
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०८।०६  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

 

भारऩोत कामाारम, डडल्रीफजाय, काठभाडौंरे नेऩार सयकायको नाभभा कामभ जग्गा व्मख्िको नाभभा 
दताा गयी भ्रष्टाचाय गयेको बने्न उजयुी डनवदेन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा नेऩार सयकायको नाभभा फाटो कामभ 
बएको का.ख्ज.का.भ.न.ऩा साववक वडा नॊ. १६ वक.नॊ. १३९९ ऺे.प. ९१.३१ वगाडभटय जग्गा, जग्गा 
प्रशासन डनदेख्शका, २०५८ को दपा ८१ को उऩदपा (७)(१) भा वख्णात “नेऩार सयकायको नाभभा दताा 
बएको जग्गा व्मख्ि ववशेषको हकबोगको हो बने्न प्रभाण ऩेश हनु आई कामाारमरे प्रभाणको भूल्माङ  कन गदाा 
गल्तीरे नेऩार सयकायको नाभभा दताा हनु गएको बनी वकटानी यामसाथ ऩेश बएभा नेऩार सयकायको स्वीकृडत 
बएऩडि भात्र भारऩोत कामाारमरे दताा गयी दताा सच्माउन सक्नेि” बन्ने कानूनी व्मवस्था ववऩयीत नेऩार 
सयकायको स्वीकृडत डफना नै बियत्न तरुाधयको नाभभा कामभ गने डनणाम गयी दताा गने य डनणाम डभडसर 
रकुाउने भ्रष्टाचायजन्म कसयुभा सॊरग्न देहामका कभाचायीहरु य सयोकायवारा व्मख्िहरुराई देहामफभोख्जभको 
कसयु तथा सजामको भागदाफी डरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान ऐन, २०४८ को दपा १८ य दपा ३५ 
एवॊ भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३६ फभोख्जभ आज डफशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय 
गरयएको ि। 

देहाम: 
डस.
नॊ 

नाभथय कामाारम डफगो रु. कसयु तथा सजामको भागदाफी 

1.  तत्कारीन उऩसख्चव 
ऩयशयुाभ अडधकायी 

भारऩोत कामाारम, 
डडल्रीफजाय, काठभाडौं 

रु.२१,३०,३८१।०४ भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोख्जभको 
कसयुभा भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा 
८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कैद य जरयवाना 
गयी ववगो असरु उऩय सभेतको भागदावी डरने 
साथै डनजरे आपूसवहतको हस्ताऺय बई कामा 
सम्ऩन्न बएको डनणाम डभडसर ताभेरी दताा 
डामयीभा दताासभेत नगयी आफ्नो कसयु ढाकिोऩ 
गना सयकायी वा सावाजडनक सॊस्थाको कागजात 
रकुाएको देख्खॉदा डनजराई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 
2059 को दपा १२ फभोख्जभको कसयुभा 
सोही दपा १२ फभोख्जभको कैद य जरयवाना 
गयी हाडननोक्सानी गयेको ववगो असरु उऩय 
सभेतको भागदावी डरइएको ि । 

 



2.  तत्कारीन भारऩोत 
अडधकृत डसतायाभ 
ऩोखयेर 

भारऩोत कामाारम, 
डडल्रीफजाय, काठभाडौं 

रु.२१,३०,३८१।०४ भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोख्जभको 
कसयुभा भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा 
८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कैद य जरयवाना 
गयी ववगो असरु उऩय सभेतको भागदावी डरने 
साथै डनजरे आपूसवहतको हस्ताऺय बई कामा 
सम्ऩन्न बएको डनणाम डभडसर ताभेरी दताा 
डामयीभा दताासभेत नगयी आफ्नो कसयु ढाकिोऩ 
गना सयकायी वा सावाजडनक सॊस्थाको कागजात 
रकुाएको देख्खॉदा डनजराई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 
2059 को दपा १२ फभोख्जभको कसयुभा 
सोही दपा १२ फभोख्जभको कैद य जरयवाना 
गयी हाडननोक्सानी गयेको ववगो असरु उऩय 
सभेतको भागदावी डरइएको ि । 

3.  तत्कारीन नामव 
सबु्फा ताया प्रसाद 
जोशी 

भारऩोत कामाारम, 
डडल्रीफजाय, काठभाडौं 

रु.२१,३०,३८१।०४ भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोख्जभको 
कसयुभा भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा 
८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कैद य जरयवाना 
गयी ववगो असरु उऩय सभेतको भागदावी डरने 
साथै डनजरे आपूसवहतको हस्ताऺय बई कामा 
सम्ऩन्न बएको डनणाम डभडसर ताभेरी दताा 
डामयीभा दताासभेत नगयी आफ्नो कसयु ढाकिोऩ 
गना सयकायी वा सावाजडनक सॊस्थाको कागजात 
रकुाएको देख्खॉदा डनजराई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 
2059 को दपा १२ फभोख्जभको कसयुभा 
सोही दपा १२ फभोख्जभको कैद य जरयवाना 
गयी हाडननोक्सानी गयेको ववगो असरु 
उऩयसभेतको भागदावी डरइएको ि । 

4.  तत्कारीन नामफ 
सबु्फा प्रसायाभ 
बसुार 

भारऩोत कामाारम, 
डडल्रीफजाय, काठभाडौं 

रु.२१,३०,३८१।०४ भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोख्जभको 
कसयुभा भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा 
८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कैद य जरयवाना 
गयी ववगो असरु उऩय सभेतको भागदावी डरने 
साथै डनजरे आपूसवहतको हस्ताऺय बई कामा 
सम्ऩन्न बएको डनणाम डभडसर ताभेरी दताा 
डामयीभा दताासभेत नगयी आफ्नो कसयु ढाकिोऩ 
गना सयकायी वा सावाजडनक सॊस्थाको कागजात 
रकुाएको देख्खॉदा डनजराई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 
2059 को दपा १२ फभोख्जभको कसयुभा 
सोही दपा १२ फभोख्जभको कैद य जरयवाना 
गयी हाडननोक्सानी गयेको ववगो असरु 



उऩयसभेतको भागदावी डरइएको ि । 
5.  स्वगीम बियत्न 

तरुाधय 
का.ख्ज.का.भ.न.ऩा भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा 8 को उऩदपा (4) वभोख्जभको 

कसयु गयेको देख्खएता ऩडन मी व्मख्िको भतृ्म ु बईसकेको देख्खॉदा 
अऩयाधीसॉगै अऩयाध भदाि बन्ने पौजदायी न्मामको सवाभान्म डसद्धान्त एवॊ 
भरुकुी पौजदायी कामाववधी सॊवहता, 2074 को दपा १३३  को उऩदपा 
(२) य दपा १५८ उऩदपा (२) सभेतको काननुी व्मवस्था फभोख्जभ 
डनजराई कैद य जरयवानाको सजाम हनु नसक्ने तय भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 

2059 को दपा 46 तथा भरुकुी पौजदायी कामाववडध सॊवहता 2074 को 
दपा 133 उऩदपा (२) य दपा 158 उऩदपा (२) फभोख्जभ भयेको 
व्मख्िको हकभा सभेत सयकायी वा डनख्ज ववगो, ऺडतऩूडता वा यकभ बयाउन 
सवकने कानूनी व्मवस्था यहेकोरे डनजराई भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा 8 को उऩदपा (4) को कसयुभा भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा 8 को उऩदपा (4) वभोख्जभ डफगो रु.२१,३०,३८१.४ डनजको 
नाभभा नै हार यहेको कुनै सम्ऩख्िफाट वा डनजको नाभफाट डनजको 
हकवाराको नाभभा सम्ऩख्ि गएको बए डनजको हकवारासभेतफाट असरु 
उऩय हनु भागदावी डरइएको ि । 

6.  शशी तरुाधय का.ख्ज.का.भ.न.ऩा रु.10,65,190।०7 भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को 
उऩदपा (१) य भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा 8 को उऩदपा (१) को देहाम (ज) 
फभोख्जभको कसूयको भडतमाय बई भ्रष्टाचाय 
डनवायण ऐन, 2059 को दपा २२ फभोख्जभको 
कसूय गयेको देख्खएकोरे डनजराई डफगो 
रु.२१,३०,३८१।०४ को आधा डफगो कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 को दपा 
२२ भा उल्रेख बएफभोख्जभ भतुम कसूयदायराई 
हनेु सजामको आधा सजाम हनु भागदावी 
डरइएको ि । 

7.  यान ु तरुाधय य 
ददव्म तरुाधय 

का.ख्ज.का.भ.न.ऩा  भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 2059 फभोख्जभको कुनै 
कसूय गयेको नदेख्खएताऩडन सयकायी, सावाजडनक 
जग्गा हार डनजहरुको नाभभा कामभ बएको 
अवस्थाभा सो जग्गा भ्रष्टाचाय डनवायण ऐन, 
2059 को दपा 47 फभोख्जभ डनजहरुको 
नाभफाट जपत गयी ऩनु् नेऩार सयकायको 
नाभभा दताा कामभ गयी ऩाउन सभेतको 
भागदाफी डरइएको ि । 

 

 
 
 

प्रविा 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 


