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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम रगनखेर, रमरतऩयुभा कामायत नामफ सबु्फा भख्न्दऩ कुभाय शे्रष्ठ य रेखाऩढी 
व्मवसामसभेतको काभ गने यभेशरार शे्रष्ठरे सेवाग्राहीको जग्गा हारसाववकको क्रभभा ट्रामर चेक गदाा नक्सा अनसुाय 
ऺेत्रपर फढी बएको बनी सो मभराउनको रामग अमतरयक्त यकभ भाग गरययहेको बने्न सूचना एवॊ उजयुी मनवेदनका 
आधायभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग टॊगारफाट खवटई गएको टोरीरे मनजहरु भख्न्दऩ कुभाय शे्रष्ठ य 
यभेशरार शे्रष्ठराई सेवाग्राहीफाट रु. ४०,०००।– (चारीस हजाय रुऩैमाॉ) अमतरयक्त यकभ मरइसकेको अवस्थाभा 
मनमन्त्रणभा मरएको मथमो । 
 

अनसुन्धानको मसरमसराभा बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, रगनखेर, रमरतऩयुका नामफ सबु्फा भख्न्दऩ कुभाय 
शे्रष्ठरे सेवाग्राहीको जग्गा हारसाववकको क्रभभा ट्रामर चेक गदाा ऺेत्रपर फढ बएको बनी उक्त जग्गाको हारसाववकका 
रामग रु. ४०,०००।– य ब््माक रेफर ह्विस्की १ (एक) फोतर भाग गयी आपूरे नफझुी आपूसभेतरे मरने खान े
उद्देश्मरे उक्त यकभ रेखाऩढी काभ गने बमनएका यभेशरार शे्रष्ठराई फझु्न रगाएको स-प्रभाण ऩवुि बएको हुॉदा मनज 
भख्न्दऩ कुभाय शे्रष्ठरे गयेको उक्त कामा भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको कसयु 
बएकोरे मनजराई मफगो रु ४७,८५० (सड्चारीस हजाय आठसम ऩचास रुऩैमाॉ) कामभ गयी मनजराई भ्रिाचाय मनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी 
मरइएको छ । 

 

साथै, यभेशरार शे्रष्ठरे बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम रगनखेर, रमरतऩयुका नामफ सबु्फा भख्न्दऩ कुभाय 
शे्रष्ठसॉग मभरेभतो गयी आपूसभेतको रामग मरने खाने उद्देश्मरे मनज भख्न्दऩ कुभाय शे्रष्ठरे बनेफभोख्जभ सेवाग्राहीको जग्गा 
हारसाववक गने काभको रामग घसु/रयसवत यकभ रु. ४०,०००।– भाग गयी फखु्झमरएको ऩवुि बएको हुॉदा मनज 
यभेशरार शे्रष्ठरे गयेको उक्त कामा भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) अनसुायको कसयु 
बएकोरे मनज यभेशरार शे्रष्ठराई मफगो रु. ४०,०००।– (चारीस हजाय रुऩैमाॉ) काभम गयी भ्रिाचाय मनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी मरई 
आज ववशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ। 
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