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मिमि: २०७९।०६।०७  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

ख्िल्रा फर्दिमा, साविक भैनाऩोखय गा.वि.स. िडा नॊ. १ हार फढैमातार गाउॉऩालरका िडा नॊ. ६ भा 
ख्ियकु तेरीको नाउॉभा २०४३ सार अघी २ लफगाह ६ कट्ठा िग्गा यहेकोभा लनिको २०४३ सारभा भतृ्मू 
बई लनिको हकखाने कानूनी हकिारा कोही नबई स्थानीम तहको नाउॉभा िानऩुनेभा बलुभसधुाय तथा भारऩोत 
कामािरमको लनणिमफाट व्मख्ि विशेषको नाउॉभा दताि गयी लफक्री वितयण गरयएको बने्न उियुी लनिेदन 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा २०४३ सारभा ख्ियकु तेरीको भतृ्म ुबई भरुकुी ऐन, 2020 को अऩतुारीको 
भहरको १ नॊ., २ नॊ. य ३ नॊ. तथा भरुकुी देिानी सॊवहता, २०७४ को दपा २३७ िभोख्िभ लनिको 
अऩतुारी खलु्रा बई सोही सॊवहताको दपा २३८ य २३९ फभोख्िभको हकिारासभेत नबई सोही सॊवहताको 
२३९(१) फभोख्िभ सो अऩतुारी सम्फख्न्धत स्थानीम तहको हनुे गयी बलूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरम 
फर्दिमारे सोही सॊवहताको दपा २३९(७) य (८) फभोख्िभ हनुेगयी लनणिम गनुिऩनेभा सोफभोख्िभ नगयी सोही 
सॊवहताको दपा २५० फभोख्िभको हदम्मादसभेत नबएको अिस्थाभा फदलनमतसाथ काननुलफऩयीत हकिारा 
कामभ गयी िग्गा हारसाविक नाभसायी गयी भ्रष्टािाय गयेको कसयुभा सॊरग्न प्रलतफादीहरुको हकभा लनम्न 
फभोख्िभ सिामको भागदािी लरई आि विशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ ।  

लनम्न: 
(क) बलूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरम फर्दिमाका कामािरम प्रभखु लबभ फहादयु खत्री य ना.स.ु रुद्रसेन 

साहरेु लभलत २०७७।१२।३ भा स्ि. ख्ियकु तेरीको नाभभा यहेको लनिको भतृ्म ुऩश्चात स्थानीम तहको हक 
स्िलभत्िभा िानऩुने िग्गा (सयकायी िा सािििलनक सम्ऩख्ि) िैनि तेरीको नाभभा अस्थामी िग्गाधनी कामभ 
गयी सैिाद अलर तेरीको नाभभा हक हस्तान्तयण गने गयी गयेको लनणिम भ्रष्टािाय लनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (१) (ि) फभोख्िभ कसूयिन्म कामि बएको हुॉदा त्मसयी हक हस्तान्तयण गयेको िग्गाको 
न्मूनतभ भूल्माङ्कीत यकभ रु.५४,८०,७५९।- (ििन्न राख असी हिाय सात सम उन्साठ्ठी रुऩैमाॉ) लफगो 
कामभ गयी लनिहरुउऩय ऐ ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) िभोख्िभ कैद य लफगो फभोख्िभ िरयिाना गयी 
सोही दपा ८(१) फभोख्िभ लनिहरुफाट लफगो असरु उऩय हनु भागदािी लरइएको छ। 

(ख) ख्िल्रा फर्दिमा, फढैमातार गाउॉऩालरका िडा नॊ. ६ फस्न ेसैिाद अलर तेरी य िैनि तेरीरे स्ि. 
ख्ियकु तेरीको नाभभा यहेको िग्गा लनिको भतृ्म ु ऩश्चात आपू हकिारा नबएको य हदम्मादसभेत नबएको 
अिस्थाभा सभेत आफ्नो नाभभा हनुऩुने भाग दािी गयी ख्िल्रा प्रशासन कामािरम, फर्दिमा य बलूभसधुाय तथा 
भारऩोत कामािरम, फर्दिमाभा लनिेदन र्दने, गैयकाननुी प्रभाण िटुाउने य गैयकाननुी तियरे आफ्नो नाभभा 
नाभसायी गने गयाउने कामिभा सॊरग्न यहेको य सोिाऩत राब सभेत प्राप्त गयेको देख्खएकोरे लनिहरुउऩय 
भ्रष्टािाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१)(ि) फभोख्िभको कसयुको भलतमाय बई ऐ. 
ऐनको दपा २२ को प्रलतफन्धात्भक िाकमाॊस फभोख्िभको कसयु गयेको देख्खएकोरे लनिहरु िैनि तेरी तथा 
सैिाद अलर तेरीराई ऐ ऐनको दपा ८ (१) फभोख्िभ हनुे सिामभा लफगो रु.५४,८०,७५९।- (ििन्न राख 
असी हिाय सात सम उन्साठ्ठी रुऩैमाॉ) कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा २२ को प्रलतिन्धात्भक िाकमाॊस फभोख्िभ 

 



भतुम कसयुदाय सयह कैद तथा लफगो फभोख्िभ िरयिानाको सिाम हनु एिॊ फदलनमत साथ गरत लनमतरे िैनि 
तेरीका नाभभा अस्थामी लनस्सा कामभ गयी सैिाद अलर तेलरका नाभभा नाभसायी हारसाविक बएको 
उल्रेख्खत फढैमातार गा.ऩा. िडा नॊ. ६ को वकिा नॊ. ३१४,७४४,७३२,६१२,६३६,१९५०/१९९१ का 
िग्गाहरु सोही ऐनको दपा ४७ िभोख्िभ िपत गयी भरुकुी देिानी सॊवहता, २०७४ को दपा २४८ 
फभोख्िभ सम्फख्न्धत स्थानीम तहको नाभभा हक हस्तान्तयण हनु भागदािी लरइएको छ।    

(ग) फढैमातार गाउॉऩालरका िडा नॊ. ६ का िडा अध्मऺ याभहयष थारुरे स्ि. ख्ियकु तेरीको नाभभा 
यहेको अऩतुारी िग्गा िैनि तेरी तथा सैिाद अरी तेरीको नाभभा हक हस्तान्तयण गनि लसपारयस, सयिलभन, 
नाता प्रभाख्णत, भतृ्म ुदताि प्रभाणऩत्र रगामतका कागिातहरु तमाय गयी भ्रष्टािाय लनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्िभको कसयुका कसयुदाय लबभफहादयु खत्री य रुद्र सेन साहूराई सहमोग 
गयेको देख्खएकोरे लनिउऩय ऐ ऐनको दपा २२ फभोख्िभ भलतमायको रुऩभा भ्रष्टािाय लनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८ (१) रे हनुे सिामभा ऐ ऐनको दपा २२ फभोख्िभ भतुम अलबमिुराई हनुे सिामको आधा 
सिामको भागदािी लरइएको छ। 

(घ) फाॉसगढी नगयऩालरका िडा नॊ. ८ फर्दिमा फस्न ेअञ्जना दाहाररे सैिाद अरी तेरीसॉग िग्गा खरयद 
लफक्री गने कामिभा सॊरग्न यहेको बएताऩलन लनि अन्िना दाहाररे उल्रेख्खत िग्गा सैिाद अलर तेरीको 
नाभभा दताि गने क्रभभा कुनै बलूभका लनिािह गयेको नदेख्खएको तय उि िग्गाभध्मे वक.नॊ. १९५० को 
४१४५ फ.लभ. िग्गा लनि सैिाद अलर तेरीफाट लनि अन्िना दहाररे यािीनाभा ऩास गयी लरएको य उि 
िग्गाभध्मे फढैमातार गा.ऩा. िडा नॊ. ६ को वकिा नॊ. १९५०/१९९१ को ४२३.३० फ.भी. िग्गा सैिाद 
अलर तेरीकै नाभभा वपताि ऩास गयी हारसम्भ ऩलन फढैमातार गा.ऩा. िडा नॊ. ६ को वकिा नॊ. 
१९५०/१९९२ को ३७२१.७० फ.लभ. िग्गा लनि अन्िना दाहारको नाभभा देख्खएकोरे उि िग्गा 
भरुकुी देिानी सॊवहता २०७४ को दपा २४८ फभोख्िभ स्थानीम तहको हनुे देख्खएको हुॉदा लनिको नाभभा 
यहेको उि िग्गा िपत गयी सम्फख्न्धत स्थानीम तहको नाभभा हक हस्तान्तयण गने प्रमोिनका रालग 
लनिराई भ्रष्टािाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ फभोख्िभ प्रलतिादी कामभ गने भागदाफी लरइएको छ। 

 

 

प्रििा 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 


