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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

जरस्रोत तथा ससॊचाई विबागका सस.सड.ई. सयेुश कुभाय शभाारे विसबन्न कामाारम तथा आमोजनाहरुभा 
कामायत यहॉदा अत्मासधक भ्रष्टाचाय तथा असनमसभतता गयेको हुॉदा अनसुन्धान गयी कायिाही हनु बने्नसभेतको 
उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा सनज सयेुश कुभाय शभाारे सभसत २०५२।१०।१८ गते देख्ि या.ऩ. ततृीम 
शे्रणी इख्न्जसनमय (इख्न्जसनमय सेिा सससबर सभूह, इरयगेशन उऩसभूह) ऩदभा अस्थामी सनमखु्ि य सभसत 
२०५३।०४।०४   गते इख्न्जसनमय (या.ऩ.तखृ्िम) ऩदभा स्थामी सनमिु प्राप्त गयी सनजाभसत सेिाभा प्रिेश गयी 
हार जरस्रोत तथा ससॊचाई विबाग रसरतऩयुभा सस.सड.ई. ऩदभा कामायत यहेको देख्िन आमो । 

सनज सयेुश कुभाय शभाारे सािाजसनक सेिाको ऩदभा प्रिेश गयेदेख्ि आ.फ. २०७६/०७७ सम्भको 
जाॉच अिसधभा ससख्जात सम्ऩख्ि एिॊ िचा तथा रगानीहरुभा गरयएको कुर िचा य सोही अिसधको आमव्ममको 
प्रिाह विियण (Cash Flow Chart) अनसुाय जाॉच अिसधभा स्रोत िलु्न आएको सनजको आख्जात िैधआम रु. 
२,३५,३१,६७४।- को अनऩुातभा सोही अिसधभा सनजरे ससजाना गयेका सम्ऩख्ि एिॊ िचा तथा रगानीहरुभा 
रु. ५,४१,८६,६०६।- िचा गयेको देख्िॉदा आमबन्दा फढी गयेको िचा रगानी रु. ३,०६,५४,९३२।–(तीन 
कयोड छ राि चौिन्न हजाय नौ सम फिीस रुऩैमा) फयाफयको बागराई सनजको िैध आमस्रोतरे िाभेको 
ऩाइएन। 

सनजको िैध आमबन्दा फढी िचा गयी िरयद गयेका चरअचर सम्ऩख्ि एिॊ विद्यभान सम्ऩख्ि तथा िचा 
रगानीहरुको स्रोत निरेुको हुॉदा सनजको सम्ऩख्ि विियण असभल्दो य अस्िबाविक देख्िएको हुॉदा सनज 
याष्ट्रसेिक बएऩश्चात के कस्तो स्रोतफाट सम्ऩख्ि आजान गयेको हो बने्न कुयाको स्रोत ऩवुष्ट गना नसकी 
गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजान गयेको ऩवुष्ट हनु आएको हुॉदा सनजरे भनाससि कायण सफना असभल्दो य अस्िाबाविक 
रुऩभा, आफ्नो हैससमतबन्दा फढी यकभरे आपू य श्रीभतीको नाभभा जग्गा िरयद, घय सनभााण, विसबन्न फैंक 
तथा वििीम सॊस्थाहरु तथा कम्ऩसनहरुका सॊस्थाऩक एिॊ साधायण शेमयहरु िरयद रगानी गयी िचा गयेको 
देख्िॊदा सनजको िैध आमको तरुनाभा रु. ३,०६,५४,९३२।–(तीन कयोड छ राि चौिन्न हजाय नौ सम 
फख्िस रुऩैमा) फयाफयको सम्ऩख्ि गैयकाननुी रुऩभा आजान गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे सािानख्जक ऩद धायण 
गयेका सयेुश कुभाय शभाारे साविक भ्रष्टाचाय सनिायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एिॊ प्रचसरत भ्रष्टाचाय 
सनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसूय गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे सनज 
सयेुश कुभाय शभााराई सफगो रु. ३,०६,५४,९३२।–(तीन कयोड छ राि चौिन्न हजाय नौ सम फिीस 
रुऩैमा) कामभ गयी साविक भ्रष्टाचाय सनिायण ऐन, २०१७ को दपा १५ भा उल्रेि बएफभोख्जभ सोही ऐनको 
दपा ३ य दपा २९ को उऩदपा (२) को प्रसतफन्धात्भक फाक्ाॊश एिॊ प्रचसरत भ्रष्टाचाय सनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनु य सनजरे जाॉच अिसधभा आजान गयेको स्रोत 

 



निरेुको सम्ऩख्िहरुसभेत साविक भ्रष्टाचाय सनिायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग., दपा २९ को उऩदपा 
(१) य प्रचसरत भ्रष्टाचाय सनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा २९ि. फभोख्जभ सफगो य सोफाट फढेफढाएको सम्ऩख्िसभेत जपत/असरु उऩय गयी 
ऩाउन सभेत भागदाफी सरइएको छ । 

साथै सनज सयेुश कुभाय शभाारे सािाजसनक सेिाको ऩदभा यहेय आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचायजन्म 
कामा गयी गैयकाननुी रुऩभा आजान गयेको स्रोत निलु्ने सम्ऩख्िहरु सनजरे आपू रगामत श्रीभती फसफता पुमार 
शभााको नाभभा यहेका सम्ऩख्ि तथा िचा एिॊ रगानीको सफगो य सोफाट फढेफढाएको सम्ऩख्ि साविक भ्रष्टाचाय 
सनिायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग., दपा २९ को उऩदपा (1) य प्रचसरत भ्रष्टाचाय सनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि. फभोख्जभ जपत गने 
प्रमोजनाथा भात्र श्रीभती फसफता पुमार शभााराई प्रसतिादी कामभ गयी सम्ऩख्िहरु जपत गरयऩाउन सभेतको 
भागदाफी सरई आज विशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 
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