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मिमि: २०७७।१०।१५  गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

  ख्जल्रा रुऩन्देही, खड्वा फनगाई-७, ख्थथत साववक वक.नं. ३८७ को साववजननक जग्गा छुट दतावको नाभभा 
व्मख्ि ववषोेको नाभभा दताव गयेको बनेे  उजयुी ननवेदन उऩय अनसुन्धान हुादा गकयकानीनर रुऩभा साववजननक सपतऩख्  
व्मख्ि ववषोेको नाभभा वक ाकाट गयी ऺेत्रपर फढाउने कामवभा संरग्न देहामका कभवचायी तथा व्मख्िराई 
देहामफभोख्जभ सजाम हनु भागदाफर नरइएको छ । 

 

(क) नाऩर कामावरम रुऩन्देही, बकयहवाका तत्कारीन नाऩर अनधकृत घनश्माभ दवेु य सबेऺक याभयाज मादवरे ऩदको 
दरुुऩमोग गयी फदननमतऩीववक सयकायी, साववजननक सपतऩख्  हानननोक्सानर हनुे य व्मख्ि ववषेोराई गकयकानीनर एवं 
प्रत्मऺ पाइदा ऩरु् माउने कामव गने ननजहरुरे ्रष्ाचाय ननवायण नन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) य 
सोही ननको दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम (ज) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩु् र हनु आएकोरे ननजहरु 
नाऩर अनधकृत घनश्माभ दवेु य सबेऺक याभयाज मादवराई जग्गाको भलु्म रु. ९,८३,७००।– (नौ राख 
त्ररमासर हजाय सात सम रुऩकमाा) नफगो कामभ गयी ्रष्ाचाय ननवायण नन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ सजाम य नफगो असरु उऩय हनु सभेत भागदावर नरइएको छ । 

 

(ख) जग्गाधनर भनुा ऩानसनरे नाऩर कामावरम, रुऩन्देही, बकयहवाका कभवचायीहरुराई अनखु्चत प्रबावभा ऩायी 
आपी सभेतराई गकयकानीनर राब हनुे य नेऩार सयकायराई गकयकानीनर हानर ऩरु् माउने फदननमतरे हारसाववक य 
छुटजग्गा दताव गने क्रभभा भील्म रु. ९,८३,७००।– (नौ राख त्ररमासर हजाय सात सम रुऩकमाा) को जग्गा 
आफ्नो नाभभा सभावेष गयी गयाई ्रष्ाचायजन्म कामव गयेको हुादा ननजराई ्रष्ाचाय ननवायण नन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयुभा सोही दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम य नफगो जपत 
हनु सभेत भागदाफर नरइएको छ । 

 

(ग) हारका जग्गाधनरहरु कल्ऩना ऻवारी य भाधव न्मौऩानेको हकभा सयकायी साववजननक जग्गा आ-आफ्नो नाभभा 
गयाउन कुनक कसयुजन्म कामव गयेको नबई गकयकानीनर रुऩभा अन्म व्मख्िको नाभभा कामभ बएको जग्गा आफ्नो 
नाभभा खरयद गयेको देख्खएकोरे ननजहरुको नाभभा देख्खएको जग्गा ्रष्ाचाय ननवायण नन, २०५९ को दपा ८ 
को उऩदपा (४) य दपा ४७ फभोख्जभ जग्गा जपत गयी नऩेार सयकायको नाभभा कामभ गने प्रमोजनका रानग 
भात्र भागदाफर नरई आज ववषेो अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ। 
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