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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

नाऩी कामाारम, बैयहवा रुऩन्देहीका नाऩी अधधकृत सयोज शे्रष्ठ, सबेऺक धतथायाज बण्डायी, सबेऺक थानेश्वय 
चौधयी, भारऩोत कामाारम बैयहवा, रुऩन्देहीका ना.स.ु धभायाज ऩन्थी य बसुार रेखाऩढी व्मवसामी बैयहवा 
रुऩन्देहीका रेखाऩढी व्मवसामी जीवन शभाारे सेवाग्राहीको जग्गाको ककत्ताकाट य नाभसायी गने काभभा 
सहजीकयण गरयददने प्रमोजनका राधग सेवाग्राहीसॉग ऩटक ऩटक घूस/रयसवत भाग गरययहेको बने्न सूचना एवॊ 
उजयुी धनवेदनका आधायभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, फटुवरफाट खकटएको टोरीरे 
नाऩी कामाारम, बैयहवा रुऩन्देहीका नाऩी अधधकृत सयोज शे्रष्ठ, सबेऺक धतथायाज बण्डायी, सबेऺक थानेश्वय चौधयी 
तथा भारऩोत कामाारम बैयहवा, रुऩन्देहीका ना.स.ु धभायाज ऩन्थी य बसुार रेखाऩढी व्मवसामी बैयहवा 
रुऩन्देहीका रेखाऩढी व्मवसामी जीवन शभाा य भधतमाय याज कुभाय अमााररे एक आऩसभा धभधरजरुी फाॊडीच ुॊडी 
खाने भनसामरे सेवाग्राहीसॊगफाट रू.१७,००,०००।– (सत्र राख) घूस/रयसवत धरईसकेको अवस्थाभा 
धनमन्त्रणभा धरइएको धथमो । 

अनसुन्धानको धसरधसराभा साकवक रेखनाथ २ कास्की वस्ने जग्गाधनी गॊगादेवी ऩौडेरको नाउॉभा 
कामभ यहेको रुऩन्देही साकवक कटकुरीगढ ९क ख्स्थत ककत्ता नॊ. २५२,९२९,९३६,९४६,९२६ य ऐ. 
कामाारम ऐ. धभधतको टोकन नॊ. १४ को आदेशानसुाय ऐ.ऐ. वस्ने जग्गाधनी स्वतन्त्र ऩौडेरको नाउॉभा दताा 
कामभ यहेको रुऩन्देही ऐ.ऐ.ख्स्थत ककत्ता नॊ. ९४४, ९२५, ९४०, ९३७, ९३३ जग्गाहरूको याजीनाभा 
प्रकृधतको ककत्ताकाट य नाभसायीको राधग रेखन्दास जीवन शभाा, नाऩी कामाारम रुऩन्देही, बैयहवाका नाऩी 
अधधकृत सयोज शे्रष्ठ, ऐ.ऐ. कामाारमका नाऩी सबेऺकहरू थानेश्वय चौधयी य तीथायाज बण्डायी य भारऩोत 
कामाारम रुऩन्देही, बैहयवाका नामव सबु्वा धभायाज ऩन्थीरे एकाऩसभा धभरेभतो य वाॉडीच ुॉडी खानेधरने 
भनसामरे धनवेदक तथा सेवाग्राही ऩशुायाभ बण्डायीसॉग घसु/रयसवतवाऩत जम्भा रू.१७,००,०००।– (रू.सत्र 
राख) भाग गयी उक्त घसु/रयसवत यकभ धरन भञ् जयुसभेत गयी नाऩी य भारऩोत कामाारम, रुऩन्देही, 
बैयहवाका उख्लरख्खत आयोकऩतहरूकै प्रत्मऺ धनदेशनभा आयोकऩत रेखन्दास जीवन शभाारे धरएको य सो घसु 
यकभ नै फयाभद बएको ऩखु् ट हनु आएको देख्खॊदा उक्त कसयुभा सॊरग्न देहामफभोख्जभका व्मख्क्तहरुउऩय 
देहामफभोख्जभ सजामको भागदाफी धरइएको छ । 

क) रेखन्दास जीवन शभाारे उख्लरख्खत जग्गाहरूको याजीनाभा प्रकृधतको ककत्ताकाट य नाभसायीको 
राधग भारऩोत तथा नाऩी कामाारमभा ऩेश गनुाऩने धरखत आपैरे तमाय गयी ऩेश गयी गयाई उक्त काभको 
राधग उख्लरख्खत याष्डसेवक कभाचायीहरूफाट काभ गयाईददनको राधग धनवेदक ऩशुायाभ बण्डायीसॉग घसु 
रयसवतवाऩतको रू.१७,००,०००।- यकभ भाग गयी उक्त यकभ घसु रयसवतवाऩत धरन भन्जयुसभेत गयी 
आयोकऩत याष्डसेवक कभाचायीहरूको धभरेभतोभा धनवेदकराई उक्त घसु वाऩतको यकभ ददन पोनभा कुयाकानी 

 



तथा दवावसभेत ददई नाऩी य भारऩोत कामाारम रुऩन्देही बैयहवाका उख्लरख्खत आयोकऩतहरूको धनदेशनभा 
कवचौधरमाको बधुभका खेरी सो घसु यकभ धरएको ऩखु् ट हनु आएकोरे धनजको उक्त कामा भ्रष्टाचाय धनवायण 
ऐन, 2059 को दपा 3 (२) फभोख्जभको कसयु गयेको सप्रभाण ऩकुष्ट हनु आएकोरे धनज रेखन्दास जीवन 
शभााराई धफगो रू.१७,००,०००।- (सत्र राख) कामभ गयी भ्रष्टाचाय धनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (२) तथा सोही दपारे धनदेश गयेअनसुाय भ्रष्टाचाय धनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य  दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी धरइएको छ । 
 

(ख) नाऩी कामाार रुऩन्देही, बैयहवाका नाऩी अधधकृत सयोज शे्रष्ठ, नाऩी सबेऺक थानशे्वय चौधयी, नाऩी 
सबेऺक तीथायाज बण्डायीरे उख्लरख्खत जग्गाहरूको याजीनाभा प्रकृधतको ककत्ताकाट य नाभसायीको राधग 
भारऩोत कामाारम रुऩन्देही, बैयहवाका नामव सबु्वा धभायाज ऩन्थीराई सभेत रू.५००,०००।–(ऩाॉच राख) 
ददनऩुने बनी धनवेदक ऩशुायाभ बण्डायीसॉग जम्भा रू.१७,००,०००।- घसु यकभ भाग गयी गयाई कवचौधरमा 
रेखन्दास जीवन शभााराई ददन/धरन सभेत रगाई धनवेदकसॉग घसु रयसवतवाऩत भाग गरयधरएकोभा सो 
यकभभध्मे रू.१२,००,०००।– (फाह्र राख) यकभ नाऩी कामाारमभा कामायत उख्लरख्खत आयोकऩतहरूरे 
एकाऩसभा बागवण्डा गयी धभधरजरुी वाॉडीच ुॉडी खाने भनसामरे कवचौधरमा जीवन शभााराई भागगयी धरन 
रगाएको ऩकुष्ट हनु आई धनज आयोकऩतहरू नाऩी अधधकृत सयोज शे्रष्ठ, नाऩी सबेऺक थानेश्वय चौधयी, नाऩी 
सबेऺक तीथायाज बण्डायीरे भ्रष्टाचाय धनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 (1) फभोख्जभको कसयु गयेको 
सप्रभाण ऩकुष्ट हनु आएकोरे धनज आयोकऩतहरू नाऩी कामाार रुऩन्देही बैयहवाका नाऩी अधधकृत सयोज शे्रष्ठ, 
नाऩी सबेऺक थानेश्वय चौधयी, नाऩी सबेऺक तीथायाज बण्डायीराई धफगो रू.१२,००,०००।- (फाह्र राख) 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय धनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (च) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी धरइएको छ । 
 

(ग) भारऩोत कामाारम बैयहवा रुऩन्देहीका नामव सबु्वा धभायाज ऩन्थीरे उख्लरख्खत जग्गाहरूको 
याजीनाभा प्रकृधतको ककत्ताकाट य नाभसायीको राधग भारऩोत कामाारम, बैहयवा, रुऩन्देहीफाट गनुाऩने 
नाभसायी/धरखत ऩारयतसभेतको प्रमोजनको राधग नाऩी कामाारम रुऩन्देही, बैयहवाका नाऩी अधधकृत सयोज 
शे्रष्ठ, नाऩी सबेऺक थानेश्वय चौधयी, नाऩी सबेऺक तीथायाज बण्डायीसभेतको धभरेभतो य सॊरग्नताभा कवचौधरमा 
रेखन्दास जीवन शभााराई जम्भा रू.१७,००,०००।–घसु यकभ भाग गयीधरन रगाई गयाई धनवेदकसॉग घसु 
रयसवतवाऩत भाग गरयधरएकोभा सो यकभ भध्मे बागवण्डा गयी रू.५,००,०००।–(ऩाॉच राख) यकभ 
धनवेदकफाट घसु रयसवतवाऩत धरने खाने भनसामरे धनज नामव सबु्वा धभायाज ऩन्थीरे जीवन शभााभापा त 
भागगयी धरन रगाएको ऩकुष्ट हनु आई धनज भारऩोत कामाारम, रुऩन्देही, बैयहवाभा कामायत नामव सवु्वा 
धभायाज ऩन्थीरे रे भ्रष्टाचाय धनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (1) फभोख्जभको कसयु गयेको 
सप्रभाण ऩकुष्ट हनु आएकोरे धनज नामव सवु्वा धभायाज ऩन्थीराई धफगो रू.५,००,०००।- (ऩाॉच राख) कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय धनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(घ) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी धरई आज कवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ। 

 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


