको बारेमा कुनै उल्लेख छैन। त्यसपनछ 2040 सालमा नपेाल सरकार नसिँचाइ 
ववभाग समेतले अध्ययन गर् यो र नहर ननमाफण शरुु गर् यो। उपभोक्ताहरुले सरकारलाई हाम्रो 
ठाउिँमा बन् ने नहर वकन स्थनगत भयो भनी सम्बख्न्धत कायाफलयमा आई भनाफ समेत गरेका नथए। 
त्यसपनछ सरकारले उक्त ठाउिँमा बन् ने नहरलाई कसरी अगाडी बढाउने भनी ववनभन् न ननकायलाई 
पनुाः अनरुोध गर् यो। त्यस पश् चात 2059 सालमा यरुोवपयन यनुनयनलाई अनरुोध गरी सरकारले 
नसिँचाइ ववकास कायफक्रमको माध्यमबाट पनुाः अध्ययन अनसुन्धान गर् यो  त्यसपनछ महुानबाट 3 
वक.मी. नहर ननमाफण गर् यो र बजेट अभावको कारणले उक्त आयोजना स्थनगत भयो। नेपाल 
सरकारले ववनभन् न श्रोत रकम जटुाई आनथफक वषफ 2063।064 बाट फेरी आयोजनाको काम 
शरुु भयो। यनत गदाफ समेत ववदेशी कन्सल्टेन्टहरुले समेत घलुनख्शल माटोको बारेमा कहीीँकतै 
उल्लेख गरेका छैनन।् नेपालका इख्न्जननयरहरुले नहर नचहुीयोस,् नभख्त्कयोस ् भनेर नहरमा 
नसमेन्ट लाइननङ्ग गरेका छन।् नहरको छेउ र नडलमा नाली बनाएका छन।् साथै उक्त ठाउिँमा 
पवहरो नजाओस ् भनेर टरवफङ्ग (चपरी लगाउन े घािँस लगाउने) कायफ भएको छ। वयनै 
इख्न्जननयरहरुले पूवफ मेची देख्ख पख्श् चम महाकालीसम्म ववनभन् न नहर आयोजना ननमाफण गरेका 
छन।् जहािँ कहीीँ पनन टुटफुट छैन। हालसम्म नहर संरचनामा रहेको छ। यही नसक्टा नसिँचाइ 
आयोजनामामात्र घलुनख्शल माटोको कारण प्राकृनतक ववपत्ती आई लाग्यो। यसमा प्रनतवादीहरुको 
कुनै दोष छैन। उहािँहरुलाई आरोपदावीबाट सफाई ददन ुहनु अनरुोध गदफछु भन्न ेसमेत बेहोराको 
प्रनतवादी रववनाथबाब ुशे्रष्ठका साक्षी प्रकाशचन्र पोख्रलेले यस अदालतमा नमनत 2076।06।30 
गते गरेको बकपत्र। 
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 सामान्यतया कुनै पनन योजना ननमाफण कायफमा जानभुन्दा अगाडी ववस्ततृ अध्ययन गररन्छ। मेरो 
जानकारीमा आएसम्म नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको Feasibility Study सन ्१९८० मा Lahmeyer 

International परामशफदाताले र त्यसपनछ सन ्१९८३ मा Department of Irrigation Hydrology 

and Meteorology ले Detailed Feasibility Report (DFR)  तयार गरेको नथयो। फेरी सन ्२००४ 
मा यरुोवपयन यनुनयनले उक्त योजनाको Feasibility Study गरेको र त्यसैको आधारमा Cost 

update गरी नेपाल सरकारद्वारा गरुु योजना स्वीकृत गररएको नथयो। नसिँचाइ ववभाग अन्तगफतका 
योजना अध्ययनमा Detail Project Report (DPR) को सट्टा Feasibility Study/ Detailed Feasibility 

Study शब्दावली प्रयोग गने प्रचलन रहेकोले DPR ववना नै नडजाइन इख्स्टमेट तयार गररएको भन् न 
नमल्दैन। साथै स्रोत व्यवस्थापनको कारण गरुु योजना एकै चरणमा शूरु गनफ सम्भव नभएकोले 
पवहला Headworks र त्यसपनछ क्रमशाः मलु नहर र शाखा प्रशाखा नहरहरु ननमाफण गदै लैजान े
उल्लेख भए अनसुार Headworks र चेनेज १५+000 वक.मी. सम्मको ननमाफण कायफ शरुु भैसकेपनछ 
गरुु योजना अनसुार नै योजनालाई समयमै सम्पन् न गराउने प्रयास स्वरुप ५० वक.मी. मलु 
नहरको बािँकी ३५ वक.मी. मध्ये चेनेज १५+००० वक.मी. देख्ख चेनेज ३५+००० वक.मी. सम्म 
२० वक.मी.को नडजाइन इख्स्टमेट DPR अनसुार नै भएको देख्खन्छ। मेरो जानकारी अनसुार उक्त 
योजनाको ववगतमा भएका अध्ययनहरुबाट यो योजना हर प्रकारले सम्भाव्य देख्खएको छ। ती 
सबै अध्ययनहरुमा मलु नहरको माटोको ववस्ततृ परीक्षण गरी त्यसको आधारमा नहर ननमाफण 
गदाफ अपनाउनपुने प्रावधानहरुको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गररएको छ। जस अनसुार Canal lining 

गने, Deep cutting को slope 1:1.5 रात न,े Deep Cutting बाट आएको माटो Canal Embankment in 

filling बनाउन प्रयोग गनफ सवकन,े Bio-Engineering लगायतका सिुावहरु छन।् यो नडजाइन 
इख्स्टमेट स्वीकृत अध्ययन ररपोटफको सिुाव अनसुार नै गररएको पाइन्छ। साथै Irrigation canal 

design गदाफ ध्यान ददनपुने Basic principles हरु मध्ये cut and fills balance गने पनन हो। मेरो 
जानकारीमा आएसम्म यो इख्स्टमेट DFR मा उल्लेख्खत सिुाव र प्रचनलत इख्न्जननयररङ नसद्धान्त 
अनसुार नै भएको देख्खन्छ। Bid Drawing भनेको ठेक्का खररद प्रवक्रयामा ठेकेदारलाई गनुफपने 
कामको बारेमा जानकारी ददने प्रयोजनले Bid document सिँग उपलब्ध गराइन्छ। Bid Drawing 

Design drawings मा आधाररत हनु्छ। प्रायाः जसो typical nature को हनु्छ, त्यती detail मा पनन 
हुिँदैन। Construction drawing भनेको ननमाफण शरुु हनुभुन्दा पवहला site clearance गरीसके पनछ 
संयकु्त सभेबाट प्राप्त वास्तववक site data को आधारमा नडजाइन ड्रइङलाई आवश्यकता अनसुार 
पररमाजफन गरी तयार गररन्छ। यो drawing ठेकेदारले तयार गरी इख्न्जननयरले स्वीकृत 
गररसकेपनछ यसैको आधारमा नै ननमाफण कायफ गररन े हनुाले सम्पूणफ detail समावेश गररएको 
हनु्छ। As Built drawing भनेको वास्तववक रुपमा भए गरेको कामको नापीको आधारमा तयार 
गररने drawing हो, जनु Construction drawing भन्दा केही फरक हनुसक्छ जसको आधारमा 
final bill को payment गररन्छ। मेरो जानकारीमा आएसम्म यस ठेक्काको final bill payment भएको 
छैन। मैले घलुनख्शल माटोको बारेमा नसक्टा नसिँचाइ योजनाको पख्श् चमी मलु नहर (चेनेज 
१५+००० देख्ख ३५+००० वक.मी.) को टेस्ट गदाफ क्षनत भएपनछ योजनाले आफ्नै सवक्रयतामा 
अध्ययन गराई सावफजननक गरेपनछ मात्र जानकारी भएको हो। त्योभन्दा अगानड मैले यस बारेमा 
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सनुेको नथइन। त्यसपनछ ववनभन् न ररसचफ पेपर, म्यानअुल र ररपोटफहरुको अध्ययनबाट यस सम्बन्धी 
थप जानकारी पाएको छु। ववश् वका केही नसनमत ठाउिँहरुमा मात्र यस्तो माटो भेवटएकोले पनन 
हनुसक्छ। मैले अध्ययन गदाफ मेरो course मा यो शब्दावली नथएन। यो माटोलाई सतहमा 
आखािँले देखेर पवहचान गनफ सवकिँ दैन। सतहमा आिँखाले हेरेर यो माटो अरु सामान्य माटो जस्तै 
देख्खन्छ। ववश् वका प्रनतवष्ठत टेख्क्नकल जनफल्स, म्यानअुल र conference proceedings हरुमा 
कहीीँकतै कसैले पनन यो माटोलाई आिँखाले हेरेरै पवहचान गनफ सवकन्छ भनकेो मेरो जानकारीमा 
छैन। यो माटो भेवटएका अन्य देशहरुको केश स्टडीहरु अध्ययन गदाफ पनन समस्या देख्खएपनछ 
मातै्र अध्ययन अनसुन्धान गरेर यसको पवहचान भएको घलुनख्शल माटो पवहचान गने परीक्षण ववनध 
नै फरक छ। सामान्य रुपमा प्रचनलत माटो परीक्षण ववनधबाट यसको पवहचान हुिँदैन। FSR तयार 
गने क्रममा Asian Institute of Technology Bangkok मा गररएको माटो परीक्षणबाट पनन 
घलुनख्शल माटो नदेख्खन ु र उल्लेख नहनु ु त्यस सम्बन्धी परीक्षण नै नगररएकोले हनुपुछफ। यो 
भन्दा पवहले घलुनख्शल माटोको कारण नेपालमा कुनै समस्या आएको नथएन। प्रसंगमा पनन 
आएको नथएन। त्यसकारण यस प्रकारको माटोको पूवाफनमुान कतैबाट पनन गररएको नथएन र 
त्यस्तो परीक्षणको आवश्यकता नै महससु नगररएको हनुसक्छ। नडजाइन इख्स्टमेट तयार गदाफ र 
ननमाफणको दौरानमा पनन घलुनख्शल माटोको बारेमा कुनै जानकारी र पूवाफनमुान नै नभएको 
कारणले पत्ता नलागेको हो। यसमा कसैको दोष देख्खिँदैन। हाम्रो लानग यो ननतान्त नौलो ववषय 
हो। ननमाफण कायफको गणुस्तर सनुनख्श् चतताको लानग नेपालको सन्दभफमा Bureau of Indian 

Standards बाट प्रकाख्शत Standard एवम ्Code हरु को व्यापक प्रयोग गने गररएको छ। नसिँचाइ 
ववभाग अन्तगफतका योजनाको नहरको Embankment ननमाफण गदाफ यसको गणुस्तर ननक्यौल गनफको 
लानग गररिँदै आएका मतुय परीक्षणहरुमा Compaction Test, Dry Density Test र soil moisture 

Content Test नै हनु।् यी सबै परीक्षणबाट Embankment को strength र गणुस्तर सनुनख्श् चत गनफ 
सवकन्छ। यो ववषय Indian Standards code of Practice for earthworks of canals मा उल्लेख 
गररएको छ। मदु्दासिँग सम्बख्न्धत ननमाफण कायफमा पनन गणुस्तर सनुनख्श् चतताको लानग यी 
परीक्षणहरु गररएको देख्खन्छ। Permeability Test र Slope Stability Test नसिँचाइ नहरको 
Detailed Feasibility Study गदाफ नै गनुफपने परीक्षण हनु,् जसको आधारमा प्रस्ताववत संरचनाको 
लानग नडजाइन parameters ननक्यौल गररन्छ। CBR Test सडकको pavement design गदाफ 
आवश्यक हनु ेtest हो। नसिँचाइको नहरमा यो test गने गररएको जानकारीमा छैन। स्वीकृत गरुु 
योजना अनसुारको कामलाई अगाडी बढाउन ुननयनमत प्रवक्रया नै हो। यो सम्बख्न्धत पदानधकारीको 
ख्जम्मेवारीनभत्र पनन पने कुरा हो। यस मदु्दासिँग सम्बख्न्धत चेनेज १५+000 देख्ख ३५+००० 
वक.मी. सम्म जम्मा २० वक.मी. नहरको नडजाइन इख्स्टमेट तयार गनफ कररब एक वषफ समय 
लागेको देख्खन्छ जनु स्वभाववक हो। हतारमा भएको भन् न नमल्ने देख्खिँदैन। यो काम लगायत 
ववगतमा नसक्टा नसिँचाइ योजनामा भएको headworks तथा चेनेज १५ वक.मी. सम्मको मलु 
नहरको ठेक्का बन्दोबस्त अन्तराविय प्रनतस्पधाफ (ICB) प्रवक्रयाबाट भएको देख्खन्छ। जसमा भारत, 

ख्चन लगायतका देशका ननमाफण व्यवसायीहरुको सहभानगता नथयो। यस्तो अवस्थामा अमूक व्यख्क्त 
वा समूहलाई ठेक्का ददने सम्भावना नै रहिँदैन। साथै प्रनतवादी सवफदेव प्रसाद अननवायफ अवकाशको 
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नख्जक रहेको अवस्थामा भववष्यमा हनु े ठेक्काबाट आनथफक लाभ नलने ननयतले नडजाइन इख्स्टमेट 
तयार गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन भन्न ेसमेत बेहोराको प्रनतवादी नमनराज ढकाल र सवफदेव प्रसादका 
साक्षी कृष्णप्रसाद पौडेलले यस अदालतमा नमनत 2076।07।14 गते गरेको बकपत्र। 

125. वादी नपेाल सरकारका साक्षीहरुले अदालत समक्ष गरेको बकपत्र:- 

 नमनत 2073।03।23 गते नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको भत्केको नहर स्थलगत ननरीक्षण गरी 
पेश गरेको प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। उक्त प्रनतवेदनको 
सम्बन्धमा वफल्डमै गई भौनतक रुपमा प्रत्यक्ष हेरी देख्ख अन्य सम्बख्न्धत व्यख्क्तहरु समेतको 
भनाई अनसुार तयार गररएको हो। यो प्रानबनधक प्रनतवेदन होइन। नबषय सम्बख्न्धत नबज्ञहरुबाट 
अध्ययन गनुफ पने भनी नसफाररस गररएको प्रनतवेदन हो। हामीले नबहान ८ देख्ख १० बजे सम्म 
नरहरको भख्त्कएको संरचना स्थलको ननररक्षण गरी प्रनतवेदन तयार गरेको हो। नबहान ननररक्षण 
गरी सोवह ददनको बेलकुा सम्ममा प्रनतवेदन पेश गररएको हो। स्थलगत रुपमा हेदाफ ख्ििरी 
खोला वकनारको एक स्थानमा नहर संरचनाको क्षनत भएको देख्खएको र सोको ममफत हदैु गरेको 
अवस्थामा जे जस्तो देख्खयो सोवह कुरा प्रनतवेदनमा उल्लेख गररएको छ। प्रनतवेदन र बकपत्र 
आपसमा बाख्िएको छैन। स्थलगत रुपमा देख्खएको वाख्स्तनबक अवस्था ख्चत्रण हनु ेगरी फोटो 
सवहतको प्रनतवेदन तयार गररएको हो। मलाई घलुनशील माटो (dispersive soil) को सम्बन्धमा 
मलाई ज्ञान छैन  भन्ने समेत बेहोराको नसताराम काकीले नमनत 2076/10/23 गते गरेको 
बकपत्र। 

 नमनत 2073।03।15 गते अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमध्ये पख्श् चम क्षेत्रीय सम्पकफ  
कायाफलय कोहलपरु बािँकेमा पेश गरेको प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सोमा भएको 
सहीछाप मेरै हो। मलाई ख्जयोटेक इख्न्जननयररङ्ग तथा नहर ननमाफण र माटोको सम्बन्धमा केही 
जानकारी छैन। मसिँग इख्न्जननयर सववन कोइरालासिँगै रही प्रनतवेदन लेखन कायफ भएको हो। 
हामीले नमनत २०७३।०३।१५ गते नागररक दैननक पनत्रकामा प्रकानसत परीक्षणमै भख्त्कयो 
मूल नहर भन्ने शीषफकको समाचारको ववषयमा प्रारख्म्भक अध्ययन गरी अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग, मध्यपख्िम क्षेत्रीय सम्पकफ  कायाफलय कोहलपरु बािँकेमा प्रनतवेदन पेश गरेका 
हौं। हामीले उक्त प्रनतवेदन तयार गदाफ कुनै नलखत अनभलेख अध्ययन नगरी स्थलगत नहरको 
प्रारख्म्भक अवस्थाको बारेमा प्रनतवेदन पेश गरेका हौ। हामीले पेश गरेको प्रनतवेदन प्रारख्म्भक 
भएकोले सो खण्ड भत्केको ववषयको सम्बन्धमा Dispersive Soil को ववस्ततृ परीक्षण थप 
अनसुन्धानको क्रममा पेश गने ववषय भएकोले म यवकन 'हनु सवकन। Dispersive Soil को 
सम्बन्धमा मेरो ववशेषज्ञता छैन भन्न ेसमेत बेहोराको कृष्णप्रसाद पौडेलले नमनत 2076।10।23 
गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2073।03।23 गते नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको भत्केको नहर स्थलगत ननरीक्षण गरी 
पेश गरेको प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। मलाई ख्जयोटेक 
इख्न्जननयररङ्ग तथा नहर ननमाफण र Dispersive soil को  सम्बन्धमा मेरो ववशेषज्ञता छैन। 
प्रनतवेदनको सम्बन्धमा वफल्डमै गई भौनतक रुपमा प्रत्यक्ष हेरी देख्ख अन्य सम्बख्न्धत व्यख्क्तहरु 
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समेतको भनाई अनसुार तयार गररएको हो। सो प्रनतवेदन तयार गनफ एक ददन लागेको हो। यो 
प्रानबनधक प्रनतवेदन होइन। नबषय सम्बख्न्धत नबज्ञहरुबाट अध्ययन गनुफ पने भनन नसफाररस 
गररएको प्रनतवेदन हो। प्रनतवेदनको क्रममा नलखत दस्तावेजहरु अध्ययन गरेको नथएन, सो 
सम्बन्धमा मलाई ज्ञान छैन। मैले प्रनतवेदन ददने क्रममा नसचाइ आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन 
गरेको चेनेजको वारेमा मलाई थाहा भएन भन्न े समेत बेहोराको ददपक थापाले यस अदालतमा 
नमनत 2076।10।23 गते गरेको बकपत्र।  

 नमनत 2073।03।23 गते नसक्टा नसचाइ आयोजनाको भत्केको नहर स्थलगत ननररक्षण गरी र 
नमनत 2073।03।15 गते म समेतले अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सम्पकफ  कायाफलय 
कोहलपरुमा पेश गरेको प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा भएको सहीछाप मेरै हो। 
Dispersive soil को प्रकृनत सम्बन्धमा मलाई ज्ञान छैन। प्रनतवेदन ददन ेक्रममा नाप जािँच गरेको 
होईन, सम्बख्न्धत ब्यख्क्तहरुले २६ वकलो चेनेल हो भन्न ेबिेुको हुिँ। अरु कुराहरु फोटोबाट पनन 
देख्खन्छ भन्न ेसमेत बेहोराको ख्चत्रबहादरु गरुुङले नमनत 2076।10।24 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2073।03।15 गते म समेतले अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सम्पकफ  कायाफलय 
कोहलपरुमा पेश गरेको प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा भएको सहीछाप मेरै हो। 

Dispersive soil हो वा होइन भन्न ेसम्बन्धमा यवकन गने प्रववनध नेपालको कुनै सरकारी ननकायमा 
हनु्छ भन्ने सम्बन्धमा मलाई ज्ञान छैन। मैले ढकेरी ख्स्थत ख्ििरी खोलामा रहेको नसचाइ नहरको 
पनु भत्केको देखेको हो भन्न े समेत बेहोराको मधकुरजंग शाहले नमनत २०७६/10/24 गते 
गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2076।03।20 गते तत्कालीन नसिँचाइ ववभागमा पेश गरेको प्रनतवेदनको बेहोरा दठक 
सािँचो हो र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। म समेतको टोलीले आयोजना ननरीक्षण गरी प्रनतवेदन 
गने समय सम्ममा आयोजनामा समस्या उत्पन्न हनुकुो कारण माटोको असाधारण प्रकृनत 
घलुनशीलताको वारेमा कुनै जानकारी नथएन। नसक्टा नसंचाइ ववभाग अन्तरगतका कुनै पनन 
योजनाहरुमा यस अगानड घलुनख्शल माटोको बारेमा परीक्षण गने गररएको नथएन। यस 
आयोजनामा समस्या देख्खएपिात मातै्र यसको बारेमा सबैलाई जानकारी भएको हो। कतै कुनै 
पनन दस्तावेजमा घलुनख्शल माटोको बारेमा उल्लेख गररएको जानकारीमा छैन। घलुनख्शल माटो 
आिँखाले हेरेर तथा प्रचनलत परीक्षणहरु Particle Size Distribution, Atterberge's Limits, 

Compaction Tests (Optimum Moisture Content, Maximum Dry Density. Field Density Test) 

बाट पवहचान गनफ सवकदैन यसको लानग ववशेष वकनसमका परीक्षणहरु गनुफपने हनु्छ। परीक्षणको 
क्रममा समस्या उत्पन्न भइ ववभाग लगायत बावहरको ववषेशज्ञ प्राववनधकहरुसिँगको सरसल्लाह 
तथा स्थलगत भ्रमणबाट माटोमा ववशेष समस्या रहेको आकलन गरी थप परीक्षण गदाफ 
परामशफदाता कम्पनी ख्जयो टेख्क्नकल एसोनसयट प्राइभेट नलनमटेडबाट भएको परीक्षणबाट 
सवफप्रथम घलुनख्शल माटोको बारेमा जानकारी भएको हो। नसक्टा नसंचाइ आयोजनाको ववस्ततृ 
अध्ययनकै क्रममा परीक्षण गरेर माटोको उपयकु्तता एवकन गरी सोही माटोले नहर ननमाफण गने 
भनन ठेक्का संिौता समेत भइ सकेपनछ Specification मा उल्लेख भएको तर स्वीकार योग्य value 

नखलेुको परीक्षणहरु (Atterberg limits, Particle Size Analysis) नहर ननमाफणको परीक्षणहरुले 
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माटो नहर ननमाफणको लानग उपयकु्त छ वा छैन भन्दा पनन नहर ननमाफणको उपयकु्त प्रवक्रया 
ननधाफरणमा मद्दत मात्र गने हो। वषौं लगाएर ननमाफण हनुे यस्ता योजनाहरुमा (Test run)  गरेर 
मात्र Taking over Certificate जारी गनफ व्यवहाररक रुपमा कदठन देख्खन्छ। योजनाको गरुु 
ननमाफण योजना अनसुार पनन सो कुरा स्पष्ट हनु्छ। खण्ड खण्ड गरी ननमाफण हनुे हुिँदा परीक्षण 
पिात मात्र Taking over Certificate जारी गनफ अप्ठ्यारो छ। साधारणतया परामशफदाताले स्कोप 
र TOR कै काम गने हो। आनथफक प्रस्तावमा नदेख्खएको कायफ गनुफपने जरुरी छैन। ठूला तथा 
मध्यस्तरका आयोजनाहरुको ननमाफण पूवफ तथा ननमाफण हुिँदाकै क्रममा पनन बेला बेलामा नसंचाइ 
ववभागमा प्रस्ततुी हनुे गरेको छ। प्रस्तनुतको क्रममा ड्रोइड नडजाइन ख्स्टमेटमा छलफल हनेु 
गरेको छ। यो चेनेजमा भयो भएन यवकन गनफ सवकएन। नडवपआर भन्ने शब्दावनल नबगत केवह 
वषफ अख्घदेख्ख मात्र नसचाइ ववभागमा प्रयोगमा आउन थालेको हो। त्यस भन्दा अगानड 
वफख्जनबनलवट स्टडी ररपोटफ नै प्रयोगमा आउथ्यो। हालसम्म पनन केवह प्रानबनधकहरुले यवह 
शब्दावली प्रयोग गरररहेको देख्खन्छ। नबनभन्न प्रकारका पररक्षणहरु गनुफ पने सतफ हनु्छ। 
स्पेनसवफकेसनको हकमा स्टाण्डडफ डकुमेन्ट नै हनु्छ, आवस्यकता अनसुार कवह कतै केवह 
पररमाजफन गनफ सवकन्छ। घलुननसन माटोको हकमा स्याण्डडफ ववड डकुमेन्टमा प्रानबनधक 
पररक्षण गने नबनध हालसम्म केही व्यवस्था छैन भन्न ेसमेत बेहोराको डा. वकशोर कुमार भट्टले 
नमनत 2076।10।24 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2073।03।20 गते नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको भत्केको नहर स्थलगत ननरीक्षण गरी 
पेश गरेको प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। माटोको प्रकृनत 
घलुनशील हो भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको नथएन। माटोको प्रकृनत घलुनशील हो भन्ने कुरा स्पष्ट 
भै सकेको नथएन। घलुनशील (Dispersive) माटोको बारेको समस्या नसचाइ नबभागको इनतहासमा 
ननतान्त नौलो भएकोले यस प्रकारको माटोको पररक्षण कुनै पनन योजनाहरुमा गने गरेको नथएन। 
यस्तो प्रकारको समस्या सम्बन्धमा नसचाइ नबभागको कुनै पनन दस्तावेजमा उल्लेख भएको 
नथएन। घलुनशील माटो र साधारण माटो एकै प्रकारको हनेु हनुाले आंखाले हेरेर फरक 
छुयाउन सवकदैन तथा प्रचनलत परीक्षणहरु (Particle Size Distribution, Atterberge’s Limits, 

Compaction Tests (Optimum Moisture Content, Maximum Dry Density, Field Density Test) 
बाट पवहचान गनफ सवकदैन। आयोजनाले अध्ययन गराएको प्रनतवेदन अनसुार डबल हाइड्रोनमटर 
टेस्टवाट घूलननसल माटो रहेको पत्ता लागेको हो भने्नबारे मैले जानकारी पाएको हो। यो 
पररक्षणको सम्बन्धमा ठेक्कामा कवह कतै उल्लेख गररएको छैन भन्न ेसमेत बेहोराको अशोक नसंहले 
नमनत 2076।10।24 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2074।07।13 गते अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा पेश गरेको स्थलगत 
प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा भएको सहीछाप मेरै हो। मेरो शैख्क्षक योग्यता  
इख्न्जननयर हो। माटो सम्बन्धी ववज्ञ म होईन। प्रनतवेदन तयार गदाफ स्थलगत ननरीक्षण र प्राप्त 
कागजातको अध्ययन गररएको हो। कुनै प्राववनधक जािँच गररएको नथएन। Dispersive soil को 
ववषयमा मलाई केही जानकारी नथएन। साधारणतया परामशफदाताले स्कोप र वटओआर कै काम 
गने हो। हेरेर छुयाउन सवकदैन। प्रानबनधक जािँचबाटै छुवट्टने हनु्छ। इख्न्जननयररङ वहसाबमा 
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अध्ययन गनुफ पने हनु्छ। योजनाको लागत क्षमता लगायतका कुराहरु हेरी समय फरक फरक 
हनु सक्छ भन्न ेसमेत बेहोराको भषुण खरेलले नमनत 2076।10।24 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2073।04।16 गते पेश गरेको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन बेहोरा र नमनत 
2075।06।25 गते पेश गरेको नसक्टा नसिँचाइ मलु नहरमा देख्खएको समस्याको अध्ययन 
ननरीक्षण एवम ् राय नसफाररस सम्बन्धी प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा भएको 
सहीछाप मेरै हो। नसक्टा नसचाइ आयोजनामा समस्या आउन ुअगाडी घलुनख्शल माटोको बारेमा 
ववभागको कुनै दस्तावेजहरुमा उल्लेख भएको कुरा मेरो जानकारीमा छैन। मेरोमा जानकारी 
भएसम्म उक्त समस्या आउन ुअगाडी नसंचाइ आयोजनाहरुको अध्ययन चरणमा घलुनख्शल माटोको 
बारेमा अध्ययन तथा परीक्षण गने गररएको नथएन। नसंचाइ सम्बन्धी आयोजनाहरुको ननमाफण 
प्राववनध सामाग्री तथा गणुस्तर प्रायजसो एकै प्रकारको हनुे हुिँदा ननमाफण सम्बन्धी स्पेनसवफकेसन 
सामान्यतया एकै प्रकारको राख्न े गररएको हो। मलाई जानकारी भए अनसुार नलख्चङ भन्नाले 
माटोमा भएको क्याख्ल्सयम तथा म्याग्नेनसयम जस्ता तत्वहरु पानी सिँगै बगेर बावहर ननस्कन ेतथा 
तलनतर जाने अवस्थालाई बखु्िन्छ भने नडस्पनसफभ भन्नाले माटोको घलुनशील भाग तथा सोनडयम 
कन्टेन्ट पानी सिँगै घलेुर पाइवपङको रुपमा बावहर ननस्कन ेप्रकृया बखु्िन्छ। प्रनतवेदन ददन ेक्रममा 
ववगतका प्रनतवेदन तथा यस प्रकृनतको माटो सम्बन्धी उपलब्ध केही अन्तराविय सन्दभफ 
सामाग्रीहरुको अध्ययन गरी प्रनतवेदन तयार पाररएको हो भन्न ेसमेत बेहोराको सखु्शलचन्र नतवारीले 
नमनत 2076।10।27 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2073।04।16 गतेको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा 
भएको सहीछाप मेरै हो। यस प्रकृनतको घलुनशील माटोको समस्या यस भन्दा पवहला नसंचाइ 
ववभाग अन्तगफत कुनै पनन आयोजनाहरुमा देख्खएको नथएन। घलुनशील माटोको बारेमा अध्ययन 
तथा परीक्षण गने गररएको पनन नथएन। घलुनशील माटो नथयो भन्न ेकुराको जानकारी स्पष्ट रुपमा 
भएको नथएन साथै उक्त माटोलाई आिँखाले देखेर पवहचान गनफ सवकिँ दैन। यसका लानग छुटै्ट 
रसायननक परीक्षणहरु गने आवाश्यक पदफछ भन्न े समेत बेहोराको सागरकुमार राईले नमनत 
2076।10।27 गते  गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2075।06।25 गते स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन तयार गरी उजाफ जलश्रोत तथा नसिँचाइ 
मन्त्रालयमा ददएको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सोमा भएको सहीछाप 
मेरै हो। परीक्षणहरु )Particle Size Distribution, Atterberge's Limits, Compaction Tests 

(Optimum Moisture Content, Maximum Dry Density, Field Density Test) बाट घलुनशील 
माटो पत्ता लाग्दैन। घलुनशील माटो आखाले हेरेर पत्ता लगाउिँन सवकदैन भन्न ेसमेत बेहोराको 
प्रनतवेदन पेश गने कमफचारी प्रकाशमान शे्रष्ठले नमनत 2076।10।28 गते गरेको एकैनमलानको 
बकपत्र। 

 नमनत 2073।11।26 गते स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन तयार गरी नसिँचाइ ववभागमा ददएको 
स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदनको बेहोरा र नमनत 2075।06।25 गते स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन 
तयार गरी उजाफ जलश्रोत तथा नसिँचाइ मन्त्रालयमा ददएको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदनको बेहोरा 
दठक सािँचो हो र सो मा भएको सहीछाप मेरै हो। मैले अध्ययन गरे अनसुार माटोको प्रचनलत 
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पररक्षणरुबाट र आिँखाले हेरेर घलुनख्शल माटो पवहचान गनफ सवकने देखेको छैन भन्न े समेत 
बेहोराको प्रनतवेदन पेश गने कमफचारी कृष्ण बेलबासेले यस अदालतमा नमनत 2076।10।28 
गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2075।06।25 गते स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन तयार गरी उजाफ जलश्रोत तथा नसिँचाइ 
मन्त्रालयमा ददएको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा भएको 
सहीछाप मेरै हो। नसक्टा नसंचाइ आयोगजनाको पख्िम मूल नहरमा अनपेख्क्षत रुपमा देख्खएको 
घलुनख्शल माटो नै मतुय कारण हो। घलुनख्शल माटोको बारेमा पररक्षण गने गरेको नथएन। यो 
भन्दा पवहला नसंचाइ ववभागको कुनैपनन अध्ययन अनसुन्धानबाट कुनैपनन नडटेल वफख्जनबनलटी 
स्टडीमा अथवा कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टमा उल्लेख भएको मैलै पाएको छैन। घलुनख्शलन माटो 
आिँखाले हेरेर र Particle Size Distribution, Atterberge’s Limits, Compaction Tests बाट पवहचान 
गनफ सवकिँ दैन भन्ने समेत बेहोराको प्रनतवेदन पेश गने कमफचारी ददनशे रचौररयाले नमनत 
2076।10।28 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2073।11।26 गते स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन तयार गरी नसिँचाइ ववभागमा ददएको 
स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा भएको सहीछाप मेरै हो। प्राववनधक 
पक्ष (Geotechnical) मात्र हेदाफ माटोमा देख्खएको Erosion, Piping लगायतको stability मा समस्या 
भएको, त्यहािँ रहेको Dispersive Soil को जानकारी नभई बनाइएका संरचनाहरुको Base मा भएको 
माटो बग्नाले Breaking लगायतका समस्याहरु उत्पन्न भएको हो। मलाई जानकारी भएसम्म 
नसंचाइ ववभागबाट ननमाफण भएका आयोजनाहरुमा Dispersive Soil को कारणले यस वकनसमको 
समस्या देख्खएको नथएन। मलाई थाहा भए अनसुार Dispersive Soil को पवहचान गनफलाई Specific 

Tests गनुफपने भएकोले आिँखाले देखेर स्वत: पवहचान गनफ सवकन ेअवस्थाको मलाई जानकारी छैन 
भन्न ेसमेत बेहोराको प्रनतवेदन पेश गने कमफचारी चणूफ बहादरु ओलीले नमनत 2076।10।28 
गतेको बकपत्र। 

 नमनत 2075।06।31 गते तत्कालीन आयोगजना प्रमखुको हैनसयतले नसिँचाइ ववभाग र नसिँचाइ 
मन्त्रालयमा ददएको प्रनतवेदन र नमनत 2075।06।26 गते अनसुन्धान अनधकृत समक्ष गरेको 
कागजको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा भएको सहीछाप मेरै हो। उक्त नसक्टा आयोजनामा म 
नमनत २०७५।०५।२४ गते हाख्जर हनु गएको हुिँ। मैले पत्ता लगाएका समस्या मतुय रुपमा 
३ वटा रहेका नथएिँ। पवहलो Drain ननकासको समस्या हो वकनभने उक्त आयोजनासिँगै बािँके 
राविय ननकुञ्जको स्थापना भयो। उक्त राविय ननकुञ्जबाट उत्तर दख्क्षण भइ बग्ने नाला खोला 
िरनाको पानी ननख्ित मागफबाट जाने गरी व्यवस्था गररएको नथयो। ननकुञ्ज स्थापना भएपनछ 
ननकुञ्जले त्यस वरपरबाट ढंुगा माटो नगटी बालवुा उत्खनन गनफ बन्द गरयो। तर चरेुबाट आउने 
प्रवक्रया यथावतै छ। त्यस कारणले खोला नालाको सतह माथी (Bed raise) आउन थाल्यो। 
पवहले ननख्ित मागफबाट बनगरहेको पानी यत्र तत्र सबैनतरबाट बग्न थाल्यो जसको कारणले पूवफ 
पख्िम नननमफत नहर तथा कोहलपरु सडक राजमागफ समेतलाई ठाउिँ ठाउिँमा कटानको समस्या 
आउन थाल्यो। यस सम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधानको उपाय पनन उक्त प्रनतवदेनमा 
समावेश गरेको छु। दोश्रो समस्या आयोजनाको चेनेज २१ देख्ख २६ सम्मको माटोको समस्या 
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Dispersive Soil  हो। उक्त चेनेज नभत्रको माटो पानी पने नबख्त्तकै उक्त माटो तरुुन्त घलेुर ठाउिँ 
ठाउिँमा Sink hole बनी tunnel formation हनुे समस्या भएकोले नहरमा भरपदो र ददगो नहर 
संचालनमा कदठनाइ देख्खन गएकोले सो प्रनतवेदनमा समाधानको उपाय सवहत प्रनतवेदन पेश 
गररएको छ। मैले नसंचाइ ववभागमा २०४५ साल वैशाखदेख्ख अनवरत रुपमा कायफ गदै आएको 
छु। मैले अवहलेसम्म ववनभन्न योजना तथा आयोजना एवम ् नहरहरु ननमाफण गने नसलनसलामा 
हालसम्म यस्तो वकनसमको समस्या मैले देखेकों पवहलो हो । US बाट प्रकानसत Earth manual 

अनसुार Particle Size Distribution, Atterberge's Limits, Compaction Test (Optimum Moisture 

Content, Maximum Dry Density, Field Density Tests लगायत यस्तो प्रकारको माटोको 
असाधारण ववशेषता छोएर हेरेर पत्ता लगाउन सवकदैन। सन ्२०१६ मा आयोजनामा समस्या 
आउन थालेपनछ आयोजनाले नै Double hydrometer test गरी/गराई सोको प्रनतवेदन प्राप्त 
भएपनछ मातै्र उक्त नहरमा प्रयोग भएको माटो Dispersive Soil रहेछ भन्न ेपत्ता लागेकोले थाहा 
भयो भन्न ेसमेत बेहोराको पूवफ आयोजना प्रमखु महेश्वर नरनसंह के.सी.ले नमनत 2076।10।28 
गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2073।11।26 गते स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन तयार गरी नसंचाइ ववभागमा पेश गरेको 
प्रनतवेदनको बेहोरा दठक छ र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। नसक्टा नसंचाइ आयोजनाको पख्िम 
मूल नहरमा देखा परेको समस्या घलुनख्शल माटो हो भन्न ेसमेत बेहोराको सरेुस कुमार शमाफले 
नमनत 2076।10।28 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2073।03।20 गते पेश गरेको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन बेहोरा दठक सािँचो हो र 
सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। घलुनख्शल माटोको घलुनख्शलता थाहा पाउनको लानग ववशेष 
पररक्षणहरु गनुफपने, Particle Size Distribution,  Atterberge’s Limits, Compaction Tests बाट 
पवहचान गनफ सवकन्छ। आिँखाले हरेकै भरमा घलुनख्शल माटोको घलुनख्शलता ख्चन्न सवकिँ दैन 
नहरमा भएको नलकेज मानवीय त्रटुीका कारण भएको देख्खन्छ र सामान्य ममफत गरी संचालन गनफ 
सवकने अवस्था नथयो भन्न े समेत बेहोराको रमेश प्रसाद पौडेलले नमनत 2076।10।28 गते 
गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2017 December  को परीक्षण प्रनतवेदन र नमनत 2075।06।17 गतेको प्रनतवेदन 
समेतको बेहोरा सािँचो हो र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। घलुनख्शल माटो नागोँ आखािँले मातै्र 
हेरेर घलुनशील माटो पत्ता लगाउन सवकिँ दैन। घलुनशील माटो प्रचनलत परीक्षणहरु  Particle 

Size Distribution, Atterberg's Limits, Compaction Tests (Optimum Moisture Content, 

Maximum Dry Density, Field Density Test) भन्दा अन्य test 

हरु उपयोगी हनु्छन। Double hydrometer test, pin hole test आदद लगायतका पररक्षणहरुबाट 
घूलननशल माटो हो/होइन पत्ता लगाउने ववनध हनु। मैले double hydrometer test बाट 
घलुननशल माटोको test गरी पत्ता लगाएको हुिँ। यस सम्वन्धमा TOR मा नै उल्लेख छ। मलाई 
जानकारी भए सम्म यस भन्दा पवहला यस वकनसमको समस्या देख्खएको नथएन। Leaching र 
Dispersive भनेको दवैु chemical properties हनु तर यी दईुका mineral contents ववल्कुलै 
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फरक हनु सक्छन।् यी दईु फरक ववषय हनु भन्ने समेत बेहोराको प्रनतवेदक डा. इन्र प्रसाद 
आचायफले नमनत 2076।10।29 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2017 December  को परीक्षण प्रनतवेदन र नमनत 2075।06।17 गतेको प्रनतवेदन 
समेतको बेहोरा सािँचो हो र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। घलुनख्शल माटो आखािँले हेरेर 
घलुनशील माटो पवहचान गनफ सवकदैन। घलुनशील माटो Particle Size Distribution, 

Atterberg's Limits, Compaction Tests, Optimum Moisture Content, Maximum Dry Density, 
Field Density Test गरेर मात्र पवहचान गनफ सवकदैन। यसको लानग Double hydrometer test 

pinhole test  and chemical test गरेर मात्र पवहचान गनफ सवकन्छ।  हामीले घलुनख्शल माटोको 
पवहचानको लानग Double hydrometer test गरी उक्त प्रनतवेदन पेश गरेका हौं घलुनख्शल 
माटोको पवहचानको लानग ननख्ित परीक्षणहरु नहनु ुर सरसती हेरेर मात्र पवहचान गनफ नसवकने 
हुिँदा समस्या आएको हो यस प्रकारको समस्या मैले पवहलो पटक देखेको हो। Dispersive Soil 

का कारण नहरमा क्षनत पगेुको हो भन्ने समेत बेहोराको प्रनतवेदक ररतेश बरालले नमनत 
2076।10।29 गते गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2075।06।17 गते ददएको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन र नमनत नोभेम्बर 16, 2016 
गते ददएको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदनको बेहोरा सािँचो हो र सोमा भएको सहीछाप मेरै हो। 
घलुनख्शल माटोलाई आिँखाले हेरेर स्वत: थाहा पाउन सवकदैन। Particle Size Distribution, 

Atterberg's Limits, Compaction Tests, Optimum Moisture Content, Maximum Dry Density, 
Field Density Tests बाट मात्र घलुनख्शल माटोको परीक्षण गनफ सवकदैन। यसको लानग 
Chemical test, Double hydrometer test तथा Pin hole test मध्येबाट मात्र जानकारी पाउन 
सवकन्छ। माटोमा रहेका रसायन पदाथफहरु पानीसिँग घलेुर क्याख्ल्सयम र म्याग्नेनसयम जाने 
प्रवक्रयालाई Leaching भननन्छ भने माटोमा हनु े सोनडयम तथा माटो नै पानीसिँग घलेुर जाने 
प्रवक्रयालाई Dispersive भननन्छ। यी दवैु ननतान्त फरक प्रकृनतका हनु ् ननमाफणको समयमा सो 
समस्या देखा नपरेकोले थप पररक्षणहरु अनमुान गनफ नसवकएको देख्खन्छ। नसचाइको कुनै पनन 
आयोजनमा यस्तो प्रकृनतको समस्या देखा परेको मलाई थाहा छैन। नहर भत्कनकुो कारण 
Dispersive Soil हो भन्न ेसमेत बेहोराको डा.ववश् वरञ् जन नसंह शाहीले नमनत 2076।10।29 गते 
गरेको बकपत्र। 

 नमनत 2074।07।13 मा पेश गरेको स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदनमा भएको बेहोरा दठक सािँचो 
हो र सो मा भएको सहीछाप मेरै हो। नमनत २०७४/०७/१३ मा पेश गरेको प्रनतवेदन तयार 
गदाफ माटो सम्बन्धी कुनै पररक्षण गररएको नथएन। मैले काम गरेका आयोजनाहरुमा घलुनख्शल 
माटोले गदाफ कुनै समस्या आएको नथएन। घलुनख्शल माटोको हकमा Particle Size 

Distribution, Atterberge's Limits, Compaction Tests Optimum Moisture Content, 

Maximum Dry Density, Field Density Test C पररक्षणहरुबाट मात्र पताफ लगाउन सवकिँ दैन। 
नाप जािँच र भौनतक रुपमा जे देख्खयो सोको आधारमा प्रनतवेदन ददएको हो। कुनै ववशेष 
पररक्षण गरेको होइन। स्थलगत ननरीक्षणका क्रममा भत्केको भागको ननमाफण सम्पन्न भएपनन 
पानी सञ्चालन पररक्षण नभएको जानकारी प्राप्त भएकोले सो हनुपुने भनी उल्लेख गरेको हो। 
घूलनख्शल माटोको पररक्षण सम्बन्धमा मेरो ववज्ञता नभएकोले के कुन पररक्षणबाट पत्ता लाग्छ 
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भने्न कुरा मैले एवकन साथ भन्न सख्क्दन। सामान्य आिँखाले हेरेर घलुनख्शल माटो हो भनी पत्ता 
लगाउन मैले सख्क्दन। सो बखत स्थलगत रुपमा हेरी प्रारख्म्भक स्थलगत प्रनतवेदन ददन भनी 
तोवकएकोले सो बमोख्जम स्थलगत रुपमा हेरी प्रनतवेदन ददएको हो। सो समयमा नमनडयामा 
समेत सो सम्बन्धमा सामाचार आइरहेकोले आयोगबाट तोवकएको नथयो। स्थलगत भ्रमण गदाफ 
देख्खएका ववशेष प्रकारका थमु्का भएका माटाका वढस्काहरुमा पानी पदाफ भ्वाङ्ग पने अनभुव 
स्थानीय र आयोजनाका प्राववनधकहरुबाट अवगत गराएको साथै सो थमु्काहरु नहरको 
Alignment को धेरै ठाउिँमा देख्खएको आधारमा हेरेर नै घलुनख्शल माटो भएको भनी 
प्रनतवेदनमा उल्लेख गरेको हो। स्थानीय र प्राववनधकहरुसिँग भएको अन्तरवक्रया पछी हेरेकै 
आधारमा प्रनतवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो। मैले पररयोजनाहरुको ववड प्रयोजनका लानग 
नडजाइन, लागत ख्स्टमेट तयार पारेको छु। संतया एवकन भएन। मैले तयार पारेको 
आयोजनाहरुमा यस प्रकारको माटोको समस्या फेला परेको नथएन । समस्या मैले काम गरेका 
आयोजनाहरुमा फेला नपरेकोले पररक्षण गने गरेको छैन। उक्त घलुनशील माटोका कारण 
भएको समस्याका बारेमा पवहलो पटक सोही आयोजनामा थाहा पाएको हो। घलुनख्शल माटोको 
ववषयमा अरु कुनै आयोजनामा समस्या आएको नथएन। पवहलो पटक नसक्टा आयोजनामा 
देख्खएको हो। ICB contract को हकमा ववड प्रयोजनका लानग तयार गररएको नडजाइन, लागत 
स्टीमेट तयार गदाफकै अवस्थामा कुन ठेकेदारलाइ ठेक्का पने हो भनु्न पूवफ सवकिँ दैन भन्ने समेत 
बेहोराको प्रनतवेदक कुशाङ्ग शेपाफले नमनत 2077।09।07 गते गरेको बकपत्र। 

 उपमहाननदेशक अशोक नसंहको संयोजकत्वमा गदठत नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहर 
परीक्षणको क्रममा भख्त्कएको भननएको सम्बन्धमा स्थलगत ननरीषण प्रनतवेदन नमनत 
2076।03।30 को प्रनतवेदनको बेहोरा दठक सािँचो हो र सो मा भएको सहीछाप मेरै हो।  

माटो सम्वन्धी मेरो छुटै्ट ववज्ञता छैन। प्रनतवेदन दददा नै मैले नसक्टा नसंचाइ आयोजनाको 
पवहलो काम गरेको हुिँ। पूवफ अध्ययनको वारेमा मलाइ थाहा भएन। माटो पररक्षण २ प्रकारको 
हनु्छ। एउटा भौनतक गणुहरुको पररक्षण अको पररक्षण घलुनशील माटो भौनतक पररक्षण वा 
आिँखाले हेरेर थाहा पाउन सवकदैन। यसको लानग रासायननक पररक्षण नै गनुफ पने हनु्छ। 
रासायननक गणुको पररक्षण गने प्रचलन हामीहरुकोमा छैन। नेपालमा भौनतक गणुहरुको 
पररक्षण गररन्छ। रासायननक गणुहरुको पररक्षण नगररने भएकाले सो सम्वन्धमा जानकारी 
नथएन। नसक्टा नसंचाइ आयोजना शरुु हनुभुन्दा पवहला नसंचाइ ववभागबाट संचालनमा रहेका 
अन्य कुनै आयोजनामा घलुनशील माटोको कारणले समस्या उत्पन्न भएको नथयो नथएन भने्न 
सम्वन्धमा मलाइ थाहा नथएन। यस्तो प्रकारको समस्या मैले पवहलोपटक सनुेको हूिँ। 
हामीहरुले ननररक्षण गदाफ घलुनशील माटोको पवहचान गनफ नसवकएको हो। नसंचाइ ववभाग 
अन्तरगत नसंचाइ आयोजनाहरुको अध्ययनमा ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन नडवपआरको सट्टा 
वफख्जववनलटी स्टनड ररपोटफ सवेका ववनभन्न चरणहरु हनु। वफख्जववनलटी स्टनडबाट आयोजनाको 
सम्भाब्यता अध्ययन गररन्छ भने ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनबाट आयोजनाको समवष्टगत 
प्राववनधक नडजाइन, ड्रइङ तथा अन्य आनथफक वातावरणीय पक्षहरुको ववस्ततृ अध्ययन हनु्छ। 
नसंचाइमा नडवपआर भन्ने हामी प्रयोग गदैनौ। Bid प्रयोजनको लानग Qualification criteria 
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बनाइएको हनु्छ। Qualification criteria पररपनुतफ हनुे ठेकेदारहरु मध्येबाट आनथफक प्रस्ताव 
खलु्ने ननयम भएकाले यस प्रकारको पूवाफनमुान गनफ सवकदैन। सनमनतको कायफक्षेत्र 
चे.नं.२६+००० मा अवख्स्थत ख्ििरी Aquaduct मा भएको क्षनतको वववरण अध्ययन गनफ राय 
सवहतको प्रनतवेदन पेश गने रहेकोले सनमनतको अध्ययन उक्त क्षनतमा केख्न्रत नथयो। नमनत 
२०७३।३।२० मा ददएको प्रनतवेदन दददा ख्ििरी Aquaduct हेररयो ।सवै प्रोजेक्टको वारेमा 
हामीहरुले हेरेको होइन। जे जनत अनधकार ददएको नथयो त्यनत मात्र हेररयो। Priced Bill of 

Quantity समेतका कागजातको अध्ययन गररएन भन्न े समेत बेहोराको ववज्ञ दण्डपाणी जैसीले 
नमनत 2077।09।07 गते गरेको बकपत्र। 

 

126. यस अदालतको नमनत 2077/11/4 को आदेशाः- नमनसल संलग्न कागज प्रमाणहरुको अध्ययन गरी 
वादी नेपाल सरकारको तफफ बाट ववशेष सरकारी ववकल कायाफलय काठमाडौंका उप-न्यायानधवक्ताहरु 
श्री देवेन्रराज आचायफ, श्री यम बहादरु बाननया तथा सहायक न्यायानधवक्ता श्री लक्ष्मीवकशोर शमाफ र 
प्रनतवादीहरुको तफफ बाट उपख्स्थत ववद्वान ् बररष्ठ अनधवक्ताहरु श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा, श्री उपेन्र 
केशरी न्यौपान,े श्री सम्भ ुथापा, श्री हरर उप्रतेी, श्री लभ कुमार मैनाली, श्री वहरा रेग्मी, श्री सखु्शल पन्त 
तथा ववद्वान ्अनधवक्ताहरु श्री नारायण प्रसाद कोइराला, श्री बाबरुाम दाहाल, श्री मदन पोखरेल, श्री 
सरोज शे्रष्ठ र श्री सभुास आचायफले गनुफ भएको बहस समेत सनुनयो। यस अदालतबाट नमनत 
२०७७।८।७ मा भएका आदेशानसुार नेपाल सरकार जलश्रोत तथा नसिँचाइ ववभागबाट नमनत 
२०७७।९।३ मा प्राप्त पत्रमा नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको मलुनहर SIP/MC/ICB/02(१७+७०० 
देख्ख ३५+ सम्म) को हालको भौनतक अवस्था बारे प्राववनधकहरुको राय प्रनतवेदन नलएको अवस्था 
खलेुको देख्खन आएन। नसक्टा नसिँचाइ आयोजनाको उक्त मलुनहर SIP/MC/ICB/02(१७+७०० देख्ख 
३५+ सम्म) को वववाददत खण्डको क्षनतग्रस्त क्षेत्र समेत खलु्ने गरीाः 
 नहर खण्डको हालको यथाथफ भौनतक अवस्था  

 उक्त नहर खण्ड Full Capacity (पूणफ क्षमता) मा सञ् चालन हनु सक्ने/नसक्न ेववषय र, 

 सम्िौतामा उल्लेख्खत माटो परीक्षणका ववनध Particle size र Atterberg's limit test नहुिँदाका कारण 
आयोजना ननमाफणमा पने वा परेको प्रभावका ववषयमा नसिँचाइ सम्बन्धी ववषयका कम्तीमा 
राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणी स्तरका कम्तीमा ३ जना ववज्ञ प्राववनधकहरुको सनमनतबाट अध्ययन 
अवलोकन र ननश्कषफ सवहतको प्रनतवेदन अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको प्रनतनननध 
समेतलाई रोहवरमा राखी एक मवहना नभत्र प्रनतवेदन नलई पठाइ ददन ुभनी जलश्रोत तथा नसिँचाइ 
ववभागमा लेखी पठाई प्रनतवेदन सवहतको जवाफ प्राप्त भएपनछ यथाख्शघ्र ननयमानसुार गनूफ भन्न ेसमेत 
बेहोराको नमनत 2077।11।04 को आदेश। 

127. अदालतको नमनत 2077/11/4 को आदेशानसुार जलस्रोत तथा नसंचाई नबभागबाट नमनत 2077 
चैत्र 6 गते नसक्टा नसचाइ आयोजना, बािँकेको पख्िमी मूलनहरको ठेक्का SIP/MC/ICB-02 (चेनेज 
१७+७०० देखी ३५+००० सम्म) को वववाददत खण्डको क्षनतग्रस्त क्षेत्र समेत खलु्ने गरी तयार 
गरीएको प्राववनधक प्रनतवेदनाः उजाफ, जलश्रोत तथा नसंचाइ मन्त्रालयको नमनत २०७४।११।१० को 
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पत्रानसुार ववशेष अदालतवाट भएको आदेशको सम्बन्धमा सनमनतबाट दस्तावेजहरुको अध्ययन र नमनत 
२०७७|११| २६ र २७ को स्थलगत ननरीक्षण गदाफ ननम्नानसुार बस्तखु्स्थनत देख्खएको भन्ने नबभागको 
जवाफ। 

(क) चेनेज १७+७०० देखी ३५+००० सम्मको नहर खण्डको हालको यथाथफ भौनतक अवस्था  
देहाय बमोख्जम रहेको छ । 

 पख्िमी मूलनहर अन्तगफत चेनेज १७+७०० देखी ३५+००० (ठेक्का नं. 
SIP/MC/ICB/02)सम्मको नहरखण्डमा ववनभन्न वकनसमका संरचनाहरु जस्तैाः पदक्क 
नहर (Lined Canal), राजमागफ तथा ग्रामीण सड़क पलुहरु (Road Bridges), पानी 
वग्ने डुिँडहरु (Aqueducts), नहर मानथ खोला वग्ने गरी वनेका संरचनाहरु 
(Superpassages), नसनडहरु (Staircase) र नहरमा आवतजावत गनफ, ममफत 
सम्भार गनफ र जनावरहरुको आवत जावतको लानग वनाइएको रयाम्पहरू (Ramps) 
लगायतका संरचनाहरुको ननमाफण भएका छन ्। ती संपूणफ संरचनाहरू दठक दरुुस्त 
अवस्थामा रहेका देख्खन्छन।् 

 नहर सञ्चालन गने क्रममा नमनत २०७३।३।१४ मा चेनेज २६+३४३ तथा नमनत 
२०७५/४/७ मा चेनेज २२+८९० मा नहरको नडल भत्कन गइ क्षनत पगु्न 
गएकोमा सो को तत्काल ममफत सम्भार भएको नथयो । हाल सो स्थानहरुको भौनतक 
अवस्था ठीक दरुुस्त रहेको देख्खन्छ । 

 नहरको चेनेज १७+७०० देखी ३५+००० खण्डमा नहर ननमाफण संपन्न भए पनछ 
पवहचान हनु आएको घलुननसल माटो सम्वन्धी समस्याको समाधान कसरी गने भने्न 
ववषयमा अन्यौल रहन गई नहरको ननयनमत ममफत सम्भार अवरुद्ध हनु गएको 
देख्खन्छ। 

 यस अवस्थाको अन्त्य गरी नहरलाई थप क्षनत हनुबाट जोगाउन नमनत 
२०७६।१।१० मा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरीषद) को ननणफय अनसुार उक्त 
नहरखण्डको ममफत सम्भार भएको छ । आयोजनाले हाल घलुनशील माटो रहेको 
स्थानहरूमा ववशेष वकनसमले (अघलुनशील माटो र चनु (Lime) नमसाएर) ममफत 
संभार गरेको छ, यसरी गरेको ममफत संभार प्रभावकारी र नहर संचालन हालसम्म 
प्रभावकारी रहेको देख्खन्छ। 

 पख्िमी मूल नहरमा नमनत २०७६ कानतफक ३० गतेदेख्ख पानी सञ्चालन भइरहेको 
जानकारी प्राप्त भएको छ । उक्त मूलनहरबाट हाल ननमाफण भईरहेका शाखा नहर 
तथा परुाना कुलाहरुको माध्यमबाट ननयनमत रुपमा १०,६०० हेक्टर जनमनमा 
नसंचाइ सवुवधा उपलब्ध भएको देख्खन्छ । राप्तीको बािँधबाट शरुु भएको पानी 
नहरको पछुार (चेनेज ४५+२५०) जेठीनाला सम्म सञ्चालन भएको पाइयो ।  
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(ख)चेनजे १७+७०० देखी चेनजे ३५+००० सम्मको नहर खण्ड पूणफ क्षमतामा सञ्चालन हनु 
सक्न/ेनसक्न ेववषयाः- 

 नसक्टा नसचाइ आयोजनाको पख्िमी मूल नहरको चेनेज १७+७०० देख्ख ३५+००० 
(ठेक्का (ठेक्का नं. SIPMC/ICB/02) सम्मको नहर खण्ड पूणफ क्षमता (५० घननमटर प्रनत 
सेकेण्ड) मा पानी सञ्चालन हनुे गरी नडजाइन एवं ननमाफण भएको देख्खन्छ । यस 
नहरखण्ड पूणफ क्षमतामा सञ्चालन गनफको लानग आवश्यक पने हाइड्रोनलक नडजाइन (नहर 
(नहर संरचनाहरुको क्षमता अनसुारको पानीको बहावको लानग आवश्यक पने ववनभन्न 
साइजहरु जस्तैाः चौड़ाई, गवहराई, साइड स्लोप, लम्बाइगत स्लोप, आददको ननधाफरण) र 
स्ट्रक्चरल नडजाइन (नहर संरचनाहरुको भारबहन क्षमता, नतनको मोटाइ, आददको 
ननधाफरण) ववश्वव्यापी रुपमा स्थावपत इख्न्जननयरीङ्ग मानकहरु, नसद्धान्तहरु, ववनधहरु र 
प्रवक्रयाहरुको आधारमा ननधाफरण गरेको पाइयो र नहरको ननमाफण पनन सोही बमोख्जम 
गररएको देख्खन्छ । अताः हाल ननमाफण संपन्न भएको यस नहर खण्डलाइ हाइड्रोनलक 
वहसाबले पूणफ क्षमतामा सञ्चालन गनफ कुनै समस्या हनुे देख्खदैन । 

(ग) सम्िौतामा उल्लेख्खत माटो परीक्षण ववनध Particle Size र Atterberg's Limits नहुिँदाको 
कारण आयोजना ननमाफणमा पने वा परेको प्रभावाः- 

 सतहमा रहेको माटोलाई आिँखाले हेरेर मात्र वा Particle Size र Aterberg's Limit 
जस्ता माटोको ननयनमत परीक्षणहरूवाट घलुनख्शल माटोको पवहचान हनु नसक्ने तथ्यलाई 
इख्न्जननयररंग ववधामा प्रयोगमा आउने सन्दभफ सामानग्रको रुपमा नलइने तथा ववश्वव्यापी 
रुपमा प्रयोग हनुे अन्तराविय संस्थाहरूबाट प्रकाख्शत दस्तावेजहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख 
भएका छन ्। यस आयोजनाको चेनेज १७+७०० देख्ख ३५+००० सम्मको खण्डमा 
ननमाफण संपन्न भए पिात ्पहीचान हनु आएको ववशेष प्रकृनतको घलुनख्शल (Dispersive) 
माटोको उपख्स्थतीको कारणले सजृना भएको समस्यामा मानथ उल्लेख्खत परीक्षणहरू 
(Particle Size र Atterberg's Limit) को कुनै सम्वन्ध, भनूमका तथा प्रभाव हनुे 
देख्खिँदैन । घलुनख्शल माटो सम्वन्धी दस्तावेजहरू अनसूुची-१० मा समावेश गरीएको 
छ। 

 आयोजनाले Geo-technical and associates Pvt. Ltd माफफ त गराएको अध्ययन 
प्रनतवेदनको ननतजाहरूबाट नहरको रेखांकनमा गरीएका Atterberg's Limit परीक्षणहरू 
तथा Double Hydrometer Test वाट स्थावपत घलुनख्शलता (Dispersiveness) नबच 
कुनै सम्बन्ध रहेको देख्खदैन । प्रनतवेदन एवं वववरण अनसूुची-११ मा संलग्न गरीएको 
छ । 

 जलश्रोत तथा नसचाइ ववभाग अन्तगफत संचानलत नसंचाइ आयोजनाहरुमा नहरहरुको 
इम््यान्कमेन्ट ननमाफणको गणुस्तर सनुनख्ितता Moisture Content, Compaction 
Test, Field Density Tests बाट गने गररएको छ । नसक्टा नसचाइ आयोजना 
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अन्तगफत पख्िम मूल नहरको चेनेज १७+७०० देख्ख ३५.००० सम्मको ठेक्कामा हकमा 
पनन यसै अनसुार गरीएको पाइएको छ। यो तथ्य ववभागले प्रयोगमा ल्याउने गरेको IS 
Code IS:4701-1982; Code of Practice for Earthworks on Canals मा समेत 
उल्लेख भएको देख्खन्छ Particle Size र Atterberg's Limits परीक्षणहरू माटोको 
वगीकरण (Engineering Soil Classification) गनफ प्रयोग हनु्छन ्Particle Size र 
Atterberg's Limits परीक्षणहरू नहरको इम्ब्यान्कमेन्टको गणुस्तर ननधाफरण गनफ प्रयोग 
हनुे मानक परीक्षणहरू नरहेको र यी परीक्षणहरूको ननमाफण पछी पवहचान भएको 
घलुनख्शलता सिँग कुनै सम्बन्ध नरहेकोले ननमाफणको क्रममा यी परीक्षणहरू नहुिँदाका 
कारणले आयोजनामा कुनै वकनसमको प्रभाव परेको देख्खदैन 

128. अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशाः प्रस्ततु मदु्दाको ववषयवस्तकुो गम्भीरता समेतलाई ववचार 
गरी मदु्दामा ननरुपण हनु ुपने प्रश्नका सम्बन्धमा बादी र प्रनतवादी दवैु पक्षबाट १५ (पन्र) ददन नभत्र 
नलख्खत बहस नोट पेश गनफ लगाई ननयमानसुार पेश गनुफ । 

 अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशानसुार वादी नेपाल सरकारको तफफ बाट 
उपन्यायाधीवक्ता मोहन खनालले पेस ्गरेको नलख्खत बहसनोट नमनसल संलग्न रहेको। 

 अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशानसुार प्रनतवादीहरु उद्धवराज चौलागाई, हेमननधी 
शमाफ र अरुण कुमार चौधरीको तफफ बाट ववद्वान अनधवक्ता श्री लभकुमार मैनालीले नमनत 
2078/7/23 मा पेश गरेको नलख्खत बहसनोट नमनसल संलग्न रहेको।  

 अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशानसुार प्रनतवादीहरु ववक्रम पाण्डे र ख्शव प्रसाद 
कोईरालाको तफफ बाट ववद्वान वररष्ठ अनधवक्ता श्री सशुील कुमार पन्त, ववद्वान वररष्ठ अनधवक्ता 
श्री शम्भ ुथापा, ववद्वान वररष्ठ अनधवक्ता श्री सनतश कृष्ण खरेल, ववद्वान अनधवक्ता श्री यादव 
प्रसाद ढुङ्गाना र ववद्वान अनधवक्ता श्री ख्शव प्रसाद कोईरालले नमनत 2078/7/25 मा पेश 
गरेको नलख्खत बहसनोट नमनसल संलग्न रहेको।  

 अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशानसुार प्रनतवादीहरु कमल प्रसाद रेग्मी, रववनाथ 
बाब ुशे्रष्ठ र आख्शषभर खनालको तफफ बाट ववद्वान वररष्ठ अनधवक्ता श्री उपेन्र केशरी न्यौपाने,  
ववद्वान अनधवक्ता श्री मख्णराज आचायफ र ववद्वान अनधवक्ता श्री मदन रेग्मीले नमनत 
2078/7/22 मा पेश गरेको नलख्खत बहसनोट नमनसल संलग्न रहेको।  

 अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशानसुार प्रनतवादी रमेश बस्नेतको तफफ बाट ववद्वान 
अनधवक्ता श्री समुन कुमार के.सी. र ववद्वान अनधवक्ता श्री रोचक रेग्मीले नमनत 
2078/7/22 मा पेश गरेको नलख्खत बहसनोट नमनसल संलग्न रहेको। 

 अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशानसुार प्रनतवादी नमन राज ढकालको तफफ बाट 
ववद्वान वररष्ठ अनधवक्ता श्री रंख्जत भक्त प्राधानाङ्ग,  ववद्वान अनधवक्ता श्री सरोज शे्रष्ठ  र 
ववद्वान अनधवक्ता श्री नारायण कोईरालाले नमनत 2078/7/22 मा पेश गरेको नलख्खत 
बहसनोट नमनसल संलग्न रहेको।  
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 अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशानसुार प्रनतवादी सबफदेब प्रसादको तफफ बाट ववद्वान 
वररष्ठ अनधवक्ता प्रा.डा श्री. रंख्जत भक्त प्राधानाङ्ग, ववद्वान अनधवक्ता श्री सरोज शे्रष्ठ  र ववद्वान 
अनधवक्ता श्री नारायण कोईरालाले नमनत 2078/7/22 मा पेश गरेको नलख्खत बहसनोट 
नमनसल संलग्न रहेको।  

 अदालतको नमनत 2078/7/7 को आदेशानसुार प्रनतवादी अरुण कुमार चौशरीको तफफ बाट 
ववद्वान वररष्ठ अनधवक्ता श्री मखु्क्त नारायण चौधरी र ववद्वान अनधवक्ता श्री सान ुडंगोलले नमनत 
2078/7/22 मा पेश गरेको नलख्खत बहसनोट नमनसल संलग्न रहेको। 

ठहर खण्ड 
 

129. ननयम बमोख्जम पेशी सखु्चमा चढी इजलास समक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दामा वादी नपेाल 
सरकारका तफफ बाट ववशषे सरकारी ववकलको कायाफलय, काठमाडौंका सहन्यायानधवक्ता श्री धबु्र कुमार 
चौहान, सहायक न्यायानधवक्ता द्वय श्री ववजयराज ख्घनमरे र श्री लक्ष्मी वकशोर शमाफले ननम्न बहस बुिँदा 
प्रस्ततु गनुफभयोाः- 
 नसक्टा नसचांई आयोजनामा जम्मा 43 वटा ठेक्काहरु लगाईएको छ। यो नेपाल सरकारको लगानी 

रहेको राविय गौरवको आयोजना हो। 43 वटा ठेक्का सम्िौता मध्ये SIP/MC/ICB/02 अन्तगफत 
चेनेल 17+700 देख्ख 35+000 मा ववपक्षीहरुले गलत नडजाइन गरी ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख 
भएको गणुस्तर जािँच नगरी कमजोर र गणुस्तरवहन नहर ननमाफण गरेको कारण नमनत 
2075/4/7 मा नहरमा क्षनत पगु्न गएको हो। 

 उक्त स्थानमा नहर ननमाफणका ववषयमा ववगत देख्ख नै अध्ययन भई प्रनतवेदनहरु पेश भएका 
नथए। सन ् 1980 मा Lahmeyer international GMBT ले नहर ननमाफणको लानग संम्भाब्यता 
अध्ययन गरेको नथयो। त्यसको प्रनतवेदनमा त्यहािँको माटोमा रहेको गणुस्तरका ववषयमा उल्लेख 
भएको देख्खन्छ। माटोको गणुस्तरलाई ववचार गरेर नहरको नडजाइन गनुफपनेमा त्यसलाई बेवास्ता 
गररएको छ। ठेक्का सम्िौता गदाफ प्रनतवेदनहरु अध्ययन नै नगरी, ती प्रनतवेदनहरुमा त्यहािँको 
माटोको गणुस्तरका ववषयमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई अनदेखा गररएको छ। उक्त स्थानमा 
घलुनशील तथा गणुस्तरवहन माटो रहेको भन्न े कुराको जानकारी हुिँदाहदैु पनन नहरको गलत 
नडजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्िौता गररएकोछ। 

 ठेक्का सम्िौता गदाफ ववगतमा भएका अध्ययनले औल्याएको साथै आिँखाले देख्न सवकन ेघलुनशील 
तथा गणुस्तरवहन माटो रहेको भन्न े कुरा स्थलगत ननररक्षणबाट तयार भएका प्रनतवेदनहरुले 
देखाएका छन।् यस्तो अवस्थामा त्यहािँ नहर ननमाफण गने गरी सम्िौता गदाफ गणुस्तरयकु्त नहर 
ननमाफण गनफ आवश्यक पने र उपयकु्त हनु े गणुस्तर परीक्षण सम्बन्धी प्रावधान नै सम्िौतामा 
नराखी गलत तवरबाट ठेक्का सम्िौता गररएको छ। 

 नहर ननमाफण गने क्रममा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका सबै गणुस्तर पररक्षणहरु गररएको 
छैन।त्यहािँ रहेको घलुनख्शल माटो (Dispersive soil) को प्रयोग गरी नहरको Embankment तथा 
concrete lining को ननमाफण गररएको छ। माटोको उख्चत गणुस्तर पररक्षण नगरी गणुस्तरवहन 
नहर ननमाफण गरेको कारण नहर भख्त्कएर क्षनत पगेुको हो। 
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 ठेक्का सम्िौता गदाफ नहर ननमाफण गदाफ प्रयोग गररन ेमाटोको गणुस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा 
माटोको Particle size, Atterbergs limits, Moisture density relationships source, Natural 

moisture content र Field density गरी ५ वटा परीक्षणहरु (Tests) अननवायफ रुपमा गनुफपने 
प्रावधान राख्खएकोमा Particle Size र Atterbergs limits को Test नै नगररएको कारण माटोको 
गणुस्तर समयमा नै थाहा हनु सकेन। यसकारण घलुनशील माटो पख्ग्लएर जािँदा नहर भख्त्कन 
गयो। ववपक्षीहरुको आपसी नमलेमतोमा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख भएको माटो परीक्षण नगररएका 
कारण नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पगु्न गयो। 

 उक्त नहर ननमाफणकै क्रममा पटक पटक भख्त्कएको अवस्था छ। नहरमा परीक्षणको रुपमा पानी 
पठाउिँदा नहर भख्त्कएको अवस्थामा पनन Defect Notification Period मा भएका 
कनमकमजोरीहरुको ममफत संभार नगरी बदननयतसाथ Defect Notification Period व्यनतत गरी 
नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउने काम भएको छ। 

 प्रनतवादीहरुले गलत मनसायले राम्रोसिँग अध्ययन नै नगरी नहरको गलत ड्रइङ नडजाईन गरी 
सम्िौता गरेको, सम्िौता कायाफन्वयनको चरणमा पनन सम्िौतामा उल्लेख्खत माटोको पररक्षणहरु 
नगरेको, त्यसमा संलग्न परामशफदाताहरुले ननमाफण स्थलमा पटक पटक समस्याहरु देख्खंदा 
त्यसको समाधानका लानग समयमानै जािँच गनफ गराउन परामशफ नददएको, रािसेवक कमफचारीहरुले 
पनन समयमै समस्या पवहचान गरी गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफण गनफ आवश्यक ठाननएका माटो जािँच 
नगराएको र ठेकेदारको तफफ बाट पनन गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफण गरी DLP समाप्त गरी भकु्तानी 
नलई दावयत्व मकु्त भएको र बदननयतपूवफक गलत मनसायले काम गरी नपेाल सरकारलाई हानी 
नोक्सानी भएको हुिँदा प्रनतवादीहरुलाई आरोपदावीबमोख्जम सजाय गरी पाउिँ। 

130. प्रनतवादीहरु यवुराज क्षते्री भननन े यबु बहादरु क्षते्री र प्रनतवादी ववक्रम पाण्डेका तफफ बाट बररष्ठ 
अनधवक्ता श्री शम्भ ुथापा, अनधवक्ता श्री यादव प्रसाद ढंुगाना, प्रनतवादी ववक्रम पाण्डेका तफफ बाट बररष्ठ 
श्री अनधवक्ता शनुसल पन्त र बररष्ठ अनधवक्ता श्री सनतष कृष्ण खरेलले ननम्न बहस बुिँदा प्रस्ततु 
गनुफभयोाः- 
 यो ठेक्का सम्िौता नस.वट.नस.ई. र कालीका कन्स्ट्रक्सनको संयकु्त लगानी (Joint venture) मा 

गररएको हो। नस.वट.नस.ई. एक चाइननज कम्पनी हो, यसको 74 प्रनतशत सेयर रहेको र हाम्रो 
पक्ष ववक्रम पाण्डे कानलका कन्स्ट्रक्सनका प्रमखु तथा यवुबहादरु क्षेत्री आनधकाररक प्रनतननधी 
रहेकोमा कानलका कन्स्ट्रक्सनको जम्मा 26 प्रनतशत मात्र शेयर रहेकोछ। संयकु्त लगानी रहेको 
ठेक्का सम्िौताका ववषयमा हाम्रो पक्षलाई मात्र पवुाफग्रह राखी प्रस्ततु मदु्दा दायर गररएको छ। 

 यो ठेक्का सम्िौता नमनत 2068/9/14 मा भई नमनत 2072/1/19 मा काम सम्पन्न भएर 
आयोजना हस्तान्तरण भैसकेको नथयो। त्यसको DLP (Defect Liability Period) थप गरेर पनन नमनत 
2073/1/19 मा म्याद सवकएको र DLP सवकएर पनन लामो समयपनछ नमनत 2075/4/4 
मा नहरमा क्षनत भएको हुिँदा उक्त क्षनतको दावयत्व हाम्रो पक्षले ब्यहोनुफ पने होइन। 
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 DLP नभत्र नहरमा भएको क्षनत सच्याउन पत्रचार गरेकोमा त्यसलाई आयोजनाले सच्चायो, त्यस 
पनछ कुनै पनन पत्राचार समेत भएको छैन, DLP सवकएको हुिँदा नबनग्रएको नहर नेपाल सरकारले 
बनाएर हाल नहर सचुारु छ। 

 बािँध भख्त्कनकुो कारण Dispersive Soil (घलुनशील माटो) भएको कारण हो भननएको छ। 
सम्िौतामा नै त्यहीको माटो प्रयोग गरेर बािँध बनाउनपुने भननएकोछ। यदद Design मा Defect छ 
भने त्यसमा ठेकेदारको गल्ती हुिँदैन। 

 अध्ययनले Dispersive Soil को कारण बािँध भख्त्कएको हो भन्ने ननष्कषफ ननकालेकोमा नहर 
ननमाफणको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा भएका पूवफ अध्ययनहरुले त्यहािँ त्यस्तो माटो रहेको कुरा 
उल्लेख गरेका छैनन।्यस पवुफ यस ववषयमा कुनै Issue उठेको पनन छैन। ववज्ञहरुको बयान तथा 
बकपत्रबाट पनन यस अख्घ Dispersive Soil का ववषयमा नेपालमा अध्ययन वा जािँच भएको, यस 
ववषयमा ववज्ञहरुलाई पूवफ जानकारी रहेको भन्न ेदेख्खदैन। 

 सम्िौतामा उल्लेख गररएको माटोको गणुस्तर परीक्षण सम्बन्धी ५ वटा प्रावधानबाट पनन 
Dispersive Soil को ववषयमा जानकारी हनुसक्ने नथएन।Atterberg's Limits Test र Particle Size 

Test को Result कस्तो आउनपुने हो भन्न ेकुरा सम्िौतामा उल्लेख छैन ।साथै यो Test बाट पनन 
Dispersive Soil को ववषयमा जानकारी हुिँदैन। 

 भ्रष्टाचारको कसरु प्रमाख्णत हनुको लानग बदननयत देख्खनपुछफ। नेपाल सरकार नसंचाई ववभागका 
फरक फरक समयमा कायफरत रहेका आयोजना ननदेशकहरु र नस.नड.ई. हरुले हाम्रो पक्षसिँग 
नमलेमतो गनुफपने, सबै जनाले बदननयत राखेर काम गनुफपने कुनै कारण छैन।यसो गरे भन्न ेआधार 
पनन छैन। 

 हाम्रो पक्षले गरेको कामको गणुस्तरमा प्रश्न उठेको छैन।सम्िौता बमोख्जम काम गरे वापत प्राप्त 
हनुे प्रनतफल बाहेक अन्य लाभ नलएको भन्ने आधार छैन। यदद करारीय दावयत्व परुा गने क्रममा 
कनमकमजोरी देख्खएको अवस्था भए सम्िौतामा उल्लेख भए बमोख्जमकै उपचार खोज्न ुपदफछ। 
हरेक करारीय काममा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउिँदा ब्यवस्थापकको ननणफय गने क्षमतामा नै 
नकारात्मक अषर पनफसक्छ। हाम्रो पक्षले गैरकाननुी लाभ ननलएको हुिँदा आरोवपत कसरुबाट 
सफाई पाउनपुछफ। 

131. प्रनतवादीहरु उद्धव चौलागाई, हेमननधी शमाफ र अरुण कुमार चौधरीका तफफ बाट बररष्ठ अनधवक्ता द्वय श्री 
लभ कुमार मैनाली र श्री मखु्क्त प्रधान, अनधवक्ताहरु श्री राम ख्घनमरे र श्री सान ुडंगोल तथा प्रनतवादी 
उद्धव चौलागाईका तफफ बाट अनधवक्ता श्री भोला चौलागाईले ननम्न बहस बुिँदा प्रस्ततु गनुफभयोाः- 

 प्रनतवादीहरु आयोजनाको लानग सल्लाहकार संस्था ERMC का प्रनतनननधको डाइरेक्टर, आनधकाररक 
प्रनतनननध र वटम नलडर हनु। ERMC परामशफदाता कम्पनी हो ।यसले नसक्टा नसचाई आयोजनामा 
संस्थाको तफफ बाट परामशफ ददने क्रममा ववनभन्न ब्यख्क्तहरु संलग्न भई काम गरेकाछन।् यस 
क्रममा फौजदारी कानून (Criminal Law) को उल्लघंन भएको भएको ब्यख्क्तले के कस्तो गलत 
परामशफ ददएर कानून उलंघन गरेका हनु, पवहचान गरी अनभयोजन हनुपुथ्यो। सवह तररकाले 
अनभयोजन भएको छैन। 



वादी नेपाल सरकार वव.ववक्रम पाण्डे समेत मदु्दा: भ्रष्टाचार (अननयनमतता), मदु्दा नं. ०७5-CR-०123, फैसला पषृ्ठ 196 

 परामसफदाताले आफूले पाएको Term of Reference (TOR) बमोख्जम काम गनुफपने हनु्छ। आफूलाई 
नतोवकएको र नभननएको काम गनफ नमल्दैन। हाम्रो पक्षहरुको TOR मा कतै पनन माटो पररक्षण 
गनुफपछफ भननएको छैन। 

 Dispersive Soil का ववषयमा माटो जािँच गने प्रचलन पनन नथएन र प्रववनध पनन नथएन। सम्िौतामा 
उल्लेख्खत २ वटा Tests नगनुफ तथ्य सम्म हो तर त्यो कसरुजन्य कायफ हनुसक्दैन। 

 आयोजना सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भैसकेको, हाम्रो पक्षले Project छोनडसकेको अवस्था छ। 
Criminal Charge लगाउन Crime गरेको, त्यसका लानग Plan गरेको, Crime Complete भएको 
देख्खनपुदफछ। भ्रष्टाचार हनुका लानग बदननयत राखेर गलत मनसायका साथ काम गरी आफूलाई 
फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको तथ्य स्थावपत हनुपुनेमा प्रस्ततु मदु्दामा त्यस्तो 
अवस्था देख्खदैन। 

 Dispersive Soil नाङ्गो आिँखाले हेरेर थाहा पाउन सवकन े ववषय होइन। नसंचाई ववभागको नमनत 
2077/12/6 को प्राववनधक प्रनतवेदनमा नहरमा घलुनशील माटोको उपख्स्थनत भेवटन ु दखुत 
संयोग मात्र हो भन्न ेउल्लेख छ। इख्न्जननयररङ्ग कायफमा चनुौतीका ववचमा संम्भावना खोजेर कायफ 
प्रारंभ गररएको हनु्छ। सबैमा आशंकाको दृवष्टले हेने अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्नधान आयोगको 
अनसुन्धान नै त्रटुीपणुफ छ। 

 अदालतको आदेश बमोख्जम ववज्ञ प्राववनधकहरुको स्थालगत ननरीक्षणबाट प्राप्त प्रनतवेदनबाट हाल 
नहरमा भएको क्षनत पनुननफमाण भई सचुारु भैसकेको भन्न ेदेख्खन्छ। 

132. प्रनतवादीहरु ददनलप बहादरु काकी, सरोजचन्र पख्ण्डत, सयुफदेव क्षते्री, योगेन्र नमश्र, श्याम बहादरु काकी, 
शसुीलचन्र देवकोटा, कृष्ण प्रसाद सवेुदी, प्रमेराज ख्घनमरे, ववरनसंह धामी र प्रकाश बहादरु काकीका 
तफफ बाट बररष्ठ अनधवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा बररष्ठ अनधवक्ता श्री हरर प्रसाद उप्रतेी र अनधवक्ता 
श्री सभुाष आचायफले ननम्न बमोख्जम बहस गनुफभयोाः- 

 हाम्रो पक्षहरु प्राववनधक ब्यख्क्त इख्न्जननयरहरु हनु। नसक्टा नसचाई आयोजनामा कोवह योजना 
ननदेशकको रुपमा, कोवह नसननयर नडनभजनल इख्न्जननयरको रुपमा तत्कानलन समयमा कायफ गरेका 
ब्यख्क्तहरु हनु। सम्िौतामा लेख्खएको सबै परीक्षणहरु गनफ जरुरी छ भनेर ननजहरुले आयोजना 
प्रमखु लगायत कतै जानकारी नगराएको भन्न े अनभयोगदावी रहेकोमा परीक्षण नभएको कायफ 
आफैँ मा अपराध हनु सक्दैन। यो ननरपेक्ष दावयत्व अन्तगफतको मदु्दा होइन, यसलाई सापेक्षतामा 
हेररनपुदफछ। भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 को दफा 8 अन्तगफतको कसरुको अनभयोगदावी हुिँदा 
यसलाई सम्वद्ध प्रमाणका आधारमा प्रमाख्णत हनु सक्छ वा सक्दैन भनेर हेररनपुदफछ। 

 नसक्टा नसचाई आयोजनामा धेरै वटा ठेक्काहरु लागेकामध्ये यो ICB/02 मा समस्या देख्खयो।अन्य 
ठेक्कामा भएकै रीतले यसमा पनन काम भएको र गणुस्तर जािँच भएको हुिँदा यसमा मातै्र 
बदननयतपूवफक काम गररयो भन्न ेदावी गलत हो। 

 नहरमा क्षनत पगु्नकुो कारण त्यहािँ भएको माटोको गणुस्तर Dispersive Soil (घलुनशील) माटो हनु ु
हो भन्न ेववज्ञहरुको भनाई रहेकोमा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख्खत ५ वकनसमको Tests बाट सो कुरा 
थाहा पाउन सवकदैन भन्न ेकुरा ववज्ञका रुपमा रहेका सरकारी साक्षीहरुको बकपत्रबाट नै खलेुको 
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छ। अनभयोगपत्रको पेज नं. 26(क) 15.6 मा नै Double hydrometer test method बाट त्यहािँ 
Highly dispersive clay भएको भन्न े कुरा Geotechnical and Assiciates Pvt. Ltd. Bokhetdole, 

Lalitpur ले December, 2016 मा ददएको प्रनतवेदनबाट देख्खएको भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले ठेक्का 
सम्िौतामा उल्लेख्खत ५ वटा Tests मध्ये Atterbergs Limits Test र Particle size Test नगरेकै 
कारण Dispersive Soil को ववषयमा थाहा हनु सकेको नथएन।यो समस्या समयमा नै थाहा नभएको 
कारण गलत तररकाले नहर बनाईयो भन्ने दावी तथ्यसंगत छैन। Dispersive Soil को ववषयमा 
थाहा पाउन Double Hydrometer test गनुफपने रहेछ भन्न े देख्खएको र सो परीक्षण गनुफपछफ भनी 
सम्िौतामा उल्लेख नभएको हुिँदा जानीजानी बदननयत राख्ख माटोको Test गनफ कतै जानकारी 
नगराएको भन्न ेबादी दावी तकफ संगत छैन। 

 सतहमा नै देख्खने, सददयौंदेख्ख रहेको घलुनशील माटोको बनोटलाई अनदेखा गररयो भन्न े
अनभयोगदावी देख्खन्छ तर माटोको गणुस्तर पररक्षणबाट मात्र उक्त कुरा थाहा पाइने हो। त्यहािँ 
त्यस वकनसमको माटो भएको पवुफजानकारी हुिँदाहुिँदै जोख्खम मोलेर नडजाइन गनुफपने, लगानी गनुफपने 
र हाम्रो पक्षहरुले सरसल्लाह र जानकारी नददनपुने कारण के नथयो ? त्यसबाट प्रनतवादीहरुले के 
कसरी र कनत लाभ प्राप्त गरे भन्न ेकुरा अनभयोगदावीमा खलेुको छैन। 

 अध्ययन प्रनतवेदनबाट नहरको हालको अवस्था दरुुस्त छ भन्न े देख्खएकोछ। प्रकृनतको कायफ 
कारणले समस्या आएको नथयो। त्यसमा बदननयत नथयो भन्न ेकुरा प्रमाणबाट पषु्टी नभएको हुिँदा 
हाम्रो पक्षहरुले आरोवपत कसरुबाट सफाई पाउनपुछफ। 

133. प्रनतवादीहरु नमनराज ढकाल र सवफदेव प्रसादका तफफ बाट बररष्ठ अनधकक्ता डा. श्री रख्ञ्जतभक्त प्रधानाङ्ग, 
अनधवक्ता श्री सरोज शे्रष्ठ र अनधवक्ता श्री नारायण कोइरालाले बहसका क्रममा ननम्न बुिँदाहरु प्रस्ततु 
गनुफभयोाः- 
 प्रनतवादीहरु नमनराज ढकाल इख्न्जननयर तथा सवफदेव प्रसाद आयोजना ननदेशक भई काम गरेका 

ब्यख्क्तहरु हनु। ननजहरु दबैु जना ठेक्का सम्िौता गने चरणमा नै उक्त आयोजनामा संलग्न रही 
कायफ गदाफ सम्पूणफ सरोकारवाला तथा जानकारहरुसिँग गहन छलफल, ववस्ततृ अध्ययन तथा 
अनसुन्धान र तयारी ववनै ववगतमा भएका अध्ययनहरुलाई आनदेखा गरी हतारमा ठेक्का सम्िौता 
गरी आनथफक लाभ नलई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गरेको भन्न ेअनभयोगदावी देख्खए पनन प्रनतवादीहरुले 
सरोकारवालासिँग छलफल गनुफपने नथयो/को छुटे भन्न ेकुरा अनभयोगमा उल्लेख छैन। 

 नसक्टा नसचाई आयोजनामा ननमाफणका लानग ववगत लामो समय देख्ख अध्ययन भएकोछ। सन ्
1980 मा भएको Lahmeyer International GMBH ले अध्ययन गरी पेश गरेको प्रनतवेदन र 
त्यसपनछ भएका पटक पटकका अध्ययन प्रनतवेदनहरुलाई अध्ययन गरी आयोजनाको ड्रइङ 
नडजाइन गरी सम्िौता गररएको हुिँदा हतारमा सम्िौता गरेको भन्न ेआरोपदावी तथ्य संगत छैन। 

 यो सम्िौता सन ् 1980 मा भएको अध्ययनमा आधाररत भएर गररएको र उक्त अध्ययनमा 
माटोको टेष्ट पनन भएको छ र अगानड नै भैसकेको टेष्टहरु पनछ गनफ आवश्यक नहुिँदा नगररएको 
हो। 
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 यो करार सम्िौता सम्पन्न भैसकेको आयोजना हो। करारीय ववषयमा भ्रष्टाचारको मदु्दा चल्न 
सक्दैन। भ्रष्टाचार हनुको लानग गैरकानूनी लाभ नलएको देख्खनपुछफ। भ्रष्टाचारमा कसैलाई फाइदा 
परु् याउनेउदे्दश्यले आपसी नमलेमतोमा काम भएको देख्खनपुदफछ। प्रनतवादीहरुका ववचमा नेपाल 
सरकारलाई हानन परु् याउनेसामवुहक मनसाय नथयो भन्न ेकुरा कसरी स्थावपत हनुसक्छ ? 

 प्रनतवादीहरुका नबरुद्धमा ववगोमा दावी समेत छैन। ववगोमा दावी समेत नभएको आरोपपत्र पवुाफग्रह 
राखी दायर भएको छ। भ्रष्टाचारमा आफूलाई फाईदा र नेपाल सरकारलाई हानी पाने काम 
गरेको देख्खनपुनेमा के कनत ववगो रकम हानी नोक्सानी भयो भन्न ेदावी समेत नदेख्खिँदा आरोपपत्र 
खारेज हनुपुदफछ। 

134. प्रनतवादीहरु रववनाथ बाब ुशे्रष्ठ, कमल प्रसाद रेग्मी  र  आख्शषभर खनालका तफफ बाट बररष्ठ अनधवक्ता 
श्री उपेन्र केशरी न्यौपान ेर अनधवक्ता श्री मदन रेग्मीले ननम्न बहस बुिँदा प्रस्ततु गनुफभयोाः- 
 प्रनतवादी मध्येका कमल प्रसाद रेग्मीले SIP/ML/ICB/02 को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक 

गने सनमनतमा संयोजक भई कायफ गरेका र प्रनतवादीहरु रववनाथ बाब ुशे्रष्ठ र आख्शषभर खनाल 
उक्त सनमनतको सदस्य भई काम गरेकोमा नहर ननमाफण गदाफ सरोकारवाला तथा जानकारहरुसिँग 
गहन छलफल, ववस्ततृ अध्ययन, नहर ननमाफणमा प्रयोग हनुे माटोको पररक्षण तथा त्यसको ववस्ततृ 
अध्ययन ववनै सम्िौता गरेको भन्न े आरोपदावी रहेकोमा सो कायफ गदाफ को सरोकारवाला र 
जानकार व्यख्क्तसिँग छलफल भएन र के अध्ययन भएन, कस्तो अध्ययन हनुपुने नथयो भन्न ेकुरा 
आरोपपत्रमा उल्लेख गनफ सकेको छैन। नडजाईन, ड्रइङ तथा लागत अनमुान गदाफ स्थानीय तथा 
आयोजनाका प्राववनधकहरुसिँग पटक पटक छलफल भएको छ। 

 हतारमा सम्िौता गरेको भन्न ेआरोपदावी देख्खन्छ तर सरोकारवालासिँग पटक पटक छलफल 
गरेर, नडजाइन तथा ड्रइङ तयार भएको छ। ववभागका तत्कालीन महाननदेशक, 
उपमहाननदेशकहरुसिँग छलफल भएको छ। ननजहरुको स्वीकृती र नसफाररसमा लागत अनमुान 
गरी सम्िौता गररएकोछ। 

 पवहले भएका अध्ययनबाट तयार भएका कुनै पनन प्रनतवेदनले Dispersive Soil को बारेमा उल्लेख 
गरेका छैनन। यो प्रोजेक्टलाई आनधकाररकता ददन ेननदेशक र उपननदेशकलाई मदु्दा नचलाउने र 
अरुलाई मदु्दा चलाउने अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको ननणफय नै ववभेदपणुफ छ। 

 Detail Project Report (DPR) ववना काम गरेको भन्न े आरोपदावी गलत छ। वहजो DPR 

भननन्थ्यो।यसमा Feasibility Study भएको छ।यी दवैु एउटै उदे्दश्यका लानग गररन ेअध्ययन हनु। 
ववज्ञहरुले गरेका बकपत्रबाट Feasibility Study गरेपनछ DPR गनुफपने आवश्यक छैन भन्ने प्रष्ट 
भएको छ। 

 अध्ययन कनमटीले ववगतमा भएका अध्ययन प्रनतवेदनहरुले औल्याएका सिुावहरुलाई मनन गरी 
यो ड्रइङ, नडजाइन गरेकोछ। यस क्रममा Lahmeyer International GMBH को प्रनतवेदन, नसचाई 
तथा जलवाय ु ववज्ञान ववभागको प्रनतवेदनलाई ध्यानमा राखी नहरमा Seepage losses घटाउन 
(Lining) राख्खएको र Deep cuts मा Slope Protection गनफ चपरी लगाउने जस्ता प्रस्ताव गररएका 
छन।् 
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135. प्रनतवादी रमेश बस्नते तफफ बाट अनधवक्ताहरु श्री समुन कुमार के.सी., श्री रोचक रेग्मी र श्री प्रमोद 
रेग्मीले ननम्न बहस बुिँदा प्रस्ततु गनुफभयोाः- 
 प्रनतवादी रमेश बस्नेत आयोजनाका तत्कालीन ननदेशक हनु।्प्रनतवादीले सम्िौतामा उल्लेख्खत 

माटोको गणुस्तर पररक्षण सम्बन्धी प्रावधानको जानीजानी पालना गरेनन ् भन्न े आरोप दावी 
रहेकोमा सम्िौतामा उल्लेख्खत ५ वटा पररक्षणहरु मध्ये ३ वटा पररक्षण तोवकएको संतयामा नै 
भएको छ। बािँकी २ वटा Particle Size र Atterberg's Limits Test नगदैमा बदननयत राखेर 
नगरेको भन्न ेअथफ गनफ नमल्दैन। 

 नहर भत्कनकुो कारण त्यहािँ भएको Dispersive Soil हो भन्न े कुरा अध्ययन प्रनतवेदनबाट 
देख्खएकोछ। Dispersive Soil र प्रनतवादी रमेश बस्नेतका ववचमा कुनै सम्बन्ध छैन। ठेक्का 
सम्िौताको अवनध नभतै्र भख्त्कएको नहर वयनै प्रनतवादीको कायफकालमा ठेकेदारबाटै ममफत 
गराईएको हो। नहर ननमाफण सम्पन्न भएर त्यसको DLP पनन समाप्त भैसकेपनछ नहरमा क्षनत पगेुको 
अवस्था हो। नमनत 2075/4/7 मा भख्त्कएको नहरको बािँध नेपाल सरकारले एक प्रस्ताव 
पाररत गरी ननमाफण सम्पन्न गररसकेकोछ। 

 ममफत सम्भार अवनधको लानग नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनीबाट धरौटी वापत कट्टा गरेर 
नतरेको ५% रकम DLP सवकएर पनन अिै वफताफ गररएको छैन। यदद ठेकेदारसिँग नमलेमतो गरी 
रकम खाने उदे्दश्य रहेको भए ननयम बमोख्जम वफताफ गदाफ हनु ेरकम पनन वफताफ नगरी राख्न ेहुिँदैन 
नथयो। 

 DLP अवनध बढाउन प्रयास नगरेको भन्न ेअनभयोगदावी देख्खए पनन 2075/4/7 मा नहरमा क्षनत 
पगेुको हुिँदा अनधकतम DLP अवनध बढाउिँदा पनन उक्त नमनत सम्म जाने अवस्था नथएन। यसमा 
Taking Over Certificate issue गरेको छैन, ठेक्काको Final bill payment भएको छैन, Performance 

Certificate issue नगरेको अवस्था छ। यसमा हाम्रो पक्षले बदननयत राखेर काम नगरेको हुिँदा 
भ्रष्टाचारको आरोपदावी पगु्न सक्दैन। 

136. यसरी, दवैु पक्षको तफफ बाट उपख्स्थत ववद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस सनुी नमनसल हेदाफ प्रस्ततु 
मदु्दामा नहर ननमाफण आयोजनाको शरुुवाती चरणदेख्ख अख्न्तम चरण सम्म ननमाफण कायफमा ववनभन्न 
हैनसयतमा रहेर काम गने आयोजना प्रमखु, सल्लाहकार, प्राववनधक, ठेकेदार लगायतका ब्यख्क्तहरुलाई 
प्रनतवादी कायम गरी मदु्दा दायर भएको र नहर ननमाफणको नडजाइन गदाफ देख्ख नै त्रटुी गररयो भन्न े
दावी नलईएको पाईन्छ। राविय गौरवको नसक्टा नसचाई आयोजनाको ननमाफण कायफ शरुु गनुफभन्दा 
पवहले त्यस अख्घ सो आयोजनाका ववषयमा ववनभन्न समयमा भएका अध्ययन प्रनतवेदनहरुलाई अनदेखा 
गररयो। ननमाफण शरुु हनुभुन्दा पवहले सम्बख्न्धत परामसफदाताबाट ववस्ततृ रुपमा सो आयोजना स्थलको 
शकु्ष्म अध्ययन नगरी नै नडजाइन गररयो। त्यस्तै, ननमाफण शरुु भएपनछ आयोजनाका प्राववनधक 
कमफचारीहरुबाट पयाफप्त मात्रामा अनगुमन भएन। समयमा अनगुमन नगनाफले समयमा नै समस्या 
पवहचान गरी त्यसको समाधान हनुसकेन। नहरको ननमाफण सम्पन्न भएर DLP पनन समाप्त भएको, 
उक्त नहरमा पवहलो चोटी असफल परीक्षण भएपनछ पनु पानी पठाई परीक्षण समेत नगरेको साथै 
DLP थप पनन नगरेको, ठेकेदारलाई दावयत्वबाट उन्मखु्क्त ददएको छ। अब, सो नहर पनुरननमाफणका 
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लानग कररव २ अरब रुपैयािँको लागत अनमुान तयार पारेको भनी बखु्िन आएको हुिँदा नेपाल 
सरकारलाई ठूलो आनथफक दावयत्व बहन गनुफपने अवस्था शृ्रजना भएको छ।स्थलगत ननरीक्षणबाट 
नहरको Embankment ननमाफण कायफ गणुस्तरीय नदेख्खएको भन्न े अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको ननष्कषफ रहेको देख्खन्छ।प्रनतवादीहरुले गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफणको लानग अपररहायफ रहेका 
र अननवायफ ठाननएका गणुस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधान नराखी सम्िौता गरेको र सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका माटो पररक्षण सम्बन्धी सबै सतफहरु पालना पनन नगरी बदननयत साथ काम गरेको 
भन्न े आरोपदावी नलएको देख्खन्छ। प्रनतवादीहरु मध्येका नसक्टा नसचाई आयोजनाका तत्कानलन 
आयोजना ननदेशक सवफदेव प्रसाद, नस.नड.ई. मीनराज ढकाल, आयोजना ननदफशकहरु सरोजचन्र 
पख्ण्डत, ददनलप बहादरु काकी, सखु्शलचन्र देवकोटा, कृष्ण प्रसाद सवेुदी, प्रमेराज ख्घनमरे, बीरनसंह 
धामी र प्रकाश बहादरु काकी, इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मी, नस.नड.ई. रववनाथ बाव ु शे्रष्ठ र 
आख्शषभर खनालको हकमा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 को दफा ८ को उपदफा (३) को 
आरोपदावी नलएको देख्खन्छ। त्यस्तै, आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीका प्रमखु ववक्रम पाण्डे, प्रनतनननध 
यबु बहादरु क्षेत्री, परामसफदाता ERMC का Team Leader अरुण कुमार चौधरी, ERMC का 
आनधकाररक प्रनतनननध हेमनीनध शमाफ र म्यानेख्जङ डाइरेक्टर उद्धव चौलागाईका हकमा भ्रष्टाचार 
ननवारण ऐन 2059 को दफा 8 को उपदफा (४) को आरोपदावी नलएको पाईन्छ।  

137. उल्लेख्खत तथ्यगत वववरण रहेको प्रस्ततु मदु्धामा ववद्धान कानून व्यवसायीहरुको बहस ख्जवकर, बहसनोट 
आरोपदावी, प्रनतवादीहरुले गरेको बयान ब्यहोरा समेतका नमनसल संलग्न प्रमाणका आधारमा ववचार गदाफ 
ननम्न प्रश्नहरुमा केन्रीत रही आरोपदावी पगु्न सक्छ वा सक्दैन भन्न े ववषयमा न्याय ननरुपण गनुफपने 
देख्खयोाः- 
(क) करारीय दावयत्वको ववषयमा काम सम्पन्न भई सम्िौता अवनध समाप्त भैसके पिात भ्रष्टाचारमा 

मदु्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन? 

(ख) अदालतको आदेशानसुार नहर सञ्चालनका सम्बन्धमा ववज्ञहरुले ददएको नमनत 2077।12।06 
को प्राववनधक प्रनतवेदन ग्राह्य हनुसक्छ वा सक्दैन ?  

(ग) नसक्टा नसचाई आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) मा नहरमा क्षनत पगु्नकुो 
मतुय कारण केलाई औल्याईएको छ ? 

(घ) आयोजनाको सम्िौता गदाफ माटो पररक्षण सम्बन्धमा के कस्ता प्रावधान राख्खएको छ? सो 
आयोजनाका सम्बन्धमा त्यस अख्घ भएका अध्ययन प्रनतवेदनमा माटोको गणुस्तर जािँचका 
सम्बन्धमा के कुरा उल्लेख भएका छन।् त्यसलाई आयोजना ननमाफण गदाफ अनदेखा गररएको 
अवस्था हो, होइन ? 

(ङ) Dispersive Soil (घलुनशील माटो) के हो? ठेक्का सम्िौताको चरणमा वा कायाफन्वयनको चरणमा 
जानीजानी यस सम्बन्धी माटो जािँच नभएको/नगररएको भन्न ेअवस्था देख्खन्छ वक देख्खदैन? 

(च) संयकु्त उपक्रम (JV) मा सािेदारहरुको भनूमका वा दावयत्व के हनुे हो ? 

(छ) क्षनतग्रस्त नहर ननमाफणमा नेपाल सरकारले खचफ गरेको रु.1,12,37,990।32 का सम्बन्धमा 
प्रनतवादी ननमाफण व्यवसायीबाट सोधभनाफ पाउन सक्ने हो वा होइन? 

(ज) प्रनतवादीहरुले आरोपदावीबमोख्जमको कसरु गरेको हनु वा होइनन? 
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(ि) प्रनतवादीहरुलाई आरोपदावीबमोख्जम सजाय हनुे हो वा होइन? 

138. ननणफयका क्रममा करारीय दावयत्वको ववषयमा सम्िौताबमोख्जम काम सम्पन्न भैसकेको, सम्िौता 
अवनध पनन समाप्त भैसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार मदु्दा चल्न सक्छ सक्दैन ? भन्न े पवहलो प्रश्नतफफ  
ववचार गदाफ प्रस्ततु मदु्दामा नमनत 2068/09/14 मा नसक्टा नसचाई आयोजनाको नहर ननमाफणको 
लानग ठेक्का सम्िौता भएको, सो सम्िौताका आधारमा छुट्टाछुटै्ट ३ वटा ठेक्काहरु भएको र त्यस मध्ये 
मानथ उल्लेख्खत SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) को ठेक्का सम्िौता भई नमनत 
2072/01/19 मा काम सम्पन्न भएको र त्यसको DLP पनन १ वषफ थप भई नमनत 
2073/1/18 मा सवकएको  र त्यसमा दोस्रो पटक थप भई 2073/10/02 मा सवकएको भन्न े
देख्खन्छ। यस आयोजनामा एक पटक DLP अवनध नभतै्र नहर भख्त्कएर क्षनत पगेुको अवस्थामा 
त्यसलाई ठेकेदार कम्पनीले नै ममफत गरेको र DLP अवनध सवकएपनछ पनुाः नमनत 2075/4/7 मा 
नहर भख्त्कएर क्षनत पगेुको भन्न ेदेख्खएको छ। यसरी करार सम्िौता बमोख्जम कायफ सम्पन्न भैसकेर 
आयोजना हस्तान्तरण भई DLP अवनध पनन समाप्त भैसकेपनछ उक्त कामका सम्बन्धमा अब भ्रष्टाचारको 
मदु्दा चल्न सक्दैन भन्न े प्रनतवादीका कानून व्यवसायीहरुको बहस ख्जकीर रहेको पाइदा सवफप्रथम 
त्यसतफफ  वववेचना गनुफपने देख्खयो। 

139. मलुकुी देवानी सवहंता 2074, को दफा 504 मा "दईु वा दईु भन्दा बवढ व्यख्क्तहरुबीच कुनै काम 
गनफ वा नगनफका लानग कानूनबमोख्जम कायाफन्वन गनफ सवकन े कुनै सम्िौता भएमा करार भएको 
मानननेछ" भननएको छ। यस आधारमा नसक्टा नसचाई आयोजनाको नहर ननमाफण गनफ नेपाल सरकार 
र ननमाफण व्यवसायी वीच भएको करार एक सम्िौता हो।उक्त सम्िौता त्यसका पक्षहरुका ववचमा 
कानून सरह लाग ुहनुे बाध्यकारी व्यवस्था हो। करारबाट शृ्रख्जत दावयत्व परुा गनफ करारका पक्षहरु 
बाध्य हनुे भन्न ेयसको सामान्य नसद्धान्त हो। करारका पक्षहरुले पालना गनुफपने शतफहरु, पक्षहरुको 
अनधकार र दावयत्वका साथै काम गदै जािँदा वववाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान कसरी गने भन्न े
प्रावधान पनन करारमा नै राख्खएको हनु्छ। सम्िौता कायाफन्वयनमा वववाद उत्पन्न भएमा सम्िौतामा 
उल्लेख गरेबमोख्जमको तररकाबाट वववादको समाधान गनुफपने हनु्छ। यो करारीय दावयत्व सम्बन्धी 
वववाद देवानी प्रकृनतको हर वहसाव र क्षनतपनुतफ रकम नलनेददन ेकुरामा गएर टुनगंने प्रकृनतको हनु्छ। 

140. प्रस्ततु मदु्दा करार सम्िौता बमोख्जम गरेको कामबाट उत्पन्न भएको वववादसिँग सम्बख्न्धत देख्खए 
तापनन नसक्टा नसचाई आयोजनामा भएको करारका पक्षहरु ववचको सम्िौताबमोख्जमको दावयत्व परुा 
नगरेको वा तोवकएका सतफहरु परुा नगरेको भन्न े करारका पक्षहरु ववचमा उत्पन्न भएको देवानी 
प्रकृनतको वववादको ववषय नभै सो ठेक्का सम्िौता गदाफ नै सरकारी पदानधकारीहरुले राम्रोसिँग अध्ययन 
नगरी त्रटुीपणुफ नडजायन सम्िौता गरेको र सम्िौता कायाफन्वयन गने क्रममा पनन रािसेवक, ननमाणफ 
व्यवसायी र परामशफदाता समेतले गणुस्तर कायम राखेर काम नगरेको, सम्िौताका पक्षहरुको आपसी 
नमलेमत्तोमा बदननयत राखेर गलत तवरबाट काम गरी पक्षहरुले आफूहरुलाई गैरकानूनी फाइदा र 
नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी परु् याएको भन्न े भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 ले पररभावषत 
कसूरसिँग सम्बख्न्धत फौजदारी दावयत्वको प्रश्न समेवटएको मदु्दा हो। 
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141. भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 को दफा ८(३) बमोख्जम कुनै पनन रािसेवकले आयोजनाको संभाब्यता 
अध्ययन देख्ख कायाफन्वयनको चरण सम्ममा आफुलाई गैरकाननुी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी 
परु् याउन ेउदे्दश्यले बदननयत राखेर काम गरेको देख्खन्छ भने भ्रष्टाचार मदु्दा चल्न सक्न,े त्यस्तै ऐनको 
दफा ८(४) बमोख्जम काम कारवाहीमा रािसेवक बाहेकका व्यख्क्तबाट सम्िौता ववपरीत गैरकानूनी 
लाभ परु् याउन ेवदननयतले कायफ गरेमा ननज उपर पनन भ्रष्टाचारमा मदु्दा चल्न सक्न ेप्रावधान रहेको 
देख्खन्छ।सावफजननक संस्थामा हनुे सावफजननक खररदका ववषयमा सावफजननक खररद ऐन, २०६३ तथा 
ननयमावली २०64 आकवषफत हनु्छ। तर त्यसमा अननयनमतता तथा भ्रष्टाचारको कायफ भएको पाईएमा 
भ्रष्टाचार ननवारणको उदे्दश्यबाट नननमफत भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, 2059 आकवषफत नहनुे भन्न ेप्रनतवादीका 
तफफ बाट उपख्स्थत ववद्वान कानून व्यवसायीको तकफ  मनानसव देख्खदैन। यदद कुनै पनन आयोजनाको 
काममा बदननयत राखेर गणुस्तर कायम नगरी काम भएको देख्खन्छ भने सम्िौता अवनध सवकएकै 
आधारमा उन्मखु्क्त पाउन सक्ने कानूनी छुट रहेको देख्खदैन। 

142. यसै सन्दभफमा  हाम्रो अदालती अभ्यासलाई हेदाफ खराव ननयत, बदननयतले अनभप्ररेरत भै आफूलाई लाभ 
र सरकारी ननकाय वा सरकारलाई नोक्सानी हनुे गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देख्खएमा करारीय 
काम कारवाहीको ववषयमा पनन भ्रष्टाचार मदु्दा चल्न सक्न े (ने.का.प. 2069, अंक 7 नन.नं. 
8859) भनी सम्माननत सवोच्च अदालतबाट नसद्धान्त कायम भएको पाइन्छ। यस्तै करारीय 
सम्बन्धको ववषयमा बदननयत राखेर कायफ गरेको पाईएमा भ्रष्टाचार मदु्दा चल्न सक्न े (ने.का.प. 
2076, अंक 11, नन.न. 10386, जगरनाथ प्रसाद, सोनाम ववरुद्ध नेपाल सरकार) भनी सम्माननत 
सवोच्च अदालतबाट अको मदु्दामा व्यातया भई नसद्धान्त समेत कायम भएको पाइन्छ। यसरी करारीय 
दावयत्व अन्तगफतका वववादमा पनन बदननयत राखेर आफुलाई गैरकानूनी लाभ नलन े र नेपाल 
सरकारलाई गैरकानूनी हानन नोक्सानी परु् याउन े गरी काम कारवाही भएको पषु्टी भएमा भ्रष्टाचारमा 
कारवाही हनुसक्ने प्रष्ट काननुी प्रावधान रहेको र स्थावपत न्यावयक नसद्धान्त रहेको देख्खन्छ। त्यसैले 
करारीय ववषयमा भ्रष्टाचार मदु्दा चल्न सक्दैन भन्ने प्रनतवादीहरुको ख्जवकरसिँग सहमत हनु सवकएन। 

143. अदालतको आदेश बमोख्जम नहर सञ्चालनका सम्बन्धमा ववज्ञहरुले ददएको प्रनतवेदन प्रमाणमा ग्रावहय 
हनुसक्छ वा सक्दैन भने्न अको प्रश्नका सन्दभफमा ववचार गदाफ अदालतले मदु्दाका वववाददत प्रश्नमा प्रमाण 
बझु्ने र ननणफय ददनपुने हनु्छ। प्रमाण ऐन 203१ को दफा ३ मा "अदालतले मदु्दामा ठहर गनुफपने 
कुरा र त्यस्तो कुरासिँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बझु्न हनु्छ" भने्न कानूनी प्रावधान रहेको हुिँदा 
मदु्दासिँग असम्वद्ध कुराको अथाफत वववादमा नरहेको मदु्दाको ववषय बस्त ु भन्दा बावहरको कुराको 
सम्बन्धमा प्रमाण बझु्न ु आवश्यक देख्खदैन। प्रस्ततु मदु्दामा नसक्टा नसंचाई आयोजनाको 
SIP/MC/ICB/02 अन्तगफतको चेनेल 17+700 देख्ख 35+000 मा ववपक्षीहरुले गलत वकनसमले 
नडजाइन गरेको, ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख भएको सबै गणुस्तर जािँच नगरी कमजोर र गणुस्तरवहन 
नहर ननमाफण गरेको, जसको कारण नहर भख्त्कएर कामै नलाग्न ेभएको भने्न अनभयोग दावी रहेकोछ। 
प्रस्ततु मदु्दामा ५ वकनसमको माटोको जािँच सम्बन्धी प्रावधान रहेकोमा त्यस मध्ये ३ वकनसमको माटो 
जािँच मात्र भएकोछ। समग्र मदु्दामा बादी दावीका सम्बन्धमा प्रनतवादीहरुको फरक फरक ख्जवकर 
रहेको देख्खन्छ। 
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144. प्रस्ततु मदु्दामा ननणफय गनुफपने ववषय प्राववनधक प्रकृनतको देख्खन्छ। सरकारी साक्षीका भनाईहरु पनन 
फरक फरक रहेको देख्खन्छ भने प्रनतवादीका साक्षीको रुपमा प्राववनधक व्यख्क्तहरुले नै प्रनतवादीको 
ख्जवकर समथफन हनुे गरी बकपत्र गरेको देख्खन्छ। यसबाट मदु्दाको ननरुपण गनफ प्राववनधक रुपमा केवह 
प्रष्ट हनुपुने अवस्था शृ्रख्जत रहेको कुरामा वववाद देख्खदैन।यस अदालतको नमनत 2077/11/4 को 
आदेशानसुार क्षनतग्रस्त नहरको हालको यथाथफ भौनतक अवस्थाका साथै अन्य ववववध ववषयमा जलश्रोत 
तथा नसंचाई ववभाग माफफ त ववज्ञ प्राववनधकहरुको सनमनतबाट अध्ययन, अवलोकन र ननष्कषफ सवहतको 
प्रनतवेदन र जवाफ मगाउने भने्न आदेश भएको देख्खन्छ। उक्त आदेशमा १ मवहनानभत्र सो प्रनतवेदन 
पेश गनफ लगाउने भननएकोमा नमनत 2077/12/6  मा आदेश बमोख्जम प्राववनधक प्रनतवेदन पेश 
भएको देख्खन्छ। अदालत स्वयंले सकृय भई यस्तो आदेश गनफ नमल्छ वा नमल्दैन? भने्न प्रश्न समेत 
खडा भएको सन्दभफमा ववशेष अदालत ऐन 2059 को ववशेष अदालतको अनधकार र कायफववनध 
अन्तगफत दफा ७(क) मा "वादी प्रनतवादीका साक्षीका अनतररक्त मदु्दासिँग सम्बख्न्धत आवश्यक 
देख्खएका अन्य व्यख्क्त वा प्रमाण बझु्न" ववशेष अदालतलाई अनधकार प्रदान गररएको देख्खदा उक्त 
ऐनले अदालतलाई मदु्दामा आवश्यक देख्खएमा वादी प्रनतवादीले पेश गरेका बाहेकका साक्षी, प्रमाण 
बझु्नसक्ने अनधकार प्रदान गरी नेपालले अवलम्बन गरेको अनभयोजनात्मक प्रणालीभन्दा फरक 
व्यवस्था गरेको देख्खयो। यसबाट अदालतले आवश्यक देखेमा प्रमाण थप बझु्न नसक्ने भने्न अवस्था 
देख्खदैन। 

145. जहािँसम्म अदालतको आदेश बमोख्जम तयार भएको प्रनतवेदन ननष्पक्ष छैन, त्यसमा ववभागीय पूवाफग्रह 
(Departmental Biasness) छ। आयोगले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, 2059 को दफा 55 प्रयोग गरेर 
मदु्दा नचलाएका व्यख्क्तले ददएको प्रनतवेदन स्वच्छ र ननष्पक्ष हनुसक्दैन भने्न प्रनतवादी तफफ का कानूनी 
व्यवसायीले उठाउन ुभएको तकफ  छ। सो सम्बन्धमा हेदाफ यो योजना नेपाल सरकार जलश्रोत तथा 
नसंचाई मन्त्रालय अन्तगफत जलश्रोत तथा नसचाई ववभागले सम्िौता गरी संचालन गरेको योजना हो। 
यस ववषयको ख्जम्मेवार र जानकार सरकारी ननकाय नै सो ववभाग भएको हुिँदा अदालतले आफ्नो 
क्षेत्रानधकारनभत्र रहेर सम्बख्न्धत ननकायबाट अध्ययन प्रनतवेदन माग गरेको अवस्था छ। अदालतबाट 
भएको आदेश पिात उजाफ, जलश्रोत तथा नसंचाई मन्त्रालयको (मन्त्रीस्तरीय) नमनत 2077/11/10 
को ननणफयले जलश्रोत तथा नसंचाई ववभाग, जावलाखेल, लनलतपरुका उप महाननदेशक प्रददप थापाको 
संयोजकत्वमा ३ सदख्श्यय सनमनत गठन भएको र सो सनमनतले प्रनतवेदन ददएको हो। एकानतर प्रस्ततु 
मदु्दामा सनमनतका संयोजक प्रददप थापासिँग समेत वयान नलएको र ननजको कसरुमा संलग्नता 
नदेख्खएको भने्न आधारमा आयोगले नमनत 2075/8/20 मा मदु्दा नचलाउने ननणफय गरेको भने्न 
देख्खन्छ भने अकोतफफ  अध्ययन प्रनतवेदन ददने प्राववनधकउपर प्रनतवादी पक्षले वकपत्रका क्रममा ख्जरह 
गनफ पाएको देख्खन्छ। यसथफ प्रस्ततु योजनासिँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र यस ववषयमा नेपाल सरकारको 
जानकार आनधकाररक ननकाय नै नसंचाई तथा जलश्रोत ववभाग रहेको देख्खदािँ ववभाग माफफ त अध्ययन 
र प्रमाण संकलन गररएको सन्दभफमा आयोगले अनसुन्धानका क्रममा बिेुर मदु्दा नचलाउने ननणफय 
गरेको नथयो भने्न मात्र आधारमा ननज संयोजक रहेको सनमनतले ददएको प्रनतवेदनउपर प्रश्न उठाउन ु
तकफ संगत देख्खदैन। सरकारले ननणफय गरी सरोकारवाला र ख्जम्मेवार ननकायबाट प्राप्त भएको प्रनतवेदन 
प्रमाणमा ग्रावहय हनुनसक्ने भन्ने तकफ  यखु्क्तसंगत देख्खन आउदैन। 
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146. त्यस्तै नसक्टा नसंचाई आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (17+700 देख्ख 35+000) मा क्षनत पगु्नकुो मतुय 
कारण के औल्याइएको छ भन्न ेप्रश्नका सम्बन्धमा नमनसल अध्ययन गरी हेदाफ आरोपदावीमा रािसेवक 
कमफचारीहरुको संलग्नतामा आयोजनाको सभेक्षण, नडजाइन समेत गदाफ सम्पूणफ सरोकारवाला तथा 
जानकारहरुसिँग गहन छलफल, ववस्ततृ अध्ययन अनसुन्धान नगरेको, माटोको गणुस्तर जािँच सम्बन्धी 
आवश्यक प्रावधान नराखेको र सम्िौतामा उल्लेख भएका माटोको सबै गणुस्तर जािँच पनन नगररएको 
भन्न ेउल्लेख भएको पाइन्छ। आरोपपत्रमा माटोको गणुस्तर जािँच समयमा नहनु ु र गणुस्तर थाहा 
नपाउनलेु बािँधको नडजाइन नै गलत भएको, ननमाफणमा पनन समस्या आएको भन्न े उल्लेख भएको 
देख्खन्छ। आरोपपत्रमा ववज्ञहरु डा. ववश्वराज शाही र डा. इन्र प्रसाद आचायफको प्रनतवेदनका 
आधारमा सो स्थानमा रहेको माटो Dispersive (घलुनशील) प्रकृनतको रहेको भन्न ेदेख्खएको अवस्थामा 
माटो बमोख्जम ननमाफणको नडजायन नगरेको भन्ने उल्लेख भएको देख्खन्छ। 

147. नहरमा क्षनत पगेुपनछ नसक्टा नसचाईं आयोजनाले December, 2016 मा Geotechnical and Associates 

Pvt. Ltd. Bokhundole Lalitpur, Nepal माफफ त माटो पररक्षण गराउिँदा पेश भएको प्रनतवेदनमा 
According to double hydrometer test method the soils on Sikta irrigation project of the main 

canal site is in range of intermediate to highly dispersive clay in Nature. भनी यस प्रनतवेदनको 
Conclusion and Recommendations मा उल्लेख भएको पाईन्छ। यस प्रनतवेदनका आधारमा उक्त 
स्थानमा Dispersive soil (घलुनशील माटो) भएकोले त्यहािँको माटो पानीको सम्पकफ मा आएपनछ घलेुर 
जान े गरेको भन्न े कुरा उल्लेख भई उक्त बािँध भख्त्कनमुा मतुय कारणको रुपमा त्यहािँको उक्त 
माटोको प्रकृनत Dispersive (घलुनशील) हनु ुहो भनी देखाईएको पाइन्छ। 

148. डा. ववश्वरजन नसंह र डा. इन्र प्रसाद आचायफले November, 2017 मा, नस.नड.ई. कुसाङ शेपाफ समेतले 
नमनत 2074/7/13 मा स्थलगत ननरीक्षण गरी अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा ददएको 
प्रनतवेदनमा पनन त्यहािँ रहेको माटो घलुनशील हनुकाका कारण नहरमा क्षनत पगेुको भनी उल्लेख 
भएको देख्खन्छ। प्रनतवेदन ददने ववज्ञ डा. ववश्वरन्जन नसंह शाहीले अदालत समक्ष गरेको बकपत्रको 
स.ज. 21 मा नहरको उक्त खण्ड भत्कनकुो कारण Dispersive Soil हो भन्न े कुरा उल्लेख गरेको 
पाइन्छ। त्यस्तै December, 2017 मा आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रनतवेदन ददने ररतेस 
बरालको बकपत्रको  स.ज. 19 मा पनन यवह कुरा उल्लेख छ।नहरमा उत्पन्न भएको समस्या 
पवहचान गरी समस्याको समाधानका लानग राय नसफाररस गने भनी उजाफ, जलस्रोत तथा नसचाई 
मन्त्रालयद्वारा सो मन्त्रालयका सहसख्चव शसुीलचन्र नतवारीको संयोजकत्वमा सदस्यहरु जलस्रोत तथा 
नसंचाई ववभागका उपमहाननदेशक कृष्ण बेलबासे, मन्त्रालयका नसं.नड.ई. योगेन्र नमश्र, नसंचाई 
ववभागका नस.नड.ई. ददनेश रजौररया र ख्जयोटेक ववज्ञ प्रकाशमान शे्रष्ठ रहेको सनमनत गठन भई सो 
सनमनतले 2075 सालको आख्श्वन 25 मा प्रनतवेदन पेश गरेको देख्खन्छ। उक्त प्रनतवेदनको 
ननचोडको पवहलो बुिँदामा आयोजनाको पख्िम मलु नहरको ननमाफण सम्पन्न भएपनछ नहरमा पानी 
संचालन हनु नसक्नमुा मतुय कारण सो नहरको 20 वक.मी. देख्ख 35 वक.मी. नभत्रको केही भागमा 
पाईएको घलुनशील माटोले शृ्रजना गरेको चनुौती तथा समस्या रहेको देख्खयो भननएकोछ। यस 
प्रनतवेदनले समस्याको प्रमखु कारण माटोको घलुननसलता (Dispersiveness) भएको भनी पवहचान 
गरेको पाइन्छ। यो प्रनतवेदन पेश गने सनमनतका संयोजक तथा सदस्यहरुले अदालत समक्ष उपख्स्थत 
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भई बकपत्र समेत गरेका छन।् ननजहरुको बकपत्र बेहोराबाट पनन नहरमा समस्या आउनकुो मतुय 
कारण घलुनशील माटोको उपख्स्थनत नै हो भने्न देख्खएको छ। 

149. नमनत 2076।01।06 को नसंचाइ मन्त्रालयको वटप्पणीमा "घलुनशील माटोजन्य कारण नहरमा 
क्षनत भएको र माटोको कारण उत्पन्न ववशषे पररख्स्थनतमा" नहर बनाउनपुने भने्न वटप्पणीमा सख्चवले 
नमनत 2076।01।08 मा सवह गरी नमनत 2076।01।10 मा मख्न्त्रपररषदबाट ननणफय भएको 
देख्खन्छ।त्यस्तै, यसै अदालतबाट नमनत 2077/11/4 मा भएको आदेश बमोख्जम उजाफ, जलश्रोत 
तथा नसचाई मन्त्रालय (मा.मन्त्रीस्तर) को नमनत 2077/11/10 को ननणफय बमोख्जम संयोजक 
प्रददप थापा, उपमहाननदेशक, जलश्रोत तथा नसचाई ववभाग र सदस्यहरु ददपक ख्घनमरे उप 
महाननदेशक जलश्रोत तथा नसचाई ववभाग तथा कृष्ण प्रसाद नेपाल उपमहाननदेशक जलश्रोत तथा 
नसचाई ववभाग गरी ३ सदस्यीय ववज्ञ सनमनत गठन भएको र उक्त सनमनतले 2077 साल चैत्र ६ मा 
प्रनतवेदन पेश गरेको देख्खन्छ। उक्त प्रनतवेदनको पषृ्ठभनूममा यस आयोजनाको पख्िम मूल नहरको 
चेनेज 17+700 देख्ख चेनेज 35+000 सम्मको खण्डको ननमाफण सम्पन्न भए पिात समस्याहरु 
देख्खन ु र पटक पटकका ननररक्षण, प्रनतवेदन, अनसुन्धानपनछ नहरमा घलुनशील माटोको उपख्स्थनत 
भेवटन ुदखुद संयोग मात्र हो। यो ननतान्त प्राकृनतक संयोग र नेपालमा पवहलो पटक घटेको घटना हो 
भननएको पाईन्छ। 

150. यसरी नसक्टा नसचाई आयोजनाको उल्लेख्खत खण्डको ननमाफण सम्पन्न भएपनछ नहरको बािँध भख्त्कएर 
समस्या शृ्रजना भएको, त्यस पिात उजाफ तथा जलस्रोत मन्त्रालयका तफफ बाट र नसचािँई ववभागका 
तफफ बाट पटक पटक ववज्ञहरुको सनमनतहरु बनाएर समस्याको कारण पत्ता लगाउने प्रयत्न गरेको 
देख्खयो। यसै क्रममा नसचाई आयोजनाले त्यहािँको माटो Geotechnical and Associates Pvt.Ltd. 

बखनु्डोल, लनलतपरु माफफ त पररक्षण गराउिँदा उक्त स्थानमा Dispersive Soil रहेको भनी पवहचान 
भएको पाईयो। त्यस पिात ववनभन्न समयमा धेरै जना ववज्ञहरुबाट स्थलगत ननररक्षण, अवलोकन गरी, 
परीक्षण गरी प्रनतवेदनहरु पेश भएका र ती प्रनतवेदनहरुले र प्रनतवेदन ददने ववज्ञहरुले बकपत्र माफफ त 
ब्यक्त गरेका ववचारले नहरमा क्षनत पगु्नकुो मतुय कारणको रुपमा त्यहािँ रहेको Dispersive Soil भन्न े
कुरा औल्याएको पाइयो। 

151. अब, माटोको गणुस्तर जािँचको सम्बन्धमा  सम्िौतामा के कस्ता प्रावधानहरु राख्खएका छन ् ? 
नडजायन र सम्िौता गदाफ अध्ययन प्रनतवेदनहरुलाई अनदेखा गररएको अवस्था हो होइन ? भनी 
ननरुपण गनुफपने प्रश्नका सम्बन्धमा हेदाफ ठेक्का सम्िौतामा नहरको Embankment ननमाफणका क्रममा 
particle size, Atterberg's Limits, Moisture density relationship, Natural moisture content र Field 

density गरी जम्मा ५ वकनसमको माटोको पररक्षण गनुफपने भन्न ेContract Document को volume2, 

Clause 3.2 (Page G3-5) उल्लेख गरेको पाईन्छ। सम्िौतामा माटो पररक्षण सम्बन्धी उल्लेख्खत 
पररक्षणमा ननम्न अनसुारको ननतजा (Result) हनुपुने भन्न ेउल्लेख भएको देख्खन्छाः- 

i. Moisture Content : IS 2420 Part II or Bs1377-1A 
ii. Grain Size analysis : BS 1377-7B and 7C : Bs 1377-2A 

iii. Liquid limit : BS 1377-2A 
iv. Plastic Limit : BS 1377-3 
v. Compaction Test : IS 2720 Part VIII 
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vi. Field Density Tests : Earth Manual, 49BR 

152. उल्लेख्खत माटो पररक्षण ठेकेदारले इख्न्जननयरको सपुररवेक्षणमा गनुफपने भन्न े उल्लेख भई त्यसमा 
गणुस्तर पररक्षणबाट प्राप्त ननतजामा Optimum Moisture content 95 देख्ख 105 प्रनतशतको ववचमा 
हनुपुने र maximum dry density को 95 प्रनतशत भन्दा कम Compacted material को dry density 

हनु नहनुे भनी उल्लेख भएको पाईन्छ। यी पररक्षणहरु कनत मात्रामा (Frequency) गनुफपने भन्ने पनन 
उल्लेख भएको पाइन्छ। तर यस ठेक्काका सम्िौतामा मानथ उल्लेख गररएका माटोको ५ वटा पररक्षण 
मध्ये Particle size र Atterbergs  limits को पररक्षणबाट कस्तो ननतजा (Result) आउन ु पथ्यो भन्न े
उल्लेख भएको पाइदैन। यसले यी २ वटा पररक्षणबाट देख्खन ेमाटोको Grain Size analysis, Liquid 

limit र Plastic limit Test को पररक्षण प्रकृया (Testing Procedure) लेखेको देख्खन्छ तर त्यसबाट प्राप्त 
हनुपुने ननतजा उल्लेख गरेको पाइिँदैन जनु कुरा जानीजानी सम्िौतामा राख्खएन भन्ने आरोप दावी रहेको 
देख्खन्छ। 

153. ठेक्का सम्िौता गदाफ नै सम्िौतापत्रमा ववगतमा भएका अध्ययन प्रनतवेदन नपढी गणुस्तरयकु्त नहर 
ननमाफणको लानग अपररहायफ रहेका गणुस्तर जािँच सम्बन्धी प्रावधान बदननयत राखी छुटाइयो, 
सम्िौतामा राख्खएन, अनदेखा गररयो भन्न ेआरोपदावी रहेकोमा यो आयोजना शरुु गनुफ भन्दा अगानड 
देख्ख यस सम्बन्धमा अध्ययनहरु भएको देख्खन्छ। ववगतमा सन ्1980, 1983 र 2004 मा 
गरेर ३ वटा अध्ययनहरु भएको देख्खन्छ। सन ्1980, August मा Lahmeyer International GMBH 

ले एक प्रनतवेदन पेश गरेको देख्खन्छ। यस प्रनतवेदनको Volum I: Report को page VII-I मा Section 

between the parwa sota and Dunduwa Khola Tributaries भन्न े ख्शषफक अन्तगफत सो स्थानको 
Feasibility Study Report पेश गदाफ SIP/MC/ICB102 (17+700 देख्ख 35+000) मा पने स्थानमा The 

canal has to be excavated into the sandy silt of the dunes. To cross the eroded gullies, concrete 

culverts are required भननएको छ। त्यस्तै, Lining is required since भन्दै The permeability of the 

sandy silt is to high to tolerate seepage losses the sandy silt is so highly enodiable that within a 
short time the canal could be destroyed by the flow of water into the canal. For the avoidance of 
erosion due to rain fail the slops need protection by vegetation and drainage will be required. 

भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ। त्यस्तै नसचांई तथा जलवाय ुववज्ञान ववभाग बाट सन ्1983 मा Detail 

Feasibility study गरी प्रनतवेदन पेश भएको देख्खन्छ। यस प्रनतवेदनको Vo.II र Main Report-page 18 

मा Fine sand with variable silt content भन्न ेउल्लेख भएको पाइन्छ। यसै सम्बन्धमा April 2004 मा 
नसचाई ववभागबाट भएको अको Feasibility Study को Main Report को Page 62 मा पनन उक्त 
स्थानमा A highly dissected alluvial fans with a loamy soil top layer and variable calcium content 

and are subject to leaching. भन्न ेउल्लेख भएको पाईन्छ। यी दबैु अध्ययनहरुबाट सो स्थानमा 
रहेको माटोको गणुस्तर sandy silt रहेको, त्यसमा भकू्षय (Erosion) र चहुावट (Permeability) को 
संभावना रहने भन्न ेउल्लेख भएको देख्खन्छ। यसै प्रनतवेदनमा for the avoidance of erosion due to 

rainfall the slopes need protection by vegetation and drainage will be required भन्न ेउल्लेख भई 
नहरमा lining राख्नपुने तथा घािँस लगाउनपुने भन्न ेउल्लेख भएको पाईन्छ। यसरी नहरको माटोको 
गणुस्तर फरक वकनसमको रहेको, त्यसमा पानीको चहुावट हनुसक्न े र भकु्षय हनुसक्न े भन्न े कुरा 
प्रनतवेदनले औलय्ाएको देख्खयो। यनत हुिँदाहुिँदै पनन ती अध्ययनहरुले माटोको गणुस्तरको अन्य 
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वकनसमको जािँच गनुफपने, सो स्थानको सम्बन्धमा थप अध्ययन गनुफपने भन्न े सिुाव सल्लाह ददएको 
देख्खदैन। 

154. आरोपपत्रमा पूवफ अध्ययनबाट तयार गररएका प्रनतवेदनहरु समेत नपढी, नहेरी गलत नडजाइन गररयो 
भन्न ेउल्लेख भए पनन ती प्रनतवेदनहरुले यस्तो समस्या देखाएको नथयो, त्यस स्थानमा नहर ननमाफण 
गदाफ प्रनतवेदनले देखाएका समस्या समाधानका लानग यस्तो उपाय सिुाएका छन,् त्यसको अनदेखा 
गररयो भन्न े एवकन रुपमा उल्लेख भएको पाइदैन। आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन प्रनतवेदनहरुमा 
नहरमा क्षनत पगु्नकुो मतुय कारणको रुपमा रहेको भनी औल्याईएको Dispersive soil को ववषयमा 
उल्लेख भएको अवस्था छैन। पूवफ प्रनतवेदनहरुमा उल्लेख्खत Sandy silt र dispersive soil एउटै नभई 
फरक फरक हो भन्ने देख्खन्छ।पूवफ प्रनतवेदनहरुमा Sandy silt को बारेमा उल्लेख भएतापनन 

Dispersive soil को बारेमा उल्लेख भएको देख्खिँदैन।यसरी पवुफ अध्ययन प्रनतवेदनहरुले त्यहािँको 
माटोको गणुस्तर फरक प्रकृनतको छ भन्न ेकुरा उल्लेख गरेको देख्खए पनन Dispersive Soil को बारेमा 
पत्ता लगाएर प्रनतवेदन ददएको नदेख्खएको तथा त्यहािँ नहर ननमाफण गनफ नमल्दैन भनन नभनेको, यस्तो 
उपाय अपनाएर नहर ननमाफण गनुफपछफ भन्न ेराय सिुाव समेत नरहेको र उक्त कुरा ठेक्का सम्िौतामा 
राख्खएन भन्न े आरोपदावी पनन नरहेको अवस्थामा ठेक्का सम्िौता गदाफ पवहलेका अध्ययन  
प्रनतवेदनहरुलाई जानीजानी अनदेखा गररएको, बेवास्ता गररएको भन्न ेसमेत देख्खदैन। 

155. अब ननणफय गनुफपने Dispersive Soil के हो भने्न अको प्रश्नका सन्दभफमा ववचार गदाफ, नसचाई 
आयोजनाको SIP/MC/ICB/02(17+700 देख्ख 35+000) को स्थानमा पाईएको Dispersive soil लाई 
घलुनशील माटो भनी नेपालीमा नामाकरण गररएको छ। घलुनशील माटो कसरी पत्ता लाग्छ भने्न 
सम्बन्धमा हेदाफ XVI Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, 07-09 June 
2018, Skopje, R. Macedonia, Paper No. 003 को पषृ्ठ २०५ र २०६ मा "Methods of 
assessment and identification of dispersive soils" मा "The dispersive soils can 
not identified by the standard- classification tests: grain size analysis, Atterberg 
limits etc. The main methods used for testing the dispersion are the crumb test, 
the double hydrometer test (SCS), the pinhole test and chemically test for the 
determination of dissolved sodium in pore water(ESP and SAR)"  भनी  समेत उल्लेख 
भएको देख्खन्छ। 

156. December, 2016 मा गररएको माटो परीक्षण सम्बन्धी प्रनतवेदनमा These properties have and can 

result in disastrous consequence with these materials भन्न े उल्लेख भएको पाइन्छ। सबफप्रथम 
नेपालमा Dispersive Soil को बारेमा यवह अध्ययनबाट थाहा भएको वा पत्ता लागेको भन्न ेदेख्खन्छ। 
यो प्रनतवेदनको पेज ६ को ५ नं. मा Soil Description:-The double Hydrometer test was 

conducted, total 15 soil samples collected from Sikta irrigation project site. Double 
hydrometer test result of the main canal indicate that soil has dispersion percent of 
about 11.32 to 60% and most of the soil are above 40% dispersion range. It indicates 

that these soils degree of dispersion is in the intermediate to dispersive range भने्न 
उल्लेख छ। यसमा Double hydrometer test method बाट माटोको जािँच गररएको, यस्तो माटो 
पानीसिँग घलेुर जाने, चवुहने हनु्छ भननएकोछ। ववज्ञ डा. ववश्व रञ्जन नसं शाहीले अदालतमा गरेको 
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बकपत्रको स.ज. ८ मा Chemical test, Double hydrometer test तथा Pinhole test को माध्यमबाट 
मातै्र Dispersive soil को गणुस्तर पत्ता लगाउन सवकन्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। 

157. सम्िौता पत्रमा Particle Size Distribution Test र Atterberge's limits Test को प्रावधान राखेर पनन यी 
परीक्षण नगररएको, Natural Moisture content, Field Demsity test र moisture density relationship 

गरी जम्मा ३ वटा Tests मात्र गररएको भन्ने कुरा नमनसलबाट देख्खएकोछ। नमनसल संलग्न 
प्रनतवेदनहरु र ववज्ञहरुले गरेको बकपत्र ब्यहोराबाट Natural moisture content, Field Density test र 
moisture density test बाट माटोमा moisture (पानीको मात्रा वा ख्चसोपना) कनत छ भन्न ेथाहा पाइने 
र particle size Distribution, Atterberg's Limits Test बाट Grain size analysis, Liquid limit र plastic 

limit test गररन्छ भन्ने देख्खन्छ। यसबाट माटोमा रहेको कणको Size, water content थाहा पाउन 
सवकन्छ भन्न े देख्खन्छ। अब, उल्लेख्खत २ वटा पररक्षणहरु नगरेको कारण समयमा नै माटोको 
घलुनशील गणु पत्ता नलागी नहरमा क्षनत पगु्न गएको हो वक त भन्ने प्रश्न तफफ  ववचार गदाफ 
Geotechnical and Associates Pvt. Ltd. Bokhumodole Lalitpur ले ददएको प्रनतवेदनबाट 
माटोको Double Hydrometer Test बाट मात्र माटोमा रहेको Despersiveness पत्ता लगाएको 
भने्न देख्खन्छ। यस सम्बन्धी प्रनतवेदन ददन े ववज्ञहरु डा. ववश्व रन्जन नसंह शाही, ररतेश बराल, डा. 
इन्र प्रसाद आचायफ लगायतका ब्यख्क्तहरुले गरेको वकपत्र ब्यहोराबाट Chemical Test, Double 

hydrometer Test तथा Pinhole Test मध्ये कुनै Test बाट मातै्र Dispersive Soil को बारेमा थाहा पाउन 
सवकन्छ, माटोको Particle Size Distribution र Atterberg's Limits Test बाट पत्ता लगाउन सवकदैन 
भन्न ेदेख्खन्छ। 

158. नसक्टा नसचाई आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययनकै क्रममा April 2004 मा तयार भएको Feasibility 

Study को Main Report मा Main Canal को माटोको सम्बन्धमा These Soils have Variable calcium 

Content and are subject to leaching भननएकोमा ती प्रनतवेदनले Dispersive soil कै ववषयमा संकेत 
गनफ खोजेको नथयो वक भन्न ेख्जज्ञासा उठेको देख्खन्छ। यस सम्बन्धमा ववज्ञहरुको भनाईबाट माटोमा 
रहेका रसाइन पदाथफहरु पानीसिँग घलेुर क्याख्ल्सयम र म्याग्ननेसयम तल जाने प्रकृया Leaching हो र 
माटोमा हनुे सोनडयम तथा माटो नै पानीसिँग घलेुर जाने प्रकृया Dispersive हो।यी दबैु ननतान्त फरक 
प्रकृया हनु भन्न ेदेख्खन्छ। सरकारी साक्षी डा. इन्र आचायफ लगायतका ववज्ञहरुको बकपत्रमा पनन यो 
कुरा उल्लेख भएको देख्खन्छ। 

159. प्रनतवादीहरुले आिँखाले देखेर पनन थाहा पाउन सवकन,े सतहमा नै देख्खने सददयौँ देख्ख कायम रहेको 
घलुनशील तथा गणुस्तरवहन माटोलाई अनदेखा गरेको, स्थानीयको रायसिुाव ननलएको भन्न े
आरोपदावीमा उल्लेख भएको देख्खन्छ। नहरमा क्षनत भएपनछ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगका तफफ बाट, नसंचाई ववभागका साथै नसचाई मन्त्रालयका तफफ बाट पटक पटक भएका स्थलगत 
ननररक्षण प्रनतवेदन, अध्ययन प्रनतवेदनबाट तत्कानलन अवस्थामा त्यहािँको प्रकृनत कस्तो देख्खन्थ्यो भन्न े
कुरा खलुाएको पाइन्छ।नहरको Embankment को slop को माटो unstable भएको, चहुावट भएको, 
Filling गरेको माटो पानीसंगै बगेर गएको भन्ने उल्लेख गरेको देख्खएकोछ। यी अध्ययन प्रनतवेदनले 
नहरको बािँधमा क्षनत पगेुको, ववनग्रएको देखाए पनन आिँखाले घलुनशील माटोको गणुस्तर थाहा पाउन 
सवकन्छ भन्न े कुरा खलुाएको देख्खदैन। नतनै अध्ययन प्रनतवेदन ददने सरकारी साक्षीहरु डा. ववश्व 
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रन्जन नसंह शाही, ररतेश बराल, रमेश प्रसाद पौडेल, पवुफ आयोजना प्रमखु महेश्वर नरनसंह के.सी. 
शनुसलचन्र नतवारी, ददनेश रौननयार, कृष्ण बेलबािँसे लगायतका ब्यख्क्तहरुले गरेको बकपत्र ब्यहोराबाट 
Dispersive soil घलुनशील माटोको गणुस्तर आिँखाले देखेर थाहा पाउन सवकन ेहदैुन भन्न ेउल्लेख 
गरेको देख्खन्छ। यसरी माटो ववज्ञका रुपमा सरकारी ननकायहरुमा नै कायफरत रहेका ब्यख्क्तहरु र 
यसै ववषयमा ववधावाररनध गरेका ववज्ञहरुको भनाईबाट समेत Dispersive Soil को गणुस्तर आिँखाले 
देखेर थाहा पाउन सवकदैन। यो थाहा पाउन वैज्ञाननक पररक्षण नै गनुफपदफछ भन्न े देख्खंदा माटोको 
गणुस्तर सम्बन्धी समस्यालाई थाहा पाएर पनन बेवास्ता गररएको भन्ने वादी ख्जवकर पषु्टी हनुसक्ने 
देख्खदैन। 

160. त्यस्तै, ठेक्का सम्िौता गदाफ माटोको गणुस्तर जािँच सम्बन्धी प्रावधानमा Dispersive Soil छ छैन भन्न े
जािँच गने प्रावधान समावेश गररनपुने नथयो, प्रनतवादीहरुले गलत ननयतले यो जािँच गने प्रावधान 
नराखेको अवस्था हो वक त भनी ववचार गदाफ यस अख्घ Dispersive Soil का ववषयमा नेपालमा 
ववश्वववद्यालयहरुमा अध्ययन नै नभएको, यस अख्घ ववज्ञहरुलाई सो सम्बन्धी जानकारी नभएको, कुनै 
पनन ववकास ननमाफण सम्बन्धी आयोजनामा Dispersive Soil को पररक्षण सम्बन्धी प्रावधान राख्न ेनगरेको 
भन्न े कुरा ववज्ञहरु र प्रनतवेदन ददन े सरकारी साक्षीहरुको भनाई रहेको देख्खन्छ। अनसुन्धानका 
क्रममा तयार भएका कुनै पनन अध्ययन प्रनतवेदनहरु, ववज्ञहरुका बयान तथा बकपत्र ब्यहोराबाट 
समेत ववकास आयोजनाको नडजायन गदाफ यस वकनसमको माटो पररक्षण गनुफपछफ र अन्य आयोजनामा 
गदै आएको छ भन्ने कुरा खलु्न आएको देख्खदैन।नसक्टा नसंचाइ आयोजनाका यस पूवफका अन्य ठेक्का 
सम्िौताहरुमा पनन घलुनशील माटो परीक्षण गने प्रावधान राखेको देख्खिँदैन।यस वकनसमको माटो भन्ने 
नेपालमा पवहलो पटक देख्खएको र ववकास ननमाफणमा यस्तो समस्या पवहलो पटक आएको भन्न े
ववज्ञहरुको भनाई देख्खन्छ। त्यसैले प्रनतवादीहरुले नडजायन तथा ठेक्का सम्िौता गदाफ वा सम्िौता 
कायाफन्वयन गदाफ जानीजानी नै Dispersive soil का सम्बन्धमा माटो पररक्षणको प्रावधान नराखेको भन्ने 
आरोपदावी पवुष्ट हनुसक्ने अवस्था देख्खदैन। 

161. प्रस्ततु मदु्दामा नस.वट.नस.ई. र कानलका कन्स्ट्रक्सनको joint venture (JV) को तफफ बाट नसक्टा 
नसचाई आयोजनामा ननमाफणको सम्िौता भएकोमा नस.वट.नस.ई. भने्न एउटा चाइननज कम्पनी हो, दईु 
वटा संगदठत संस्था नमलेर गरेको ठेक्का सम्िौतामा एउटा संस्था कानलका कन्स्ट्रक्सनलाई मात्र 
प्रनतवादी कायम गररएको छ, यदी काम गदाफ गलत भएको छ भने JV मा काम गने दवैु संस्थाले 
बराबरी उत्तरदावयत्व वहन गनुफपने हनु्छ, एउटा संस्थाका ववरुद्धमा मातै्र मदु्दा दायर गररन ुपूवाफग्रह हो 
भन्ने प्रनतवादीका तफफ बाट वहसका क्रममा ख्जवकर नलएको देख्खदा संयकु्त उपक्रम (JV) मा 
सािेदारीहरुको भनूमका वा दावयत्व के हनुे हो ? अथाफत संयकु्त उपक्रममा सम्पन्न काममा भ्रष्टाचारको 
प्रश्न उपख्स्थत भएमा सािेदार सबैले समान रुपमा फौजदारी दावयत्व वहन गनुफपने हो वा होइन भनेर 
हेनुफपने देख्खन्छ। कुनै पनन ठेक्का सम्िौता गदाफ एक भन्दा बढी कम्पनी, संगदठत संस्था वा ननकायले 
संयकु्त रुपमा गरेको छ र त्यसमा भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कसूरको आरोप लाग्यो भने त्यसको 
दावयत्व संयकु्त उपक्रम (JV) मा आवद्ध भएका सबै संस्थाको हनुजान्छ वा प्राकृनतक व्यख्क्तमा मात्र 
नसनमत रहन्छ भने्न सन्दभफमा हेदाफ फौजदारी दावयत्व फौजदारी कसूर गने गराउने प्राकृनतक व्यख्क्त 
अथाफत त्यस घटनामा संलग्न हनुे माननसहरुमा मात्र नसनमत रहने हनु्छ भने्न यसको सैदाख्न्तक मान्यता 
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हो।सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेदाफ भ्रष्टाचार ननवाण ऐन, 2059 को दफा 23 मा "कुनै फमफ, 
कम्पनी वा संगदठत संस्थाले यस पररच्छेदबमोख्जम कसूर माननने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फमफको 
हकमा त्यस्तो काम गदाफका बखत सम्बख्न्धत वहस्सेदारहरु र कम्पनी वा संगदठत संस्थाको हकमा 
कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मतुय भई काम गने अनधकारीले त्यस्तो कसूर गरेको मानननेछ।" भन्ने र 
सोही दफाको स्पष्टीकरणमा "यस दफाको प्रयोजनको लानग मतुय भई काम गने अनधकारी भन्नाले 
कम्पनी वा संगदठत संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक सनमनतका सदस्य महाप्रवन्धक, प्रवन्ध ननदेशक वा 
सोही हैनसयतमा कामकाज गने पदानधकारी सम्िनपुछफ" भनी स्पष्ट गरेको देख्खन्छ। 

162. यस मदु्दामा नस.वट.नस.ई. र कानलका कन्स्ट्रक्सन दईु संस्थाको संयकु्त उपक्रममा काम भएको देख्खए 
तापनन संस्थाको संयकु्त रुपमा प्रनतवादी भएको योजनाको प्रमखुका रुपमा ववक्रम पाण्डे, त्यसका 
आनधकाररक प्रनतनननधका रुपमा यवुबहादरु क्षेत्रीले काम गरेको भने्न कुरामा वववाद देख्खिँदैन।ननज 
प्रनतवादीहरु बाहेक ती ठेकदार संस्थाका तफफ बाट अरु कोही व्यख्क्त आयोजना ननमाफणको काममा 
संलग्न भएको अवस्था छैन।उख्ल्लख्खत  भ्रष्टाचार ननवारण ऐनको दफा २३ को कानूनी प्रावधान 
अनसुार त्यसरी संगदठत संस्थाबाट भएको कायफमा कसूर माननने काम भएमा त्यस्तो काम गने गराउने 
व्यख्क्त मात्र ख्जम्मेवार रहने भने्न देख्खिँदा फौजदारी दावयत्वका सम्बन्धमा काम गने गराउने व्यख्क्त 
बाहेकका अन्य सािेदार संस्थाका व्यख्क्तहरुमा फौजादरी दावयत्व रहन ेदेख्खएन। 

163. अव, प्रनतवादीहरुले आरोपदावीबमोख्जमको कसरु गरेको देख्खन्छ वक देख्खदैन भन्न ेप्रश्नका सम्बन्धमा 
ववचार गदाफ, प्रस्ततु मदु्दामा रािसेवक कमफचारीहरु र अन्य व्यख्क्त गरी २ वकनसमको हैनसयत भएका 
ब्यख्क्तहरुलाई प्रनतवादी कायम गररएकोछ। नसक्टा नसचाई आयोजनामा नेपाल सरकारका तफफ बाट 
काम गने आयोजना प्रमखुहरु, ननदेशकहरु, इख्न्जननयरहरु समेतका रािसेवक रहेकोमा ननजहरुका 
ववरुद्धमा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 को दफा 8 (3) को कसरु गरेको हुिँदा सोवह दफा ८(३) 
बमोख्जम सजायको मागदावी नलईएको छ भन ेठेकेदार कंपनी कालीका कन्ट्रक्सनका प्रमखु, त्यसका 
आनधकाररक प्रनतनननध र आयोजनाको सल्लाहकार संस्था ERMC का आनधकाररक प्रनतनननध, उक्त 
संस्थाको तफफ बाट आयोजनामा काम गरेका इख्न्जननयर लगायतका ब्यख्क्तहरुका हकमा भ्रष्टाचार 
ननवारण ऐन 2059 को दफा ८(४) को कसरु गरेको हुिँदा सोवह दफा ८(४) बमोख्जम सजायको 
मागदावी नलईएकोछ। भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 को दफा ८(३) मा " कुनै रािसेवकले उपदफा 
(१) र (२) मा लेख्खएदेख्ख बाहेक गरी  अन्य कुनै काम सरकारी वा सावफजननक सम्पख्त्त बदननयतपूवफक 
कुनै वकनसमले हानन नोक्सानी गरे वा गराएमा कसरुको मात्रा अनसुार दईु वषफसम्म कैद वा नबगो 
बमोख्जम जररबाना वा दवैु सजाय हनुछे।" भननएको छ। त्यस्तै दफा ८(४) मा "रािसेवक बाहेक अरू 
कुनै व्यख्क्तले आफू वा अरू कुनै व्यख्क्तलाई गैरकाननुी लाभ परु् याउन ेबदननयतले नपेाल सरकार वा 
सावफजननक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबनुलयत, सम्िौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परनमट, प्रनतज्ञापत्र वा 
नडलरख्शपको शतफ पालना नगरेमा वा नपेाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले ननधाफररत गरेको ननयम वा 
कायफववनध वा स्वीकार गरेको शतफ उल्लङ्घन हनु ेगरी प्रचनलत काननुद्वारा ननषनेधत तवरबाट व्यवसाय 
गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सवुवधा वा अनधकारको दरुूपयोग गरेमा ननजलाई कसरुको मात्रा 
अनसुार दईु वषफसम्म कैद वा नबगो बमोख्जम जररबाना गरी नबगो समेत जफत गररनछे।" भन्न ेप्रावधान 
रहेको देख्खन्छ। 
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164. उख्ल्लख्खत कानूनी प्रावधान आकवषफत हनुको लानग प्रनतवादी बनाईएका व्यख्क्तहरुले बदननयतपूवफक 
सरकारी वा सावफजननक सम्पख्त्तको हानन नोक्सानी गने गराउने कायफ गरेको देख्खन ुआवश्यक हनु्छ। 
भ्रष्टाचार ननवारण ऐन लगायत प्रचनलत कानूनमा बदननयतको पररभाषा गरेको पाईदैन।बदननयतलाई 
ननयत खराब भएको, दरुासय, मनमा कपट भएको (Malic, Dishonest,  Maladies, spite, ill-intention) 

भनी शंकर कुमार शे्रष्ठको नेपाली कानूनी शब्दकोषमा पररभाषा गरेको पाईन्छ। त्यस्तै, दरुासय, 
दनुनफयत, खराव मनसाय, बेइमानी, जानीजानी कतफव्य वा करारसम्बन्धी दावयत्व परुा नगने भनी टोप 
बहादरु नसंहको कानूनी शब्दकोषमा पररभाषा गररएको पाइन्छ।  

165. सम्माननत सवोच्च अदालतबाट कुनै पनन भ्रष्टाचारजन्य कायफ हनुका लानग आफू वा कुनै ब्यख्क्तलाई 
गैरकानूनी लाभ परु् याउन े बदननयतले कुनै कायफ बदननयत वा लापरवाहीपूणफ तररकाले गररएको भन्ने 
देख्खन ुपने र सोको पषु्टी पनन हनुपुने भनी (ने.का.प. 2066, अंक 5, नन.नं. 8158, मदु्दा भ्रष्टाचार, 
नेपाल सरकार ववरुद्ध दगुाफदेवी थापा समेतमा ब्यातया भएको पाईन्छ। अको मदु्दामा भ्रष्टाचारको कसरु 
अपराध ठहनफको लानग त्यस्तो कायफमा बदननयत तत्वको ववद्यमानता अपररहायफ हनु्छ (ने.का.प. 
2066, अंक 7, नन.नं. 8194, ववजयनाथ भट्टराई ववरुद्ध नेपाल सरकार) भननएको छ। त्यस्तै, 
अको एउटा मदु्दामा भ्रष्टाचारको कसरु प्रमाख्णत हनुको लानग मनसायको साथै बदननयतपणुफ कृयाबाट 
कायफ कारण भएको भन्न ेप्रष्ट रुपपमा देख्खनपुने हनु्छ। यो तत्वको अभावमा भएका कृयालाई हानन 
नोक्सानीको आधारबाट मातै्र भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गनुफ न्यावयक दृवष्टकोणले उपयकु्त हनुे देख्खदैन 
भनी (ने.का.प. 2054, अंक 10, नन.नं. 6448, ववष्ण ुप्रसाद पराजलुी ववरुद्ध नेपाल सरकार, मदु्दा 
भ्रष्टाचारमा ब्यातया भएको पाइन्छ। अको साजफन पाण्डे वव. नेपाल सरकार, (सवोच्च अदालत बलेुवटन 
2066 मागफ पूणांक 41)भएको मदु्दामा मा By Conduct अथाफत कायफ तत्वले नै बदननयत तत्व र 
मनसाय तत्वले नै बदननयत तत्व र मनसाय तत्व पत्ता लाग्छ भनी व्यातया गररएको छ।  

166. उल्लेख्खत पररभाषा तथा स्थावपत नख्जर नसद्धान्तहरुबाट भ्रष्टाचार हनुको लानग खराव मनसाय अथवा 
ननयत राखेर जानीजानी आफूले गनुफपने कानूनी कतफव्य परुा नगरेको, यसबाट आफूलाई गैरकानूनी 
लाभ नलएको र रािलाई हानी नोक्सानी भएको कुरा देख्खनपुदफछ भन्न ेदेख्खन्छ। प्रस्ततु मदु्दामा ठेक्का 
सम्िौता गने नसचाई ववभागका रािसेवक कमफचारी, परामसफदाता र ठेकेदार कंम्पनीका माननसहरुले 
आरोपदावी बमोख्जम आपसी नमलेमत्तो गरी जानीजानी गलत मनसायबाट बदननयत ख्चताई काम गरेको 
र त्यसबाट ननजहरुले गैरकानूनी फाईदा नलएको भन्न े कुरा नमनसल संलग्न प्रमाणहरुबाट प्रमाख्णत 
हनु्छ वक हुिँदैन भनेर हेनुफपने हनु्छ। 

167. प्रस्ततु मदु्दामा प्रनतवादीहरुले आपसी नमलेमत्तो गरी ठेक्का सम्िौता गदाफ नै सम्पूणफ सरोकारवाला तथा 
जानकारहरुसिँग गहन छलफल, ववस्ततृ अध्ययन तथा अनसुन्धान नगरेको, नहर ननमाफण गदाफ प्रयोग 
हनु ेमाटोको गणुस्तर जािँच गरी ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन तयार नै नगरी, गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफण 
गदाफ आवश्यक पने माटोको गणुस्तर पररक्षण सम्बन्धी प्रावधान नै नराखी गलत ननयतले ठेक्का 
सम्िौता गरेको भनी नसक्टा नसचाई आयोजनाका तत्कालीन आयोजना ननदेशक सवफदेव प्रसाद र 
तत्कानलन नस.नड.इ. मीनराज ढकाल उपर आरोप दावी नलएको पाईन्छ। त्यस्तै, प्रनतवादीहरु नसचाई 
ववभागका तत्कालीन सपुरीटेन्डेन्ट इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मी, तत्कानलन नस.नड.ई. रववनाथ बाब ु
शे्रष्ठ र नस.नड.ई आख्शष भर खनालले ठेक्का सम्िौता गदाफ गलत नडजाइन तथा लागत अनमुान गरी 
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पेश भएका कागजातलाई चेकजािँच गरी गलत कुरालाई ठीक भएको भनी नसफाररस गरेको र सोही 
अनरुुप गणुस्तरवहन तथा कामयावी नभएको नहर ननमाफण भई नेपाल सरकारलाई हानी पगेुको भन्न े
आरोप दावी नलएको  पाईन्छ। प्रनतवादीहरु आयोजना ननदेशक सरोजचन्र पख्ण्डत र दद्वनलप बहादरु 
काकीले गलत तवरबाट बनाएको, कामयावी नभएको र गणुस्तरवहन मलु नहरलाई आयोजनाको 
ख्जम्मामा ल्याई, ठेकेदारलाई तथा परामसफदातालाई भकु्तानी ददई उन्मखु्क्त ददएको भन्न ेआरोप दावी 
नलएको पाईन्छ। अन्य प्रनतवादीहरु आयोजना ननदेशक रमेश बस्नेत, नस.नड.इ. सखु्शलचन्र देवकोटा, 
कृष्ण प्रसाद सवेुदी, प्रमेराज ख्घनमरे, ववरनसंह धामी र प्रकाश बहादरु काकीले नहर ननमाफण गने क्रममा 
सतहमा नै देख्खने गणुस्तरवहन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी नहरको बािँध ननमाफण गरेको, ठेक्का 
सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तर पररक्षणहरु समेत नगराएको, नहर ननमाफणका क्रममा ननमाफण 
स्थलमा देख्खएको गणुस्तरवहन माटो तथा गनुफपने गणुस्तर पररक्षणको बारेमा आयोजना ननदेशकलाई 
कुनै पनन ररपोवटफङ्ग नगरी कमजोर नहर ननमाफण गने कायफमा संलग्न रहेको भन्न ेआरोपदावी नलएको 
पाइन्छ। 

168. परामसफ सेवा उपलब्ध गराउने M/S ERMC-ITECO Nepal JV Team leader अरुणकुमार चौधरी, 
आनधकाररक प्रनतनननध हेमनननध शमाफ र म्यानेख्जङ डाइरेक्टर उद्ववराज चौलागाईले स्पेनसवफकेशनमा 
उल्लेख गररएका माटोको गणुस्तरसम्बन्धी संबै पररक्षण नगरे नगराएको, माटोको गणुस्तरका 
सम्बन्धमा समयमा जानकारी नगराएको, सो Tests गनुफपछफ भनी कुनै परामशफ नददएको भन्न ेआरोप 
रहेको र ठेकेदार कंम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमखु ववक्रम पाण्डे र प्रनतनननध यवुराज भन्ने यवु 
बहादरु क्षेत्रीले आयोजना प्रमखु तथा अन्य कमफचारीसिँगको नमलेमत्तोमा बदननयतपूवफक सतहमा नै 
देख्खन ेगणुस्तरवहन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी बािँध ननमाफण गरेको, गणुस्तरवहन कामयावी नभएको 
नहर ननमाफण गरेर पटक पटक भख्त्कएको अवस्थामा पनन बेवास्ता गरी Defect liability Period मा 
भएका कनमकमजोरीहरुलाई ममफत संभार गरी गणुस्तरयकु्त नहरको सनुनख्ितता गनुफपनेमा नगरी 
भकु्तानी नलएको भन्ने आरोप दावी रहेको पाइन्छ। 

169. प्रनतवादीहरुमध्ये सवफदेव प्रसाद र नमनराज ढकालका हकमा ववचार गदाफ, प्रनतवादी सवफदेव प्रसाद 
तत्कानलन समयमा नसक्टा नसचाई आयोजनाको योजना ननदेशक र प्रनतवादी नमनराज ढकाल नसननयर 
नडनभजन इख्न्जननयर पदमा कायफरत रहेको भन्ने देख्खन्छ। ननजहरुले आयोजना ननमाफणमा ननवाफह गरेको 
भनूमकाको आधारमा एकै वकनसमको कसरु गरेको भन्न ेआरोपदावी देख्खन्छ। प्रनतवादीहरुका ववरुद्धमा 
आवश्यक तयारी ववना नै हतारमा ठेक्का सम्िौता गरेको, त्यसै कारण गणुस्तरवहन नहर ननमाफण भई 
नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको हो भन्न े आरोपदावी देख्खन्छ। आयोजना शरुु हनुभुन्दा 
अख्घनै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको नथयो। त्यसको स्थलगत ननरीक्षण भएर प्रनतवेदनहरु 
पवहले नै तयार भएका नथए।  सम्िौता गनुफ अख्घ त्यसको अध्ययन नै गररएन, सरोकारवालाहरुसिँग, 
जानकारहरुसंग गहन छलफल नै गररएन। माटोको गणुस्तर जािँच सम्बन्धी आवश्यक पने सबै 
प्रावधानहरु सम्िौतापत्रमा राख्खएन। प्रनतवादीहरुले नमलेमतो गरी गणुस्तरीय नहर ननमाफणको लानग 
चावहन े सबै प्रावधान नराखी बदननयतसाथ नहरको गलत नडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गरी 
नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी परु् याइ भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 को दफा ८ को (३) बमोख्जम 
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भ्रष्टाचारको कसरु गरेको भन्न े आरोपदावी देख्खन्छ। प्रनतवादीहरुका हकमा ववगोको दावी नलएको 
पाईदैन। 

170. प्रनतवादी मध्येका सवफदेव प्रसाद आयोजनाको ननमाफण कायफको नडजाईन ड्रइङ तथा लागत अनमुान 
तयार पाने र नसचाई ववभागबाट ख्स्वकृत गराउने कायफमा संलग्न भएको र त्यस पिात उमेर हदका 
कारण अवकाश भएको भन्न ेकुरा ननजको बयानबाट देख्खएको छ। अकाफ प्रनतवादी नमनराज ढकाल 
पनन सो कायफमा संलग्न रहेको भन्न े कुरामा वववाद देख्खदैन। नहरको नडजाईन, ड्रइङ तथा लागत 
अनमुानमा नै त्रटुी गररयो भन्न े आरोपदावी रहेकोमा आयोजनाको 15 वक.नम. देख्ख 35 वक.नम. 
सम्मको नहरको नडजाइन गदाफ त्यहािँ ननमाफण भईरहेको हेडवकसफ देख्ख 15 वक.नम. सम्मको 
नडजाइनलाई नै अनशुरण गररएको नथयो। उक्त हेडवकसफ देख्ख 15 वक.मी. सम्मको मलु नहर 
खण्डमा कुनै समस्या नदेख्खन ुतर SIP/MC/NCB/02 को मलु नहर खण्डमा मात्र समस्या देख्खनकुो 
कारण गलत नडजाइन नभई घलुनशील माटो हनु ुनै मतुय कारणको रुपमा रहेको देख्खन्छ। ख्स्वकृत 
भईसकेको नडजाइन, ड्रइङ र लागत अनमुान ननमाफणको क्रममा आवश्यकता अनसुार पररमाजफन गनफ 
पनन सवकन्थ्यो तर गररएन।हामीले गलत ननयतले काम गरेको होइन भन्न ेदवैु प्रनतवादीहरुको वयान 
व्यहोरा रहेको पाईन्छ। 

171. नसक्टा नसचाई आयोजनाका सम्बन्धमा सन ्1980 मा नै सम्भाव्यता अध्ययन भएर August, 1980 मा 
प्रनतवेदन पेश भएको देख्खन्छ। त्यसपनछ पनन थप अध्ययन भएका छन।् नहरमा समस्या देख्खएको 
उक्त स्थानमा Sandy silt रहेको, त्यसमा भकु्षय (Erosion) र चहुावट (Permeability) को संभाव्यता 
रहेको भन्न ेकुरा नहरको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा सन ्1980, 1983 र 2004 मा भएका 
अध्ययन प्रनतवेदनहरुले उल्लेख गरेको पाईदा त्यहािँको माटोको गणुस्तर र प्रकृनत अन्य क्षेत्रको 
माटोको गणुस्तर भन्दा फरक वकनसमको रहेको कुरा ती प्रनतवेदनहरुले देखाएको रहेछ भन्न ेकुरा पषु्टी 
हनु्छ। ननणफय गनुफपने तेस्रो र चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा मानथ ववस्ततृ रुपमा यस सम्बन्धमा वववेचना 
गररएकोछ। ती प्रनतवेदनले पानीको चहुावट र भकु्षय रोक्नको लानग Slopes मा िार घािँस 
(Vegetation) र drainage बनाउन आवश्यक हनु्छ भन्न े सिुाव ददएको पाइन्छ। पूवफ संभाव्यता 
अध्ययन प्रनतवेदनहरुमा त्यहािँ घलुनशील माटो (Dispersive soil)  भएको र त्यसले नहर ननमाफणमा 
यस्तो समस्या पनफ सक्छ र त्यसको लानग यस्तो प्रववनधबाट नहर ननमाफण गनुफपछफ भन्न ेकुरा उल्लेख 
गरेको देख्खदैन। 

172. आरोपपत्रमा सरोकारवाला तथा जानकारहरुसिँग गहन छलफल नै नगरी हतारमा आपसी नमलेमतोमा 
बदननयत राखी ठेक्का सम्िौता गरेको भन्ने दावी नलएको देख्खए तापनन को सरोकारवाला र 
जानकारहरुसिँग छलफल गनुफपने भन्न ेकुरा उल्लेख भएको पाईदैन। स्थानीय व्यख्क्तहरुसिँग परामशफ, 
छलफल गरेको देख्खएतापनन नहर ननमाफणमा माटोको गणुस्तर जािँच सम्बन्धी ववषय अत्यन्त प्राववनधक 
ववषय हो। मानथ वववेचना गररए बमोख्जम आयोजना शरुु गनुफभन्दा धेरै अख्घ देख्खनै यस सम्बन्धमा 
संभाव्यता अध्ययन भएको देख्खन्छ। नमनसल संलग्न कागजातहरुबाट नहरको उक्त भागमा रहेको 
माटोको फरक वकनसमको गणुस्तरका सम्बन्धमा समयमै गणुस्तर जािँच हनु नसकेको, माटोको त्यस 
वकनसमको गणुस्तर सम्बन्धमा त्यस क्षेत्रका ववज्ञहरुलाई नै जानकारी नभएको, नाङ्गो आिँखाले हेदाफ 
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थाहा पाउन नसवकने तथा नेपालमा उक्त नहर नडजायनको समयमा त्यस वकनसमको माटोको 
गणुस्तर/प्रकृनत पवहचान नभएको भन्न ेसमेत नमनसलबाट देख्खन आउिँछ।  

173. प्रनतवादीहरुले बदननयतपूवफक काम गरेको भन्ने आरोपदावी रहेतफफ  हेदाफ बदननयत भन्न े कुरा गरेको 
कायफ कारणबाट हेररने र देख्खने कुरा हो। कनमकमजोरीहरु सबै भ्रष्टाचार हुिँदैनन।् गलत ननयत 
राखेर, आफूलाई गैरकानूनी फाईदा नलन ेउदे्दश्यले गरेका काम कारवाहीहरु जसले नेपाल सरकारलाई 
हानन नोक्सानी पयुाफएको हनु्छ, त्यो भ्रष्टाचारको कसरु हनु े हनु्छ। यस आयोजनाको सम्भाब्यता 
अध्ययन भई ववनभन्न नमनतमा नतन वटा प्रनतवेदनहरु पेश भएका र ती प्रनतवेदनहरुले उक्त स्थानको 
माटो पररक्षण गरेको, माटो पररक्षणबाट त्यहािँ फरक गणुस्तरको माटो रहेको भन्न ेकुरा औल्याएको 
रहेछ भन्न ेकुरा यस अख्घको ववश्लषेणबाट देख्खएको छ। प्रस्ततु मदु्दामा भ्रष्टाचार ठहर हनुका लानग 
सम्िौतापत्रमा सम्भाब्यता अध्ययन प्रनतवेदनमा उल्लेख भएका माटो जािँच सम्बन्धी प्रावधान जानीजानी 
नराख्खएको, त्यस्तै माटो जािँच सम्बन्धी ५ वटा प्रावधान रातदा २ वटा प्रावधानका ववषयमा जानीजानी 
त्यसको Value नै उल्लेख नगररएको र त्यसै कारणले गदाफ माटो जािँच हनु नसकी समयमा नै 
समस्याको पवहचान हनु नसक्दा बािँधमा क्षनत पगु्न गएको, यस्ता वकनसमका आयोजनामा अननवायफ 
रुपमा राख्न े गररएको, माटो जािँच सम्बन्धी प्रावधान नै समावेश नगरेको वा सामान्य रुपमा नांगो 
आिँखाले देखेर जो कोवहले समस्या पवहचान गनफसक्ने अवस्था हुिँदाहुिँदै पनन बेवास्ता गरेर यी समस्या 
समाधान गने उपयकु्त ववनध नराखी ठेक्का सम्िौता गरेको भन्न े कुरा प्रष्ट रुपमा देख्खन ु पदफछ। 
आफूलाई गैरकानूनी फाइदा नलन गलत ननयत राखेर काम गररयो, आपसी नमलेमत्तोमा जानीजानी 
गणुस्तरवहन नहर ननमाफण हनु ेगरी सम्िौता गररयो भन्न ेकुरा पनन प्रष्ट रुपमा प्रमाणवाट देख्खनपुदफछ। 
गलत ननयत नथयो भन्ने कुरा पवुष्ट नभै भ्रष्टाचारको कसरु पवुष्ट हनु सक्दैन। नहरको नडजायन, लागत 
अनमुान तयार गने समेतका कायफहरु प्राववनधक ववषय हनु।् यस नबषयका ववज्ञहरुले जाने्न र थाहा 
पाउन े ववषय हो। यस समस्याको ववषयमा जनत पनन अध्ययनहरु भएका छन,् प्रनतवेदनहरु प्राप्त 
भएका छन,् ती प्रनतवेदनहरु पेश गने व्यख्क्तहरुले अदालत समक्ष वकपत्र गदाफ ननमाफण भएको नहरमा 
समस्या रहेको र यसको Embankment मा क्षनत पगु्नकुो कारण त्यहािँ रहेको घलुनशील माटो नै हो 
भन्न ेपवहचान गररएको छ। तर ठेक्का सम्िौता गदाफ नै गलत वकनसमको गररयो वा नडजाइन र ड्रइङ नै 
यस कारण गलत नथयो र सो कुरा यी प्रनतवादीहरुलाई पवहले नै थाहा नथयो, यसमा प्रनतवादीहरुबाट 
बदननयत राखेर काम गरेको भन्न ेकुरा कतैबाट पनन पवुष्ट भएको देख्खदैन। त्यसैले यी प्रनतवादीहरुले 
जानीजानी बदननयत राखेर काम गरेको भन्न ेकुरा नमनसल संलग्न प्रमाणहरुबाट पषु्टी हनु नआएकोले 
प्रनतवादीहरु उपरको आरोपदावी पषु्टी हनु सक्ने अवस्था देख्खन आएन। 

174. प्रनतवादीहरु कमल प्रसाद रेग्मी, रववनाथ वाव ु शे्रष्ठ र आख्शषभर खनालका हकमा ववचार गदाफ 
प्रनतवादी इख्न्जननयर कमल प्रसाद रेग्मी तत्कानलन अवस्थामा नसंचाई ववभागको सपुरीटेण्डेन्टको 
ख्जम्मेवारीमा रहेको, प्रनतवादी रववनाथ वाव ु शे्रष्ठ नसचाई ववभागमा नस.नड.ई. र प्रनतवादी आख्शषभर 
खनाल पनन सोवह ववभागमा नस.नड.ई. को ख्जम्मेवारीमा रहेको, प्रनतवादीहरु नसचाई ववभागमा रहेर 
नसक्टा नसचाई आयोजनाको मलु नहरको SIP/MC/ICB/02 को नडजाइन तथा लागत अनमुान चेक जािँच 
गने ख्जम्मेवारी रहेको नथयो भने्न देख्खन्छ। यी प्रनतवादीहरुले ववगतमा भएका अध्ययनहरुबाट तयार 
भएका प्रनतवेदनहरुको अध्ययन नै नगरी, सतहमा नै देख्खने घलुनशील तथा गणुस्तरवहन माटोलाई 
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अनदेखा गरी हतारमा ठेक्का सम्िौता गरी आनथफक लाभ नलई भ्रष्टाचारजन्य कायफ गने गराउने 
उदे्दश्यबाट तयार पाररएको गलत नडजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनमुानलाई ठीक भएको भनी अन्य 
प्रनतवादीहरुसिँगको नमलेमतोमा गलत ननयत राखी गलत नडजाइन र लागत अनमुानलाई दठक भएको 
भनी नसफाररस गरेको भन्न ेआरोपदावी रहेको देख्खन्छ। 

175. प्रनतवादी कमल प्रसाद रेग्मीले नसक्टा नसचाई आयोजनाको मलु नहरको नडजाइनमा कुनै त्रटुी छैन। 
कम्प्यटुर सफ्टवेयर प्रयोग गरी नडजाइन गररएको हो। मलुनहरको महुान देख्ख 15 वक.नम. सम्मको 
नहरको नडजाईन जस्तै गरेर 17 वक.मी. देख्ख 35 वक.नम. सम्मको नहरको नडजाइन गररएको छ। 
त्यहािँ मातै्र समस्या देख्खन ु नडजाइनको दोष नभै पनछ पवहचान भएको घलुनशील माटो (Dispersive 

Soil) को कारणले हो। मैले बदननयत राखेर कायफ गरेको छैन भनी वयान गरेको देख्खन्छ। अकाफ 
प्रनतवादी रववनाथ वाव ु शे्रष्ठले उक्त नहर ननमाफण कायफमा म 2066/7/16 देख्ख 2067/2/4 
सम्म नसननयर नडनभजन इख्न्जननयरको रुपमा संलग्न नथएिँ। आयोजनाबाट पेश भएको नडजाइन तथा 
लागत अनमुान अध्ययन गरी राय पेश गनफ गदठत ववभागीय कनमवटको सदस्य भई उक्त नडजाइन तथा 
लागत अनमुान सम्बन्धमा कनमवटको राय सवहतको प्रनतवेदन पेश गरेका नथयौं। त्यसमा सधुार गनुफपने 
राय पनन ददईएको नथयो, ख्स्वकृनत गने प्रवक्रयामा मेरो संलग्नता छैन। मैले गलत ननयतबाट काम 
गरेको छैन भन्न े ख्जवकर नलएको देख्खन्छ। त्यस्तै अकाफ प्रनतवादी आख्शषभर खनालले उक्त ननमाफण 
कायफको नडजाइन, ड्रइङ र लागत अनमुान ख्स्वकृनतका लानग ववभागमा पेश हुिँदा ववभागीय स्तरमा 
गदठत कनमटीमा बसेर प्रचनलत ननयम कानून र इन्जननयररङ नसद्धान्त अनसुार चेकजािँच गरी आवश्यक 
सधुारको लानग रायसवहतको प्रनतवेदन पेश गरेको, आवश्यक पररमाजफन गराई स्वीकृनतको लानग 
नसचाई ववभागमा पेश गरेको हो। नडजाइनमा कुनै त्रटुी नथएन। यस अख्घ थाहै नभएको, पवहचान हनु 
नसकेको घलुनशील माटोको उपख्स्थनतले नहरमा क्षनत पगेुको हो। नेपालमा साथै मैले अध्ययन गदाफ 
नेदरल्याण्डमा समेत यस ववषयमा पढाई हुिँदैनथ्यो। त्यसैले गणुस्तरवहन माटोको बारेमा जानीजानी 
गलत ननयत राखी नहरको नडजाइन भएको होईन। मैले बदननयत राखेर काम गरेको छैन भन्न े
ख्जवकर नलएको देख्खन्छ। 

176. त्रटुीपणुफ नडजाईन र लागत अनमुानलाई बदननयत राखेर ख्स्वकृत गरेको भन्न ेआरोपदावी रहे तफफ  हेदाफ 
नहरको नडजाईन र लागत अनमुान तयार पारी ख्स्वकृनतका लानग पेश गने प्रनतवादीहरु सबफदेव प्रसाद 
र नमनराज ढकालका हकमा यस अख्घ नै ववस्ततृ रुपमा वववेचना भई ननजहरुले बदननयत राखेर 
जानीजानी नहरको उक्त नडजाइन तथा लागत अनमुान त्रवुटपूणफ तवरले तयार पारेको भन्न ेआरोपदावी 
पषु्टी हनुे आधार देख्खदैन भन्न ेननष्कषफमा पगुी ननजहरु उपरको आरोपदावी पगु्न नसक्न ेभनी उल्लेख 
गररसवकएको छ।ननजहरुका हकमा नसक्टा नसचाई आयोजनाका सम्बन्धमा भएका पवुफ अध्ययन 
प्रनतवेदनहरुमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई वेवास्ता गरी सरोकारवाला तथा ववज्ञहरुसिँग राय सल्लाह 
ननलई र छलफल नै नगरी सतहमा नै नांगो आखािँले देख्न सवकन ेगणुस्तरवहन माटोलाई अनदेखा गरी 
Soil type बमोख्जम ननमाफणको Design नगरेको भनी प्रनतवादीहरु उपर आरोपदावी नलएकोमा उक्त 
आरोपदावी पगु्न नसक्ने भैसकेपनछ सोवह नडजाइन र लागत अनमुान ख्स्वकृत गने प्रनतवादीहरु कमल 
प्रसाद रेग्मी, रववनाथ बाव ुशे्रष्ठ र आख्शषभन्र खनाल ववरुद्धको आरोपदावी पनन पगु्न सक्ने देख्खन 
आएन। 
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177. त्यस्तै प्रनतवादीहरु रमेश वस्नेत, सयुफदेव थापा, योगेन्र नमश्र, सरोज चन्र पख्ण्डत, ददनलप बहादरु 
काकी, श्याम बहादरु काकी, शसुीलचन्र देवकोटा, कृष्ण प्रसाद सवेुदी, प्रमेराज ख्घनमरे, ववरनसंह धामी 
र प्रकाश बहादरु काकीको हकमा ववचार गदाफ यी प्रनतवादीहरु रािसेवक कमफचारीहरु भई 
आयोजनाको ननमाफणको क्रममा ववनभन्न ख्जम्मेवारीमा रही काम गने ब्यख्क्तहरु हनु। ननजहरुले ननमाफण 
कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमखु तथा आनधकाररक प्रनतनननधसिँगको नमलेमतोमा नहर ननमाफण गने 
क्रममा ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख गररएका गणुस्तर परीक्षणहरु नगरेको तथा गणुस्तरयकु्त नहर 
ननमाफणको लानग आवश्यक प्रावधानहको कायाफन्वयन पनन नगरेको जसबाट गणुस्तरवहन, कमजोर, 
कामयावी नभएको नहर ननमाफण भई नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी भएको भन्न े एकै वकनसमको 
आरोपदावी देख्खन्छ। प्रनतवादी रमेश बस्नेत तत्कालीन आयोजना प्रमखु भई सो बमोख्जम दावयत्व परुा 
नगरेको र अन्य प्रनतवादीहरु आयोजनामा नसननयर नडनभजन इख्न्जननयरको पदमा रही काम गदाफ नहर 
ननमाफणको समयमा ननमाफण स्थलमा देख्खएको गणुस्तरवहन माटो तथा गनुफपने गणुस्तर परीक्षणका 
ववषयमा आयोजना ननदेशकलाई कुनै ररपोवटफङ्ग समेत नगरी आफ्नो पदीय ख्जम्मेवारी परुा नगरेको, 
बदननयत राखी काम गरेको भन्न ेआरोपदावी देख्खन्छ। 

178. प्रनतवादी मध्येका रमेश बस्नेतका ववरुद्धमा ववगो रु.2,13,76,79,920/31 दावी गररएकोछ। 
ननजले गरेको बयानबाट उनी उक्त आयोजनाको प्रमखु भई २ पटक सम्म बसेको भन्न े देख्खन्छ। 
ठेक्का सम्िौता अनसुार ननमाफण कायफ भएकोछ, भख्त्कएको, ववनग्रएको ठाउिँमा ममफत कायफ पनन 
भएकोछ। नहरको 17,300 नमटर मध्ये 10 नमटर भाग मातै्र भख्त्कन गएको हो। त्यो पनन ममफत 
भएर नहर सचुारुछ। मैले बदननयत राखेर काम गरेको छैन भनी कसरुमा इन्कार रही वयान गरेको 
छन।् 

179. प्रनतवादी सयुफदेव थापा र प्रनतवादी योगेन्र नमश्रका ववरुद्धमा ववगो रु.27,22,59,321।06 दावी 
गररएको छ। त्यस्तै, प्रनतवादी श्याम बहादरु काकीका हकमा रु.52,36,65,150।75 शनुसलचन्र 
देवकोटाको हकमा रु.58,59,24,719।28, कृष्ण प्रसाद सवेुदीका हकमा 
रु.17,08,43,602।82, प्रनतवादी प्रमेराज ख्घनमरेका हकमा रु.10,40,15,343।13, प्रनतवादी 
ववरनसंह धामीका हकमा रु.11,85,59,743।73 र अकाफ प्रनतवादी प्रकाश बहादरु काकीका 
हकमा ववगो रु.9,01,22,713।47 दावी गररएको पाईन्छ। सबै प्रनतवादीहरुले आरोवपत कसरुमा 
इन्कार रही वयान गरेको देख्खन्छ। 

180. प्रनतवादी सयुफदेव थापाले मैले मेरो जीवनको उवफर 28-29 वषफ नेपाल सरकारको सेवामा ववताएको 
छु, सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउनेकुरा कल्पना पनन गनफ सख्क्दन, अवहलेको समस्या मानवीय 
त्रटुी, बदननयत, लापरवाहीबाट भएको नभै आयोजनाको ननमाफणमा पवहलो चोटी देख्खएको घलुनशील 
माटो (Dispersive soil) ले गदाफ भएको हो।यस ववषयमा मलाई जानकारी नथएन। मैले प्रचनलत ननयम 
कानून र ठेक्का सम्िौताका सतफ बमोख्जम इमान्दारीतापूवफक काम गरेको छु भनी बयान गरेको 
देख्खन्छ। 

181. प्रनतवादी योगेन्र नमश्रले यस आयोजनामा ठेक्का सम्िौता र ननयम कानूनबमोख्जम ननमाफण कायफ भएको 
छ। म नमनत 2070/5/20 सम्म आयोजनामा रहेर काम गरेको छु, त्यो समयमा कुनै समस्या 
आएको पनन नथएन। म सरुवा भएको कररव ४ वषफपनछ नहर संचालनका क्रममा 073/3/14 मा 
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चेनेज 26.343 वक.नम. भख्त्कएको कररव 15 नमटर भाग आयोजनाले ठेकेदारबाटै ममफत गराएको 
नथयो, नहरमा पानी बगेर वाली पनन लागेको नथयो। पनुाः 2075/4/7 मा कररव १० नमटर पगेुको 
क्षनत नपेाल सरकारले सामान्य खचफमा ममफत गररसकेकोछ। आरोपदावीमा उल्लेख गरे जस्तो सम्पणुफ 
नहर गणुस्तरवहन बनेको भन्न ेहोइन। मैले बदननयत राखेर काम गरेको छैन भन्न े ख्जवकर नलएको 
देख्खन्छ। 

182. त्यस्तै, प्रनतवादी श्याम बहादरु काकीले आयोजनामा सम्िौता बमोख्जम नै उच्च भागको माटो काटेर 
त्यवह माटोले Embankment बनाएकोछ। म सेवा ननवतृ भएर ३ वषफ पनछ भएको सानो क्षनतलाई 
सम्पूणफ गणुस्तरसिँग जोडी भ्रष्टाचार भयो भन्न ेउजरुी सत्य छैन। म रकम भकु्तान गने अनधकारी पनन 
होइन। मन्त्रालयबाट र नसचाई ववभागबाटै भएका अध्ययन प्रनतवेदनहरुले यथोख्चत संरक्षण गरी नहर 
सचुारु हनुसक्छ भनी उल्लेख गरेका र हाल नहर सचुारु भएकोछ। मलाई सजाय हनुपुने होइन भन्न े
ख्जवकर नलएको पाइन्छ। प्रनतवादी शसुीलचन्र देवकोटाले मैले गणुस्तरवहन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको 
छैन, ठेक्का सम्िौताको सतफ, ववल अफ क्वान्टीटी र स्पेनसवफकेशन बमोख्जम नहरको रेखांकन भएको, 
उच्च भागको माटो काटी आएको माटोबाट Embankment ननमाफण भएकोछ। ननमाफण सम्पन्न 
भैसकेपनछ पत्ता लागेको घलुनशील माटो (Dispersive soil) का कारणले समस्या ननम्त्याएको छ। मैले 
बदननयतपूवफक काम गरेको छैन भनी वयान गरेको देख्खन्छ। 

183. प्रनतवादी कृष्ण प्रसाद सवेुदीले मैले आयोजनामा 1 वषफ काम गरे, त्यहािँको कररव 57% काम सम्पन्न 
भैसकेको नथयो। मैले सम्िौतामा भएका प्रावधानहरुलाई अवलम्वन गरी काम गरेको छु। नहर 
ननमाफणमा गणुस्तर, मापदण्ड कायम गरी काम गरेको छु।बदननयत राखेर काम गरेको छैन। नहर 
गणुस्तर मापदण्ड बमोख्जम नै बनेको छ। जम्मा 10 नमटर Embankment मात्र भख्त्कएको र 
सामान्य खचफबाट ननमाफण भैसकेको छ। आरोपदावी सवह र सत्य नभएको हुिँदा आरोवपत कसरुबाट 
सफाई पाउनपुछफ भनी बयान गरेको देख्खन्छ। प्रनतवादी प्रमेराज ख्घनमरेले मैले उक्त आयोजनामा 
नस.नड.ई.को हैनसयतमा कररब 5 मवहना काम गरेको हुिँ ।78% काम सम्पन्न भैसकेको नथयो। मैले 
आफ्नो ज्ञान वववेकले भ्याए सम्म सख् नयत राखेर काम गरेको छु। सम्िौता बमोख्जम गणुस्तर 
कायम राखेर काम भएकोछ। म कायफरत रहिँदा कुनै वकनसमको क्षनत भएको पनन नथएन।मैले 
आरोवपत कसरुबाट सफाई पाउन ु पछफ भनी कसरुमा इन्कार रहेको देख्खन्छ। त्यस्तै, प्रनतवादी 
ववरनसंह धामी तथा प्रनतवादी प्रकाश बहादरु काकीले पनन आयोजनामा ठेक्का सम्िौताबमोख्जम 
इख्न्जननयररङको मलु्यमान्यता अनसुार गणुस्तर सनुनख्ित गरी ननमाफण कायफ गरेको र गणुस्तर यवकन 
गरी भकु्तानीको लानग नसफाररस गरेको हुिँदा गलत ननयतले काम गरेको भन्न ेआरोपदावी िठु्ठा हो। 
आरोवपत कसरुबाट सफाई पाउनपुछफ भनी ख्जवकर नलएको पाइन्छ।  

184. सम्िौता कायाफन्वयन गने नसलनसलामा नेपाल सरकारका तफफ बाट ननमाफण स्थलमा खवटएर काम गने 
ख्जम्मेवारी पाएका यी प्रनतवादीहरुले एकातफफ  सम्िौतामा उल्लेख्खत माटोको गणुस्तर सम्बन्धी 
प्रावधानको कायाफन्वयन नै नगरेको भन्न ेदावी देख्खन्छ भने अकोतफफ  काम गने क्रममा ननमाफण स्थलमा 
आिँखाले देखेर पनन थाहा पाउन सवकने गणुस्तरवहन माटोको उपख्स्थनत देख्खंदा जािँच गनुफपने, समस्या 
पवहचान गनुफपने नथयो। उक्त माटोको सम्बन्धमा आयोजना प्रमखुलाई Reporting गनुफपने नथयो, त्यो 
पनन नगरेको, नहरमा समस्या देख्खिँदा देख्खंदै त्यसलाई अनदेखा गरी ठेकेदार समेतसिँग नमली बदननयत 
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राखेर ठेक्काको DLP पनन नबढाई भकु्तानी ददएको भन्ने सबै प्रनतवादीहरुउपर एकै वकनसमको आरोपदावी 
रहेको देख्खन्छ। 

185. प्रस्ततु मदु्दामा ठेक्का सम्िौतामा जम्मा ५ वकनसमको माटोको गणुस्तर जािँच गनुफपने भन्न े प्रावधान 
रहेकोमा त्यसमध्ये Atterberg's Limits र Particle size सम्बन्धी माटो जािँच नगररएको र उक्त जािँचबाट 
कस्तो पररणाम आउनपुने नथयो भन्न े कुरा पनन सम्िौतापत्रमा नलेख्खएको भन्न े कुरामा वववाद 
देख्खदैन। नहरमा घलुनशील प्रकृनतको (Dispersive) माटो रहेको र यस्तो माटो पानीको सम्पकफ मा 
आएपनछ घलेुर जाने हुिँदा माटोमा रहेको यवह गणुको कारण नहरमा क्षनत पगु्न गएको हो भन्न ेकुरा 
ववनभन्न नमनतमा भएका अध्ययन प्रनतवेदनहरुवाट र ववज्ञहरुले गरेका बकपत्रहरुबाट प्रष्ट भैसकेकोछ। 
प्रस्ततु मदु्दामा ननणफय गनुफपने तेस्रो, चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा माथी वववेचना हुिँदा माटोमा रहेको 
घलुनशील गणुको ववषयमा थाहा पाउन Pinhole Test, Double Hydrometer test र Chemical test हरु 
गनुफपने हनु्छ। सम्िौतापत्रमा उल्लेख भएका ५ वकनसमका पररक्षणवाट माटोको घलुनशीलताका 
सम्बन्धमा थाहा पाउन सवकदैन भन्न ेकुरा देख्खएकोछ। त्यस्तै घलुनशीलता आिँखाले हेरेर पनन थाहा 
पाउन सवकदैन, यस अख्घ घलुनशील माटोको ववषयमा नेपालमा इख्न्जननयररङ्ग कलेजहरुमा अध्ययन 
अध्यापन नभएको, कुनै पनन आयोजनामा यस्तो समस्या नदेख्खएको भन्ने कुरा ववज्ञहरुको भनाईबाट 
देख्खएको हुिँदा यी प्रनतवादीहरुले बदननयत राखेर ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख्खत माटो जािँच सम्बन्धी 
प्रावधानको कायाफन्वयन नगरेको, काम गने नसलनसलामा गणुस्तरवहन माटो आिँखाले देखेर पनन थाहा 
पाउन सवकनेमा त्यसलाई बेवास्ता गरेको, प्रनतवादीहरुले जानीजानी गलत ननयत राखेर आफूहरुलाई 
गैरकानूनी फाईदा नलई नपेाल सरकारलाई हानी परु् याउनकेायफ गरेको भन्ने आरोपदावी नमनसल संलग्न 
प्रमाणहरुबाट वस्तनुनष्टरुमा पषु्टी हनुसक्न े नदेख्खई प्रनतवादीहरु उपरको आरोपदावी पगु्न सक्ने 
देख्खएन।  

186. त्यस्तै प्रनतवादीहरू अरूणकुमार चौधरी, हेमनननध शमाफ र उद्वराज चौलागाईका हकमा ववचार गदाफ, 
आयोजनामा Environment and Resource Management Consultant (p) Ltd (ERML), and ITECO 

Nepal P.Ltd. सिँग परामशफ सेवाको लानग सम्िौता भएको, ननमाफण हनुे आयोजनाको ननररक्षण गने र 
त्यसको गणुस्तर ननयन्त्रण सम्बन्धी कायफमा आवश्यक परामशफ सेवा उपलब्ध गराउने गरी सम्िौता 
भएको, ठेक्काको सम्िौतामा उल्लेख्खत Specification बमोख्जम काम भएको छ छैन, सम्िौता बमोख्जम 
माटो जािँच लगायतका गणुस्तर जािँच सम्बन्धी कायफहरु भएका छन ्वा छैनन भनेर हेने गरी सम्िौता 
भएको, साथै काम गने क्रममा कुनै समस्या देख्खए त्यसको समाधान सवहतको परामशफ आयोजना 
प्रमखुलाई ददनपुने भन्न े कुरा सम्िौताको पषृ्ठ 29 मा उल्लेख भएको पाईन्छ। प्रनतवादी मध्येका 
उद्ववराज चौलागाई ERMC-ITECO Nepal TV का म्यानेख्जङ डाइरेक्टर, प्रनतवादी हेमनननध शमाफ 
अनधकाररक प्रनतनननध र प्रनतवादी अरुणकुमार चौधरी वटम नलडरको ख्जम्मेवारीमा रहेको भन्न े
देख्खन्छ। आयोजनाको नहर भख्त्कएर समस्या शृ्रजना भएको हुिँदा यी प्रनतवादीहरुले ठेक्का सम्िौताको 
Specification मा उल्लेख गरे वमोख्जम सबै गणुस्तर पररक्षण नभएको अवस्थामा त्यसको जानकारी 
आयोजना प्रमखुलाई समयमानै नगराएको, ती पररक्षणहरु गनुफपछफ भनेर परामशफ नददएको, त्यहािँको 
माटोको गणुस्तरको ववषयमा पनन जानकारी नददएको र माटो पररक्षण गनुफपछफ भनेर परामसफ पनन 
नददएको भन्न ेआरोपदावी नलएको देख्खन्छ। प्रनतवादीहरु अरुण कुमार चौधरी र हेमनननध शमाफको 
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हकमा ववगोमा दावी नलएको पाइदैन भन े प्रनतवादी उद्ववराज चौलागाई उक्त सल्लाहकार संस्थाका 
म्यानेख्जङ डाईरेक्टरको ख्जम्मेवारीमा रहेको हुिँदा उक्त संस्थाले भकु्तानी नलएको रकम 
रु.2,40,55,572।90 ववगो कायम गरी ववगो रकम असलुउपर गरीपाउिँ भन्न ेसमेत दावी नलएको 
देख्खन्छ। 

187. प्रनतवादी उद्वव चौलागाई, अरुणकुमार चौधरी र हेमनननध शमाफ समेत नतनै जनाले यो आयोजनामा 
हाम्रो संस्थासिँगको सम्िौता अवनधभर कुनै पनन समस्या आएको र गणुस्तरवहन काम भएको नथएन। 
कायफअवनध समाप्त भैसकेपनछ 2016, नडसेम्वरमा माटो पररक्षण गदाफ मातै्र समस्याको कारण 
घलुनशील माटोको ववषयमा पत्ता लागेको हो। सम्िौता अवनध समाप्त भैसकेपनछ भएको क्षनतमा हामी 
उत्तरदायी हुिँदैनौ। पवहले नै तयार भैसकेको नडजाइन, ड्रइङ, रेखांकन अनसुार हाम्रो TOR बमोख्जम 
असल ननयतले काम गरेका हौ। ठेक्का सम्िौतामा नै नहर खनेर आएको माटोलाई ढुवानी गरी Filling 

क्षेत्रमा नहरको Embankment बनाउन प्रयोग गनुफपने प्रावधान भएको हुिँदा सोवह बमोख्जम काम गरेका 
हौं। ४ वषफ लामो अवनधमा नहर ननमाफण स्थलमा दजफनौ इख्न्जननयरहरु तथा नस.नड.इ.हरु पररचालन 
भएका नथए, यी सबैले गलत मनसायले नमलेमत्तो गरी काम गरे भन्ने आरोपदावी कपोकख्ल्पत छ, 
ख्जम्मेवारीपूवफक काम गरेका छौं भन्न ेब्यहोराको बयान गरेको देख्खन्छ। 

188. यी प्रनतवादीहरुले प्रनतनननधत्व गने परामसफदाता संस्था ERMC सिँगको सम्िौतामा ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख्खत Specification बमोख्जम माटोको गणुस्तर जािँच गररयो गररएन हेनुफपने साथै काम गदै जािँदा 
कुनै समस्या देख्खए त्यसको Reporting गनुफ पने, समाधानका उपायहरुको सिुाव समेत ददन े
ख्जम्मेवारी तोवकएको भन्न े कुरा TOR वाट देख्खन्छ। नहरमा देख्खएको समस्याको मतुय कारक 
Dispersive Soil हो, जो आिँखाले देखेर मातै्र पत्ता लगाउन सवकदैन, यस अख्घका आयोजनामा  यस 
माटोको समस्या देख्खएको नथएन, कसैलाई पनन यो समस्याको ववषयमा पूवफ जानकारी नथएन भन्न ेकुरा 
यस अनधका छलफलबाट देख्खएकोछ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रनतवेदनहरुमा पनन माटोमा 
हनुसक्ने यो समस्याको पवहचान भएको भने्न कुरा कतै उल्लेख भएको पाईदैन। ठेक्का सम्िौतामा 
यस्तो गणुस्तर जािँच गनुफपने प्रावधान रहेको भन्न े पनन देख्खदैन। यस अख्घ पवहचान नै नभएको 
समस्याका ववषयमा ज्ञानको कनम हनु ुर ज्ञानको कनमले परामसफ ददन नसकेको ववषय सामान्य मानवीय 
त्रटुी हनुसक्छ। बदननयत पवुष्ट नभई भ्रष्टाचार ठहर हनु सक्दैन। यस अख्घको वववेचनाबाट नसंचाई 
ववभागमा रहेर काम गने रािसेवक कमफचारी रहेका प्रनतवादीहरुका ववरुद्धको आरोपदावी पगु्न नसक्न े
ठहर भएको हुिँदा ननजहरुको हकमा नलएको आधार र कारण समेतवाट प्रनतवादीहरु अरुणकुमार 
चौधरी, हेमनननध शमाफ र उद्ववराज चौलागाई हकमा पनन आरोपदावी पनन पगु्न सक्ने देख्खएन। 

189. त्यस्तै प्रनतवादीहरु ववक्रम पाण्डे ठेकेदार कंपनी CTCE-Kalika JV का प्रमखु तथा अकाफ प्रनतवादी 
यवुबहादरु क्षेत्री सोही कंम्पनीका आनधकाररक प्रनतनननधको ख्जम्मेवारीमा रहेको भन्न ेदेख्खन्छ। नसचांई 
आयोजनाको उक्त SIP/MC/ICB/02(17+700 देख्ख 35+000) को ननमाफण गनफ यस कंपनीले ठेक्का 
सम्िौता गरेकोमा सतहमा नै देख्खने गणुस्तरवहन घलुनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्िौतामा 
उल्लेख गररएका गणुस्तरीय नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपणुफ प्रावधानहरुको कायाफन्वयन 
नगरी नहरको कमजोर Embankment तथा Concrete lining को गणुस्तरवहन जोनी (Joint) ननमाफण गरेर 
समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर र गणुस्तरवहन नहरको ननमाफण गरेको, पटक पटक नहरको 
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Embankment भख्त्कएको अवस्थामा पनन वेवास्ता गरी Defect liability period नभत्र नै भख्त्कएको 
ववनग्रएको ममफत संहार गरी गणुस्तरयकु्त नहरको सनुनख्िचता गनुफपनेमा यी प्रनतवादीहरुले नसचाई 
आयोजनाको प्रमखु तथा अन्य कमफचारीहरुसिँग नमलेमत्तो गरी वदननयतपूवफक कायफ गरी DLP पनन 
व्यनतत गरी आफूले उन्मखु्क्त नलई नपेाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउननेनयतका साथ भकु्तानी 
नलन े कायफ गरी रु.2,13,76,79,920।31 भकु्तानी नलएको रकम वरावरको ववगो दावी गरी 
भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 को दफा ८(४) बमोख्जम सजाय गरी ववगो रकम समेत प्रनतवादी 
मध्येका ववक्रम पाण्डेबाट असलु उपर गररपाउने मागदावी नलएको देख्खन्छ। 

190. प्रस्ततु मदु्दामा ठेक्का सम्िौतामा माटोको Particle Size, Atterbergs Limits, Moisture density 

relationships source, Natural moisture content र Field density गरी जम्मा ५ वकनसमको गणुस्तर 
जािँच गनुफपने प्रावधान राख्खएकोमा Particle Size र Atterbergs Limits जािँच नभएको भन्न ेकुरामा वववाद 
देख्खदैन। यी दईु वटा माटो जािँच नहनुकुो कारण यी जािँचबाट कस्तो पररणाम (Result) आउनपुने हो 
अथाफत यस वकनसमको जािँचबाट प्राप्त हनुपुने, Value कनत हो भन्न ेकुरा सम्िौतापत्रमा उल्लेख नभएको 
भन्न े प्रनतवादीहरुको ख्जवकर रहेको देख्खन्छ। सम्िौतापत्रमा यसको value उल्लेख भएको पनन 
पाईदैन। त्यस्तै, पररक्षण नगररएको २ वटा माटो पररक्षणबाट माटोमा रहेको Grain size analysis, 

liquid limit र plastic limit test हनु ेहो भन्न ेकुरा ववज्ञहरुको भनाईबाट देख्खएको छ। यी २ वटा 
पररक्षण नभएको कारण माटोमा रहेको समस्या समयमा नै  पवहचान हनु नसकेको भन्न ेदेख्खिँदैन।सोवह 
कारणले नै नहरमा क्षनत पगेुको हो भने्न तथ्य एवकन भएको अवस्था छैन।  

191. प्रस्ततु सम्िौता गदाफ नै नेपाल सरकारका तफफ बाट नसचाई ववभागमा ख्जम्मेवारीमा रहेका रािसेवक 
कमफचारीहरूले वदननयत राखेर काम गरेको भन्ने आरोप दावी नलएको हो। ठेक्का सम्िौता गदाफ यस 
आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गने क्रममा नै त्यहािँको माटोको गणुस्तरका सम्बन्धमा उल्लेख 
गररएको नथयो। त्यहािँको माटो Embankment बनाउन नहनुे अथाफत त्यसको लानग गणुस्तरवहन नथयो 
तर सम्िौता गदाफ पवहला भएका अध्ययन प्रनतवेदनहरुलाई वेवस्ता गरी नतनले उल्लेख गरेका 
माटोको गणुस्तर सम्बन्धी प्रावधानलाई अन्देखा गरी गलत सम्िौंता गररयो। सम्िौंतापत्रमा माटो 
जािँच सम्बन्धी आवाश्यक सबै प्रावधानहरु नै राख्खएन भने्न आरोप लागईएको छ। उक्त आरोपका 
सम्बन्धमा यस अख्घ ठेक्का सम्िौता गने क्रममा संलग्न तत्कानलन समयका नसचाई ववभागमा कायफरत 
प्रनतवादीहरुका सन्दभफमा आरोपदावी पगु्न नसक्ने भनी ववस्ततृ वववेचना गररएको छ। ठेक्का 
सम्िौतामा माटोको जम्मा ५ वकनसमको गणुस्तर जािँच गनुफपने प्रावधान रहेकोमा ३ वकनसमको माटो 
जािँच भएकै छ। यो ३ वकनसमको माटो जािँच तोवकएको मात्रामा गररएन भन्ने आरोपदावी  

छैन।यसमा कुनै वववाद पनन छैन। बािँकी २ वकनसमको माटो जािँच के कारणले हनु सकेन, त्यो 
माटो जािँचबाट के ननतजा देख्खन्थ्यो भने्न सम्बन्धमा पनन यस अख्घ वववेचना भैसकेको छ। 
सम्िौतापत्रमा उल्लेख भएको यो २ वकनसमको माटो जािँचबाट प्राप्त हनुे पररणाम (Result) ले पनन 
नहरमा भएको क्षनतको कारण पत्ता लगाउन सक्दैन रहेछ भने्न कुरा पनन प्रष्ट भैसकेको छ। अव, 
गणुस्तरीय नहर ननमाफणको लानग सहयोगी र महत्वपूणफ प्रावधानको कायाफन्वयन नगरेको भने्न यी 
प्रनतवादीहरु मानथ आरोपदावी रहेकोमा सम्िौतापत्रमा कस्तो वकनसमको प्रावधान नथयो र त्यो 
प्रावधान यी प्रनतवादीहरुले कायाफन्वयन गरेनन भने्न कुरा स्पष्ट खलेुको देख्खिँदैन। सम्िौतापत्रमा 
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रहेको यो प्रावधानको कायाफन्वयन यी प्रनतवादीहरुले नहर ननमाफण गदाफ गरेको भए त्यसबाट यस्तो 
पररणाम (Result) आउिँने नथयो, यसले गदाफ नहरमा रहेको माटो सम्बन्धी समस्या समयमानै 
पवहचान हनुसक्थ्यो।त्यसको समाधान गरेर नहर ननमाफण गदाफ गणुस्तरयकु्त नहर ननमाफण हनुसक्थ्यो 
भने्न स्पष्टता देख्खिँदैन।त्यस्तै, आयोजनाको तफफ बाट सम्िौता गने प्रनतवादीहरु सवफदेव प्रसाद र 
नमनराज ढकालका हकमा ववस्ततृ रुपमा ववश्लषेण भई ननजहरुले सो आयोजनाका सम्बन्धमा यस अख्घ 
भएका अध्ययन प्रनतवेदनहरुको वेवास्ता गरेको र आिँखाले देख्न सवकने माटोको गणुस्तरलाई ववचारै 
नगरी ठेक्का सम्िौता गरेको भन्न ेआरोपदावी पगु्न नसक्न ेभन्न ेदेख्खएकोछ। त्यसैले, यी प्रनतवादीहरुले 
पनन ठेक्का सम्िौता गदाफ र संिौता अनसुार नहरको ननमाफण गदाफ बदननयत राखेर काम गरेको भन्न े
अवस्था देख्खदैन। 

192. त्यस्तै प्रनतवादीउपर नसचाई आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 को 17+700 देख्ख 3500+000 नभत्र 
गणुस्तरवहन माटो भन्ने कुरा आिँखैले हेरेर थाहा पाउन सवकन े नथयो, त्यस्तो गणुस्तरवहन माटोको 
प्रयोग गरेर नहरको Embankment ननमाफण गनुफ गलत नथयो भन्न े अनभयोग रहेको देख्खन्छ। ठेक्का 
सम्िौताको specification को दफा ३ (2) मा नै नहर खन्दा ननख्स्कएको माटोबाट Embankment 

ननमाफण गने भन्न े कुरा उल्लेख भएको देख्खन्छ।प्रनतवादीहरुले त्यवहको माटो प्रयोग गरी 
Embankment ननमाफण गरेको अवस्थाछ। ननमाफण स्थलमा रहेको Dispersive soil का कारण नहरमा 
क्षनत पगु्न गएको हो भन्न ेकुरा यस आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गने, प्रनतवेदन ददन े ववज्ञहरुले 
यस अदालतमा उपख्स्थत भई वकपत्र गरेका छन।् माटोको यो गणुस्तर आिँखाले हेरेर थाहा पाउन 
सवकदैन। यो थाहा पाउन ववशेष वकनसमको पररक्षण गनुफपदफछ। यस अख्घ नेपालमा माटोको यो 
गणुस्तर पररक्षण हनुे गरेको नथएन भन्न ेकुरा ननजहरुको भनाईबाट स्पष्ट भैसकेकोछ। यस अख्घ नै 
यस ववषयमा ववस्ततृ ववश्लषेणमा जानीजानी गणुस्तरवहन माटोको प्रयोग गरी Embankment ननमाफण 
गरेको देख्खएन भनी उल्लेख गररसवकएको छ। 

193. यी प्रनतवादीसिँग नहर ननमाफणको ठेक्का सम्िौता नमनत 2068/09/14 मा 3.5 वषफको लानग भएको 
देख्खन्छ। नमनत 2072/01/19 मा ननमाफण कायफ सम्पन्न भई आयोजना हस्तान्तरण भएको र 
यसको Defect liability period (DLP) आयोजना हस्तान्तरण भएर १ वषफ अथाफत 2073/01/18 
सम्म रहेको भन्न े देख्खन्छ। त्यसमा पनु म्याद थप गरी नमनत 2073/10/02 सम्म DLP अवनध 

रहेको देख्खन्छ। DLP नभतै्र पवहलो पटक नमनत 2073।3।14 मा नहरमा क्षनत पगेुकोमा 
प्रनतवादीहरुको तफफ बाट त्यसको ममफत संहार भएको र दोश्रो पटक नमनत 2075/4/4 मा नहरमा 
क्षनत पगेुकोमा उक्त क्षनत प्रस्ततु मदु्दा दायर भैसकेपनछ नेपाल सरकारका तफफ बाट 2076/1/10 
को मख्न्त्रपररषदको बैंठकमा प्रस्ताव पेश भएको र बैंठकको ननणफय बमोख्जम रकम उपलब्ध भई सो 
क्षनतग्रस्त बािँधको पनुननमाफण भएको देख्खन्छ। जलश्रोत तथा नसचाई ववभागको तफफ बाट नमनत 
2077/9/3 मा पेश भएको प्रनतवेदनबाट हाल नहर संचालनमा रहेको भन्न ेदेख्खन्छ। दोस्रो पटक 
नहरमा क्षनत पगेुको सम्बन्धमा पत्राचार समेत नभएको भन्न े यी प्रनतवादी ननमाफण व्यवसायीहरुको 
ख्जवकर रहेको देख्खन्छ। 

194. Concrete lining को गणुस्तरवहन Joint ननमाफण गरेर कामयावी नभएको, कमजोर र गणुस्तरवहन नहर 
ननमाफण गरेको भन्न ेआरोप रहेकोमा त्यसमा कस्तो गणुस्तर भएन, ननमाफण सामग्री गणुस्तरको भएन वा 
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प्राववनध भएन त्यो प्रष्ट देख्खदैन। अनभयोगदावीमा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन 2059 को दफा 8 (३) को 
दावी देख्खंदा कम गणुस्तरको ननमाफण सामग्री प्रयोग गरेको भन्ने पनन देख्खदैन। यस अख्घका 
छलफलबाट आयोजनामा क्षनत पगु्नकुो मतुय कारण त्यहािँ रहेको Dispersive soil हो, जनु आिँखाले 
हेरेर मातै्र थाहा पाउन सवकदैन। यसको लानग ववशेष वकनसमले माटोको पररक्षण गनुफपछफ भनी धेरै 
जना ववज्ञहरुले प्रनतवेदन माफफ त र अदालत समक्ष उपख्स्थत भइ बकपत्र माफफ त उल्लेख गरेका छन।् 
सो वाहेक नहरमा क्षनत पगु्नकुो अको एवकन कारण वादी पक्षले देखाउन सकेको अवस्था 
छैन।आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रनतवेदनहरुले त्यहािँको माटो Sandy silt रहेको भन्न े देखाए 
तापनन त्यसमा Dispersive soil को ववषयमा उल्लेख नभएको र sandy silt ले भकु्षय, पानीको चहुावट 
हनु सक्न ेहुिँदा त्यसबाट सरुख्क्षत गनफको लानग Slopes need protection by vegetation and damage 

will be required भन्ने उल्लेख भएकोछ। यसरी उख्ल्लख्खत वववेचनाबाट यी प्रनतवादीहरुले जानीजानी 
वदननयतपूवफक आफूहरुले गैरकानूनी लाभ नलने उदेश्यबाट अन्य प्रनतवादीहरु समेतसिँग  नमलेमतो 
गरी गणुस्तरवहन काम गरेको, ठेक्का सम्िौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरुको, शतफहरुको पालना 
नगरेको भने्न कुरा नमनसल प्रमाणबाट पषु्टी हनु आएन। प्रनतवादीहरुले वदननयत राखेर कायफ गरेको 
भने्न पषु्टी नभएको हुिँदा आरोपदावीबमोख्जम ननजहरु उपरको भ्रष्टाचारको कसूर पषु्टी हनुसक्ने देख्खन 
आएन। 

195. क्षनतग्रस्त नहर ननमाफणमा नेपाल सरकारले खचफ गरेको रू.१‚१२‚३७‚९९०।३२का सम्बन्धमा ववचार 
गदाफ ननमाफण व्यवसायीले नेपाल सरकारलाई नहर  हस्तान्तरण गररसकेपनछ र DLP अवनध समेत 
सवकएपनछ नमनत २०७५।४।४मा नहरमा क्षनत पगेुकोमा सो नहर ममफत गरी सञ्चालनमा ल्याउन 
नेपाल सरकार (मख्न्त्रपररषद) को नमनत २०७६।१।१०को ननणफयानसुार क्षनतग्रस्त वािँधको पनुाः 
ननमाफण गनफ उक्त रकम ननकाशा भै खचफ भै नहर पनुाः सञ्चालनमा ल्याएको भने्न देख्खयो।नेपाल 
सरकारले खचफ गरेको उक्त रकमको देवानी दावयत्वको सम्बन्धमा प्रचनलत कानूनबमोख्जम हनुे नै 
देख्खदा सो सम्बन्धमा यस मदु्दाबाट केही बोल्न नमल्ने देख्खएन। 

196. यसरी नहरमा समस्या आउनकुो मतुय कारण त्यहािँ रहेको माटोको गणुस्तर अनसुारको 
नडजाइन/ड्रइङ नगनुफ, आवाश्यक पने माटो जािँच सम्बन्धी सबै प्रावधानहरु सम्िौतापत्रमा नरात न,ु 
सम्िौतापत्रमा राख्खएका माटो जािँच सम्बन्धी सबै प्रावधानको कायाफन्वयन नगनुफ र काम गने क्रममा 
आिँखाले देखेर पनन त्यहािँको माटोको गणुस्तर थाहा पाउन सवकनेमा त्यसलाई वेवास्ता गरी 
गणुस्तरवहन माटोको प्रयोग गरी गणुस्तरवहन नहर ननमाफण गरेको भने्न आरोपदावी रहेकोमा उक्त 
SIP/MC/ICB/02 (17+7000 देख्ख 35+000) को भागमा Dispersive Soil (घलुनशील माटो) रहेको 
भन्ने कुरा नडसेम्बर, 2016 मा  Geotechnical and Associated Pvt. Ltd. ले गरेको माटो 
जािँचबाट पवहलो पटक पत्ता लागेको भने्न देख्खएको छ। यसको लानग Chemical Test, Double 

Hydrometer Test वा Pinhole Test गनुफपने तर सम्िौतापत्रमा उख्ल्लख्खत माटोको Particle Size, 

Atterberg’s Limits, Moisture Density Relationships Source Natural Moisture Content 

and Field Density बाट माटोको यो गणुस्तर पत्ता लगाउन सवकिँ दैन। आयोजनाहरुमा सामान्यतया 
यीनै ५ वकनसमका माटो जािँच गररन्छ। Dispersive Soil को सम्बन्धमा नेपालमा पवहलो पटक 
माटो जािँच भएको र पत्ता लागेको हो भने्न ववज्ञहरुको भनाई रहेको देख्खयो। नमनसल संलग्न 
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प्रमाणहरुबाट माटोमा रहेको यो गणुस्तर ठेक्का सम्िौता गदाफ कै अवस्थामा थाहा नथयो वा थाहा 
पाउन सक्ने अवस्था नथयो तर प्रनतवादीहरुले त्यसलाई वेवास्ता गरेको र प्रनतवादीहरुको आपसी 
नमलेमतोबाट वदननयत राखेर आफूहरुलाई गैरकानूनी  फाइदा नलने र नेपाल सरकारलाई हानन गने 
उदेश्यले जानीजानी कमजोर र कामयावी नभएको गणुस्तरवहन नहर ननमाफण गरेको भने्न तथ्य 
स्वतन्त्र रुपमा स्थावपत हनुसक्ने देख्खएन। 

197. ननष्कषफमा नसक्टा नसचाई आयोजनाको SIP/MC/ICB/02(17+17000दख्ख 35+000) मूल नहरमा 
देख्खएको समस्या नडजायनमा त्रवुट वा नहर ननमाफणमा संलग्न प्रनतवादीहरूको लापरवाही वा 
बदननयतका कारणले भएको नभई उक्त क्षेत्रमा रहेको घलुनशील माटोको कारणले भएको भने्न 
सम्बख्न्धत नबषयका ववज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रनतवेदनहरू र ननजहरूले अदालतमा गरेको वकपत्र 
समेतबाट देख्खयो। उक्त नहरको संभाव्यता अध्ययन गदाफ‚ नडजायन गदाफ‚ सम्िौता गदाफ वा नहर 
ननमाफण गदाफको समयसम्म प्रनतवादीहरूलाई घलुनख्शल माटको बारेमा थाहा जानकारी भएको वा 
जानकारी हनुसक्ने अवस्था नदेख्खई नहरमा पवहलो पटक क्षनत पगेुपनछ २०१६ नडसेम्वरमा क्षनतग्रस्त 
स्थानको माटो परीक्षण गराउिँदा मात्र केही स्थानमा घलुनशील माटो भएको भने्न प्रयोगशालाले ददएको 
प्रनतवेदनबाट देख्खयो। साथै उक्त आयोजना शरुू हनु ुपवुफका कुनै पनन स्वदेशी वा ववदेशी ववज्ञहरूबाट 
भएका संभाव्यता अध्ययन प्रनतवेदन‚ सभे‚ नडजायन‚ प्राववनधक प्रनतवेदनहरूमा समेत उक्त क्षेत्रमा 
घलुनशील माटो रहेको भन्न ेउल्लेख भएको देख्खएन।यस्तै यस अदालतको नमनत २०७७।११।४को 
आदेशानसुार जलस्रोत तथा नसंचाइ ववभागका उपमहाननदेशक प्रददप थापाको संयोजकत्वको प्राववनधक 
सनमनतले नमनत २०७७।१२।६मा पेश गरेको प्रनतवेदनमा क्षनतग्रस्त नहर ममफत पिात पूणफ क्षमतामा 
सञ्चालनमा रहेको भने्न उल्लेख भएको देख्खयो। यसथफ प्रनतवादीहरूउपरको भ्रष्टाचार ननवारण ऐन‚ 
२०५९को दफा ८को उपदफा (३) र (४) को आरोप दावी पगु्न सक्ने देख्खएन। नहर हस्तान्तरण 
भई DLP अवनध समाप्त भएपनछ नमनत २०७५।४।७मा उक्त नहरको करीव १० मीटर खण्डमा क्षनत 
पगेुकोमा सोको लानग नेपाल सरकार (मख्न्त्रपररषद) को नमनत २०७६।१।१०को ननणफयानसुार 
रू.१‚१२‚३७‚९९०।३२ ननकाशा भै क्षनतग्रसत नहर ममफत भै पनुाः सञ्चालनमा आएको देख्खदा 
नेपाल सरकारले खचफ गरेको उक्त रकमको देवानी दावयत्वको सम्बन्धमा करार सम्िौता र प्रचनलत 
कानूनबमोख्जम हनुे देख्खयो। 

198. अत: वववेख्चत उल्लेख्खत आधार कारण र प्रमाणबाट भख्त्कएको नहर ममफत गदाफ लागेको खचफ सम्बन्धी 
देवानी दावयत्वको नबषयमा प्रचनलत कानूनबमोख्जम हनुे नै हदुािँ प्रनतवादीहरु उपरको आरोवपत कसूरका 
सम्बन्धमा नमनसल संलग्न प्रमाणहरुबाट प्रनतवादीहरुले एक-आपसमा नमलेमत्तो गरी आफुहरुलाई 
फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी परु् याउन ेबदननयतले कमजोर तथा गणुस्तरवहन नहरको 
नडजाइन तथा ननमाफण गरी भिाचार गरेको भन्ने आरोपदावी बस्तनुनष्ठ प्रमाणहरुबाट पषु्टी हनु सकेको 
नदेख्खदा प्रनतवादीहरु ववक्रम पाण्डे, यवुराज क्षेत्री भननन े यवुबहादरु क्षेत्री, उद्बवराज चौलागाई, 
हेमनीनध शमाफ, अरुण कुमार चौधरी, ददनलप बहादरु काकी, सरोजचन्र पख्ण्डत, सयुफदेव थापा क्षेत्री, 
योगेन्र नमश्र, श्याम बहादरु काकी, सखु्शलचन्र देवकोटा, कृष्ण प्रसाद सवेुदी, प्रमेराज ख्घनमरे, ववर 
नसंह धामी, प्रकाश बहादरु काकी, नमनराज ढकाल, रववनाथ बाब ु शे्रष्ठ, आख्शषभर खनाल, कमल 
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प्रसाद रेग्मी, सवफदेव प्रसाद र रमेश बस्नेतले आरोवपत कसूरबाट सफाई पाउने ठहछफ।अरुमा तपनसल 
बमोख्जम गनूफ। 

तपनसल खण्ड 

मानथ ठहर खण्डमा लेख्खएबमोख्जम प्रनतवादीहरु ववक्रम पाण्डे, यवुराज क्षेत्री भनीने यवुबहादरु क्षेत्री, 
ददनलप बहादरु काकी, सरोजचन्र पख्ण्डत, सयुफदेव थापा क्षेत्री, योगेन्र नमश्र, श्याम बहादरु काकी, 
सखु्शलचन्र देवकोटा, कृष्ण प्रसाद सवेुदी, प्रमेराज ख्घनमरे, ववर नसंह धामी, प्रकाश बहादरु काकी, नमनराज 
ढकाल, रववनाथ बाब ुशे्रष्ठ, सवफदेव प्रसाद र रमेश बस्नेतले आरोप दावीबाट सफाई पाउन ेठहरेकाले 
मदु्दा पपुफक्षका क्रममा प्रनतवादीहरुले देहाय बमोख्जमको बैंक ग्यारेन्टी राखी मदु्दाको पपुफक्ष गरेको 
देख्खिँदा प्रस्ततु मदु्दा अख्न्तम भएपनछ प्रनतवादीहरुले बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरीपाऊिँ  भनी दरखास्त ददए 
कानूनबमोख्जम सम्बख्न्धत बैंकलाई ग्यारेन्टी फुकुवाका लानग लेखी पठाईददनू............................1 

क्र.
स 

प्रनतवादको नाम बैंकको ठेगाना (नाम) बैंक ग्यारेन्टी नं.  नमनत  रकम 

1 ववक्रम पाण्डे  ग्लोबल आइ.एम.ई 
बैंक.नल कमलादी 
काठमाडौं 

PBGA119NPR0000
2 

2075।10।
02 

रु.4,00,
00,000

।- 

2 सयुफदेव थापा 
क्षेत्री 

नसटीजन बैंक प्रधान 
कायाफलय नारायणवहवट 
पथ काठमाडौं 

H07576PB-274 2075।10।
02 

रु.65,00
,000।- 

3 सरोजचन्र 
पख्ण्डत 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49153।1
9 

2075।10।
13 

रु.80,00
,000।- 

4 योगेन्र नमश्र नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49174।1
9 

2075।10।
15 

रु.65,00
,000।- 

5 सखु्शलचन्र 
देवकोटा 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49179।1
9 

2075।10।
16 

रु.78,00
,000।- 

6 प्रकाश बहादरु 
काकी 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49233।1
9 

2075।10।
21 

रु.25,00
,000।- 

7 प्रमेराज ख्घनमरे नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49250।1
2075।10। रु.25,00
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काठमाडौं 9 23 ,000।- 

8 श्याम बहादरु 
काकी 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49277।1
9 

2075।10।
27 

रु.67,00
,000।- 

9 ददनलप बहादरु 
काकी 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49290।1
9 

2075।10।
28 

रु.1,10,
00,000

।- 

10 यवुराज क्षेत्री 
भनीने 
यवुबहादरु 
क्षेत्री 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49345।1
9 

2075।11।
06 

रु.2,00,
000।- 

11 कृष्ण प्रसाद 
सवेुदी 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49346।1
9 

2075।11।
06 

रु.30,00
,000।- 

12 सवफदेव प्रसाद नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49513।1
9 

2075।12।
03 

रु.5,00,
000।- 

13 ववर नसंह धामी प्रभ ु बैंक नल. 
बबहरमहल काठमाडौं 

P03401P172656 2075।12।
10 

रु.25,00
,000।- 

14 रववनाथ बाब ु
शे्रष्ठ 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49588।1
9 

2075।12।
12 

रु.5,00,
000।- 

15 नमनराज 
ढकाल 

नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:49609।1
9 

2075।12।
17 

रु.5,00,
000।- 

16 रमेश बस्नेत नेपाल बंगलादेश बैंक 
नल. कमलादी 
काठमाडौं 

एन.वव:001: 

वप.वव.:50352।1
9 

2076।03।
15 

रु.6,00,
000।- 

मानथ ठहर खण्डमा लेख्खएबमोख्जम प्रनतवादीहरु उद्बवराज चौलागाई, हेमनीनध शमाफ, आख्शषभर 
खनाल, कमल प्रसाद रेग्मी र प्रनतवादी अरुण कुमार चौधरीले आरोप दावीबाट सफाई पाउने 
ठहरेकाले ननजहरुले मदु्दा पपुफक्षका क्रममा प्रनतवादीहरुले देहाय बमोख्जमको रकम नगद धरौटी राखी 
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मदु्दाको पपुफक्ष गरेको देख्खिँदा प्रस्ततु मदु्दा अख्न्तम भएपनछ प्रनतवादीहरुले धरौटी रकम वफताफ पाऊिँ  भनी 
दरखास्त ददए उक्त रकम कानूनबमोख्जम वफताफ ददनू भनी लेखा शाखामा लेखी पठाईददनू 
..........................................................................................................................2 

क्र.स प्रनतवादीको नाम  र.नं. नमनत  रकम 

१.  उद्बवराज चौलागाई 430 2075।10।29 रु.7,00,000।- 

२.  हेमनीनध शमाफ 439 2075।11।01 रु.4,00,000।- 

३.  आख्शषभर खनाल 491 2075।12।4 रु.5,00,000।- 

४.  कमल प्रसाद रेग्मी 516 2075।12।11 रु.5,00,000।- 

५.  अरुण कुमार चौधरी 623 2076।01।16 रु.3,00,000।- 

 
यो फैसलामा ख्चत्त नबिेु ववशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोख्जम ३५ (पैंतीस) ददननभत्र 
श्री सवोच्च अदालतमा पनुरावेदन गनुफ भनी ववशेष सरकारी ववकल कायाफलय, काठमाडौं माफफ त 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगलाई फैसलाको प्रनतनलवप समेत साथै राखी पनुरावेदनको म्याद 
ददनू.......................................................................................................................3 

सरोकारवालाले प्रस्ततु फैसला एवं नमनसल संलग्न कागजातको नक्कल माग गरे ननयमानसुार लाग्न े
दस्तरु नलई नक्कल ददनू ...............................................................................................4 

प्रस्ततु मदु्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी यो फैसला ववद्यतुीय प्रणालीमा प्रववष्ट गरी नमनसल अनभलेख 
शाखामा बिुाई ददनू...................................................................................................5 

 
             
 

                सदस्य                  सदस्य                                        अध्यक्ष 

 
फैसला तयार गनफ सहयोग परु् याउनाेः 
इजलास अनधकृतहरु: भपेुन्र उपाध्याय, संग्रामा नसमखाडा, वहरादेवी पाण्डे, प्रकाश ढकाल 

कम्प्यटुर अपरेटराः ददप बहादरु थापा, कल्पना पराजलुी 
इनत सम्वत ्२०७9 साल असार मवहना  5 गते रोज 1 शभुम.्........................................। 


