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पे्रस विज्ञवि 

विषय: आरोपपत्र दायर गररएको ।  

 

ख्िल्रा बोिऩयु षडानन्द नगयऩालरका वडा नम्फय ११ स्थामी वतन बै का.ख्ि.का.भ.न.ऩा ४ धमु्फयाही फस्न े
२०४५ सारभा रेखाऩार ऩदभा सावविलनक सेवा प्रवेश गयी हार उऩसख्िवको रुऩभा तातोऩानी बन्साय कामावरमभा 
प्रभखु बन्साय अलधकृतको रुऩभा कामवयत कृष्णफहादयु फस्नेतरे गैयकानूनी रुऩभा सम्ऩख्ि आिवन गयी लनिका िेठान 
नलफनकुभाय गौरी रगामतका आपन्तको नाभभासभेत रकुाई याखेका छन ् बने्न ववलबन्न लभलतहरुभा आमोगभा ऩनव 
आएका उियुीहरुका सम्फन्धभा लनि कृष्णफहादयु फस्नेतरे सावविलनक सेवा प्रवेश गयेदेख्ख लभलत २०७६ असाय 
भसान्तसम्भको लनिको सभग्र आम य व्मम तथा रगानीको ववश्लषेण गदाव ऩारयश्रलभक फित, घयिग्गा लफक्री, ऋण 
साऩटी, घय फहार, शेमय राबाॊश, कृवष आम, भ्रभण बिा, सनु लफक्री, अॊशफण्डाफाट प्राप्त आम, कलभशन तथा ऩयुस्काय, 

लफभा सभेतफाट िम्भा रू. 1,78,20,975।82 आम प्राप्त गयेको देख्खमो बने सोही अवलधभा लनिको व्मम तथा 
रगानीतपव  हेदाव िग्गा खरयद तथा घय लनभावण, सनुिाॉदी खरयद, ऋणको साॊवा ब्माि बकु्तानी, सवायी साधन खरयद, ववदेश 
भ्रभण, शेमय खरयद, छोयाछोयीको अध्ममन खिव, ववलबन्न कय बकु्तानी, घय फहार, साऩटी, ववद्यलुतम उऩकयण खरयद, लफभा 
वप्रलभमभ बकु्तानी, फैंक तथा सहकायीभा यहेको नगद भौज्दातसभेत गयी िम्भा रू. 3,13,59,793।73 खिव तथा 
रगानी गयेको देख्खई सो अवलधभा लनिको आम बन्दा व्मम रू. 1,३५,३८,८१७।९१ अलधक देख्खन आमो बने लनि 
कृष्णफहादयु फस्नतेरे आपु प्रभखु बन्साय अलधकृतको रुऩभा कामवयत यहॉदा लफदेशफाट नेऩार आमात गने साभानहरुको 
बन्साय छुटाउॉदा लफलबन्न ब्माऩायी, क्यारयङ्ग ब्मफसामी एवॊ बन्साय एिेन्टहरुसॉग गैयकानूनी रुऩभा घसु रयसवत उठाई 
त्मस्ता गैयकानूनी यकभहरु लफलबन्न व्मवसाम गने व्मख्क्तहरु, ववलबन्न ऩेशा व्मवसामभा काभ गने कभविायीहरु, व्माऩायी 
एवॊ बन्साय एिेन्टहरुभापव त सॊखवुासबा खाॉदफायी १ लनवासी आफ्ना िेठान नलफनकुभाय गौरीरे प्राप्त गने गयी लनि य 
लनिको ऩरयवायका सदस्महरु एवॊ खाॉदफायी ख्स्थत ववलबन्न व्माऩायीहरुको फैंक खाता सभेतभा रु ९,२१,५२,७९२।- 
िम्भा गनव रगाएको देख्खमो । त्मसयी िम्भा गरयएका कलतऩम यकभहरु कृष्णफहादयु फस्नेतरे ववलबन्न व्मख्क्त तथा 
कम्ऩनीभा नगदै फझुाउने य सम्ऩख्ि शवुिकयण गने य रकुाउने उद्देश्मरे कम्ऩनीकै नाभको फैंकको िेक एवॊ 
कम्ऩनीभा कामवयत कभविायीभापव त सभेत नलफनकुभाय गौरीरे प्राप्त गने गयी िेक तथा नगद िम्भा गने गयेको सभेत 
ऩाईमो । कृष्णफहादयु फस्नतेरे िेठान नलफनकुभाय गौरीको नाभभा िग्गा िलभन खरयद गयी फकसको रुऩभा वपताव 
लरन ेगयेको सभेत देख्खमो बने कृष्णफहादयु फस्नतेरे नलफनकुभाय गौरीरे प्राप्त गने गयी ऩठाएको यकभहरु नलफनकुभाय 
गौरीरे खाॉदफायीफाटै ख्झकी िग्गा खरयद, होटर व्मवसाम य अन्म व्मवसामभा रगानी गने गयेको देख्खन आमो । 
साथै नलफनकुभाय गौरीरे कृष्णफहादयु फस्नेत लफयाटनगय बन्साय कामावरमभा कामवयत यहॉदाको अफलधभा खाॉदफायी 
फिाय य आसऩास ऺेत्रभा करयफ १०० योऩनी िग्गा खरयद गयेको, खाॉदफायीभा नै करयफ १० कयोडको रागतभा 
आयती होटर लनभावण गयेको, लनिको नाभफाट अलफवट इनिी प्रा.लर. भा २ कयोडबन्दा फढी रगानी गयेको देख्खमो बन े
मसयी गयीएको रगानी यकभ नलफनकुभाय गौरीको ऋण, कृषी आम, िग्गा लफक्री सभेतका ववलबन्न शीषवकफाट प्राप्त 
आमको तरुनाभा अस्वाबालफक रुऩभा फढी देख्खमो । मसयी सभग्र िाॉि अवलधभा कृष्णफहादयु फस्नेतको आफ्नै श्रोत 
नऩगेुको यकभ य िेठान नलफनकुभाय गौरीको नाभभा ऩठाएको श्रोत नखरेुको यकभ सभेत गयी िम्भा रु. 
१०,56,91,609।९1 खिव तथा रगानीको श्रोत नखरेुको देख्खॉदा कृष्णफहादयु फस्नेतरे गैयकानूनी रुऩभा रू. 
१०,56,91,609।९1 (दश कयोड छऩन्न राख एकानब्फे हिाय छ सम नौ रुऩैंमा य ऩैसा एकानब्फे) फयाफयको 
गैयकानूनी सम्ऩख्ि आिवन गयी लनिरे आपूरे आिवन गयेको गैयकानूनी सम्ऩख्ि आफ्ना िेठान नलफनकुभाय गौरी 

 



रगामतको नाभभा रकुाई लछऩाई याखेको देख्खई लनिरे सालफक भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, 2017 एवॊ प्रिलरत भ्रष्टािाय 
लनवायण ऐन, २०५९ अन्तगवतको कसयु अऩयाध गयेको ऩवुष्ट हनु आएको य लनि एवॊ गैयकानूनी सम्ऩख्ि व्मवस्थाऩनभा 
प्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्न यही भलतमायको बलुभका लनवावह गने नलफनकुभाय गौरीका साथै गैयकानूनी आिवनको सम्ऩख्ि 
रकुाई लछऩाई याख्न े कामवभा सॊरग्न देहामका प्रलतफादीहरुको हकभा देहाम फभोख्िभको सिामको भागदाफी लरई 
आयोऩऩत्र दामय गयीएको ।  

अ. कृष्णफहादयु फस्नतेको हकभा 
लनि कृष्णफहादयु फस्नेतरे सावविलनक ऩदभा फहार यहॉदा गैयकाननुी रुऩभा आिवन गयी अलभल्दो य अस्वाबाववक 
िीवनस्तयमाऩन गयेको देख्खएकोरे लनि कृष्णफहादयु फस्नेतरे सालफक भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, 2017 को दपा 15 
एवॊ प्रिलरत भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, 2059 को दपा 20 को उऩदपा (1) फभोख्िभको कसयु गयेको ऩवुष्ट हनु 
आएको हुॉदा लनि कृष्णफहादयु फस्नेतराई लफगो रु. १०,56,91,609।९1 (दश कयोड छऩन्न राख एकानब्फे हिाय 
छ सम नौ रूऩैमाॉ य ऩैसा एकानब्फे) कामभ गयी सालफक भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, 2017 को दपा 15 भा उल्रेख बए 
फभोख्िभ सोही ऐनको दपा ३, दपा 16 ग. तथा दपा 29 एवॊ प्रिलरत भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० 
को उऩदपा (२) फभोख्िभ सिाम हनु य भ्रष्टािाय गयी गैयकानूनी रुऩभा आिवन गयेको िर अिर सम्ऩख्िहरु सालफक 
भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, 2017 को दपा 16 ग. तथा दपा 29 य प्रिलरत भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
20 को उऩदपा (2), दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन २०४८ को दपा २९ ख. 
फभोख्िभ िपत हनु भागदाफी लरइएको । 

आ. कृष्णफहादयु फस्नतेको िेठान नलफनकुभाय गौरीको हकभा  

कृष्णफहादयु फस्नेतरे आपू सावविलनक ऩदभा फहार यहॉदा गैयकानूनी रुऩभा आिवन गयेको यकभ आफ्ना िेठान 
नलफनकुभाय गौरी एवॊ लनिको ऩरयवायका अन्म सदस्महरुको नाभभा यहेका ववलबन्न फैंक खाताहरुभा िम्भा गयेको 
देख्खमो बने लनि नलफनकुभाय गौरीरे कृष्णफहादयु फस्नतेको गैयकानूनी सम्ऩख्ि प्रमोग तथा ब्मफस्थाऩन गयी प्रिलरत 
भ्रष्टािाय लनवायण ऐन २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) को कसयुको भलतमायको रुऩभा सोही ऐनको दपा २२ 
फभोख्िभको कसयु गयेको देख्खॉदा लनिको हकभा लफगो िम्भा रु ९,२१,५२,७९२।- (नौ कयोड एक्काइस राख फाउन्न 
हिाय सात सम फमानब्फे भात्र) कामभ गयी भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को प्रलतफन्धात्भक वाक्याॊश 
फभोख्िभ भरु प्रलतफादीराई बएसयह सिाम हनु भागदावी लरईएको । 

इ. कृष्णफहादयु फस्नतेकी श्रीभती सलफता गौरी फस्नतेको हकभा  

कृष्णफहादयु फस्नतेरे आपु सावविलनक ऩदभा फहार यहॉदा गैयकानूनी रुऩभा आिवन गयेको आमफाट श्रीभती सलफता 
गौरी फस्नेतको नाभभा सभेत श्रोत नखरेुको घयिग्गा रगामत िर अिर सम्ऩख्िहरु याखेको ऩाइएकोरे सालफक 
भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, 2017 को दपा 16 ग. तथा दपा 29 एवॊ प्रिलरत भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
४७ य अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ ख. फभोख्िभ लनिको नाभभा यहेको िर 
अिर सम्ऩख्िहरु िपत गने प्रमोिनको रालग भात्र सलफता गौरी फस्नेतराई प्रलतफादी कामभ गयी भदु्दा दामय 
गरयएको। 

ई. नलफनकुभाय गौरीकी श्रीभती सकुन्तरा गौरी य छोया शरुब गौरीको हकभा 
कृष्णफहादयु फस्नतेरे आपूरे आिवन गयेको श्रोत नखरेुको यकभ नलफनकुभाय गौरीरे प्राप्त गने गयी सकुन्तरा गौरी 
य शरुब गौरीको नाभभा यहेको फैंक खाताहरुभा सभेत ऩठाउने गयेको य लनिहरुको नाभभा िर अिर सम्ऩख्ि खरयद 
गरयएको य होटर व्मवसाम सभेतभा रगानी गयेको ऩाइएको हुॉदा अन्म आयोऩीहरुफाट लफगो असरुउऩय हनु नसकेभा 
सकुन्तरा गौरी य शरुब गौरीको नाभभा यहेका िर अिर सम्ऩख्ि भ्रष्टािाय लनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ य 
अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ ख. फभोख्िभ िपत गने प्रमोिनको रालग 
सकुन्तरा गौरी य शरुब गौरीसभेतराई प्रलतफादी कामभ गयी भदु्दा दामय गयीएको । 

 

 

सहामक प्रवक्ता 
गणेश फहादयु अलधकायी 


