
 

   अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

              टॊगार, काठभाडौं 
 

मभमत: २०७८/०४/१२ गते 

    प्रसे विज्ञमि    

श्री प्रधान सम्ऩादकज्मू / सम्ऩादकज्मू, 
 

विषम :- आयोऩऩत्र दामय गरयएको । 

---------------------------------------- 
 

ऩषु्ऩरार (भध्मऩहाडी) याजभागग मोजना अन्तगगत खोटाङ ख्जल्राख्थथत चेनेज 42+000 देख्ख 88+500 खोटाङ खण्ड 
मनभागण कामग ठेक्का सम्झौता अनसुाय नगयेको बन्ने उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उक्त ठेक्काभा मनभागणथथरभा बएको काभको 
िाथतविक अिथथा उल्रेख नगयी बेरयएसन हनुऩने बन्दा पयक व्महोयाको बेरयएसन ऩेश गयी, सािगजमनक खरयद मनमभािरी अनसुाय 
बेरयएसन नगयाई, इविभेट विऩयीत विना कुनै मनणगम वपल्डभा काभ गयी/गयाई, वपल्डभा बएको ऩरयभाणबन्दा फढीको नाऩी वकताफ 
तमाय ऩायी एउटै मोजना कामागरमफाट एउटै चेनेजभा दईुिटा ठेक् काफाट एउटै प्रकि मतको काभ Overlap गयी, एउटै मोजना 
कामागरमफाट एउटै चेनेजभा दईुिटा ठेक् काफाट एउटै प्रकि मतको काभ Overlap बई एउटा ठेक् काफाट DPR अनसुायको इविभेट 
तमाय बई बएको काभ Earthwork को बकु्तानी बइसके ऩमछ पेरय सोही चेनेजभा सोही प्रकि मतको आइटभको अको ठेक् काफाट काभ 
गयाई विर तमाय ऩायी बकु्तानी मरने/ददने कामग गयी रु. ६८,९३,७७८।५ वहनामभना तथा हामननोक्सानी गयी भ्रिाचाय गयेको देख्खन 
आएकोरे देहामफभोख्जभका व्मख्क्तहरूराई देहामफभोख्जभ सजामको भागदाफी मरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा १८ एिॊ ३५ िभोख्जभ आज विशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ। 

 

मस.नॊ. नाभथय कामागरम मफगो रु. कसयु तथा सजामको भागदाफी 
1.  तत्कारीन मोजना 

प्रभखु मफजम 
चाऩागाई 

ऩषु्ऩरार (भध्मऩहाडी) 
याजभागग मोजना 
धमुरखेर, 
काभ्रऩेराञ् चोक 

रु.६८,९३,७७८।५ भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) 
य दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य (ङ) 
फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ सजाम गयी सोही दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ 
उक्त मफगोसभेत असरुउऩय हनु भागदाफी मरइएको छ । 

2.  तत्कारीन 
इख्न्जमनमय ददऩक 
कुभाय खड्का 

ऐ.ऐ. रु.६८,९३,७७८।५ भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) 
य दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य दपा १९ को 
उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (१) य दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम 
हनु य उक्त विगो सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ असरुउऩय हनु सभेतको भागदाफी मरइएको छ ।  

3.  तत्कारीन सि-
इख्न्जमनमय गजेन्र 
प्रसाद याउत 

ऐ.ऐ. रु.६८,९३,७७८।५ भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) 
य दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य दपा १९ को 
उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (१) य दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम 
हनु य उक्त विगो सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ असरुउऩय हनु सभेतको भागदाफी मरइएको छ । 



4.  तत्कारीन रेखा 
अमधकि त दणुग प्रसाद 
पुमार 

ऐ.ऐ. रु.२१,४९,८१८।-  भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा सोही 
ऐनको सोही दपाको प्रािधानिभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य सोही दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(च) फभोख्जभ सजाम गयी उक्त विगो सोही ऐनको दपा १७ 
फभोख्जभ असरुउऩय हनु भागदाफी मरइएको छ । 

5.  प्रफन्ध मनदेशक यवि 
मसॊह 

भहादेि ख्खम्ती मनभागण 
सेिा प्रा.मर. काठभाण्डौ 

रु.६८,९३,७७८।५ भ्रिाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्जभ सजाम गयी उक्त मफगोसभेत जपत हनु भागदािी 
मरइएको छ । 

 

 

 

प्रिक्ता 
नायामण प्रसाद रयसार 


