अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं

मिमि: २०७६।०९।०१ गिे

प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।
भारऩोत कामाारम, धाददङ्गका कभाचायीहरुसभेतको मभरे भतोभा भरे खु धाददङ्ग कारु ऩाण्डे सडकभा
जोमडएको धाददङ्ग ख्जल्रा साविक भुयरीबञ्ज्माङ्ग गा.वि.स. िडा नॊ. २ङ वकत्ता नॊ. ७७९ को जग्गाभा
अभयािती साभुदावमक िनको जग्गा घुसाई ठू रो धनयाशी खचा गयी उक्त वकत्ताको ऺेत्रपर ऩाॉच दोब्फय
फढाएकोरे छानमफन गयी आिश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने उजुयी उऩय अनुसन्धान हुॉदा याष्ट्रसेिक

कभाचायी य जग्गाधनी सभेतका व्मख्क्तहरुको मभरे भतो य सॊ रग्नताभा आफ्नो ऩदको दुरुऩमोग गयी
फदमनमतऩूिक
ा
सयकायी श्रे स्ता गैयकानूनी रुऩभा सच्माई, नक्सासभेत फढाई सयकायी, सािाजमनक सम्ऩख्त्त
हामननोक्सानी हुने य व्मख्क्तविशेषराई गैयकानूनी राब एिभ् प्रत्मऺ पाइदा ऩुर्माउने रष्टाचाचायजन्म कसुय

गये को प्रभाख्णत हुन आएकोरे दे हाम फभोख्जभका कभाचायी तथा व्मख्क्तराई दे हामफभोख्जभको सजाम हुन
भागदाफी मरई आज विशेष आदारत काठभाण्डौँभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको ।
(१)

भारऩोत कामाारम, धाददङ्गका तत्कारीन भारऩोत अमधकृत कुशध्िज खत्री, ना.सु. शम्ब ुनायामण

याजबण्डायी, ना.सु. अनन्तयाज सत्मार, नाऩी कामाारम धाददङ्गका तत्कारीन सबेऺक विश्व कुभाय फस्नेत य
अमभन बीभ प्रसाद श्रे ष्ठको हकभा :

मनजहरूरे आफ्नो ऩदको दुरुऩमोग गयी फदमनमतऩूिक
ा सयकायी श्रे स्ता गैयकानूनी रुऩभा सच्माई, नक्सासभेत
फढाई सयकायी, सािाजमनक सम्ऩख्त्त हामननोक्सानी हुने य व्मख्क्तविशेषराई गैयकानूनी राब एिभ् प्रत्मऺ
पाइदा ऩुर्माउने कामा गयी रष्टाचाचाय मनिायण
सोही

न, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को दे हाम (ज) य

नको दपा ११ फभोख्जभको कसुय गये को ऩुवटाच हुन आएकोरे मनजहरु कुशध्िज खत्री, शम्ब ुनायामण

याजबण्डायी, अनन्तयाज सत्मार, विश्व कुभाय फस्नेत य बीभ प्रसाद श्रे ष्ठराई रु.९,०४,५००।- (नौ राख
चाय हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) मफगो कामभ गयी रष्टाचाचाय मनिायण
य सोही
(२)

न, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१)

नको दपा ११ फभोख्जभ सजाम हुन भागदाफी मरइएको ।
जग्गा धनी नानु अमधकायी य अशोक अमधकायीको हकभा :

मनजहरूरे नाऩी तथा भारऩोत कामाारम, धाददङ्गका कभाचायीहरुराई अनुख्चत प्रबािभा ऩायी नानु अमधकायीको
नाभभा दताा श्रे स्ता कामभ यहे को २ आना जग्गाराई गैयकानूनी तरयकाफाट सयकायी जङ्गरको जग्गा घुसाई
८ आना आपूराई गैयकानूनी राब हुने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हानी ऩुर्माउने फदमनमतरे उक्त
सयकायी जग्गासभेतभा घय फनाई रष्टाचाचाय मनिायण

न, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको

कसुय गये को ऩुवटाच हुन आएकोरे मनजहरु नानु अमधकायी य अशोक अमधकायीराई मफगो रु. ९,०४,५००।(नौ राख चाय हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ) कामभ गयी रष्टाचाचाय मनिायण
(४) फभोख्जभ सजाम हुन भागदाफी मरइएको ।

न, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा

(३)

नाऩी कामाारम धाददङ्गका सबेऺक विश्वकुभाय फस्नेत तथा जग्गाधनीका श्रीभान् अशोक अमधकायीको

हकभा :
जग्गाधनी नानु अमधकायीका श्रीभान् अशोक अमधकायीरे नाऩी कामाारम धाददङ्गका सबे ऺक विश्वकुभाय
फस्नेतराई रु.३,५०,०००।- यमसद बयऩाई मफना नगदै घुस िाऩत ददई मनजको श्रीभतीकी नाभभा श्रे स्ता
कामभ यहेको जग्गाको ऺेत्रपर फढ कामभ गये को बनी मनज अशोक अमधकायीरे िमानभा उल्रे ख गये फाट
उक्त गैयकानूनी कामा गना गयाउनका रामग घुसको रे नदे न गये को ऩुवटाच बई मनज अशोक अमधकायीरे
रष्टाचाचाय मनिायण

न, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) फभोख्जभको सभेत कसुय गये को तथा कभाचायी

विश्वकुभाय फस्नेतरे सोही

नको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको सभेत कसुय गये को ऩुवटाच हुन

आएकोरे मनजहरु विश्वकुभाय फस्नेत य अशोक अमधकायीराई थऩ मफगो रु.३,५०,०००।- (तीन राख
ऩचास हजाय) कामभ गयी सोही

नको दपा ३ को उऩदपा (१) य सोही दपा ३ को उऩदपा (१) को

खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हुन य घुस रयसित मरएको यकभ रष्टाचाचाय मनिायण

न, २०५९ को दपा ३

को उऩदपा (१) फभोख्जभ असुर गयी जपत हुन सभेत भागदािी मरई आज विशेष अदारत, काठभाडौंभा
आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ ।
प्रिक्ता

प्रदीऩकुभाय कोइयारा

