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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

 
 

 ख्जल्रा कपऩरवस्ि ुसापवक गा.ऩॊ.छो. बगवानऩयु वडा नॊ. ५क को पकत्ता नॊ. ९४ को जग्गा फाटो कामभ 
यहेको, उक्त जग्गा सापवक पवयऩयु-९ हार ख्िवयाज नगयऩालरका वडा नॊ. ५ भलिफरु हसन खाॉरे हारैको 
फकसऩत्रभापफ ि आफ्नो श्रीभिीको नाभभा नाभसायी गयी लफक्री पवियण हुॉदै हार सापवक कृष्णनगय गा.पव.स. वडा 
नॊ. ३ फस्ने व्मख्क्तको नाभभा कामभ बएको बने्नसभेि व्महोयाको उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा गरि लरखि 
िमाय गयी सयकायी सम्ऩख्त्तको हालननोक्सानी गयी भ्रष्टाचायजन्म कसयुभा सॊरग्न देहामका व्मख्क्तहरुउऩय 
देहामफभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी लरइएको छ । 

 

क.  भारऩोि कामाफरम कपऩरवस्िभुा कामफयि ित्कारीन कामाफरम प्रभखु भारऩोि अलधकृि येिभ फहादयु 
थाऩाऺते्री, ना.स.ु भोदनाथ ऩौडेर, यख्जषे्ट्रिनपाॉटका खरयदाय फद्रिनाथ येग्भी, भोठपाॉटका खरयदाय 
फारकृष्ण अमाफररे भारऩोि कामाफरम िौलरहवा कपऩरवस्िफुाट यख्जषे्ट्रिन नॊ. २५८१ लभलि 
२०४७।०९।२९ को हारैको फकसऩत्रको लरखि सम्फन्धभा नाऩी कामाफरम िौलरहवा िथा भारऩोि 
कामाफरम िौलरहवा कपऩरवस्िभुापफ ि प्राप्त पपल्डफकु उिायफभोख्जभ ख्जल्रा कपऩरफस्ि ुसापवक गा.ऩॊ. 
छो. बगवानऩयु वडा नॊ. ५ को पकत्ता नॊ. ९४ को जग्गा हारैको वकसऩत्ररे भलिफरु हसन खाॉफाट 
लनजको श्रीभिीको नाभभा य त्मसऩश्चाि अको व्मख्क्तको नाभभा आएको देख्खॊदा गरि लरखि िमाय 
गने कामफभा सॊरग्न यही सावफजलनक सम्ऩख्त्तको पहनालभना, हालननोक्सानी य भास्ने फदलनमिरे उक्त कामफ 
गयेको य भलिफरु हसन खाॉराई लभलि २०४७।०९।२९ भा उक्त लरखि ऩारयि गदाफ जग्गाको भूल्म 
खलु्ने यकभ रु. २८,३००।– फयाफयको गैयकानूनी राब ऩरु् माउने य सावफजलनक सम्ऩख्त्तको पहनालभना 
य दरुुऩमोग गने कामफ गयेको प्रभाख्णि हनु आएकोरे लनजहरुरे गयेको उक्त कामफ सापवक भ्रष्टाचाय 
लनवायण ऐन, २०१७ को दपा ९ य ऐ. ऐनको दपा १३ फभोजभको भ्रष्टाचायजन्म कसयु बएको य 
सो कसयुराई प्रचलरि भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ य ऐ.ऐन को दपा १७ रे सभेि 
उक्त कसयुको लनयन्ियिा द्रदएको देख्खॊदा लनजहरु येिभ फहादयु थाऩाऺेत्री, ना.स.ु भोदनाथ ऩौडेर, 
खरयदाय फद्रिनाथ येग्भी य खरयदाय फारकृष्ण अमाफरउऩय सापवक भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०१७ को 
दपा ९ य ऐ. ऐनको दपा १३ िथा भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ य ऐ.ऐनको दपा 
१७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी लरइएको छ । 

 



 

ख. ख्जल्रा कपऩरवस्ि ुसापवक पवयऩयु गा.पव.स. वडा नॊ. ९ हार ऐ. ख्जल्रा ख्िवयाज नगयऩालरका वडा 
नॊ. ५ ऩलसफमा फस्न े भलिफरु हसन खाॉरे भारऩोि कामाफरम िौलरहवा कपऩरवस्िफुाट यख्जषे्ट्रिन नॊ. 
२५८१ लभलि २०४७।०९।२९ को हारैको वकसऩत्रको लरखि ऩारयि सम्फन्धभा लनजरे भारऩोि 
कामाफरम कपऩरवस्िभुा ित्कारीन सभमभा कामफयि कभफचायीहरुको लभरेभिोभा ख्जल्रा कपऩरवस्ि ुछो. 
बगवानऩयु गा.ऩा. वडा नॊ. ५क को पकत्ता नॊ. ९४ को सावफजलनक फाटो कामभ बएको जग्गा 
गैयकानूनी राब लरन े उदे्दश्मरे आफ्नो श्रीभिीको नाभभा हारैको फकसऩत्रभापफ ि कभफचायीहरुको 
लभरेभिोभा गरि लरखि िमाय गयी हक हस्िानान्ियण गयी सावफजलनक सम्ऩख्त्तको पहनालभना, 
हालननोक्सानी गयेको देख्खन आएकोरे लनजरे सापवक भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०१७ को दपा ८ 
फभोख्जभ कसयु गयेको य सो कसयुराई हार प्रचलरि भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) रे सभेि लनयन्ियिा द्रदएको हुॉदा लनज भलिफरु हसन खाॉउऩय सापवक भ्रष्टाचाय लनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा ८ िथा प्रचलरि भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी लरई आज पविषे अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 

 

 

 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


