
अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०९।०५  गिे । 

पे्रस मिज्ञमि 

 

मिषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 
 

ख्जल्रा रुऩन्देही, साबफक दधुयाऺ गा.बफ.स. वडा नॊ. ७क य ऐ.गा.बफ.स. वडा नॊ. २क को जग्गा नाऩी 
कामाारम, रुऩन्देहीका कभाचायी िथा जग्गाधनीसभेि बभरी पामर नक्सा िमाय गदाा सावाजबनक कुरोको 
जग्गासभेि सभावेश गयी नक्सा िमाय गयी सावाजबनक कुरो जग्गा व्मख्ि ववशेषको नाभभा कामभ गयेको बने्न 
उजयुी बनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा जग्गा नाऩजाॉच बनमभावरी, २०५८ को बनमभ २२ को उऩबनमभ 
(३) को खण्ड (छ) िथा नाऩी शाखा एवॊ नाऩी गोश्वायाको कामाववबध, २०६० रगामिका  बनमभ ववऩयीि 
फदबनमि याखी व्मख्िगि राब बरने उदे्दश्मका साथ जग्गाधनीसॉग बभरेभिो गयी ख्जल्रा रुऩन्देही साबफक 
दधुयाऺ गा.बफ.स. वडा नॊ. ७क को वकत्ता नॊ. ८५४ को ऩूवा य उत्तय ऩूवािपा को सयकायी सावाजबनक कुरोको 
४१७.८६ वगाबभटय ऺेत्रपर य ऐ.गा.बफ.स. २क को वकत्ता नॊ. ६५२ भा दख्ऺणिपा को सावाजाबनक कुरोको 
७६.८७ वगाबभटय ऺेत्रपर गयी जम्भा ४९४.७३ वगाबभटय जग्गा पामर नक्सा फनाउॉदा व्मख्ि ववशेषको 
जग्गाभा घसुाएको देख्खएको य साबफक दधुयाऺ गा.बफ.स. वडा नॊ. १ देख्ख ९ सम्भको बबत्री ग्राबेर सडक 
बएको जग्गाको आ.व. २०७९/०८० को प्रबिकठ्ठा न्मूनिभ भलु्माॊकन अनसुाय उि घसुाएको जग्गाको 
रु.१०,६५,२०५।५० (दश राख ऩैसठ्ठी हजाय दईु सम ऩाॉच रुऩैंमा ऩचास ऩैसा) फयाफयको सयकायी सावाजबनक 
जग्गा घसुाई पामर नक्सा िमाय गने नाऩी कामाारम बैयहवाका कभाचायीहरु िथा उि जग्गा खरयद बफक्री गने 
व्मख्िहरुको हकभा बनम्नफभोख्जभको सजामको भागदावी बरई आज ववशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र 
दामय गरयएको छ । 

देहाम: 
बस.नॊ नाभथय कामाारम बफगो रु. कसयु िथा सजामको भागदाफी 
1.  ित्कारीन नाऩी 

अबधकृि ध्रवुयाज 
भयाबसनी, ववन्देश्वय 
मादव य सबेऺक 
ठाकुय प्रसाद गयुौ 

नाऩी कामाारम 
बैयहवा, रुऩन्देही 

रु.१०,६५,२०५।५० भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
भा उल्रेख बएवभोख्जभ सोही ऐनको दपा 
३(१) को देहाम (च) फभोख्जभको कैद य दपा 
३(१) भा उल्रेख बएफभोख्जभ ववगो जरयवाना 
गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ व्मख्िको 
बनजी जग्गाभा घसुाउने गयी पामर नक्सा 
िमाय गयेको उि सयकायी/सावाजबनक 
कुरोको बागको जग्गा नक्सा सधुाय गयी गयाई 
सावाजबनक नै कामभ हनु सभेिको भागदावी 
बरइएको छ । 

2.  नाऩी कामाारमफाट 
पामर नक्सा 
फनाउॉदा 
सावाजाबनक कुरोको 

ख्जल्रा रुऩन्देही, 
साववक दधुयाऺ 
गा.वव.स. 

रु.१०,६५,२०५।५० भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसूयको भबिमाय बई सोही ऐनको 
दपा २२ को प्रबिवन्धात्भक वाक्माॊश 
फभोख्जभको कसूय बएको देख्खएकारे सोही 

 



जग्गासभेि घसुाई 
पामर नक्सा 
फनाउन रगाई 
खण्डीकयण गयी 
बफक्री गने प्रथभ 
िहका जग्गाधनी 
कृष्ण प्रसाद ऩोख्ररे 

ऐनको दपा २२ को प्रबिवन्धात्भक वाक्माॊशभा 
बएको व्मवस्था वभोख्जभ बफगो कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा २२ को प्रबिवन्धात्भक 
फाक्माॊशफभोख्जभ भूतम कसयुदायहरु सयहकै 
भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
भा उल्रेख बएफभोख्जभ ऐ.ऐनको दपा ३(१) 
को देहाम (च) फभोख्जभको कैद य दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभ ववगो फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा १७ फभोख्जभ व्मख्िको बनजी 
जग्गाभा घसुाउन े गयी पामर नक्सा िमाय 
गयेको उि सयकायी/सावाजबनक कुरोको 
जग्गा नक्सा सधुाय गयी गयाई सावाजबनक नै 
कामभ गना भागदाफी बरइएको छ । 

3.  हार कामभ 
जग्गाधनी ऩावािा 
अबधकायी ऩौडेर, 
बिरादेवी ऩौडेर, 
बडरभामा ऩनु, 
ऋवषयाभ ववश्वकभाा, 
कभरा ऩन्थी, बभना 
काकी, बसिा 
ख्घबभये, दमाबनधी 
न्मौऩाने, ख्खभा 
खनार य ऩावािी 
ख्घबभये   

ख्जल्रा रुऩन्देही, 
साववक दधुयाऺ 
गा.वव.स. 

- भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ वभोख्जभ 
कसयुभा प्रत्मऺ सॊरग्न नबिाऩबन बनजहरुरे 
खरयद गदाा  सावाजबनक कुरोको जग्गासभेि 
घसुाएको जग्गा खरयद गयेको य उि 
सावाजबनक कुरोको जग्गा  सयकायी सावाजबनक 
यहेकोरे बनजहरु सो घसेुको जग्गाको सभेि 
हक छाड्न िमाय नबएको हुॉदा ऐ. ऐनको दपा 
४७ वभोख्जभ उि जग्गा बनज व्मख्िका 
नाउॉफाट जपि गयी साबफकको सावाजबनक 
कुरो कामभ गयाउन भागदाफी बरइएको छ । 

 

 

प्रविा 
श्माभ प्रसाद बण्डायी 

 


