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टंगाऱ, काठमाडौं 

मिमि: २०७६।११।२० गिे 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको  ।  

------------------------------------------ 
 

 

जजल्रा सनुसयी, भारऩोत कामाारम सनुसयीका कभाचायीसभेतको मभरेभतोभा भतृ्म ुबइसकेको व्मक्ति धयान १० की 
यनभामा मरम्फकुो कीत े औठाछाऩ रगाई अकै व्मक्तिको नाभभा जग्गा ऩास गयेको बन्ने उजुयी सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा गरत मरखत तमाय गयी उि बष्टाचायजन्म कसयुभा सॊरग्न देहामका ्मक्तिहुउउऩय देहाम 
फभोजजभ सजाम हुन भागदाफी मरइएको छ । 
  

क. बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, सुनसयीका तत्कारीन भारऩोत अमधकृत दमधयाभ गयुागाई, नामव सबु्फा 
(तहरयय) भनोज मघमभये, खरयदाय (पााँटवारा) कृष्ण प्रसाद नेऩार य खरयदाय (भोठपााँट) याभ प्रसाद बट्टयाईको 
हकभा : मनजहुउरे २०७०/०७/१० भा भतृ्म ु बएको यनभामा मरम्फकुो गरत औठँाछाऩ रागी ऩेश हुन आएको 
मरखतराई जग्गा मरने/ददने व्मक्तिहुउराई सभेत मदकन सनाखत न ैनगयी भतृक व्मक्तिको नाभको जग्गा मभमत 
२०७६/०८/२८ भा हारकैो वकसऩत्रको गरत मरखत तमाय तथा ऩारयत गयी ुउ.३१,४५,०००।-(एकतीस राख 
ऩतैारीस हजाय) फयाफयको जग्गा गयैकाननुी तरयकारे हक नऩगु्ने यत्नदेवी मरम्फरुाई हक हस्तान्तयण गयी 
गयैकाननूी राब ऩरु् माएको ऩकु्तष्ट बएकोर ेमनजहुउ दमधयाभ गयुागाई, भनोज मघमभये, कृष्ण प्रसाद नेऩार य याभ प्रसाद 
बट्टयाईराई  भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन,२०५९ को दपा ९ फभोजजभ कैद सजाम य जरयवाना हुन भागदाफी मरइएको छ 
। 
ख. साववक इटहयी नगयऩामरका, हार ईटहयी उऩभहानगयऩामरका सनुसयीका शाखा अमधकृत याजेन्द्र मधभारको 
हकभा : जग्गाधनी स्वमभ उऩजस्थत नबई न ैमनजको नाभभा घयफाटो मसपारयस मनवेदन मरई मभमत  २०७०।०८।२४ 

भा नगयऩामरकाफाट घय फाटो मसपारयस गयेको य सोही मसपारयसको आधायभा भारऩोत कामाारम सनुसयीफाट 
भतृक यनभामा मरम्फकुो नाभभा यहेको जग्गा गयैकाननूी ुउऩभा यत्नदेवी मरम्फकुो नाभभा हारकैो फकसऩत्रभापा त 
हक हस्तानान्तयण बएको देजखॊदा मनजरे हारकैो फकसऩत्रको रागी घयफाटो मसपारयस गयी गरत मरखत तमाय 
गन ेकामाभा भमतमायको बमूभका मनवााह गयेको ऩकु्तष्ट बएको हुॉदा मनजरे भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ 
को कसयुको भमतमाय हुने कसयु गयेकोरे सोही ऐनको दपा २२ को प्रमतवन्धात्भक वाकमाॊश फभोजजभ भ्रष्टाचाय 
मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोजजभ जरयवाना य कैद सजाम हुन भागदाफी मरइएको छ । 
ग. रेखाऩढी व्मवसामी ऩसु्कय प्रसाद ऩोखयेरको हकभा : जग्गाधनी व्मक्ति स्वमभ उऩजस्थत नहुॉदै मनजको नाभको 
मरखत रखेी झठुा सदहछाऩ सदहत मरखत तमाय गयी अॊमशमायको हक भास्ने य यत्नदेवी मरम्फरुे राब ऩाउने गयी 
गरत मरखत तमाय गयी भारऩोत कामाारम सनुसयीभा ऩेश गयेको ऩकु्तष्ट बएको हुॉदा मनजरे भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) को कसयुको भमतमाय हुने कसयु गयेकोरे सोही ऐनको दपा २२ को 
प्रमतवन्धात्भक वाकमाॊश फभोजजभ भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोजजभ जरयवाना य 
कैद सजाम हुन भागदाफी मरइएको छ । 
घ. आयोवऩत यत्नदेवी मरम्फकुो हकभा : भतृ्म ुबइसकेको व्मक्ति यनभामा मरम्फकुो नाभभा यहेको जग्गा मनजको 
भतृ्म ु बएऩमछ गरत कागजात फनाई,  झुठा औॊठाछाऩ रगाई ऩेश गयी मरखत ऩारयत गयाई गयैकाननूी ुउऩभा 
ुउ.३१,४५,०००।- (एकतीस राख ऩैँतारीस हजाय) फयाफयको जग्गा आफ्नो नाभभा कामभ गयाई गयैकाननूी राब 
मरएको य उि जग्गा आफ्नो नाभभा कामभ गना/गयाउन ुउ.२,३५,०००/-(दईु राख ऩैँतीस हजाय) यकभ 

 



फझुाएकोभा ुउ.४७,१७५/-(सचारीस हजाय एक सम ऩचहत्तय) भात्र याजश्व दाजखरा यमसद देजखएको फाॉकी ुउ. 
१,८७,८२५/-(एक राख सतासी हजाय आठ सम ऩच्चीस) गरत मरखत तमाय गना घसु/रयसवतफाऩत ददएको 
देजखॊदा मनजरे भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ य ऐ.ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोजजभ कसयु 
गयेको ऩकु्तष्ट हुन आएकोरे मनजराई भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (घ) य ऐ. 
ऐनको  दपा ८ को उऩदपा (४) को कसयुभा हुने जरयवाना य कैद सजाम हुन भागदाफी मरइएको छ। 
ङ. ऩारयत गरत मरखतका साऺी गोववन्द्द कोइयाराको हकभा : भारऩोत कामाारम सनुसयीको हारकैो फकसऩत्रको 
दकत े औठाछाऩ य दस्तखतसभेत गयी ऩारयत मरखतभा साऺीको ुउऩभा फसी दस्तखत गने भहरभा याभधुनी 
नगयऩामरका वडा नॊ. ५ फस्ने रेखाऩढी व्मवसामी गोक्तवन्द कोइयारारे दकत ेदस्तखत गयी झुठा मरखत ऩारयत गने 
काभभा साऺी फसी भमतमायको काभ गयेकोरे मनजरे भ्रष्टाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) को 
कसयुको भमतमाय हुने कसयु गयेको देजखॊदा सोही ऐनको दपा २२ को प्रमतवन्धात्भक वाकमाॊश फभोजजभ भ्रष्टाचाय 
मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोजजभ जरयवाना य कैद सजाम हुन भागदाफी मरई आज क्तवशेष 
अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गयीएको छ । 
  

(प्रदीपकुिार कोइराला) 

        प्रवक्ता 


