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प्रेस ख्िज्ञख्ि
ख्िषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
---------------------------------------------------------जिल्ला काठमाण्डौं, टोखा नगरपाललका वडा नं. १२ को लिलिन्न ककत्ता नम्िरका िग्गा हालसाकवक नामसारी
गर्ाा फरक श्रे स्ता कायम गरी पक्की मोटरिाटो िएको िग्गालाई कच्ची मोटरिाटो उल्लेख गर्ै कम
मुल्याङ्कन गरी राज्यलाई ठू लो मात्रामा रािश्व छली गरे कोले छानलिन गरीपाउँ िन्ने व्यहोराको उिुरीको
सम्िन्धमा अनुसन्धान हुँर्ा मालपोत कायाालय, लडल्लीििार काठमाण्डौमा कायारत मालपोत अलधकृत सुरेश

िट्टराई, नायव सुब्िा र्ुगाा प्रसार् काफ्ले , कम््युटर अपरे टर िाएश्वर काफ्लेले आपसी लमले मतोमा एक वगाको
िग्गालाई अको वगा कायम गरी गलत श्रे ष्ता तयार एवं प्रमाणीत गरी भ्रष्टाचार लनवारण ऐन, २०५९ को

र्फा ९ िमोजिमको कसूर गरे को र्े जखन आएको हुँर्ा लनिहरुलाई सोही ऐनको र्फा ९ िमोजिमको सिाय
र सोही कायाालयमा कायारत मालपोत अलधकृत शालीग्राम रे ग्मी र नायव सुब्िा पावाती रमण खनालले

न्यूनतम मूल्यांकन िमोजिम रािश्व कायम गरी असुल गनुप
ा नेमा सो नगरी रािश्व लनधाारण गर्ाा पररक्षण
गनुप
ा ने कागिात नहेरी घटी रािश्व लनधाारण गने कायामा सं लग्न रही नेपाल सरकारलाई रािश्वमा घाटा
पुयााउने र व्यजिगत रुपमा फाईर्ा ललने िर्लनयतले काया गरी भ्रष्टाचार लनवारण ऐन, २०५९ को र्फा ७

को र्े हाय (ख) िमोजिमको कसूर गरे को र्े जखन आएको हुँर्ा लनिहरुलाई सोही ऐनको र्फा ७ िमोजिमको
िररवाना एवं सोही र्फाले लनधाारण गरे िमोजिम र्फा ३ को उपर्फा (१) र सोही र्फा र उपर्फाको
र्े हाय (छ) िमोजिम िररवाना र कैर् सिाय हुन मागर्ावी ललई आि कवशेष अर्ालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र र्ायर गररएको छ ।

साथै टोखा नगरपाललका वडा नं. १२ का तत्काललन वडा सजचव मधु सुर्न लमश्रले उजल्लजखत िग्गामा पक्की
मोटरिाटो िएकोमा कच्ची मोटरिाटो िएको िलन घरिाटो लसफाररस गरी गलत ललखत तयार गरी भ्रष्टाचार

लनवारण ऐन, २०५९ को र्फा ९ िमोजिमको कसू र गरे को र्े जखएको हुँर्ा लनिलाई समेत भ्रष्टाचार लनवारण
ऐन, २०५९ को र्फा ९ िमोजिमको सिाय हुन मागर्ावी ललई आि कवशेष अर्ालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र र्ायर गररएको छ ।
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