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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

श्री याधाकृष्ण भख्न्दय, सोनाऩयुको नाभभा यहेको ख्जल्रा सनुसयी, साविक सोनाऩयु २क. को वक.नॊ. १३ को 
०-१४-१ जग्गा भख्न्दय व्मिस्थाऩन समभमिरे जग्गा खरयदकिाा गोविन्दकुभाय फजगाईराई मफक्री गने मनणाम 
गयेकोभा उक्त जग्गा यख्जषे्ट्रशन ऩास गदाा प्रमिकठ्ठा कभ दयरे ऩास गयी यख्जषे्ट्रशन दस्ियु य ऩुॉजीगि राबकय 
छरी गयेको, कोशी याजभागाराई जोड्ने शाखा फाटोरे छोएको उक्त जग्गा िडा नॊ. ८ का िडा अध्मऺरे 
मबत्री फाटोरे छोएको बनी सयकायी भूल्माङ्कनबन्दा ऩमन कभ भूल्माङ्कन हनु ेगयी मसपारयस ददई याजश्व छरी 
गयेकोरे याजश्व छरी गना सहमोग गने उऩय छानफीन गयी कायफाही होस बने्न उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान 
हुॉदा याधाकृष्ण भख्न्दय सोनाऩयुको नाभभा यहेको वक.नॊ. १३ को ज.वि. ०-१४-१ जग्गा याधाकृष्ण भख्न्दय 
व्मिस्थाऩन समभमिको फैंठकको मनणामानसुाय भोहीराई आधा बाग छुट्टमाई फाॉकी जग्गा प्रमिकठ्ठा 
रु.७,७१,०००।-का दयरे मफक्री गना अख्तिमायी ऩाएका याधाकृष्ण भख्न्दय व्मिस्थाऩन समभमिका उऩाध्मऺ 
उज्मारा भानन्धयरे मभमि २०७५।०३।१५ गिे गोविन्द कुभाय िजगाईराई जग्गा मफवक्र गदाा य सोही 
जग्गा मभमि २०७५।०३।२० गिे गोविन्द कुभाय िजगाईफाट मनजै उज्मारा भानन्धयरे खरयद गदाा भारऩोि 
कामाारमका कभाचायीहरु, जग्गा खरयद मफक्री किाा य िडा अध्मऺ सभेिको मभरेभिोभा याजश्व यकभ कभ 
असरु गयी गयाई मरखि ऩारयि गयेको देख्खॊदा उक्त कामाभा सॊरग्न देहामका व्मख्क्तहरुराई देहाम फभोख्जभको 
कसयुभा देहाम फभोख्जभको सजामको भागदािी मरइएको छ ।  

क) याधाकृष्ण भख्न्दय सोनाऩयुको नाभभा यहेको वक.नॊ. १३ को ज.वि. ०-१४-१ जग्गा याधाकृष्ण भख्न्दय 
व्मिस्थाऩन समभमिको फैंठकको मनणामानसुाय भोहीराई आधा बाग छुट्टमाई फाॉकी जग्गा प्रमिकठ्ठा 
रु.७,७१,०००।-का दयरे मफक्री गना अख्तिमायी ऩाएका याधाकृष्ण भख्न्दय व्मिस्थाऩन समभमिका उऩाध्मऺ 
उज्मारा भानन्धयरे गोविन्द कुभाय िजगाईराई जग्गा मफवक्र गदाा राग्ने ऩूॉख्जगि राबकय रु.५,२१,२५५।- 
य सोही जग्गा गोविन्द कुभाय िजगाईफाट मनजै उज्मारा भानन्धयरे खरयद गदाा राग्ने यख्जषे्ट्रशन शलु्क 
रु.३,७७,१५०।-सभेि जम्भा रु.८,९८,४०५।-कभ याजश्व मियेको य ऩमछ उजयुी ऩयेऩमछ भात्र सजामफाट 
फच्ने उदे्दश्मरे ऩमछ ऩटक-ऩटक दाख्खरा गयेको देख्खॊदा मनज उज्मारा भानन्धयको हकभा मफगो 
रु.८,९८,४०५। कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको 
कसयुभा ऐ.को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको सजाम हनु भागदािी मरइएको छ ।  

ख) जग्गा खरयद िथा विक्रीकिाा गोविन्द कुभाय िजगाईरे याधाकृष्ण भख्न्दयको वक.नॊ. १३ को जग्गा खरयद 
गदााका फखि नै यख्जषे्ट्रशन दस्ियु रु.२,१५,९२०।-िझुाउन ुऩनेभा निझुाई उजयुी ऩयेऩमछ भात्र सजामफाट 
फच्ने उदे्दश्मरे िझुाएको य आपुरे जग्गा मफक्री गदाा िझुाउनऩुने ऩूॉख्जगि राबकय रु.५,४१,६२८।- 
निझुाई याजश्व हामननोक्सानी गयेको हुॉदा मनज गोविन्द कुभाय िजगाईको हकभा मफगो रु.७,५७,५४८।- 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयुभा ऐ. को दपा 
८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको सजाम गयी मफगोसभेि असरु उऩय गयी जपि हनु भागदािी मरइएको छ 
। 

 



ग) गरि मसपारयस गने दहुफी न.ऩा िडा नॊ. ८ का िडा अध्मऺ िारयकचन्र सयदायरे याधाकृष्ण भख्न्दयको 
नाभभा यहेको वक.नॊ. १३ को जग्गाराई मबत्री फाटोरे छोएको बनी मसपारयस ददएिाऩमन मभमि 
२०७५/०३/१९ गिेको मसपारयसभा फाटोरे नछोएको बमन गरि मसपारयस ददएको हुॉदा उक्त गरि 
मसपारयसको कायण यख्जषे्ट्रसन दस्ियु रु. ३,७७,५५०।- य ऩखु्जगि राबकय रु. ५,४१,६२८।- नेऩार 
सयकायराई हामननोक्सानी ऩना गएको देख्खॊदा मनज िडाध्मऺ िारयकचन्र सयदायराई भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ य मफगो रु. ९,१९,१२८।- कामभ गयी दपा ८ को उऩदपा (३) फभोख्जभको 
कसयुभा ऐ. को दपा ९ य दपा ८ को उऩदपा (३) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी मरइएको छ । 

घ) भारऩोि कामाारम सनुसयी ईनरुिाका प्रभखु भारऩोि अमधकृि सूमाफहादयु थाऩारे मरखि ऩास गदाा स्थानीम 
मनकामको घयफाटोको मसपारयस, जग्गाको िोवकएको न्मूनिभ भूल्माङ्कन, सॊस्थाका नाभको जग्गा ऩारयि गदाा 
व्मिस्थाऩन समभमिको जग्गा मफवक्र गने मनणामजस्िा कुयाहरु हेयी, जाॉचीिझुी ऩारयि गनुाऩनेभा सो नगयी 
भूल्माङ्कनकिाा ना.स.ुगोविन्दकुभाय ऩौडेररे गरि भनसामका साथ भूल्माङ्कन गयी ऩेश गयेको मरखिराई सदय 
गयेको य भख्न्दय व्मिस्थाऩन समभमिको मनणाम अनसुाय प्रमिकठ्ठाको रु.७,७१,०००।-का दयरे 
रु.१,०८,३२,५५०।–को मनमभानसुाय राग्ने यख्जषे्ट्रशन दस्ियु य ऩूॉजीगि राबकय सभेिको याजश्व असरु गयी 
मरखि ऩास गनुाऩनेभा सो नगयी ऩटक-ऩटक भूल्माॊकनभा थैरी अॊक थऩ गना रगाई ना.स.ुगोविन्दकुभाय 
ऩौडेरराई प्रोत्साहन एिॊ याजश्व चहुािट गयी भ्रष्टाचाय गने कामाभा प्रत्मऺरुऩभा सॊरग्न यहेको देख्खएको य 
भख्न्दयको मनणामानसुायकै प्रमिकठ्ठा रु.७,७१,०००।- का दयरे रु.१,०८,३२,५५०।-कामभ गयी ऩटक-
ऩटक गयी थऩ यख्जषे्ट्रशन शलु्क रु.२,१५,९२०।- य थऩ ऩूख्जॊगि राबकय रु.५,३९,७००।-सभेि जम्भा 
रु.७,५५,६२०।-याजश्व असरु गनुाऩने फखि असरु नगयी उजयुी ऩये ऩश्चाि भात्र सजामफाट फच्ने उदेश्मरे 
ऩमछ असरु गयेको देख्खॊदा िदमनमि ऩूिाक याजश्व चहुािट गयेको देख्खन आएकोरे मनज प्रभखु भारऩोि 
अमधकृि सूमा फहादयु थाऩाराई जम्भा मफगो रु.७,५५,६२०।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ७ को कसयुभा सोही दपा ७ भा उल्रेख बए फभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (ङ) फभोख्जभ कैद सजाम गयी ऐ. ऐनको दपा ७ फभोख्जभ मफगोको दोब्फय जरयिाना हनु सभेि 
भागदािी मरइएको छ । 

ङ) भारऩोि कामाारम सनुसयी ईनरुिाका भारऩोि अमधकृि भामत्रका दॊगाररे गोविन्दकुभाय फजगाईको नाभफाट 
उज्मारा भानन्धयको नाभभा मरखि ऩारयि गने कामा भारऩोि अमधकृि भामत्रका दॊगारफाट बएको य ५ ददन 
अगाडी भात्र ऩारयि गयेको मरखि अॊकभा एकै आमथाक फर्ाभा एउटै जग्गाको मरखिभा अख्घ ऩारयि गयेको 
भूल्म बन्दा कभ भूल्म याखी ऩारयि गना नहनुे य रु.१,०८,३२,५५०।- नघटाई मरखि ऩारयि गयी सोही 
अनसुायको याजश्व मरन ु ऩनेभा िडाअध्मऺ िारयकचन्र सयदाय सभेिको मभरेभिोभा गरि मसपारयसको 
आधायभा प्रमिकठ्ठा रु.१ राखका दयरे रु.१४,०५,०००।- कामभ गयी यख्जषे्ट्रशन दस्ियु रु.५६,२००।- 
दाख्खरा गयाएको य सरुुभै मरनऩुने यख्जषे्ट्रशन शलु्क रु.३,७७,१५०।- उजयुी ऩये ऩश्चाि सजामफाट फच्ने 
उदेश्मरे ऩटक-ऩटक गयी असरु गयेको य ऩुॉख्जगि राबकय रु.५,४१,६२८।- हारसम्भ असरु नगयी 
िडाअध्मऺ िारयकचन्र सयदाय य ना.स.ुगोविन्दकुभाय ऩौडेरसभेिको मभरेभिोभा जम्भा रु.९,१८,७७८।- 
याजश्व चहुािट गयी नोक्सानी ऩमुााएको देख्खॊदा जम्भा मफगो रु.९,१८,७७८।-कामभ गयी भ्रष्टाचाय मनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ७ को कसयुभा सोही दपा ७ भा उल्रेख बए फभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोख्जभ कैद सजाम गयी सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ मफगोको दोब्फय 
जरयिाना हनु सभेि भागदािी मरइएको छ । 

च)  भारऩोि कामाारम सनुसयी ईनरुिाका ना.स.ुगोविन्द कुभाय ऩौडेररे याधाकृष्ण भख्न्दयको नाभफाट गोविन्दकुभाय 
फजगाईको नाभभा मरखि ऩारयि गदाा यख्जषे्ट्रसन दस्ियु रु.२,१५,९२०।-य राबकय रु.५,३९,७००।-गयी 



जम्भा रु.७,५५,६२०।- य मभमि २०७५।०३।२० गिे सोही जग्गा गोविन्दकुभाय फजगाईको नाभफाट 
उज्मारा भानन्धयको नाभभा मरखि ऩारयि गदाा मरनऩुने यख्जषे्ट्रशन शलु्क रु.३,७७,१५०।-सरुुभै मरन ु ऩनेभा 
नमरई उजयुी ऩयेऩमछ भात्र सजामफाट फच्न असरु गयेको देख्खएको य ऩूॉजीगि राबकय रु. ५‚४१‚६२८।- 
दाख्खरा गयेको नदेख्खॊदा याजश्व चहुािट गने गरि भनसाम याखी जम्भा यकभ रु. १६‚७४‚३९८।- याजश्व 
चहुािट गयी नेऩार सयकायराई नोक्सानी ऩमुााएको देख्खॊदा मनजराई हकभा मफगो रु. १६,७४,३९८/- कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय मनिायण ऐन, २०५९ को दपा ७ को कसयुभा सोही दपा ७ भा उल्रेख बए फभोख्जभ ऐ. ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोख्जभ कैद सजाम गयी सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ मफगोको 
दोब्फय जरयिाना हनु सभेि भागदािी मरई आज विशेर् अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ। 

 
 

 

प्रिक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


