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प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
---------------------------------------------------भारऩोि कामाारम, डडल्रीफजाय य दभकका कभाचायीहरुको डभरेभिोभा टे कभामा आङहाङ(भावोहाङ)को नाभभा

जग्गाधनी दिाा श्रे स्िा कामभ यहेको झाऩा ख्जल्रा, दभक नगयऩाडरका, वडा नॊ. ४, कक. नॊ. ४८७३ य ४८७५, ऺेत्रपर
क्रभश: ०-१५-१२ य १-४-१२.७५ जग्गाको ककिे जग्गाधनी दिाा प्रभाणऩूजाा फनाई नक्करी जग्गाधनी खडा गयी-गयाई

भारऩोि कामाारम, डडल्रीफजाय, काठभाडौंफाट डभडि २०६९/११/३१ भा फेख्जल्रे यख्जष्टरे शनको डरखि ऩारयि गयाई धेयै
राभो सभमऩडछ भारऩोि कामाारम, दभक, झाऩाफाट जग्गा दाख्खरा खाये ज गने गयाउने कामा गयी पौदयाज डरम्फुरे आफ्ना
नाभभा जग्गाधनी दिाा श्रे स्िा कामभ गयी-गयाई जग्गाधनी दिाा प्रभाण-ऩत्र डरएकोरे फेख्जल्रे यख्जष्टरे शनको डरखि ऩारयि

गने य दाख्खरा खाये ज गने गयाउने कामाभा सॊ रग्न व्मख्ि य कभाचायीहरुराई आवश्मक अनुसन्धान गयी कायफाही गयीऩाऊॉ
बन्ने सभेि व्महोयाको उजुयीको सम्फन्धभा अनुसन्धान हुॉदा अनुसन्धानको क्रभभा प्राप्ि हुन आएका प्रभाण य

कागजािहरूको अध्ममन कवश्रे षण गयी हेदाा, सम्वख्न्धि भारऩोि कामाारमभा सुयख्ऺि रुऩभा यातनु ऩने जग्गाको
स्वाडभत्वसॉग सम्वख्न्धि भहत्वऩूणा प्रभाणको रुऩभा भाडनने अत्मन्ि सॊ वेदनशीर डरखि ठे रीभा घुसाइएको ऩाईमो साथै, सोही

गैयकानूनी डरखिराई मस कामाारमफाट ऩारयि बएको बनी सक्करै डरखि य सोसॉग सॊ रग्न कागजािहरुको पोटोककऩ

प्रभाख्णि गयी सम्वख्न्धि भारऩोि कामाारमभा दाख्खरा खाये जको राडग ऩठाई सोही गैयकानूनी डरखिको आधायभा भारऩोि
कामाारमका ख्जम्भेवाय कभाचायीहरुरे नै एक व्मख्िको जग्गा दाख्खरा खाये ज गयी अकैको नाभभा हक-हस्िायण गयी
व्मख्िको सम्ऩख्िभाडथको अडधकाय हनन बएको दे ख्खएकोरे उि डरखि ऩठाउने, सोको अधायभा दाख्खरा खाये ज गने

कामाभा याष्टरसेवक कभाचायीहरुको डभरे भिोभा टे कभामा आङहाङको नाभको उख्ल्रख्खि कक.नॊ. ४८७३ य ४८७५ को

नक्करी जग्गाधनी दिाा प्रभाणऩूजाा, नक्करी याजश्व यडसद य ित्कारीन सभमभा कामायि ऩदाडधकायीहरुको नक्करी
दस्िखि गयी अभुक व्मख्िको नाभभा नक्करी फेख्जल्रे यख्जष्टरे शन ऩारयिको डरखि फनाई भारऩोि कामाारमभा यहेको

डरखि ठे रीभा अनडधकृि रुऩभा घुसाएको कसुय ऩुख्ष्टट हुन आएकोरे उि कामाभा सॊ रग्न यहेका दे हाम फभोख्जभका ९
जना व्मख्िहरु उऩय दे हाम फभोख्जभको कसुयभा दे हाम फभोख्जभको सजामको भागदावी डरई आज कवशेष अदारि
काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।
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