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मिमि: २०७७।०९।२६  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
 

ख्जल्रा रलरतऩयु साविक हरयलसद्धी गा.वि.स. िडा नॊ.१/क हार रलरतऩयु भहानगयऩालरका िडा नॊ. २८ य साविक ऐ. 
धाऩाखेर गा.वि.स. िडा नॊ.१/घ(२) हार रलरतऩयु भहानगयऩालरका िडा नॊ. २३ ख्थथत लसरौटेभा ऩने कभमनासा 
(कोड्कु) नाभको सािमजलनक खोरा एिॊ सो खोरा आसऩासको सयकायी/सािमजलनक जग्गा मूयो हाउख्जङ्ग डेबरऩसम 
कम्ऩनीरे भारऩोत तथा नाऩी कामामरम, रलरतऩयुका केही भ्रष्ट कभमचायीहरूको लभरेभतोभा २०२२ सारको नाऩी 
नक्साराई तोडभोड गयी नमाॉ पाइर नक्सा फनाई सािमजलनक जग्गासभेत प्रवटङ्ग गयी ब्मख्ि विशेषराई लफक्री वितयण 
गनम रागेकोरे आिश्मक कायिाही गयी ऩाॉउ बने्न व्महोयाको उजूयीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा याष्डसेिक कभमचायीहरू य 
उि कम्ऩनीहरूका सॊचारकहरुको एकआऩसभा लभरेभतो, गैयकानूनी य प्रत्मऺ सॊरग्नताभा रलरतऩयु ख्जल्रा साविक 
हरयलसवद्ध गा.लफ.स. िडा नॊ. १क, ऐ. धाऩाखेर गा.वि.स. िडा नॊ. १क तथा ऐ.१क/घ का हार ख्जल्रा रलरतऩयु 
रलरतऩयु भहानगयऩालरका िडा नॊ. २८ य २३ का जग्गाहरूको जम्भा ऺेत्रपर ८-१२-३-२ (आठ योऩनी फाह्र आना 
तीन ऩैसा दईु दाभ) सयकायी जग्गा वहनालभना गयेको ऩवुष्ट हनु आएकोरे याष्डसेिक कभमचायी बई आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग 
गयी फदलनमतऩूिमक सयकायी, सािमजलनक सम्ऩख्ि हालन नोक्सानी हनुे य व्मख्ि विशेषराई गैयकानूनी राब एिॊ प्रत्मऺ 
पाइदा ऩरु् माउने कामम गने गयाउने तत्कार नाऩी कामामर, रलरतऩयु य भारऩोत कामामरम, रलरतऩयुका कभमचायीहरु, मूयो 
ल्माण्ड डेबरऩसम प्रा.लर., मूयो हाउख्जङ्ग डेबरऩसम प्रा.लर. य काठभाडौं हख्थऩटर प्रा.लर.का सॊचारकसभेतका आयोऩीहरूको 
हकभा देहामफभोख्जभको कसयुभा देहामफभोख्जभ हनु भागदािी लरई आज विशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय 
गरयएको छ। 

लनम्न: 
लस.नॊ नाभथय कामामरम लफगो रु. कसयु तथा सजामको भागदाफी 
1.  कामामरम प्रभखु 

फवुद्धभान जैसी, 
नाऩी अलधकृत 
फारेश्वय मादि 
य सबेऺक 
केशफ थाऩा 
भगय 

नाऩी कामामरम, 
रलरतऩयु 

रु.२,०२,३३,६७१.८८ भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा 
(१) य सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) को 
देहाम (ज) फभोख्जभको कसयुभा भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम 
गयी सोही दपा ८ को उऩदपा (१) य दपा ४७ 
फभोख्जभ उि विगो असरुउऩय गयी ऩाउन सभेत 
भागदािी लरइएको छ । 

2.  तत्कार 
कामामरम प्रभखु 
उऩसख्चि 
फाफयुाभ खनार, 
ना.स.ु तमाभ 
नायामण ऩौडेर, 
ना.स.ु ददनेश 
न्मौऩान े य 
खरयदाय  
आत्भायाभ 
रईुटेर 

भारऩोत कामामरम, 
रलरतऩयुभा 

रु.२,०२,३३,६७१.८८ भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा 
(१) य सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) को 
देहाम (ज) फभोख्जभको कसयुभा भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम 
गयी सोही दपा ८ को उऩदपा (१) य दपा ४७ 
फभोख्जभ उि विगो असरुउऩय गयी ऩाउन सभेत 
भागदािी लरइएको छ । 

 



3.  गणुीकाजी 
भानन्धय, 
मोगेश्वय कृष्ण 
ऩयाजरुी, कृष्ण 
याज शे्रष्ठ, टॊक 
फहादयु शे्रष्ठ, 
गोऩारदाश 
भानन्धय, िविन 
भानन्धय य 
उज्जर भानन्धय   

मूयो हाउख्जङ्ग 
डेबरऩसम प्रा.लर.,मूयो 
ल्माण्ड डेबरऩसम 
प्रा.लर.का 
सॊचारकहरू 

रु.२,०२,३३,६७१.८८ भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्जभको कसूयभा भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम 
गयी सोही दपा ८ को उऩदपा (४) य दपा ४७ 
फभोख्जभ उि विगो जपतसभेत हनु भागदािी लरइएको 
छ । 

4.  डा. ईश्वयरार 
आचामम, डा. 
दगुामभान जोसी य  
श्रीभती दगेुस 
नख्न्दनी बट्टचन 

काठभाडौं अथऩतार 
प्रा.लर.का 
सॊचारकहरू 

रु.२,०२,३३,६७१.८८ भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्जभको कसूयभा भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम 
गयी सोही दपा ८ को उऩदपा (४) य दपा ४७ 
फभोख्जभ उि विगो जपतसभेत हनु भागदािी लरइएको 
छ । 

 

साथै, मूयो हाउख्जङ्ग डेबरऩसम प्रा.लर., मूयो ल्माण्ड डेबरऩसम प्रा.लर., काठभाडौं हख्थऩटर प्रा.लर.का कम्ऩनीहरूका 
सॊचारकहरू तथा सयकायी कभमचायीहरूको एकआऩसको लभरेभतो य साॉठगाॉठ तथा फदलनमतफाट सािमजलनक जग्गा 
कम्ऩनीको जग्गाभा घसुाई कम्ऩनीको जग्गा फढाई लनमभविऩयीत Plotting गयी सिमसाधायण व्मख्ि विशेषराई सकु्रीलफक्री 
गयेका विलबन्न वकिा जग्गाहरू तथा लनज व्मख्िहरूरे ऩलछ क्रभश: सकु्रीलफक्री गदै हार कामभ यहेका जग्गाधनीहरू 
ज्मोत्सना जोशीसभेत ३३ जना लनजहरु देिी लभश्र, अरुणा झा, एऩेक्स करेज प्रा.लर.का प्रलतलनलध सोभनाथ प्रसाई, कुभायी 
कॊ चन साह, कृष्ण साल्की, गोऩार लतभख्ल्सना, तीथम फहादयु काकी, लत्ररोक याज शाक्य, देि नायामण लतभख्ल्सना, नायामण 
देिी भानन्धय, लनभमरा शाक्य, ऩूणम गोविन्द राखे शे्रष्ठ, वियो देिी मादि, बिुनेश्वयी ऩयाजरुी, ऩॊकज ऩयाजरुी, लभना कुभायी 
काकी याउत, मूयो हाउख्जङ्ग डेबरऩसम प्रा.लर.का गणुीकाजी भानन्धय, यथभी भहजमन, याजेन्र प्रसाद रुऩाखेती, याज्म रक्ष्भी 
अभात्म, याभ दरुायी देिी साह, याभ भामा भहजमन, रुऩा शे्रष्ठ, रोक फहादयु डॊगोर, रोकेश भहजमन, शकुन्तरा शे्रष्ठ, 
शखु्शर भानन्धय, सरयता कुभायी ठाकुय, सलुनर भानन्धय, सयेुन्र कुभाय भण्डर, सोलनमा ऩोख्ररेसभेतका व्मख्िहरूका नाभभा 
उल्रेख्खत सािमजलनक जग्गा लभलसएको सभेतको जग्गा यहेबएको जग्गाधनीहरूरे ऩेश गयेका जग्गाधनी दताम से्रथता, 
भारऩोत तथा नाऩी कामामरम, रलरतऩयुको विलबन्न ऩत्रहरूफाट एवकन हनु आएकोरे आपूरे वकनेको सो जग्गाभा 
सािमजलनक जग्गा लभलसएको बने्न थाहा जानकायी नबएकोरे खरयद गयेको हो बने्न व्महोयाको िमानसभेतका आधाय 
प्रभाणराई हेदाम लनजहरूको भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ अन्तगमतको कसयु अऩयाधभा कुनै सॊरग्नता नबएताऩलन सो 
सािमजलनक जग्गा कानूनफभोख्जभ जपत गने प्रमोजनाथम भात्र लनजहरूराई प्रलतिादी कामभ गनुमऩने बएकारे सयकायी 
सािमजलनक जग्गा हार लनजहरुको नाभभा यहे, बएको ऩाईएकोरे लनजहरुको हकभा सजामको भागदाफी लरन न्मामोख्चत 
नदेख्खॉदा भ्रष्टाचाय लनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ४७ फभोख्जभ उि सािमजलनक 
खोराको जग्गा असरुउऩय य जपत गयी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गयी ऩाउन भागदाफी लरई भाथी उल्रेख्खत 
व्मख्िहरूराई सभेत प्रलतिादी कामभ गरयएको छ । 

 

प्रििा 
तायानाथ अलधकायी 

 


