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प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
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रु.८९,८९,०००।- नगदै अदारत दाख्खरा ।
नेऩार आमर भनगभ भरभभटे डका ऩूिक
ज ामजकायी भनदे शक गोऩारफहादुय खड्कारे गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजजन गये को बनी आमोगभा
ऩये को उजुयीका सम्फन्धभा आमोगफाट गरयएको अनुसन्धानफाट भनज गोऩारफहादुय खड्का सािजजभनक सेिा प्रिेशगये ऩश्चातको
सभग्र आम य व्ममको विश्रेषण गदाज –
भनजको आम्दानीतपज
भभभत २०६९।१२।२ दे ख्ख अनुसन्धान अिभधसम्भभा भनजको ऩारयश्रभभकफाट जम्भा रु.४०,५७,१५५।४७, जग्गा भफक्रीफाट
जम्भा रु.५८,७५,०००।-, ऋण साऩटीफाट जम्भा रु.५,३३,३६,०००।-, घय बाडाफाट रु.१३,५६,०००।-, नोकयीफाट
अिकाश हुॉदा प्राप्त गये को आभथजक सुविधा रु.२९,२२,६९८।२८, ऩेन्सनफाट रु.१४,७८,४८२।२४, विप्रेषण आमफाट प्राप्त
रु.८,२६,९१३।५४, गाडी भफक्रीफाट रु.३५,००,०००।-, भनजको छोया फुहायीको ऩारयश्रभभकफाट रु.११,०४,००३।- गयी
जम्भा रु.७,४४,५६,२५२।५३ का साथै भनजरे सािजजभनक सेिाभा प्रिेश गये देख्ख भभभत २०६९।१२।२ सम्भभा दे ख्खएको
विभबन्न शीषजकको आम रु.१,२०,१३,४९९।- सभेत गयी रु.८,६४,६९,७५१।५३ आम आजजन गये को दे ख्खमो ।
भनजको खचज तथा रगानीतपज
भभभत २०६९।१२।२ दे ख्ख अनुसन्धान अिभधसम्भभा भनजरे ऩुतमौरी घय फाहे क नै ३ िटा घय भनभाजण तथा खरयद गरयसकेको
य २ िटा घय खरयदका राभग आॊख्शक ब ुिानीसभेत ददइसकेको य काठभाडौं, रभरतऩुय, बिऩुय य काभ्रे ख्जल्राका विभबन्न
स्थानभा ११ वकिा जग्गा खरयद गये को ऩाइमो । भनजरे घयजग्गा खरयदभा रु.११,६१,४३,२०६।३१, विभबन्न कम्ऩनीको
शेमय खरयदभा रु.१,०६,०४,०००।-, ऋणको सािाॉब्माज ब ुिानीभा रु. ४,२२,९६,२३९।९९, व्मख्िगत रूऩभा ददएको
साऩटी रु.१,२५,६०,०००।-, विभबन्न व्मख्ि तथा सॊ स्थाराई ददएको चन्दा तथा सहमोग रु.१,१७,७५,०००।-, छोयाछोयीको
अध्ममन य साभाख्जक व्मिहायभा बएको खचज रु.२५,१४,६९५।-, गाडी खरयदभा रु.१,१७,४२,०००।-, विभबन्न फैं कका ATM
फाट सुऩयभाकेटहरूभा खचज गरयएको सभेतका यकभ रु.१,८०,१६,४४६।८२ य विभबन्न ५५ िटाबन्दा फढी फैं क वििीम सॊ स्था
तथा सहकायीभा जम्भा भौज्दात रु.२,७१,५३,४२१।६४ सभेत गयी जम्भा रु.२५,२८,०५,००९।७६ य भनज सािजजभनक
सेिाभा प्रिेश गये देख्ख भभभत २०६९।१२।२ सम्भभा विभबन्न शीषजकभा गये को खचज तथा रगानी रु.२,०२,७०,३७१।- सभेत
गयी जम्भा रु.२७,३०,७५,३८०।७६ खचज तथा रगानी गये को दे ख्खन आई सो रगानीभा भनजको स्रोत खुरेको आम
रु.८,६४,६९,७५१।५३ घटाउॉदा दे ख्खन आउने रु. १८,६६,०५,६२९।२३ फयाफयको खचज तथा रगानीको स्रोत खुल्न
नआएको हुॉदा रु.१८,६६,०५,६२९।२३ गैयकानूनी रूऩभा आजजन गयी भनज गोऩारफहादुय खड्कारे साभफक भ्रष्टाचाय भनिायण

ऐन, 2017 को दपा 15 एिॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनिायण ऐन, 2059 को दपा 20 को उऩदपा (1) फभोख्जभको
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कसुय गये को ऩुवष्ट हुन आएकोरे भनज गोऩारफहादुय खड्काराई जम्भा भफगो रु.18,66,05,629।23(अठाय कयोड छमसठ्ठी
राख ऩाॉच हजाय छ सम उनान्तीस रुऩैमाॉ तेइस ऩैसा) कामभ गयी साभफक भ्रष्टाचाय भनिायण ऐन,2017 को दपा 15, दपा
16(ग) तथा दपा 29 एिॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनिायण ऐन,२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हुन य भनज
गोऩारफहादुय खड्का नेऩार सयकायको विख्शष्ट श्रे णीको है भसमतको ऩदफाट अिकाश बएकोरे भनजराई भ्रष्टाचाय भनिायण ऐन,
२०५९ को दपा 24 फभोख्जभ थऩ सजाम हुन य भ्रष्टाचाय गयी गैयकानूनी रूऩभा आजजन गये को चर अचर सम्ऩख्िहरू साभफक
भ्रष्टाचाय भनिायण ऐन, 2017 को दपा 16 (ग) तथा दपा 29 य प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 20 को
उऩदपा (2), दपा ४७ तथा अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९(ख) फभोख्जभ जपत हुन
भागदाफी भरई आजै विशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।
त्मसै गयी भनजरे आजजन गये को गैयकानूनी सम्ऩख्ि भध्मे ख्जल्रा तेह्रथुभ साभफक ख्जयीख्खम्ती गा.वि.स. िडा नॊ. २ घय बई का.ख्ज.
फू ढानीरकण्ठ न.ऩा. िडा नम्फय ४ फस्ने क्ष्णफहादुय राभाकी छोयी, ददऩक सोदे म्फाकी श्रीभती अभभता राभा सोदे म्फा य भनज
गोऩारफहादुय खड्कारे आफ्नी श्रीभती शभभजरा खड्काको नाभभा सभेत रुकाई भछऩाई याखेको दे ख्खॊ दा भनजहरूको नाभभा यहेको
चर अचर सम्ऩख्ि जपत गने प्रमोजनका राभग साभफक भ्रष्टाचाय भनिायण ऐन,2017 को दपा 16(ग) तथा दपा 29 एिॊ
प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ य अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९
(ख) फभोख्जभ जपत हुन भागदाफी भरने य जपत गने प्रमोजनका राभग भात्र भनजहरूराई प्रभतिादी कामभ गयी आयोऩ-ऩत्र दामय
गरयएको छ ।
अभभता राभा सोदे म्फाको नाभभा जम्भा रु. ७,५४,५७,८७५।- फयाफयको दे हाम फभोख्जभको सम्ऩख्ि रुकाई याखेको दे ख्खमो ।
१. ख्जल्रा काठभाडौं साभफक भहाॊकार गा.वि.स. िडा नॊ. 4 ख्स्थत वकिा नॊ. 191 भा भस.जी. डेबरऩसजरे भनभाजण गये को भस.जी.
वहल्स हािीगौंडाभा भूल्म रु.३,२५,००,०००।- भा खरयद गये को घय नॊ. 32 ।
२. ख्जल्रा काठभाडौं साभफक भफष्णु फू ढानीरकण्ठ गा.वि.स. िडा नॊ. 3 ख ख्स्थत वकिा नॊ. 689,1482 य 1520 को भूल्म
रु. ४०,११,८७५।- भा खरयद गये को ८ आना जग्गा ।
३. भूल्म रु. ८४,४६,०००।- भा खरयद गये को फा.16च.8484 नॊ. को टक्सन गाडी ।
४. ख्जल्रा काठभाडौं साभफक भहाॊकार गा.वि.स. िडा नॊ. 4 ख्स्थत वकिा नॊ. 350 भा भस.जी. डेबरऩसजरे भनभाजण गये को घय नॊ.
22 खरयद गनजका राभग ब ुिानी गये को रु. 3,05,00,000।-

५. अभभता राभाको नाभभा यहे को NMB फैं क य भसवटजन फैं कको खाताहरूफाट गोऩारफहादुय खड्कारे नै कायोफाय गने गये को
दे ख्खएको ।
दशी प्रभाणको रूऩभा नगद दाख्खरा
ख्जल्रा काठभाडौं साभफक विष्णु फू ढानीरकण्ठ गा.वि.स. िडा नॊ. 7 'ग' भा योडशो रयमरस्टे ट प्रा.भर.रे भनभाजण गये को घय खरयद
गनजको राभग फैना स्िरूऩ रु. 89,89,000।- ब ुिानी ददएकोभा योडशो रयमरस्टे ट प्रा.भर. रे

ऩत्रसवहत उि यकभ फयाफयको

Good For Payment चेक आमोगभा दाख्खरा गरयददएको हुॉदा उि चेकको यकभ रु. 89,89,000।- जपत प्रमोजनका राभग
दशीका रुऩभा आयोऩ-ऩत्र साथ सम्भाभनत अदारत सभऺ दाख्खरा गरयएको छ ।

(रािेश्वर दगं ाल)
सह-समिव एवं प्रवक्ता

2

