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प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
----------------------------------------------धनकुटा ख्जल्रा साविक पाङ्दुिा गा.वि.स. िडा नॊ. ९ हार ऩाख्िफास नगयऩालरका िडा नॊ. ६ भा
ऩने वक.नॊ ३३७ सभेतको सािवजलनक जग्गाराई भारऩोत कामावरम धनकुटाका कभवचायी य धनकुटा ख्जल्रा
घोरीखकव िडा नॊ ८ फस्ने हे न्र ताभाङको आऩसी लभरे भतोभा व्मख्िको नाभभा गैयकानूनी रुऩरे दताव गयाई
फेचलफखन सभेत गये को बन्ने विषमको उजुयीका सम्फन्धभा अनुसन्धान हुॉदा भारऩोत कामावरम, धनकुटाभा
तत्कालरन सभमभा कामवयत प्रभुख भारऩोत अलधकृत चन्रभख्ण ख्घलभये , नामफ सुब्फा गणेश फहादुय के.सी,
खरयदायद्वम कभरफहादुय ढु ङ्गेर य खगेन्र काकीको आऩसी लभरे भतो य सॊ रग्नताभा सयकायी जग्गा
अनालधकृत रुऩभा व्मख्िविशेषको श्रे स्ताभा घुसाइ सोही अप्रभाख्णत श्रे स्ताका आधायभा लफक्री वितयण गने
प्रमोजनको रालग लरखत प्रभाख्णत गयी लनज याष्ट्रसेिकहरुरे फदलनमतऩूिक
व सयकायी सम्ऩख्ि हानी-नोक्सानी
हुने य व्मख्िविशेषराई गैयकानुनी राब ऩुर्माउने कामव गयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को
उऩदपा (१) य सोही दपा य उऩदपा को दे हाम (ज) फभोख्जभको कसुय गये को ऩुख्ट हुन आएको
दे ख्खएकोरे लनजहरुराई लफगो रु.३०,२३,४३७।-(तीस राख ते इस हजाय चाय सम सैं तीस) कामभ गयी
भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन,२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ हदै सम्भको कैद सजाम य लफगो
फभोख्जभ जरयिानाको सजाम हुन भागदािी लरई आज विशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको
छ ।
साथै हेन्र ताभाङ्गरे आपूराई गैयकानूनी राब ऩुर्माउने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हानी
ऩुर्माउने फदलनमतरे भारऩोत कामावरमका कभवचायीहरुराई अनुख्चत प्रबािभा ऩायी गैयकानुनी तरयकाफाट
सयकायी जग्गा आफ्नो लनजी श्रे ताभा घुसाई लफक्री लफतयण सभेत गयी भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन,२०५९ को
दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसुय गये को ऩुवष्ट हुन आएकोरे लनजराई लफगो रु.३०,२३,४३७।(तीस राख तेइस हजाय चाय सम सैं तीस) कामभ गयी ऐ.ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको
कसुयको भात्राअनुसाय हदै सम्भको कैद सजाम य लफगोफभोख्जभको जरयिानाको सजामको भागदािी लरई आज
विशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।
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