
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७६।०९।१५  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

काठभाडौं  ख्जल्रा, साविक नगय २क, वकत्ता नम्फय २३७, ऺेत्रपर 0-11-2-0 को जग्गा नमाॉ 
नाऩी हुॉदा उक्त वकत्तासॉगै यहेको सािवजननक फाटोको जग्गासभेत घसुाइव वकत्ता नम्फय य ऺेत्रपर कामभ 
गयेकोरे उक्त कामवभा सॊरग्नहरुराई भौजदुा कानूनफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाउॉ बने्न उजयुी सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा काठभाडौं  ख्जल्रा, साविक नगय २क भा यहेको सयकायी फाटोको ३11.00 िगवनभटय 
(०-९-३-०.५) ऺेत्रपर जग्गा, भारऩोत कामावरम, नडल्रीफजायको आ.ि. २०52/053 को न्मूनतभ 
सयकायी भूल्माङ्कन ऩखु्ततका अनसुाय प्रनतयोऩनी रु.6,७५,000।–का दयरे रु.4,12,637।- (चाय राख 
फाह्र हजाय छ सम सैतीस रुऩैमाॉ भात्र) भूल्म ऩने जग्गा गैयकानूनी रुऩभा व्मख्क्त विशेषको नाभको जग्गाभा 
घसुाई नभनत २०४७/०२/२७ गते हारसाविक दताव य नभनत २०५२/१०/२४ गते अध्मािनधक फढ 
कामभ गने कामवभा तत्कारीन ३ नम्फय नाऩी गोश्वाया, काठभाडौंका प्रभखु नाऩी अनधकृत शम्बपु्रसाद शभाव य 
भारऩोत कामावरम, नडल्रीफजायका तत्कारीन प्रभखु भारऩोत अनधकृत नफष्णकुुभाय याईको सॊरग्नता यहेको 
ऩवुि हनु आएकोरे याष्ट्रसेिक कभवचायी बई आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी फदननमतऩूिवक सयकायी, सािवजननक 
सम्ऩख्त्त हानीनोक्सानी हनुे य व्मख्क्त विशेषराई गैयकानूनी राब एिॊ प्रत्मऺ पाइदा ऩरु् माउने कामव गयी 
ननजहरुरे साविक भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०१७ को दपा ७ को उऩदपा (१) य सो कसयुराई ननयन्तयता 
ददएको हारको भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुि हनु आएकोरे ननज प्रनतिादीहरु शम्बपु्रसाद 
शभाव य नफष्णकुुभाय याईराई उक्त जग्गाको तत्कारीन सभमको न्मूनतभ सयकायी भूल्माङ्कन अनसुायको 
जम्भा भूल्म रु.4,12,637।- नफगो कामभ गयी साविक भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०१७ को दपा ७ को 
उऩदपा (१) य ऐ.को दपा २९को उऩदपा (२) तथा भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को 
उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम गयी ननजहरुरे हानीनोक्सानी गयेको नफगो साविक भ्रिाचाय ननिायण ऐन, 
२०१७ को दपा १६ग. तथा ऐ.को दपा २९ को उऩदपा (१) एिॊ हारको भ्रिाचाय ननिायण ऐन, 

२०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१) फभोख्जभ असरुउऩय/जपत गयी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
गरयऩाउन सभेत भागदाफी नरइएको छ । 

त्मसैगयी, जग्गाधनी अरुणकुभाय यख्न्जतकायरे ३ नम्फय नाऩी गोश्वाया, काठभाडौं य भारऩोत 
कामावरम, नडल्रीफजायका कभवचायीहरुराई अनखु्चत प्रबािभा ऩायी आपूराई गैयकानूनी राब हनुे य नेऩार 
सयकायराई हानी ऩरु् माउने फदननमतरे काठभाडौं ख्जल्रा, साविक नगय २क भा यहेको सयकायी फाटोको 
३11.00 िगवनभटय (०-९-३-०.५) ऺेत्रपर जग्गा गैयकानूनी तरयकाफाट आफ्नो नाभको जग्गाभा घसुाई 
हारसाविक दताव एिॊ अध्मािनधक फढ कामभ गयाई साविक भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०१७को दपा ८ य 

 



सो कसयुराई ननयन्तयता ददएको हारको भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभको कसयु गयेको ऩवुि हनु आएकोरे ननजराई उक्त जग्गाको तत्कारीन सभमको न्मूनतभ सयकायी 
भूल्माङ्कनअनसुायको जम्भा भूल्म रु.4,12,637।-(चाय राख फाह्र हजाय छ सम सैतीस रुऩैमाॉ भात्र) नफगो 
कामभ गयी साविक भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०१७ को दपा ८ य ऐ.को दपा २९ को उऩदपा (२) तथा 
हारको भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी ननजरे 
हानीनोक्सानी गयेको नफगो साविक भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग. तथा ऐ.को दपा २९को 
उऩदपा (१) एिॊ हारको भ्रिाचाय ननिायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा (४) फभोख्जभ 
असरुउऩय/जपत गयी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गरयऩाउन सभेत भागदाफी नरई आज विशेष 
अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 

     

   

प्रिक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


