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मिमि: २०७५।०६।२१ गिे

प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
------------------------------------------------शहयी विकास िथा बिन ननभााण विबाग, नडनबजन कामाारम, रूऩन्दे हीका कामाारम प्रभुख (नस.नड.ई.)
सुयेश ठाकुयरे ननभााण व्मिसामीहरुसॉग नफनबन्न फहानाभा यकभ भाग गने य यकभ नददएको खण्डभा
अनािश्मक दु:ख ददई आख्जि फनाएको िथा ननजरे सािाजननक ऩदभा फहार यहदा आजान गये को स्रोि
नखुरेको सम्ऩख्ि सम्फन्धभा छानविन गयी ननज उऩय कायिाही गरयऩाउॉ बन्ने व्महोयाको उजुयीको
अनुसन्धानको क्रभभा ननज सुयेश ठाकुयरे सािाजननक सेिाको ऩदभा फहार यहदा आफ्नो ऩद िथा
अनधकायको दुरुऩमोग गयी गैयकानुनी सम्ऩख्ि आजान गये को सम्फन्धभा ननजको आम व्ममको विस्िृि
विश्रे षण सभेिफाट ननजको आम आजान य खर्ा िथा रगानीिपा विश्रे षण गदाा सािाजननक ऩद धायण गये
ऩश्र्ाि जाॉर् अिनधका विनबनन िषाभा ननजरे आफ्नो नाभका साथै आफ्ना ऩरयिायका सदस्महरुको नाभभा
खरयद एिॊ रगानी गये को र्र अर्र सम्ऩख्िहरुका सम्फन्धभा सॊ कनरि िथ्म प्रभाणहरु उऩय छाननफन एिॊ
विश्रे षण गयी हेदाा ननजरे सािाजननक ऩद धायण गये को नभनि २०५९।१०।१ गिे दे ख्ख जाॉर् अिनधभा
रु.७५,०१,२०७।८१(ऩर्हिय राख एक हजाय दुई सम साि रुऩैमाॉ एकासी ऩैसा) आम आजान गये को
दे ख्खमो बने सोही अिनधभा ननज िथा ननजको ऩरयिायका सदस्महरूको र्र अर्र सम्ऩख्ि नसजाना एिॊ शेमय
रगानी, नफभा, फैङ्क भौज्दाि, रगामिका शीषाकहरुभा सभेि गयी ३,९३,७४,९२८।५० (िीन कयोड
निमानब्फे राख र्ौहिय हजाय नौ सम अठ्ठाईस रुऩैमाॉ ऩर्ास ऩैसा) खर्ा गये को दे ख्खॊ दा िैध आम
रु.७५,०१,२०७।८१(ऩर्हिय राख एक हजाय दुई सम साि रुऩैमाॉ एकासी ऩैसा) को िुरनाभा
रु.३,१८,७३,७२०।६९ (िीन कयोड अठाय राख निहिय हजाय साि सम फीस रुऩैमाॉ उनान्सियी ऩैसा)
फयाफयको सम्ऩख्िको स्रोि नखुरेको ऩाइएफाट ननजको सम्ऩख्ि विियण अनभल्दो य अस्िाबाविक दे ख्खन
आमो । ननज सुयेश ठाकुयको ननज रगामि ऩरयिायका सदस्महरु िथा अन्म व्मख्िहरुका नाभभा विनबन्न
फैंक िथा वििीम सॊ स्थाहरुभा भौज्दाि दे ख्खएको, फीभा रगामि विनबन्न कम्ऩनीहरुका शेमय खरयद िथा
रगानी गये को, जग्गा रगामिका र्र अर्र सम्ऩख्िहरु खरयद गये को दे ख्खन आएको छ । िैध आमको
िुरनाभा स्रोि खुल्न नसकेको रु.३,१८,७३,७२०।६९ (िीन कयोड अठाय राख निहिय हजाय साि सम
फीस रुऩैमाॉ उनान्सियी ऩैसा) ननजरे याष्ट्रसेिक बए ऩश्र्ाि के कस्िो स्रोिफाट सम्ऩख्ि आजान गये को हो
बन्ने कुयाको स्रोि ऩुख्ट गना नसकेफाट गैयकानूनी रुऩभा सम्ऩख्ि आजान गयी भ्रटार्ाय ननिायण ऐन,
२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसुय गये को दे ख्खन आएकोरे ननज सुयेश ठाकुय उऩय
विगो रु.३,१८,७३,७२०।६९ (िीन कयोड अठाय राख निहिय हजाय साि सम फीस रुऩैमाॉ उनान्सियी

ऩैसा) कामभ गयी भ्रष्टार्ाय ननिायण ऐन,२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ जरयिाना य कैद
सजाम हुन िथा भ्रटार्ाय गयी गैयकानुनी रुऩभा आजान गये को स्रोि नखुरेको सम्ऩख्िहरू भ्रटार्ाय ननिायण
ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) य दपा ४७ िथा अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
ऐन,२०४८ को दपा २९ (ख) फभोख्जभ जपि सभेि गयी ऩाउन भागदािी नरइ आज विशेष अदारि
काठभाडौँभा आयोऩ-ऩि दामय गरयएको छ ।
मसका अनिरयि ननज सुयेश ठाकुयरे सािाजननक सेिाको ऩदभा यहे य गैयकानूनी रुऩभा आजान गयी,
स्रोि ऩुख्ट हुन नसकेको सम्ऩख्िहरू ननजको श्रीभिी अननिा ठाकुयको नाभभा याखेको दे ख्खएको साथै ननजरे
गैयकानूनी रुऩभा आजान गये को सम्ऩख्ि अन्म ब्मख्िहरू सन्िोष ठाकुय, फरयाभ उऩाध्माम य नभनाऺी
नसन्हाको नाभभा खािाभा रुकाइ नछऩाइ याखेको दे ख्खएको हुॉदा भ्रटार्ाय ननिायण ऐन,२०५९ को
दपा ४७ िथा अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन,२०४८ को दपा २९(ख) फभोख्जभ जपि गयी
ऩाउन भागदाफी नरएको य सो र्र अर्र सम्ऩख्िहरू जपि गने प्रमोजनको रानग ननजहरु अननिा ठाकुय,
सन्िोष ठाकुय, फरयाभ उऩाध्माम य नभनाऺी नसन्हाराई सभेि प्रनििादी कामभ गयी आज विशेष अदारि
काठभाडौँभा आयोऩ-ऩि दामय गरयएको छ ।
साथै नभनि २०७५।०४।१२ गिे फयाभद बै भुर् ुल्कासाथ आमोगभा दाख्खरा हुन आएको नगद
रु.१२,५०,५००।-(फाह्र राख ऩर्ास हजाय ऩाॉर् सम), नभनि २०७५।०४।२५ गिे सुयेश ठाकुयको
कामाकऺ / ननिासफाट फयाभद बै आमोगभा दाख्खरा हुन आएको नेऩारी रुऩैमाॉ रु.१,०८,५००।-(एक
राख आठ हजाय ऩाॉर् सम), बा.रु.८,१६०।-(आठ हजाय एक सम साठी) मुएस डरय १,०५०(एक हजाय
ऩर्ास) य मुयो ४८५।-(र्ाय सम ऩर्ासी), सुयेश ठाकुयरे प्रमोग गने फरयाभ उऩाध्मामको प्राइभ फैङ्कको
खािाफाट फरयाभ उऩाध्मामरे ख्झकी आपैरे ननफेदनसाथ आमोगभा दाख्खरा गरयददएको रु.६६,५०,०००।(छै सवठ्ठ राख ऩर्ास हजाय) सभेि गयी जम्भा नेऩारी रु.८०,०९,०००।-(असी राख नौ हजाय),
बा.रु.८,१६०।-( आठ हजाय एक सम साठी) मुएस डरय १,०५०।-(एक हजाय ऩर्ास) य मुयो ४८५।(र्ाय सम ऩर्ासी) जपि प्रमोजनका रानग दशीका रुऩभा आयोऩ-ऩि साथ सम्भाननि अदारि सभऺ ऩेश
गरयएको छ ।
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