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मभमि: २०७९।११।२६  गिे । 

प्रेस विज्ञवि 
 

    विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा सरााही, साविक हरयिन गाउॉ विकास समभमि िडा नॊ. २(ग) हार हरयिन नगयऩामरका िडा 
नॊ. १० नमाॉयोड फजाय अन्िगािको ऩूिाऩख्िभ याजभागासॉग जोमडएको जग्गा फकसऩत्र मरखि ऩारयि गदाा 
जग्गाको भलु्म न्मूनिभ भूल्माङ् कन ऩखु्तििकाभा उल्रेख बएको न्मूनिभ भलु्मबन्दा कभ याख  यख्जतिटे्रेनन 
ऩास गयाई याजतिि वहनामभना गयेको बने्न उजयुी मनिेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा हरयिन नगयऩामरका िडा 
नॊ. १० का ित्कारीनका िथा हार सभेिका िडा अध्मऺ नम्ब ु प्रसाद भैनारीरे ख्जल्रा सरााही साविक 
हरयिन गाउॉ विकास समभमि िडा नॊ. २(ग) हार हरयिन नगयऩामरका िडा नॊ. १० नमाॉयोड फजाय अन्िगाि 
ऩूिाऩख्िभ भहेन्र याजभागासॉग जोमडएको वकत्ता नॊ. ३५१ को जग्गाराई खेि मोग्म फाटो नबएको बन  याजतिि 
हामननोक्सान  गने फदमनमिका साथ गरि घयफाटो प्रभाख्िि गयी सोको आधायभा रु.९,३६,०००।- याजतिि 
यकभ (सयकायी यकभ) हामननोक्सान  हनु गएकोरे मनज नम्ब ु प्रसाद भैनारीराई भ्रष्टाचाय मनिायि ऐन, 

२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोख्जभको कसयुभा रु.९,३६,०००।- (नौ राख छत्त स हजाय 

रुऩैमाॉ) मफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनिायि ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोख्जभ सजाम हनु 
भागदाि  मरइएको छ।  

मसैगयी प्रमििादी गौयी कुभायीरे वकत्ता नॊ. ३५१को जग्गा ऩूिाऩख्िभ याजभागासॉग जोमडएको थाहा 
हुॉदा हुॉदै उक्त वकत्ता नॊ.को जग्गाराई खेि मोग्म फाटो नबएको बन  हरयिन नगयऩामरका िडा नॊ. 10 फाट 
घयफाटो प्रभाख्िि मसपारयस ऩत्र मरई सो ऩत्रफभोख्जभ ऩूिाऩख्िभ याजभागासॉग जोमडएको जग्गाको फाटो 
नबएको बन  न्मूनिभ भूल्मबन्दा कभ थैरी यकभ याख  वहया कुभायी शे्रष्ठराई फकसऩत्रको मरखि ऩारयि 
गयी ददएकोरे रु.९,३६,०००।-याजतिि यकभ हामननोक्सान  बएको हुॉदा मनज गौयी कुभायीराई भ्रष्टाचाय 
मनिायि ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयुभा रु.९,३६,०००।- (नौ राख 
छत्त स हजाय रुऩैमाॉ) मफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनिायि ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभ सजाम गयी उक्त मफगोसभेि जपि गना भागदाि  मरइएको छ। 

 साथै प्रमििादी वहया कुभायी शे्रष्ठरे वकत्ता नॊ. ३५१ को जग्गा ऩूिाऩख्िभ याजभागासॉग जोमडएको थाहा 
हुॉदाहुॉदै ऩमन उक्त वकत्ता नॊ. को जग्गाराई खेि मोग्म फाटो नबएको बन  न्मूनिभ भूल्मबन्दा कभ थैरी 
यकभ याख  गौयी कुभायीफाट फकसऩत्रको मरखि ऩारयि गयी मरई घटी याजतिि यकभ मियी सयकायी सम्ऩख्त्त 
हामननोक्सान  गयेको कामा भ्रष्टाचाय मनिायि ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु 
बएकोरे मनज वहया कुभायी शे्रष्ठराई रु.९,३६,०००।- (नौ राख छत्त स हजाय रुऩैमाॉ) मफगो कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय मनिायि ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी उक्त मफगोसभेि जपि 
गना भागदाि  मरई आज मफनेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ।  

 

 सहामक प्रिक्ता 
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