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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 
ख्जल्रा रुऩन्देही ससद्वार्थनगय नगयऩासरका वडा नॊ. ६ को जग्गा २० पुटे कच्ची फाटोसॉग जोसडएको 
जग्गाभा फाटो नबएको बनी गरि ससपारयसको आधायभा याजस्व छरी बएको बने्न उजयुी सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा  िीनिपथ  २० पुटे कच्ची फाटोसॉग जोसडएको कक.नॊ. २०० ऺेत्रपर ९९५.३० फ.सभ. 
को जग्गा जग्गाधनी रुऩेन्र मादव, वडा सख्चव ख्िव नायामण गपु्ता फसनमा य जग्गा खरयदकिाथ सागय र्ाऩा 
य याभ ऺेत्रीसभेिको आऩसी सभरेभिोभा फनाएको गरि सजथसभन भचुलु्काको आधायभा फाटो बएको 
जग्गाराई फाटो नबएको बनी गरि ससपारयस गयी गयाई नेऩार सयकायराई प्राप्त हनुे याजस्व रु. 
२,७१,४२६।– चहुावट गयी भ्रष्टाचायजन्म कामथ गयेको स-प्रभाण ऩकुष्ट हनु आएकोरे उक्त कामथभा 
सॊरग्न देहामका व्मख्क्तहरुराई देहामफभोख्जभको कसयुभा सजामको भागदाफी सरइएको छ । 
 

क. वडा सख्चव ख्िवनायामण गपु्ता फसनमारे फाटो बएको जग्गाराई फाटो नबएको बनी गरि सजथसभन भचुलु्का 
िमाय गयी सोही भचुलु्काकै आधायभा घयफाटो ससपारयस गयी गयाई रु. २,७१,४२६।– (दईु राख 
एकहत्तय हजाय चाय सम छब्फीस) याजस्व चहुावट गयी नेऩार सयकायराई हासननोक्सानी गयेको देख्खॊदा 
सनजराई सफगो रु. २,७१,४२६।–  कामभ गयी भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ य दपा ८ 
को उऩदपा (३) फभोख्जभ कसयुभा ऐ. को दपा ९ य दपा ८ को उऩदपा (३) फभोख्जभ सजाम हनु 
भागदाफी सरइएको छ । 
 

ख. जग्गा सफक्रीकिाथ रुऩेन्र मादवरे जग्गा सफक्री गदाथ सनमभानसुाय राग्ने ऩ ुॉजीगि राबकय रु. 
१,५४,१८८।– जग्गा सफक्री गदाथको फखि दाख्खरा गनुथऩनेभा नगयी उजयुी ऩयेऩश्चाि भात्र सजामफाट 
फच्ने उदे्दश्मरे ऩुॉजीगि राबकय रु. १,४३,५३५।- दाख्खरा गयेको य सनमभानसुाय राग्ने ऩ ुॉजीगि 
राबकय रु. १०,६५३।– हारसम्भ ऩसन दाख्खरा गयेको नदेख्खॊदा सनजराई सफगो रु. १,५४,१८८।– 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोजभको कसयुभा ऐ. को 
दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको सजाम गयी दाख्खरा गनथ फाॉकी ऩुॉजीगि राबकयफाऩिको यकभ 
सोही दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ असरु उऩय गयी जपि हनु भागदाफी सरइएको छ । 
 

ग. जग्गा खरयदकिाथहरु सागय र्ाऩा य याभ ऺते्रीरे जग्गा खरयद गदाथ यख्जषे्ट्रिन दस्ियु छल्ने सनमिरे फाटो 
बएको जग्गाराई जानी फझुी वडा सख्चव ख्िवनायामण गपु्ता फसनमासभेिको सभरेभिोभा फाटो नबएको बने्न 
झठु्ठा व्महोयाको गरि ससपारयस गयी गयाई नेऩार सयकायराई प्राप्त हनुे यख्जषे्ट्रिन दस्ियुफाऩि रु. 
१,१७,२२८।– जग्गा खरयद गदाथका फखि दाख्खरा गनुथऩनेभा नगयी उजयी ऩयेऩश्चाि भात्र सजामफाट 
फच्ने उदे्दश्मरे दाख्खरा गयेको देख्खॊदा सनजहरुराई जनही सफगो रु. १,१७,२२८।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
सनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयुभा ऐ. को दपा ८ को उऩदपा 
(४) फभोख्जभको सजाम हनु भागदाफी सरई आज कविेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको 
छ । 
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