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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ऩसाा ख्जल्रा, फीयगञ्ज भहानगयऩालरका वडा नॊ. १६ का वडा अध्मऺरे जहयािी लभमा धलुनमाको जग्गाभा गरि 
घयफाटो लसपारयस गयेको बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा फीयगञ्ज भहानगयऩालरका वडा नॊ. १६ सालफक 
इनवााबाठा (वी) वडा नॊ. ५ को जग्गाधनी जहयािी लभमा धलुनमाको जग्गाभा २८ पीटको ऩीच फाटो देख्िएको 
य भारऩोि कामाारम, ऩसााको आ.फ. २०७४।०७५ को जग्गाको न्मूनिभ भूल्माङ्कन ऩखु्तिकाफभोख्जभ उक्त 
जग्गाको न्मूनिभ भूल्माङ्कन प्रलिकठ्ठा रु.६०,००,०००।- (साठी राि) देख्िएफभोख्जभ जग्गाधनी जहयािी 
धलुनमारे ग्मान्िीदेवीराई लभलि २०७४।१२।१९ भा याजीनाभा लरिि ऩारयि गयी फेचेको ज.वव. ०-०-११ 
(एघाय धयु) जग्गाको न्मूनिभ भूल्माङ्कन रु.३३,००,०००।- (िेत्तीस राि) हनुऩुनेभा गरि घयफाटो 
लसपारयसको आधायभा १५ पीटको ग्राफेर फाटो देिाई रु.२५,३०,०००।- (ऩच्चीस राि िीस हजाय) 
फयाफयको थैरी यकभ कभ यािेको देख्िमो । थैरी यकभ कभ यािेको कायणफाट जग्गा वकनफेच गदाा उक्त 
जग्गाफाट प्राप्त हनुे यख्जषे्ट्रशन दतियु रु.९४,८७५।- (चौयानब्फे हजाय आठ सम ऩचहत्तय) य ऩुॉजीगि राबकय 
रु.८२,५०० (फमासी हजाय ऩाॉचसम भात्र) गयी जम्भा रू.१,७७,३७५।- (एक राि सिहत्तय हजाय िीनसम 
ऩचहत्तय) कभ हनुे गयी याजतव दाख्िरा बई याजतवभा हानी ऩरु् माउनेग गरि लरिि िमाय गनेग  गैयकानूनी 
राब वा हानी ऩरु् माउनेसभेिको भ्रष्टाचायजन्म कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे देहामफभोख्जभका व्मख्क्तहरूराई 
देहामफभोख्जभ सजामको भागदाफी लरइएको छ । 

(क) फीयगञ्ज भहानगयऩालरका, नगय कामाऩालरकाको कामाारम, १६ नॊ. वडा कामाारमका वडाअध्मऺ श्माभ फाफ ु
प्रसाद चौयलसमारे लभलि २०७४।१२।१३ भा जहयािी लभमा धलुनमाको फीयगञ्ज भहानगयऩालरका वडा नॊ. १६ 
को घयफाटो लसपारयस गदाा २८ पीटको ऩीच फाटो बएको प्राप्त लसपारयस ऩत्र नयािी नेऩार सयकायराई 
हालननोक्सानी ऩरु् माउने  फदलनमिरे लनज वडाअध्मऺ श्माभ फाफ ुप्रसाद चौयलसमारे १५ पीटको ग्राफेर फाटो 
बनी गरि लरिि िमाय गयी घयफाटो लसपारयस गयेकोरे सोही लसपारयसको आधायभा जहयािी लभमा धलुनमारे 
उत्तयिपा फाट वकत्ताकाट बई हारको वकत्ता नॊ. ५३९ को ऺेत्रपर ज.वव. ०-०-११ (एघाय धयु) जग्गा लभलि 
२०७४।१२।१९ भा भारऩोि कामाारम, ऩसााभा ग्मान्िी देवीराई लफक्री गदाा ज.वव. ०-०-११ (एघाय धयु) 
जग्गाको रु.३३,००,०००।- (िेत्तीस राि) न्मूनिभ भूल्माङ्कन हनुऩुनेभा रु.७,७०,०००।- (सािराि सत्तयी 
हजाय) न्मूनिभ भूल्माङ्कन यािेकोरे रु.२५,३०,०००।- (ऩच्चीस राि िीस हजाय) कभ भूल्माङ्कन बई 
ऩुॉजीगि राबकय फाऩिको रु.८२,५००।- (फमासी हजाय ऩाॉच सम)  य यख्जषे्ट्रशन दतियु फाऩिको 
रु.९४,८७५।- गयी कुर रु.१,७७,३७५।- (एक राि सिहत्तय हजाय िीनसम ऩचहत्तय) कभ याजतव 
याजतव दाख्िरा बएकोरे लनज श्माभ फाफ ुप्रसाद चौयलसमाराई भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 

 



उऩदपा (३) य दपा ९ फभोख्जभको कसूयभा लफगो रु.१,७७,३७५।- (एक राि सिहत्तय हजाय िीनसम 
ऩचहत्तय) कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (३) य दपा ९ फभोख्जभको सजाम हनु भागदाफी 
लरइएको छ ।  

(ि) जग्गा लफक्रीकिाा जहयािी लभमा धलुनमारे फीयगञ्ज भहानगयऩालरका, नगय कामाऩालरकाको कामाारम, १६ नॊ. 
वडा कामाारमफाट लभलि २०७४।१२।१३ भा प्राप्त गयेको फीयगञ्ज भहानगयऩालरका वडा नॊ. १६ को २८ 
पीटको वऩच फाटो उल्रेि गयेको सक्कर घयफाटो लसपारयस ऩेश नगयी याजतव छल्ने उदे्दश्मरे १६ नॊ. वडा 
कामाारको वडाअध्मऺ श्माभ फाफ ु प्रसाद चौयलसमासॉग लभरेभिो गयी १६ नॊ. वडा कामाारमफाट जायी बई 
वडाअध्मऺ श्माभ फाफ ुप्रसाद चौयलसमाको हतिाऺय बएको १५ पीटको ग्राफेर फाटो बएको गरि घयफाटो 
लसपारयसको ऩत्र यािी याजतव छल्ने भनसामरे ११ धयु जग्गाको न्मूनिभ भूल्माङ्कन रु.३३,००,०००।- 
(िेत्तीस राि) हनुऩुनेभा रु.७,७०,०००। (साि राि सत्तयी हजाय) को थैरी यािी जग्गा लफक्री गयी 
ऩुॉजीगि राबकयसभेि नलियी याजतव चहुावट गयेको तऩष्ट देख्िएफाट लनज लफक्रीकिाारे सो जग्गाको रागि 
भूल्म घोषणा गयेको बने्न नदेख्िॉदा लनज जहयािी लभमा धलुनमारे नऩेार सयकायरे लनधाारयि गयेको लनमभ वा 
कामाववलध वा तवीकाय गयेको शिा उल्रॊघन हनुे गयी प्रचलरि कानूनद्वाया लनधाारयि ऩुॉजीगि राबकय नलियी 
नेऩार सयकायराई हालननोक्सानी ऩायेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे लनज जहयािी लभमा धलुनमाको उक्त कामा भ्रष्टाचाय 
लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ को कसयु बएकारे लफगो रु.८२,५००।-
(फमासी हजाय ऩाॉचसम) कामभ गयी भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ 
सजाम गयी सोही दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ लफगो यकभ असरुउऩय गयी जपि हनु भागदाफी 
लरइएको छ ।  

(ग) जग्गा िरयदकिाा ग्मान्िी देवीरे फीयगञ्ज भहानगयऩालरकाभा जग्गा लफक्रीकिाा जहयानी लभमा धलुनमा य 
जग्गा िरयदकिाा ग्मान्िी देवीरे फीयगञ्ज भहानगयऩालरका वडा नॊ. १६ को वक.नॊ. ३२८ को ज.वव. ०-२-३-
८ को जग्गाको रालग घयफाटो लसपारयसको रालग सॊमकु्त रूऩभा फीयगञ्ज भहानगयऩालरकाभा लनवेदन ददएकोभा 
नगय कामाऩालरकाको कामाारम, फीयगञ्जफाट २८ पीटको ऩीचफाटो यहेको घयफाटो लसपारयस ऩत्र प्राप्त 
गयेकोभा सो लसपारयस नयािी कानूनफभोख्जभ फझुाउन ुऩने यख्जषे्ट्रशन दतियु कभ लिने भनसामरे १६ नॊ. वडा 
कामाारमफाट जायी वडाअध्मऺको हतिाऺय यहेको १५ पीटको ग्राफेर फाटो उल्रेि गयेको गरि लसपारयस 
ऩत्र यािी रु.३३,००,०००।- (िेत्तीस राि) भूल्म यािी थैरी कामभ गनुाऩनेभा रु.७,७०,०००।- (साि 
राि सत्तयी हजाय) थैरी यािी सोहीफभोख्जभ कभ यख्जषे्ट्रशन दतियु लियी जग्गा िरयद गयेको देख्िएफाट जग्गा 
ियीदकिाा ग्मान्िी देवीरे नेऩार सयकायरे लनधाारयि गयेको लनमभ वा कामाववलध वा तवीकाय गयेको शिा 
उल्रॊघन हनुे गयी प्रचलरि कानूनद्वाया लनषलेधि िवयफाट कामा गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे लनज ग्मान्िी देवीराई 
भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसूयभा लनजरे यख्जषे्ट्रशन 
दतियुफाऩि कभ लियेको याजतव रु.९४,८७५।- (चौयानब्फे हजाय आठसम ऩचहत्तय) लफगो कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी सोही दपा ८ को उऩदपा 



(४) फभोख्जभ लफगो यकभसभेि असरुउऩय गयी जपि हनु भागदाफी लरई आज ववशेष अदारि, काठभाडौंभा 
आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ । 

 

 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


