अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं}+

मिमि: २०७५।१२।०१ गिे

प्रेस विज्ञवि
विषय: आरोप-पत्र दायर गररएको ।
------------------------------------------------ख्जल्रा भोयङ्ग, ससजुवा गा.वव.स., वडा नॊ. ८ ऩ को साववक वक.नॊ. ३६५ वाट वकत्ताकाट बई हार कामभ बएको वक.नॊ.
४७९ को ज.वव. ०-१२-५ य वक.नॊ. थाहा नबएको ज.वव. ०-०-१० सभेिको जग्गा हस्ियाज ओखयावु (सरम्फु) य सूमफ
य हादुय
श्रे ष्ठफीच खरयद सफक्री हुॉदा भारऩोि कामायरम यॊ गेरीको य.नॊ. ३६०४ सभसि २०७४।१०।०३ भा रु.२९,९०,०००।- थैरी
याखी यख्जष्रे शन ऩारयि बएकोभा उक्त जग्गा खरयद सफक्री गने य यख्जष्रे शन पाॉटका कभयचायी सभरी यख्जष्रे शन दस्िुय य ५%
ॉ ीगि राबकय घोटारा गये को, नक्साभा कच्ची सडक प्रष्ट दे ख्खने उक्त जग्गाको भूल्माङ्कन रु.३३,३७,५००।- हुनऩु नेभा
ऩूज
रु.२९,९०,०००।- भात्र दे खाई ५% रे राग्ने राबकयफाऩिको याजश्व सभेि घोटारा गये को िथा यॊ गेरी वसऩाकय नख्जक यहेको
जग्गा कभ भूल्माङ्कन गयी एकै ददन दुईऩटक वक.का. गयी ववक्री गये को रगामिको उजुयी सम्फन्धभा अनुसन्धान हुॉदा गरि
वववयण ऩेश गयी घयफाटो ससपारयस भाग गने, आफ्नो ऺेत्रासधकाय फावहय गई फाटो बएको जग्गाराई फाटो नबएको बनी ससपारयस
गने, असम्फख्न्धि वडाको घयफाटो ससपारयसको आधायभा जग्गाको भूल्माङ्कन गने िथा ऩुॉजीगि राबकय िथा यख्जष्रे शन दस्िुय
कभ असुर गयी नेऩार सयकायराई हासननोक्सानी ऩुर्माउने कामयभा सॊ रग्न यहेका दे हाम फभोख्जभका व्मख्क्तहरु उऩय दे हाम
फभोख्जभको सजामको भागदाफी सरई आज सफशेष आदारि काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।
सस.न
१

नाभथय
प्रददऩ
ख्घसभये

ऩद

कामायरम

नामफ

भारऩोि कामायरम, यॊ गेरी,

सुब्फा

भोयङ्ग

सफगो
रु.१,७८,५२५/-

सजाम भागदाफी
भ्रष्टाचाय सनवायण

न, २०५९ को दपा 7 को दे हाम

(ख) वभोख्जभको कसुयभा सोही

नको दपा 7, दपा 3

को उऩदपा (1) य दपा 3 को उऩदपा (1) को
दे हाम (घ) फभोख्जभ सजाम हुन भागदावी ।

२

दे वीप्रसाद

,,

,,

,,

,,

रुइटे र
३

नन्दरार

फवहदाय

याजवॊशी

ससजुवा गा.वव.स.को कामायरम,

रु.३,१९,९२५/-

भोयङ्ग

भ्रष्टाचाय सनवायण

न, २०५९ को दपा 19को उऩदपा

(2) को कसुयभा सोही

नको दपा 19 को उऩदपा

(2) फभोख्जभ सजाम हुन भागदावी ।
४

५

६

दानारार

वडा

रु.१,७८,५२५/-

भ्रष्टाचाय सनवायण

न, २०५९ को दपा 19 को

याजवॊशी

अध्मऺ

दुगाय प्रसाद

जग्गा

साववक इटहया गा.वव.स. वडा

सनयौरा

वववक्रकिाय

नॊ. ५, हार यिुवाभाइ न.ऩा.

उऩदपा (4) भा ऩरयबावषि कसुयभा सोही

वडा नॊ. 8 भोयङ्ग

8 को उऩदपा (4) फभोख्जभ सजाम हुन भागदावी ।

उऩदपा (2) भा ऩरयबावषि कसुयभा सोही

नॊ. ७, भोयङ्ग

हस्ियाज

जग्गा

साववक ख्जल्रा, धयान 2, हार

ओखयाफु

वववक्रकिाय

धयान उऩभहानगयऩासरका वडा

(सरम्फु)
७

यिुवाभाई नगयऩासरका वडा

नको दपा

19 को उऩदपा (2) फभोख्जभ सजाम हुन भागदावी ।
रु.२,४६,८७५/-

भ्रष्टाचाय सनवायण

न, २०५९ को दपा 8 को

रु.2,38,675/-

,,

रु.12,900/-

,,

नको दपा

नॊ. 18

सूम य वहादुय

जग्गा

ऩथयी शसनश्चये नगयऩासरका,

श्रे ष्ठ

खरयदकिाय

वडा नॊ. 1, भोयङ्ग

(िदन कोइराला)
उप-समिव एवं सहायक प्रवक्ता

