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द्बन्दऩीडडिहरूराई उऩरब्ध गयाएको याहि यकभ ख्जल्रा काडरकोट साडफक फदारकोट गा.वव.स. वडा नॊ. २ हार
खाॉडाचक्र नगयऩाडरका वडा नॊ. ११ फस्ने कुर फहादुय शाहीरे एउटै व्मख्ि डनजको छोयी वकस्भिा कुभायी शाहीको
ववगि द्वन्द्वकारभा भृत्मु बएकोभा पयकपयक नाभफाट डसपारयस फनाई वकस्भिा कुभायी शाहीको हकभा भृिक य
सुडनिा शाहीको हकभा फेऩत्तासभेि बनी याज्मको दोहोयो याहि यकभ बुिानी डरई नेऩार सयकायको यकभ वहनाडभना
िथा दुरुऩमोग गये कोरे बन्ने सभेि व्महोयाको उजुयी डनवेदन सम्फन्धभा अनुसन्धान गयी ित्कारीन अवस्थाभा
फदारकोट गा.वव.स. सख्चव ऩदभा कामययि हार ख्जल्रा दै रेख, बैयवी गाउॉऩाडरका वडा नॊ. ३ को वडा सख्चव
(खरयदाय) गणेश प्रसाद रयजार य कुर फहादुय शाही ववरूद्ध ववशेष अदारि काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको
छ ।
आफ्नो ऩदको दुरुऩमोग गयी फुझ्न सवकने वववयणसभेि नफुझी सयकायी काभको सॊ वेदनशीरिाराई नजयअन्दाज गयी
हुॉदै नबएको भाडनस सुडनिा शाहीको नाभभा वकिे /झुट्टा नािा प्रभाख्णि प्रभाणऩत्र िथा याहि यकभ उऩरब्ध गयाइददनु
बन्ने वकटानी डसपारयससभेि जायी गयी गरि डरखि/कागजाि फनाईददएको य प्रडिवादीभध्मेका कुर फहादुय शाहीरे
सोही आधायभा आफ्नी एकभात्र छोयीको द्वन्द्वकारभा भृत्मु बएकोभा दुईवटा हुन ् बनी पयकपयक नाभफाट भृिक य
फेऩत्ता बएिपय सभेि दोहोयो याहि यकभ बुिानी डरई डनज प्रडिवादी गणेश प्रसाद रयजारको सॊ रग्निाभा फेऩत्ता
बएको बनी सुडनिा शाहीको हकिपय फुख्झडरएको रु.१०,००,०००।– (दस राख) नेऩार सयकायको यकभ खाइभासी
दुरुऩमोग िथा वहनाडभना गयी नेऩार सयकायराई हाडननोक्सानी ऩुर्माई रष्टाचाचाय गये को ऩुवटाच बएकोरे डनज प्रडिवादी
याष्ट्रसेवक गणेश प्रसाद रयजाररे प्रचडरि रष्टाचाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ य सोही ऐनको दपा १७
फभोख्जभको कसुय गये को दे ख्खॊ दा डनजराई सोही ऐनको दपा ९ फभोख्जभ जरयवाना िथा कैद सजाम हुनका साथै सोही
ऐनको दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को
खण्ड (ङ) फभोख्जभ सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ नेऩार सयकायराई हाडननोक्सानी बएको ववगो
रु.१०,००,०००।– (दस राख) सभेि असुरउऩय हुन सभेि भागदावी डरइएको छ ।
प्रडिवादी कुर फहादुय शाहीरे गा.वव.स.का सख्चव (खरयदाय) याष्ट्रसेवक प्रडिवादी गणेश प्रसाद रयजारसॉग डभरेभिोगयी
नेऩार सयकायराई नोक्सानी िथा आपुराई गैयकानूनी राब ऩुर्माउने फदडनमिरे आफ्नी एकभात्र छोयीको
द्वन्द्वकारभा भृत्मु बएकोभा दुईवटा हुन ् बनी पयकपयक नाभफाट भृिक य फेऩत्ता बएिपय सभेि दोहोयो याहि यकभ
फुख्झडरएको दे ख्खॊ दा फेऩत्ता बएको बनी सुडनिा शाहीको हकिपय फुख्झडरएको रु.१०,००,०००।– (दस राख) नेऩार
सयकायको यकभ खाईभासी दुरुऩमोग िथा वहनाडभना गयी नेऩार सयकायराई हाडननोक्सानी ऩुर्माई रष्टाचाचाय गये को

ऩुवटाच बएकोरे डनज प्रडिवादी कुरफहादुय शाहीरे रष्टाचाचाय डनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४)
ॉ ा डनजको
फभोख्जभको कसुय गये को दे ख्खॊ दा डनजरे नेऩार सयकायको ववगो रु.१० राख यकभ खाई भासेको दे ख्खद
हकभा रु.१०,००,०००।– (दस राख) ववगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) भा उल्रेख
बएफभोख्जभ सजाम गयी खाई भासेको उि ववगो असुर गयी जपि हुन सभेिको भागदावी डरई आज ववशेष अदारि
काठभाडौंभा आयोऩ-ऩत्र दामय गरयएको छ ।
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