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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

त्रिबवुन ववभानस्थर बन्साय कामाारम काठभाण्डौका एक्सये टेख्क्नत्रसमन याज कुभाय ढकाररे स्रोत 
नखरेुको सम्ऩख्ि आजान गयेको बन् ने उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा त्रनजको ऩयीऺण अवत्रधभा  कुर आम 
बन्दा ब्मम फढी बएकोरे त्रनजरे ऩेश गयेको सम्ऩख्ि वववयण त्रनजको आत्रथाक हैत्रसमत बन्दा अस्वबाववक य 
अत्रभल्दो यहेको, त्रनजको जीवनमाऩन स्तय आमस्रोतबन्दा उच्च देख्खएको, त्रनजको नाभभा यहेको त्रफत्रबन्न 
खाताफाट अस्वबाववक रुऩभा आमस्रोतबन्दा फढी यकभ चेकभापा त साऩटी ददएको देख्खएको हनुारे त्रनज 
याजकुभाय ढकारको रु. २,००,०२८८६।६५ (दईु कयोड दईु हजाय आठ सम छ्यासी रुऩैमाॉ ऩैसठी ऩैसा) 
सम्ऩख्िको वैद्य स्रोत खलु्न नसकेको हुॉदा त्रनजरे गैयकानूनी रुऩभा सम्ऩख्ि आजान गयी आफ्नो, श्रीभती त्रनयजया 
ख्घत्रभये य याभभणी रात्रभछानेको नाभभा चर/अचर सम्ऩख्ि रकुाई याखेको ऩवुि हनु आएकोरे त्रनज याज 
कुभाय ढकाररे भ्रिाचाय त्रनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसूय गयेको देख्खॊदा 
त्रनज याज कुभाय ढकारराई त्रफगो रु. २,००,०२८८६।६५ (दईु कयोड दईु हजाय आठ सम छ्यासी रुऩैमा 
ऩैसठी ऩैसा) कामभ गयी भ्रिाचाय त्रनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ त्रफगो  फभोख्जभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनुसभेत भागदाफी त्ररई त्रनज याज कुभाय ढकाररे जाॉच अवत्रधभा आजान गयेको श्रोत 
नखरेुको सम्ऩख्ि तथा रगानी एवॊ घय त्रनभााण रागत रगामतका खचाहरू भ्रिाचाय त्रनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा 
४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा २९ख. फभोख्जभ गैयकानूनी रुऩभा आजान 
गयेको त्रफगो फयाफयको एकाघय श्रीभती त्रनयजया  ख्घत्रभये, याभभणी रात्रभछान ेय आफ्नै नाभभा याख्खएको सम्ऩख्ि 
योक्का याखी सो सम्ऩख्िफाट असूर उऩय/जपत गयी ऩाउन य नऩगु त्रफगोका हकभा प्रचत्ररत कानूनफभोख्जभ याज 
कुभाय ढकारफाटै असूर उऩय गयी जपत गयी ऩाउनसभेत भागदाफी त्ररइएको छ ।  

त्रनज याजकुभाय ढकाररे आफ्नो श्रीभतीको नाभभासभेत घय जग्गा खरयद, फैंक खाताहरुभा यकभ भौज्दात 
यहे/बएको रगानी तथा खचा गयेको ऩाइएको य एकाघय सॊगोरभा आफ्नो श्रीभान/ऩत्रतरे राएअह्राए अनसुाय 
श्रीभतीरे गनेनै बएको हुॉदा त्रनजको श्रीभती त्रनयजया ख्घत्रभयेराई कसूयदाय कामभ गयी सजाम गना उऩमकु्त नहनुे हुॉदा 
त्रनज याज कुभाय ढकाररे सावाजत्रनक सेवाको ऩदभा यहेय आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी भ्रिाचायजन्म कामा गयी 
गैयकाननुी रुऩभा आजान गयेको श्रोत नखलु्ने सम्ऩख्िहरु त्रनजरे आपू रगामत श्रीभती त्रनयजया ख्घत्रभयेको नाभभा 
याखेको हुॉदा स्रोत ऩवुि हनु नसकेको सम्ऩख्ि तथा खचा एवॊ रगानीको रागत भूल्म त्रफगो फयाफयको सम्ऩख्ि 
भ्रिाचाय त्रनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९ख. फभोख्जभ त्रफगो जपत गने प्रमोजनाथा भाि श्रीभती त्रनयजया ख्घत्रभयेराई प्रत्रतवादी कामभ गरयएको तथा त्रनज 
याजकुभाय ढकाररे आफ्नो नाभभा यहेको जग्गा रकुाउने त्रछऩाउने उदे्दश्मरे याभभणी राभीछानकेो नाभभा 

 



याखेकोभा याभभख्ण रात्रभछानेरे अनसुन्धानको क्रभभा मथाथा व्महोया खरुाई सहमोग गयेको हुॉदा त्रनजराई भ्रिाचाय 
त्रनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्जभ भत्रतमायको कसूय कामभ गयी सजामको भागदाफी त्ररन न्मामोख्चत 
नदेख्खएकोरे त्रनज याभभणी रात्रभछानेराई भ्रिाचाय त्रनवायण ऐन, २०५९ को दपा ५५ फभोख्जभ सजामतपा  ऩूणा 
रूऩभा छुट ददएको छ । तथावऩ आयोऩी याज कुभाय ढकाररे गैय कानूनी सम्ऩख्ि याभभणी रात्रभछानेको नाभभा 
याखेको जग्गा य घय भ्रिाचाय त्रनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा २९ख. फभोख्जभ जग्गा/त्रफगो जपत गयी ऩाउने प्रमोजनको रात्रग भाि त्रनज याभभणी 
रात्रभछानरेाई प्रत्रतवादी कामभ गयी जपत गरयऩाउन सभेत भागदाफी त्ररई आज ववशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-
ऩि दामय गरयएको छ। 

 
प्रवक्ता 

प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


