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विषम: अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारत काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशषे 

अदारतफाट बएको पैसराउऩय आमोगराई ख्चत्त नफझुी सिोच्च अदारतभा ऩनुयािदेन गरयएका भदु्दाहरु। 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट विशेष अदारत, काठभाडौंभा दामय बएका भदु्दाहरुभा विशेष 
अदारतफाट बफबबन्न बभबतभा पैसरा बएका भध्मे सािवजबनक स्ऩख्त्त हाबननो्सानी य घसु/रयसित गयी ४ (चाय) िटा 
भदु्दाहरुभा आमोगको बनणवम अनसुाय बभबत २०७९।११।२९ गते सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएको बफफयण 
देहामानसुाय यहेको छ । 
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देहाम: 
बस.नॊ. प्रबतिादीहरु भदु्दा आमोगको भाग दािी विशेष अदारतको पैसरा य आधाय आमोगिाट स्भाबनत सिोच्च अदारतभा ऩनुयािेदन गरयएका 

आधायहरु 

1  प्रबतिादी 
चेतनाथ 
बायती 
(वि.अ. को 
भ.ुनॊ (०७६-
CR-०३६१) 
वि.अ. को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०४
।१२   

घसु/रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको ।  

 

प्र.  चेतनाथ बायतीरे भतुम अबबमकु्त 
प्रबतिादी शेखयनाथ खनारराई बनजरे 
घसु रयसित बरई भ्रष्टाचाय गयेको 
अबबमोगफाट छुटकाया गयाउन ेउदेश्मरे 
बफऩरयत फकऩत्र गयी आमोगराई 
असहमोग गयेको देख्खदा बनज उजयुीकताव 
साऺी प्रबतिादी चेतनाथ बायतीरे भ्र.बन 
ऐन, 2059 को दपा 55 को 
प्रबतिध्मात्भक िा्मॊश एिॊ विशेष 
अदारत ऐन, 2059 को दपा 9 भा 
उल्रेख बए फभोख्जभ भ्र.बन ऐन, 
2059 को दपा 3 को उऩदपा 3 
को कसयु गयेको हुॉदा सोही दपा 3 को 
उऩदपा 3 भा उल्रेख बए फभोख्जभ 
भ्र.बन ऐन, 2059 को दपा 3 को 
उऩदपा (1) य दपा 3 को उऩदपा 
(1) को खण्ड (घ) फभोख्जभ जरयिाना 
य कैद सजाम हनु। 

 

पैसरा्  प्रबतिादीराई सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबतिादीरे ०७५-CR-०००२ को भदु्दाभा 

प्रबतिादी शेखयनाथ खनारराई रयसित ददन े

भनसाम यहेको देख्खॊदैन य  अनसुन्धानको 
क्रभभा गयेको सहमोगको प्रबतकूर कुनै 
अबबमकु्तरे फकऩत्र गयेको बन्ने आधायभा 
भात्र आयोऩदािी स्थावऩत हनु े होइन, िादी 
ऩऺरे आयोऩदािी प्रभाख्णत गनव नसकेको, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
बनमभािरी, २०५९ को बनमभ ३० अन्तगवत 
याज्म कोषफाट उऩरब्ध गयाएको य सोही 
यकभ फयाभद गरयएको हुॉदा सो प्रकृमा 
फभोख्जभ बसजवना गरयएका सफै प्रभाण 
प्रभाणफाट अऩिजवन हनु े य आमोगको 
बनमभािरी, २०५९ को बनमभ ३० फदय 
बइसकेको अिस्थाभा आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको यकभ प्रभाणभा ग्रहणमोग्म नहनुे 
बई फयाभदी यकभ सभेत शनु्मको ख्स्थबतभा 
ऩगुेको य मी प्रबतिादीरे गयेका कामवहरु 
शनु्मको ख्स्थबतभा ऩगुी प्रबतिादीको 
आऩयाबधक कामव य आऩयाबधक भनसाम 
सभेत ऩवुष्ट हनु नसकेकोरे,  

 प्रबतिादी उऩय रगाइएको आयोऩदािी 
िस्तबुनष्ठ प्रभाणहरुफाट ऩवुष्ट हनु नसकेको। 

 प्रबतिादी चेतनाथ बायतीको नाभभा विशेष अदारत 
काठभाण्डौफाट जायी बएको सभाह्यन ्मादभा बनज प्रबतिादी 
अदारतभा उऩख्स्थत बई आफ्नो सत्म साॉचो कुयाको फमान गयी 
न्मावमक कायिाहीराई सहमोग ऩरु् माउन ु ऩनेभा ्मादभा 
अनऩुख्स्थत यही अबबमोगदािीराई स्िीकाय गयी फसेको 
देख्खएको, 

 यॊगेहात ऩयीऺण तथा नभूना सॊकरन, भचुलु्का, खानतरासी एिॊ 
फयाभदी भचुलु्काफाट प्रबतिादीरे िायदात घटाएको ऩवुष्ट बएको, 

 प्रबतिादी उऩयको आयोऩदािीराई सभबथवत हनुे गयी घसु/रयसित 
यकभ रेनदेन गनुव अख्घ टेबरपोन, अबडमो येकडव तथा CDR 
विियणफाट प्रबतिादीहरु बफच ऩटक ऩटक पोन सॊिाद, ख्स्क्रप्ट 
याइवटङ्ग  कुयाकानीभा  प्रबतिादीहरु विच घसु/रयसित भाग गयी 
यकभ िागेबनङ्ग गयेको देख्खएको, 

 स्भाबनत सिोच्च अदारतफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 
10, बन.नॊ. 9490 भा अनसुन्धानकतावरे प्रभाण सङ्करन गयेको 
बनकाम भापव त आएको प्रभाणराई आधाय फनाउन बभल्दैन बन् न े
प्रबतिादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग सहभत हनु नसवकन े बनी 
बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको,  

 प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म 
भाध्मभिाट विद्यतुीम अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु 
प्रभाणभा बरन हनु्छ बनी उल्रेख बएको। 

 

2  प्रबतिादी फद्री 
बण्डायी 
(वि.अ. को  

भ.ुनॊ. 
(०७५-CR-

घसु/रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

 प्रस्ततु भदु्दाभा उजयुी बनिेदकरे 
फेरकोटगढी नगयऩाबरका निुाकोटको 
टेन्डय स्फन्धी बफऻाऩन अनऩुभ बभबडमा 
भापव त नेऩार सभाचायऩत्र दैबनकभा 
प्रकाख्शत गये फाऩत रु. १,००,८५२।- 

पैसरा् प्रबतिादीराई सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 उजूयकतावराई आमोगरे याज्मकोषफाट 

यकभ उऩरब्ध गयाएको देख्खॊदा ियाभद 
यकभ घसुको यकभ हो बनी दशी 

 प्र. य उजयुी बनिेदकिीच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडवकोभा 
यकभ िागेबनङ्ग गयेको तथा भाग गयेको देख्खएको,  

 प्रबतिादीको ऩोबरग्राप ऩयीऺण प्रबतिेदनभा DECEPTION 
INDICATED उल्रेख बएफाट बनज झूट्टो फोबर छरछाभ गयेको 
बन्ने देख्खएफाट यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभूना सॊकरन भचुलु्का, 



०३२७) को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०५
।१०  

 

(एक राख आठ सम फाउन्न) बकु्ताबन 
बरएकोभा उक्त  नगयऩाबरकाका सि-
इख्न्जबनमय फद्री बण्डायीरे बकु्तानी 
यकभको ३५ प्रबतशतरे हनु आउन े
यकभ रु. ३५,०००।-उजयुी 
बनिेदकफाट घसु/रयसित भाग गयी उक्त 
घसु यकभ बरई आपूरे रगाएको हाप 
ऩाइन्टको खल्तीभा याखेको अिस्थाभा 
फयाभद बएको तथ्म ऩवुष्ट बएकोरे 
प्रबतिादी फद्री बण्डायीरे भ्र.बन ऐन, 
२०५९ को दपा ३को उऩदपा 
(१)को कसयु गयेको स-प्रभाण ऩवुष्ट 
बएकोरे बनजराई बफगो रु. 
३५,०००।-कामभ गयी भ्र.बन ऐन, 
२०५९ को दपा ३को उऩदपा(१) य 
दपा ३को उऩदपा(१) को देहाम (ख) 
फभोख्जभ कैद य जरयिाना सजाम हनु । 

  
 

प्रभाणको रुऩभा बरन बभल्ने देख्खएन,  

 ियाभद यकभ नै प्रभाण ग्राह्य नबएऩबछ 
ियाभदी भचुलु्का, ियाभदी भचुलु्काभा 
योहियभा िस्ने व्मख्क्तहरु तथा 
प्रबतिेदकहरुरे अदारतभा गयेको फकऩत्र 
सभेत ियाभद यकभसॊग स्िख्न्धत हुॉदा 
बनज िादीका साऺीहरुरे गयेको फकऩत्रका 
आधायभा प्रबतिादीराई दोषी कयाय गनव 
बभल्न ेदेख्खएन,   

 प्रबतिादीरे अनसुन्धान अबधकायी य 
अदारत सभऺ फमानभा आयोवऩत कसूयभा 
इन्कायी फमान गयेको, 

 उजयुीकताव य प्रबतिादी िीच यकभको 
स्िन्धभा पोन स्िाद बएको देख्खए 
ताऩबन उक्त यकभ के कुन विषमको 
सन्दबवभा स्िाद बएको हो ख्स्क्रप्ट 
याइवटङ्ग व्महोयािाट प्रष्ट नखरेुको,   

 प्रबतिादी उऩयको आयोऩदािी िस्तबुनष्ठ 
प्रभाणिाट िादी ऩऺरे ऩवुष्ट एॊि प्रभाख्णत 
गनव नसकेको। 

खानतरासी एिॊ फयाभदी भचुलु्का, सभेतफाट प्रबतिादीरे िायदात 
घटाएको ऩवृष्ट बएको, 

 उजयुकताव य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा 
आयोऩभागदािीको व्महोयाराई सभथवन हनुे गयी फकऩत्र गयेको, 

 सिोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा सयकायी 
कोषको यकभ फयाभद गरयएको प्रभाणस्भ ग्रहणमोग्म नहनुे 
हो,भदु्दा नै खायेज हनुे िा बए गयेका सिै काभ कायिाही फदय हनु े
होइनन।भदु्दाभा सॊकबरत अन्म प्रभाणको भलु्माङकनको आधायभा 
आयोऩदािी ठहय हनुे िा नहनुे कुयाको न्मामीक बनरुऩण गनुव नै 
ऩने हनु्छ बनी बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको,  

 स्भाबनत सिोच्च अदारतफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, 
बन.नॊ. 9490 भा अनसुन्धानकतावरे प्रभाण सङ्करन गयेको 
बनकामभापव त आएको प्रभाणराई आधाय फनाउन बभल्दैन बन् न े
प्रबतिादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग सहभत हनु नसवकने बनी 
बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट 
विद्यतुीम अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ 
बनी उल्रेख बएको। 

3  प्रबतिादी 
गजेन्द्रप्रसाद 
जामसिार 

(वि.अ. को  

भ.ुनॊ. 
(०७७-CR-

००१५) 

को पैसरा 
बभबत 
२०७९।०३
।०३  

घसु/रयसित 
बरई 
भ्रष्टाचाय 
गयेको ।  

प्र.गजेन्द्र प्रसाद जामसिाररे 
भ्रष्टाचायजन्म कसूय गयेको स-प्रभाण 
ऩषु्टी हनु आएकोरे बनज  प्रबतिादी 
गजेन्द्र प्रसाद जमसिाररे गयेको कामव 
भ्र.बन ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु बएकोरे 
बनज प्रबतिादी गजेन्द्र प्रसाद 
जमसिारराई घसु बरएको बफगो यकभ 
रु. ८०,०००।- कामभ गयी भ्र.बन ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ग) फभोख्जभ सजाम हनु। 

                      

 

पैसरा् प्रबतिादीराई सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
 प्रबतिादीरे अनसुन्धान तथा अदारतभा 

कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको,  
 िादीका साऺीहरुको बनाई एक-आऩसभा 

फाख्झई वियोधाबाषऩूणव देख्खन आएको, 
प्रबतिादीरे कसयु गयेको विश्वसनीम एिॊ 
तथ्ममकु्त प्रभाणफाट ऩवुष्ट हनु नसकेको, 

 प्रबतिादी विरुद्धको आयोऩ-ऩत्र भागदािी 
स्ितन्त्र एिॊ िस्तबुनष्ठ प्रभाणफाट ऩवुष्ट हनु 
नआएको। 

 
 

 प्रबतिादी गजेन्द्र प्रसाद जामसिार य फैधनाथ साह करिाय भेयो 
घयभा आउन ुबएको य फैधनाथ साह करिाय सभेतरे भराई ऩैसा 
ददन ु बमो य हाभी ऩबछ आउछौ बन्नु बएको बथमो बनी चन्दन 
जमसिाररे अनसुन्धान अबधकायी सभऺ फमान कागज गयेको य 
बनजरे अदारतभा फकऩत्र गदाव अनसुन्धान अबधकृत सभऺ  
गयेको कागज व्महोया सत्म साॉचो हो, त्मसभा बएको सवहछाऩ 
भेयो हो। फैद्यनाथ साहरे प्रबतिादी गजेन्द्रप्रसाद जमसिारराई 
उक्त यकभ ददन खोज्दा गजेन्द्रप्रसाद जमसिाररे चन्दन 
जमसिारराई ददनहुोस ्  बनेऩबछ फैद्यनाथ साहरे उक्त यकभ 
भराई ददन ु बएको हो बनी वकटानीको साथ अदारतभा फकऩत्र 
गयी ददए सभेतफाट उजयुी बनिेदन सभबथवत बएको, 

 प्र.य उजयुी बनिेदक बफच बएको कुयाकानीको अबडमो येकडवकोभा 
यकभ िागेबनङ्ग तथा भाग गयेको देख्खएको,  



 
 

 यङ्गेहात ऩयीऺण तथा नभूना सॊकरन भचुलु्का, खानतरासी एिॊ 
फयाभदी भचुलु्का सभेतफाट  प्र.रे िायदात घटाएको ऩवृष्ट बएको, 

 उजयुकताव य भौकाभा कागज गने व्मख्क्तहरुरे अदारतभा 
आयोऩभागदािीको व्महोयाराई सभथवन हनुे गयी फकऩत्र गयेको, 

 स्भाबनत सिोच्च अदारतफाट भदु्दा ने.का.ऩ. 2072, अॊक 10, 
बन.नॊ. 9490 भा अनसुन्धानकतावरे प्रभाण सङ्करन गयेको बनकाम 
भापव त आएको प्रभाणराई आधाय फनाउन बभल्दैन बन् न े
प्रबतिादीको ऩनुयािेदन ख्जवकयसॉग सहभत हनु नसवकने बनी 
बसद्धान्त प्रबतऩादन बएको,  

 प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क. भा श्रव्म दृश्म भाध्मभिाट 
विद्यतुीम अबबरेखभा उल्रेख बएका कुयाहरु प्रभाणभा बरन हनु्छ 
बनी उल्रेख बएको। 

4  प्रबतिादी 
भेघनाथ येग्भी 
(वि.अ. को  

भ.ुनॊ. 
(०७६-CR-

०२०६) को 
पैसरा बभबत 
२०७९।०३
।२८  

सािवजबनक 
स्ऩख्त्तको 
हानी 
नो्सानी 
गयी 
भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

प्र. भेघनाथ येग्भीरे कामावरमफाट 
कामावदेश बरई सञ्चारन गयेको PMTCT 

ताबरभ सञ्चारन गनव बनी बरएको 
ऩेश्की यकभ रु.२,१५,०००/-भध्मे 
विबबन्न शीषवकभा रु.  
१,०६,६११/३० (एक राख छ 
हजाय छ सम एघाय रुऩैमाॉ तीस ऩैसा) 
खचव गयी फाॉकी रु. १,०८,३८९/७० 
(अऺरुऩी एक राख आठ हजाय तीन 
सम उनान्नब्फे रुऩैमाॉ सत्तयी ऩैसा) 
फदबनमतसाथ वहनाबभना गयी नेऩार 
सयकायको स्ऩख्त्त हानी नो्सान 
गयेको तथ्म स्थावऩत हनु आएकोरे 
प्रबतिादी भेघनाथ येग्भीरे भ्र.बन ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्जभको 
कसयुभा वहनाबभना हानी नो्सान 
गयेको बफगो रु.१,०८,३८९/७० 
कामभ गयी भ्र.बन ऐन, २०५९ को 
दपा १७ भा उल्रेख बए फभोख्जभ 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 

पैसरा् प्रबतिादीराई सपाई । 

विशेष अदारतरे सपाई दददा बरएका आधाय् 
  िादीको आयोऩदािीराई प्रबतिादीरे 
इन्कायी िमान गयी आफ्ना साऺी भापव त 
सभबथवत गयाएको,  

 िादीका साऺीहरुरे अदारतभा विर 
अनसुायको यकभ फझेुको, प्रख्शऺण गये 
फाऩत बत्ता फझेुको बन्ने ब्महोयाको 
फकऩत्र गयेको य भौकाको ब्महोया 
अख्ततमायका सयहरुरे दिाि ददएय रेख्न 
रगाएको बनी फकऩत्र गयेको,  

 नेऩार सयकायफाट जायी बएको आबथवक 
कामवविबध बनमभािरी, २०६४ को बनमभ 
७४ (३) कामावरम प्रभखुफाट ऩेश्की 
पछ्यौट गने, नगने स्फन्धी कामव ऩयुा 
हनु फाॉकी नै यहेको अिस्थाभा प्रबतिादीरे 
भ्र.बन ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसूय गयेको बन्ने आयोऩदािी ऩवुष्ट य 
प्रभाख्णत हनु नसकेको।  

 

 प्रबतिादी भेघनाथ येग्भीको ऩोबरग्राप ऩयीऺण प्रबतिेदनभा 
DECEPTION INDICATED उल्रेख बएफाट बनज झूट्टो फोबर 
छरछाभ गयेको बन्ने देख्खएकोरे उजयुी बनिेदन सभबथवत 
बएको,  

 भौकाभा फखु्झएकी  याधादेिी  शभावरे आपूरे कामवक्रभ सॊचारन 

गनव ऩेश्की बरएको यकभ कामवक्रभ सॊचारन गयी ऩेश्की पछ्यौट 
राबग एकाउण्टेण्टराई बनिेदन ददॊदा हावकभ, आन्तरयक 

रेखाऩयीऺण य भहारेखा ऩयीऺणराई ऩैसा चावहन्छ बनी पाइर 

पकावई ददएकारे ऩेश्की पछ्यौट हनु नसकेको। भबनषकुभाय 
भहतो य भेघनाथ येग्भीरे सॊचारन गयेको कामवक्रभफाट पबनवचय 
खरयद गयेको फायेभा अनसुन्धान गयी ऩाउॉ बन्ने  व्महोयाको कागज 

गयेको ऩाइन्छ बने भौकाभा फखु्झएका बड.जी. वप्रख्न्टङ्ग सोरसुनका 
सॊचारक बबभनाथ शभावरे भबनषकुभाय भहतो य भेघनाथ येग्भीरे 

सॊचारन गयेको कामवक्रभको पाइरभा बएको बफर भेयो ऩसरफाट 

जायी बएका हनु।् बफरभा बएको विियण, ऩरयभाण य भूल्म 

भबनषकुभाय भहतो य भेघनाथ येग्भीरे बने फभोख्जभको 
फनाइददएको हो बन्न े व्महोयाको कागज गयी ददएका य  होटर 

YAK का सॊचारक तायाप्रसाद आचामवरे स्िास्थ्म कामावरमको 
कामवक्रभ Hotel-YAK भा बएको बथमो, भबनषकुभाय भहतोरे 

यकभ कभ छ, PAN विर फनाइददन ुबनेकारे PAN BILL ददएको 
हो बनी भौकाभा कागज गरय ददएका तथा गॊगासागय  पोटोकऩी 



खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु एिॊ 
वहनाबभना हानी नो्सान बएको बफगो 
रु. १,०८,३८९/७० बनज प्रबतिादी 
भेघनाथ येग्भीफाट भ्र.बन ऐन, २०५९ 
को दपा १७ फभोख्जभ असरु उऩय 
हनु। 

य स्टेशनयी  ऩसरको सॊचाबरका सरयता सिेुदीरे भौकाभा कागज 
गदाव भेघनाथ येग्भी य भबनषकुभाय भहतोराई ऩसरभा साभान वकन्न े

क्रभभा ख्चनेको हो, विर नॊ. २२१ य २२२ भा रेख्खएको विियण 

भेयो होइन, ३५४, ३५५, ३५६, १८८५ य १८८६ नॊ. का खारी 
विर भबनषकुभाय भहतोरे भागेकोरे ददएको हो । विरभा बएको 
दययेट य विियण झठु्ठा हनु ् बन्ने व्महोयाको भौकाभा कागज गये 
सभेतफाट प्रबतिादी भेघनाथ येग्भीरे PMTCT ताबरभ सञ्चारन 
गनव बनी बरएको ऩेश्की यकभ पछ्यौटको राबग झूठ्ठा बफर 
बयऩाईहरु झूठ्ठा विियणहरू ऩेश गयी ऩेश्की यकभ बरएको 
भध्मे रु. १,०८,३८९/७० (अऺरुऩी एक राख आठ हजाय 
बतन सम उनान्नब्फे रुऩैमाॉ सत्तयी ऩैसा) फदबनमतसाथ वहनाबभना 
गयी िायदात घटाएको ऩषु्टी बएको,  

  "अन्म प्रभाणफाट कसूय गयेको बन्न ेऩवुष्ट बइयहेको अिस्थाभा 
केिर ऩीबडत तथा अनसुन्धान अबधकायीसभऺ कागज गने 
व्मख्क्तहरूरे ऩवहरा आपूरे बनेको बनाइको विऩयीत हनुेगयी 
गयेको िकऩत्रको आधायभा भात्र प्रबतिादीराई सपाई ददन 
नहनुे बनी।” (ने.का.ऩ. २०६६, अॊक ६, बन.नॊ. ८१७९) बनी 
सिोच्च अदारतिाट नख्जय प्रबतऩादन बएको। 

 उजयुी बनिेदनरे प्रबतिादी भेघनाथ येग्भीद्वाया सञ्चाबरत स्िास्थ्म 
कभीराई एच.आइ.बी. स्फन्धी PMTCT ताबरभ सभेतका 
कामवक्रभभा यकभ वहनाबभना सभेत बएको बन्ने उजयुी बनिेदन 
ददएको य सोही व्महोया सभबथवत हनुे गयी अदारतभा फकऩत्र 
गये सभेतफाट प्रबतिादीरे िायदात घटाएको ऩवुष्ट बएको । 

 प्रबतिादी भेघनाथ येग्भीरे कानून फभोख्जभ गयेको कामवको भात्र 
बफर बयऩाई ऩेश गनुव ऩनेभा ऩेश्की पछ्यौटको राबग नबएको 
नगयेको काभको झूठ्ठा बफर बयऩाई विियण ऩेश गयी आपूरे 
गैयकानूनी राब बरई प्रबतिादीरे भनसाम ऩूिवक सािवजबनक 
स्ऩख्त्तको हानी नो्सानी गयेको तथ्म बभबसर सॊरग्न प्रभाणफाट 
ऩवुष्ट बएको।   

 


