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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन ववबाग अन्तगगत सॊघीम खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजना ददके्तर, 

खोटाङ्गभा कामगयत आमोजना प्रभखु याज कुभाय शाक्य (सस.सड.ई.) रे कसभसन नसरई काभ नगने, आ.व.०७५/०७६  
भा करयफ एक कयोड कसभसन असरु गयेको, २०७६ आसायभा ववसबन्न ठेके्कदायसॉग करयफ ऩचास राख खाताभा याख्न 
रगाई फीर बकु्तानी गयेको साथै स्रोत नखरेुको सम्ऩसत आजगन गयेकोरे छानववन गयी कायवाही गरयऩाउॉ बने्न 
आमोगभा दताग हनु आएका उजयुीउऩयको अनसुन्धानभा सनज सभसत २०४९।०२।०२ गते देख्ख ख्जल्रा खानेऩानी 
कामागरम, कञ्चनऩयु, भहेन्रनगयफाट ओबयससमय ऩदभा सयकायी सेवाभा प्रवेश गयी सभसत २०६४।१०।०१ देख्ख 
इख्न्जसनमय ऩदभा य सभसत २०७२।०७।१० देख्ख सससनमय सडसबजन इख्न्जसनमय ऩदभा फढुवा बएका सनज सनजाभसत 
सेवाभा प्रवेश ऩश्चात खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन अन्तगगतका ववसबन्न कामागरमहरूभा कामगयत यहॉदै ववसबन्न 
आमोजना प्रभखुको ख्जम्भेवायीभासभेत यहेको देख्खन आमो । 

सावगजसनक सेवाभा प्रवेश ऩश्चात सनज याज कुभाय शाक्यरे आपू य श्रीभतीका नाभभा जग्गाहरु खरयद, 

घयसनभागण, सवायी साधन खरयद रगामतभा खचग रगानीका साथै बान्जी नाताकव व्मख्क्तका नाभभासभेत जग्गा खरयद 
गयी रकुाई सछऩाई याखेको, आपू तथा आफ्नो ऩरयवायको नाभभा ववसबन्न फैँक तथा ववख्िम सॊस्थाहरुभा खाता खोरी 
भदु्दती सनऺेऩभा अवैध यकभहरु याखेको, उक्त भदु्दती सनऺेऩहरु ऩरयऩक्व नहुॉदै सोही भदु्दती सनऺेऩको सयुऺण सधतोभा 
ऋण सनकारी अन्मत्र व्मख्क्तहरुराई रगानीसभेत गयेको देख्खन आमो । 

अनसुन्धानको क्रभभा सॊकसरत प्रभाणका कागजातहरु एवॊ सम्वख्न्धत व्मख्क्तहरुरे खरुाई ददएका व्महोयाहरु 
अनसुाय सनज याज कुभाय शाक्यरे सावगजसनक सेवाभा प्रवेश सभसतदेख्ख सभसत 2076 पाल्गणु भसान्तसम्भको 
जाॉचअवसधभा सावगजसनक सेवाभा यही जम्भा रु. १,६१,७३,५६१।- (एक कयोड एकसठ्ठीराख सत्रहियहजाय ऩाॉचसम 
एकसठ्ठी रुऩैमाॉ) आम आजगन गयेको देख्खन्छ बने अनसुन्धानभा सरइएको जाॉचअवसधभा सम्ऩख्ि ससजगना तथा रगानी 
गनगभा सनज याजकुभाय शाक्यरे रु.१२,३९,२४,०१४।- (फाह्र कयोड उनान्चारीस राख चौवीस हजाय चाय चौध 
रुऩैमा) खचग तथा रगानी गयेको देख्खॊदा सनजको आमको अनऩुातभा रु.१०¸७७¸५०¸४५३।–(दशकयोड सतहियराख 
ऩचासहजाय चायसम सत्रऩन्न रुऩैमा) फयाफयको बागराई सनजको वैध आमस्रोतरे खाभेको ऩाइएन। 

साथै, सावगनख्जक ऩद धायण गयेका याज कुभाय शाक्यरे साववक भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ 
एवॊ प्रचसरत भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसूय गयेको ऩवुष्ट हनु 
आएकोरे सनज याज कुभाय शाक्यराई ववगो रु.१०,७७,५०,४५३।–(दश कयोड सिहिय राख ऩचासहजाय चायसम 
सत्रऩन्न रुऩैमा) कामभ गयी साववक भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ भा उल्रेख बए फभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३ फभोख्जभ य सनज याजकुभाय शाक्यरे प्रबा शाक्यको नाभभा सभसत २०७६।९।८ भा खरयद गयी 
याखेको रसरतऩयु उऩभहानगयऩासरका वडा नॊ. १३ (साववक वडा नॊ. ४) ख्स्थत वक.नॊ. ६५६ को ऺेत्रपर ०-४-
०-२ (१३१.१४ फ.सभ.) बएको जग्गा सनजरे आमोगभा सॊख्ऺप्त सम्ऩख्ि वववयण पायभ फझुाएकै ददन अथागत सभसत 
२०७६।१०।१२ भा अल्का शाक्यको नाभभा यहेको उक्त जग्गाको स्वासभत्व प्रबा शाक्यको नाभभा ऩरयवतगन गयी 
ववस्ततृ अनसुन्धानको क्रभभा आमोगभा सभसत २०७७।०१।१५ भा ऩेश गयेको ववस्ततृ सम्ऩख्ि वववयणभासभेत 

 



उल्रेख नगयी गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजगन गयी ससजगना गयेका सम्ऩख्ि जग्गा रकुाउने सछऩाउन ेउद्देश्मरे श्रीभतीको 
नाभफाट अन्म व्मख्क्तको नाभभा स्वासभत्व ऩरयवतगन गयी अनसुन्धानको क्रभभा ऩेश गयेको सम्ऩख्ि वववयणभासभेत 
नखरुाई वदसनमतऩूणग तरयकारे गैयकानूनी सम्ऩख्ि रकुाउने सछऩाउन ेकामग गयी सनज याजकुभाय शाक्यरे प्रचसरत 
भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा १६ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयुसभेत गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे 
प्रचसरत भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) य भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा 
१६ को उऩदपा (२) फभोख्जभसभेतको सजाम गयी गैयकानूनी रुऩभा सनज याज कुभाय शाक्यरे आजगन गयेको स्रोत 
नखरेुको रु. २,५४,७४,७२६।- फयाफयको सम्ऩख्ि य नऩगु सफगो रु.८,२२,७५,७२७।- सभेत प्रचसरत काननु 
फभोख्जभ असरुउऩय गयी साववक भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०१७ को दपा ३, दपा १६ग., दपा २९ को उऩदपा 
(१)¸ प्रचसरत भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा दपा २० को उऩदपा (२) य अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख. फभोख्जभ जपत गयी ऩाउनसभेतको भागदाफी सरई ववगो 
फभोख्जभको सम्ऩख्ि जपत गने प्रमोजनाथग सनजको श्रीभती अल्का शाक्य य बान्जी नाताकव प्रबा शाक्यसभेतराई 
प्रसतवादी कामभ गयी आज ववशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 
प्रवक्ता 

प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


