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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको । 

 

ख्जल्रा िनहुॉ, बान ु नगयऩालरका वडा नॊ. १३ का वडासदस्म कृष्ण फहादयु अलधकायीभापफ ि बान ु
नगयऩालरकाभा कामफयि इख्न्जलनमय शकुदेव अलधकायीरे ववद्यारमको बवन लनभाफण सम्ऩन्न गयी बकु्तानी 
लसपारयस/कामफसम्ऩन्न प्रलिवेदन फनाई ददएकोसभेि लफलबन्न फहाना फनाई सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवि भाग 
गयीयहेको बने्न उजयुी एवॊ सूचनाको आधायभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाफरम ऩोखयाफाट 
खवटई गएको टोरीद्वाया लनजहरु वडासदस्म कृष्ण फहादयु अलधकायी य इख्न्जलनमय सकुदेव अलधकायीराई 
रु.७५,०००/- (ऩचहत्तय हजाय) लरइसकेको अवस्थाभा लनमन्रणभा लरएको लथमो ।  

 

अनसुन्धानको लसरलसराभा बान ुनगयऩालरकाका इख्न्जलनमय शकुदेव अलधकायीरे बान ुनगयऩालरका वडा 
नॊ. १३ ख्स्थि जनसहमोगी भाध्मलभक ववद्यारमभा नवलनलभफि ४ कोठे बवनको लनभाफण सम्ऩन्न बएको कामफ 
सम्ऩन्न प्रलिवेदन िथा बकु्तानी लसपारयस फनाई ददएको रगामिको फहाना फनाई सेवाग्राहीसॉग वडासदस्म कृष्ण 
फहादयु अलधकायीभापफ ि लनमभानसुाय गयेको काभको रागी रु. ७५,०००।– घसु/रयसवि यकभ भाग गयेको 
िथा वडासदस्म कृष्ण फहादयु अलधकायीरे इख्न्जलनमय शकुदेव अलधकायीराई सो घसु/रयसवि यकभ लभराउन 
बलुभका खेरी उक्त घसु/रयसवि यकभ लरएको लनववफवाद रुऩभा ऩवुि हनु आएको हुॉदा लनज इख्न्जलनमय शकुदेव 
अलधकायीको सो कामफ भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु बएकोरे 
शकुदेव अलधकायीराई लफगो रु. ७५,०००।– कामभ गयी भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा  ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी लरइएको छ । 

 

साथै आयोवऩि कृष्ण फहादयु अलधकायीरे बान ु नगयऩालरकाको इख्न्जलनमय शकुदेव अलधकायीराई 
जनसहमोगी भाध्मलभक ववद्यारमभा नवलनलभफि ४ कोठे बवनको लनभाफण सम्ऩन्न बएको कामफ सम्ऩन्न प्रलिवेदन 
िथा बकु्तानी लसपारयस फनाई ददएफाऩि सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवि भाग गयी जनिाको सेवा गनफ फसेको 
जनप्रलिलनलध जस्िो व्मख्क्त बएय आपूराईसभेि राब हनुे देखी लरन खानको रागी गैयकानूनी रुऩभा 
घसु/रयसवि लभराई ददन े बलुभका खेरी सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवि रु. ७५,०००।– फझुी सो यकभ 
इख्न्जलनमय शकुदेव अलधकायीराई ददई भलिमायको बलुभका खेरेको ऩवुि हनु आएको हुॉदा लनज कृष्ण फहादयु 
अलधकायीको सो कामफ भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुको भलिमाय हनु े
कसयु बएकोरे लनजराई भ्रिाचाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को प्रलिफन्धात्भक वाक्ाॊशभा उल्रेख 
बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ 
सजाम हनु भागदाफी लरई आज ववशेष अदारि, काठभाडौंभा आयोऩ-ऩर दामय गयीएको छ । 
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