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पे्रस मिज्ञमि 

 

मिषय:  आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा ऩसाा साविक िेल्िा गा.वि.स. िडा नॊ. ८ वक.नॊ. २७० ऺ.ेप. विगा ०-१-५-० जग्गाधनी मिुा स्ऩोर्टसा 
क्रफ नाभक सॊस्थाको जग्गा व्मख्िको नाभभा गैयकानूनी तरयकारे शे्रस्ता कामभ गयेको बने्न उजयुन वनिेदन सबनफन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा ख्जल्रा ऩसाा साविक फेल्िा गा.वि.स. िडा नॊ. ८ वक.नॊ. २७० ज.वि. ०-१-५-० मिुा स्ऩोटास क्रफको 
नाभभा यहेको जग्गा शेष सवप अहभदको नाभभा जग्गाधनी दताा शे्रस्ता कामभ गने क्रभभा वपल्ड प्रवतिेदन, वनणामको 
रावग वटप्ऩणीसभेत ऩेस गयन वनणाम गयेकोरे ऩरयिवतात वरखतफाट मिुा स्ऩोटास क्रफको जग्गा उनाउ व्मख्ि (शेष सवप 
अहभद) को नाभभा ऩगुी क्रफराई हानी ऩरु् माएकोको साथै मिुा स्ऩोटास क्रफको नाभको जग्गाधनी दताा शे्रताताको विियण 
यहेको भोठ ऩाना च्मावतएकोको अिस्थाका कायण भोठ शे्रताताभा नयहेको देख्खॉदा व्मख्ि विशेषको नाभभा गरत वरखत 
तमाय गयन शे्रस्ता कामभ गने य सयकायन कागजात नोक्सान गने भ्रष्टाचायजन्म कसूयभा सॊरग्न उल्रेख्खत कभाचायनहरु य 
सयोकायिारा व्मख्िहरुराई देहामफभोख्जभको कसूय तथा सजामको भागदाफी वरई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान ऐन, 

२०४८ को दपा १८ य दपा ३५ तथा भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३६ फभोख्जभ आज विशेष अदारत, 

काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएकोको छ । 

देहाम:- 

वस.नॊ नाभथय कामाारम कसयु तथा सजामको भागदाफी 
1.  तत्कारनन सभमका य 

हारका सभेत कामाारम 
प्रभखु कभोद वतिायन, 
तत्कारनन नामफ सबु्फा 
शबनब ु साह यौवनमाय, 
तत्कारनन खरयदाय 
ख्शिप्रकाश साह तेरन 

बवूभ सधुाय तथा 
भारऩोत 
कामाारम, ऩसाा 

भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 को दपा ९ फभोख्जभ गरत वरखत 
तमाय गयेको कसूय देख्खॉदा वनजराई सोहन दपा ९ फभोख्जभको कैद 
य जरयिाना एकोिॊ गरत वनणामराई ढाकछोऩ गनाको रावग भोठ 
च्मावतएकोको खरेुफाट भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 को दपा १२ 
फभोख्जभको सयकायन कागजात नोक्सान गयेको कसूयभा सोहन दपा 
१२ फभोख्जभको कैद य जरयिाना सभेतको भागदािी वरइएकोको छ। 

2.  तत्कारनन खरयदाय रयन्ता 
कुभायन 

बभूी सधुाय तथा 
भारऩोत 
कामाारम, ऩसाा 

भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन ,2059 को दपा १२ फभोख्जभको सयकायन 
कागजात नोक्सान गयेको कसूयभा सोहन दपा १२ फभोख्जभको कैद 
य जरयिानाको भागदािी वरइएकोको छ। 

3.  शेष सवप अहभद ख्जल्रा ऩसाा, 
िीयगॊज 
भहानगयऩावरका 
िडा नॊ. ३१  

भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 को दपा ९ फभोख्जभ गरत वरखत 
तमाय गयेको कसूयको भवतमाय बई भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 
को दपा २२ फभोख्जभको कसूय गयेको देख्खएकोकोरे वनजराई 
भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 को दपा २२ को प्रवतिन्धात्भक 
िाक्माॊशभा उल्रेख बएकोफभोख्जभ भूतम कसूयदायराई हनुे सजाम 
सयह सजाम हनु भागदािी वरने य भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 
को दपा १२ फभोख्जभको सयकायन कागजात नोक्सान गयेको 
कसूयको भवतमाय बई भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 को दपा २२ 



फभोख्जभको कसूय गयेको देख्खएकोकोरे वनजराई भ्रष्टाचाय वनिायण 
ऐन, 2059 को दपा २२ को प्रवतिन्धात्भक िाक्माॊशभा उल्रेख 
बएकोफभोख्जभ भूतम कसूयदायराई हनुे सजाम सयह सजाम हनु 
सभेतको भागदािी वरइएकोको छ । 

4.  शेख साख्जद एकोकफार ख्जल्रा ऩसाा, 
िीयगॊज 
भहानगयऩावरका 
िडा नॊ. ३१  

भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 को दपा १२ फभोख्जभको सयकायन 
कागजात नोक्सान गयेको कसूयको भवतमाय बई भ्रष्टाचाय वनिायण 
ऐन, 2059 को दपा २२ फभोख्जभको कसूय गयेको देख्खएकोकोरे 
वनजराई भ्रष्टाचाय वनिायण ऐन, 2059 को दपा २२ को 
प्रवतिन्धात्भक िाक्माॊशभा उल्रेख बएकोफभोख्जभ भूतम कसूयदायराई 
हनुे सजामसयह सजाम हनु भागदािी वरइएकोको छ। 

 
   

      प्रििा 
श्माभ प्रसाद बण्डायन 


