अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टंगाल, काठमाण्डौ
मिमि: २०७३/१२/२० गिे

प्रेस ख्िज्ञख्ि
ख्िषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
----------------------------------------------------------नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत िं भाव्यता अध्ययनको लासग परामर्शदाता छनौटको सिलसिलामा प्राविसिक प्रस्ताि
मूल्याङ्कन गदाश आफू अनुकूल बवि रकम किोल गने प्रस्तािकलाई बवि अङ्क र कम अङ्क किोल गनेलाई कम अङ्क ददई बवि

रकम कबोल गने प्रस्तािदाताको आसथशक प्रस्ताि स्िीकृत गरी नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकाि िसमसतलाई कायशकारी

सनदे र्क मोसतबहादुर कुँ ु िर िमेतले गैरकानुनी रुपमा हानी नोक्िानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरे कोले कारिाही गरी पाउुँ भन्ने िमेत
व्यहोराको उजुरी सनिेदन उपर अनुिन्िान, तहवककात हुुँदा स्िीकृत प्राविसिक प्रस्ताि मूल्याङ्कनका आिारहरु बमोजजम SMEC
International Pvt. Ltd.-Australia JV with MWH International, Inc, USA in association with Udaya Consultancy (P) Ltd.,
Nepal (SMEC-MWH-Uday) लाई ददनुपने भन्दा १.२५ बवि अं क र AF Consultant, Switzerland JV, Nepal Environment and

Scientific Services Pvt. Ltd. Nepal and Hydro-Consult Engineering Ltd. Nepal (AFC-HCE-NESS) लाई ददनुपने भन्दा १.५६७
ु
घवट अङ्क प्रदान गरी िबैभन्दा घवट रकमको प्रस्ताि पेर् गने AFC-HCE-NESS को प्राविसिक र आसथशक प्रस्तािको िं यक्त

मूल्याङ्कनमा ििैभन्दा बवि अङ्क (८२.८३३) प्रदान गरी मूल्याङ्कन गनुप
श नेमा जानीजानी कम अं क प्राप्त गनेलाई छनौट गरे को,
Specific experience अन्तगशत Detailed engineering survey and design आिश्यक पने भनी criteria राजिएको भएपसन SMEC को
हकमा Detailed construction drawing लाई नै Detailed engineering survey and design मानी मूल्यांकन गने, मूल्यांकनकताशले
मूल्यांकनको क्रममा ददएको अं कलाई Aggregate final evaluation गदाश बिाएको तथा प्रस्ताििुँगै पेर् गररएका कसतपय अनुभिका

विषयहरु मूल्यांकन गदाश िाि पक्षलाई फाईदा पुग्ने र अको पक्षलाई प्रसतस्पिाशमा पछासड पानेगरी हच ुिाको भरमा मूल्यांकन गरी
गैरकानूनी रुपमा नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकाि िसमसतलाई हानी नोक्िानी पुर्याउने बदसनयत रािी AFC-HCE-NESS
ले भन्दा रु. २७,२४,५४,३५१.६२ (ित्ताइि करोड चौविि लाि चिन्न हजार तीन िय एकाउन्न रुपैयाुँ बैिठ्ठी पैिा) बवि
ु मूल्याङ्कनमा ििैभन्दा बवि अङ्क (८१.९९४) ददई मूल्याङ्कन गरी गराई नलसिङ गाड
किोल गने SMEC-MWH-Uday लाई िं यक्त
जलविद्युत आयोजना विकाि िसमसतलाई रु. २७,२४,५४,३५१.६२ (ित्ताइि करोड चौविि लाि चिन्न हजार तीन िय एकाउन्न
रुपैयाुँ बैिठ्ठी पैिा) नोक्िान पुर्याउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार किुरको उद्योगमा नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकाि िसमसतका

कायशकारी सनदे र्क मोसतिहादुर कुँ ु िर, तत्कालीन सिसनयर सडसभजनल इजन्जसनयर िूयप्र
श िाद ररजाल, तत्कालीन लेिा असिकृत
आनन्दप्रिाद चापागाईँ, उजाश मन्रालयका सिसनयर सडसभजनल इजन्जसनयर गोकर्शराज पन्थ, विद्युत विकाि विभागका तत्कालीन
कानून असिकृत राजेर्कुमार थापा र SMEC-MWH-Uday का Authorized Representative उदीपलाल श्रे ष्ठको िं लग्नता रहेको
दे जिुँदा सनज मोसतिहादुर कुँ ु िर, िूयप्र
श िाद ररजाल, आनन्दप्रिाद चापागाईँ, गोकर्शराज पन्थ, राजेर्कुमार थापा र उदीपलाल श्रे ष्ठले

भ्रष्टाचार सनिारर् ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजजमको उद्देश्य रािी िोही ऐनको दफा २१ बमोजजम भ्रष्टाचार
किुरको उद्योग गरे को हुुँदा सनजहरु उपर भ्रष्टाचार सनिारर् ऐनको दफा २१ बमोजजम रु. १३,६२,२७,१७५.८१ (तेह्र करोड

बैिठ्ठी लाि ित्ताइि हजार एक िय पचहत्तर रुपैयाुँ एकािी पैिा) जररिाना र एक िषश कैद िजाय हुन माग दािी सलई आज
विर्ेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप-पर दायर गररएको छ ।
कुनै पसन प्रकारको भ्रष्टाचारका िम्बन्िमा िमयमै ित्य र यथाथशपरक िूचना उपलब्ि गराई आफ्नो हक असिकार िुसनजित
गनुक
श ा िाथै भ्रष्टाचारजन्य गसतविसिको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारमुक्त िमाज सनमाशर् गने गराउने िाझा असभयानमा िवक्रय िहभासगता
एिं िहकायशका लासग आयोग िबैमा हाददशक अनुरोि गदशछ ।

(जीवराज कोइराला)
सह-समिव एवं प्रवक्ता

