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मिमि: २०७७।०९।१६  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

काठभाडौ ददगो शहयी मातामात आमोजनाअन्तगगत काठभाडौको टेकुभा ननभागण व्मावसामी  ZIEC-Pappu J/V 

द्वाया ननभागणाधीन ऩरु सम्झौता फभोख्जभको शतग/भाऩदण्ड, स्वीकृत नडजाइन तथा स्ऩेख्शफपकेसन फभोख्जभ ननभागण नगयेकोरे 
आमोजनारे काभ योकी त्रटुी सच्माउन ऩत्राचाय गये ऩनन ननभागण व्मावसामीद्वाया ननदेशनको फेवास्ता गयी ऩरु ननभागण 
अगानड फढाएको बने्न उजयुी ननवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा ननम्नानसुायको प्रनतवादीहरुरे देहामफभोख्जभको फवनबन्न 
कसयुहरु गयेको देख् ॊदा ननज प्रनतवादीहरुउऩय देहामफभोख्जभ सजाम भागदाफी नरइएको छ । 

ननम्न: 
1. तत्कारीन आमोजना कामागन्वमन ईकाइका नननभत्त आमोजना प्रभ ु वेर फहादयु नऩेारीरे उक्त ठेक्काअन्तगगतको 

कामगसम्ऩादन जभानत नवीकयण नगयी म्माद सफकसकेको अवस्थाभा सभेत आमोजना इकाइको तपग फाट नननभत्त 
आमोजना प्रभ ु आपूरे नै फटप्ऩणी उठाई ठेक्काको तेश्रो चोटीको रानग म्माद थऩ नसपारयस गयेको य सोही 
नसपारयसको आधायभा कामगसम्ऩादन जभानत फयाफयको हनुे यकभ पुकुवा हनु गई नेऩार सयकायराई हानननोक्सानी 
हनु गएकोरे ननजको उक्त कामग भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ अनसुायको कसयुजन्म कामग बएकोरे 
ननजराई नफगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक कयोड चौध रा  छमत्तय हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ रे ननददगष्ट गयेवभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम  ण्ड (झ) फभोख्जभ सजाम गयी फहनानभना बएको यकभ ऐ. ऐनको को दपा १७ अनसुाय ननजफाट असरुउऩय 
हनु भागदाफी नरइएको छ । 

2. तत्कारीन रे ा अनधकृत नायामण फहादयु थाऩारे ठेक्काको म्माद थऩ गने नसरनसराभा गरत फटप्ऩणी उठाई नसपारयस 
गयेको देख् एको य ननजरे उठाएको फटप्ऩणीको आधायभा कामगसम्ऩादन जभानत फयाफयको हनुे यकभ पुकुवा हनु गई 
नेऩार सयकायराई हानननोक्सानी हनु गएकोरे ननजको उक्त कामग भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन २०५९, को दपा १७ 
अनसुायको कसयुजन्म कामग बएकोरे ननजराई नफगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक कयोड चौध रा  छमत्तय हजाय) 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे ननददगष्ट गयेवभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम  ण्ड (झ) फभोख्जभ सजाम गयी फहनानभना बएको यकभ ऐ. ऐनको दपा १७ 
अनसुाय ननजफाट असरु उऩय हनु भागदाफी नरइएको छ । 

3. तत्कारीन रे ाऩार नगयी प्रसाद शे्रष्ठरे ठेक्का तोड्न ेय कारोसूचीभा याख्न ेजस्तो भहत्वऩूणग कायवाहीको शरुु फटप्ऩणीभा 
रु.१,७२,१४,०००।- को कामगसम्ऩादन जभानतको यकभ य सोको म्माद भात्र उल्रे  गयेको देख् एको तय सोही 
ठेक्काको कामगसम्ऩादन जभानतको सम्फन्धभा बने केही उल्रे  नगयेको कायण सोही आधायभा कामगसम्ऩादन जभानत 
फयाफयको हनुे यकभ पुकुवा हनु गई नेऩार सयकायराई हानननोक्सानी हनु गएकोरे ननजको उक्त कामग भ्रष्टाचाय 
ननवायण ऐन, २०५९, को दपा १७ अनसुायको कसयुजन्म कामग बएकोरे ननजराई नफगो रु.१,१४,७६,०००।- 
(एक कयोड चौध रा  छमत्तय हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे ननददगष्ट 
गयेवभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम  ण्ड (झ) फभोख्जभ सजाम 
गयी फहनानभना बएको यकभ ऐ. ऐनको को दपा १७ अनसुाय ननजफाट असरुउऩय हनु भागदाफी नरइएको छ । 

 



4. तत्कारीन रे ा अनधकृत श्माभ फहादयु  त्रीरे ठेक्का तोड्न ेय कारोसूचीभा याख्न ेजस्तो भहत्वऩूणग कायवाहीको शरुु 
फटप्ऩणीभा रु.१,७२,१४,०००।०० को कामगसम्ऩादन जभानतको यकभ य सोको म्माद भात्र उल्रे  गयेको देख् एको 
तय सोही ठेक्काको कामगसम्ऩादन जभानतको सम्फन्धभा बने केही उल्रे  नगयेको कायण सोही आधायभा कामगसम्ऩादन 
जभानत फयाफयको हनु े यकभ पुकुवा हनु गई नेऩार सयकायराई हानननोक्सानी हनु गएकोरे ननजको उक्त कामग 
भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ अनसुायको कसयुजन्म कामग बएकोरे ननजराई नफगो 
रु.१,१४,७६,०००।- (एक कयोड चौध रा  छमत्तय हजाय) कामभ गयी भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ रे ननददगष्ट गयेवभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम  ण्ड (झ) 
फभोख्जभ सजाम गयी फहनानभना बएको यकभ ऐ. ऐनको दपा १७ अनसुाय ननजफाट असरुउऩय हनु भागदाफी नरइएको 
छ । 

5. Zhongding International Engineering Co. Ltd. (ZIEC) को प्रनतनननध Mr. Zeng Junyan य उक्त ठेक्काको 
अख्ततमायनाभा (Power of Attorney) प्राप्त सनुभत यौननमायसभेतरे ठेक्का म्माद थऩ भाग गदाग कामग सम्ऩादन जभानत 
नवीकयण गयी ल्माउनऩुनेभा सोअनसुाय नल्माई रु.१,७२,१४,०००।- को कामगसम्ऩादन जभानतको भात्र नवीकयण 
गयी ल्माई सोहीअनसुाय म्माद थऩ गयाई रु.१,१४,७६,०००।- कामगसम्ऩादन जभानत पुकुवा गयी रगेको ऩफुष्ट हनु 
आएकोरे ननजहरुरे भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) अनसुाय कसयु गयेको ऩफुष्ट हनु 
आएकोरे ननजहरु दवैुराई रु१,१४,७६,०००।- फयाफयको नफगो तथा फवगोफभोख्जभको जरयवानासभेत असरुउऩय 
गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) भा उल्रे  बएफभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी नरनऩुने देख् एकोभा उक्त 
जे.बी. नरड ऩाटगनय Mr. Zeng Junyan फवदेशी नागरयक बएको देख् एकोरे ननजको हकभा ऩनछ नेऩार सयहदभा 
पेरा ऩयेभा कानूनफभोख्जभ थऩ आयोऩऩत्र ऩेश गने गयी हार ठेक्काको अख्ततमायनाभा (Power of Attorney) प्राप्त सनुभत 
यौननमाय उऩय भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा ४ फभोख्जभ सजाम गयी सोही दपा ८ को 
उऩदपा ४ फभोख्जभ नफगो यकभ असरुउऩय गयी जपत हनुसभेत भागदाफी नरई आज फवशषे अदारत, काठभाडौंभा 
आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ। 

 

 

प्रवक्ता 
तायानाथ अनधकायी 


