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रभतिेदनको सायाशं 

 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग नेऩारको संविधानको बाग २१ फभोषजभ रटाचाय भनम्रणको 
उदे्मरे वरमाशीर संिगधाभनक भनकाम हो ।के्रीम कामावरमका साथग ्थानीम ्तयभा ्थावऩत १० 
िटा कामावरमहा भापव त  आमोगरे आभ नेऩारी जनसभदुामको साभी्मभा यही कामवस्ऩादन 
गरययहेको छ। आमोगरे भूरतः नेऩारको संविधान, अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन,  
रटाचाय भनिायण ऐन, अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग भनमभािरी रगामत स्फ् कानूनको 
ऩरयभधभबर यही द्डा्भक, भनयोधा्भक य रि व्ना्भक यणनीभतहा अिर्फन गयी सषु्ऩएको 
षज्भेिायी भनिावह गदれ आएको छ । मसका अभतरयत संविधानको ऩरयक्ऩना अनाुऩ अनसु्धान, 

तहवककात य अभबमोजन कामवराई िगऻाभनक, ि्तगुत य नभतजाभखुी फनाउन नीभतगत, सं्थागत  एिं 
कामवविभधगत सधुायका सायबतू रमासहा सभेत आमोगरे गदれ आएको छ । 

आभथवक िषव २०७२।७३ भा आमोगफाट उजयुी अनसु्धान य अभबमोजनका साथग भनयोधा्भक, 
रि व्ना्भक, सं्थागत ऺभता विकास एिं अ्तयाववरम स्फ्ध वि्तायका ऺेरभा भह्िऩूणव कामवहा 
बएका छन  । मस आ.ि.को ऩूिाव व्भा जायी बएको नेऩारको संविधानको धाया २३९ रे आमोगको 
कामवऺ ेरभा अनऩेषऺत संकुचन ्माएको बए ऩभन सोही संविधानको धाया ३०४ भा बएको 
संरभणकारीन ्मि्था  अनाुऩ विगतका िषवहाभा ज्तग सािवजभनक ऩद धायण गयेको ्मषतरे 
गयेको रटाचायज्म कसयुका साथसाथग अनषुचत कामवको सभेत रायष्बक छानभफन एिं वि्ततृ 
अनसु्धान तहवककात आमोगफाट बएको छ । उजयुीको अनसु्धान तहवककातऩभछ विशेष 
अदारतभा भदुा दामय गने, असरु उऩय गने, विबागीम कायफाहीका राभग रेखी ऩठाउने, ्मानाकषवण 
गयाउने िा ताभेरीभा यान ेरगामतका भनणवमहा आमोगफाट मस आभथवक िषवभा बएका छन  । 

नेऩारको संविधानको धाया २९४ अनसुाय संिगधाभनक भनकामरे आपूरे गयेका काभ कायफाहीहाको 
िावषवक रभतिदेन यारऩभत सभऺ ऩेश गनुवऩने य उत रभतिेदन रधानभ्रीभापव त संसद सभऺ र्ततु 
हनेु रािधान यहेको छ । सोही ्मि्था फभोषजभ आमोगरे आभथवक िषव २०७२।७३ भा रटाचाय 
भनम्रणको ददशाभा भनिावह गयेका कामवहा छ्फीसं िावषवक रभतिेदनभा सभािेश गरयएको य 
रभतिेदनभा सभािेश गरयएका विषमहाको सायसंऺेऩ महाや र्ततु गरयएको छ । मस कामवकायी 
सायांशभा उजयुी अनसु्धान स्फ्धी त्माकं, भनयोधा्भक य रि व्ना्भक कामवभा आमोगको 
अरसयता, सं्थागत ऺभता य अ्तयाववरम स्ऩकव  सुृ ढीकयणभा आमोगको वरमाशीरता, 
अनसु्धानफाट उजागय बएका विसंगभत य चनुडतीहा, विसंगभत विु् आमोगको रमास, बािी 
कामवददशाका साथग रटाचाय भनम्रणका राभग विभबन ऺेरहाभा आगाभी ददनभा गनुवऩने सधुायका 
विषमहा सभेटी सझुािको ाऩभा र्ततु गरयएको छ । 

उजयुी अनसु्धानस्फ्धी त्माकं 

उजयुीको सं्मा 

आभथवक िषव २०७२।७३ भा आमोगको के्र, ऺेरीम कामावरमहा य आमोगको र्मामोषजत 
अभधकाय रमोग गने स्फष्धत षज्रा रशासन कामावरमहाभा सभेत गयी कुर २४,691 उजयुीहा 
रात बएका भथए, जसभ्मे ९,5६५ उजयुीहा आभथवक िषव २०७१।७२ फाट षज्भेिायी सयेय 

(快) 



 

आएका य १5,126 उजयुीहा आभथवक िषव २०७२।७३ भा आमोगभा रात बएका भथए।उजयुीको 
सं्मा हेदाव कामावरमगत ाऩभा के्रभा य ऺेरगत ाऩभा षशऺा ऺेरभा सफगब्दा फढी उजयुी ऩयेको 
देषख्छ ।  

ऺेरगत ाऩभा षशऺा ऺेरसやग स्फष्धत उजयुीको सं्मा ५,६७१ िटा (करयफ २३%), संघीम 
भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारमसやग स्फष्धत ३,६५९ (१४.८%),  बभूभसधुाय तथा ्मि्था 
भ्रारमसやग स्फष्धत १,५८२ (६.४%), ्िा््म तथा जनसं्मा भ्रारमसやग स्फष्धत १,२४२ 
(५.०३%), गृह भ्रारमसやग स्फष्धत १,१८९ (४.८%) तथा िन तथा ब-ूसंयऺण भ्रारमसやग 
स्फष्धत उजयुीको सं्मा १,०६२ (४.३%) छ । मसका अभतरयत स्ऩषि भू्मांकन तथा विशेष 
अनसु्धानतपव  २,१६९ (८.९%) य शगषऺक रभाणऩर छानभफनतपव  २,५९२ (१०.६%) उजयुीहा 
ऩनव आएका छन  । विगत ४ िषवको त्मांकरे सभेत सफगब्दा फढी उजयुी ऩने ऺेरहाभा खासग 
पयक नआएको देखाउやछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रायष्बक छानभफन 

आभथवक िषव २०७२।७३ भा आमोगभा विभबन भा्मभफाट रात कुर २४,691 उजयुीहाभ्मे 
१६,694 उजयुीहा रायष्बक छानभफनफाट पयौट गरयएको छ । रायष्बक छानभफनऩभछ 
१०,606(63.5%) उजयुीहा ताभेरीभा याषखएको छ, ४२८ (2.6%) उजयुी उऩय वि्ततृ 
अनसु्धान गने भनणवम बएको छ बने ५,660 (33.9%) उजयुीहाभा अ्म विभबन वकभसभको 

(怪) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कायफाही बएको छ । मस आभथवक िषवभा रात उजयुीको दताव य पयौटको अनऩुात १:०.६८ 
यहेको छ । 

 

 

आमोगभा रात कुर उजयुीहाभ्मे ९,५७३ उजयुीहा के्रफाट पयौट बएका छन  बने आमोगको 
ऺेरीम कामावरमहाफाट कुर 6,972 उजयुीहा पयौट बएका छन  । आभथवक िषव २०७२।७३ 
भा आमोगको ऺेरीम कामावरमहातपव को उजयुी पयौटको अि्था हेदाव ऩूिावचर ऺेरीम 
कामावरमफाट कुर १,८२७ भ्मे १,३७३, भ्मभाचरफाट २,०८३ भ्मे १,४१०, ऩषिभाचरफाट 
२,०१६ भ्मे १,४६३, भ्मऩषिभाचरफाट २,०६९ भ्मे १,६८३ य सदूुयऩषिभाचरफाट १,४६७ 
भ्मे १,०४३ उजयुीहा पयौट बएका छन  । आमोगको र्मामोषजत अभधकाय रमोग गने 32 
षज्रा रशासन कामावरमहाफाट कुर 270 उजयुीहाभा 149 उजयुीहा पयौट बएका छन  । 

वि्ततृ अनसु्धान 

मस आभथवक िषवभा के्रतपव  २५८ य भातहत कामावरमतपव  १७० गयी ज्भा ४२८ उजयुीहा 
(२.६ रभतशत) उऩय रायष्बक छानभफनऩभछ वि्ततृ अनसु्धान गने भनणवम बएको छ ।अषघ्रा 
आ.ि.हादेषख वि्ततृ अनसु्धान बगयहेका उजयुीहा सभेत गयी मस आ.ि. भा ज्भा ७४० 
उजयुीहा उऩयको वि्ततृ अनसु्धान ऩूया बई विभबन भनणवमहा गरयएको छ । जसभ्मे १४५ 
उजयुीहाभा भदुा दताव गने भनणवम बग १४० िटा भदुा विशेष अदारतभा दामय बएका छन  बने ५ 
िटा भदुा दामय गने काभ अको िषवभा सयेको छ । ्मसगगयी गत िषव 2071।72 भा भदुा दामय 
गने भनणवम बग भदुा दामय हनु फाやकी ४ िटा भदुाहा सभेत मस आ.ि. 2072।73 भा दताव बएको 
हुやदा मस आ.ि.भा कुर 144 भदुाहा विशेष अदारतभा दताव गरयएको छ । मसगगयी वि्ततृ 
अनसु्धानऩभछ ताभेरीभा याषखएको सं्मा २९१, आमोगको भनणवमानसुाय विबागीम कायफाहीका राभग 
रेखी ऩठाएको सं्मा ५२, स्फ् भनकामहाराई सझुाि ददइएको य रेखी ऩठाइएको सं्मा रभश: 
९५ य ८२ तथा अ्म कायफाहीको सं्मा ७६ यहेको छ। 

 

(悔) 



 

आभथवक िषव २०७२।७३ भा ज्भा १४४ भदुा विशेष अदारतभा दामय गरयएका छन  । विशेष 
अदारतभा दामय गरयएका भदुाभ्मे विषमगत आधायभा नकरी शगषऺक रभाण-ऩरतपव  ५2, 

घूस(रयसित) ४६, गगयकानूनी स्ऩषि आजवनतपव  ७, सािवजभनक स्ऩषिको हाभन नो्सानीतपव  २३, 
गगयकानूनी राबहाभनतपव  ११, याज्ि चहुािट २ य अ्म विषमहाभा ३ िटा भदुा दामय बएका  
छन  । उष्रषखत भदुाहाभा कुर ३१0 जना ्मषतराई रभतिादी फनाई भदुा दामय बएकोभा 
ऩुु षको सं्मा २85 य भवहराको सं्मा २5 यहेको छ। आभथवक िषव २०७२।७३ भा आमोगफाट 
आयोऩऩर दताव गने भनणवम बएका भदुाहाभा ज्भा यकभ ु.१,३३,४०,०२,७१०।४० भफगो 
भागदाफी भरइएको छ। 

 

आमोगफाट विशेष अदारतभा दामय बएका भदुाहाभ्मे आभथवक िषव २०७२।७३ भा २८२ िटा 
भदुाहाको पग सरा रात बएको छ । पग सरा रात बएका भदुाहाभा करयफ ६० रभतशतभा 
आमोगराई सपरता रात बएको छ । 

बरयबयाउ, असरु उऩय एिं अ्म कायफाही  

वि्ततृ अनसु्धानफाट सािवजभनक स्ऩषिको हाभन नो्सानी बएको देषखएकोरे  

ु.७,२२,१९,४६६।४८ असरु उऩय हनु मस आ.ि.भा आमोगको भनणवम अनसुाय विभबन  

(घ) 

 

भदु्दा दता ा



 

(懐) 

भनकामहाभा रेखी ऩठाइएको छ बने याभसनोको योम्टी फाऩत थऩ ा. १,३२,८०,९४,४५६।52 
असरु गनव सभेत रेखी ऩठाइएको छ ।अकोतपव  वि्ततृ अनसु्धानको रभभग ु. ३,९१,२४,६२१।०२ 
असरु उऩय बएको छ ।साथग आमोगरे विगत िषवहाभा स्फष्धत ्मषतहाफाट असरु उऩय हनु गयेको 
भनणवमहा सभेतको कामाव्िमनफाट मस आभथवक िषवभा ु.87,90,085।62 असरु उऩय बएको छ ।  

मसगगयी मस आभथवक िषवभा ऩहाडभा ६,७६० योऩनी य तयाईभा ५,२३१ भफघा सािवजभनक ज्गा 
नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनव स्फष्धत भनकामभा रेखी ऩठाइएको छ बने आमोगफाट 
विगतभा बएका भनणवमहाको कामाव्िमनफाट मस आभथवक िषवभा तयाईभा 132 भफघा 3 कठा 11 
धयु तथा ऩहाडभा 237 योऩनी 14 आना २ ऩगसा १ दाभ ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
बएको छ । साथग आमोगको रमासफाट विशारफजाय क्ऩनीको हारको रचभरत भू्मभा ु.३ अफव 
९६ कयोड फयाफयको शेमय नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बएको छ ।  

मस आभथवक िषवभा आमोगका भनणवमहाको कामाव्िमनफाट 71 जना ऩदाभधकायी/कभवचायीहाराई 
विबागीम कायफाही बएको छ। 

उजयुी दताव य पयौटको रिृषि 

्थाऩनादेषख हारस्भ आमोगरे पयक पयक याजनीभतक स्दबव य ऩरयिेशभा कामव गदれ आएको  
छ । वि.सं. २०४७ सारभा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगको ्थाऩना बएऩभछ हारस्भ 
आमोगको कामवस्ऩादनभा विविध उतायचढाि देषखएका छन  । मसयी ऩथृक स्दबव, सभम य 
ऩरयिेशसやगग आमोगभा रात हनेु उजयुीको सं्मा य पयौटको रिृषिसभेत पयक छ । 

विगत एक दशकको उजयुीको सं्मा्भक विियण य पयौटको ष्थभत हेदाव आभथवक िषव 
२०62।63 देषख आभथवक िषव २०66।67 स्भ आमोगभा रात बएका उजयुी दताव य पयौटको 
सं्माभा खासग उताय चढाि देषखंदगन । तय आभथवक िषव २०67।68 देषख  उजयुीको सं्माभा केही 
िृव् बएको देषख्छ । मस अिभधभा ्थानीम ्तयभा नेऩार सयकायफाट विभनमोषजत फजेटको आकाय 
फ्न गएको तय ्थानीम भनकामभा जनरभतभनभधको रयतता यहेको कायण ्थानीम ्तयभा स्ऩाददत 
कामवहाभा जनगनुासो फ्न गई उजयुीको सं्माभा िृव् बएको अनभुान गनव सवक्छ । 

 



 

(戒) 

साथग राभो सभमस्भ आमोगभा ऩदाभधकायीको रयतता यहेकोभा आभथवक िषव २०७०।७१ भा रभखु 
आमतु य अ्म आमतु भनमतु बग आमोगभा नेतृ् ि रात बएऩभछ तथा आमोगका ऺेरीम य स्ऩकव  
कामावरमको ्थाऩना बग आमोगसやगको ऩहुやच सहज बएऩभछ आमोगभा रात हनेु उजयुीको सं्मा 
उ्रे्म ाऩभा फढेको देषख्छ । तय आ.ि. २०७२।७३ को ऩूिाव व्भा जायी बएको नेऩारको 
संविधानभा आमोगको अभधकायऺेरभा कटडती बएऩभछ आमोगभा रात हनेु उजयुीको सं्माभा केही 
कभी आएको देषख्छ । 

भनयोधा्भक एिं रि्वना्भक कामवहा 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) भा रटाचाय 
तथा अनषुचत कामव हनु नददनका राभग आमोगरे आि्मक ठानेका भनयोधा्भक एिं रि व्ना्भक 
कामवहा गनवस्ने ्मि्था छ । मसग अनाुऩ आमोगरे भनयोधा्भक उऩामका ाऩभा स्फष्धत 
भनकामहाराई विभबन विषमहाभा सझुाि ददने, अनगुभन गने, विभबन भनकामहासやग सा्दभबवक 
विषमहाभा सभ्िमा्भक फगठक गने, आचायसंवहता एिं कामवसंचारन कामवविभधको भनभावण गयी 
कामाव्िमन गनव रगाउने ज्ता रमासहा गयेको छ बने रि व्ना्भक कामवका ाऩभा स्फ् भनकाम 
य ्मषतहासやग अ्तयवरमा, साभदुावमक षशऺा, जानकायी एिभ  स्देशभूरक सूचना रकाशन य 
रसायण ज्ता विभबन गभतविभधहा सचारन गदれ आएको छ ।  

सभ्िम, सझुाि एिं अनगुभन  

आमोगरे रटाचायको जोषखभऩूणव ऺेर य रटाचायका रभखु कायणहाको ऩवहचानभा जोड ददने, रटाचाय 
्मूनीकयण य भनयोधका राभग अऩनाउनऩुने उऩामहाफाये सयकायराई नीभतगत सझुाि ददने य रटाचाय 
भनम्रणका राभग विभबन भनकामहाफीच सभ्िमा्भक रमास य अनगुभन गने ज्ता कामवहा गदれ 
आएको छ ।  

मस आभथवक िषवभा विभबन भनकामहाफाट रिावहत सेिाको अि्था, सभ्मा तथा चनुडतीहा एिं 
सभाधानका उऩामहाको फायेभा आमोगका भाननीम रभखु आमतु य भाननीम आमतुहाको 
सभऩुष्थभतभा नेऩार सयकायका भु् म सषचि य सषचिहासやग एक छरपर कामवरभ आमोजना 
गरयएको छ । ्मसगगयी नागरयक सेिा रिाह तथा सािवजभनक सयोकायका विषमभा स्ऩाददत कामवको 
रबािकारयताका राभग स्फ् भनकामका षज्भेिाय ऩदाभधकायीहासやग सभ्िम फगठकहा आमोजना 
गयी सधुायका सझुािहा ददइएको छ, जसफाट भनकामगत सभ्िम य सहजीकयण ज्ता ऩऺभा सधुाय 
बई सेिा रिाहभा रबािकारयता ्माउन सहामकभस् बएको ऩाइएको छ । 

्थरगत ाऩभग अनसु्धान टोरीहा ऩरयचारन गयी रटाचाय विु्को अनगुभनराई ऩरयणाभभखुी 
तु् माउने विषमभा ऩभन आमोग सवरम यहやदग आएको छ य मसका राभग आमोगका ्थानीम 
कामावरमहाराई विशेष ाऩभा ऩरयचाभरत गरयएको छ । विगतभा आमोगफाट बएका भनणवमहा 
कामाव्िमनको सभीऺा गनव तथा रटाचाय ्मूनीकयणस्फ्धी सभसाभवमक विषमहाभा छरपर गनव 
विभबन भ्रारम य भनकामका स्ऩकव  ्मषतको ाऩभा तोवकएका ऩदाभधकायीहासやग फगठकको 
आमोजना गरयएको छ ।  

आमोगकग  ऩहर्िाऩ ्मािसावमक य संगदठत ऺेरको आचायसंवहता तजुवभा गयी रागू गयाउने रमन 
बएको छ । विभबन भ्रारम य के्रीम भनकामहाका स्ऩकव  ्मषत भापव त  आचाय संवहताको 



 

भनमभभत अनगुभन गने गरयएको छ । सािवजभनक भनकामहाभा कामव संचारन कामवविभध तमाय गनव 
रगाउने य कामवस्ऩादन दद्दशवन, कामवविभध िा विभनमभ फनाई कामवस्ऩादनराई सयरीकयण गनव 
रगाउने विषमभा ऩभन आमोगरे जोड ददやदग आएको छ । 

अ्तयवरमा, छरपर एिं साभदुावमक षशऺा कामवरभ 

रि व्ना्भक उऩाम अ्तगवत आमोगको ऺेरीम कामावरमहाको संमोजनभा विभबन षज्राका कामावरम 
रभखुहा, नागरयक सभाज, संचायकभी, गगयसयकायी संघसं्था, उयोग िाषण्म संघका रभतभनभध, कानून 
्मिसामी रगामत सभाजका अगिुा सभेतको सहबाभगताभा विभबन भभभत य ्थानभा अ्तयवरमा तथा 
छरपर कामवरभ गरयएका छन  ।  

आमोगरे आभथवक िषव २०६४।६५ देषख रटाचायविु्को जनचेतनाभूरक साभदुावमक षशऺा 
कामवरभ संचारन गदれ आएको छ । मसग भसरभसराभा आभथवक िषव २०७२।७३ भा ऩभन उ्च 
भा्मभभक वियारमहा य या्ऩसहाभा अ्ममनयत वियाथी य षशऺकहाराई रषऺत गयी 
कामवरभहा संचाभरत बएका छन  । 

जानकायी एिभ  स्देशभूरक सूचना रकाशन य रसायण 

आमोगरे आ्नो िेफऩेज, पेसफकु तथा ्िीटयको भा्मभफाट आ्ना काभकायफाहीहा फाये त्कारग 
स्फ् सफग सयोकायिाराहाराई जानकायी गयाउने गयेको छ । मसफाट एकाभतय आमोगरे गयेका 
रमासहाको फायेभा ताजा जानकायी संरेषण हनेु गयेको छ बने अकोभतय रटाचाय विु्भा जनभत 
भसजवना गने काभभा सभेत भदत ऩगुेको छ । आमोगका ्थानीम कामावरमहाफाट ऩभन आ-आ्ना 
कामव ऺेरका ्थानीम ऩरऩभरका तथा एप.एभ. येभडमोहा भापव त रटाचाय विु्भा जनभत भसजवना 
गने उदे्मरे विभबन स्देशभूरक सूचनाहा रसायण हनेु गयेका छन  ।  
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(拐) 



 

आमोगका गभतविभधहा सभेटी फरेुवटन रकाशन गने गरयएको छ । रटाचाय वियोधी जनचेतना 
अभबिृव् गनव रोसय, ऩोटय य ऩ््रेट ज्ता विभबन रकायका रचाय साभरीहा रकाशन गयी वितयण 
सभेत गने गरयएको छ । रटाचाय भनम्रणका राभग ऩरऩभरका तथा एप.एभ. येभडमो सभेतफाट 
स्देशभूरक सूचनाहा रकाशन एिं रसायण गने य रटाचायविु्का भह्िऩूणव रेख यचनाहा 
सभािेश बएका ऩषु्तकाहा रकाशन गने कामव हुやदग आएका छन  ।  

आमोगरे रटाचायविु् भन्ऩऺ य उ्कृट सभाचाय स्रेषण गने संचाय भा्मभ रगामत विभबन 
वकभसभरे रटाचाय भनम्रणको अभबमानभा सहमोग ऩु्  माउने विषशट ्मषतहाराई ऩयु्कृत य स्भान 
गने नीभत कामाव्िमन गदれ आएको छ । 

आमोगको ्थाऩना ददिस तथा रटाचायविु्को ददिस 

आमोगको ऩ्चीसं ्थाऩना ददिस एिं यजत जम्तीको अिसयभा स्भाननीम यारऩभतको 
सभऩुष्थभतभा या्मका उ्च ओहदाभा यहेका विषशट ्मषत्िहा, ग्मभा्म ्मषतहा, याजनीभतक 
दरका नेताहा एिं कूटनगभतक भनमोगका रभतभनभधहा सभेतको उऩष्थभतभा रटाचायविु् 
सचेतनाभूरक विविध सां्कृभतक कामवरभको आमोजना गरयएको छ ।मसका अभतरयत भडसे्फय ९ 
का ददन ‘Breaking the Corruption Chain’  बने नायाका साथ विभबन जनचेतनाभूरक कामवरभहाको 
आमोजना गयी रटाचायविु्को अ्तयाववरम ददिसराई आमोगरे भह्िका साथ भनाएको छ ।  

सं्थागत ऺभता विकासभा आमोगको वरमाशीरता 
आमोगको यणनीभतक मोजना (२०१४-२०१९) अनसुाय द्डा्भक, भनयोधा्भक एिं रि व्ना्भक 
यणनीभतराई के्रभफ्दभुा याखी उत यणनीभतराई सपर फनाउन सहमोगी यणनीभतका ाऩभा 
आमोगको ऺभता विकास, रटाचाय भनम्रणको ऺेरभा कामवयत सं्थाहाफीच सभ्िम तथा सहकामव 
रि व्न य अ्तयाववरम संजार वि्तायराई भरइए अनाुऩ आ.ि. २०७२।७३ भा उष्रषखत ऺेरभा 
विभबन कामवहा स्ऩन बएका छन  । 

ऩूिावधाय विकास 

आमोगको दयफ्दी ऩनुयािरोकन बई कभवचायीको सं्मा फढेको य आमोगका ्थानीम कामावरमहा 
सभेत ्थाऩना बएको स्दबवभा आमोगको के्रीम कामावरम तथा हेटंडा, इटहयी, फटुिर, नेऩारगज य 
भहे्रनगयष्थत कामावरमहाभा रशासकीम बिनहाको भनभावण कामव सुु  गरयएको छ।उ्रेषखत 
बिन भनभावणफाट आमोगको कामवस्ऩादनभा थऩ सहजता तथा छरयतोऩना आउने विवास भरइएको  
छ ।  

आमोगका दगभनक कामव सचारनस्फ्धी गभतविभध ्िचाभरत फनाउने तथा दगभनक कामव स्ऩादन एिं 
अनसु्धानराई सघाउ ऩु्  माउने उदे्मरे Cyber Forensic Equipment, Cyber Lab, Video 

Conferencing, CCTV रगामतका आधभुनक सूचना रविभधमतु विभबन उऩकयणहा जडान कामव 
राय्ब गरयएका छन  । 

आमोगको दगभनक कामवसचारनभा आधभुनक रविभधहाको उऩमोग बगयहेको हुやदा वियतुको भनमभभत 
आऩूभतवको सभुनषितताका राभग आमोग ऩरयसयभबर ५०० वकरोिाट ऺभताको सडमव ऊजाव रणारी 
जडान कामव सभेत सुु  बएको छ । उत सडमव ऊजावको केही अंश यावरम रसायणभा जोभडने ्मि्था 
सभेत गरयएको छ।  

(改) 



 

जनशषत विकास 

आमोगभा कामवयत कभवचायीहाको अनसु्धान तथा अभबमोजन ऺभता अभबिृव्का राभग आभथवक िषव 
२०७२।७३ भा आमोगभा सुिा बग आएका ८७ जना कभवचायीहाराई विभबन चयणभा 
अभबभखुीकयण एिं अनसु्धानस्फ्धी आधायबतू ताभरभ ददइएको छ । 

मसका अभतरयत ष्टङ अऩयेसन, अनसु्धान ऩ्भत तथा विभध, उजयुी ्मि्थाऩन, ऩोभरराप उऩमोग, 
र्म ऩवहचान (Target Identification) रगामतका अनसु्धानका विविध विषमहाभा २०० जना 
कभवचायीहाराई ताभरभ तथा रषशऺण ददइएको छ । 

रटाचायको भनम्रण तथा अनसु्धानका राभग सहमोगी विभबन विषमहाभा भभर यार तथा अ्तयाववरम 
संघ संगठनहाफाट सचाभरत ताभरभ, रषशऺण रगामतका कामवरभहाभा १५० जना 
कभवचायीहाराई सहबागी गयाइएको छ ।  

अ्तयाववरम स्फ्ध भफ्तायभा आमोगको रमास 

साथग रटाचाय भनम्रणभा संर्न विभबन अ्तयाववरम संघ सं्था तथा संगठनहाको सद्मता रात गने 
य सहकामव रि व्न गने, रटाचायविु्को विव्माऩी अभबमानका राभग विभबन अ्तयाववरम स्भेरन, 

गो┌ी तथा फगठकहाभा सहबाभगता जनाउने एिं रटाचाय भनम्रणको राभग विभबन ऺेरीम य 
अ्तयाववरम स्भेरन तथा फगठकहाको आमोजना गयी अ्तयाववरम स्फ्ध य सहकामव वि्ताय गने 
कामव यणनीभतभा यहे अनसुाय आमोगफाट अ्तयाववरम स्फ्ध तथा सहकामव अभबिृव्स्फ्धी कामवहा 
बएका छन  । 

भाननीम रभखु आमतुको िगदेषशक रभण तथा बेटघाट 

आभथवक िषव २०७२/७३ भा रटाचाय भनम्रण स्फ्धभा दईु ऩऺीम सहमोग य सहकामव अभबिृव् 
गने भसरभसराभा भाननीम रभखु आमतु रोकभान भसंह काकीरे स्फष्धत भभर यारहाको 
भनभ्रणाभा चीनको भत्फत, िा्स, इटारी, भोनाको य ऩोच ुवगरको रभण गनुवबएको छ ।  

रभणको रभभा रटाचाय भनम्रणका विषमभा हाभसर अनबुिहाको आदान रदान, रटाचाय भनम्रण 
गने भनकामको सुृ ढीकयण, आगाभी ददनभा रटाचाय भनम्रणका राभग सहकामव य साझेदायी रि व्न, 
दिऩऺीम वहत य सभसाभवमक भह्िका विषमहाभा छरपर बएको भथमो ।  

अ्तयाववरम कामवरभभा भाननीम आमतुहाको सहबाभगता 

ुसी भहासंघको से्ट वऩटसवफगवभा आमोषजत  Conference of the State Parties to the United Nations 

Convention Against Corruption  को छगठं सर तथा Annual Conference and General Meeting of 

the International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)  भा २१ अ्टोफयदेषख ६ 
नोबे्फय २०१५ स्भ भाननीम आमतु केशिरसाद फयारको नेतृ् िभा नेऩारी रभतभनभधभ्डर 
सहबागी बएको भथमो। 

भंगोभरमाको याजधानी उरनिटोयभा बएको ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the 

Pacific को भफसं ्टेरयङ सभूहको भभवटङ तथा तेरं ऺेरीम सेभभनायभा १८ देषख २० नोबे्फय 
२०१५ स्भ भाननीम आमतु याजनायामण ऩाठकको नेतृ् िभा एक रभतभनभधभ्डर सहबागी बएको 
भथमो ।  

(魁) 



 

आ.ि. २०७२।७३ भा Asian Institute of Technology (AIT), थाइ्मा्डभा आमोगका 
कभवचायीहाको अनसु्धान तथा अभबमोजन ऺभता अभबिृव्का राभग Training Program on 
Governance and Anti-Corruption: The Methods and Tools Behind an Effective Corruption 

Eradication Strategy विषमक ताभरभ कामवरभहा सचारन बएको य उत कामवरभहाको विभबन 
भभभतभा बएको सभाऩनको अिसयभा आमोगका भाननीम आमतुहा दीऩ फ््मात, निीनकुभाय षघभभये, 
डा. गणेशयाज जोशी य डा. साविरी थाऩा गुु ङको उऩष्थभत यहेको भथमो ।  

विसंगभत एिं रटाचायज्म रिषृिका विु् आमोगको वरमाशीरता 
(क) वियभान विसंगभत एिं रटाचायज्म रिृषिहा 

रभतिेदन अिभधभा आमोगफाट बएका छानभफन, अनसु्धान य अनगुभन रगामतका काभकायफाहीको 
रभभा सािवजभनक भनकामहाफाट कामवस्ऩादन हुやदा विभबन अभनमभभतता य कभीकभजोयीहा बएको 
ऩाइएको छ । सफगब्दा फढी उजयुी ऩने ऺेरहाभा रभश: षशऺा, ्थानीम विकास, बभूभसधुाय, 
्िा््म, गृह य िनज्ता  कभवचायीहाको सं्मा फढी बएका ऺेरहा बए ऩभन कामवऺ ेरगत विभबनता 
फाहेक सफग भनकामहाभा रटाचायका रिृषिहा सभान खारका देषखएका छन  । के्रीम िा ्थानीम, 
याजव उठाउने िा खचव गने, सेिारिाह गने िा विकास भनभावण गने विभबन भनकामहाभा नकरी 
कागजात िा गरत विियण ऩेश गने, कानून, कामवविभध य भाऩद्ड उ्रंघन गने, घूस (रयसित) भरने 
ज्ता रिृषि देषखएका छन  । 

घूस (रयसित) भरने रिृषि 

आभजनसभदुामराई भछटोछरयतो ाऩभा सािवजभनक सेिा रिाह गनुव कभवचायीको कतव् म बए ऩभन 
मदाकदा सेिारिाहका रभभा सेिाराहीराई फा्म ऩायी िा अनषुचत राब ऩु्  माई रयसित भरने ददने 
गयेको देषखएको छ । भसपारयस, न्सा, रेस, अ्मागभन अनभुभतऩर, सिायी साधन दताव, निीकयण, 
इजाजतऩर, सिायी चारक अनभुभतऩर, घयज्गा यषजरेसन, विदेश जान सहजीकयण ज्ता विभबन 
रकृभतका काभकायफाहीहा गये फाऩत घूस/रयसित भरए, ददएको ऩाइएको छ ।  

्मसगगयी योजगाय ्मिसामी, भनभावण ्मिसामी, उयोगी, ्माऩायी, स्रामसव, रेखनदास, उऩबोता संघ, 
ऩयाभशवदाता आदद भापव त  अनषुचत राब भरने रिृषि सभेत देषखएको छ । 

नकरी कागजात िा गरत विियण ऩेश गने 

गगयकानूनी राब भरनको राभग शगषऺक रभाणऩर, भफर बयऩाई रगामतका नकरी कागजातको रमोग 
गयेको मदाकदा ऩाइएको छ । ्मसगगयी झठुा अ्माऩन अनभुभतऩर, अष्त्िभा नबएका वियारमको 
झठुो विियण, यकभ भनकासाका राभग अकावको वकते द्तखत िा औठंाछाऩ, नकरी भफर बयऩाई, 
नकरी काज खवटएको कागज, ज्गा दताव गनव नकरी रे्ता, नकरी ज्गाधनीको विियण, नकरी 
जोतबोगकताव, सेिाराहीको नकरी अभबरेख, एउटा कामवरभकग  अको नकरी अभबरेख, भनभावण नग 
नगयी भनभावणस्फ्धी झठुा भफर बयऩाई, फंक बडचय य फंक विियण ज्ता वकते कागजात, नकरी 
ब्साय रऻाऩनऩर य नकरी ्माटभफर, िगदेषशक योजगायीको राभग काभदायको आि्मकतास्फ्धी 
नकरी भागऩर, नकरी कयायऩर, अभनमभभत ाऩभा कटान गयेका काठको झठुा रगत, नकरी सिायी 
चारक अनभुभतऩर, नकरी होटर भफर, नकरी हिाई वटकट ज्ता कागजातहाको रमोग विभबन 
भनकामहाभा बएको देषखएको छ । 

(晦) 



 

सिवथा झठुा विियण फनाउनकुो सटा मथाथवब्दा कभ िा फढी विियण देखाई गगयकानूनी राब भरएको 
सभेत ऩाइएको छ । िा्तविकब्दा फढी वियाथी सं्मा, िा्तविकब्दा यारो गणु्तय, 
िा्तविकब्दा कभ याजव, िा्तविकब्दा फढी सेिाराहीको सं्मा, िा्तविक ब्दा फढी साभानको 
ऩरयभाण, ्मून भफजकीकयण, याजव चहुािट, कभ भू्म, िा्तविकब्दा फढी रागत, भरराभका राभग 
्मून भू्मांकन, मथाथवब्दा फढी रागत अनभुान ज्ता विियणको रमोग गयी अनषुचत राब भरने य 
सािवजभनक स्ऩषिको हाभन नो्सानी गयेको ऩाइएको छ ।  

कानून, कामवविभध य भाऩद्ड उ्रंघन 

सािवजभनक ऺेरफाट हनेु कामवस्ऩादनराई सभान, भन्ऩऺ, भछटोछरयतो य रबािकायी फनाउनका राभग 
कानून, कामवविभध य भाऩद्डको ्मि्था गरयएको बए ऩभन कामवस्ऩादन गने रभभा मदाकदा म्ता 
रािधानहाको उ्रंघन बएको ऩाइएको छ । तोवकएको रवरमा य भाऩद्ड विऩयीत षशऺक 
भनमषुत, रवरमा विऩयीत रनऩरको भनभावण, ऩयीऺा संचारन, कोभडङ िा उियऩषु्तका ऩयीऺण, कानून 
विऩयीत रेखाऩयीऺकको भनमषुत, भाऩद्ड विऩयीत षशऺणसं्था स्फ्धन िा संचारन ्िीकृभत, उभेय 
नऩगुेका ्मषतराई साभाषजक सयुऺाबिा, रवरमा य कामवविभध विऩयीत भसपारयस, कानून विऩयीत 
खचव, विियण स्माउने, कामवविभध ऩारना नगयी ज्गा नाभसायी, ्माद नाघेको औषभध खरयद, 
आि्मक नबएका उऩकयण खरयद, रवरमा विऩयीत भेभडकर करेजभा वियाथी बनाव, कानूनी रवरमा 
छ्ने उदे्मरे टुराटुराभा भनभावण य खरयद, आ.ि.को अ्तभा रवरमा नऩु्  माई सोझग खरयद, 
कानूनिाया तोवकएको सभम नाघेऩभछ याजव फंक दाषखरा, ्मािसावमक कायोफायको दईु वकभसभको 
रेखा याखी याजव छरी, गगयषज्भेिायऩूणव तरयकारे अभबरेख नट, विभधित भबसा य ऩासऩोटव भफना 
अ्मागभन अनभुभतऩर रदान, सिायी चारकको मो्मता य दऺता ऩयीऺण नगयी चारक अनभुभतऩर 
रदान, कानून विऩयीत कयाय स्झडता ज्ता विभबन विसंगभतहा देषखएका छन । 

गगयकानूनी स्ऩषि आजवन 

सािवजभनक ऩद धायण गयेको ्मषतरे कानून य आचयण विऩयीतका विभबन काभ गयी गगयकानूनी 
स्ऩषिको आजवन गयेको विषमभा उ्रे्म उजयुीहा आमोगभा ऩने गयेको छ। कभतऩम उजयुीहाको 
अनसु्धानफाट सािवजभनक ऩदभा यहやदा विभबन वकभसभरे अनषुचत राब भरई चरअचर स्ऩषि आजवन 
गयेको हुやदा स्ऩषिको िगधाभनक रोत ऩवुट गनव नसकेको ऩाइएको छ । 

नीभतगत भनणवम रवरमाभा विसंगभत 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐनभा भष्रऩरयष् िा ्मसको कुनग सभभभतको साभूवहक ाऩभा 
गयेको नीभतगत भनणवम स्फ्धभा आमोगरे कुनग कायफाही नगने रािधान यहेको छ । मस स्दबवभा 
मदाकदा साभा्म रशासभनक विषमराई सभेत नीभतगत विषमको ाऩभा भष्रऩरयषदभा ऩेश गयेको 
देषख्छ । नीभतगत य रशासभनक भनणवमको सीभा भनधावयण नगरयएको हुやदा म्तो रिृषि भनु्सावहत 
हनु नसकेको देषखएको छ । अकोभतय, भष्रऩरयषदभा ऩेश गयी भनणवम गनुवऩने विषमहाभा 
भ्रारमम्तयफाटग भनणवम गरयएको सभेत ऩाइएको छ । 

(ख) विसंगभतका विु् आमोगको रमास  

सािवजभनक ऺेरभा वियभान विसंगभत विु् आमोगरे चारेका सचेत, सघन य सािधानीऩूणव कदभफाट 
सशुासन रि व्नभा सहमोग ऩगुकेो अनबुभूत बएको छ । रोतसाधनको सीभभतता य त्कारीन 
आि्मकताराई भ्मनजय गयी रटाचायका ग्बीय घटनाभा केष्रत यही गरयएका सघन 

(械) 



 

अनसु्धानफाट सकाया्भक ऩरयणाभ ऩाइएको छ । विगत केही िषवदेषख नकरी शगषऺक मो्मताको 
रभाणऩरको छानभफनराई राथभभकताभा याखी अनसु्धान, तहवककात य अभबमोजनराई तीरता 
ददइएको छ । मसका अभतरयत सेिा रिाहका रभभा घूस (रयसित) भरइयहेका ्मषतविु्को 
कायफाहीफाट म्ता कामवराई भनु्सावहत गने रमास बएको छ ।  

मसग भसरभसराभा भू्मांकन अिभधभा आमोगरे बकू्ऩका कायणफाट आभ जनसभदुामराई ऩयेको 
भानिीम ऩीडाको अि्थाभा विऩ् ्मि्थाऩन य याहत वितयणभा हनुस्ने अभनमभभततातपव  ्मान 
केष्रत गनुवका साथग गगयकानूनी स्ऩषि आजवनतपव  सभेत अ्म्तग ग्बीयताऩूिवक अनसु्धान अषघ 
फढाएको हुやदा तत  तत  ऺेरका अऩयाधभा संर्न ्मषत विु् अदारतभा आयोऩऩर दामय गने 
काभभा सपरता भभरेको छ ।  

गगयकानूनी स्ऩषि आजवन विु् अनसु्धान एिं अभबमोजन 

आमोगरे गगयकानूनी स्ऩषि आजवनस्फ्धी उजयुीराई राथभभकता ददई अनसु्धान अषघ फढाउनकुा 
साथग स्फष्धत अभबरेख यान े भनकामसやग सभ्िम गयी स्ऩषिको अभबरेखांकनराई ्मिष्थत 
फनाउनेतपव  सभेत जोड ददंदग आएको छ । जसको पर्िाऩ विगत िषवहाभा ब्दा मस िषव 
गगयकानूनी स्ऩषि आजवन गयी रटाचाय गयेको विषमभा विशेष अदारतभा दामय बएका भदुाको 
सं्माभा िृव् बएको छ ।म्ता भदुाहाका आयोवऩत ्मषतहाभा विभबन भनकामका षज्भेिाय 
ऩदाभधकायी/कभवचायीहा यहेका छन  । 

्मून गणु्तयको याहत साभरी खरयदविु् अनसु्धान एिं अभबमोजन 

बकू्ऩऩभछको सभमभा आऩूभतवभा हनुस्ने रटाचाय भनम्रणका स्दबवभा अनगुभनकायी भनकामहा य 
आमोगका कभवचायी संर्न संमतु टोरीहा भापव त  सघन अनगुभन गरयएको भथमो । ्मसगगयी 
बकू्ऩऩभछको याहत वितयणभा आमोगफाट खवटएका टोरीहारे विभबन षज्राको ्थरगत अनगुभन 
गयी मथाथव विियण संकरन गयेका भथए । मसगरभभा बकू्ऩको कायणफाट जनताभा ऩनव गएको 
भानिीम ऩीडाको अि्थाभा सभेत कभभसनको ररोबनभा ऩयी फदभनमतऩूिवक भभरेभतोभा ्मून 
गणु्तयको याहत साभरी खरयद गयेको ऩाइएको हुやदा स्फ् कभवचायीहा विु् विशेष अदारतभा 
भदुा दामय गरयएको छ ।  

साभान ढुिानीको नकरी भफर फनाई गयेको रटाचायविु् अनसु्धान एिं अभबमोजन 

आमोगफाट बएको उजयुी अनसु्धानकग  भसरभसराभा साभानहा खरयद गयी भातहत मभुनटहाभा 
ऩठाउने रभभा िा्तविक ढुिानीब्दा अ्मभधक फढी साभान ढुिानी गयेको देखाई, साभान नग ढुिानी 
नगयी, सेिा संचारनभग नबएका/नयहेका रा्सऩोटवहाको नाभफाट झठुा भफरहा ऩेश गयी िा हिाई 
कागो गयी ऩठाएको बनी झठुा विियण तमाय गयी कयोडंको यकभ बतुानी भरनेददने कामव गयी 
रटाचाय गयेको ऩाइएको हुやदा मस कामवभा संर्न ऩदाभधकायी/कभवचायीहा विु् विशेष अदारतभा 
भदुा दामय गरयएको छ । 

 

(海) 
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१. अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग 

 १.१ िवषय ूवめश : 

नめपालकへ सゆिवधानकへ भाग २१ धारा २३८ लめ सゆवもधािनक िनकायकへ 『पमा अि्तयार द》ुपयへग 
अनसु्धान आयへगकへ ्यवःथा गरめकへ छ । सゆिवधानकへ धारा २३९ बमへिजम सावज्िनक पद धारण 
गरめकへ कुनも ्यितलめ “ॅ┋ाचार” गरी अि्तयारकへ द》ुपयへग गरめकへ स्ब्धमा आयへगलめ कान 'न 
बमへिजम अनसु्धान गरी अिधकार ूा┆ अदालतमा म〝ुा दायर गन ्स्नめ ्यवःथा रहめकへ छ।   

१.२  गठन : 
नめपालकへ सゆिवधानकへ भाग २१ धारा २३८ बमへिजम रा┍पितलめ सゆवもधािनक पिरष्कへ िसफािरसमा 
ूमखु आयतु र चार जना अ्य आयतुह『 िनयतु गनる ूावधान छ। आयへगका ूमखु आयतु र 
आयतुह『कへ पदाविध िनयिुतकへ िमितलめ छ वषक्へ हनुめ तथा ूमखु आयतु र अ्य आयतुह『 ६५ 
वषक्へ उमめरस्म पदमा बहाल रहन स्नめ ्यवःथा रहめकへ छ । ्यसもगरी आयतुलाई ूमखु आयतुमा 
िनयतु गिरएमा ्यसरी िनयतु ूमखु आयतुकへ पदाविध गणना गदा् आयतु भएकへ अविधलाई समめत 
गणना गिरनめ ूावधान रहめकへ छ । ूितवめदन अविधमा आयへगमा ूमखु आयतु र पाやच जना आयतुह『 
कायर्त रहनभुएकへ िथयへ । 

 

नाम पद िनयिुत िमित 

ौी लへकमान िसゆह काक् ूमखु आयतु २०७०।०१।२५ 

ौी दीप बः्यात आयतु २०७१।१२।१९
ौी नवीनकुमार िघिमरめ आयतु २०७१।१२।१९
डा. गणめश राज जへशी आयतु २०७१।१२।१९
ौी  राजनारायण पाठक आयतु २०७१।१२।१९
डा. सािवऽी थापा ग》ुङ आयतु २०७१।१२।१९

   

सिचव (ूितवめदन अविधमा कायर्त) : 
       नाम             कायर्त अविध            

ौी ौीधर सापकへटा  २०७१।११।२७ दめिख  २०७२।६।१९ 

ौी शा्तराज सवुめदी         २०७२।६।२९  दめिख  २०७३।५।१९ 

१.3  आयへगकへ काम, कत्् य र अिधकार : 
नめपालकへ सゆिवधानकへ भाग २१ धारा २३८ मा अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへगकへ काम, कत्् य 
र अिधकार िन्नानसुार हनुめ ्यवःथा गिरएकへ छ : 
आयへगलめ कुनも सावज्िनक पद धारण गरめकへ ्यितलめ ॅ┋ाचार गरी अि्तयारकへ द》ुपयへग गरめकへ 
स्ब्धमा कानून बमへिजम अनसु्धान गन ्वा गराउन स्नめछ। तर सゆिवधानमा छु）も ्यवःथा भएकへ 
पदािधकारी र अ्य कानूनलめ छु）も ्यवःथा भएकへ पदािधकारीह『 आयへगकへ काय ्षめऽिभऽ पदれनन।् 

पिर्छめद– १ 

अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग  
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तथािप सゆिवधानकへ धारा १०१ बमへिजम महाअिभयへग ूःताव पािरत भई पदमतु हनुめ ्यित, ्याय 
पिरषदबाट सへही अिभयへगमा पदमतु हनुめ ्यायाधीश र सもिनक ऐन बमへिजम कारबाही हनुめ ्यितका 
हकमा िनजलाई पदमतु भइसकめ पिछ कानून बमへिजम आयへगलめ अनसु्धान गन ्र गराउन स्नめछ। 

 सावज्िनक पद धारण गरめकへ कुनも ्यितलめ कानून बमへिजम ॅ┋ाचार मािननめ कुनも काम गरめकへ 
दめिखएमा ्यःतへ ्यित र सへ अपराधमा सゆल्न अ्य ्यित उपर आयへगलめ कानून बमへिजम 
अिधकार ूा┆ अदालतमा म〝ुा दायर गन ्वा गराउन स्नめछ। 

 अनसु्धान र तहिककातबाट सावज्िनक पद धारण गरめकへ ्यितकへ काम कारबाही अ्य 
अिधकारी वा िनकायकへ अिधकार षめऽ अ्तगत् पनる ूकृितकへ दめिखएमा आयへगलめ आवँयक 
कारबाहीका लािग स्बि्धत अिधकारी वा िनकाय समष लめखी पठाउन स्नめछ। 

 सゆिवधानकへ अधीनमा रही अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへगकへ अ्य काम, कत्् य र 
अिधकार तथा कायि्विध सゆघीय कानून┅ारा ्यवःथा भए बमへिजम हनुめछ। 

 आयへगलめ अनसु्धान गनる वा म〝ुा चलाउनめ आ्नへ काम, कत्् य र अिधकारम्यめ कुनも काम, 

कत्् य र अिधकार ूमखु आयतु, आयतु वा नめपाल सरकारकへ अिधकृत कमच्ारीलाई 
तへिकएकへ शतक्へ अधीनमा रही ूयへग तथा पालना गन ्पाउनめ गरी ू्यायへजन गन ्स्नめछ। 

अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग ऐन, २०४८ लめ आयへगलाई सावज्िनक पदधारण गरめकへ कुनも 
्यितलめ अि्तयार द》ुपयへग गरめमा कानून बमへिजम अनसु्धान र तहिककात गनる, म〝ुा चलाउनめ तथा 
त्स्ब्धी अ्य कायक्へ अितिरत कानूनी रा्यकへ अवधारणा अन『ुप सशुासन कायम गन ् र 
सावज्िनक सめवामा ूभावकािरता ्याउनका लािग आवँयक हनुめ सधुारा्मक कायह्『 गनる थप 
दािय्वसमめत सु् पめकへ छ। जस अ्तगत् आयへगबाट िन्न कायह्『 स्पािदत हुやदも आएका छन ्: 

 िव┄मान ऐन, िनयम, िनणय्, आदめश, कारबाही वा ूचलनमा ऽिुट भए सधुार गन ्सझुाव िदनめ 
वा ्यानाकषण् गराउनめ, 

 दुं पिरणाम स्याउन लめखी पठाउनめ । 

 हािन नへ्सानी भिरभराउ गराउनめ । 

 ॅ┋ाचारलाई रへकथाम गनる उ〝めँयलめ िनरへधा्मक एवゆ ूव〞्ना्मक कायह्『 गनる, 
 ॅ┋ाचार िनय्ऽण गनる उ〝めँयलめ ःथािपत राि┍य तथा अ्तरा्ि┍य सゆःथाह『सやग सम्वय, 

आपसी सहयへग र स्ब्ध स〈ुढ गनる । 

 आवँयकतानसुार स्बि्धत िवषयकへ िवशめष¾ वा िविश┋ीकृत सめवा ूा┆ गनる । ्यसもगरी 
आयへगलめ आ्नへ कत्् य िनवा्हकへ बममा दめहायका अिधकार ूयへग गन ् पाउनめ कानूनी 
ूावधान छ ।  

 अनसु्धान तहिककातकへ बममा ्याियक िहरासतमा रानめ र धरほटी वा जमानत िलई वा 
निलई तािरखमा रानめ वा छा्नめ । 

 ॅ┋ाचारकへ आरへपमा कारबाही चलाइएकへ कुनも ्यितलめ कुनも ूमाण लへप वा नाश गन ्स्नめ 
वा आयへगकへ काम कारबाहीमा बाधा ्यवधान वा ूितकूल ूभाव पान ्स्नめ पया्┆ कारण 
भएमा आयへगलめ िनजलाई ूचिलत कानून बमへिजम थनुवुा पजु् िदई थनुामा रानめ । 

 कुनも काया्लय वा कुनも ्यितकへ साथमा रहめकへ स्ब〞 िमिसल वा ूमाणकへ िलखत पめश गन ्
आदめश िदनめ ।  
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 अि्तयार द》ुपयへगकへ आरへिपत वा स्ब〞 त्यह『कへ जानकारी भएकへ ्यितलाई उपिःथत 
गराइ सへधपछु गनる, बयान िलनめ वा आवँयकता अनसुार ब्द सवाल जारी गनる ।  

 खへजめकへ बखत हािजर हनुめ कागज गराई छा्नめ वा तािरखमा रानめ । 

 ॅ┋ाचारकへ आरへपमा कारबाही चलाइएकへ ्यित पदमा बहाल रिहरहやदा आ्नへ िव》〞कへ 
ूमाण लへप गन ्वा नाश गन ्स्नめ वा अनसु्धान र तहिककातमा बाधा ्यवधान परु ् याउन 
स्नめ मनािसब कारण भएमा ्यःतへ ्यितलाई पदबाट िनल्बन गन ् नめपाल सरकार वा 
स्बि्धत सゆःथालाई लめखी पठाउनめ ।  

 ॅ┋ाचारकへ आरへिपतसやग धरほटी वा जめथा जमानत मा्नめ र निदएमा थनुामा रानめ ।  
 आयへगलめ अनसु्धानकへ िसलिसलामा कुनも िलखत वा अ्य कुनも वःत,ु पめश गन ् वा कुनも 

कुराकへ जानकारी िदन कुनも काया्लय वा कुनも ्यितलाई लめखी पठाएकへमा वा कुनも 
्यितलाई उपिःथत हनु आदめश िदएकへमा सへ बमへिजम नगनる पदािधकारी उपर िवभागीय 
कारबाही चलाउन िनदるशन िदनめ तथा जिरवाना गनる वा थनुामा रानめ ।  

 ूचिलत कानून बमへिजम कुनも ठाउやकへ तलासी िलनめ वा िलन लगाउनめ र आवँयक  दめिखएका 
कुनも वःत ु वा कागज वा िमिसल आ्नへ क्जामा िलनめ वा ्यःतへ कागज वा िमिसलकへ 
ूितिलिप उतानる ।  

 ॅ┋ाचारकへ कसरुमा अनसु्धानकへ िसलिसलामा कुनも ्यितकへ ःवदめश वा िवदめशमा रहめकへ 
कुनも बぞक वा िवペीय सゆःथामा भएकへ कारへबार वा सゆचालन रへका रान आदめश िदनめ ।  

 अिभयतुलाई राहदानी जारी नगन ्वा जारी भइसकめ कへ भए सへ राहदानी रへका रान स्बि्धत 
िनकायलाई आदめश िदनめ ।  

 अिभयतुलाई आयへगकへ ःवीकृत िबना कुनも ःथान छへ्न नपाउनめ गरी वा कुनも ःथानमा जान 
नपाउनめ गरी आदめश िदनめ ।  

 आयへगकへ अनसु्धान र तहिककातस्ब्धी काम कारबाहीमा बाधा िवरへध गनるलाई जिरवाना 
वा कも द वा दवुも सजाय गनる ।  

१.४ वािषक् ूितवめदन :  
 नめपालकへ सゆिवधानकへ धारा २९४ लめ सゆवもधािनक िनकायलめ आफूलめ गरめकへ कामकへ वािषक् 

ूितवめदन रा┍पित समष पめश गनる र रा┍पितलめ ूधानम्ऽी माफ्त ्यःतへ ूितवめदन सゆघीय सゆसâ 
समष पめश गनる ्यवःथा गरめकへ छ। सゆवもधािनक िनकायकへ 『पमा आयへगलめ सゆवもधािनक ूावधान 
बमへिजम वािषक् ूितवめदन स्मानीय रा┍पित समष पめश गदれ आएकへ छ । 

1.5 छानिबन तथा अनसु्धान ूिबया : 
 नめपालकへ सゆिवधानलめ सावज्िनक पद धारण गरめकへ ्यितलめ ॅ┋ाचार गरी अि्तयारकへ द》ुपयへग 

हनुस्नめ अवधारणा ूःततु गरめ अन『ुप सへ स्ब्धमा उजरुी िदनめ ूिबयालाई कानूनलめ 
िन्नानसुार ्यवःथा गरめकへ छ : 

 अनिुचत कायक्へ उजरुी : कुनも सावज्िनक पद धारण गरめकへ ्यितलめ अनिुचत काय ् गरी 
अि्तयारकへ द》ुपयへग गरめमा अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग ऐन, २०४८ अनसुार 
अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग िनयमावली, २०५९ लめ तへकめ कへ ढाやचामा उजरुी िदनपुनる र 
िनवめदकलめ सनाखत समめत गनुप्नるछ। अनिुचत काय ् उपरकへ उजरुीमा अनसु्धान गदれ जाやदा 
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ॅ┋ाचारकへ कसरु गरめकへ दめिखन गएमा ॅ┋ाचारकへ कसरु अ्तगत् नも कारबाही गिर्छ। तर 
सावज्िनक चासへकへ िवषय भएकへ उजरुीकへ हकमा भनめ सनाखतकへ आवँयकता पदれन।  
ॅ┋ाचारकへ उजरुी : ॅ┋ाचारकへ स्ब्धमा कसもकへ उजरुी वा अ्य कुनも ॐへतबाट ूा┆ 
जानकारीकへ आधारमा आयへगलめ छानिबन, अनसु्धान तहिककात गन ्वा अ्य कारबाही चलाउन 
स्दछ र ॅ┋ाचारकへ उजरुी उपर अनसु्धान गदれ जाやदा अनिुचत काय ्भएकへ पाइएमा अनिुचत 
कायम्ा समめत कारबाही गन ्सिकनめ छ।  
आयへगलめ ःवयゆ जानकारीमा िलई कारबाही गन ्स्नめ : आयへगलめ आ्नへ अिधकार षめऽिभऽ पनる 
कुनも पिन िवषयमा अनसु्धानकへ ूिबया था्न स्नめछ। 

ूारि्भक छानिबनकへ ूिबया : आयへग समष परめका कुनも पिन उजरुी िनवめदन वा आयへग ःवयゆलめ 
ूा┆ गरめकへ जानकारी उपर ूारि्भक छानिबनकへ बममा कारबाही गनुप्नる वा नपनる िनयぎल 
मूलतः िन्न त्यह『कへ आधारमा गनる गरめकへ छ : 

क) अनसु्धानकへ िवषय वःत ुआयへगकへ षめऽािधकारिभऽ पछ्, पदれन ? 

ख) उ्लめिखत िवषयकへ ग्भीरता कめ  कित छ ? 

ग) उ्लめिखत आरへपकへ ःव『प त्यपूण ् दめिखएमा ्यसमा कुन कुन िनकायका कुन कुन 
 पदािधकारीकへ सゆल्नता रहめकへ छ ? 

घ) िववादाःपद काय ्वा िनणय्बाट कसलाई कめ  कित हािन नへ्सानी वा फाइदा हनु गएकへ  
 छ ? 

ङ) िववािदत कायब्ारめ कुनも काया्लय वा अदालतमा म〝ुा मािमला चिलरहめकへ वा म〝ुा चली 
 िनणय् भएकへ वा त्स्ब्धमा कुनも िववािदत वा अ्य कारबाही भएकへ छ, छもन ? 

च) िववािदत काय ्भए गरめकへ िमितका आधारमा हद्याद बाやकी छ, छもन ? 

 आयへगमा पन ् आएकへ अि्तयार द》ुपयへगस्ब्धी उजरुी अ्ययन गदा् आयへगलめ ूारि्भक 
छानिबन गनुप्नる दめखめमा आयへग आफぞ लめ वा अ्य सरकारी िनकाय वा सゆःथा वा अिधकारी माफ्त 
ूारि्भक छानिबन गन ्गराउन स्दछ। आयへगमा पन ्आएकへ उजरुीमा ूारि्भक छानिबन गनる 
बममा दめहाय बमへिजमकへ कुनも अवःथा िव┄मान भएमा आयへगलめ ्यःतへ उजरुी कुनも कारबाही 
नगरी तामめलीमा रान स्दछ। 

क) सवが्च अदालतकへ असाधारण अिधकारषめऽ बाहめक अ्य कानूनी उपचार भएकへमा 
्यसकへ अवल्बन नगरी अनिुचत कायस््ब्धी उजरुी िदएमा । 

ख) ऐनकへ हद्याद नाघめकへ । 

ग) आयへगकへ अिधकार र कायष्めऽिभऽकへ िवषय नभएकへ । 

घ)  अदालतमा म〝ुा पिररहめकへ िवषयकへ । 

ङ)  त्ययतु आधार नभएकへ । 

च)  दःुख िदनめ मनसायकへ  र 
छ) मामलुी कुरास्ब्धी । 

तामめलीमा रानपुनる उपयतु आधार नभएका िवषयह『मा ूारि्भक छानिबनकへ बममा 
अि्तयारकへ द》ुपयへग भएकへ दめिखन आएमा िवःततृ अनसु्धान तहिककात गनक्へ िनिमペ 
आयへगबाट अनसु्धान अिधकृत िनयतु गरी कारबाही अगािड बढाइ्छ। िवषयवःतकुへ 
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गा्भीयता्, ूकृित र ूा┆ सूचनाह『कへ आधारमा आयへगलめ एकも पटक िवःततृ अनसु्धान पिन गन ् 
स्दछ। 

िवःततृ अनसु्धान तहिककातकへ ूिबया : ूारि्भक छानिबनबाट िवःततृ अनसु्धान गनुप्नる वा 
िसधも िवःततृ अनसु्धान गनुप्नる दめिखएमा अनसु्धान अिधकृत िनयतु गिर्छ । अनसु्धान 
अिधकृतलめ स्बि्धत आयतुकへ ू्यष रめखदめख र िनय्ऽणमा आरへिपत िवषयह『का बारめमा 
स्बि्धत ्यितह『कへ बयान वा िलिखत जवाफ िलनめ, आवँयकता अनसुार अ्य थप ूमाणह『 
सゆकलन गनる लगायतका अनसु्धानकへ बममा आवँयक दめिखएका कायह्『 स्प┦ गरी सへही 
आधारमा अनसु्धान ूितवめदन तयार गरी आयへगमा पめश गन ्सिचव माफ्त आयतु समष ूःततु 
गद्छ। आयतुबाट ्यःतへ ूितवめदन सिहतकへ िमिसल अ्ययन प┈ात ्अनसु्धान पूरा नभएकへ 
पाइएमा थप अनसु्धानकへ आदめश हनु स्छ। अनसु्धान पूरा भई पめश हनु आएकへ 
ूितवめदनलाई आयへग समष पめश गनる आदめश हु् छ। ्यःतへ ूितवめदन आयへगमा छलफल गरी 
आरへिपत कसरुकへ माऽा, िववादकへ गा्भीयत्ा, ूकृित एवゆ सゆकिलत ूमाणकへ ूामािणकता 
समめतलाई 〈ि┋गत गरी म〝ुा दायर गनる वा िवभागीय कारबाही वा अ्य कारबाहीकへ िसफािरस गनる 
वा स्बि्धत िनकायकへ ्यानाकषण् गराउनめ वा सझुाव िदनめ वा कめ ही कारबाही गिररहन नपनる 
गरी उजरुी तामめलीमा रानめ िनणय् गिर्छ। आयへगकへ िनणय्कへ काया््वयन आयへगकへ सिचवबाट 
हु् छ।  

1.6 आयへगकへ कायस््पादनसやग स्बि्धत मु् य कानूनह『 :  

 नめपालकへ सゆिवधान, २०७२ 

 अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग ऐन, २०४८  
 ॅ┋ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 

 अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग िनयमावली, २०५९ 

 अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग कायि्विध, २०७० 

 अनसु्धानस्ब्धी िनदる िशकाह『, 

 अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग, पदािधकारी एवゆ कमच्ारीह『कへ आचारसゆिहता, २०७३ 

 1.७  ूशासिनक सゆगठन : 
 अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへगकへ सिचवालयकへ ूमखुमा नめपाल सरकारकへ राजपऽाゆिकत 

िविश┋ ौめणीकへ सिचव रहनめ ्यवःथा छ । आयへगकへ सゆगठन तािलका अनसूुची–१ मा र 
कमच्ारीह『कへ ःवीकृत दरब्दी सゆ्या अनसूुची–२ मा उ्लめख गिरएकへ छ । 

 1.८  आयへगकへ आ्तिरक कायि्वभाजन, बもठक र िनणय् : 
 ूमखु आयतु र आयतुह『 बीचकへ कायि्वभाजन र िनणय् ूिबया अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान 

आयへग कायि्विध, २०७० बनाई िनि┈त गिरएकへ छ। आ्तिरक कायि्विधका अ्य ्यवःथाह『 
आयへगकへ कायि्विध एवゆ िनणय्ह『┅ारा ्यविःथत गिरएका छन ् । आयへगकへ महाशाखा वा 
अनसु्धान अिधकृतलめ अनसु्धान काय ्स्प┦ गरी सिचव माफ्त स्बि्धत आयतु समष पめश 
गरめकへ कुनも िवषयमा स्बि्धत आयतुबाट आयへगमा पめश गनる आदめश भएका िवषयह『 वा अ्य 
नीितगत िनणय् हनुपुनる िवषयह『कへ कायसू्ची ूमखु आयतुकへ िनदるशनमा सिचवबाट तय गिर्छ। 
यसरी कायसू्ची तयार भएपिछ िवषयकへ गा्भीयत्ा, जिटलता र शीय िनणय्कへ आवँयकतालाई 
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पिर्छめदपिर्छめद--११, , अि्तयार द》ुपयへग अनसु्धान आयへग   वािषक्वािषक्  ूितवめदनूितवめदन,,२०७२२०७२//७३७३

〈ि┋गत गरी ूमखु आयतुकへ िनदるशन अनसुार कुनも पिन समयमा आयへगकへ बもठक बसी िनणय् हनुめ 
्यवःथा छ ।  

1.९  ू्यायへिजत अिधकार अ्तगत् भएका काम कारबाही :  

 नめपाल राजपऽ, ख्ड ६४, सゆ्या ३४, भाग ४ िमित 2071।9।28 मा ूकािशत अि्तयार 
द》ुपयへग अनसु्धान आयへगकへ सूचना बमへिजम ता्लめजङु, पाやचथर, सゆखवुासभा, भへजपरु, सへलखुु् ब,ु 
ओखलढुゆगा, खへटाङ, धािदङ, काॅめपला±へक, िस्धपुा्चへक, नवुाकへट, रसवुा, मनाङ, मःुताङ, गへरखा, 
लमजङु, गु् मी, अघा्खाやची,  हु् ला, जु् ला, मगु,ु डへ्पा, कािलकへट, जाजरकへट, 》कुम,  रへ्पा, स्यान, 
्यूठान, बもतडी, बझाङ, बाजरुा र अछाम गरी ३२ िज्लाका ूमखु िज्ला अिधकारीह『 तथा उत 
िज्लाका िज्ला सरकारी विकल काया्लयका सरकारी विकलह『लाई तへिकएकへ शत ्बमへिजम 
आयへगकへ अिधकार ूयへग गन ्पाउनめ गरी अिधकार ू्यायへजन गिरएकへ छ । 

1.1० बजめट ्यवःथा : 
 यस आिथक् वषम्ा आयへगकへ लािग छु〉ाइएकへ कुल बजめट 》.१,०२,०७,३५,११२।- मा 

》.७३,०१,५७,६४४।०६ पもसा िनकासा भई ्यिペ नも रकम खच ्भएकへ छ भनめ यस अविधस्म 
आयへगमा कुनも पिन बめ》ज ु रहめकへ छもन । साथも आयへगकへ िविनयへजन, िनकासा, खच,् राजःव 
आ्दानी तथा धरほटीकへ िववरण अनसूुची–३ मा ूःततु गिरएकへ छ । 
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ऩरय्छेदऩरय्छेद--२२, , सं्थागत सुृ ढीकयणभा आमोगको रमास  

    
  िावषवकिावषवक  रभतिदेन,रभतिदेन,२०७२२०७२//७३७३  

 

 

 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग रटाचायविु् कामव गने एक भार संिगधाभनक भनकाम हो । 
नेऩारराई रटाचायभतु भरुकुको ाऩभा ्थावऩत गने दूयृवटका साथ आमोगरे सं्थागत यणनीभत मोजना 
(२०१४—२०१९) जायी गरयसकेको छ । सोही अनाुऩ आ्ना कामवहा सचारन गनव रटाचायविु्का 
यणनीभत, मोजना य कामवरभहा तम गयेको छ । आमोगरे रटाचायविु् तीन वकभसभका यणनीभतहा 
(द्डा्भक, भनयोधा्भक तथा रि व्ना्भक) तम गयेको छ । उत यणनीभतहाको ्मािहारयक तथा 
सपर कामाव्िमनका राभग य खासगयीकन द्डा्भक यणनीभतको सपर कामाव्िमनका राभग आमोगको 
ऺभता अभबिृव् भह्िऩूणव यहेको छ।बटाचायज्म कामवहाभा निीनतभ रविभधको रमोग हनु थारेको 
स्दबवभा आमोगराई निीनतभ रविभधहारे मतु फनाउやदग आमोगका दगभनक कामवसचारन तथा अनसु्धान 
स्फ्धी कामवहा सूचना तथा सचाय रविभधभा आधारयत फनाउन तथा आमोगभा कामवयत जनशषतको 
अनसु्धान तथा अभबमोजन ऺभता अभबिृव् गयाउन विगतभा झग आ.ि.०७२।७३ भा विभबन कामवहा 
स्ऩन बएका छन  । आभथवक िषव ०७२।७३ भा आमोगको सं्थागत सुृ ढीकयण स्फ्धभा भन्न 
कामवहा स्ऩन बएका छन  ।  

आमोगभा सूचना तथा सचायस्फ्धी उऩकयणहाको जडान :- मस आभथवक िषवभा आमोगका दगभनक कामव 
सचारनस्फ्धी गभतविभध ्िचाभरत फनाउने रभभा सूचना रविभधभगरी विभबन उऩकयणहा जडान 
गरयएका छन ।मस अ्तगवत दगभनक कामव स्ऩादनभा सहमोगी रविभधदेषख अनसु्धानराई सघाउ ऩु्  माउने 
रविभधहा सभेत यहेका छन  ।मस अ्तगवत Cyber Forensic Equipment, Cyber Lab, के्र तथा ऺेरफीच 
स्फ्धका राभग Video Conferencing य आमोगको सयुऺा तथा अ्म गभतविभध भनयीऺणका राभग 
कामावरम ऩरयसय तथा कामवकऺहाभा CCTV जडान रभखु यहेका छन  । Cyber Forensic Equipment 
तथा Cyber Lab को भा्मभफाट अनसु्धानको भसरभसराभा रभाण जटुाउन विशेष सहमोग ऩु् ने य 
अनसु्धानराई रभाणभा आधारयत फनाउन उऩमोगी हनेु विवास गरयएको छ ।  
आमोगको बडभतक ऩूिावधाय भनभावण :– आमोगको दयफ्दी ऩनुयािरोकन बई कभवचायी सं्मा फढेको 
स्दबवभा आमोगको के्रभा थऩ बिन भनभावण कामव जायी यहेको छ । उत वि्तारयत रशासभनक बिन 
आगाभी आभथवक िषवभबरग स्ऩन हनेु गयी फहिुषीम ठेका भापव त भनभावण बइयहेको छ । ्मसगगयी 
आमोगको ऺेरीम तथा स्ऩकव  कामावरमहा बाडाभा तथा अ्म सयकायी भनकामको बिनभा यहेका कायण 
कामव स्ऩादनभा कदठनाइ आइऩयेको विषमराई भ्मनजय गयी रशासकीम बिन भनभावण कामव गरयएको  
छ । हार आमोगको ऺेरीम कामावरम हेटंडा तथा स्ऩकव  कामावरम इटहयी, फटुिर, नेऩारगज य 
भहे्रनगयका रशासभनक बिनहा भनभावणका रभभा यहेका छन  । उ्रेषखत बिन भनभावणफाट आमोगको 
कामवस्ऩादनभा थऩ सहजता तथा छरयतोऩना आउने विवास भरइएको छ ।  

सडमव ऊजाव रणारी जडान :– आमोगरे दगभनक कामवसचारनभा रविभधहाको गहन उऩमोग गरययहेको 
स्दबवभा वियतुको भनमभभत आऩूभतव अ्माि्मक यहेकोरे ्मसको सभुनषितताका राभग आमोग ऩरयसयभबर 
५०० वकरोिाट ऺभताको सडमव ऊजाव रणारी जडान गने कामव सुु  बएको छ । साथग उत सडमव 
ऊजावको केही अंश यावरम रसायणभा जोभडने ्मि्थासभेत गरयएको छ ।  

ऩरय्छेद– २ 
सं्थागत सुृ ढीकयणभा आमोगको रमास 
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जनशषत विकासस्फ्धी कामव :- आमोगभा कामवयत कभवचायीहाको अनसु्धान तथा अभबमोजन ऺभता 
अभबिृव्का राभग ्िदेशी तथा विदेशी सं्थाहाफाट सचाभरत विभबन ताभरभ तथा रषशऺणभा सहबाभगता 
गयाइएको छ।साथग आमोगरे कभतऩम ताभरभ तथा रषशऺणहा आ्तरयक ाऩभा सभेत सचारन  
गयेको छ ।  

आभथवक िषव ०७२/७३ भा आमोगभा आ्तरयक ाऩभा देहाम फभोषजभ ताभरभ तथा रषशऺण सचारन 
गरयएको छ :- 

भस.नं. ताभरभ सचारन अिभध सहबागीको सं्मा 

१. ष्टंग अऩयेसनस्फ्धी ताभरभ २०७२ साउन १४ देषख १५ ३५ 

२. अभबभखुीकयण ताभरभ २०७२ बार १० देषख ११ १५ 

३. अनसु्धान ऩ्भत तथा विभध 
विषमक एक ददने रषशऺण 

२०७२ असोज १ ६१ 

४. अनसु्धानस्फ्धी आधायबतू 
रषशऺण 

२०७२ ऩसु २९ देषख भाघ ४ १९ 

५. उजयुी ्मि्थाऩन 
रणारीस्फ्धी ताभरभ 

२०७२ पागनु १७ देषख १९ २६ 

६. अनसु्धानस्फ्धी 
अभबभखुीकयण 

२०७२ पागनु २० देषख २१ ९ 

७. ऩोभररावपक उऩमोगस्फ्धी 
एक ददिसीम रषशऺण 

२०७२ चगत ५ ६२ 

८. अनसु्धान अभधकृतहाका राभग 
आधायबतू रषशऺण 

२०७२ चगत १२ देषख १४ ४४ 

९. टागेट आइडेष्टपकेसन ताभरभ २०७३ िगशाख ५ देषख ८ २९ 

 

्मसगगयी आभथवक िषव ०७२/७३ भा आमोगका कभवचायीहा भभर यार तथा अ्तयाववरम संघ 
संगठनहाफाट सचाभरत देहामका ताभरभ, रषशऺण रगामतका कामवरभहाभा सहबागी बएका छन  :-  

भस.नं. ताभरभ कामवरभ सहबागी  
सं्मा 

्थान अिभध 

१. Public Finance Management १ इटरी २७ देषख ३१ जरुाई २०१५ 

२. Young Leaders Training 
Program 

२ जाऩान २८ से्टे्फय १५ अ्टोफय २०१५ 

३. 16th International Anti-
Corruption Conference (IACC) 

१ 

 

भरेभसमा २ देषख ४ से्टे्फय २०१५ 

४. 16th Course on Civilian, Police 
and Military Relations Course 
(CPM16) 

२ इटारीको 
भबसे्ज 

४ नोबे्फय देषख १ भडसे्फय 
२०१५ 
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५. Vital Installation security 
विषमक ताभरभ 

१ बायत २०७२ बार २१ देषख आषवन २  

 

६. The Asian African 
Practisioners' Meeting on the 
Political Finance Regulation 
and Corruption Eradication. 

१ इ्डोनेभसमा २० देषख २२ अ्टोफय २०१५ 

७. 6th Annual Interpol-Star Global 
Focal Points Conference on 

Asset Recovery। 

१ बायत १७ देषख १९ नोबे्फय २०१५ 

 

८. Tibet Autonomous Region 
अ्ममन रभणभा 

३ 

 

चीन २ देषख ७ नोबे्फय २०१५ 

 

९. The 6th Course on Training 
Building (TBO6) French. 

२ इटरीको 
भबसे्ज 

२७ जनियीदेषख १६ पेरअुयी 
२०१६ 

१०. Capacity Building Program for 
the Nepali commission for the 
Investigation of Abuse of 
Authority (Nepal)" 

१२ दषऺण कोरयमा ६ देषख १५ भडसे्फय २०१५ 

११. Fourth Gender Protection 
Course (GP04). 

३ इटरीको 
भबसे्ज 

 

९-२२ भाचव २०१६ 

१२. Course on Civilian, Police & 
Military in PSos (CPM18). 

३ इटरीको 
भबसे्ज 

९-२२ भाचव २०१६ 

१३. Disaster Management course. १ बायत ४-१८ भडसे्फय २०१६ 

१४. Course on Document 
Examination for Criminal 
Justice Functionaries. 

१ बायत ९-११ भडसे्फय २०१६ 

१५. Investigation of 
Cyber/Computer Crimes 
Including Mobile Forensics and 
Plastic Card/E-Banking Frauds. 

१६ 

 

बायत १५-२६ िेफअुयी २०१६ 

१६. Conference on Safety of 
Powered Two-wheeler. 

१ बायत िेफअुयी १२ देषख १६ स्भ 

२०१६ 

१७. Invitation to a Reunion 
Program for GRIPS Graduates 
of 2000 to 2004 

१ जाऩान पेरअुयी २८ देषख ४ भाचव २०१६  

१८. Governance and Anti-
Corruption: The Methods and 
Tools Behind an Effective 
Anti-Corruption Strategy. 

१५ थाइ्मा्ड २ देषख ८ भे २०१६  

१९. International Cooperation in 
Capability Building for 
Developing Countries 

४ चीन ५ देषख २५ भे २०१६ 

२०. Investigations of Cases of 
Abuse of Official Position, 
Illicit Enrichment Including 
Procurement and Contract 

१५ बायत ९ देषख २० भे २०१६ 
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Frauds 

२१. Governance and Anti-
Corruption: The Methods and 
Tools Behind an Effective 
Anti-Corruption Strategy 

१५ थाइ्मा्ड २३ देषख २९ भे २०१६ 

२२. Governance and Anti-
Corruption: The Methods and 
Tools Behind an Effective 
Anti-Corruption Strategy 

१५ थाइ्मा्ड १३-१८ जनु २०१६ 

२३. Seminar on Public 
Administration for Civil 
Servants of Asian Countries 
2016 

६ चीन २१ जनुदेषख ११ जरुाई  २०१६ 
स्भ 

२४. Singapore's Anti-Corruption 
Strategies  

२ भसंगाऩयु २६ जनुदेषख १ जरुाई २०१६ 
स्भ 

२५. Governance and Anti-
Corruption: The Methods and 
Tools Behind an Effective 
Anti-Corruption Strategy 

२६ थाइ्मा्ड २७ जनुदेषख ३ जरुाई २०१६ 
स्भ 

२६. International Anti-Corruption 
Academy (IACA) Summer 
Academy Training Program 

१ अवरमा १ जरुाईदेषख ८ जरुाई २०१६ 
स्भ 

  



    11 ऩरय्छेदऩरय्छेद--३, ३, आमोगका अ्तयाववरम स्फ्ध तथा सहकामवहा 

    
  िावषवकिावषवक  रभतिदेन,रभतिदेन,२०७२२०७२//७३७३  

 

 

 

 

 

 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (१) रे आमोगराई 
रटाचाय भनिायण िा भनम्रण गने उदे्मरे गठन बएका यावरम िा अ्तयाववरम सं्थासやग आि्मक 
सभ्िम कामभ गनव तथा ्म्ता सं्थासやग आऩसी स्फ्ध य सहमोग िृव् गनव स्ने ्मि्था गये 
फभोषजभ आमोगरे विगतदेषख नग रटाचाय भनम्रण स्फ्धभा विभबन कामवहा खासगयीकन ऩाय्ऩरयक 
सहमोग, सूचना आदान रदान, जनशषत विकास ज्ता ऺरेभा ऺेरीम तथा अ्तयाववरम सहमोग, सभ्िम य 
सहकामवस्फ्धी कामवहा गदれ आएको छ । ्मसगगयी आमोगको सं्थागत यणनीभत (२०१४-२०१९) 
अ्तगवत ऩभन अ्तयाववरम स्फ्ध वि्ताय य साझेदायी रि व्नराई ऩरयऩूयक यणनीभतको ाऩभा अंगीकाय 
गरयएको छ। जस अ्तगवत रटाचाय भनम्रणभा संर्न विभबन अ्तयाववरम संघसं्था तथा संगठनहाको 
सद्मता रात गने य सहकामव रि व्न गने, रटाचायविु्को विव्माऩी अभबमानका राभग विभबन 
अ्तयाववरम स्भेरन, गो┌ी तथा फगठकहाभा सहबाभगता वि्ताय गने एिं रटाचाय भनम्रणका राभग 
विभबन ऺेरीम य अ्तयाववरम स्भेरन तथा फगठकहाको आमोजना गयी अ्तयाववरम स्फ्ध य सहकामव 
वि्ताय गने उदे्म यहेको छ । उत उदे्म अनाुऩ नग आमोगफाट अ्तयाववरम स्फ्ध तथा 
सहकामवहा अभबिृव् स्फ्धभा आभथवक िषव ०७२/७३ देहामका गभतविभधहा बएका छन  :- 
 

१. भाननीम रभखु आमतुको िगदेषशक रभण 

रटाचाय भनम्रणका स्फ्धभा दईु ऩऺीम सहमोग य सहकामव अभबिृव् गने भसरभसराभा भाननीम रभखु 
आमतु रोकभान भसंह काकीरे आभथवक िषव ०७२/७३ भा देहामका भरुकुहाको रभण गनुवबएको  

छ :-  

 

र.सं. देश रभण अिभध भनभ्रणा गने भनकाम/ऩदाभधकायी 

1.  भत्फत २-७ नोबे्फय २०१५ अरी रा्तको गबनवय 

2.  िा्स १२-१४ जनु २०१६ Central Service of Prevention of 

Corruption & OECD 

3.  इटारी १५-१६ जनु २०१६ Italian Anti-Corruption National 

Authority (IACA) 

4.  भोनाको १७-१९ जनु २०१६ भोनाको उ्च अदारत 

5.  ऩोच ुवगर २०-२२ जनु २०१६ Court of Auditors 

  

उष्रषखत रभणहाका रभभा स्फष्धत भरुकुहासやग रटाचाय भनम्रण य सशुासन रि व्नका 
राभग दिऩऺीम स्फ्ध वि्ताय तथा सहकामव अभबिृव् गने स्फ्धभा छरपर बएको भथमो । 

(२) भाननीम रभखु आमतुसやग नेऩारष्थत कूटनीभतक भनमोग रभखुहाको बेट:- 

आमोगका भाननीम रभखु आमतुसやग आ.ि. ०७२/७३ भा देहामफभोषजभका कूटनीभतक भनमोगका 
रभखुहारे आमोगभा बेट गनुवबएको भथमो । 

ऩरय्छेद– ३ 
आमोगका अ्तयाववरम स्फ्ध तथा सहकामवहा 
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  िावषवकिावषवक  रभतिदेन,रभतिदेन,२०७२२०७२//७३७३  

 

र.सं. भनकाम/ऩदाभधकायी भभभत 

1.  संमतु यारसंघ विकास कामवरभका नेऩार भनमोगका भनदेशक 
Renaud Myer 

२०७२ साउन १ गते 

2.  नेऩारका राभग रीरंकाका याजदूत भहाभवहभ W.M. Senevirathna २०७३ जेठ २८ गते 
3.  नेऩारका राभग िा्सका याजदूत भहाभवहभ Yves Carmona २०७३ जेठ २५ गते 

 

उत अिसयभा दिऩऺीम वहत, सशुासन य रटाचाय भनम्णका विषमभा छरपर बएको भथमो । 

   

(३) अ्तयाववरम सबा स्भेरनभा सहबाभगता    
Conference of the state parties to the United Nations Convention against Corruption भा 
नेऩारको सहबाभगता :- 

२१ अ्टोफयदेषख ६ नोबे्फय २०१५ स्भ ुसी भहासंघको से्ट वऩटसवफगवभा आमोषजत  
Conference of the state parties to the united nations Convention against Corruption  छगठं सर 
तथा Annual conference and General Meeting of the international Association of International 

Anti-Corruption Authorities (IAACA) भा भाननीम आमतु केशिरसाद फयारको नेतृ् िभा नेऩारी 
रभतभनभधभ्डररे सहबाभगता जनामो । रभतभनभधभ्डरका अ्म सद्महाभा कानून, ्माम तथा 
संसदीम ्मि्था भ्रारमका सषचि बेषयाज शभाव, आमोगका सहसषचि री कृ्णहरय ऩु् कय तथा 
उऩ्मामाभधिता री ऩदभयाज ऩा्डे य रधानभ्री तथा भष्रऩरयषद कामावरमका उऩ-सषचि री 
केशियाज ढकार यहनबुएको भथमो । 

नेऩारको तपव फाट कामवरभभा याषखएको General Statement भा रटाचायविु्को भहासष्धराई 
विवरे रटाचायविु्को एकीकृत ढाやचाको ाऩभा ्िीकाय गयेको य नेऩाररे सभेत मसराई रटाचाय 
भनम्रणको भागवदशवक सोचको ाऩभा भरएको धायणा ्मत गरयएको भथमो । साथग मसरे संगदठत 
अऩयाध, रागू औषध ओसायऩसाय, भानि फेचभफखन, भरुा भनभवरीकयण तथा आतकंिादका विु् 
अ्तयाववरम हातेभारोराई अभबिृव् गनव सघाउ ऩु्  माउने कुया उ्रेख गरयएको भथमो । रटाचायरे 
आभथवक िृव्, ्थावम्ि, ददगो विकास, रोकताष्रक भू्म य भा्मता, शाष्त य सयुऺा तथा कानूनी 
शासन फहारीभा सभेत आघात ऩु्  माउने त्मराई भनन गयेय नग भहासष्धका रािधानहाराई रागू 
गनव विभबन उऩामहा अिर्फन गरयएको त्म र्ततु गरयएको भथमो । ६६ देशका १२० जना 
रभतभनभधहाको सहबाभगता यहेको उत कामवरभरे रटाचाय भनम्रणका स्फ्धभा विभबन 
Resolution हा ऩारयत गयेको य २०१६ को Conference and General Meeting चीनको फेइषजङभा 
आमोजना गने भनणवम गयी से्टवऩटसवफगव घोषणाऩर जायी गदれ सभाऩन बएको भथमो । 

ADB/OECD Anti-Corruption Initiative  भा आमोगको सहबाभगता :- 
१८ देषख २० नोबे्फय २०१५ स्भ भंगोभरमाको याजधानी उरनओटयभा ADB/OECD Anti-

Corruption Initiative for Asia and the Pacific तथा भंगोभरमा सयकायको आमोजनाभा बएको फीसं 
्टेरयङ सभूहको भभवटङ तथा तेरं ऺेरीम सेभभनायभा भाननीम आमतु री याजनायामण ऩाठकको 
नेतृ् िभा नेऩारी रभतभनभधभ्डररे सहबाभगता जनामो । रभतभनभधभ्डरका अ्म सद्महुभा 
आमोगका सहसषचि फेगे्रयाज शभाव ऩडडेर तथा उऩ्मामाभधिता री ईवयीरसाद ढकार यहनबुएको 
भथमो । उत कामवरभभा भाननीम आमतुरे नेऩारको नमाや संिगधाभनक ्मि्थाको ऩरयरे्मभा 
आमोगको बभूभकाभा अ्तयाववरम सहमोगतपव  जोड ददनबुमो । Regional Seminar अ्तगवत नग 
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  िावषवकिावषवक  रभतिदेन,रभतिदेन,२०७२२०७२//७३७३  

सचाभरत Pilot Meeting of the Law Enforcement Practitioners Network भा Illicit Financial Flows 

तथा Asset Recovery स्फ्धभा नेऩारी कानूनी ्मि्थाको फायेभा सभेत जानकायी गयाइएको  
भथमो ।  

आमोगका भाननीम आमतुहाको थाइ्मा्ड रभण :- 
आ.ि. ०७२/७३ भा Asian Institute of Technology (AIT), थाइ्मा्डभा आमोगका कभवचायीहाको 
अनसु्धान तथा अभबमोजन ऺभता अभबिृव्का राभग Training Program on Governance and Anti-

Corruption: The Methods and Tools Behind an Effective Corruption Eradication Strategy विषमक 
ताभरभ कामवरभहु सचारन बएको य उत कामवरभहाको सभाऩनको अिसयभा आमोगका 
भाननीम आमतुहाको सभेत उऩष्थभत यहेको भथमो ।  

(१) भाननीम दीऩ फ््मात       भभभत २०७३।१।२४ देषख २८ 

(२) भाननीम डा. साविरी थाऩा गुु ङ   भभभत २०७३।२।१४ देषख १८  

(३) भाननीम निीनकुभाय षघभभये    भभभत २०७३।२।३१ देषख आषाढ ४ 

(४) भाननीम गणेशयाज जोशी    भभभत २०७३।३।१७ देषख २२                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 
 
 



14   िावषवकिावषवक  रभतिदेनरभतिदेन, , २०७२०७22//७७33  ऩरय्छेदऩरय्छेद--४४, , रटाचाय भनम्रणका भनयोधा्भक य रि्वना्भक रमासहा 

    

 

 

 

 

 

 

 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) भा रटाचाय तथा 
अनषुचत कामव हनु नददनका राभग भनयोधा्भक उऩामहाको खोजी, अनसु्धान य रवरमा विकास तथा 
त्स्फ्धभा जानकायी अभबिृव् गनव आमोगरे आि्मक ठानेका रि व्ना्भक कामवहा गनव स्ने 
्मि्था यहेको छ ।  

आमोगको सं्थागत यणनीभत (२०१४-२०१९) रे सभेत भनयोधा्भक य रि व्ना्भक उऩाम अ्तगवत 
विभबन वरमाकराऩहा ऩवहचान गयेको छ । जस अ्तगवत रटाचायको जोषखभऩूणव ऺेर तथा वियभान 
ऩ्भतभा रटाचायका रभखु कायणहाको ऩवहचानभा जोड ददने, रटाचाय ्मूनीकयण य भनयोधका राभग 
सयकायरे अऩनाउनऩुने उऩामहाका फाये सयकायराई नीभतगत सझुाि ददने य रटाचाय भनम्रणका राभग 
विभबन भनकामहाफाट स्ऩादन हनेु रमासहाफीच सभ्िम य भतनको अनगुभन तथा भू्मांकन गने ज्ता 
विषमहाराई भनयोधा्भक उऩाम अ्तगवत र्ताि गरयएको छ । ्मसगगयी रटाचाय भनम्रणका राभग 
याजनीभतक इ्छा शषत य रभतफ्ता अभबिृव्का राभग अरसय हनेु य सशुासन ्थाऩना तथा 
रटाचायविु् जनचेतना अभबिृव् गनव रमासयत नागरयक सभाज तथा विभबन भनकामहासやग सहकामव 
रि व्न य सहमोग अभबिृव् गने ज्ता वरमाकराऩराई रि व्ना्भक उऩामको ाऩभा र्ताि  
गरयएको छ। 

भनयोधा्भक कामवरभ अ्तगवत आमोगरे ्मािसावमक य संगदठत ऺेरको आचायसंवहता तजुवभा गयी रागू 
गयाउने रमन गदれ आएको छ । मसरभभा विभबन भ्रारम/भनकामहाभा पोकर ्िाइ्ट तोकी 
भतनीहा भापव त आचायसंवहताको भनमभभत अनगुभन गने कामव बएको छ । यावरम गडयिका 
आमोजनाहाको कामाव्िमनराई च ु् त तु् माउन भतनको आिभधक अनगुभन गरयएको छ । बडभतक 
ऩूिावधायहाको भनभावण, भभवत स्बाय य ्मि्थाऩनभा गणु्तय कामभ गनव, भनभावणाधीन संयचनाहाराई 
मथासभमभा स्ऩन गनव य सािवजभनक खरयद रणारीभा देषखएका विकृभतहा भनम्रण गनव आमोगरे 
आमोजना र्तािदेषख नग भनय्तय अनगुभन गने नीभत भरएको छ ।  

्थरगत ाऩभग विभबन अनसु्धान टोरीहा ऩरयचारन गयी रटाचायविु्को अनगुभनराई ऩरयणाभभखुी 
तु् माउने विषमभा ऩभन आमोग सवरम यहやदग आएको छ । मसका राभग ऺेरीम य स्ऩकव  
कामावरमहाराई विशेष ाऩभा ऩरयचाभरत गरयएको छ । सािवजभनक भनकामहाभा SOP तमाय गनव 
रगाउने य दद्दशवन, कामवविभध िा विभनमभ फनाई कामवस्ऩादनराई सयरीकयण गनव रगाउने विषमभा 
ऩभन आमोगरे जोड ददやदग आएको छ । आमोगरे आपूराई रात हनेु गनुासाहाको ऩरयभाण, विषमको 
गा्बीमवता य ्मसफाट ऩनव स्ने रबाि सभेतराई ृवटगत गयी विशेषत: षशऺा, ्िा््म, बभूभ रशासन, 
नागरयकता, याहदानी, िगदेषशक योजगाय य अ्मागभन रगामतका आभनागरयकको जनजीिनसやग र्मऺ 
सयोकाय यान ेऺेरहाराई राथभभकताभा याखी अनगुभन गदれ आएको छ । 

कय सजार फावहय यहेका ्मािसावमक पभव, क्ऩनी, ऩेशागत ्मषत िा सं्था य नमाや कयदाताराई 
कयको दामयाभा ्माउन, ्मून विजकीकयणराई भनम्रण गनव य कय ब्साय िा कुनग ऩभन रकायको 
याज्ि छरी गने कामवराई भनु्सावहत गनव स्फष्धत भनकामसやग सहकामव गयी अनगुभन य कायफाही गने 

ऩरय्छेद– ४ 
रटाचाय भनम्रणका भनयोधा्भक य रि व्ना्भक रमासहा  
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नीभत भरएको छ ।  
सािवजभनक भनकामभा कामवयत ऩदाभधकायीहाभा षज्भेिायी य जिापदेवहता फहन नगने तथा सभमभा भनणवम 
नगने रिृषिराई भनु्सावहत गने विषमराई आमोगरे राथभभकताभा या्दग आएको छ । सािवजभनक सडक 
वि्ताय तथा ऩनुभनवभावण, मातामात य वियतु रगामतका अ्म ऩूिावधायको भनभावण, भतनीहाको गणु्तय 
कामभ यान ेविषम य सभमभग आमोजना स्ऩन गनुवऩने कुयाभा ऩभन आमोगरे चासो या्दग आएको छ । 
्मसगगयी फजाय अनगुभन, विविध तह य रकृभतका ऩयीऺाहाभा कामभ यानऩुने ्मूनतभ भमावदा य विभबन 
विषम स्फष्धत उ्चषशऺाका राभग ऩारना गनुवऩने भाऩद्ड रगामतका विषमहाराई ऩभन आमोगरे 
राथभभकताका साथ अनगुभन गदれ आएको छ । नेऩार सयकायराई रटाचाय भनम्रणका राभग अथवऩूणव 
सझुािहा ददई ्मसको कामाव्िमनको भनमभभत अनगुभन सभेत गरयएको छ । 

साथग आमोगरे रि व्ना्भक यणनीभत अ्तगवत ऩभन विभबन वरमाकराऩहा सचारन गयेको छ । 
जसअ्तगवत रटाचाय भनम्रणस्फ्धी अ्तयवरमा/गो┌ी सचारन, साभदुावमक षशऺास्फ्धी ्थरगत 
कामवरभ सचारन, ऩरऩभरका तथा एप.एभ. सभेतफाट स्देशभूरक सूचनाहा रकाशन/रसायण, रो्मोय 
एिभ  ऩोटय ऩ््रेट ज्ता साभरीको छऩाइ तथा वितयण य भनमभभत ाऩभा रटाचायविु्का भह्िऩूणव 
रेख यचनाहा सभािेश बएका ऩषु्तकाहा रकाशन गने गरयएको छ । ्मसका अभतरयत आमोगरे 
साभाषजक सजार भापव त रि व्ना्भक वरमाकराऩहाराई रबािकायी तु् माउन विभबन सयकायी तथा 
गगयसयकायी भनकामसやग कामवसंजार ्थावऩत गने रमन ऩभन गदれ आएको छ । नागरयक सभाजसやग स्फ्ध 
फढाउने कुयाभा ऩभन आमोगरे जोड ददंदग आएको छ । ्मािसावमक संगठन, फवु्जीिी तथा यावरम 
जीिनका विषशट नागरयकसやग स्फ्ध ्थाऩना गयी रटाचायविु् िाताियण फनाउने, सदाचायरभतको 
आ्था फढाउने य सशुासनभा मथास्बि फढी मोगदान ददनभा आमोगरे सवरमता देखाउやदग आएको छ । 
मसका अभतरयत रटाचायविु्का यावरम य अ्तयाववरम ददिसहाराई आमोगरे विशेष ब्मताका साथ 
स्ऩन गदれ आएको छ।म्ता वरमाकराऩहारे आमोगको कामवस्ऩादनराई रबािकायी तु् माउन भार 
नबई  रटाचायविु्को अभबमानराई जन्तयस्भ ऩयु    माउन सभेत भह्िऩूणव मोगदान गयेको छ । 
्मसफाहेक आमोगको काभकायफाहीराई रबािकायी फनाउन विभबन सयकायी य गगयसयकायी 
भनकामहासगやको सहकामवराई य सभझदायीराई सुृ ढ फनाउनेतपव  सभेत भनमभभत रमासहा हुやदग आएको 
छ । 
भनयोधा्भक य रि व्ना्भक कामव अ्तगवत आ.ि. ०७२।७३ भा भन्न फभोषजभका गभतविभधहा  
सचारन बएका छन  : 

(क) सभ्िम फगठकहाको आमोजना : 
 विभबन भनकामका रभखु तथा षज्भेिाय ऩदाभधकायीहाराई आमोगभा फोराई भाननीम रभखु 

आमतु य भाननीम आमतु्मूहाको सभऩुष्थभतभा ती भनकामहाफाट रदान बइयहेको सेिा 
रिाहको अि्था, सभ्मा तथा चनुडतीहा एिं सभाधानका उऩामहाको विषमभा सभ्िम फगठक 
तथा अ्तयवरमा कामवरभहा सचारन गयी आि्मक भनदेशन, स्राह य सझुाि भापव त 
सहजीकयणको रमन गरयएको छ । 

 आ.ि. ०७२।७३ भा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगफाट बएका सभ्िमा्भक फगठकहा 

भस.नं. भभभत विषम भनणवम 

१. 2072.10.14 नेऩार िामसेुिा भनगभ य नेऩार 
नागरयक उडमन राभधकयणसやग 
भरबिुन अ्तयाववरम विभान 

फगठकभा छरपर बई भडषखक रभतफ्ता रात 
बएको, भरषखत भनणवम नबएको । 
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्थरभा सेिा रिाह स्फ्धभा । 

2. 2072.10.20 भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थर 
सधुाय आमोजना स्फ्धभा । 

फगठकभा  छरपर बई भडषखक रभतफ्ता रात 
बएको, भरषखत भनणवम नबएको । 

3. 2073.03.15 विभबन भनकामहाफाट हनेु सेिा 
रिाहका स्फ्धभा रात 
गनुासाहा । 

आमर भनगभरे Fast Track फाट आि्मक खरयद 
रवरमा अिर्फन गयेय आमर भनगभका राभग 

आि्मक ऩने AIR Filter DP Gauges, Hoses Pipe 

फाउजय रगामतका साभानहा आि्मकतानसुाय 
Replace गने । 

CAAN रे Technical Team भगाएय १ भवहनाभबर 
हिाई इ्धनसやग स्फष्धत विषमहाको Audit गने 

आि्मकतानसुाय ऩययार भ्रारमरे 
सयोकायिारासやग त ुु ्तग कूटनगभतक सभ्िम गने। 

आऩूभतव भ्रारमरे विषमको संिेदनशीरता य 
विषमको गा्बीमवता हेयी त्कार आमर भनगभसやग 
सभ्िम गयी आमर भनगभको procurement fast 

track फाट गयाई इिेहादको Audit य Oil Safety य 
Security को विषम स्फोधन गने । 

४. 2073.2.10 ज्गा जभभनको ्मि्थाऩन सभाज क्माण ऩरयषदको ्िाभभ्िभा बकुृटीभ्डऩ 
ऩरयसयभा यहेका घय, टहया, ्टर, चडय रगामतका 
ऺेरहाको बाडा यकभ रमोगकतावरे संघसं्था तथा 
्मषतहाफाट अविर्फ असरु पयौट गयाउन तपव  
आि्मक कायफाही गने । 

५. 2072.5.1 अनभुभत नभरई सचारन बएको 
अ्ऩतारहाका स्फ्धभा । 

सचारन अनभुभत नभरई सचारनभा यहेका 
अ्ऩतारहाको फायेभा स्फष्धत भनकामफाट 
अनगुभन गने य कानून फभोषजभ कायफाही गयी 
आमोगराई जानकायी ददने । 

६. 2072.5.9 भनजी अ्ऩतारहाको सचारन 
एिं अनभुभत य सचारनभा 
यहेको भनजी अ्ऩतारहाभा 
CTEVT फाट ्िीकृभत नभरई 
सचारन बइयहेको कामवरभ 
स्फ्धभा । 

आि्मक यावरम ्िा््म ऐन तजुवभा गनव, अनभुभत 
नभरने, निीकयण नगने सं्थाहाराई कायफाही गनव 
य भनजी अ्ऩतार सचारन स्फ्धी भाऩद्ड 
2070 भा ऩरयभाजवन गनव ्िा््म भ्रारमराई 
रेखी ऩठाउने । 

७. 2072.11.2 भ्रारमफाट र्मेक आ.ि.भा 
साभदुावमक अ्ऩतारहाराई 
ददंदग आएको अनदुानको  
विषमभा । 

अनगुभन साधनको ाऩभा भ्रारमफाट चेक भरट 
तमाय गने । 
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८. 2072.9.22 O & M Survey स्फ्धभा । नेऩार सयकाय कामव विबाजन भनमभािरी फभोषजभ 
िाषण्म तथा आऩूभतव भ्रारम अ्तगवत 
भहािाषण्म दूतािास कोरकाताभा 
उऩभहािाषण्मदूत (उऩ-सषचि)  ऩद कामभ 
यहेको य ऩययार भ्रारमको संगठन संयचनाभा 
उऩभहािाषण्म दूत कामभ बएको देषखएकोरे 
सोही फभोषजभ ऩययार भ्रारमको O & M Survey 

गयी भभरान गनव उऩमतु हनेु । 

अ्तयाववरम ्माऩाय कूटनीभतको सचारन य रि व्न 
गने कामवको राभग जेनेबा य कोरकिा ष्थत 
भनमोगहाभा मस अषघ हनेु गये झग िाषण्म 
भ्रारमभा कामवयत कभवचायीफाटग अनबुि य 
मो्मता रगामतको आधायभा छनडट हनेु गयी 
भाऩद्ड फनाई ऩययार भ्रारमरे साभा्म 
रशासन भ्रारमको सभ्िमभा िाषण्म 
भ्रारमफाट छनडट बएको उऩसषचिराई सुिा 
ऩद्थाऩन गनव उऩमतु हनेु । 

९. 2072.10.6 नेऩार आमर भनगभफाट 
बइयहेको इ्धन आऩूभतव, भड्दात 

य वितयण स्फ्धभा । 

इ्धन आऩूभतव वितयण रणारी ऩायदशी फनाउन 
िाषण्म भ्रारम, आऩूभतव भ्रारम तथा नेऩार 
आमर भनगभरे रबािकायी संम्रको ्मि्था गयी 
सो को जानकायी आमोगभा गयाउने । 

अ्माि्मक सेिाहाराई राथभभकता ददई भनषित 
भाऩद्ड य रवरमाफाट इ्धन तथा ्मास वितयण 
कामव सहज फनाउने । 

िाषण्म भ्रारम, आऩूभतव भ्रारम तथा नेऩार 
आमर भनगभ ज्ता स्फ् भनकामरे ब्डायण गने 
ऺभता, इ्धन/्मासको वितयणभा बएको 
अभनमभभतता, कारोफजायी रगामतका विषमको 
उजयुीहाको त्कार स्फोधन गने ्मि्था 
भभराउने । 

इ्धन तथा ्मासको वितयणभा भनमभभत य 
रबािकायी अनगुभनफाट अभनमभभतता हनु नददई 
आभ नागरयकरे इ्धन तथा ्मास सहज ाऩभा रात 
गने ्मि्था भभराउने । 

१०. 2072.6.28 विदेशष्थत नेऩारी भनमोगहाभा 
कामवयत ऩदाभधकायी/ 
कभवचायीहारे भनऩयी बिा 
खाएको स्फ्धभा। 

ऩययार भ्रारमराई फेुज ु पयौट गनव रेखी 
ऩठाउने । 
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1१. 2073.2.4 ऩययार भ्रारमका 
कभवचायीहारे िगदषशक बिा 
िाऩतको कयमो्म आमभा 
आमकय नभतयेको फाये ।  

ऩययार भ्रारमराई आमकय ऐन 2058 तथा 
नेऩार सयकायको भनणवम फभोषजभ िगदेषशक बिाभा 
ऩूया गनुवऩने रवरमा ऩूया गयी कयमो्म आम बएभा 
ऩदाभधकायी य कभवचायीहारे या्मराई भतनुवऩने 
आमकय भतने ्मि्था भभराउने । 

1२. 2072.12.18 यावरम भफभा सं्थान स्फ्धभा । यावरम भफभा सं्थानका कभवचायीरे भरएको 
रो्साहन बिा फाऩतको यकभ कभवचायीको चगर 
भवहनाको तरफ बिाफाट असरु उऩय गने य भफभा 
सं्थानको रेखाऩयीऺण ६ भवहनाभबर गयाउने । 

1३. 2072.12.19 यावरम भफभा सं्थान स्फ्धभा । यावरम भफभा सं्थानको आ.ि.068।69 देषख 
आ.ि.070।71 स्भको रेखाऩयीऺण गयाउने य 
रो्साहन बिा असरु उऩय गने ।  

१४. २०७२।१२।८ नगयऩाभरकाहा भबर भनभावण हनेु 
घयको न्साऩास भाऩद्डको 
ऩारना स्फ्धभा । 

 

(ख)  आमोगफाट स्ऩन बएका रफ्वना्भक कामवरभहा 

 आ.ि. ०७२/७३ भा रटाचाय भनम्रण स्फ्धभा सचाभरत विभबन रफ व्ना्भक कामवरभहा 
भन्न फभोषजभ यहेका छन । 

 १. अ्तवरव मा य छरपर 

र.स
. 

कामवरभ सचारन 
गने भनकाम 

कामवरभ सचारन बएका षज्राहा कामवरभ 
सं्मा 

सहबागी 
सं्मा 

१. ऩूिावचर ऺेरीम 
कामावरम य अ्तगवत 

धनकुटा, ता्रेजङु, ऩाやचथय,  इराभ, संखिुासबा, बोजऩयु, 

भसयाहा, सतयी, उदमऩयु, झाऩा, भोयङ, सनुसयी, सोर,ु 

ओखरढंुगा, खोटाङ, तेरथभु । 

16 1857 

२. भ्मभाचर ऺेरीम 
कामावरम य अ्तगवत 

दोरखा, याभेछाभ, धाददङ, भस्धऩुा्चोक, कार,े षचतिन, 

निुाकोट, यसिुा, भकिानऩयु, फाया, ऩसाव, यडतहट । 

12 852 

३. ऩषिभाचर ऺेरीम 
कामावरम य अ्तगवत 

तनहुや, ्मा्दी, फा्रङु, भु् ताङ, ्मा्जा, रभजङु, भनाङ, 

गोयखा, ऩिवत, कवऩरि्त,ु निरऩयासी, ुऩ्देही, अघावखाやची, 
ऩा्ऩा, गु् भी । 

17 1538 

४. भ्म ऩषिभाचर 
ऺेरीम कामावरम य 
अ्तगवत 

काभरकोट, जु् रा, भगु,ु जाजयकोट फाやके, दाङ, फददवमा, 
डो्ऩा, सखेुत, दगरेख, हु् रा, ुकुभ, स्मान । 

17 1812 

५. सदूुय ऩषिभाचर 
ऺेरीम कामावरम य 
अ्तगवत 

कग रारी, क्चनऩयु, फझाङ, फगतडी, दाच ुवरा, डडेरधयुा, डोटी, 
अछाभ, फाजयुा । 

9 1193 

 ज्भा   ६१ ७२५२ 

2.साभदुावमक षशऺा कामवरभ 

र.स
. 

कामवरभ सचारन 
गने भनकाम 

कामवरभ सचारन बएका षज्राहा कामवरभ 
सं्मा 

सहबागी 
सं्मा 

१. मोजना तथा काठभाडं २ २१९ 
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अ्तयाववरम स्फ्ध 
भहाशाखा 

२. ऩूिावचर ऺेरीम 
कामावरम य अ्तगवत 

धनकुटा, ता्रेजङु, ऩाやचथय, इराभ, संखिुासबा, बोजऩयु, 

भसयाहा, सतयी, उदमऩयु, झाऩा, भोयङ, सनुसयी, सोरखुु् ि,ु 

ओखरढंुगा, खोटाङ, तेरथभु । 

61 6981 

३. भ्मभाचर ऺेरीम 
कामावरम य अ्तगवत 

दोरखा, याभेछाऩ, धाददङ, भस्धऩुा्चोक, कार,े षचतिन, 

निुाकोट, यसिुा, भकिानऩयु, ऩसाव, यडतहट, फाया, धनषुा, 
भस्धरुी, सरावही, भहोियी । 

61 6541 

४. ऩषिभाचर ऺेरीम 
कामावरम य अ्तगवत 

तनहुや, ्मा्दी, फा्रङु, भु् ताङ, ्मा्जा, गोयखा, ऩिवत, 

का्की, रभजङु, कवऩरि्त,ु निरऩयासी, अघावखाやची, 
ुऩ्देही, ऩा्ऩा, गु् भी । 

61 1161 

५. भ्म ऩषिभाचर 
ऺेरीम कामावरम य 
अ्तगवत 

सखेुत, जाजयकोट, स्मान, यो्ऩा,  फाやके, फददवमा, दाङ 
। 

61 1169 

६. सदूुय ऩषिभाचर 
ऺेरीम कामावरम य 
अ्तगवत 

फाजयुा, अछाभ, फगतडी, फझाङ, दाच ुवरा, डोटी, धनगढी । 66 6111 

 ज्भा  ७८ ९०२१ 

3. पोकर ्िाइ्ट फगठक :  

 आमोगफाट बएका भनणवमहा कामाव्िमनको सभीऺा गनव तथा रटाचाय ्मूनीकयणका राभग 
सभसाभवमक विषमहा स्ि्धभा विभबन भ्रारम/भनकामका षज्भेिाय ऩदाभधकायीहा तथा 
पोकर ्मषतहासやग आ.ि. ०७२।७३ भा १६ िटा फगठकहा स्ऩन बएका छन  । 

4. ऩरऩभरका तथा एप.एभ. सभेतफाट स्देशभूरक सूचनाहा रसायण :  
 आमोगरे आ्नो िेफ ऩेज, पेसफकु तथा ्िीटयको भा्मभफाट एिं आमोगका ऺेरीम तथा स्ऩकव  
 कामावरमहाफाट आ-आ्ना कामव ऺेरका ्थानीम ऩरऩभरका तथा एपएभ येभडमोहा भापव त 
 रटाचायका विु्भा जनभत भसजवना गने उदे्मरे विभबन स्देशभूरक सूचनाहा रसायण गने 
 गयेको छ । आमोगरे रटाचाय वियोधी जनचेतना अभबिृव् गनव विभबन रकायका रचाय साभरीहा 
 रकाशन गयी वितयण सभेत गने गयेको छ ।  
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आमोगभा र्मेक िषव उजयुीको सं्मा फ्दो रभभा यहेको छ । विगत चाय आभथवक िषवभा (०६९/७० 
देषख ०७२।७३) आमोगभा ऩयेका उजयुीहाको विलषेण गदाव सफगब्दा फढी उजयुी षशऺा भ्रारम, 
संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम य बभूभसधुाय तथा ्मि्थाऩन भ्रारम अ्तगवतका 
भनकामहाफाट बए गयेका काभकायफाही स्फ्धभा यहेको देषख्छ । त्ऩिात ्िा््म ऺेर, याज्ि 
रशासन, गृह रशासन, बडभतक ऩूिावधाय, कृवष तथा िनऺेरसやग स्फष्धत उजयुीहा सभेत अभधक यहेको 
छ।आमोगफाट बएको छानभफन, अनसु्धान य अनगुभनफाट उष्रषखत भनकामहा तथा अ्म सािवजभनक 
भनकामको कामवस्ऩादनभा देहाम रकृभत य ्िाऩका रटाचायज्म य अभनमभभत कामवहा बएको देषखएको 
छ ।   

(क) षशऺा ऺरे :- 
आमोगफाट बएका अनसु्धानका रभभा षशऺक कभवचायीहारे सेिा रिेश, फढुिा तथा वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ ऩद रात गने रमोजनका राभग नकरी शगषऺक रभाणऩर ऩेश गने 
गयेको, षशऺक ऩदभा भनमषुतका राभग झठुा अ्माऩन अनभुभतऩर रमोग गयेको, स्फष्धत 
भनकामफाट ्िीकृभत नभरई अ्म शगषऺक सं्थाभा ऩूणवकारीन षशऺकको ाऩभा काभकाज गने 
गयेको, कानून विऩयीत रेखाऩयीऺकको भनमषुत गयेको, ्माद सभात बइसकेको अ्थामी अ्माऩन 
अनभुभतऩरका आधायभा षशऺक भनमषुत गयेको, छारिृषिको यकभ वहनाभभना गयेको, कानून 
विऩयीत षशऺक भनमषुत गयेको, रनऩरको गोऩभनमता बंग गने गयेको एिं वियारमस्फ्धी 
सािवजभनक भनभावण कामवभा अभनमभभत कामव हनेु गयेको ऩाइएको छ । साथग कामव् थरभा अष्त्ि 
नग नबएका वियारमहाको कागजी येकडव भार खडा गयी तरफ बिा, रशासभनक खचव, वियाथी 
छारिृषि य बडभतक भनभावण फाऩत सयकायी अनदुान भरई यकभ वहनाभभना गने गयेको, वियारमको 
बडभतक ऩूिावधाय तथा वियाथी सं्मा स्फ्धभा झठुो विियण ऩेश गयी भनकासा भरई वहनाभभना 
गयेको, विववियारमहारे करेजको स्फ्धन ददंदा िा संकाम थऩ गदाव, उ्च भा्मभभक षशऺा 
ऩरयष्रे वियारम सचारनको ्िीकृभत ददやदा य राविभधक षशऺा तथा ्मािसावमक ताभरभ 
ऩरयष्रे राविभधक षशऺारमहा सचारन गने अनभुभत ददやदा भनधावरयत भाऩद्ड ऩूया नगयेका 
सं्थाहाराई हचिुाको बयभा स्फ्धन ददने गयेको देषखएको छ । वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतका अ्मऺको वकते द्तखत गयी रधाना्माऩकरे यकभ भनका्ने, अिकाश रात वऩभसएप 
षशऺकहाराई वि्थावऩत ब्दग याहत अनदुानफाट तरफ बिा ऩाउने गयी भनमभ विऩयीत भनमषुत 
तथा ऩद्थाऩना गने, कभवचायीको संचमकोष दाषखरा गनुव ऩने यकभ वहनाभभना गने, MBBS 

रगामतका छारिृषि कोटाभा वियाथी छनडटका राभग भरइने ऩयीऺाको रनऩर ऩयीऺा अगािग 
फावहय ्माउने गयेको सभेत ऩाइएको छ । मसगगयी विववियारमका ऩदाभधकायी तथा 
कभवचायीहारे कामावरमभा ुज ु हाषजय बएकग  अि्थाभा काज खवटएको देखाई यकभ बतुानी 
भरएको, कामवरभ नग सचारन नबएकोभा नकरी भफर याखी बतुानी भरएको, नकरी भफर फनाई 
इ्धनको यकभ बतुानी भरने, भनमभ विऩयीत आजीिन कामावरम सहमोगीको सवुिधा भरने भनणवम 

ऩरय्छेद– ५ 
रटाचाय तथा अनषुचत कामवको रिषृि विलषेण 
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गने, भनमभ विऩयीत करेजहाराई स्फ्धन ददने, कानून विऩयीत च्दा वितयण गने ज्ता 
अभनमभभतताहा ऩभन अनसु्धानको रभभा पेरा ऩयेका छन  ।  

(ख) ्थानीम भनकाम :- 
्थानीम भनकामहासやग स्फष्धत उजयुीहाको अनसु्धानफाट साभाषजक सयुऺा बिा वितयणभा 
अभनमभभतता, राभीण कृवष सडक भनभावण गदाव एक भनकामफाट भनभावण बइसकेकोभा सोही सडकभा 
फजेट छुयाई दईु भनकामफाट काभ बएको बनी दोहोयो काभ देखाउने गयेको, नाता रभाणऩर य 
नाभसायीको भसपारयस गदाव कानूनरे तोके फभोषजभको रवरमा य कामवविभध अिर्फन गने 
नगयेको,  कयायभा भनमतु कभवचायीको अ्ममन भफदा ्िीकृभत गने गयेको य विभनमोषजत फजेटब्दा 
फढी यकभ कानून विऩयीत खचव गने गयेको ऩाइएको छ ।  

्मसगगयी नकरी बयऩाई य वकते सहीछाऩ फनाई यकभ फझुी भरने गयेको य कभवचायीहारे भरएको 
ऩे्की यकभ राभो सभमस्भ पयौट नगयी फाやकी यान ेगयेको, भनभावण बएका आमोजनाहाभा 
भनधावरयत गणु्तय कामभ नबएको तय जाやचऩास पयपायक गदाव आभथवक राब िा रयसित भरई 
गणु्तय कामभ बएको बनी रभाषणत गने गयेको, गा.वि.स. सषचिहा कामावरमभा नफ्ने फु 
झोराभा सयकायी कागजऩर य छाऩ फोकी खारी रेटय्माडभा छाऩ रगाई भसपारयसको ्महोया 
आपं रेन भभ्ने गयी सेिाराहीराई ददने य सो फाऩत रयसित भरने, उऩबोता सभभभतको नाभ 
याखी काभ डोजयफाटग गयी उऩबोता सभभभतहाफाट यकभ वहनाभभना हनेु गयेको देषखन  
आएको छ।    

(ग) बभूभ रशासन :-  

बभूभ ्मि्थाऩनसやग स्फष्धत भनकामहाफाट कामवस्ऩादनका रभभा अदारतफाट योका यहेको 
ज्गा भोठ नग नभबडाई ऩास गने, योका ज्गा योका छगन बनी रभाषणत गने, वप्डफकुभा उ्रेषखत 
वकभसभ य कग वपमत भहरभा रेषखएका विियणहा विऩयीत सयकायी तथा सािवजभनक ज्गा छुट 
ज्गा दतावको नाभभा ्मषत विशेषका नाभभा दताव गने, नकरी रे्ता खडा गयी ज्गा दताव गने, 
अऩतुारी ऩयी नेऩार सयकायको नाभभा आउने ज्गा भनजी गठुी कामभ गयी विभबन अनभधकृत 
्मषतका नाभभा दताव गने, सेिाराहीराई न्सा रेस उऩर्ध गयाउやदा रयसित भरने तथा भारऩोत 
यभसद का्दा अभनमभभतता गने गयेको ऩाइएको छ । ्मसगगयी रे्ताभा िा्तविक ज्गाधनीको 
नाभ थय य अ्म विियण स्माई नकरी ज्गाधनी कामभ गयाउने,  वप्ड फकुभा ऩती, जंगर िा 
फयुान जभनएको ज्गा य सयकायी, सािवजभनक िा गठुीको ज्गा सभेत ्मषतका नाभभा दताव 
गरयददने, ज्गा नाभसायी गदाव ऩारना गनुवऩने कामवविभध ऩारना नगयी कुनग अंषशमायको हकभा 
असय ऩने गयी नाभसायी गरयददने, कुनग कायणरे नेऩार सयकायको नाभभा आउनऩुने ज्गा 
अनभधकृत ्मषतका नाभभा दताव गरयददने य यषजरेसन ऩारयत गदाव ज्गाको ्मूनतभ 
भू्मांकनब्दा कभ भू्म याखी ऩारयत गयाउने य याज्ि भ्मडट गने, ज्गाको वकनफेच गदाव 
ऩ ुやजीगत राबकय छरी गने, ज्गाको नाऩ न्सा य हारसाभफक गदाव एक ्मषतको ज्गा अको 
्मषतको ज्गाभा घसुाई ऺेरपर थऩघट गरयददने िा सयकायी ज्गा ्मषत विशेषको ज्गाभा 
घसुाइददने, याज्ि कभ गयाई ्मषतगत राब भरने ज्ता विसंगभतहा कामभ यहेको देषख्छ । 

(घ) ्िा््म  ऺरे :- 
्िा््म ऺेर स्फष्धत उजयुीहाको विलेषण गदाव भन:शु् क वितयण गने रमोजनको राभग खरयद 
बएका औषधी खरयदभा अभनमभभतता गने, ्िा््म सं्था सचारन ्िीकृभत नग रात नगयेका 
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सं्थाहाफाट िगदेषशक योजगायभा जाने ्मषतहाको ्िा््म ऩयीऺण गने, सं्मा फढाई सु् केयी 
बिाको यकभ दुु ऩमोग गने, तोवकएको भाऩद्ड ऩूया नगयी विभबन ्तयका ्िा््म सं्थाहा 
सचारन ्िीकृभत रदान गने य ्म्ता सं्थाहाफाट उऩर्ध गयाउने सेिाको भनमभभत अनगुभन 
नगने ज्ता सभ्माहा देषखएका छन  ।  

्मसगगयी ्िा््मकभीहारे सयकायी सं्थाभा कभ सभम ददएय भनजी ्िा््म सं्थाहाभा कामव 
गने, या्मको तपव फाट भनःशु् क वितयण गनुवऩने औषधीहा भनजी ष्रभनकफाट भफरी गयाउने, 

िावषवक खरयद मोजना फनाई भनधावरयत रवरमा अनसुाय औषधीहा खरयद गनुवऩनेभा हचिुाको बयभा 
के्र, ऺेर य षज्रा्तयफाट सभेत औषधीहा खरयद गने गयेको ऩाइएको छ । अनषुचत राबका 
राभग आि्मकता नग नबएका औषधी य ्िा््म उऩकयणहा सािवजभनक खरयद ऐनका ्मि्था 
विऩयीत अभनमभभत वकभसभरे खरयद गने गयेको ऩाइएको छ । ्मसगगयी कागजी ाऩभा ठूरो 
ऩरयभाणभा खरयद गयेको देखाई िा्तविक ाऩभा कभ ऩरयभाणभा औषधी य म्र उऩकयणहा 
्टोय दाषखरा गने गयेको ऩाइएको छ । मसका साथग ्िा््म सं्थाभा सेिाराहीहाको नकरी 
अभबरेख खडा गयी विभबन रमोजनका राभग विभनमोषजत यकभ अभनमभभत गने गयेको ऩभन 
ऩाइएको छ । रि व्ना्भक कामवरभ सचारन नग नगयी नकरी भफरको आधायभा बतुानी भरने 
गयेको य कागजी ाऩभा एउटग कामवरभ ऩटकऩटक सचारन गयेको देखाई यकभ भनकासा भरने 
ज्ता अभनमभभतताहा ऩभन बेवटएका छन  । मसगगयी नेऩार भेभडकर काउष्सररे भनधावयण गयेको 
भाऩद्ड विऩयीत भेभडकर य नभसवङ करेजहा सचारन गने य ती करेजहाभा वियाथी बनाव 
भरंदा अभनमभभतता गने गयेका त्महा ऩभन अनसु्धानका रभभा पेरा ऩयेका छन ।  

(ङ) याज्ि रशासन :-  

 याज्ि रशासन अ्तगवत कभवचायीको भभरोभतोभा याज्ि छरी एिं चहुािट हनेु गयेको, 
उठाउनऩुने ऩरयभाणभा याज्ि नउठाउने, फंक बडचय, फंक विियण, फंक भड्दात रभाण, फंक डेभफट 
एडबा्स ज्ता स्ऩूणव कागजातहा वकते तमाय ऩायी यकभ वहनाभभना गने, वकते सहीछाऩ गयी 
सयकायी यकभ वहनाभभना गने, कानूनिाया तोवकएको सभमभबर याज्ि यकभ फंकभा दाषखरा 
नगने, ्मून भफजकीकयण गयी याज्ि छ्ने, नकरी भू्म अभबिृव् कयको भफर फनाई कायोफाय 
देखाउने कामवभा सहमोग गने ज्ता कामवहा बएको देषख्छ । ्मसगगयी याज्ि रशासनभा कय 
तथा ब्साय छरी य याज्ि चहुािट भनम्रणका राभग गनुवऩने अनगुभनस्फ्धी कामव रबािकायी 
हनु नसकेका कायण दताव गनुवऩने ्मिसामहा दताव नगयी सचारन गने य याज्ि भतनवफाट 
उ्भषुत भरन कयमो्म कायोफायराई कयको दामयाभा सभािेश नगने तथा ्मािसावमक 
कायोफायको दईु वकभसभको रेखा याखी सयकायराई भतनव फझुाउन ऩने याज्ि छरी गने ज्ता 
विसंगभतहा ऩभन देषखएका छन  । याज्ि ऩरयचारन गने रभभा नकरी ब्साय रऻाऩनऩर य 
नकरी ्माट भफर जायी गने, कभवचायीको भभरोभतोभा याज्ि छरी एिं चहुािट गने, ऩरयभाण य 
भू्म पयक ऩायी ब्साय जाやचऩास गने ज्ता विकृभतहा अझग ऩभन भनम्रणभा आउन सकेको 
देषखंदगन । कानूनिाया तोवकएको सभमभबर याज्ि यकभ फंकभा दाषखरा नगने य याज्ि भ्मडट 
गने ज्ता रिृषि सभेत अनसु्धानका रभभा देषखएका छन  । मसका अभतरयत आभथवक ऐन य 
कामवविभधका रािधानहाराई फेिा्ता गदれ आभथवक िषवको भ्मभतय सीभभत िगव िा सभूहराई भार 
पाइदा ऩु् ने गयी कय सहभुरमत िा छुट ददने अ्मास ऩभन देषखएको छ । 
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(च)   गृह रशासन :-  

 गृह रशासन अ्तगवत रात उजयुीहाको अनसु्धान गदाव सािवजभनक खरयद कामवभा अभनमभभतता 
देषखएको छ बने साभान ढुिानीस्फ्धी कामव नग नगयी नकरी भफर बऩावई फनाई, नकरी सेिा 
रदामक खडा गयी सयकायी यकभ वहनाभभना गयेको ऩाइएको छ । ्मसगगयी षज्रा दगिीरकोऩ 
उ्ाय सभभभतफाट याहत साभरी खरयदभा अभनमभभतता बएको, नागरयकता रदान गने कामवभा 
अभनमभभतता एिं सयकायी भदुा भभराइददने बनी अभबमतुसやग घूस रयसित भरएको ज्ता घटनाहा 
ऩाइएका छन  ।  

(छ)  सािवजभनक भनभावण तथा खरयद :- 

्मसगगयी अनसु्धानका रभभा सयकायी भनकामहाफाट सािवजभनक भनभावण तथा खरयदस्फ्धी 
कामव गदाव आभथवक कामवविभध ऐन य सािवजभनक खरयद ऐन तथा भनमभािरीका ्मि्थाहा ऩारना 
नगने गयेको देषखएको छ । कानूनी रािधानहा छ्ने उदे्मरे सािवजभनक भनभावण य 
खरयदस्फ्धी कामवहाराई टुरा टुरा गयी स्ऩन गने गयेको, कभतऩम स्दबवभा दयबाउ ऩर 
िा फोरऩरफाट खरयद गनुवऩनेभा सोझग फजायफाट खरयद गने गयेको देषखएको छ । मसगगयी रागत 
अनभुानब्दा फढी कफोर गने दयबाऊ ऩर िा फोरऩर ्िीकृत गयी सािवजभनक भनभावण, खरयद य 
भभवत स्बायस्फ्धी काभ गने गयाउने गयेको देषखएको छ । अभधकाय नग नबएको कभवचायीरे 
दयबाऊ ऩर य फोरऩर ्िीकृत गने गयेको साथग खरयदस्फ्धी भफर बयऩाई अनसुाय ्टोय 
दाषखरा य षज्सी भारसाभानको अभबरेख दुु ्त यान े नगयेको सभेत ऩाइएको छ । ्मसगगयी 
भनधावरयत शतव य भाऩद्ड विऩयीत भनभावण कामव गयाई िा भनभावण नग नगयाई झठुा भफर बयऩाई 
तमाय गयी बतुानी भरने ददने गयेको देषखएको छ । आभथवक िषवको अ््मभतय विभनमोषजत यकभ 
भस्माउन तोवकएको रवरमा नग नऩयु    माई फोरऩर फेगय सोझग भारसाभान खरयद गने रिृषि फढेय 
गएको छ बने ऩमावत कायण, आधाय य औषच्मभफना नग मोजना, कामवरभ िा ऩरयमोजनाको रागत 
य सभम फढाई रोत साधनको दुु ऩमोग गने रिृषि ऩभन फ्दग गएको देषख्छ।  

(छ) अ्मागभन तथा िगदेषशक योजगायी :- 

अ्मागभन रशासन तथा िगदेषशक योजगायी स्फ् उजयुीहाको अनसु्धान गदाव काभदायको 
आि्मकतास्फ्धी नकरी भागऩर तमाय गयी ऩठाउने, योजगायीभा जाने ्मषतहासやग िा्तविक 
रागतब्दा फढी यकभ उठाउने, नकरी कयायऩर तमाय गने य भनधावरयत शतव य कानूनी 
्मि्थाको ऩरयऩारना नगयी अनषुचत राब भरने रिृषि फढेय गएको देषख्छ। ्मसगगयी कभवचायी 
य ्मिसामीहाको भभरोभतोभा नेऩारीहाको नागरयकता तथा ऩासऩोटव रमोग गयी विदेशी 
नागरयकहाराई िगदेषशक योजगायीभा ऩठाउने गयेको ऩभन बेवटएको छ । स्फष्धत भनकामरे 
्मषतगत रभ ्िीकृभतको नाभभा अभनमभभत तियरे ्िीकृभत ददने य फदभनमतऩूणव भनणवमका 
अभबरेख य कागजातहा रकुाउने, भछऩाउने िा नट गने गयेको सभेत ऩाइएको छ । अ्मागभन 
अ्तगवत सेवटङ खडा गयी नकरी कागजात बएका भाभनसहाराई ऩभन अ्मागभन अनभुभत रदान 
गने, भबषजट भबषा भरई विदेश जाने नेऩारीहाराई अ्मागभन अनभुभत ददंदा अनाि्मक द:ुख 
ददने य यकभ असरुी गने गयेको सभेत ऩाइएको छ ।   

(ज) जररोत :- 
वियतु ऐन भनमभ विऩयीत सिेऺण अनभुभतऩर जायी गने, अनभुभतऩर संशोधन गने, अभनणवमको 
अि्थाको भसजवना गने गयेको सभेत ऩाइएको छ । सयुषऺत वियतु  ऩरयिहन तथा वितयण 
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रणारीराई असय ऩने गयी बायिहन ऺभता धान नस्ने ्मून गणु्तयका रा्सपभवय जडान गने 
य सो फाऩत सीभभत ्मषतहारे नाजामज पाइदा भरने ज्ता विकृभत ऩभन देषखएका छन  । 
जरवियतु  उ्ऩादनस्फ्धी वियभान कानूनको ऩरयऩारनाभा उदासीनता देखाउने य 
अभनमभभतताहा ढाकछोऩ गने रिृषि भडराउやदग गएको छ ।  

 (झ) िन तथा खानीज्म रोत साधन :- 
मस ऺेरसやग स्फष्धत उजयुीहाफाट िनको भड्दात य िावषवक ्िीकामव कटान िा्तविकताब्दा 
फढी देखाई रवुटऩूणव कामवमोजना तमाय गयी अ्मभधक ऩरयभाणभा कटान आदेश ददने, अभनमभभत 
ाऩभा कटान गयेका काठको झठुा रगत तमाय गयी गयाई ्िीकृत गने, िन पडानी अभतरभण य 
चोयी त्कयी यो्ने दावम्ि बएका सािवजभनक ऩद धायणा गयेका ्मषतहा सो स्फ्धभा 
उदासीन यहने तथा कभतऩम अि्थाभा चोयी त्कयीभा संर्न बएका कायण गगयकानूनी ाऩभा 
काठ य िनज्म ि्तहुाको त्कयी गने य भनषेभधत काठ तथा काठज्म ऩदाथवको चोयी भनकासी 
ऩगठायी गने रिृषि फवढयहेको ऩाइएको छ । साथग साभदुावमक िन सभूहको यकभ वहनाभभना गने 
रिृषि ऩभन फ्दग गएको ऩाइएको छ । ्मसगगयी इजाजत नभरई िा अनभधकृत ाऩभा नदी य 
खोराहाफाट अ्मभधक भगटी य फारिुा षझ्ने य भनकासी हनेु गयेकोभा स्फष्धत भनकामफाट 
्मसको अनगुभन भनयीऺण हनु नसकेको तथा कभतऩम ्थानभा सयकायी कभवचायीहाको भभरोभतो 
सभेत यहने गयेको ऩाइएको छ । 

 (ञ) विविध :- 
भाभथ उ्रेषखत विषमहाका अभतरयत अ्म विविध विषमहाभा ऩभन अभनमभभतता तथा 
रटाचायज्म कसयु बएको देषखन आएको छ । नकरी वकसानहाको नाभािरी तथा ऺभतको 
विियण संकरन गयी याहत वितयण गने, अिकाश ऩाएको नदेखाई ्थामी कभवचायीको ऩदभा 
पाषजरभा ऩयेकोरे ्थामी कभवचायी सयह सवुिधा भरने, आभथवक राब भरई गयी कसयु अनसुायको 
सजाम नगयी सजाम घटाउने,  फहारिारा भनजाभती कभवचायीरे रेखाऩयीऺक बई यीत नऩगुेको 
भफर बऩावईराई च ु् त य दुु ्त छ बनी रभाषणत गने, सऩाग बए ऩभन अऩागताको रभाणऩर भरने, 

संघसं्था दताव िा निीकयणको भसपारयस गदाव रात यकभ सयकायी खाताभा ज्भा नगयी रटाचाय 
गने, भहारेखा ऩयीऺकको विबागरे औं् माएका फेुज ु सभमभग पयौट नगने, आ्नो नातेदाय 
संर्न हनेु ऩयीऺासやग स्फष्धत रनऩर तमाय गने य उिय ऩषु्तका ऩयीऺणभा संर्न हनेु,  

कानून विऩयीत कयाय स्झडता गने, इजाजतऩर ददंदा अभनमभभतता गने ज्ता कामवहारे 
सािवजभनक ऩद धायण गयेका ्मषतहाभा रारचीऩन, अनशुासनहीनता य सदचरयरताको अबाि 
र्ट देषखएको छ ।  

फजाय अनगुभन तथा गणु्तय भनम्रण गने भनकाम य ऩदाभधकायीहाफाट भनधावरयत षज्भेिायी ऩूया 
नहुやदा खाय तथा दगभनक उऩबो्म ि्तभुा अखाय ि्त ु भभसािट गने रिृषि भनम्रणभा आउन 
सकेको छगन बने बकू्ऩऩीभडतहाराई वितयण गनुवऩने याहत साभरीहा सभेत भफरी वितयण 
बएको ऩाइएको छ । कामावरम रभखुको नकरी ह्ताऺय गयी अभनमभभत तियभा दगभनक रभण 
बिा भरने, भनमभानसुाय ऩाउने ब्दा ्मादा सेिा सवुिधा भरने तथा अभनमभभत ाऩभा काज 
खटाउने, नकरी भफर बयऩाई ऩेश गयी दगभनक तथा रभण बिाको यकभ बतुानी भरने य अनषुचत 
एिभ  नाजामज पाइदा भरई आपं कामवयत सं्थाराई नग धयाशामी फनाउने ज्ता वरमाकराऩहा 
सभेत देषखएका छन  ।  
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सािवजभनक भनकामभा कामवयत कभवचायी य ऩदाभधकायीहाभा षज्भेिायी य जिापदेवहता फहन नगने 
तथा सभमभा भनणवम नगने रिृषि हािी हुやदग गएको छ । ऩभछ्रा ददनभा आमोगको सवरमताराई 
फहाना फनाएय भनधावरयत षज्भेिायी ऩूया गने सिारभा भनष्रम यहने गयेका ज्ता विसगभतहा 
ऩभन सभुनन थारेका छन । सभमभग कामवरभ ्िीकृत गयी फजेट अष्तमायी नऩठाउने य आभथवक 
िषवको अ््मभा यकभ खचव गने ऩरयऩाटीभा खासग सधुाय आउन सकेको छगन । मसका साथग 
सशुासन रि व्न य सािवजभनक सेिा रिाहको ऩ्भतभा सधुाय गने स्दबवभा आमोगफाट नेऩार 
सयकाय य विभबन सािवजभनक भनकामहाराई ददइएका सझुािहाको कामाव्िमन रबािकायी हनु 
नसकेको अि्था सभेत वियभान छ ।  

उष्रषखत अभनमभभतताहा भ्मे सेिा रिेश तथा फढुिाको राभग झठुा शगषऺक रभाणऩर ऩेश गने, झठुा 
अ्माऩन अनभुभतऩर फनाई षशऺकको ऩदभा फहार यहने, अष्त्ि नग नबएका वियारमहा खडा गयी 
सयकायी अनदुान भरने ददने, वियारमको बडभतक ऩूिावधाय तथा वियाथी सं्मा स्फ्धभा झठुो विियण ऩेश 
गयी भनकासा भरई ददई वहनाभभना गने, करेजहाराई स्फ्धन ददやदा ऐन, भनमभ य भनधावरयत भाऩद्डको 
ऩारना नगने, साभाषजक सयुऺा बिा वितयण गदाव वकते रगत य कागजात तमाय गयी यकभ वहनाभभना 
गने, उऩबोता सभभभतभापव त सािवजभनक भनभावण कामव गदाव डोजय रगामत उऩकयणफाट गने तय भानि 
रभको रमोग गयेको कागजात फनाई यकभ वहनाभभना गने, गगयकानूनी राब भरई सयकायी तथा सािवजभनक 
ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गने, ्टोयभा भड्दात हुやदा हुやदग औषधी खरयद गने, ्माद नाघेका औषधी 
खरयद गने, औषधी खरयद नग नगयी झठुा भफर विजक ऩेश गयी बतुानी भरने ददने, सािवजभनक खरयद 
ऐनको रािधान उ्रंघन गयी सानो सानो अंशभा खरयद गने, ब्डायभा साभान हुやदाहुやदग कभभसनको रोबभा 
भहやगा साभान खरयद गने ज्ता अभनमभभत कामवहा भनय्तय ाऩरे बए गयेको देषखन आएका छन ।  

्मसगगयी भनभावण कामव स्ऩन नगयी बतुानी भरने ददने, ऩरयभाण य भू्म पयक ऩायी ब्साय जाやचऩास 
गने, याज्ि फझुी दाषखरा नगने, नकरी तथा स्माइएका कागजातफाट काभदायराई फगदेषशक योजगायीभा 
ऩठाउन ्मिसामीहुराई सहमोग गने, काभदाय ऩठाउने ्मिसामीहारे तोवकएब्दा फढी यकभ भरने, 
साभदुावमक िन सभूहहाको कोषको यकभ वहनाभभना गने, सिायी चारक अनभुभतऩर वितयण गदाव 
विचडभरमा खडा गयी सेवटङ भभराई रयसित भरने, सािवजभनक ि्त ुय सेिाको उ्ऩादन, ऩरयिहन य वितयण 
तथा मातामातभा वियभान भसष्डकेट हटाउन ऩहर नगने, वियतु ऐन भनमभ विऩरयत सिेऺण अनभुभत जायी 
गने, अनभुभतऩर संशोधन गने, कामवरभ नग सचारन नगयी नकरी भफर बयऩाई तमाय गयी फजेट खचव गने 
ज्ता अभनमभभतताहा दोहोरयइयहेको अि्था देषखनरेु म्ता रिृषिभा कभी नआएको बन सवकने अि्था 
यहेको देषख्छ ।  
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६.१  उजयुी/सूचनाहा : 
 आमोगभा हरुाक, इभेर, आमोगको िेब साइटभा ्मि्था बएको अनराइन उजयुी, या्स, टोर 

वि न्फयभा ्िाइस येकभडवङ भापव त तथा ्मषतहा आपं आई उजयुी दताव हनु ेगयेका छन । मस 
अभतरयत ऩरऩभरका तथा अ्म वियतुीम सचाय भा्मभभा रकाशन तथा रसायण बएका सािवजभनक 
चासोका विषमहाराई सभेत आमोगरे उजयुीको  ाऩभा रहण गने गयेको छ। आभथवक िषव 
२०७२।७३ भा विभबन भा्मभहाफाट आमोगको के्र, ऺेरहा तथा आमोगको र्मामोषजत 
अभधकाय रमोग गने षज्रा रशासन कामावरमहाभा ऩनव आएका तथा अषघ्रो आ.ि.फाट 
षज्भेिायी सयेका उजयुीहाको सं्मा भन्नानसुाय यहेको छः 

भनकाम 
आ.ि.2072।73

भा दताव बएका 
उजयुी 

गत आ.ि.फाट 
षज्भेिायी सयेको 

ज्भा उजयुी 

के्रीम कामावरम 9931 5028 14959 

ऩूिावचर ऺेरीम कामावरम 976 851 7>8= 

भ्मभाचर ऺेरीम कामावरम 755 1328 2083 

ऩषिभाचर ऺेरीम कामावरम 1185 831 2016 

भ्मऩषिभाचर ऺेरीम कामावरम 1151 918 2069 

सदूुय ऩषिभाचर ऺेरीम कामावरम 958 509 1467 

आमोगको र्मामोषजत अभधकाय रमोग 
गने ३२ षज्रा रशासन कामावरमहा 

170 100 270 

कुर ज्भा 15126 9565 24691 

६.२ अनसु्धान : 
 आमोगरे उजयुीको गा्बीमवता तथा रात रभाणका आधायभा अनसु्धान कामवराई दईु चयणभा 

स्ऩन गदवछ।उजयुीको रायष्बक छानभफनको रभभा अष्तमायको दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको 
देषखन आएभा वि्ततृ अनसु्धान तहवककात गनवको भनभभि आमोगफाट अनसु्धान अभधकृत भनमतु 
गयी कायफाही अगाभड  फढाइ्छ । 

 ६.२.१ रायष्बक छानभफन : 

 आ.ि. 207२।7३ भा रायष्बक छानभफनफाट पयौट बएका उजयुीहाको सं्मा भन्नानसुाय 
यहेको छः 

 

ऩरय्छेद– ६ 
आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण 
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भनकाम 
 

कुर 
उजयुी 

(सं्मा) 

पयौट सं्मा  

रायष्बक 

छानभफनफाट 

ताभेरी 
बएको 

(सं्मा) 

वि्ततृ 

अनसु्धानभा 
गएको 
(सं्मा) 

अ्म 
कायफाही 
बएको 

(सं्मा) 

कुर 
पयौट 

(सं्मा) 

फाやकी 
उजयुी 

(सं्मा) 

के्रीम कामावरम 14959 4654 258 4661 9573 5386 

ऩूिावचर ऺेरीम 

कामावरम 
1827 1042 18 313 1373 454 

भ्मभाचर ऺेरीम 

कामावरम 
2083 1167 28 215 1410 673 

ऩषिभाचर ऺेरीम 

कामावरम 
2016 1161 60 242 1463 553 

भ्मऩषिभाचर 

ऺेरीम कामावरम 
2069 1535 32 116 1683 386 

सदूुय ऩषिभाचर 

ऺेरीम कामावरम 
1467 991 28 24 1043 424 

र्मामोषजत 

अभधकाय रमोग 

गने 32 षज्रा 
रशासन 
कामावरमहा 

 
270 

 

56 
 

4 
 

89 
 

149 

 

121 

ज्भा 24691 10606 428 5660 16694 7997 

 आमोगको के्रीम कामावरमभा ऩयेका उजयुीहा भ्मे 67.75 रभतशत उजयुीहा पयौट बएका 
छन  बने ऺेरीम कामावरमहाको सभर उजयुी पयौट रभतशत 73.68 रभतशत यहेको छ । कुर 
उजयुीहा 24691 भा 16694 उजयुीहा पयौट बई सभर पयौट 67.61 रभतशत यहेको 
छ । फाやकी यहेका 7997 उजयुीहाभा अनसु्धान जायी यहेकोरे आगाभी आभथवक िषवभा 
षज्भेिायी सयेय गएका छन  । 

 आमोगभा ऩयेका कुर उजयुीहाको भनकामगत विियण अनसूुची ४ भा य आमोगको र्मामोषजत 
अभधकाय रमोग गने षज्रा रशासन कामावरमहाभा दताव बएका उजयुीस्फ्धी विियण अनसूुची  ५ 
भा ददइएको छ ।  

६.२.१.१ रायष्बक छानभफनफाट बएको कायफाही : 
आ.ि. २०७२।७३ भा रायष्बक छानभफनफाट ९ जनाराई विबागीम कायफाही य 4 जनाराई 
सचेत गयाउन अष्तमायिाराराई रेखी ऩठाइएको छ । मसगगयी  38 ्मषत/सं्थाहाराई 
्मानाकषवण गयाइएको, २49 िटा सझुािहा रेखी ऩठाइएको य 437 िटा आि्मक कायफाही 
गनव स्िष्धत भनकामहुभा रेखी ऩठाइएको छ । रायष्बक छानभफनका रभभा 
ु.8,96,20,203।64 असरु उऩय बएको तथा ु.1,35,55,83,656।- असरु उऩयका 
राभग स्फष्धत भनकामहाभा रेखी ऩठाइएको छ। 
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६.२.२  वि्ततृ अनसु्धान : 
 मस आभथवक िषवभा आमोगका 84 िटा फगठक फसी 974 िटा भनणवमहाफाट विभबन कायफाही 

बएको  छ । जसभ्मे 14५ िटा भदुा दामय गने भनणवम बएको, 5२ िटा विबागीम कायफाही गने 
भनणवमहाफाट 10५ जना ऩुु ष य ४ भवहराराई विबागीम कायफाही गनव रेखी ऩठाइएको, 10 िटा 
्मानाकषवणका राभग रेखी ऩठाइएको, 10 िटा भनणवमहाफाट दु् ऩरयभाण स्माउन रेखी ऩठाइएको 
य ४ िटा भनणवमहाफाट २० जना ऩुु षहु य 1 जना भवहराराई सचेत गयाउन रेखी ऩठाइएको 
छ । मसगगयी आमोगफाट ९५ िटा सझुािहा स्फष्धत भनकामहाभा रेखी ऩठाइएको, 8२ िटा 
अ्म कायफाही गने भनणवम बएका य 20 िटा भनणवमहाफाट 5३ ऩुु ष तथा ३ भवहराफाट 
ु.७,२२,१९,४६६।48 असरु उऩयका राभग स्फष्धत भनकामहाभा रेखी ऩठाइएको 
छ।आमोगफाट आ.ि. 072/73 भा विशेष अदारतका 126 पग सरा उऩय ऩनुयािेदन गने तथा 
52 िटा पग सरा उऩय ऩनुयािेदन नगने तथा  सिो्च अदारतका 2 िटा पग सरा उऩय 
ऩनुयािरोकन गने य 53 िटा पग सरा उऩय ऩनुयािरोकन नगने भनणवम बएको छ। वि्ततृ 
अनसु्धानको रभभा असरु उऩय बएको ु.3,91,24,621।02 तथा असरु उऩयका राभग रेखी 
ऩठाइएको सभेत गयी ु. 1१ कयोड १३ राख ४४ हजाय ८७ ुऩगमाや 50 ऩगसा असरु 
उऩयस्फ्धी कायफाही बएको छ। मसगगयी आमोगफाट २9१ िटा ताभेरीभा यान े य 25 िटा 
भु् तफीभा यान े भनणवम बएको छ । एउटा भनणवमभा एक िा सो ब्दा फढी कायफाहीहा सभेत 
बएको य कामाव् िमनका राभग तत  तत  शीषवकभा सं्मा उ्रेख गरयएको हुやदा भनणवम सं्मा य 
कायफाहीको सं्माभा तथा विियणभा पयक ऩनव गएको छ । वि्ततृ अनसु्धान बएका 
उजयुीहाको भनकामगत विियण अनसूुची ६ भा र्ततु गरयएको छ । 

६.२.२.1 विशेष अदारतभा दामय बएका भदुा य रभतिादी सं्मा : 
 मस आभथवक िषवभा भदुा दामय गने भनणवम बएका 145 भ्मे 140 िटा य अषघ्रो आ.ि.फाट 

षज्भेिायी सयी आएको 4 थान सभेत गयी ज्भा 144 थान भदुाहा विशेष अदारतभा दामय 
बएका छन  । भदुाहाको विषमगत विियण, रभतिादी फनाइएका ्मषतहाको सं्मा्भक विियण 
तथा कुर भफगो भागदाफीस्फ्धी विियण भन्नानसुाय यहेको छः  

र.सं. विषम भदुा 
(सं्मा) 

ऩुु ष 
रभतिादी 
(सं्मा) 

भवहरा 
रभतिादी 
(सं्मा) 

रभतिादी 
(सं्मा) 

कुर भफगो भागदाफी 
(ु.) 

१. झठुा शगषऺक रभाणऩर  52 46 6 52 0 

२. सािवजभनक स्ऩषिको 
हाभन नो्सानी 

22 111 10 121 28,82,60,911।3० 

 

३. घूस  (रयसित)  46 55 1 56 64,80,939।०० 

४. गगयकानूनी राब िा हाभन 
ऩु्  माएको  

14 47 १ 4८ 67,३२,४७,८७५।०० 

5 याजव चहुािट २ 6 १ ७ ८१,२०,२७१।५० 

५. गगयकानूनी स्ऩषि आजवन 7 7 5 12 35,78,92,713।6० 

6. विविध   2 12 1 13 0 

ज्भा 144 285 25 310 1,33,40,02,710।4० 

  

  



    29 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

६.२.2.२ अनसु्धानको ऺरे अनसुाय कायफाहीको विियण : 
मस आभथवक िषवभा अनसु्धानको ऺेर अनसुाय बएको कायफाही विियण भन्नानसुाय यहेको छ : 
 
 
 
कायफाही 

बएको सं्मा 

अनसु्धानको ऺेर  
 
 

ज्भा 
झठुा  

शगषऺक 
रभाणऩर 

सािवजभनक 
स्ऩषिको 

हाभन 
नो्सानी 

रयसित 

(घूस) 

गगयकानूनी 
राब िा 

हाभन 
ऩु्  माएको 

गगयकानूनी 
स्ऩषि 
आजवन 

याजव 
चहुािट 

विविध 

भदुा दामय 52 2३ 46 1१ 7 २ ३ 144 

विबागीम 
कायफाही 

0 20 2    2८ 0 1 1 5२ 

सचेत 0 ३ 0 १ 0 0 0 ४ 

असरु उऩय 0 7 1 12 0 0 0 20 

्मानाकषवण 0 3 0 6 0 1 0 10 

सझुाि 0 4९ 0 3९ 0 2 5 ९५ 

रेखी 
ऩठाएको 

1 3८ २ 3२ 0 0 ९ 8२ 

ताभेरी 6 10७ ९ 10८ 46 3 1२ 29१ 

भु् तफी 0 13 0 9 0 0 3 25 

अ्म 0 7 0 4 0 0 0 11 

 

६.२.२.३ नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनव रेखी ऩठाइएको ज्गास्फ्धी विियण : 
आ.ि. ०७२।७३ भा आमोगको भनणवम अनसुाय ऩहाडभा 6,760 योऩनी 2 आना 3 ऩगसा 2 
दाभ य तयाईभा 5,231 भफघा 11 कठा 15 धयु सािवजभनक ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा 
कामभ गनव रेखी ऩठाइएको छ। 

मस आभथवक िषवभा ऩहाडभा २३७ योऩनी १४ आना २ ऩगसा १ दाभ ज्गा य तयाईभा १३२ 
भफघा ३ कठा ११ धयु ज्गा आमोगको भनणवम भनणवम कामाव्िमन बई नेऩार नेऩार सयकायको 
नाभभा कामभ बइसकेको । 
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६.३ अभबमोजन : 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ रे सािवजभनक ऩद धायण गयेको 
्मषत उऩय रटाचायको आयोऩको स्फ्धभा चरेको कायफाही य ्मस स्फ्धभा बएको 
अनसु्धान य तहवककातफाट भनजरे सो अऩयाध गयेको हो बने विवास गनुवऩने भनाभसि कायण 
बएभा आमोगरे ्मस स्फ्धभा रचभरत कानून फभोषजभ भदुा चराउन स्न े्मि्था गये अनाुऩ 
आ.ि. २०७१।७२ भा भदुा चराउन ेभनणवम बई सभमाबािरे भदुा दामय हनु फाやकी यहेका ४ थान 
य आ.ि. ०७२।७३ भा भदुा चराउने भनणवम बएका १४० सभेत गयी ज्भा १४४ थान 
भदुाहाभा विशेष अदारत, काठभाडंभा अभबमोगऩर दामय गरयएको छ :-  
६.3.1 घूस (रयसित) भरई रटाचाय गयेका भदुाहा :-  

आ.ि. ०७२।७३ भा घूस (रयसित) भरई रटाचाय गयेका भदुाहा भ्मे तऩभसर फभोषजभका 
यारसेिकरे रयसित भरएको अि्थाभा यंगेहात पेरा ऩायी अनसु्धान हुやदा रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको य यारसेिक तथा अ्म ्मषतहारे 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु 
आएकारे भनजहा उऩय तऩभसर फभोषजभको भफगो कामभ गयी सोही उऩदपाभा ्मिष्थत जरयिाना 
तथा हदगस्भको सजाम हनु भागदाफी भरई विशेष अदारत, काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको 
छ ।  

भस.नं. आमोगको भनणवम 
भभभत 

आयोऩऩर दामय 
भभभत 

यारसेिक रभतिादीको नाभ, ऩद य कामावरम भफगो (ु.) 

१. २०७२।४।७ 2०७२।४।८ देिे्रदेि रे┌, सि-इष्जभनमय, विशेष 
बडभतक तथा ऩूिावधाय ऺेर विकास 
आमोजना, फफयभहर 

(यारसेिक फाहेकका रभतिादी सयोज थाऩा 
सवहत) 

६०,०००।- 

२. २०७२।४।७ 2०७२।४।१२ गोवि्दरसाद फयार, रेखा अभधकृत, 
मातामात ्मि्था कामावरम (सिायी), 
ग्डकी का्की । 

नायामणहरय शभाव अभधकायी, रेखाऩार, 
मातामात ्मि्था कामावरम (सिायी), 
ग्डकी का्की । 

१०,०००।- 

३. २०७२।४।१५ २०७२।४।१८ गोभफ्द गगये, सि-इष्जभनमय, भडभबजन 
सडक कामावरम काठभाडं २ टेकु । 

१,००,०००।- 

४. २०७२।४।१० २०७२।४।२० ऩयविय िगगाय, र.स.भन.(इ्चाजव), रहयी 
चडकी, िेतहनी । 

८,०००।- 

५. २०७२।४।२० 2०७२।४।२४ देियाज ऩोररे, रेखा अभधकृत, सहयी 
विकास तथा बिन भनभावण विबाग, 
भडभबजन कामावरम यो्ऩा । 

१,४६,०००।- 

६. २०७२।४।२८ 2०७२।४।३१ रेखनाथ फरुावकोटी, सबेऺक, नाऩी 
कामावरम धाददङ । 

१,५०,०००।- 

७. २०७२।४।२६ 2०७२।५।३ मादि के.सी., नामफ सु् िा, मातामात 
्मि्था कामावरम, सिायी चारक अनभुभत 

६,०००।- 
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शाखा, रषु्फनी फटुिर।  

८. २०७२।४।१२ २०७२।५।४ कृ्णरसाद ऩोखयेर, ना.स.ु, भारऩोत 
कामावरम कािासोती, निरऩयासी । 

५०,०००।- 

९. २०७२।५।७ 2०७२।५।८ ्माभ अभधकायी, िडा सषचि, 
फूढानीरक्ठ नगयऩाभरका िडा नं. 
१२,१३ य १४ को संमतु कामावरम 

५०,०००।- 

१०. २०७२।४।१५ 2०७२।५।९ इदयीस अभर फेहना, ना.स.ु षज्रा 
रशासन कामावरम, फाやके । 

१,००,०००।- 

११. २०७२।४।१२ 2०७२।५।१५ ईवयीरसाद ढकार, इष्जभनमय, 
ऩषिभाचर भसंचाइ विकास भडभबजन नं. ७, 
सेभयी ।  

मोगे्र भभर, इष्जभनमय, ऩषिभाचर 
भसंचाइ विकास भडभबजन नं. ७, सेभयी । 

५६,०००।- 

१२. २०७२।४।२६ 2०७२।५।१८ याभफाफ ु साह, सि-इष्जभनमय, षज्रा 
विकास सभभभतको कामावरम, सरावही । 

२०,०००।- 

१३. २०७२।५।१७ 2०७२।५।२३ भनेरार मादि, अभभन, नाऩी कामावरम 
फाやके । 

२४,०००।- 

१४. २०७२।६।१२ 2०७२।६।२० विनोद ऩष्डत, इरेष्रकर सऩुयबाइजय, 
नेऩार वियतु राभधकयण, नेऩारगज ।  

२५,०००।- 

१५. २०७२।६।१७ 2०७२।७।१७ फदुददन खान, सहामक िन अभधकृत, 
षज्रा िन कामावरम, फाやके । 

४०,०००।- 

१६. २०७२।८।२ २०७२।०८।१८ सय्िती षघभभये, अभस्टे्ट सि 
इष्जभनमय,कामवविनामक नगयऩाभरका, 
याभसकोट, रभरतऩयु । 

१२,०००।- 

१७. २०७२।९।१ 2०७२।९।१९ शयदकुभाय रे┌, सि-इष्जभनमय, षज्रा 
राविभधक कामावरम, काठभाडं । 

२,००,०००।- 

१८. २०७२।९।२८ 2०७२।९।२९ षजतफहादयु के.सी., कामवकायी अभधकृत, 
भरऩयु नगयऩाभरका, दाङ । 

१,००,०००।- 

१९. २०७२।१०।१७ 2०७२।१०।२१ याभ रिोध कुभाय भहासेठ, सिेऺक, नाऩी 
कामावरम, भनभगज,ु काठभाडं । 

हरयच्र भतिायी, सिेऺक, नाऩी कामावरम, 
भनभगज,ु काठभाडं । 

५०,०००।- 

२०. २०७२।१०।१७ 2०७२।११।०२ रार फाफ ु झा, सहामक िन अभधकृत, 
षज्रा  िन कामावरम, जाजयकोट । 

४८,०००।- 

२१. २०७२।१०।१७ 2०७२।११।३ निीनकुभाय ऩोखयेर, राविभधक भनदेशक, 
मातामात ्मि्था विबाग, भीनबिन,  
काठभाडं । 

१,८०,०००।- 

२२. २०७२।११।१६ 2०७२।११।१८ रारभणी ऩा्डे, रहयी नामफ भनयीऺक, 
भहानगयीम रहयी ऩरयसय, रभरतऩयु । 

१,५०,०००।- 

२३. २०७२।११।१६ 2०७२।११।१९ दमाभनभध ऻिारी, र.ना.उ., भहानगयीम 
रहयी ऩरयसय, रभरतऩयु । 

यभेशफहादयु भसंह, इ्सऩे्टय, भहानगयीम 

३,००,०००।- 
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रहयी ऩरयसय, रभरतऩयु । 

२४. २०७२।१०।१७ 2०७२।११।२० तरुायाभ ब्डायी, षज्रा षशऺा अभधकायी, 
षज्रा षशऺा कामावरम, फाया । 

१०,०००।- 

२५. २०७२।११।२७ २०७२।१२।४ एकनायामण अमावर, ना.स.ु, भारऩोत 
कामावरम, भड्रीफजाय, काठभाडं । 

ऩोटयाज ऩोखयेर, ना.स.ु, भारऩोत 
कामावरम, भड्रीफजाय, काठभाडं । 

भकुु्दयाज ऩा्डे, ना.स.ु,भारऩोत 
कामावरम, भड्रीफजाय, काठभाडं । 

रहरय कुभार, का.स. भारऩोत कामावरम, 
भड्रीफजाय, काठभाडं । 

५,००,०००।- 

२६. २०७२।१२।१५ २०७२।१२।१७ रभे फहादयु थाऩा, रहयी भनयीऺक, इराका 
रहयी कामावरम, कडयफोना, सतयी । 

४०,०००।- 

२७. २०७२।१२।१५ २०७२।१२।२२ शरु् न कुभाय साह कान,ु सि-इष्जभनमय, 
गडशारा नगयऩाभरका, भहोियी । 

४,५०,०००।- 

२८. २०७२।१२।२१ २०७२।१२।२३ उिभरसाद खयेर, कानून अभधकृत, 
िगदेषशक योजगाय विबाग, का.भ.न.ऩा. 
१०, फु् नगय, काठभाडं । 

१,००,०००।- 

२९. २०७२।१२।१५ २०७२।१२।२९ भनोज कुभाय मादि, सि-इष्जभनमय, 
कािासोती नगयऩाभरका, निरऩयासी । 

३०,०००।- 

३०. २०७२।१२।२३ २०७३।१।२ ्माभकाजी वऩमा, इष्जभनमय, नेऩारगज 
उऩ-भहानगयऩाभरका, नेऩारगज, फाやके । 

८०,०००।- 

३१. २०७२।१२।३० २०७३।१।६ अष्फकारसाद गतुा, रहयी भनयीऺक, 
इराका रहयी कामावरम, खगयहनी षचतिन 
। 

८,०००।- 

३२. २०७२।१।१३ २०७३।१।१६ सभुन रे┌, अभभन, फूढानीरक्ठ, 
नगयऩाभरका ।  

सयेुश रे┌, कामावरम सहमोगी, 
फूढानीरक्ठ, नगयऩाभरका । 
सयोज खरी, कामावरम सहमोगी, 
फूढानीरक्ठ नगयऩाभरका, िडा नं. ७ य 
८ को संमतु कामावरम । 

६,७२,८७८।- 

३३. २०७३।१।१३ २०७३।१।२७ नायामणरसाद चडधयी, सिेऺक, नाऩी 
कामावरम, ुऩ्देही ।  

४०,०००।- 

३४. २०७३।१।१३ २०७३।१।२८ षजफछ मादि, सिेऺक, नेऩारगज उऩ-
भहानगयऩाभरका, फाやके । 

१,००,०००।- 

३५. २०७३।१।२९ २०७३।१।३१ देियाज के.सी., खरयदाय, भारऩोत 
कामावरम, करंकी, काठभाडं । 

१,००,०००।- 

३६. २०७३।२।२ २०७३।२।४ रकाश आचामव, रेखा अभधकृत, िगदेषशक 
योजगाय विबाग, फु् नगय, काठभाडं । 

१०,०००।- 

३७. २०७३।२।२ २०७३।२।५ शबुनायामण मादि, इष्जभनमय, जर 
उ्ऩन रकोऩ भनम्रण भडभबजन 
कामावरम, १० नं. जगाते, बतऩयु । 

३५,०००।- 
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३८. २०७३।२।९ २०७३।२।९ ईवयरसाद अमावर, रोत ्मषत, षज्रा 
षशऺा कामावरम, काठभाडं । 

५०,०००।- 

३९. २०७३।१।२९ २०७३।२।१४ रेखनाथ ऩडडेर, गा.वि.स. सषचि, 
खहयेऩाやग,ु कारऩेराचोक । 

४,०००।- 

४०. २०७३।२।१८ २०७३।२।२१ बयतकुभाय थाऩा, सहामक िन अभधकृत, 
भगयागडी, फददवमा ।  

६०,०००।- 

४१. २०७३।२।२ २०७३।३।३ भनयसन साह, सषचि, हंशऩयु कठऩु् रा 
गा.वि.स., धनषुा । 

५,०००।- 

४२. २०७३।३।१४ २०७३।३।१६ याभकृ्ण कु् रे, सहामक िन अभधकृत, 
याष्सयाग इराका िन कामावरम चगनऩयु 
भकुाभ भनहयी, भकिानऩयु । 

१,८०,०००।- 

४३. २०७३।३।१५ २०७३।३।१७ यभेश भहजवन, इष्जभनमय, खानेऩानी तथा 
सयसपाइ भडभबजन कामावरम, भकिानऩयु 
। 

४५,०००।- 

४४. २०७३।३।१४ २०७३।३।२० याजकुभाय भ्र, सहामक िन अभधकृत, 
से्टय िन कामावरम र्की, कग रारी 
फाफयुाभ भभजाय, ये्जय, इराका िन 
कामावरम, टीकाऩयु, कग रारी । 

७६,५००।- 

४५. २०७३।३।२० २०७३।३।२१ दीऩककुभाय काकी, ना.स.ु, षज्रा 
सयकायी िवकर कामावरम, काठभाडं । 

२०,०००।- 

४६. २०७३।३।१४ २०७३।३।२७ िीये्र कुभसमगत, राविभधक सहामक, 
षज्रा षशऺा कामावरम, सतयी 

४०,०००।- 

 

६.3.२ झठुा शगषऺक मो्मताको रभाणऩर ऩेश गयी रटाचाय गयेका भदुाहा :- 
आभथवक िषव २०७२।७३ भा भन्न उ्रेषखत सयकायी कामावरम, सं्थान य शगषऺक भनकामभा 
कामवयत भन्न कभवचायीहारे अनषुचत राब भरन े उदे् मरे सुु  भनमषुत य फढुिाका राभग ऩेश 
गयेको शगषऺक मो्मताका रभाणऩरहाका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा झठुा रभाणऩर ऩेश गयेको 
त्म रभाषणत हनु आई साभफक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य रचभरत रटाचाय 
भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) िाया ऩरयबावषत कसयु गयेको देषखएकोरे भनजहाराई 
साभफक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य २९ तथा रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन,  
२०५९ को दपा १६(१) िाया ्मिष्थत हदगस्भको सजाम हनु भागदाफी भरई विशेष अदारत, 
काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ । 

 
भस.नं. 

भनणवम भभभत 
आयोऩऩर दामय 

भभभत 

रभतिादीको नाभ, ऩद य 
कामावरम 

मो्मता य शगषऺक सं्था 

१. २०७२।४।१० २०७२।४।२५ याभच्र ओझा, षशऺक, जन 
रकाश उ् च भा्मभभक 
वियारम, कग रारी । 

(आई.ए.), भफहाय 
इ्टयभभभडमट एजकेुशन 
काउष्सर ऩटना, बायत । 

२. २०७२।४।१० २०७२।५।१ भसक्दय भब्दिाय, सहामक 
(रशासन) खरयदाय, ऩूिावचर 

विववियारम अ्तगवत ऩयीऺा 
्मि्थाऩन कामावरम, 

(आई.एस.सी.) विहाय 

इ्टयभभभडमट एजकेुशन 

काउष्सर, ऩटना, बायत । 
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वियाटनगय । 

३. २०७२।६।१२ २०७२।७।१८ नियाज ऩडडेर, षशऺक, री 
भसजवना साभदुावमक भा्मभभक 
वियारम, का्की । 

(अ्माऩन अनभुती ऩर), 
षज्रा षशऺा कामावरम, 
का्की । 

४. २०७२।६।१२ २०७२।७।१९ दगुाव फहादयु गुु ङ, रा.रहयी 
नामफ भनरयऺक, नेऩार रहयी 
अ्ऩतार अ्तगवत  भ्म 
ऩषिभ ऺेरीम रहयी अ्ऩतार, 
नेऩारगज । 

हाई ्कुर, भा्मभभक 
षशऺा ऩरयष् उिय रदेश, 
बायत । 

५. २०७२।६।१२ २०७२।७।२० अचवना कुभायी अभधकायी, 
षशऺक, री नेऩार यावरम रगती 
रा.वि.िे्िा -2, ऩसाव  

भा्मभभक तह, भा्मभभक 
षशऺा ऩरयष् विहाय, बायत 
। 

६. २०७२।६।१२ २०७२।७।२९ दीऩे्र कुभाय शभाव , अभस्टे्ट 
ए्सटे्सन अवपसय, दु् ध 
विकास सं्थान, के्रीम 
कामावरम अ्तगवत दु् ध वितयण 
आमोजना फाराज,ु काठभाडं । 

BSC, री फाफा साहेि 
बीभयाि अ्फेदकय विहाय 
विव-वियारम भजु्पयऩयु, 
विहाय, बायत । 

७. २०७२।६।१२ २०७२।७।३० याधा कृ्ण याम, वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ, 
री जनता भा्मभभक वियारम,  
औयही सरावही । 

भा्मभभक तह, भा्मभभक 
षशऺा ऩरयष् विहाय रदेश 
(बायत) । 

८. २०७२।६।१२ २०७२।८।३ नयभसंह ऩष्डत, षशऺक, शायदा 
भा.वि.भधभु्रा, ऩातो, सतयी । 

आई.ए्सी, विहाय 
इ्टयभभभडमट षशऺा 
ऩरयष् ऩटना, बायत । 

९. २०७२।६।१२ २०७२।८।७ इ्रदीऩ ऩोखयेर, षशऺक, 
फदरनाथ भन्न भा्मभभक 
वियारम फाやझगया, धयान, 
सनुसयी । 

रिेषशका, नेहया दयबंगा, 
भफहाय वियारम ऩयीऺा 
सभभभत, ऩटना बायत । 

१०. २०७२।६।१२ २०७२।८।८ याभशयण हटुिार, भसभनमय हेबी 
इष्िऩभे्ट अऩयेटय, नेऩार 
वियतु राभधकयण, कुरेखानी 
दोरो जरवियतु के्र, 
भनफिुाटाय, भकिानऩयु । 

एस.एर.सी.,  भफहाय 
वियारम ऩयीऺा सभभभत, 
ऩटना, बायत । 

११. २०७२।६।१७ २०७२।८।१६ घन्माभ मादि, वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ, 
फोगडी भा.वि., ुऩ्देही । 

हाइ्कुर, भा्मभभक 
षशऺा ऩरयषद,  उियरदेश, 

ऺेरीम कामावरम, िायाणसी, 
बायत । 

१२. २०७२।६।१७ २०७२।८।१७ भभरभसङ साやिा, षशऺक, री 
ता्रेजङु रा.वि., ना्ि ु। 

भा्मभभक, भफहाय वियारम 
ऩयीऺा सभभभत, ऩटना  
बायत । 

१३. २०७२।९।१ २०७२।९।१९ काशीयाभ ऩाठक, र.अ., री 
सय्िती उ्च भा.वि गोछडा, 
निरऩयासी । 

IA, भफहाय इ्टयभभभडएट 
एजकेुशन काउष्सर 
ऩटना, बायत । 
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१४. २०७२।९।१ २०७२।९।१९ भनरभ कुभायी, भु् म सहामक, 
ऩूिाव् चर विववियारम, 
वियाटनगय । 

ISC, भफहाय इ्टयभभभडएट 
एजकेुशन काउष्सर, 
ऩटना । 

१५. २०७२।९।१ २०७२।९।२७ दीऩक भनयडरा, र.अ.अ., यावरम 
अनसु्धान विबाग । 

फी.ए., भफहाय 
विववियारम, बायत । 

१६. २०७२।९।१ २०७२।९।२८ स्मदेि रोध, षशऺक, री 
कृषक राथभभक वियारम, 
सूमवऩयुा-४, ुऩ्देही । 

हाइ्कुर, भा्मभभक 
षशऺा ऩरयषद, उिय रदेश, 
िायाणासी, बायत । 

१७. २०७२।९।१ २०७२।९।२९ भभया थाऩा, षशऺक, िीये्र 
उ्च भा्मभभक वियारम, 
हेकुरी, दाङ । 

हाइ्कुर, भा्मभभक षशऺा 
ऩरयष्, उिय रदेश, ऺेरीम 
कामावरम, िायाणासी । 

१८. २०७२।९।२८ २०७२।०९।३० भसता के.भस., रहयी हि्दाय, 
नेऩार रहयी अ्ऩतार, 
भहायाजगंज, काठभाडड 

हाइ ्कूर ,भा्मभभक 
षशऺा ऩरयषद उिय रदेश 
बायत 

१९. २०७२।१०।१७ 2०७२।१०।२२ कृ्ण रसाद ऻिारी, षशऺक, 
काभरका भा.वि.,  
निरऩयासी । 

एस.एर.सी., भा्मभभक 
षशऺा ऩरयषद उिय रदेश 
फोडव अप हाइ्कुर ए्ड 
इ्टयभभभडमट एजकेुशन । 
मू.ऩी. बायत । 

२०. २०७२।१०।१७ 2०७२।११।३० षचर फहादयु काकी, रहयी 
सहामक भनयीऺक, नेऩार  
रहयी । 

हाइ्कुर, भफहाय वियारम 
ऩयीऺा सभभभत, बायत । 

२१. २०७२।१०।१७ 2०७२।१२।१ उषा शभाव मादि, ्टाप नसव, 
गजे्र नायामण भसंह सगयभाथा 
अचर अ्ऩतार याजवियाज, 
सतयी । 

एस.एर.सी., भफहाय 
वियारम ऩयीऺा सभभभत, 
बायत । 

२२. २०७२।११।१३ 2०७२।१२।१४ ददनानाथ ऩोररे, षशऺक, 
सय्िती भा.वि. सडुार, बतऩयु 
। 

M.A., िीय फहादयु भसंह, 
ऩूिावचर विववियारम, 
जडनऩयु, बायत । 

२३. २०७२।१२।१५ ०७२।१२।२४ याभहरय विट, र.ना.भन., रहयी 
रधान कामावरम सयुऺा भहाशाखा, 
न्सार काठभाडं । 

I COM , वपयोज गा्धी 
करेज, ऩटना, बायत । 

२४. २०७२।१२।१५ 2०७२।१२।२६ केशिकुभाय काकी, षशऺक, 
ख्ऩजुङु भन.भा.वि. संखिुासबा 
। 

भा्मभभक, वियारम ऩयीऺा 
सभभभत (उ.भा.) ऩटना, 
बायत । 

२५. २०७२।१२।१५ 2०७३।१।१० रभे्रयाज ये्भी, रेखा 
अभधकृत, घयेर ुतथा साना 
उयोग विकास सभभभत, शाखा 
कामावरम, गोयखा 

आई.ए., भफहाय 
इ्टयभभभडमट षशऺा 
ऩरयष्, ऩटना, बायत । 

२६. २०७३।२।२ 2०७३।२।१२ सभुधय विरभ शाह, र.ना.भन., 
भहानगयीम अऩयाध शाखा 
फड्द, काठभाडं 

आई.ए., भफहाय वियारम 
ऩयीऺा सभभभत, ऩटना, 
बायत 

२७. २०७३।२।२ 2०७३।२।१३ यणददऩ ख्का, अनसु्धान ्नातक, भरबिुन 
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अभधकृत, यावरम अनसु्धान 
विबाग फयपफाग भसंहदयफाय । 

विववियारम । 

२८. २०७३।२।२ 2०७३।२।२५ तोयण बने तोणव फहादयु 
ब्डायी, र.ना.भन., षज्रा रहयी 
कामावरम, फददवमा । 

भा्मभभक षशऺा 
एस.एर.सी., ऩरयषद उिय 
रदेश फोडव अप हाई्कुर 
ए्ड इ्टयभभभडमट 
एजकेुशन उिय रदेश, 
बायत । 

२९. २०७३।२।२४ 2०७३।२।२८ ददरभान ताभाङ, षशऺक, 
भा्मभभक वियारम, निुाकोट । 

एस.एर.सी., वियारम  

ऩयीऺा सभभभत (उ्च 
भा्मभभक) ऩटना, बायत । 

३०. २०७३।२।२८ 2०७३।२।३१ च्रका्त चडधयी, षशऺक, भगय 
गाउや उ्च भा्मभभक वियारम, 
शंख,ु रभरतऩयु । 

आई.एस.सी., भफहाय 
वियारम ऩयीऺा सभभभत, 
(उ्च भा्मभभक), ऩटना 
बायत । 

३१. २०७३।२।२८ 2०७३।२।३२ ड्फय फहादयु फ्नेत, 
रा.र.ना.भन., ऩूिावचर ऺेरीम 
रहयी कामावरम, यानी, 
वियाटनगय । 

IA, भफहाय इ्टयभभभडमट 
एजकेुशन काउष्सर, 
ऩटना, बायत । 

३२. २०७३।२।२८ ०७३।३।१ स्मे्र नायामण भसंह, 
रेखाऩार, नेऩार वियतु 
राभधकयण अ्तगवत याजवियाज 
वितयण के्र । 

एस.एर.सी., भफहाय 
वियारम ऩयीऺा सभभभत, 
ऩटना, बायत । 

३३. २०७३।२।२८ 2०७३।३।२ सभुनर कुभाय कुशिाहा, षशऺक, 
नेऩार याष् रम राथभभक 
वियारम, ऩटेिाव, फाया । 

अ्माऩन अनभुभतऩर,  
षशऺक सेिा आमोग, 
सानोदठभी, बतऩयु । 

३४. २०७३।२।२५ 2०७३।३।५ शबुनायामण मादि, षशऺक, री 
भन्न भा्मभभक वियारम¸ 
भखनाह-भरुाहा¸ धनषुा । 

्थामी अ्माऩन अनभुभत 
ऩर, षज्रा षशऺा 
कामावरम¸ भसयहा । 

३५. २०७२।१२।१५ 2०७३।३।६ सदेुशयाज शभाव, अभधकृत सातं 
तह, सां्कृभतक सं्थान । 

IA, Bihar Intermediate 
Education Council Patna, 

बायत । 

३६. २०७२।१२।१५ 2०७३।३।६ अिध भ्डर , िरय┌ 
सहामक , नेऩार फंक भर. 
जनकऩयु चयुोट कायखाना शाखा । 

IA , Bihar School 
Examination Board (SS) 

Patna (बायत) । 

३७. २०७३।२।२ 2०७३।३।७ बीभसेन फ्नेत, रहयी हि्दाय, 
रहयी रधान कामावरम । 

एस.एर.सी., ऩयीऺा 
भनम्रण कामावरम, 

सानोदठभी । 

३८. २०७३।३।१४ 2०७३।३।१५ वि्णहुयी नेऩार, षशऺक, 
सय्िती राथभभक वियारम, 
शरुडरी, निरऩयासी 

IA, विहाय इ्टयभभभडमट 
षशऺा ऩरयषद, ऩटना, बायत 

३९. २०७३।३।१४ 2०७३।३।१५ भहािीय मादि, र.ना.भन., 
षज्रा रहयी कामावरम, 

I.A., सयरा स्मनायामण 
मादि करेज, नयऩतगंज, 
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सोरखुु् फ ु। बायत । 

४०. २०७३।३।१४ 2०७३।३।१६ तऩवणरार याजिंशी, षशऺक, 
री कारी उ्च भा्मभभक 
वियारम, डाやगीहाट-6, भोयङ 

आई.कभ., विहाय 
इ्टयभभभडएट षशऺा 
ऩरयषद, ऩटना 

४१. २०७३।३।१४ 2०७३।३।१७ फस्त कुभाय भ्डर, रहयी 
भनयीऺक, भहानगयीम रावपक 

रहयी फिृ , कारीभाटी । 

I.SC, भफहाय इ्टयभभभडमट 
एजकेुशन, काउष्सर 
ऩटना, बायत । 

४२. २०७३।३।१४ 2०७३।३।१७ हरयनाथ रसाद, र.ना.भन., 
इराका रहयी कामावरम, 
हजरयमा सरावही । 

I.Sc., ऩंभडत उगभ ऩा्डेम 
भहावियारम,  भोभतहायी, 
बायत । 

४३. २०७३।३।१४ 2०७३।३।१९ विवऩन कुभाय कणव, नामफ 
सु् फा, षज्रा विकास 
सभभभतको कामावरम ुऩ्देही । 

भ्मभा, विहाय वियारम 
ऩयीऺा सभभभत, बायत । 

४४. २०७३।३।१४ 2०७३।३।१९ नायामणी ऩडडेर (चाभरसे), भु् म 
सहामक, भरबिुन विववियारम 
जनवरम फहभुखुी या्ऩस, 
का्की । 

भा्मभभक षशऺा ऩरयष्, 
उिय रदेश, बायत । 

४५. २०७३।३।१४ 2०७३।३।२१ चेतरसाद का्रे, षशऺक, 
जनरभेी उ्च भा्मभभक 
वियारम ्मा्ती, भस्धरुी । 

्थामी अ्माऩन 
अनभुभतऩर, षज्रा षशऺा 
कामावरम, भस्धरुी । 

४६. २०७३।३।१४ 2०७३।३।२२ कृ्णयाज शाही, र.स.भन., रहयी 
रधान कामावरम, न्सार । 

षज्रा रशासन कामावरम 
तनहुやफाट जायी बएको 
नागरयकता स्माई सेिा 
रिेश गयेको । 

४७. २०७३।३।१४ 2०७३।३।२२ मिुयाज भगयी, षशऺक, री 
भस्ाथव भा्मभभक वियारम, 
षचतिन । 

फी.एड., भरबिुन 
विववियारम, ऩयीऺा 
भनम्रण कामावरम। 

४८. २०७३।३।१९ 2०७३।३।२४ डा. भहेशभान रधान, रहयी 
िरय┌ उऩयीऺक, नेऩार रहयी 
अ्ऩतार, भहायाजगज । 

I.Sc. य  B.Sc., ऩयीऺा 
भनम्रण कामावरम, फ्ख ु
। 

४९. २०७३।३।१४ 2०७३।३।२४ जमयाभ गडतभ, सहामक 
रफ्धक, नेऩार आमर भनगभ, 
फफयभहर । 

भफहाय इ्टयभभभडमट 
एजकेुसन काउष्सर, 
ऩटना, बायत । 

५०. २०७३।३।१४ 2०७३।३।२६ गनु भसंह चडधयी (डगडया), 
खरयदाय, षज्रा विकास 
सभभभतको कामावरम,  
कग रारी । 

एस.एर.सी., ऩयीऺा 
भनम्रण कामावरम, 
सानोदठभी बतऩयु । 

५१. २०७३।३।१४ 2०७३।३।२७ फारकुभायी फ्नेत, षशऺक, री 
फार्मोती राथभभक वियारम, 
डभुयिाना-६ बिानीऩयु फाया । 

अ्थामी अ्माऩन ऩर, 

षज्रा षशऺा कामावरम, 
यडतहट । 

५२. २०७३।३।२२ 2०७३।३।२७ याजेश रसाद कुभी, षशऺक, 
नेऩार यावरम भन्न भा्मभभक 
वियारम, गदौर, ऩसाव । 

हाइ्कुर, भफहाय वियारम 
ऩयीऺा सभभभत, ऩटना । 
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५३. २०७३।३।२२ 2०७३।३।२८ सयमगु रसाद साह, षशऺक, 
जम्ती भा्मभभक वियारम, 
खयीगगया, दगरेख । 

ISC, भा्मभभक षशऺा 
ऩरयष्, भफहाय 
इ्टयभभभडमट एजकेुशन 
काउष्सर, ऩटना, बायत । 

६.3.३ सािवजभनक स्ऩषिको हाभन नो्सानी गयी रटाचाय गयेका भदुाहा : - 
१. जे┌ नागरयक य ५ िषवभभुनका दभरत फारफाभरकाको बिा वितयणभा अभनमभभतता गयेको बने 

सभेतको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा फाやवपकोट गा.वि.स.का सषचि दीऩे्रकुभाय 
देिकोटा य कामावरम सहमोगी िीयषजत खरी (के.सी.) रे आ.ि.२०७०।७१ को साभाषजक 
सयुऺा बिाको ु. १,६७,३००।- वहनाभभना गयी नऩेार सयकायको स्ऩषि हाभन नो्सानी 
गयी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहाको भडकाको फमान, सजवभभन भचु ु् का, के्रीम रहयी 
विभधविऻान रमोगशाराको ऩयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बएको य भनज रभतिादीहारे 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोषजभको कसयु गयेको हुやदा रभतिादीहारे 
वहनाभभना गयेको यकभ ु. १,६७,३००।- भ्मे कामावरम सहमोगीरे हाभन नो्सानी गयेको 
यकभ फाहेक अा सफग भनज गा.वि.स. सषचि दीऩे्रकुभाय देिकोटाफाट हाभन नो्सानी बएको 
हुやदा ु. १,०९,७००।- भनजको हकभा भफगो कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोषजभ भफगो असरु उऩय गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य 
३(१) (घ)  फभोषजभ सजाम हनु य कामावरम सहमोगी वियषजत खरी (के.सी.) फाट १९ जनाको 
नाभभा भरएको ु.५७,६००।- भफगो असरु उऩय गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ (१) य ३ (१) (ग)  फभोषजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७२।४।१० को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।५।२ भा विशेष अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

२. कृवष विकास भ्रारम अ्तगवत नेऩारग्जभा अिष्थत साना तथा भझडरा कृषक आम्तय 
िृव् आमोजनाका त्कारीन आमोजना भनदेशक श्बरुसाद देि सभेतरे आ.ि. 
२०६९।०७० भा कामवरभ सचारन गदाव खरयद मोजना तथा फोरऩर रवरमा विऩयीत 
भारसाभान खरयद गयेको, अ्िाबाविक भू्मभा भारसाभान खरयद गयेको, राखं ुऩगमाや ऩे्की 
ददन ेभरने कामव गयी रटाचाय गयेको त्म ऩवुट हनु आएको हुやदा भन्न रभतिादीहाराई भन्न 
फभोषजभको कसयुभा देहाम फभोषजभको भफगो कामभ गयी आमोगको भभभत २०७२।४।१० 
को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।४।२८ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय 
गरयएको छ। 

भस.नं. रभतिादीको नाभ, थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 

१. िरय┌ कृवष विकास अभधकृत 
श्बरुसाद देि । 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा १७  

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा १७ दपा 
३ (१) तथा 
दपा ३ (१) को 
ख्ड (च) 

ु.२३,९७,१४६।६२ 

२. उऩसषचि (रेखा) कभर 
साऩकोटा । 

ऐ. ऐ. ु.२३,९७,१४६।६२ 
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३. कृवष रसाय अभधकृत 
कभरयाज शभाव । 

ऐ. ऐ. ु.१३,७३,३६३।१२ 

४. िरय┌ कृवष अथवविऻ 
डाररसाद ऩडुासगनी । 

ऐ. ऐ. ु.१०,२३,७८३।५० 

५. ्मू विऻान इ्टयराइजेजका 
रोराइटय य चडयीगंगा 
स्रामसवको अष्तमायिारा 
विदयुरसाद गडतभ । 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(४) 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(४) 

ु. २,२८,७१२।–   

६. मावऩङ रो रेडसवका रोराइटय 
सहदेि गडतभ । 

ऐ. ऐ. ु.६,८८,१७१।५० 

७. एडबयटाइषजङ रयबोरसुन 
रा.भर.का रोराइटय जनक 
याउत । 

ऐ. ऐ. ु. २,२७,९८४।२८ 

८. वहभ गणेश क्स्ट 
रा.भर.नेऩारग्ज फाやकेको 
सचारक एिं रफ्ध भनदेशक 
याजेवय काकी । 

ऐ. ऐ. ु.२,९८,९४१।५० 

९. ्काई रसे ए्ड रेड भरंक   
रा.भर. का रोराइटय भान 
फ. के.सी. । 

ऐ. ऐ. ु. २,७७,०१६।७५ 

१०. धनर्भी रेडसव ए्ड 
स्रामसवका रोराइटय 
मिुयाज कोइयारा । 

ऐ. ऐ. ु. १,३१,७१२।७५   

११. भफजनेस नेटिकव  रा.भर. का 
रोराइटय नेभ फहादयु  
खरी । 

ऐ. ऐ. ु. ३,१५,४६१।२५ 

१२. जम गणेश स्रामवस का 
रोराइटय फार वकसनु  
चडधयी । 

ऐ. ऐ. ु.६,८८,१७१।५० 

३. भसयहा षज्रा, नहया रयगडर गा.वि.स.का सषचि च्देवय ठाकुयरे ्िामि शासन ऐन, २०५५, 
्थानीम भनकाम आभथवक रशासन भनमभािरी, २०६४ तथा  आभथवक कामवविभध भनमभािरी, 
२०६४ विऩयीतका कामवहा गयी आ.ि. २०६४।६५ भा चारू फजेटतपव  ु. ८६,०६३।७० 
य ऩुやजीगत फजेटतपव  ु.१,५७,८८८।०३, आ.ि. २०६५।६६ भा चारू फजेटतपव  ु. 
५४,३१५।२४ य ऩुやजीगत फजेटतपव  ु. ८६,४७५।-, आ.ि. २०६६।६७ भा चारू 
फजेटतपव  ु. १,७३,८१०।- य ऩुやजीगत फजेटतपव  ु. ६,०००।-, आ.ि. २०६७।६८ भा 
चारू फजेटतपव फाट ु. २,२५,३३१।- य ऩुやजीगत फजेटतपव  ु. ५९,५७२।५० गयी ज्भा 
ु. ८,४९,४५५।४७  वहनाभभना, हाभन नो्सानी गयी दुु ऩमोग गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ को कसयु गयेको ऩवुट बएको हुやदा वहनाभभना, हाभन नो्सानी एिं भासेको 
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ु. ८,४९,४५५।४७  भफगो कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोषजभ असरु उऩय गयी गयाई भनज च्देवय ठाकुयराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (ङ) फभोषजभ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७२।४।३२ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।५।७ भा विशेष अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको ।  

४. षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, काठभाडंरे याहत साभरी ्िाऩ नेऩार सयकाय के्रीम 
दगिी रकोऩ उ्ाय सभभभतको भनदेशन सभेतको आधायभा चारू आ.ि. ०७१।७२ को 
विभनमोषजत फजेटफाट ु.75,47,7७7।- फयाफयको ३०५० थान भरऩार खरयद गदाव बकू्ऩको 
कायणफाट देशफासीहाभा ऩनव गएको भानिीम ऩीडाको अि्थाराई भडका य अिसयको ाऩभा 
रमोग गयी षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, काठभाडंका ्थानीम विकास अभधकायी तीथवयाज 
बटयाई रगामतरे कभभसनको ररोबनभा ऩयी/ऩायी फदभनमतऩिूवक भभरोभतोभा ्मून गणु्तयको 
भरऩार खरयद गये/गयाए देषखएकोरे भन्न रभतिादीहाराई भन्न फभोषजभको कसयुभा भन्न 
फभोषजभको सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय 
भभभत २०७२।१०।१९ भा विशषे अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

भस.नं. रभतिादीको नाभ, थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
१. षज्रा विकास सभभभतको 

कामावरम, काठभाडंका 
्थानीम विकास अभधकायी 
भतथवयाज बटयाई 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा ८(१) को 
(ख) (ग) (ञ) 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(१) 

ु.३५,०६,६२६।७६ 

२. षज्रा विकास सभभभतको 
कामावरम, काठभाडंका रेखा 
अभधकृत माभनायामण शभाव 

ऐ. ऐ. ु.३५,०६,६२६।७६ 

३. षज्रा विकास सभभभतको 
कामावरम काठभाडंका 
क््मटुय अऩयेटय (हार 
्टोय वकऩय) षचयजीिी 
ख्का 

ऐ. ऐ. ु.३५,०६,६२६।७६ 

४. ददऩेश इ्टयराइजेजका 
रोऩाइटय झ्करसाद गडतभ 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(४) 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(४) 

ु.८,९३,२७७।- 

५. सेविका इ्टयराइजेजका 
रोऩाइटय होभरसाद गडतभ 

ऐ. ऐ. ु.३,७८,६८०।- 

६. ्मू ऩशऩुभत रेड ए्ड 
स्रामसवका रोऩाइटय 
भभभथरे् िय भतिायी 

ऐ. ऐ. ु.२२,३४,६६९।७६ 

५. िीयगंज षचनी कायखानाको नाभफाट उयोग, िाषण्म तथा आऩूभतव भ्रारमको नाभभा दताव 
कामभ बगसकेको फाया षज्रा, साविक डुभयिाना  गा.वि.स. िडा नं. ४ को वक.नं. १९० को 
ज.वि.१-०-१५-० ज्गा डुभयिाना गा.वि.स. का सषचि, भारऩोत कामावरमका कभवचायीहा 
सभेतको भभरोभतोभा द्तीदेिी यामको नाभभा नाभसायी गयी सोही ज्गा ्माभकृ्ण दगु ुरे┌, 
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सोनाभ भान्धय य ्माभकृ्ण रजाऩभतराई झयुाई भभभत २०७०।४।२४ भा य.नं. ८९२/१ 
को याजीनाभा ऩास गरयददएको हुやदा छानभफन गयी ऩाउや बने सभेतको उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भारऩोत कामावरम, फायाका त्कारीन ना.स.ु िम शंकयरसाद आचामव तथा 
ऩूणवफहादयु के.सी. य भारऩोत कामावरम, फायाका त्कारीन भारऩोत अभधकृत याभषजभनस 
याउतरे आपूहा य द्तीदेिी यामराई गगयकानूनी राब ऩु्  माउने य नेऩार सयकायराई 
गगयकानूनी हाभन ऩु्  माउन ेफदभनमतरे नेऩार सयकाय उयोग, िाषण्म तथा आऩूभतव भ्रारमको 
नाभभा दताव कामभ बएको फाया षज्राष्थत डभुयिाना गा.वि.स. िडा नं ४ को वक.नं.१९० 
ऺे.प. १-०-१५-० को सयकायी ज्गा गगयकानूनी ाऩभा द्तीदेिी यामको नाभभा नाभसायी 
गयी सोही सयकायी ज्गा गगयकानूनी ाऩभा द्तीदेिी यामफाट य.नं.८९२/१ भभभत 
२०७०।४।२४ को याजीनाभा भरखत ऩारयत गयी ्माभकृ्ण (दगु)ु रे┌, सोनाभ भान्धय य 
्माभकृ्ण रजाऩतीको संमतु नाभभा दताव गने गयाउने कामव गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(१) य दपा ८(१) को ख्ड (ज) अनसुाय कसयु गयेको ऩवुट हनु 
आएकोरे भनज शंकयरसाद आचामव, ऩूणवफहादयु के.सी. य याभषजभनस याउतराई रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ फभोषजभ भफगो ु. ११,००,०००।- असरु उऩय गयी सोही ऐनको दपा ८(१) 

फभोषजभ कसयुको भारा अनसुाय कग द य जरयिाना सजाम हनु भागदाफी भरई य ज्गाधनी 
याभबजन याम थाुको भृ् म ुऩिात भनजका हकदाय द्तीदेिी यामरे एकऩटक हक ह्ता्तयण 
बगसकेको फाया षज्राष्थत डुभयिाना गा.वि.स. िडा नं ४ को वक.नं.१९० ऺे.प.१-०-१५-० 
नेऩार सयकाय उयोग िाषण्म तथा आऩूभतव भ्रारमको नाभभा दताव कामभ बएको ज्गा 
आपुराई गगय कानूनी राब ऩु्  माउन े फदभनमतरे भारऩोत कामावरम फायाका कभवचायीहा 
शंकयरसाद आचामव, ऩूणवफहादयु के.सी. य याभषजभनस याउत सभेतको सयस्राह, भभरेभतो य 
सहभभतभा भारऩोत कामावरम, फायाफाट भभभत २०७०।१।३१ भा आ्नो नाभभा नाभसायी 
गयी गयाई सो ज्गा ्माभकृ्ण रजाऩती सभेतका तीन जना ्मषतहाराई याजीनाभा ऩारयत 
गयाएको देषखएकोरे भनज द्तीदेिी यामराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) को 
कसयुभा रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ दपा ८(४) फभोषजभ भफगो ु.११,००,०००।- कामभ 
गयी कसयुको भारा अनसुाय कग द य जरयिानाको सजाम हनु य फाया षज्राष्थत डुभयिाना 
गा.वि.स. िडा नं.४ को वक.नं.१९० ऺे.प.१-०-१५-० को सयकायी ज्गा नेऩार सयकायकग  
नाउやभा कामभ गयी ऩाउन सभेत भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को 
भनणवमानसुाय भभभत २०७२।११।९ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय  
गरयएको ।  

६. भन्न फभोषजभका ्मषतहारे वियारमको नाभभा रात बएको सयकायी यकभ वहनाभभना गयी 
रटाचाय गयेको तथा वियारम सचारन अनभुभत भरई वियारम सचारन नग नगयी षज्रा षशऺा 
कामावरमफाट यकभ भनकासा गयाई फदभनमतऩूिवक वहनाभभना गयी नेऩार सयकायको स्ऩषिको 
हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएको त्म अनसु्धानफाट ऩवुट हनु आएकोरे रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ िाया ऩरयबावषत कसयुभा तऩभसर फभोषजभको भफगो कामभ गयी दपा 
ऐनको १७ फभोषजभ भफगो असरु उऩय गयी दपा ३(१) फभोषजभ जरयिाना एिं सजामको 
भागदाफी भरई विशेष अदारतभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ । 
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भस.नं. 
आमोगको भनणवम 

भभभत 

आयोऩऩर दामय 
भभभत 

रभतिादीको नाभ, ऩद य कामावरम भफगो  

१. २०७२।२।३२ 2०७२।४।१ रदीऩकुभाय चडधयी, र.अ., यभेश 
च्र अभधकायी, वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ एिं 
वियारम बिन भनभावण सभभभत 
संमोजक, देफहादयु थाऩा, 
विऻान बिन भनभावण सभभभत 
संमोजक, शंकय फहादयु भसंखडा, 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
अ्मऺ एिं भनभावण सभभभत 
संमोजक, शकुदेि ढंुगाना  

चाय कोठे ्रक बिन भनभावण 
सभभभत संमोजक,  

री नायामणी ग्डकी साधायण 
तथा सं्कृत उ्च भा्मभभक 
वियारम, निरऩयासी । 

रदीऩकुभाय चडधयीको 
हकभा ु.   
७,३२,४६५।७८  

यभेश च्र यडभनमायको 
हकभा  
ु. ७,०३,०२५।३३ 

देि फहादयु थाऩाको 
हकभा 
ु.४,१०,७८५।९८ 

शंकयफहादयु भसंखडा य 
शकुदेि ढंुगानाको हकभा 
ु.२,५८,३०८।५९ 

२. २०७२।२।३२ 2०७२।४।७ िीयफहादुय ताभाङ, त्कारीन 
वि.्म.स.अ्मऺ राटीदेिी भन्न 
भा्मभभक वियारम बूभे्थान 
९, धाददङ ।  

ु.२,३८,८९८।- 

३. २०७२।२।२५ 2०७२।४।२७ िगयनाथरसाद साह, र.अ., रब ुयाम 
मादि, वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतका अ्मऺ  

नेऩार यावरम भन्न भा्मभभक 
वियारम, ऩकभडमा-५, फाया । 

        ु. ५,४३,५८७।- 
 

४. २०७२।१०।१७ 2०७२।१२।३ याभसेिक भबनिाय, वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ, 
ऩा्डि मादि, र.अ., या.रा.वि. 
षचयगमा-९,िाराफखय धनषुा । 

ु.७,५८,२००।- 
 

५. २०७२।१०।१७ 2०७२।१२।२ विनोदकुभाय याम मादि, र.अ., 
याभनयेश याम मादि, अ्मऺ, 
वि.्म.स., री सय्िती जनता 
राथभभक वियारम खगयिनी, 
भहोियी । 

ु.७,४८,०१७।- 
 

६. २०७२।१०।१७ 2०७२।१२।५ रदीऩकुभाय मादि, ्मि्थाऩन 
सभभभतका अ्मऺ, ददनेशकुभाय 
भ्डर, र.अ.,भगथरी नभनुा 
रा.वि. धनषुा । 

ु.१,५१,१४६।- 
 

७. २०७२।१०।१७ 2०७२।१२।७ उषिभरार भषुखमा,वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ 
दयिायी ठाकुय, र.अ. , कविता 
कुभायी चडयाभसमा, र.अ., री 

उभतभरार भषुखमाको 
हकभा  
ु.७,८९,०९९।५०, 
दयिायी ठाकुयको हकभा  
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जनजागभृत राथभभक वियारम, 
भहोियी । 

ु.६,९७,६६९।७५ य 

कविताकुभायी 
चडयाभसमाको 
हकभा   
ु.९१,४२९।७५ 

८. २०७३।२।२ 2०७२।२।११ नगनायामण भसंह, र.अ., कडशर 
वकशोय रसाद, खाता संचारक, 
याभ नयेश र्भण 
भा.वि.हजभभभनमा, यडतहट । 

ु.६८६१८०।- 

 

७. सरावही षज्रा अ्तगवतको फयहथिा गाविसका सषचि याधाकृ्ण चडधयीरे नेऩार सयकायफाट उत 
गा.वि.स.भा भनकासा बएको यकभ तोवकएको शीषवकभा खचव नगयी ु.44,62,200।- फदभनमत 
गयी वहनाभभना, हाभन नो्सानी एिं दुु ऩमोग गयी गयाई,  भासी रटाचाय भनिायण ऐन, 2059 को 
दपा 17 को कसयु गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भनज याधाकृ्ण चडधयीराई रटाचाय भनिायण ऐन, 
2059 को दपा 17 फभोषजभ वहनाभभना हाभन नो्सानी एिं भासेको भफगो ु.44,62,200।- 
भनजफाट असरु उऩय गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 2059 को दपा 17 रे भनददवट गये फभोषजभ 
भनजराई सोही ऐन को दपा 3(1) तथा दपा 3(1) को देहाम (छ) फभोषजभ जरयिाना य कग द 
सजाम गयी ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमरे भभभत 
२०७२।११।१९ भा विशषे अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

८. हु् रा षज्रा, भगरा गाउや विकास सभभभतका त्कारीन गा.वि.स. सषचि कारीफहादयु हभाररे 
आ्नो ओहदास्फ्धी काभ गदाव सयकायी अनदुानको ाऩभा रात आ.ि. २०५८/५९ को ु 
५,४४,२५०।-, आ.ि. २०६०/६१ य २०६२/६३ को ु ७३,५००।- तथा कणावरी 
योजगाय कामवरभको ु. ५०,०६,५८२।- सभेत गयी ज्भा ु ५६,२४,३३२।- नेऩार 
सयकायको स्ऩषि फदभनमत गयी वहनाभभना, हाभन नो्सानी एिं दुु ऩमोग गयी गयाई भासी भनजी 
रमोगभा रगाई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयु गयेको ऩवुट हनु 
आएकोरे भनज गा.वि.स. सषचि कारीफहादयु हभारराई ु. ५६,२४,३३२।- भफगो कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा १७ फभोषजभ भफगो असरु उऩय गयी सोही दपा १७ रे भनददवट गये फभोषजभ 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (ज) फभोषजभ जरयिाना 
य कग द सजाम गयी ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय 
भभभत २०७२।११।५ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

९. भसयहा षज्रा, औयही गा.वि.स.का त्कारीन सषचि सो्पी दास त्भारे भषुखमा अशोककुभाय 
मादिसやग भभरोभतो गयी औयही गा.वि.स.फाट आ.ि. २०६३।६४ देषख आ.ि. २०६७।६८ 
स्भ ्मे┌ नागरयक, अऩांग, एकर भवहरा सभेतराई वितयण गनुवऩने साभाषजक सयुऺा बिा 
फाऩतको यकभभ्मे भृ् म ु बगसकेका भाभनसहा रगामत ्मे┌ नागरयक, अऩांग, एकर भवहरा 
सभेत गयी ज्भा २३१ जनाको बिा यकभ आपू ्िमं तथा अ्म ्मषत सभेतफाट झठुा/वकते 
औठंाछाऩ गयी गयाई बयऩाई तमाय गयी वहनाभभना गयेको साथग विकास भनभावणका राभग भनकासा 
बएको यकभ सभेत गयी ज्भा ु.१९,५४,८९४।३० वहनाभभना हाभन नो्सानी गयी भासेको 
ऩवुट हनु आएकोरे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा 
ु.१९,५४,८९४।३० भफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोषजभ भफगो असरु उऩय गनव 
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य सोही दपा १७ रे भनददवट गये फभोषजभ भनज सो्पी दास त्भाराई रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (च) फभोषजभको जरयिाना य कग द सजाम गयी 
ऩाउन तथा गा.वि.स.को भषुखमा ऩदभा कामवयत यहेका भनज अशोककुभाय मादिराई रटाचाय 
भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा भफगो ु.३,६४,६००।- कामभ सोही दपा 
१७ फभोषजभ भफगो असरु उऩय गयी सोही दपा १७ रे भनददवट गये फभोषजभ भनज अशोककुभाय 
मादिराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (घ) 
फभोषजभको जरयिाना य कग द सजाम गयी ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७२।१०।२४ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।११।१० भा विशषे अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

१०.सशर रहयी फरभा सनत फ्नेत, शगरे्र रे┌, िासदेुि िरी रगामतका रभखुहारे रटाचाय 
गयी अकुत स्ऩषि आजवन गयेका छन । भनजहारे साभान खरयद तथा ढुिानीभा नकरी भफर 
बयऩाई फनाई ्माऩक आभथवक अभनमभभतता गयेका छन  बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा ऩूिव सशर रहयी भहाभनयीऺक िासदेुि िरीको आदेश/भनदेशनभा रेखा शाखाका 
त्कारीन शाखा रभखु स.र.ना.उ. भहे्रफहादयु काकीरे आपू भातहतका कभवचायीहा, रेखा 
सहामक स.र.भन. विनफहादयु थाऩा, त्कारीन स.र.ना.भन. हार स.र.भन. षशिफहादयु अभधकायी, 
त्कारीन स.र.स.भन. हार स.र.ना.भन. रेखफहादयु खरी, त्कारीन स.र.स.भन. हार स.र.ना.भन. 
देिे्रकुभाय रे┌ य त्कारीन स.र.ना.भन.हार स.र.भन.भनवुहया भहत सभेतका नाउやभा विभबन 
षज्सी साभान ढुिानीका रागी ऩे्की यकभ ददराई साभान नग ढुिानी नगयी सेिा सरारनभग 
नबएका/नयहेका रा्सऩोटवहाको नाभफाट झठुा भफरहा ऩेश गनव रगाई झठुा भफर बयऩाई तथा 
ऩरहा तमाय गयी रटाचाय गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भन्न ्मषतहाराई भन्न फभोषजभको 
कसयुभा भन्न फभोषजभको सजामको भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।२९ को 
भनणवमानसुाय भभभत २०७२।१०।२९ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

भस.नं. रभतिादीको नाभ थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
1. ऩूिव सशर रहयी 

भहाभनयीऺक िासदेुि िरी 
रटाचाय 
भनिायण ऐन, 
२०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा ८(१) 
को देहाम (ङ) 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा २४ 

ु.1,14,54,049।50 

2. स.र.ना.उ. भहे्रफहादयु 
काकी तथा स.र.भन. 
विनफहादयु थाऩा 

ऐ. रटाचाय 
भनिायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा ८(१) 

ु.1,14,54,049।50 

3. स.र.भन.भन ुवहया भहत ऐ.  ऐ. ु.२८,१८,५१५।- 

4. स.र.भन. षशिफहादयु 
अभधकायी 

ऐ.  ऐ. ु.7,03,035।- 

5. स.र.ना.भन. िे्रकुभाय रे┌ ऐ.  ऐ. ु.5,60,952।50 

6. स.र.ना.भन. रेखफहादयु 
खरी  

ऐ.  ऐ. ु.45,20,273।- 
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११. षज्रा षशऺा कामावरम, यडतहटका त्कारीन षज्रा षशऺा अभधकायी उऩे्र भ्डर सभेतरे 
आ.ि. २०६७।६८ को यावरम साऺयता कामवरभ सचारन गदाव यावरम साऺयता कामवरभ 
कामाव्िमन भनदेषशका, २०६५, सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 
२०६४ फभोषजभ सािवजभनक सूचना रकाषशत गयी कामवरभ सचारन गने सं्था छनडट 
गनुवऩनेभा सो कानूनी ्मि्थाहाको ऩारना नगयेको, कामवरभ सचारन ऩिात रभभक ाऩभा 
रगभत एिं कामव स्ऩन रभतिेदनको आधायभा भार बतुानी ददनऩुनेभा फदभनमतसाथ भस.एर.भस. 
पेडयेसन नेटिकव राई कानूनी ्मि्था विऩयीत छनडट गयी अभरभ ाऩभा एकभ┌ु 
ु.४७,३६,६५०।- ऩे्की यकभ बतुानी ददएको य सो सं्थारे कामवरभ नग सचारन नगयी 
नेऩार सयकायको यकभ ु.४७,३६,६५०।- फदभनमतसाथ वहनाभभना, हाभन नो्सानी एिं भा्न े
कामव गयी रभतिादीहा उऩे्र भ्डर, न्दवकशोय गतुा, नभवदा आचामव, यजनकुभाय कणव, 
जमरकाश मादि य रभेशंकय भभररे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोषजभको 
कसयु गयेको ऩवुट बएको देषखंदा भनज रभतिादीहाराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ फभोषजभ नेऩार सयकायको हाभन नो्सानी एिं भासेको भफगो ु.४७,३६,६५०।-असरु 
उऩय गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (छ) 
फभोषजभ जरयिाना य कग द सजाम हनु भागदाफी गयी आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को 
भनणवमानसुाय भभभत २०७२।१२।१६ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय  
गरयएको । 

1२. काठभाडं भहानगयऩाभरकाको कामावरम, काठभाडंरे याहत साभरी ्िाऩ आ.ि. २०७१।७२ 
भा भहानगयऩाभरकाको आ्नग रोतफाट ु.61,55,171।02 फयाफयको भरऩार य भसरऩोभरन 
खरयद गदाव अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा बकू्ऩको कायणफाट 
देशफासीहाभा ऩनव गएको भानिीम ऩीडाको अि्थाराई भडका य अिसयको ाऩभा रमोग गयी 
काठभाडं भहानगयऩाभरकाको कामावरम, काठभाडंका त्कारीन कामवकायी अभधकृत ऩूणवबत 
त्डुकाय सभेतरे कभभसनको ररोबनभा ऩयी/ऩायी फदभनमतऩिूवक भभरोभतोभा ्मून गणु्तयको 
भरऩार खरयद गयेको ऩटुी हनु आएकोरे भन्न रभतिादीहाराई भन्न फभोषजभको कसयुभा 
देहाम फभोषजभको सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१२।२१ को 
भनणवमानसुाय भभभत २०७२।१२।२६ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको 
छ । 

भस.नं. रभतिादीको नाभ, थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
१. काठभाडं भहानगयऩाभरकाका 

त्कारीन कामवकायी रभखु 
तथा हार सािवजभनक खरयद 
अनगुभन कामावरमका सह-
सषचि ऩूणवबत त्डकुाय 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा ८(१) को 
देहाम (घ) य 
(ञ) 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(१) 

ु.24,10,214।3८ 

२. काठभाडं भहानगयऩाभरकाका 
रशासन विबागका त्कारीन 
विबागीम रभखु तथा हार 
अिकाश रात शा्तयाभ 
ऩोखयेर 

ऐ. ऐ. ु.24,10,214।3८ 
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३. काठभाडं भहानगयऩाभरकाका 
विि विबागका विबागीम 
रभखु फु् यन भान्धय 

ऐ. ऐ. ु.24,10,214।3८ 

४. काठभाडं भहानगयऩाभरकाका 
रशासन भहाशाखाका रभखु 
फखत फहादयु साउद 

ऐ. ऐ. ु.24,10,214।3८ 

५. काठभाडं भहानगयऩाभरकाभा 
भरऩार आऩूभतव गने षऺभतज 
रेड इ्टयनेसनरका 
रोराइटय न्दयाज  ऩोखयेर 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८. (४) 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८. (४) 

ु.2,91,323।76 

६. भहानगयऩाभरकाभा भरऩार 
आऩूभतव गने ्मू चडधयी 
रेडसवका रोराइटय सु् दयरार 
चडधयी 

ऐ. ऐ. ु.२१,१८,८९०।६२ 

१३. गरयफी भनिायण कोष अ्तगवत बएका खचवहाभा ्माऩक अभनमभभतता य रटाचाय बएकारे 
छानभफन गयी ऩाउや बनी आमोग सभऺ विभबन भभभतभा ऩनव आएका उजयुी भनिेदनहाका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत कोषका कामव रफ्धकहा दीऩा ये्भी सभेतरे रभण तथा 
कामवरभका राभग बनी कोषफाट भरएको ऩे्की यकभ पछमौट गने रभभा वप्डभा कामवरभ 
स्ऩन गयेको बनी ऩे्की पछमौटका राभग ऩेश गयेका कागजातहाभा सहबागी बएका 
बभनएका ्मषतहाको सहबाभगता ऩवुट हनुे कुनग आधाय तथा रभाण, ताभरभ रगामतका अ्म 
कामवरभ संचारन गदाव रषशऺकको मो्मता तथा छनडट विभध, कामवरभ संचारन सभम 
ताभरका, ताभरभको विषमि्त,ु रषशऺकरे ऩेश गयेको कामवऩर आदद संर्न गयेको 
ऩाइएन।साभा्म फगठक य छरपरभा सहबागीहाको झठुो उऩष्थभत तमाय गयी ्मस फाऩत 
खचव बएको बनी भफर ऩेश गयेय बतुानी भरन े गयेको, कोष रभाषणतका आधायभा 
सहबागीहाराई दग भनक रभण बिा बतुानी ददनऩुनेभा सो संर्न नगरयएको, हर नग नबएको 
्थानभा कामवरभ सरारन गयेको बनी देखाइएको सभेतका त्महाफाट हुやदग नबएको 
कामवरभको नाभभा झठुा भफर बयऩाई ऩेश गयी बतुानी भरए ददएको देषखएको छ।कामव 
रफ्धकहाको कोषसやग बएको कयाय स्झडताको शतव तथा कोषको Operational Manual, 
2006 अनसुाय कुर कामव ददनको ६० % सभम वप्डभा नग फसेय कामव गनुवऩने दावम्ि तथा 
षज्भेिायी बएका कामव रफ्धकहारे सो सतव फभोषजभ वप्डभा नफसी काभ नग नगयी वप्डभा 
गई कामवरभ सचारन गयेको बनी झठुा कागजात तमाय गयी ऩेश गयेको ऩाइमो।एक दईु 
ददनको कामवरभका राभग एक भवहनाब्दा फढी तथा चाय ऩाやच ददनको कामवरभका राभग 
ऩचास ददनब्दा फढी रभण आदेश ्िीकृत गयेको, भाभथ्रो ऩदाभधकायीफाट अिभध तोकी 
्िीकृत बएको रभण आदेशभा त्रो ऩदाभधकायी य रभण गने ्मषत आपंरे सभेत ्माद 
थ्ने गयेको, ्मसयी ्माद थऩ गनुवऩने कुनग कायण य आधाय ऩेश बएको नदेषखएको, रभण 
रभतिेदन ऩेश नगयेको, या्सी बाडा जथाबािी दाफी गयी बतुानी भरएको ज्ता विियणरे ऩभन 
कामव रफ्धकहारे ऩे्की पछमौटका राभग ऩेश गयेका भफर बयऩाईहा झठुा हनु  बने 
देषखमो।स्फष्धत षज्रा रहयी कामावरम, यावरम अनसु्धान विबाग, मातामात ्मि्था 
कामावरम य मातामात ्मिसामी सभभभत सभेतफाट रात हनु आएका जिाप रगामत कामव 
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रफ्धकहाफाट ऩेश गयेका भफर बयऩाईहाभा उ्रेषखत होटेर, रज, ्टेसनयी ऩसर, गाडी 
संचारक एिं स्फ━ ्मिसामीहारे अनसु्धानको रभभा आ्नो होटेर, रज, ्टेसनयी ऩसर, 
गाडी आददका नाभफाट फनाइएका भफर बयऩाई झठुा हनु  बनी गरयददएको कागजफाट सभेत 
ऩे्की पछमौटका राभग ऩेश बएका भफर बयऩाईहा झठुा बएको त्म ्थावऩत बएको हुやदा 
रभतिादीहारे झठुा भफर बयऩाईका आधायभा यकभ भनकासा भरई खचव गयी रटाचाय गयेको 
त्म ऩवुट हनु आएको हुやदा भन्न ्मषतहा उऩय भन्न फभोषजभको कसयुभा भन्न फभोषजभ 
सजामको भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१२।३० को भनणवमानसुाय भभभत 
२०७३।१।५ गते विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको ।   

भस.नं. रभतिादीको नाभ थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
१ कामवकायी भनदेशक याजफाफ ु

रे┌ 
ऐ. रटाचाय 

भनिायण ऐन 
२०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा २४ 

ु. ४,३१,०५,५५२।२५ 

2. कामवरफ्धक दीऩा ये्भी रटाचाय 
भनिायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा ८(१) 
को देहाम (ङ) 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 
2059 को 
दपा ८(१) 

ु.२०,५९,७०९।- 

3. कामवरफ्धक झये्रफहादयु 
भसंह 

ऐ. ऐ. ु.१७,०२,५७२।- 

4. कामवरफ्धक भनयकफहादयु 
सनुाय 

ऐ. ऐ. ु.१७,२५,८७९।- 

5. कामवरफ्धक यिी्र सिुार ऐ. ऐ. ु.११,०४,९९७।- 

6. कामवरफ्धक यभेश राभा ऐ. ऐ. ु.१३,६७,३७१।- 

7. कामवरफ्धक ओभरसाद 
ऩडडेर 

ऐ. ऐ. ु.१८,७२,०२३।५० 

8. कामवरफ्धक भभना नकभी ऐ. ऐ. ु.६,६३,५९१।- 

९. कामवरफ्धक भहेशकुभाय 
शाही 

ऐ. ऐ. ु.१७,०३,३६८।- 

10. कामवरफ्धक विरभ काकी ऐ. ऐ. ु. १२,००,४३८।२५ 

11. कामवरफ्धक रोके्र भसंह 
फडार 

ऐ. ऐ. ु. २३,०६,३२०।५० 

12. कामवरफ्धक ऩदभ भसंह 
ठगनुा 

ऐ. ऐ. ु. १८,८४,२५३।- 

13. कामवरफ्धक रभोदकुभाय 
जोशी 

ऐ. ऐ. ु. ४३,३१,८६८।७५ 

14. कामवरफ्धक बऩुान्द 
भफ.के. 

ऐ. ऐ. ु. १६,९३,४५३।- 

15. कामवरफ्धक कभर फहादयु ऐ. ऐ. ु. ११,७१,४४१।- 
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भथङ 
16. कामवरफ्धक भारती चडधयी ऐ. ऐ. ु. १३,६३,२०७।- 

17. कामवरफ्धक सजदा खातनु ऐ. ऐ. ु. ७,०५,७६२।- 

18. कामवरफ्धक निीनकुभाय 
ऩोखयेर 

ऐ. ऐ. ु. ७,२०,०४९।- 

19. कामवरफ्धक याभफहादयु 
बसूार 

ऐ. ऐ. ु. ९,३४,६००।- 

20. कामवरफ्धक अभयकुभाय 
ऩाषरन 

ऐ. ऐ. ु. १०,८६,७१०।५० 

21. रेखा अभधकृत रिीन षघभभये ऐ. ऐ. ु. ४,२६,०२,३२७।२५ 

22. कामवरफ्धक रिीण 
भान्धय 

ऐ. ऐ. ु. ११,५१,०४१।- 

23. कामवरफ्धक फारकृ्ण 
विवकभाव 

ऐ. ऐ. ु. २४,८३,१४२।५०।- 

24. कामवरफ्धक कृ्णफहादयु 
सेयारा 

ऐ. ऐ. ु. २२,७३,९००।- 

25. कामवरफ्धक तायारसाद 
जोशी 

ऐ. ऐ. ु. १३,१८,२६९।७५ 

26. कामवरफ्धक ईवयीरार 
भफ.क. 

ऐ. ऐ. ु. १२,६३,२५३/- 

27. कामवरफ्धक भनोजकुभाय 
गतुा 

ऐ. ऐ. ु. १२,४६,४४८।५० 

28. िाताियणीम अभधकृत 
अभबशेष ्मडऩाने 

ऐ. ऐ. ु. ३७,९३२।- 

29. कामवरफ्धक रदीऩ ऩडडेर ऐ. ऐ. ु. ५,७६,५५०।- 

30. कामवरफ्धक अुण ऩा्डे ऐ. ऐ. ु. १,२५,१६५।- 

31. कामवरफ्धक अ्मतुभान 
भसंह रधान 

ऐ. ऐ. ु. ९,२५,७६०।- 

32. कामवरफ्धक भनभवर ऩ्त ऐ. ऐ. ु. ७,४८,१८५।- 

33. कामवरफ्धक सभुभता भ्र ऐ. ऐ. ु. ६७,४१८।- 

३४. रेखा सहामक सतीशकुभाय 
चडधयी 

ऐ. ऐ. ु. २७,२०,५९०।५० 

3५. विि तथा रशासन रभखु 
भनोज षचऩार ु

ऐ. ऐ. ु. ४२९८५२३८।२५ 

36 रेखा अभधकृत ददरीऩ याज 
जोशी 

ऐ. रटाचाय 
भनिायण ऐन 
2059 को 
दपा ८(१)  

ु. ९,४९,६४६।- 

1४.दाच ुवरा षज्रा खेरकुद विकास सभभभतराई यावरम खेरकुद ऩरयषदफाट आ.ि. ०६९/७० भा 
कबडवहर भनभावणका राभग विभनमोषजत ु.१५,००,०००।- सभभभतका संमोजक भजु फभ सभेतरे 
कुनग भनभावण कामव नगयी नबए नगयेको काभराई बए गयेको हो बनी झठुा भफर बऩावई य 
रे्ताहा तमाय गयी बतुानीका राभग भफर बऩावई य रे्ता ऩेश गयी गयाई यकभहा बतुानी 
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भरनददने कामव गयी गयाई आपूहाराई गगयकानूनी राब ऩु्  माउने य यावरम खेरकुद ऩरयषदराई 
गगयकानूनी हाभन ऩु्  माउन ेफदभनमतरे काभ गये गयाएको ऩषु् ट हनु आएकोरे भजु फभ, क्माण 
भसंह धाभी, बऩेु्रयाज अि्थी, भान भसंह भफ.क. काभी, ्माभयाज अि्थी, दान भसंह भनयडरा य 
हरयशच्र बटरे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१) को देहाम (ङ) को कसयु 
गयेको देषखएको हुやदा भजु फभराई ु.10,65,973।90, क्माण भसंह धाभीराई 
ु.3,23,312।90, बऩेु्रयाज अि्थीराई ु.5,72,812।90, भानभसंह भफ.क. काभीराई 
ु.3,23,312।90, ्माभयाज अि्थीराई ु.8,42,661।, दान भसंह भनयडराराई 
ु.३,५०,०००।-, हरयशच्र बटराई ु.६,४२,६६१।- भफगो कामभ गयी रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ (१) फभोषजभ कसयुको भारा अनसुाय कग द सजाम य भफगो फभोषजभ 
जरयिाना गयी रभतिादीहाफाट भफगो सभेत असरु उऩय गयी ऩाउन भागदाफी भरई तथा षज्रा 
राविभधक कामावरम दाच ुवराका इष्जभनमयहािम शखेय च्र फड ु य भदनयाज जोशीरे दाच ुवरा 
षज्रा खेरकुद विकास सभभभत अ्तगवतको कबडव हर भनभावण कामवको भसरभसराभा रागत 
अनभुान फभोषजभको काभ बए नबएको जाやचफझु गयी नाऩजाやच गयी कामव स्ऩन रभतिेदन 
ददनऩुने कतव् म हुやदाहुやदग भनभावण कामवको जाやचफझु य नाऩजाやच नग नगयी फदभनमतऩूिवक बए गयेका 
काभ कुयाहा रकुाई भछऩाई य नबए नगयेका काभकुयाहा देखाई कामव स्ऩन रभतिेदन ददएको 
ऩवुट हनु आई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) को कसयु गयेको 
देषखएकोरे भनज शेखयच्र फडु य भदनयाज जोशीराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
१९ को उऩदपा (२) फभोषजभ कसयुको भारा अनसुाय कग द सजाम य जरयिाना हनु भागदाफी 
भरई आमोगको भभभत २०७३।१।२९ को भनणवमानसुाय भभभत २०७३।२।२ भा विशषे 
अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको ।  

१५.दाङ षज्रा ऩ् चकुरे गा.वि.स. िडा नं. 5 ष्थत री सय्िती उ्च भा.वि. को विऻान बिन 
भनभावणको राभग षज्रा षशऺा कामावरम, दाङफाट विभबन भभभत गयी ज्भा ु.24,00,000।- 
(चडफीस राख) भनकासा बएको य वियारमको बिन भनभावण गनवका राभग कुरफहादयु घतीको 
अ्मऺताभा सभभभत गठन बएकोभा उत सभभभतरे ु.25,85,000।- खचव गरयसकेको 
अि्थाभा अनसु् धानको रभभा राविभधकफाट बएको काभको भू्मांकनफाट 
ु.17,03,937।35 फयाफयको भारग काभ बएको देषखएको हुやदा ु.8,82,062।65 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ फवु्याभ चडधयी, त्कारीन रधाना्माऩक िासदेुि भ्र 
तथा बिन भनभावण सभभभतका सषचि तथा वियारमका रेखाऩार दरफहादयु िरी सभेतको 
भभरोभतोभा वहनाभभना गयेको ऩवुट हनु आएको हुやदा भनज रभतिादीहारे र् टाचाय भनिायण ऐन, 
2059 को दपा ८(१) को देहाम (ख)(ग) य (ङ) को कसयु गयेको देषखएकोरे रभतिादीहा 
फवु्याभ चडधयी, िासदेुि भ्र, दरफहादयु िरीराई र् टाचाय भनिायण ऐन, 2059 को दपा 
8(१) फभोषजभ कसयुको भारा अनसुाय कग द य भफगो ु.8,82,062।65 फभोषजभ जरयिाना 
गयी भफगो असरु उऩय हनु तथा या् रसेिक फाहेकका बिन भनभावण सभभभतका अ्मऺ 
कुरफहादयु घतीरे वियारमको बिन भनभावण गदाव भनधावरयत गणु्तय ऩूया नगयेको तथा इष् टभेट 
फभोषजभको काभ नगयी र् टाचाय भनिायण ऐन, 2059 को दपा 8(४) फभोषजभको कसयु 
गयेको देषखएकोरे भनज कुरफहादयु घतीराई र् टाचाय भनिायण ऐन, 2059 को दपा 8(४) 
फभोषजभ कसयुको भारानसुाय कग द य भफगो ु.8,82,062।65 फभोषजभ जरयिाना गयी भफगो 
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ु.8,82,062।65 सभेत असरु उऩय गयी जपत हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।२।१० को भनणवमानसुाय भभभत २०७३।२।२४ भा विशेष अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

१६.ऩसाव षज्रा हयऩयु गाउや विकास सभभभतका गा.वि.स.सषचि हेभका्तरार कणवरे 
आ.ि.०६५।६६ भा ु.१,९४,०००।-, य आ.ि. ०६६।६७ भा  ु.३६,०००।- सभेत गयी 
दिुग आ.ि.को साभाषजक सयुऺा बिा यकभ ु.२,३०,०००।- स्फष्धत ्मषतहाराई 
फझुाउनऩुनेभा सो फभोषजभ नगयी फदभनमत साथ भनजहाको नाभको बिा यकभ दुु ऩमोग गने 
उदे्मरे अ्म ्मषतको वकते औठंाछाऩ रमोग गयेको बयऩाई ऩेश गयी आपूरे खाई भासी 
साभाषजक सयुऺा बिा यकभ दुु ऩमोग गयेको, २०६५ पागनु भवहनाको साभाषजक सयुऺा बिा 
बनी वकते गयी यकभको अंकसभेत स्माई उही भवहनाको दोहोयो बिा खचव रेखी 
ु.५,०१,०००।– तथा भफर बयऩाई फेगय खचव जनाई ु.७,४०,५००।– सभेत गयी कुर 
यकभ ु.१४,७१,५००।– वहनाभभना गयेकोरे सोही ियािय भफगो कामभ गयी रटाचाय भनिायण 
ऐन २०५९ को दपा १७ फभोषजभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा १ को देहाम 
(च) फभोषजभको सजामको भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।३।१४ को भनणवमानसुाय 
भभभत २०७३।३।२० भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

   ६.3.४ गगयकानूनी राब भरई नऩेार सयकायराई गगयकानूनी हाभन नो्सानी ऩु्  माई रटाचाय गयेका 
भदुाहा।  

१. भारऩोत कामावरम डो्ऩाका त्कारीन सह रेखाऩार कृ्ण योकामरे उत कामावरमभा यहやदा 
याजीनाभा, फ्दकी, अंश फ्डा रगामतका भरखत यषजरेशन ऩास गने रभभा यषजरेशन द्तयु 
फाऩत रा्न े याजवको यभसद का्दा सेिाराहीराई ददने यभसदको रभतभा य भभभसर एिं ठेरी 
कऩीभा यकभ पयक ऩायी यकभ रटाचाय गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भारऩोत 
कामावरम डो्ऩाका त्कारीन सहरेखाऩार कृ्णफहादयु योकामा य त्कारीन कामावरम रभखु 
कुभदुकुभाय ढंुगेर दिुगरे कावटएका यभसदहाभा बएका ह्ताऺयहा आ्नो होइन बनी दाफी 
गयेकोभा त्कारीन कामावरम रभखु कुभदुकुभाय ढंुगेररे त्कारीन सभमभा दग भनक काभकाजका 
राभग गयेको ह्ताऺय य शंका्ऩद ह्ताऺय एउटग हनु  वक पयकपयक हनु  बनी ऩयीऺण गयाउन 
मस आमोगको च.नं. १३८३ भभभत २०७१।९।१६ को ऩर साथ नभनुासवहत के्रीम रहयी 
विभध विऻान रमोगशारा ऩठाइएकोभा ती ह्ताऺयहा एउटग ्मषतिाया गरयएको बनी ऩयीऺण 
रभतिेदन रात हनु आएको हुやदा उ्रेषखत शंका्ऩद यभसदहा त्कारीन कामावरम रभखु 
कुभदुकुभाय ढंुगेरिाया नग कावटएको य भनजरे नग स्माएको ऩवुट हनु आएको य भनज कुभदुकुभाय 
ढंुगेररे आमोगभा उजयुी ऩयेऩिात भभभत २०७२।१।९ गते ु.११,५६०।- नेऩार फंक 
भरभभटेड, डो्ऩाभा यहेको याजव खाताभा ज्भा गयेको हुやदा भनजरे आ्नो कभजोयी स्माउन 
खोजेको बए ताऩभन भनज कुभदुकुभाय ढंुगेररे रटाचाय गने उदे्मरे नग यभसदहा स्माई रटाचाय 
भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ िाया ऩरयबावषत कसयु गयेको ऩटुी हनु आएकोरे भनज 
कुभदुकुभाय ढंुगेरराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ फभोषजभ हदगस्भको सजाम 
हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।४।२० को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।५।१० भा 
विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 
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२. सहयी विकास भ्रारमफाट भभभत २०७२।१।१२ य सो ऩभछ आएको बकू्ऩफाट ऩीभडत 
सिवसाधायण ्मषतहा सभेतको राभग याहत ्िाऩ वितयणको भनभभि भरऩार खरयद गदाव सो 
भरऩारको गणु्तय, ऩरयभाण य साइजभा पयक ऩायी अ्िाबाविक भू्म फढाई खचव रेखी बतुानी 
ददने अभबरामरे खरयद सभथवन बगसकेको अि्थाका कायण आऩूभतव गरयएका बभनएका भरऩारहाको 
बतुानी ददनगऩने गयी नेऩार सयकायराई आभथवक दावम्ि भसजवना गयेकोभा अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोगफाट छानभफनको रवरमा थारनी बएको कायणफाट भार बतुानी ददन–ेभरन े
कामव योवकई बतुानी बई नसकेको ऩाइमो। तय सो कामवफाट बकू्ऩको कायण देशिासीराई 
ऩयेको ऩीडाको अिसय छोऩी खरयद गरयएको भरऩारको गणु्तय, ऩरयभाण य साइजभा पयक ऩायी 
अ्िाबाविक ाऩभा भू्म फढाई गगयकानूनी राब य हाभन ऩु्  माउने फदभनमतरे काभ गयी–गयाई 
नेऩार सयकायराई गगयकानूनी ाऩभा थऩ आभथवक दावम्ि भसजवना गयी सहयी विकास भ्रारमका 
उ.स. होभनाथ बटयाई, उ.स. याभकृ्ण गयुागाご य ्टोयवकऩय मिुयाज भगयी तथा नेऩार उयोग 
िाषण्म भहासंघका हंशयाभ ऩा्डे एिभ  आऩूभतवकतावहाराई सभेत गगयकानूनी राब ऩु्  माउन े
फदभनमतरे रटाचाय कसयुको उयोग गयेको ऩवुट हनु आएकोरे सो कसयुको उयोग गनव र्मऺ 
ाऩभा संर्न देषखएका भन्न कभवचायीहा तथा आऩूभतवकतावहा एिं भहासघंका कभवचायी सभेत 
उऩय देहाम फभोषजभको भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।४।२७ को भनणवमानसुाय भभभत 
२०७२।५।२० भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

भस.नं. रभतिादीको नाभ, थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
1. सहयी विकास भ्रारमका 

उऩ–सषचि (रेखा) याभकृ्ण 
गयुागाइや 

रटाचाय 
भनिायण ऐन 
२०५९ को  
दपा ८ (१) 
को देहाम ख्ड 
(ङ) य (ञ) 
फभोषजभको 
कसयु अऩयाध 
गनव उयोग 
गयेको 

रटाचाय 
भनिायण ऐन 
२०५९ को  
दपा ८ (१) 
को उयोगभा  
दपा २१ 
को सजाम 

ु.2,36,76,191।13 

2. सहयी विकास भ्रारमका 
उऩ–सषचि  होभनाथ बटृयाई 

ऐ. ऐ. ु.2,36,76,191।13 

3. सहयी विकास भ्रारमका 
नामफ-सु् फा (्टोयवकऩय) 
मिुयाज भगयी 

ऐ. ऐ. ु.2,36,76,191।13 

4. नेऩार उयोग िाषण्म 
भहासंघका भनदेशक हंशयाभ 
ऩा्डेम 

रटाचाय 
भनिायण ऐन 
२०५९, को 
दपा १९ (२) 

रटाचाय 
भनिायण ऐन 
२०५९, को 
दपा १९ 
(२) 

 

5. अजम शबु रेडसवका 
रोराइटय भोती रार 
ऩोखयेर 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 
२०५९ को 

रटाचाय 
भनिायण ऐन 
२०५९ को  

ु.१,४७,२९३।६३ 
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दपा  ८ (४) 
को कसयु 
अऩयाध गने 
उयोग 

दपा ८ (४) 
को उयोगभा  
दपा २१ 
को सजाम  

6. भाता इ्टयराइजेजका 
रोराइटय कृ्णहरय चडरागाई 

ऐ. ऐ. ु.८१,७६,५७६।७७ 

7. दीऩवकयण वरष्टङ ए्ड 
रेडसवका रोराइटय याभशयण 
कुや िय 

ऐ. ऐ. ु.३०,३०,३६६।९० 

8. रकी ए.एस.इ्टयराइजेजका 
रोराइटय सभुनरकुभाय गडतभ 

ऐ. ऐ. ु.१,२३,२१,९५३।८३ 

 

३. षज्रा िन कामावरम, सनुसयीका सहामक िन अभधकृत फेचन मादिरे याभधनुी िन ्मि्थाऩन य 
याभधनुी संयऺण कामवरभको राभग ु.१६,००,०००।- (सोर राख) ऩे्की भरएकोभा आपूराई 
गगयकानूनी राब ऩु्  माउने य नेऩार सयकायराई गगयकानूनी हाभन नो्सानी ऩु्  माउने फदभनमतरे भफर 
बयऩाई फभोषजभ साभान खरयद एिं कामवरभहा नगयी साभान खरयद गयेको तथा कामवरभ गयेको 
बनी झठुा भफर बयऩाईको आधायभा ु.४,४१,६६०।०७ बतुानी भरई आपूराई गगयकानूनी राब य 
नेऩार सयकायराई गगयकानूनी हाभन नो्सानी ऩु्  माएको हुやदा रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
८(१) य ८(१) (ङ) को कसयुभा स.ि.अ. िेचन मादिफाट रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
८(१) फभोषजभ भफगो ु.४,४१,६६०।०७ असरु उऩय गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८(१) फभोषजभ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।४।३२ को 
भनणवमानसुाय भभभत २०७२।५।७ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

४. दशयथच्द नगयऩाभरका कामावरम, फगतडीका कामवकायी अभधकृत ईवयी भतिायीरे कभ यकभको 
हिाई वटकटभा फढी यकभ उ्रेख गयेको झठुा हिाई वटकट ऩेश गयी, फु् द एमयफाट जायी 
नबएको य हिाई वटकटभा रेषखएको भभभतभा हिाईजहाज उडान नबएको अि्था य ऩरयिायका 
सद्म नरगेकोभा ऩभन रगेको बनी देखाइएको अि्थाका २५ थान नकरी एिं झठुा हिाई 
वटकट फदभनमतसाथ ऩेश गयी रभण बिाको भफर तमाय ऩायी उत स्ऩूणव झठुा कागजातहा 
सकरी बनी कामावरम रभखुको हगभसमतरे सहीछाऩ एिं रभाषणत गयी आपू कामवयत यहेको 
दशयथच्द नगयऩाभरकाभा ऩेश गयी कुर ु.२,३७,८०५।- बतुानी भरई दशयथच्द 
नगयऩाभरकाराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माउने य आपूराई गगयकानूनी राब ऩु्  माउने फदभनमतरे 
हिाईजहाजका झठुा एिं नकरी हिाई वटकटहा ऩेश गयी बतुानी भरन े कामव गयी रटाचाय 
भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१)(ङ) को कसयु गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भफगो 
ु.२,३७,८०५।-  कामभ गयी भनज ईवयी भतिायीराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
८(१) फभोषजभ सजाम हनु य ु.२,३७,८०५।- भनजफाट असरु उऩय गयी दशयथच्द 
नगयऩाभरका, फगतडीराई सोही ऐनको दपा ८(१) फभोषजभ ददराई बयाई ऩाउन भागदाफी भरई 
आमोगको भभभत २०७२।५।१ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।५।१४ भा विशेष अदारत 
काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

५. सशर रहयी फर ्िम्बरेू आ.ि.०६९।७० तथा ०७०।७१ भा वि ्केर तथा फ्दोफ्तीका 
साभानहा खरयद गयी भातहत मभुनटहाभा ऩठाउनका राभग भसरफ्दी फोरऩर आवान गयी 
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आ.ि. ०६९।७० भा ऩनव आएका र्तािभ्मे सफगब्दा घटी दययेटभा ढुिानी गनव र्ताि ऩेश 
गने सदा्मोती रा्सऩोटवका रभतभनभध उ्िरकुभाय थऩभरमासやग स्ऩूणव कयसवहत 
ु.८८,४१,५१०।- भा स्झडता गयेको य आ.ि.०७०।७१ भा खरयद गरयएका साभानहा 
ढुिानी गने रमोजनका राभग ३०४ वरऩ (५०% थऩ घट हनु स्ने) ढुिानी गनव भसरफ्दी 
फोरऩर आवान गयेकोभा स्ऩूणव कयसवहत ु.३१,१७,३००।- भा सफगब्दा कभ दययेट ऩेश गने 
सदा्मोती रा्सऩोटवसやग नग स्झडता गयेकोभा सशर रहयी फर रधान कामावरम, हरचोक, 
्िम्ब ू भातहत फावहनीहाफाट रात ऩरानसुाय उष्रषखत आ.ि.हाभा स्झडता गरयए अनसुाय 
अददती रा्सऩोटवफाट २१ वरऩ, सदा्मोतीफाट ४७ वरऩ य अ्म ढुिानीकतावफाट ५५ वरऩ गयी 
ज्भा १२३ रक साभान िा्तविक ढुिानी गयी ज्भा ु.५३,१३,९९०।- फयाफयको ढुिानी 
गयेको खु् न आएकोभा सशर रहयी फर रधान कामावरम हरचोक के्रीम ब्डाय तथा रेखा 
शाखाफाट रात कागजातहाको विियण अनसुाय आ.ि.०६९।७० य ०७०।७१ भा १९३२ 
पुर वरऩ रक साभान ढुिानी गयेको देखाई ु.६,७९,४१,७०६।- फयाफयको ढुिानी बाडाको 
यकभ बतुानी गये गयाएको देषखन आएकोरे नेऩार सयकायराई गगय कानूनी हाभन नो्सानी 
ऩु्  माएको ऩवुट बएकोरे भन्न ्मषतहाराई देहाम फभोषजभको कसयुभा भन्भ फभोषजभको सजाम 
हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।१०।१८ 
भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

 भस.नं. रभतिादीको नाभ थय य 
ऩद 

कसयु भागदाफी भफगो 

१. सशर रहयी 
भहाभनयीऺक कोषयाज 
ि्त 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 
२०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा ८(१) 
को देहाम (ङ) 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा २४ 

ु.६,७९,४१,७०६।- 

२. सशर रहयी भनयीऺक 
विनफहादयु थाऩा 

ऐ. रटाचाय 
भनिायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा ८(१) 

ु.६,७९,४१,७०६।- 

3. सशर रहयी नामफ 
भनयीऺकहा भनरफहादयु 
रे┌, देिे्रकुभाय रे┌, 
रेखफहादयु खरी 

ऐ. भभतमाय रटाचाय 
भनिायण ऐन, 
२०५९ को 
दपा २२ 

 

4. सशर रहयी जिान 
भभरन अभधकायी 

ऐ. ऐ.  

5. सदा्मोती रा्सऩोटवका 
रभतभनभध उ् िर कुभाय 
थऩभरमा 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 
२०५९ को 
दपा ८. (४) 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 
२०५९ को 
दपा ८. (४) 

ु.३,१६,३१,५७६।- 

6. अददती रा्सऩोटवका 
संचारक बयतकुभाय 

ऐ. ऐ. ु.३,६३,१०,१३०।- 
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थाऩा 
7. सशर रहयी नामफ 

भहाभनयीऺक अयवि्द 
भधतार, ऩूिव सशर रहयी 
उऩयीऺक जगतनायामण 
रे┌ तथा सशर रहयी 
नामफ उऩयीऺक आन्द 
थाऩाभगय 

रटाचाय 
भनिायण 
ऐन,२०५९ को 
दपा १९(२) 

रटाचाय 
भनिायण 
ऐन,२०५९ को 
दपा १९(२) 

 

6. भारऩोत कामावरम, फददवमाभा कामवयत त्कारीन ना.स.ु रकाशच्र फढुाथोकी, त्कारीन खरयदाय 
ईवयरसाद दाहार य षज्रा फददवमा सोयहिा गा.वि.स. िडा नं. ७ फ्न े कोऩीयाज साऩकोटा 
सभेतरे भभरेभतो गयी फददवमा षज्रा सोयहिा गा. वि. स. िडा नं. ७ वक.नं. ६०१, ६०३, ६०५, 

य ऐ. िडा नं. ८ वक नं १६६६ को सािवजभनक ज्गा गगयकानूनी तरयकारे कोऩीयाज साऩकोटाको 
नाभभा दताव गयाएको बने सभेतको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भारऩोत कामावरम 
फददवमारे कोऩीयाज साऩकोटाको नाउやभा कामभ गयेको नेऩार सयकायको ज्गा कोऩीयाज 
साऩकोटाफाट भभभत २०६७।६।११ भा दानऩरफाट बिानी उ्च भा. वि.राई ह्ता्तयण 
गरयएको कागजातहाफाट खु् न आएकोभा भारऩोत कामावरम फददवमाका त्कारीन ना.स.ु 
रकाशच्र फढुाथोकी य सोही कामावरमका त्कारीन खरयदाय ईवयरसाद दाहार सभेतको 
भभरेभतोभा वियारमफाट ज्गा दताव गने भनणवम नबएको य भारऩोत कामावरम, फददवमाको भनणवम 
भभभसरभा उत अिभधको भदुा दामयी दताव तथा भनणवम ऩषु्तका हेदाव सो रकायको ज्गा दताव 
भनणवम नग नबएको बनी भभभत २०७१।७।३० च. नं. २६३३ को ऩर रात हनु आएफाट भनणवम 
नग नबएको विषमराई भभभत २०६५।१०।१३ को भनणवम बनी नेऩार सयकायराई गगयकानूनी 
हाभन नो्सानी ऩु्  माउन े फदभनमतरे नेऩार सयकायको ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गयाई 
रकाशच्र फढुाथोकी य ईवयरसाद दाहाररे आपूहा य कोऩीयाज साऩकोटाराई गगयकानूनी राब 
ऩु्  माउन ेय नेऩार सयकायराई गगयकानूनी हाभन ऩु्  माउन ेफदभनमतरे कामव गयी रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ दपा ८ (१) य दपा ८ (१) को देहाम (ज) को कसयु गयेको ऩवुट हनु आएकोरे 
त्कारीन ना.स.ु रकाशच्र फढुाथोकी य त्कारीन खरयदाय ईवयरसाद दाहारराई भफगो 
ु.१०,११,०००।- कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१) फभोषजभ कग द 
य जरयिाना सजाम हनु तथा कोऩीयाज साऩकोटारे िददवमाका त्कारीन ना.स.ु रकाशच्र 
फढुाथोकी य त्कारीन खरयदाय ईवयरसाद दाहारको सयस्राह य भभरेभतोभा आपूसभेतराई 
गगयकानूनी राब ऩु्  माउन े य नेऩार सयकायराई गगयकानूनी हाभन ऩु्  माउन े फदभनमतरे नेऩार 
सयकायको २२७८३.४३ िगव भभटय ज्गा आ्नो नाभभा दताव गयाई कसयु य सजामफाट फ्ने 
उदे्मरे उत ज्गा बिानी उ्च भा.वि. सोयहिाराई दानऩरफाट ह्ता्तयण गने कामव गयेको 
ऩवुट हनु आई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) को कसयु गयेकोरे 
भनज कोऩीयाज साऩकोटाराई भफगो ु.१०,११,०००।- कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ (४) फभोषजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ 
को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।११।४ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय  
गरयएको  ।  
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7. फाया षज्रा यतनऩयुी गा.वि.स. सषचि आस भहभद अ्सायीरे साभाषजक सयुऺा बिा वितयण गदाव 
अभनमभभत तियरे वितयण गयेको, नऩाउने रभण बिा सभेत बतुानी भरएको,  ऩुやजीगत भनकासा, 
दभरत फारफाभरका भनकासा तथा सडक भनभावणका राभग विभबन कामवरभहा देखाई विभबन 
भभभतभा गयी ज्भा ु.१३,८३,५००।- वहनाभभना हाभन नो्सानी दुु ऩमोग गये गयाएको, भासेको 
ऩवुट हनु आएकोरे भनज गा.वि.स. सषचि आस भहभद अ्सायीराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ को कसयुभा ु.१३,८३,५००।- भफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७  भफगो 
असरु उऩय गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) तथा ३(१) को देहाम (च) 
फभोषजभ जरयिाना य कग द सजाम हनु भागदाफी भरई तथा फाया षज्रा यतनऩयुी गा.वि.स. 
कामावरमको खाता सचारन कामवको राभग तोवकएका षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, फायाका 
त्कारीन इष्जभनमय भेधरुसाद जमसिारराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोषजभको कसयुभा भफगो ु.४,८३,५००।- कामभ गयी असरु उऩय गयी सोही दपारे भनददवट 
गये फभोषजभ रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) तथा ३(१)को देहाम (घ) फभोषजभ 
जरयिाना य कग द सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय 
भभभत २०७२।१०।२२ भा विशषे अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

८. सशर रहयी फरभा सनत फ्नेत, शगरे्र रे┌, िासदेुि िरी रगामतका रभखुहारे रटाचाय 
गयी अकुत स्ऩषि आजवन गयेका छन । भनजहारे साभान खरयद तथा ढुिानीभा नकरी भफर 
बयऩाई फनाई ्माऩक आभथवक अभनमभभतता गयेका छन  बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा सशर रहयी फर रधान कामावरम ्िम्ब ू हरचोकरे आ.ि.०६८।६९ भा 
खरयद गरयएका साभानहा भातहत मभुनटहाभा ढुिानी गने रमोजनका राभग बनी भभभत 
२०६८।९।१३ भा फोरऩर आवान गयेको सूचनाभा २० वपटे रक बाडाभा भरई २५० वरऩ 
(थऩ घट हनु स्ने) बनी उ्रेख गयेकोभा ऩनव आएका फोरऩरहा भ्मे सफगब्दा घटी दययेट 
ऩेश गने अददती रा्सऩोटवका सरारक बयतकुभाय थाऩासやग भभभत २०६८।१०।२३ भा 
ु.७७,७४,३००।- भा ढुिानी गने स्झडता गयेको बए ताऩभन ढुिानी रमोजनका राभग भभभत 
२०६८।९।१३ भा सूचना रकाषशत गनुवऩूिव स्मभ  रा्सऩोटव धाऩासीको तपव फाट विभबन 
मभुनटभा साभान ऩठाएको बनी खचव रेखी बतुानी भरन ेददन ेकामव गयी रटाचाय गयेको ऩवुट हनु 
आएकोरे भन्न ्मषतहाराई भन्न फभोषजभको कसयुभा भन्न फभोषजभको सजाम हनु भागदाफी 
भरई आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।१०।२४ भा विशेष 
अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

भस.नं. रभतिादीको नाभ थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
1. त्कारीन सशर रहयी 

भहाभनयीऺक शगरे्र कुभाय 
रे┌ 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा ८(१) को 
देहाम (ङ) 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा २४ 

ु.80,93,610।- 

2. सशर रहयी भनयीऺक 
तकभान भहया 

ऐ. रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ८(१) 

ु.80,93,610।- 

3. सशर रहयी नामफ 
उऩयीऺक याभच्र रे┌ 

ऐ.  ऐ. ु.१८,३९,५१०।– 
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4. अददती रा्सऩोटवका 
संचारक बयतकुभाय थाऩा 

रटाचाय भनिायण 
ऐन,२०५९ को 
दपा ८(४) 

रटाचाय भनिायण 
ऐन,२०५९ को 
दपा ८(४) 

ु.५७,२१,५७०।- 

 

९. सशर रहयी फरभा सनत फ्नेत, शगरे्र रे┌, िासदेुि िरी रगामतका रभखुहारे रटाचाय 
गयी अकुत स्ऩषि आजवन गयेका छन । भनजहारे साभान खरयद तथा ढुिानीभा नकरी भफर 
बयऩाई फनाई ्माऩक आभथवक अभनमभभतता गयेका छन  बने सभेतको उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा ऩूिव सशर रहयी भहाभनयीऺक सनतकुभाय फ्नतेको आदेश/भनदेशनभा रेखा 
शाखाका त्कारीन शाखा रभखु स.र.भन. विनफहादयु थाऩारे आपू भातहतका कभवचायीहा 
त्कारीन स.र.ना.भन. हार स.र.भन. षशिफहादयु अभधकायी, त्कारीन स.र.ना.भन. हार स.र.भन. 
भनवुहया भहत, त्कारीन स.र.स.भन.हा हार स.र.ना.भन.हा देिे्रकुभाय रे┌, भनरफहादयु रे┌ 
य रेखफहादयु खरी सभेतका नाउやभा साभान ढुिानीका रागी ऩे्की ददराई साभान नग ढुिानी नगयी 
सेिा संचारनभग नबएका/नयहेका ऩदभ रा्सऩोटव, भनुा रा्सऩोटव, बगयि रा्सऩोटव, भहाकारी 
ढुिानी सेिा य रकाश दीऩ यारयमय तथा सचारनभा यहेका फासकुी, अददती य हारो रा्सऩोटव 
सभेतफाट साभान ढुिानी गयाएको बनी उत रा्सऩोटवहाको झठुा/नकरी भफरहा ऩेश गनव 
रगाउनकुा साथग संचाय उऩकयण रगामतका साभानहा मभत एमयराइ्स तथा फु्  एमयफाट 
हिाई कागो गयी ऩठाएको बनी झठुा विियण बयी साभान ढुिानी गयेको भफर रात हनु आएकोरे 
बतुानीका राभग ऩठाएको बने ्महोयाको ब्डाय शाखाको झठुा ऩर सभेत रेखा शाखाभा नग 
तमाय गनव रगाई उ्रेषखत झठुा भफर बयऩाई एिभ  ऩरहाका आधायभा भनज रेखा रभखु 
विनफहादयु थाऩारे वट्ऩणी उठाई त्कारीन सशर रहयी भहाभनयीऺक सनतकुभाय फ्नेतफाट 
वट्ऩणी सदय गयाई यकभ भनकारी वहनाभभना गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भन्न फभोषजभका 
्मषतहा उऩय भन्न फभोषजभको कसयुभा देहाम फभोषजभको सजामको भागदाफी भरई आमोगको 
भभभत २०७२।११।१२ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।११।१७ भा विशेष अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

भस.नं. रभतिादीको नाभ थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
1. ऩूिव सशर रहयी 

भहाभनयीऺक सनत कुभाय 
फ्नेत 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 
२०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा ८(१) 
को देहाम (ङ) 

रटाचाय 
भनिायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा ८(१) य 
दपा २४ 

ु.९,१५,८१,१५१।- 

2. स.र.भन. विनफहादयु थाऩा ऐ. रटाचाय 
भनिायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा ८(१) 

ु.९,१५,८1,१५१।- 

3. स.र.भन.भन ुवहया भहत ऐ.  ऐ. ु.७३,२३,९५४।- 

4. स.र.भन.षशि फहादयु 
अभधकायी 

ऐ.  ऐ. ु.२३,५९,०१०।- 

5. स.र.ना.भन.देिे्र कुभाय 
रे┌ 

ऐ.  ऐ. ु.८३,८३,१३६।- 
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6. स.र.ना.भन. रेखफहादयु 
खरी 

ऐ.  ऐ. ु.१,०६,२९,७१२।- 

7. स.र.ना.भन. भनरकुभाय रे┌ 
ब् ने भनरफहादयु रे┌ 

ऐ.  ऐ. ु.१,०६,६४,७३४।- 

1०.फाजयुा षज्रा कुरदेिभाडं गा.वि.स. िडा नं. ८ परासगनभा २०६३ सारफाट ्थावऩत री 
फडीभाभरका या्ऩसका रभखु नियाज जगशी य रेखाऩार रारफहादयु यािररे फडीभाभरका 
या्ऩस, कुरदेिभा्डड-८, फाजयुाराई विववियारम अनदुान आमोगफाट UGC Performance 

Grants अ्तगवत आभथवक िषव ०६४।६५ देषख २०७१।७२ स्भ रात ज्भा ु. 
१9,66,०००।-, भनभावण साभरी बतुानी गयेफाऩतको यकभ ु. १०,82,४८९।- य 
काभदायराई बतुानी गरयएको बभनएको यकभ ु. ७,२३,४५२।- सभेत गयी ज्भा यकभ 
ु.३7,७1,९४१।- तोवकएको शीषवकभा खचव नगयी फडीभाभरका या्ऩसराई गगयकानूनी हाभन य 
आपूहाराई गगयकानूनी राब ऩु्  माई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(१) देहाम (ङ) फभोषजभको कसयु गयेको देषखएकारे भफगो ु.३7,७1,९४१।- कामभ गयी 
या्ऩस रभखु नियाज जगसी य रेखाऩार रारफहादयु यािरराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८ (१) अनसुाय कसयुको भारा अनसुाय कग द सजाम, भफगो फभोषजभ जरयिाना हनु य 
भनज या्ऩस रभखु नियाज जगसी य रेखाऩार रारफहादयु यािरफाट भफगो ु.३7,७1,९४१।- 
सभेत असरु उऩय गयी फडीभाभरका या्ऩस, कुरदेिभा्डड, फाजयुाराई ददराई बयाई ऩाउन 
भागदाफी भरई तथा या्ऩसको रेखा ऩयीऺक भतरकफहादयु थाऩा य चेतफहादयु फभरे रेखा 
ऩयीऺण गदाव राविभधक कागजातहा नयहेको अि्थाभा सभेत बिन भनभावणको रेखा ऩयीऺण 
गयेको, या्ऩसको ऋण साऩटी यकभ को कसफाट भरएको मवकन नबई सदय गयेको, षज्सी 
वहसाफ ्मिष्थत नबएको तथा या्ऩसको शु् क य आ्दानीको वहसाफ वकताफ अयािभधक 
नबएको, साऩटी य ऩाउनऩुने वहसाफको अनसूुची सभेत ्ऩट नहुやदा नहुやदग या्ऩसरे तमाय गयेको 
झठुा कागजातहाको आधायभा रेखा ऩयीऺण गयेको त्म ऩवुट हनु आएकोरे रेखा ऩयीऺकहा 
━म भतरकफहादयु थाऩा य चेतफहादयु फभरे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को 
उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको हुやदा भनज भतरकफहादयु थाऩा य चेतफहादयु फभराई 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (१) फभोषजभ कसयुको भारा अनसुाय 
कग द य जरयिाना हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को भनणवमानसुाय भभभत 
२०७३।२।१६ भा विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

1१.भसंहदयफाय काठभाडंको हाताभबर यहेको षशऺा तथा खेरकुद भ्रारम बिन भनभावण कामवभा 
भसंहदयफाय सषचिारम ऩनु: भनभावण सभभभतका त्कारीन सद्म सषचि भभनरसाद याई, त्कारीन 
रेखा उऩसषचि याभफहादयु के.सी., त्कारीन इष्जभनमय जगतफहादयु यानाबाट य ठेकेदाय 
क्ऩनी Gorkha Construction Company-Chakreswori JV का आभधकारयक रभतभनभध विजमफाफ ु
भ्रको आऩसी सयस्राह य भभरोभतोभा आपूहाराई गगयकानूनी राब ऩु्  माउने य नेऩार 
सयकायराई गगयकानूनी हानी ऩ ु्  माउने फदभनमतरे भू्म सभामोजन फाऩतको फढी यकभ 
ु.६८,७७,२५०।०४ बतुानी भरने य ददने कामवहा गये गयाएको सरभाण ऩवुट हनु आएकोरे 
रभतिादीहा सद्म सषचि भभनरसाद याई, त्कारीन रेखा उऩसषचि याभफहादयु के.सी., 
त्कारीन इष्जभनमय जगत फहादयु यानाबाटराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (३) फभोषजभको कसयुभा भफगो ु ६८,७७,२५०।०४ कामभ गयी रटाचाय भनिायण 
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ऐन, २०५९ दपा ८ को उऩदपा (३) फभोषजभ कसयुको भारा अनसुाय कग द य भफगो फभोषजभ 
जरयिाना गयी भफगो ु.६८,७७,२५०।०४ सभेत असरु उऩय गयी ऩाउन भागदाफी भरई य षशऺा 
तथा खेरकुद भ्रारमको बिन भनभावण कामवभा संर्न ठेकेदाय क्ऩनी Gorkha Construction 

Company-Chakreswori JV का आभधकारयक रभतभनभध विजमफाफ ुभ्रराई रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोषजभको कसयुभा कुर भफगो ु.६८,७७,२५०।०४ 
कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोषजभ कसयुको 
भारा अनसुाय कग द सजाम य भफगो फभोषजभ जरयिाना गयी भफगो ु.६८,७७,२५०।०४ सभेत 
भनज ठेकेदाय क्ऩनी Gorkha Construction Company-Chakreswori JV का आभधकारयक 
रभतभनभध विजमफाफ ुभ्रसやग असरु उऩय गयी जपत गयी ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।१।२९ को भनणवमानसुाय भभभत २०७३।२।७ भा विशषे अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको छ ।  

६.3.५ गगयकानूनी स्ऩषि आजवन गयी रटाचाय गयेका भदुाहा :-  

1= नेऩारको िन विनाशभा संगदठत बएका सयेुश भसंहरे िन भावपमासやग साやठगाやठ गयी िन भासेय देशको 
बवि्मसやग खेरिाड गने, िन विनाशफाट गगयकानूनी ाऩरे स्ऩषि आजवन गयी आ्नो हगभसमत नभभ्दो 
उ्च जीिन्तय माऩन गने गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा िन 
विबागभा दयफ्दी यही हार सागयनाथ िन विकास ऩरयमोजना कामावरम, सरावहीभा कामवयत सयेुश 
भसहंरे भभभत २०४६।५।२५ भा सािवजभनक ऩदधायण गयेदेषख २०७०।४।२९ स्भको जाやच 
अिभधभा सभर आम ु.३३,७१,७०४।२५ य सभर ्मम एिं रगानी ु. १,९४,०६,८२९।२५  

देषखएकोभा उत जाやच अिभधभा भनजको आमको तरुनाभा ्मम यकभ ु. १,६०,३५,१२५। फढी 
खचव हनु आएको देषखमो । भनज सयेुश भसंहरे गयेको खचवफाट ्मामोषचत खचवराई घटाउやदा सभेत 
भनजरे उत जाやच अिभधभा ु.१,३६,७३,५६९।४२ गगयकानूनी तियरे स्ऩषि आजवन गयेको ऩवुट 
हनु आमो।अत: भनज सयेुश भसंहरे गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भफगो 
ु.१,३६,७३,५६९।४२ कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) 
फभोषजभ भफगो फभोषजभ जरयिाना य कग द सजाम हनु य भनजरे रटाचाय गयी गगयकानूनी ाऩभा आजवन 
गयेको स्ऩषि भफगो ु.१,३६,७३,५६९।४२ रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन,  २०४८ को दपा २९ख फभोषजभ भनज य भनजकी 
रीभतीको नाभभा यहेको स्ऩषिफाट जपत गनव भागदाफी भरई य भनज सयेुश भसंहको जपत हनु े
स्ऩषिभ्मे भनजकी रीभती भनभवरादेिी भसंहको नाभभा यहेको सोही चर अचर स्ऩषिफाट य रोत 
नखरेुको स्ऩषिभ्मे जाやच अिभधभा रकुाइव याखेको यकभ ु.३३,४१,९९९।९९ सनयाईज फंकफाट 
अनसु्धानका रभभा षझकी भनकारी फऩेिा ऩायेको स्ऩषि भनजकी रीभतीका नाभभा यहेको रोत 
खरेुको स्ऩषिफाट ज्भा भफगो ु.१,३६,७३,५६९।४२ भू्मको स्ऩषि रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख 
फभोषजभ जपत गयी ऩाउन भागदाफी भरने रमोजनका राभग दाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७२।१०।२४ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।१०।२५ भा विशेष अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको ।  

2= नेऩार वियतु राभधकयणका सहामक रफ्धक रिुकुभाय उरतेीरे रटाचाय गयी गगय  कानूनी ाऩभा 
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 स्ऩषि आजवन गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्ि्धभा अनसु्धान हुやदा भनज रिुकुभाय 
उरतेीको आ.ि. २०३६।३७ देषख २०६७।६८ स्भको कुर आम ु.१,१०,३०,३४५।- य  कुर 
्मम ु.५,२८,४१,१५४।- बएको देषखंदा उत ऩयीऺण अिभधभा भनजको आमब्दा ्मम 
ु.४,१८,१०,८०९।- फढी हनु आएको य भनज यारसेिक बए ऩिात के क्तो रोतफाट स्ऩषि 
आजवन गयेको हो बने कुया ऩवुट गनव नसकेको देषखंदा भनजरे गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयेको 
ऩवुट हनु आमो।अतः भनज रिुकुभाय उरतेीरे साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एिं 
रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट 

हनु आएकोरे भनजराई भफगो ु.४,१८,१०,८०९।- कामभ गयी साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ 
को दपा १५, दपा १६ग तथा दपा २९ एिं रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० 
को उऩदपा (२) फभोषजभ भफगो फभोषजभ जरयिाना य कग द सजाम हनु य भनजरे रटाचाय गयी 
गगयकानूनी आजवन गयेको स्ऩषि भफगो ु.४,१८,१०,८०९।-साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ 
को दपा १६ग, दपा २९ य रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोषजभ जपत गनव भागदाफी भरई य भनज 
रिुकुभाय उरतेीरे आजवन गयेको रोत नखरेुको स्ऩषिफाट भनजकी रीभती स््मा राभभछान े
उरतेीको नाभभा सभेत चर अचर स्ऩषिहा याखेको देषखएकोरे भनजकी ऩनी स््मा राभभछान े

(उरतेी) को नाभभा यहेको काठभाडं भहानगयऩाभरका िडा.नं १६ को वक.नं १०७८ ऺेरपर ०-४-
०-० भा फनेको घय, भनजको नाभभा ्मोभत विकास फंकको फचत खाता नं. ००१०००१९२६१० 
भा यहेको भड्दात यकभ ु.१३,३००।- य भदुती खाता नः ००१००००४६५२७/ 
००१०२७००००३६०२०००००२ भा यहेको भड्दात यकभ ु.२५,००,०००।- एिं याभरफय 
इ्बेटभे्ट क्ऩनी रा.भर.को शमेय खरयद गयेको ु.२,००,०००।- य वहभार दोरखा हाइरोऩािय 
क्ऩनी भर.को शमेय खरयद गयेको ु.८१,००,०००।- भ्मे ु.५०,७१,४८३।- सभेतका 
चर/अचर स्ऩषिहा साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग य दपा १९ एिं 
रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा २९ख फभोषजभ जपत गयी ऩाउन भागदाफी भरई सो रमोजनको राभग भनज स््मा 
राभभछान े (उरतेी) राई सभेत रभतिादी कामभ गयी आमोगको भभभत २०७२।१०।२४ को 
भनणवमानसुाय भभभत २०७२।१०।२८ भा विशषे अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको ।  

3= फी.ऩी. कोइयारा भेभोरयमर या्सय अ्ऩतार, बयतऩयु, षचतिनका अ्मऺ डा. बतभान रे┌रे 
अ्ऩतारभा रिेश गयेदेषख नग गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयेको ब् न े सभेत ्महोयाको 
उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा डा. बतभान रे┌ भभभत २०५४।४।१ गते सािवजभनक 
ऩदभा सेिा रिेश गयेदेषख भभभत २०७०।४।४ स्भको जाやच अिभधभा सभर आम 
ु.१,८५,५१,७३८।- य सभर ् मम ु.३,७९,५८,०७१।- देषखएकोभा उत जाやच अिभधभा 
भनजको आमको तरुनाभा ्मम ु.१,९४,०६,३३३।- फढी देषखन आएकोभा भनजरे गयेको 
ु.२६,४९,२२०।- फढी ्मम बएको हदस्भको यकभराई ्मामोषचत खचव भानी सो खचव 
यकभराई कुर ्मम यकभ ु.१,९४,०६,३३३।- फाट घटाउやदा भनज डा. बतभान रे┌रे जाやच 
अिभधभा ज्भा ु.१,६७,५७,११३।- गगयकानूनी स्ऩषि आजवन देषखमो ।अत: भनज डा. 
बतभान रे┌रे गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
२० को उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भनज डा. बतभान रे┌राई 
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भफगो ु.१,६७,५७,११३।- कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (२) फभोषजभ भफगो फभोषजभ जरयिाना य कग द सजाम हनु य भनजरे रोत ऩवुट गनव 
नसकेको एिं रटाचाय गयी गगयकानूनी ाऩभा आजवन गयेको स्ऩषिको भफगो 
ु.१,६७,५७,११३।- रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोषजभ जपत गनव य भनज डा. बतभान 
रे┌को जपत हनुे स्ऩषिभ्मे भनजको नाभभा राइभ कभभसवमर फंक, नायामणगढ शाखाभा यहेको 
भनजको खाता नं. ००३००२५५CP फाट ु.५,८३,३०६।- तथा भनजकी रीभती षशर ुरे┌को 
नाभभा शबेु्छा विकास फंक भर., नायामणगढ शाखाभा यहेको खाता नं. १११-००२५८-६ फाट 
ु.४३,००,०००।- भनकारी भरिेणी विकास फंक भर.को हकरद शमेय खरयद गयेको देषखंदा 
आमोगभा विियण फझुाएऩभछ भनजरे खरयद गयेको भरिेणी विकास फंकभा यहेको भनजको नाभको 
शेमय रोत नऩगेुको स्ऩषिफाट वकनेको हदस्भ य भनजको रोत नखरेुको स्ऩषि भ्मेफाट 
ु.२१,८५,०००।- भा रीभती षशर ु रे┌को नाभभा खरयद गयेको षचतिन षज्रा बयतऩयु 
नगयऩाभरका िडा नं. ४ वक.नं. २०८६ ऺेरपर ०-३-० ज्गा भनजरे भफरी गयेको य भनजको 
रोत नखरेुको स्ऩषिफाट षशर ुरे┌को नाभको याइषजङ विकास फंक (हार देि: विकास फंक) 

को ु.१४,६४,४८४।- ऋण चतुा गयेको देषखंदा सो यकभ तथा भनज डा. बतभान रे┌रे 
गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयी रकुाउने भछऩाउने फदभनमतरे १०+२ अ्ममन गने 
छोयीहा मभुरमा रे┌ तथा रारयसा रे┌को नाभको शबेु्छा विकास फंक भर. नायामणगढ 
शाखाको भदुभत खाताहाभा आपंरे याषखददएको देषखंदा मभुरमा रे┌को नाभभा शबेु्छा विकास 
फंक नायामणगढभा यहेको भदुभत खाता नं. ३३३-००४७१-३FD भा बएको ु.१२,७०,०००।- 
तथा रारयसा रे┌को नाभभा सोही शबेु्छा विकास फंक, नायामणगढभा यहेको भदुभत खाता नं. 
३३३-००४७२-९FD भा यहेको ु.१२,७०,०००।- सभेत कुर ु.२५,४०,०००।- फयाफयको 
यकभ भनज बतभान रे┌को रोत खरेुका अ्म स्ऩषिफाट रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख सभेतको 
रमोजनको राभग जपत हनु सभेत भागदाफी भरई य भनजरे जाやच अिभधभा आजवन गयेको रोत 
नखरेुको स्ऩषिफाट भनजकी रीभती षशर ुरे┌को नाभभा सभेत चर अचर स्ऩषिहा याखेको 
देषखएकोरे भनजकी रीभती षशर ु रे┌को नाभभा यहेको षचतिन बयतऩयु ७ वक. नं. ४३७८ 
ऺेरपर ०-१-१० ज्गा खरयद गयेको ु. ६,९०,०००।- भ्मे ु.५,२०,१८८।- षचतिन 
हष्ऩटर रा. भर. भा गयेको शेमय रगानी ु.२०,००,०००।- भ्मे ु.८,८६,०००।- य भनज 
षशर ुरे┌को नाभभा नायामणी विकास फंकको  फचत खाता नं ००२००००१७०SD भा यहेको 
भड्दात ु.१,४०२।- शबेु्छा विकास फंक  नायामणगढको  खाता नं १११-००२५८-६ भा 
यहेको भड्दात यकभ ु.४५,८१,४७६।- भ्मे डा. बतभान रे┌रे भनकारी भरिेणी विकास 
फंकको शमेय वकनेको ु.४३,००,०००।- को हकभा भनज डा. बतभान रे┌उऩय नग दाफी 
भरइएको हुやदा फाやकी भड्दात ु.२,८१,४८६।- तथा याइषजङ डेबरऩभे्ट फंक हार (देिः 
विकास फंक) को खाता नं ००१००००४११०६ भा यहेको भड्दात ु.२६,४६८।- सभेतका 
चर अचर स्ऩषिहाराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोषजभ जपत हनु सभेत भागदाफी भरई सो 
रमोजनको राभग भनज षशर ु रे┌राई सभेत रभतिादी कामभ गयी आमोगको भभभत 
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२०७२।१०।२४ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।११।२ भा विशषे अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको ।  

4= बयतऩयु अ्ऩतार षचतिनका भेभडकर सऩुरयटे्डे्ट डा. केशियाज बतेुररे अ्ऩतारभा रिेश 
गयेदेषख नग गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भनज डा. केशियाज बतेुररे सािवजभनक ऩद धायण गयेको भभभत २०३६।२।३१ 
देषख २०७० िगशाख २३ गतेस्भको जाやच अिभधभा भनजको सभर आम ु.२,११,३८,१२०।- 
य सभर ्मम ु.४,९३,६५,०२६।- देषखएकोभा उत जाやच अिभधभा भनजको आमको तरुनाभा 
्मम ु.२,८२,२६,९०६।- फढी खचव हनु आएकोभा ु.१८,७४,२३८।- फढी ्मम बएको 
हदस्भको यकभराई ्मामोषचत खचव भानी सो खचव यकभराई फढी देषखन आएको ्मम यकभ 
ु.२,८२,२६,९०६।- फाट घटाउやदा ज्भा ु.२,६३,५२,६६८।- को रोत खु् न नआएकोरे 
उत यकभ भनजरे गगयकानूनी ाऩभा आजवन गयेको देषखन आमो।   

 अत: भनज डा.केशियाज बतेुररे गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भनज 
डा.केशियाज बतेुरराई भफगो ु.२,६३,५२,६६८।- कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा २० को उऩदपा (२) फभोषजभ भफगो फभोषजभ जरयिाना य कग द सजाम हनु य भनजरे 
रटाचाय गयी गगयकानूनी ाऩभा आजवन गयेको स्ऩषिको भफगो ु.२,६३,५२,६६८।- रटाचाय 
भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ 
को दपा २९ख फभोषजभ जपत गनव य भनज डा.केशियाज बतेुरको जपत हनुे स्ऩषिभ्मे 
भनजको नाभभा ु.१०,९०,०००।- भा खरयद गयेको षचतिन षज्रा, बयतऩयु नगयऩाभरका िडा 
नं. ५ख वक.नं. ७२४ ऺेरपर ०-१-० ज्गा भनजरे भफरी गयेको हुやदा सो ज्गा खरयद गदाव 
रोत नखरेुको यकभ ु. १०,६२,९९५।-, रीभती ु्भणी बतेुरको नाभभा खरयद गयी भनज 
डा.केशियाज बतेुरको नाभभा भफरी नाभसायी बएको षचतिन भेभडकर करेजको शेमय रगानी 
ु. ६५,९३,७००।- भ्मे भनजरे भफरी गयेको ३२,५०० वकिा शेमय फाऩतको यकभ ु. 
३२,५०,०००।-, भनजरे ्या्डडव चाटवड फंकको कजाव चतुा गयेको यकभ ु. 
१२,०२,२८०।- भ्मे रोत नखरेुको यकभ ु. ९,२०,४८३।-, भनज डा. केशियाज बतेुरको 
रोत नखरेुको स्ऩषि भ्मेफाट रीभती ु्भणी बतेुरको नाभभा ु. ५३,४३,७५०।- भा 
खरयद गयेको षचतिन षज्रा, बयतऩयु नगयऩाभरका िडा नं. ७/ग वक.नं. ३३० ऺेरपर ०-७-
२१/२  ज्गा भनजरे भफरी गयेको हुやदा सो ज्गा फाऩत रोत नखरेुको यकभ 
ु.४९,५७,२९५।- य रीभती ु्भणी बतेुरको नाभभा ु.२०,००,०००।- भा खरयद गयेको 
षचतिन षज्रा, बयतऩयु नगयऩाभरका िडा नं. १/ख वक.नं. २३५२ ऺेरपर ०-०-१४३/

४ 
ज्गा भनजरे भफरी गयेको देषखंदा सो यकभ भनज डा. केशियाज बतेुरको रोत खरेुका अ्म 
स्ऩषिफाट रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख सभेतको रमोजनको राभग जपत हनु सभेत भागदाफी भरई 
य डा. केशियाज बतेुररे जाやच अिभधभा आजवन गयेको रोत नखरेुको स्ऩषिफाट भनजकी रीभती 
ु्भणी बतेुरको नाभभा सभेत चर अचर स्ऩषिहा याखेको देषखएकोरे भनज ु्भणी बतेुरको 
नाभभा यहेको षचतिन षज्रा, बयतऩयु नगयऩाभरका िडा नं. १/क वक.नं. १७३१, ४८१५ य 
४८१७ को ज्भा ऺेरपर ०-३-१८ ज्गा खरयद गयेको ु.२०,००,०००।- भ्मे 
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ु.६,१५,३५३।- य भनज ु्भणी बतेुरको नाभभा षचतिन षज्रा, बयतऩयु नगयऩाभरका िडा 
नं. ३/क वक.नं. ३८६५ य ३८६६ को ज्भा ऺेरपर ०-५-० ज्गा खरयद गयेको 
ु.६२,५०,०००।- भ्मे ु.५६,४६,८७३।- सभेतको चर अचर स्ऩषिहाराई रटाचाय 
भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा २९ख फभोषजभ जपत गयी ऩाउन भागदाफी भरई सो रमोजनको राभग भनज ु्भणी 
बतेुरराई सभेत रभतिादी कामभ गयी आमोगको भभभत २०७२।११।९ को भनणवमानसुाय भभभत 
२०७२।११।११ भा विशषे अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

5= षज्रा आमोजना कामावरम धनकुटाका रेखा अभधकृत कुभायफहादयु कटिाररे रोत नखरेुका 
गगयकानूनी स्ऩषि आजवन गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनज 
कुभायफहादयु कटिाररे सािवजभनक ऩद धायण गयेऩिात जाやच अिभध आ.ि. २०६८।६९ स्भभा 
आम आजवन गयेको यकभ ु.१¸२५¸८८¸०६९।- य सोही अिभधभा भनजको ्मम यकभ ु. 
२¸१७¸३१¸६७८।- बई ु. ९१¸४३¸६०९।- फढी ्मम बई रोत खु् न आएको ऩाइएन बने रोत 
खु् न नसकेका स्ऩषिहा भ्मेफाट भफरी गयी रोत नखरेुका स्ऩषिहाफाट फढी फढाउ गरयएका 
थगरी कामभ यकभभा रोत नखरेुका स्ऩषिको बाग ु.४६¸७६¸०२५।- सभेत रात गयेको देषखंदा 
भनज रेखा अभधकृत कुभायफहादयु कटिाररे सािवजभनक ऩदभा यही आ्नो ऩदको दुु ऩमोग गयी ु. 
१¸३८¸१९¸६३४।- गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयेको देषखन आमो।अत: भनज कुभायफहादयु 
कटिाररे ु.१¸३८¸१९¸६३४।- गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भनज 
कुभायफहादयु कटिारराई भफगो ु. १¸३८¸१९¸६३४।– कामभ गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा २० को उऩदपा (२) फभोषजभ भफगो फभोषजभ जरयिाना य कग द सजाम हनु य भनजरे रोत 
ऩवुट गनव नसकेको एिं रटाचाय गयी गगयकानूनी ाऩभा आजवन गयेको स्ऩषिको भफगो ु. 
१¸३८¸१९¸६३४।- रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोषजभ जपत गनव य रोत नखरेुको स्ऩषिफाट फढी फढाउ 
भरखत अनसुाय थगरी कामभ बएको स्ऩषि सभेत रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ य 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोषजभ उ्रेषखत स्ऩषिहा 
जपत गयी ऩाउन सभेत भागदाफी भरई य रभतिादी कुभायफहादयु कटिाररे जाやच अिभधभा आजवन 
गयेको रोत नखरेुको स्ऩषिफाट भनजरे आ्नी रीभती दरकुभायी कटिार¸ छोयाहा याजन कटिार 
य यविन कटिारसभेतका नाभभा ज्गा खरयद¸ घय भनभावण¸ विभबन क्ऩनीहा तथा वििीम सं्था एिं 
फंकहा एिं वियारम सभेतभा शमेय रगानी रगामतका स्ऩषिहा जो् नभा गरयएका खचवहा भ्मे 
रोत ऩवुट हनु नसकेको रागत भू्म फयाफयको रोत नखरेुको बागको स्ऩषि जपत गने रमोजनका 
राभग भार भनज कुभायफहादयु कटिारकी रीभती दरकुभायी कटिारराई रभतिादी कामभ गयी 
आमोगको भभभत २०७२।१२।१५ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।१२।१९ भा विशषे अदारत 
काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको। 

6= दु् ध विकास सं्थान रगनचडयका रफ्धक डा. शरु् न रसाद साहरे सािवजभनक ऩदभा फहार यहやदा 
गगयकानूनी ाऩभा स्ऩषि आजवन गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
भनज डा.शरु् न रसाद साहरे सािवजभनक ऩद धायणा गयेको आ.ि. २०४५/४६ देषख  जाやच 
अिभध आ.ि. २०७२/७३ (भाघ भसा्त) स्भभा कुर आम ु.१,४४,९७,१३४।०६ बई  
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कुर ्मम ु.३,८३,६५,१६४।७१ देषखंदा उत ऩयीऺण अिभधभा भनजको आमब्दा ्मम ु. 
२,३८,६८,०३०।६५, फढी हनु आएको हुやदा भनज डा. शरु् न रसाद साहको रोत नखरेुको 
स्ऩषि ज्भा ु.२,३८,६८,०३०।६५ देषखन आमो । 

 अत: भनज डा. शरु् न रसाद साहरे साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एिं 
रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको 
ऩवुट हनु आएकोरे भनज डा. शरु् न रसाद साहराई भफगो ु.२,३८,६८,०३०।६५ कामभ गयी 
साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग तथा दपा २९ एिं रचभरत 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोषजभ भफगो फभोषजभ जरयिाना य 
कग द सजाम हनु य भनजरे रटाचाय गयी गगयकानूनी ाऩभा आजवन गयेको स्ऩषि भफगो 
ु.२,३८,६८,०३०।६५ साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग, दपा २९ य 
रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोषजभ जपत गयी ऩाउन भागदाफी गयी य  भनजरे ऩयीऺ ण अिभधभा 
आजवन गयेको रोत नखरेुको स्ऩषिफाट भनजकी ऩनी सशुीराकुभायी साहको नाभभा सभेत चर अचर 
स्ऩषिहा याखेको देषखएकोरे भनजकी ऩनी सशुीराकुभायी साहको नाभभा यहेको भकिानऩयु षज्रा, 
हेटंडा नगयऩाभरका िडा नं. ४, वक.नं. ५६२८ य ५६२९, ऺेरपर ०-१-० ज्गा य सो 
ज्गाभा फनेको १ तरे घय, षज्रा भकिानऩयु, यातोभाटे-५, वकिा नं. २४९७, ऺेरपर ०-६-
० ज्गा, षज्रा सरावही, धनगढा-४, वक.नं. ४८४, ऺेरपर ०-२-१३, वक.नं. ४८५, ऺेरपर 
०-१-७ ज्गा, षज्रा भकिानऩयु, यातोभाटे-८, वक.नं.४६२, ऺेरपर ०-८-० ज्गा, षज्रा 
सरावही, धनगढा-८, वकिा नं. ५४५, ऺेरपर ०-०-१९ ज्गा य षज्रा बतऩयु, कटुज-े२, 
वकिा नं. ७८०, ऺेरपर ०-२-३-०, वक.नं. ८१२, ऺेरपर ०-१-०-०, वक.नं.२५७, 
ऺेरपर०-३-२-०, वक.नं. ८१०, ऺेरपर ०-१-२-० य वक.नं.२५४, ऺेरपर ०-०-११/२ 
योऩनी ज्गा खरयद य विभबन क्ऩनीभा शमेय रगानी सभेतका चर/अचर स्ऩषिहा साविक 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग य दपा २९ तथा रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन,  २०४८ को दपा २९ ख 
फभोषजभ जपत गयी ऩाउन भागदाफी गयी  भनज सशुीराकुभायी साहराई भफगो जपत गने रमोजनाथव 
रभतिादी कामभ गयी आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को भनणवमानसुाय भभभत २०७३।१।२७ 
भा विशषे अदारत काठभाडंभा आयोऩ ऩर दामय गरयएको । 

7= डा. ्हाययार राभारे सािवजभनक ऩदभा फहार यहやदा आ्नो ऩद तथा अभधकायको दुु ऩमोग 
गयी गगयकानूनी स्ऩषि आजवन गयेको बनी ऩयेको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनज डा. 
्हाययार राभारे सािवजभनक ऩद धायण गयेको आ.ि.२०५८/५९ देषख आ.ि.२०७२/७३ 
(ऩडष भसा्त) स्भभा कुर आम ु.२०,३४,४१,८२१।- य कुर ्मम 
ु.२९,७९,१४,०००।४७ बएको देषखंदा उत अिभधभा भनजको आमब्दा ्मम 
ु.९,४४,७२,१७९।४७ फढी हनु आएको देषखंदा सािवजभनक ऩद धायण गयेका भनज डा. 
्हाययार राभाको रोत नखरेुको स्ऩषि ज्भा ु.९,४४,७२,१७९।४७ देषखन आमो ।  

 अत: डा.्हाययार राभारे साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एिं रचभरत 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु 
आएकोरे भनज डा.्हाययार राभाराई भफगो ु.९,४४,७२,१७९।४७  कामभ गयी साविक 
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रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग तथा दपा २९ एिं रचभरत रटाचाय 
भनिायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोषजभ भफगो फभोषजभ जरयिाना य कग द सजाम 
हनु य साविक संविधान सबाको सद्म य हार ्मि्थावऩका संसदका सद्म यहेका भनज 
डा.्हाययार राभाराई साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १४क तथा रचभरत 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा२४ फभोषजभ थऩ कग द सजाम हनु एिं भनजरे रटाचाय 
गयी गगयकानूनी ाऩभा आजवन गयेको स्ऩषि य सोफाट फढे फढाएको रोत नखरेुका स्ऩषिहा 
सभेतको भफगो ु.९,४४,७२,१७९।४७ साविक रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग, 
दपा २९ एिं रचभरत रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोषजभ जपत गनव भागदाफी गयी आमोगको भभभत 
२०७३।१।२९ को भनणवमानसुाय भभभत २०७३।१।३० भा विशषे अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

६.3.६ याजव चहुािट गयी रटाचाय गयेको भदुाहा :- 

1. षज्रा झाऩा, भेचीनगय नगयऩाभरकाका कभवचायीहा साभदुावमक विकास अभधकृत अन्तरकाश 
ि्ती सभेतरे विभबन दरका नेताहा तथा नगय संम्रका ऩदाभधकायीहा सभेतको भभरेभतोभा 
१७ िषवदेषख जनरभतभनभधविहीन नगयऩाभरकाको यकभ दुु ऩमोग हुやदग आएको बने सभेतको 
उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भेचीनगय नगयऩाभरका, झाऩारे कृवषभ्डीको राभग ज्गा 
खरयद गदाव फोरऩरको स्ऩूणव रवरमा ऩूया गयी साविक धरुािायी-५ हार भेचीनगय नगयऩाभरका 
िडा नं.३ भा यहेका वकिा न्फयहा १३६, १३७, १३८ य ९६२ का ५ भफगाहा खरयद गदाव 
भेचीनगय नगयऩाभरकारे भारऩोत कामावरम, बरऩयुराई फझुाउनऩुने ज्गा यषजरेशन फाऩतको 
नेऩार सयकायको याजव ु.१३,००,०००।- भ्मे ु.२,००,०००।- भार भतयेफाट फाやकी 
ु.११,००,०००।- याजव यकभ कभ फझुाई रटाचाय गयेको त्म ऩवुट हनु आएकोरे देहामका 
्मषतहा उऩय भन्न फभोषजभको कसयुभा भन्न फभोषजभ सजामको भागदाफी भरई आमोगको 
भभभत २०७२।१०।२४ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।११।१३ भा विशेष अदारत 
काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको। 

 

भस.नं. रभतिादीको नाभ, थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
1. भेचीनगय नगयऩाभरका, 

झाऩाका त्कारीन कामवकायी 
अभधकृत बीभ रसाद ऩडडेर 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा 1७ 

रटाचाय भनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा 1७, 
३(१) य दपा ३(१) 
को देहाम (च) 

ु.११,००,०००।– 

2. भेचीनगय नगयऩाभरका, 
झाऩाका ना.स.ु यभेशकुभाय 
आचामव 

ऐ. ऐ. ु.११,००,०००।– 

3. भारऩोत कामावरम, बरऩयु 
झाऩाका त्कारीन शाखा 
अभधकृत कोभररसाद 
खभतिडा 

रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा ७, सोही 
दपा ७ को 
देहाम (क) य 
(ख) 

रटाचाय भनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ७, 

सोही दपा ७ को देहाम 
(क) य (ख), दपा 
३(१) को देहाम (च) 

ु.११,००,०००।– 
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4. भारऩोत कामावरम, बरऩयु 
झाऩाका भू्मांकन शाखाका 
त्कारीन ना.स.ु इ्ररसाद 
भसिाकोटी 

ऐ. ऐ. ु.११,००,०००।– 

5. भारऩोत कामावरम, बरऩयु, 
झाऩाका याज्ि शाखाका 
त्कारीन खरयदाय 
वहयाफहादयु ख्का 

ऐ. ऐ. ु.११,००,०००।– 

6. रेखाऩढी ्मिसामी 
(रेख्दास) अभयकुभाय 
्मडऩान े

रटाचाय भनिायण 
ऐन, 2059 को 
दपा ८ को 
उऩदपा -४_ 

रटाचाय  भनिायण ऐन, 

2059 को दपा ८ 
को उऩदपा -४_ 

 

 

२. भरबिुन विववियारम षचवक्साशार अ्ममन सं्थान अ्तगवतको यावरम षचवक्सा षशऺा शार 
अ्ममन के्र भहायाजगंजभा कामवयत भु् म कामावरम सहामक उभभवरा राभारे उत के्रभा 
कामवयत यहやदा गयेको रटाचायका स्फ्धभा आि्मक छानभफन गनव अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोगभा ऩठाउनऩुने बने भरबिुन विववियारमका उऩकुरऩभतको भभभत 
२०७१।९।२ को भनणवमानसुाय कायफाही रवरमा अगाभड फढाउन सकर पाइर मस आमोगभा 
रात बएकोभा अनसु्धान हुやदा एडबे्चय अ्टयनेवटब रा.भर. का भेनषेजङ डाइये्टय ऩासाङ टे्डी 
शेऩावरे आमोगभा ऩेश गयेका बऩावइवफाट भनज उभभवरा राभारे भरबिुन विववियारमको याजव 
फाऩतको थऩ भफगो यकभ हाभन नो्सानी गयेको रभाण संकरन हनु आएकोरे दोहोयो ऩयेका 
विियणराइव हटाइव वहसाफ गदाव रेटय ्माडभा ह्ताऺय गयी फझेुको नेऩारी ु.६,२८,०९१।-, 

ह्ताऺय नगयी रेटय ्माडभा यकभ उ्रेख गयी फझेुको नेऩारी ु.४,८५,५३७।५०, ह्ताऺय 
नगयी रेटय ्माडभा यकभ उ्रेख गयी फझेुको अभेरयकन डरय ३,६५०।- (नेऩार यार फंकरे 
भनधावयण गयेको तत  तत  भभभतको विभनभम दयरे हनु आउन े नेऩारी ु.२,८९,३६५।-)  य 
ह्ताऺय नगरयएको रेटय ्माडभा यकभ उ्रेख नगरयएको तय कोषवको अिभध य ्महोया खरुाइव 
फझेुको अभेरयकन डरय १,४००।- (नेऩार यार फंकरे भनधावयण गयेको तत  तत  भभभतको विभनभम 
दयरे हनु आउने नेऩारी ु.१,१७,२७८।-)  सभेत गयी ज्भा ु.१५,२०,२७१।५० भरबिुन 
विववियारमराइव हाभन नो्सानी ऩमुावई भनज उभभवरा राभारे आपूराइव गगयकानूनी राब भरइव खाए 
भासेकोरे भनजराइव रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ७ को ख्ड (क)  य (ग) तथा 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को कसयुभा रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा  (१)  को ख्ड  (च)  फभोषजभ कग द सजाम गयी सोही ऐनको दपा ७ 
फभोषजभ हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएको भफगो यकभको दो्फय सजाम गयी ऩाउन भागदाफी भरई 
आमोगको भभभत २०७२।५।१७ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।५।२१ भा विशेष अदारत 
काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको। 

६.3.7 विविध विषमका भदुाहा :- 
1. र.भन. स्तोष भनयडरा सभेतको रभतिेदनरे िादी नेऩार सयकाय रभतिादी सयेु्र याभ सभेत बएको 

केही सािवजभनक अऩयाध भदुाका रभतिादी एिं री जनता उ.भा.वि. सोनभतीगाढा भसयहाका 
षशऺक सयेु्र याभरे इबय राइट युचय एकेडेभी पिेऩयु सतयीभा ऩूिावचर विववियारमिाया 
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सचाभरत फी.फी.एस. रथभ िषवको ऩयीऺाको के्रा्मऺ भनमतु बई खवटएकोभा ऩयीऺा हनु ु
अगाभड नग रनऩरको गोऩनीमता बंग गयी रटाचायज्म कामव गयेको देषखएकोरे आि्मक 
कायफाहीका राभग अनयुोध छ बनी इराका रहयी कामावरम (क) रहान भसयहाको च.नं. ७५१ 
भभभत २०७१।६।११ को ऩरको स्फ्धभा आमोगफाट अनसु्धान हुやदा सयेु्र याभ (चभाय) रे 
इबयराइट यचुय एकेडेभी पिेऩयु सतयीको के्रा्मऺ भनमषुत बई ऩूिावचर विववियारमिाया 
भभभत २०७१।६।५ गते ददउやसो १ फजेफाट सचाभरत फी.फी.एस. रथभ िषवको Business 

Economics विषमको रनऩरको गोऩनीमता ऩयीऺा हनुअुगािग बंग गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा १३ फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु आएकोरे भनज सयेु्र याभ (चभाय) 
राई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोषजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको 
भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय भभभत २०७२।११।६ भा विशेष अदारत 
काठभाडंभा आयोऩऩर दामय गरयएको भथमो ।  

2. बभूभयाज राथभभक वियारम, गोकुरेवय, फगतडीराई षज्रा षशऺा कामावरम, फगतडीफाट रात बएको 
याहत षशऺक कोटाभा षशऺक छनडट सभभभतरे भभभत २०६५।३।४ गतेका ददन एकर उभेदिाय 
ज्भा नाथको ऩयीऺा भरएकोभा उत ऩयीऺाभा भनजरे भरषखततपव  १०० ऩूणावकभा ज्भा २१ 
अंक भार रात गयी असपर बए ऩभन भनजरे भरषखत ऩयीऺाभा ४५ अंक य अ्तिावतावभा १५ 
गयी ज्भा ६० अंक रात गयेको बनी सूचना भनकारी षज्रा षशऺा कामावरम, फगतडीराई सभेत 
झयुानभा ऩायी ज्भा नाथको भनमषुत सभथवन गयाएको हुやदा आि्मक कायफाही गयी ज्भा 
नाथराई ददइएको भनमषुत सभेत फदय गयी ऩाऊや  बने सभेत ्महोयाको उजयुी भनिेदनका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भभभत २०६५।२।२९ गते फसेको बभूभयाज राथभभक वियारम, 

गोकुरेवयको वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको फगठकरे सेवटगाउや उ.भा.वि. का र.अ. ऩयभान्द 
जोशीको संमोजक्िभा षशऺक छनडट सभभभत गठन गयी सोही ददन याहत षशऺक कोटाभा 
षशऺक ऩूभतव गनवको राभग आिेदनको राभग ७ ददनको सूचना रकाषशत गयी भभभत २०६५।३।४ 
गते भनिेदकहाको ऩयीऺा भरने बने भनणवम सभेत गयेको देषखन आमो।एकर उ्भेदिाय ज्भा 
नाथरे भभभत २०६५।३।४ गते ददएको ऩयीऺाको स्फ्धभा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको 
भाइ्मटु ऩषु्तकाको ऩेज ३५ भा छनडट सभभभतरे भरएको ऩयीऺाभा भनज ज्भा नाथ अनिुीणव 
बएकोरे सो को जानकायी वियारम ्मि्थाऩन सभभभतराई गयाउने बनी षशऺक छनडट सभभभतरे 
भभभत २०६५।३।४ भा भनणवम गयेकोभा उत भाइ्मटु ऩषु्तकाको ऩेज ३५ को ऩानाराई 
्माती षझवकएको य सोही भाइ्मटु ऩषु्तकाको ऩेज नं. ३६ भा षशऺक छनडट सभभभत तथा 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ क्मान नाथ, वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका षशऺक 
रभतभनभध सद्म भहान्द जोशी य ऩयीऺाथी ज्भा नाथ भारको उऩष्थभतभा षशऺक छनडट 
सभभभतको भसपारयस अनसुाय सपर उ्भेदिाय ज्भा नाथराई षशऺा भनमभािरी फभोषजभ तरफ 
बिा खान ऩाउने गयी भनमषुत ददने भनणवम ऩारयत गरयमो बनी भभभत २०६५।३।४ गते नग अको 
भनणवम गयेको ऩाइमो। षशऺक छनडट सभभभतरे असपर बनेय एकऩटक भाइ्मटु रेखी भनणवम 
गयी सके ऩिात ऩनुः सोही ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी आपूराई गगयकानूनी राब ऩु्  माउन े
फदभनमतरे ज्भा नाथ ्िमं ्मि्थाऩन सभभभतको फगठकभा उऩष्थत बई आ्नो सभेत 
संर्नताभा षशऺक छनडट सभभभतरे भरएको ऩयीऺाभा आपूरे २१ अंक रात गयी अनिुीणव 
बएको ऩयीऺापरको ऩरयणाभ पेयफदर गयी, गयाई ४५ अंक रात गयी सपर बएको बने 
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फनाउन भाइ्मटु ऩषु्तकाको ऩेज नं. ३५ ्माती षझकी भाइ्मटु ऩषु्तकाको ऩेज नं. ३६ भा 
षशऺक छनडट सभभभतको भसपारयस अनसुाय सपर उ्भेदिाय ज्भा नाथराई षशऺा भनमभािरी 
अनसुाय तरफ खान ऩाउन े गयी भनमषुत ददने बनी भनणवम य ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर एिं 
हेयपेय गयी भाइ्मटुको ्महोया तमाय गयी गनव रगाई, सो ऩरयणाभ पेयफदर एिं हेयपेय गरयएको 
भाइ्मटुको ऩ┌ृ ३६ को ्महोया फभोषजभ ज्भा नाथको भनमषुतराई षज्रा षशऺा कामावरमफाट 
सभेत सभथवन गये गयाएको भाभथ वििेषचत आधाय, कायण य रभाणहाफाट ऩवुट हनु आएकोरे 
बभूभयाज राथभभक वियारमका वियारम ्मि्थाऩन सभभभत तथा षशऺक छनडट सभभभतका 
त्कारीन अ्मऺ क्मान नाथ, त्कारीन रधाना्माऩक गोऩार नाथ य षशषऺका ज्भा नाथरे 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ य दपा १३ फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु 
आएको हुやदा बभूभयाज राथभभक वियारमका वियारम ्मि्थाऩन सभभभत तथा षशऺक छनडट 
सभभभतका अ्मऺ क्मान नाथ, रधाना्माऩक गोऩार नाथ य याहत षशषऺका ज्भा नाथराई 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ य दपा १३ फभोषजभ सजाम हनु भागदाफी भरई 
आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय विशेष अदारत काठभाडंभा आयोऩऩर दामय 
गरयएको छ। 

३. नेऩारका भेभडकर करेजहा आि्मक ऩूिावधायभफना नग सचारन बएको, गणु्तय एकदभग ्मून 
यहेको, अ्माऩक तथा वियाथीहा सभेत बायतीमभूरका नकरी हनु े गयेको रगामत भेभडकर 
काउष्सरको भभरोभतोभा भेभडकर करेजहारे अभनमभभतता गयेको बने सभेतको उजयुीका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भरबिुन विववियारम, षचवक्सा शार अ्ममन सं्थानफाट स्फ्धन 
रात भनजी्तयभा सचाभरत ग्डकी भेभडकर करेज ए्ड वटषचङ हष्ऩटर रा.भर., ऩोखया 
उ.भ.न.ऩा-९ को शगषऺक िषव 2072/73 को एभ.फी.फी.एस. तपव को भसट सं्मा भनधावयण 
गनवका राभग भनमभभत भनयीऺण गयी तोवकएको शतव फभोषजभ रभतिेदन ऩेश गनव बनी नेऩार 
भेभडकर काउष्सरको च.नं.११३ भभभत 2072।5।7 को ऩरानसुाय रा.डा. गणेशकुभाय 
याईको संमोजक्िभा रा.डा. नयभामा थाऩा, उऩरा्माऩक डा.रदीऩ ऻिारी, डा.रषेणतकुभाय ऩोखयेर 
य उऩरा्माऩक डा. याजीि मादि सद्म यहेको भनयीऺण टोरी गठन बएकोभा सोही भनयीऺण 
टोरीरे भभभत 2072 बार ८ य 9 गते उत भेभडकर करेजको भनयीऺण गयी नेऩार भेभडकर 
काउष्सर य भरबिुन विववियारम, षचवक्सा शार अ्ममन सं्थान, भडनको कामावरम, 

भहायाजगजभा पयक पयक रभतिेदन फझुाई भनज यारसेिकहा रा.डा. गणेशकुभाय याई, रा.डा. 
नयभामा थाऩा, उऩ-रा्माऩक डा.रदीऩ ऻिारी, उऩ-रा्माऩक डा. याजीि मादि य डा.कृ्ण 
अभधकायी तथा भनयीऺण टोरीका सद्म तोवकएका डा.रषेणत कुभाय ऩोखयेर सभेतरे रटाचाय 
भनिायण ऐन, 2059 को दपा 19 को उऩदपा (२) फभोषजभको कसयु गयेको देषखやदा 
भनजहाराई रटाचाय भनिायण ऐन, 2059 को दपा 19 को उऩदपा (२) फभोषजभको सजामको 
भागदाफी भरई य भनयीऺण टोरीका सद्महा रा.डा. नयभामा थाऩा य रा.डा. गणेशकुभाय याई 
विषशट रेणी िा सो सयहका यारसेिकहा बएकोरे भनजहाको हकभा रटाचाय भनिायण ऐन, 

2059 को दपा २४ फभोषजभ थऩ सजामको भागदाफी सभेत गयी आमोगको भभभत 
२०७३।१।२३ को भनणवमानसुाय भभभत २०७३।२।७ भा विशषे अदारत काठभाडंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको  । 
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6.4 ऩनुयािेदन/ऩनुयािरोकन 

  6.4.1 ऩनुयािेदन  

आमोगफाट विशेष अदारतभा दामय बएका भदुाहा भ्मे आभथवक िषव २०७२।७३ भा २७९ िटा 
भदुाहाको पग सरा रात बई करयफ ६० रभतशत भदुाभा आमोगराई सपरता रात बएको छ । 
आ.ि. २०७२।७३ भा रटाचाय भदुाभा विशेष अदारतफाट बएका पग सराहाभा षचि नफझुी 
आमोगफाट सिो्च अदारतभा दामय गरयएका ऩनुयािेदनहाको विियण भन्नानसुाय उ्रेख गरयएको 
छ :- 

1. रारफहादयु याईको नाभत, वि्णफुहादयु याईको छोया खोटाङ षज्रा यत्छा गा.वि.स.िडा नं. ९ 
 घय बई उ्च भा्मभभक षशऺा ऩरयषद सानोदठभीभा कामवयत विजे्रकुभाय याई.................... 
भदुा : छारिषृि वितयण गदाव रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७१।९।१३                       ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।४।१५ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : विजे्रकुभाय याई त्कारीन सभमभा उ्च भा्मभभक षशऺा ऩरयषद 
ऩोखयाको कामावरम रभखु तथा छारिषृि छनडट उऩ-उऩसभभभतको संमोजक बएको, छारिृषि छनडट 
उऩसभभभतको संमोजक बएको ्मषतरे छारिृषि छनडटस्फ्धी भनदेषशका-२०६७ को ्मि्था तथा 
ऩयीऺाको भू्म भा्मता अनाुऩ ऩयीऺा सचारन गने तथा उियऩषु्तकाहाको ऩयीऺण गयाउनऩुनेभा 
सो नगयी उियऩषु्तकाको ऩयीऺण सयुऺा गाडव सभेतफाट गयाएको य भनजरे ऩदीम षज्भेिायी ऩूया 
नगयी ऩरयऺाथीहाको ऩयीऺापर नग पयक ऩायेको त्म अनसु्धानफाट ऩवुट बएकोभा भनजराई 
सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  

२. हकुुभ ऩठानको नाभत, फासरी ऩठानको छोया, षज्रा ुऩ्देही ऩोखयभभ्डी गा.वि.स. िडा नं.-
 १ ्थामी घय बइव कृ्णनगय ब्साय कामावरमभा ना.स.ु ऩदभा कामवयत सष्फय अभर ऩठान 
 सभेत जना ३...............................................................................................  

भदुा : याजव चहुािट गयी रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७१।८।२९                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।४।१५ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा सष्फय अरी ऩठानरे १५,००० के.जी. Copra (नरयिर) 
भा याजव उठाउनऩुनेभा जाभनजानी फदभनमत षचताई घटी याजव भनधावयण गयी रटाचाय गयी याजव 
चहुािट गयेको त्म भभभसर संर्न कागज रभाणफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई सपाइ ददन े
गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव यही फदयबागी यहेको छ । 

3. िासदेुि भसंहको नाभत याभच्र भसंहको छोया ऩसाव षज्रा िीयगज उऩभहानगयऩाभरका िडा नं.-
 १५ भयुरी फगंचा ्थामी फसोफास बई षज्रा षशऺा कामावरम ऩसावका त्कारीन इष्जभनमय 
 निीनकुभाय भसंह.................................................................................................    

भदुा : वियारमको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७१।९।१                             ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।४।१५ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : षज्रा षशऺा कामावरम, ऩसावका त्कारीन इष्जभनमय रभतिादी 
निीनकुभाय भसंहरे बिन भनभावण साभरी र्ट ज्ताऩाता ्माउन बनी फषुझभरएको भदशाव हु् नरु 
उरभु साभदुावमक रा.वि.को ु.२,४०,०००।- य भदशाव इ्राभभमा दाुर कंुुआन, धोभफनी-६ को 
ु.२,५०,०००।- सभेत गयी ज्भा ु.४,९०,०००।- आपूरे खाई भासी वियारमराई हाभन 
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नो्सानी ऩ ु्  माई रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीराई 
कसयुफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव यही फदयबागी यहेको छ। 

4. षज्रा धनुषा तरुसी गा.वि.स. िडा नं. ६ ्थामी ठेगाना बइव भहानगयीम रहयी अऩयाध 
 भहाशाखा हनभुानढोकाका रहयी नामफ भनयीऺक ुरयाज ऩडडेर सभेत जना ३..................... 
भदुा : घूस रयसित भरइव रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७१।11।10                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।४।१५ 

 ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : ुरयाज ऩडडेर सभेतका रभतिादीहाको साभूवहक संर्नताभा 
(Joint Participation) भा जाहेयिाराहाराइव  घटना्थरभा रभग भनजहाराइव अऩहयण तथा शयीय 
फ्धक गयी भनजहाराइव छुटकाया गनव ु.1,50,000।- भरई रटाचाय गयेको ऩवुट बएको 
अि्थाभा बडभतक सफदु रभाणहाको उषचत भू्मांकन नगयी भनज रभतिादीहाराइव सपाइ ददने गयी 
बएको पग सराभा रभाण भू्मांकनभा ग्बीय रवुट हुやदा उत पग सरा फदयबागी यहेको छ । 

5. षज्रा सखेुत िीये्रनगय नगयऩाभरका िडा नं. ६ ितन बई हार षज्रा काठभाडं 
 का.भ.न.ऩा.िडा नं. ७, भसपर जनवहत ग्री फ्न े दरफहादयु यािरको छोया भारऩोत 
 कामावरम ऩसावका त्कारीन रभखु भारऩोत अभधकृत (हार अिकाश रात) नेरफहादयु यािर 

 सभेत जना ४.....................................................................................................  

भदुा :  रटाचाय (अभनमभभतता) 
पग सरा भभभत : २०७१।८।२४                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।४।१८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भभभसर संर्न कागजातहाफाट रभतिादीहारे आयोऩऩर भागदाफी 
फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट बइयहेको अि्थाभा रभतिादीहा भ्मे नरेफहादयु यािर य 
ऩशऩुभतनाथ ठाकुयरे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८(ज) फभोषजभ कसयु गयेको ठहय गयी 
सोही ऐनको दपा ८(१) फभोषजभ भनजहाराई ३ भवहनाका दयरे कग द य ु.३०,०००। का दयरे 
जरयिाना य रभतिादीहा हकव फहादयु दाहार य याजकुभाय रार दासराई रटाचाय भनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ८(ज) फभोषजभ भभतमायको बभूभका खेरी सोही ऐनको दपा २२ फभोषजभको 
कसयु गयेको ठहय गयी सोही दपा फभोषजभ १ भवहना १५ ददनका दयरे कग द य ु.१५,०००। का 
दयरे जरयिाना हनुे गयी बएको हदस्भको पग सरा भभभसर संर्न कागज रभाणफाट सोही हदस्भ 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  

६. याभ ्मागन साहको छोया षज्रा यडतहट ददऩही गा.वि.स. िडा नं. १ ्थामी ितन बई ऐ. 
 भमावदऩयु गा.वि.स.का सषचि विवनाथ रसाद साहसभेत जना ३........................................ 
भदुा :  विकास भनभावणको यकभ अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको । 
पग सरा भभभत : २०७१।१०।१२                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।४।२० 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे विकास भनभावण कामवका राभग भनकासा बएको सयकायी 
यकभ विकास भनभावणभा खचव नगयी एक आऩसभा भभरेभतो गयी सयकायी यकभ भरई खाई नेऩार 
सयकायराई ु.४,७०,०००।- हाभन नो्सानी गयी रटाचाय गयेको त्म ऩवुट बइयहेकोभा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ ।  

7. षज्रा सतयी १ नं. जोभगभनमा गा.वि.स. िडा नं. 9 फ्ने बगिती यावरम राथभभक वियारम 
 सतयीका रधाना्माऩक नागेवय भ्डर..................................................................... 
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भदुा :  वियारम भनभावणका राभग रात यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको । 
पग सरा भभभत : २०७१।8।16                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी नागेवय भ्डररे षज्रा षशऺा कामावरम, सतयीफाट भनकासा 
बएको स्ऩूणव यकभ वहनाभभना गयी कामव स्ऩादन नगयेको त्म ऩवुट बइयहेको हुやदा भनजराई 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा १७  को कसयुभा भफगो ु.९,००,०००।- असरु उऩय 
गयी सोही ऐनको दपा ३ (१) (ङ) फभोषजभ सजाम हनु गनुवऩनेभा रभतिादीराइव भफगो 
ु.3,50,000।- भार रटाचाय गयेको ठहय गयी ६ भवहना कग द सजाम हनुे ठहय गयी बएको 
हदगस्भको पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव यही फदयबागी यहेको छ ।  

8. षज्रा भसयहा, औयही गा.वि.स. िडा नं. 3 ्थामी घय बइव षज्रा सरावही भरंगिा रोत 
 के्रका त्कारीन रोत्मषत ऩदभा कामवयत बोगे् रकुभाय मादि सभेत जना ३ जना............ 
भदुा: सचारनभा नयहेको वियारम सचारनभा यहेको बनी सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा 
    दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको । 
पग सरा भभभत : २०७१।१२।25            ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे सचारनभा नग नबएको षज्रा सरावही भरगिा 
नगयऩाभरका िडा नं. 9 भा यहेको स्तोषी रा.वि. भरगिाको नाभभा  ु. १,६७,१६२।- भनकासा 
गयाई वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म वियारमरे षज्रा षशऺा कामावरमभा ऩशे गयेको Flash 

Report, भनकासा बएको यकभ खचव गयेको कुनग भफर बयऩाई रे्ता सभेत नयानिुाट ऩवुट 
बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव 
बई फदयबागी यहेको छ ।  

8. षज्रा फाया किहीगोठ गा.वि.स. िडा नं. 9 घय बइव षज्रा रहयी कामावरम ुऩ्देहीभा 
 कामवयत यही हार रहयी कामावरम स.से.भन. न्सार दयफ्दीका रहयी नामफ उऩयीऺक याभेवय 
 रसाद मादि सभेत जना २.................................................................................... 
भदुा : घूस रयसित भरइव रटाचाय गयेको । 
पग सरा भभभत : २०७१।11।28                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया :  अनसु्धान तहवककातको भसरभसराभा षज्रा रहयी कामावरम, 
ुऩ्देहीको वहयासतभा यहेका रागू औषध राउन सगुय भदुाका रभतिादी सतीश रधानको भदुा 
कभजोय फनाउन रगाइदद्छु बनी रहयी नामफ उऩयीऺक याभेवयरसाद मादिरे भनजका नाभको ३ 
िटा खारी चेक भनजका आप्तसやग भगाइव चेक का्न रगाइव फंकफाट यकभ षझ्न रगाई उत 
यकभ आपूरे याखेको त्म भभभसर संर्न रभाणफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

9. षज्रा भोयङ, वियाटनगय उऩभहानगयऩाभरका िडा नं. 14 करेज योडभा फ्ने नेऩार टेभरकभ 
 के्रीम कामावरम अ्तगवत नेऩार टेभरकभ वियाटनगय शाखा कामावरमका त्कारीन रशासन 
 सहामक इभ ुरे┌............................................................................................... 
भदुा : रटाचाय । 
पग सरा भभभत : २०७१।8।15                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : नऩेार दूयसचाय क्ऩनी भरभभटेड, वियाटनगय शाखाभा कामवयत 
सहामक रशासकीम अभधकृत रदीऩकुभाय नकभी य रशासन सहामक इभ ु रे┌रे आ.ि. 
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2060।61 देषख 2066।67 स्भको कामावरमभा संकभरत याजव भहसरु यकभ संकरन गने 
गयेको य रभतिादीहा रीभान /रीभतीको नाताका यहेका एउटग शाखाभा कामवयत यहेको हुやदा भनजहा 
दिुग जनाको भभरोभतोभा नेऩार दूयसचाय क्ऩनीको ु.1,84,50,068।96 वहनाभभना गयेको ऩवुट 
बइयहेकोभा रभतिादीभ्मे रदीऩ कुभाय नकभीराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ सजाम बए ऩभन 
रभतिादी इभ ुरे┌राई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा सो हदस्भ रवुटऩूणव 
बई फदयबागी यहेको छ । 

10. रभरतऩयु षज्रा रभरतऩयु उऩभहानगयऩाभरका िडा नं. 2 भसव्ऩयुभा ्थामी फसोफास बइव 
 नेऩार दूयसचाय क्ऩनी (नेऩार टेभरकभ) को िरय┌ इष्जभनमय याजे्र भहजवन सभेत जना ८.. 
भदुा : गरत रभतिेदन ददइव सयकायी यकभ हाभन नो्सानी गयी रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७१।9।22                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : नेऩार दूयसचाय क्ऩनीभा कामवयत याजे्र भहजवन सभेतका 
रभतिादीहारे स्झडताभा उ्रेख बएको ्ऩेभसवपकेसन विऩयीतको भारसाभानराई ्ऩेभसवपकेसन 
अनसुायकग  बएको बनी रभतिेदन ऩेश गयी नेऩार दूयसचाय क्ऩनीराई नो्सानी य आऩूभतवकतावराई 
पाइदा ऩु् ने कामव गयेको त्म भनजहारे ऩेश गयेका रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बएको अि्थाभा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

11. षज्रा भहोियी, याभगोऩारऩयु गा.वि.स.िडा नं. ७ ितन बएका याभनाथ भगयको नाभत 
 अष्फका भगयको छोया षज्रा िन कामावरम सरावहीका सहामक िन अभधकृत भकुु्द भगय.... 
भदुा : घूस रयसित भरई रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७१।१०।१२                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।३ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी भकुु्द भगयरे अ.हे.ि.ऩदभा जाभगय रगाइदद्छु बनी भभभत 
२०६७।३।८ देषख भभभत २०६७।९।२१ स्भ ऩटक ऩटक गरय देियाज भगयी भापव त ज्भा 
ु.६,९९,८००।- यकभ भरएको त्म भकुु्द भगयको या.िा.फंक जनकऩयु शाखाको फचत वहसाफ 
नं.३०४२६ भा यकभ ज्भा बएको फंक बडचयहा तथा दाङ, तरुसीऩयुष्थत भनी रा्सपय, 
आइ.एभ.ई. रगामतका भनी रा्सपयहाफाट विभबन भभभतभा भकुु्द भगयरे रात गने गयी यकभ 
ऩठाएको बडचयहाफाट ऩवुट बएकोभा भनज रभतिादीराई उत भफगो नग कामभ गयी सजाम तथा 
जरयिाना गनुवऩनेभा आयोऩऩरभा भागदाफी भरइएको भफगो ब्दा कभ भफगो ु.५,५०,०००। भार 
रटाचाय गयेको ठहय गयी सोही यकभ भार जरयिाना गयी सजाम गनव गयेको पग सरा सोही हदस्भ 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

12. षज्रा धनषुा बतुही ऩटेिाव गा.वि.स.िडा नं. ७ ितन बएका फरदेि रारकणवको नाभत च्र 
 वकशोय रारकणवको छोया षज्रा धनषुा, गा.वि.स.भहिुाका त्कारीन सषचि स्मनायामण रार 
 कणव.................................................................................................................   
भदुा : घूस रयसित भरई रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७१।९।३                        ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।३ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी स्मनायामण रार कणवरे २०६८ भंभसयदेषख २०६९ 
असायस्भको साभाषजक सयुऺा बिा वितयण नगयी वहनाभभना गयेको त्म के्रीम रहयी विभध विऻान 
रमोगशाराको ऩयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बएकोभा भनजरे वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको 
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ु.१,२७,२००।- राई भफगो कामभ गयी सजाम गनुवऩनेभा रभतिादीरे ु.२४,०००।- भार रटाचाय 
गयेको ठहय गयी सजाम तथा जरयिाना गने गयी बएको हदस्भको पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव 
बई फदयबागी यहेको छ । 

13. षज्रा भसयहा गा.वि.स.फरयमाय ऩटी िडा नं. ४ ि्ने पडदाय मादिको नाभत फसेरार मादिको 
 छोया षज्रा षशऺा कामावरम भसयहाको भभचれमा रोत के्रभा कामवयत रोत ्मषत भनुे्र मादि 
 सभेत जना ७..................................................................................................... 
भदुा : षज्रा भसयहा गा.वि.स.याधोऩयु-६ भससिनी ष्थत री जनबािना राथभभक वियारम यहेको 
बभनएको ठाउやभा वियारम नबेवटएको, ऩठनऩाठन नबएको य भनकासा बएको सयकायी यकभ दुु ऩमोग 
तथा वहनाभभना बएको 
पग सरा भभभत : २०७१।११।२५                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।३ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे सचारनभा नयहेको री जनबािना रा.वि.याधोऩयु ६, 
भसयाहाको नाभभा ु.३,८३,७१४।९५ भनकासा भरई खचव गयेको त्म ्थरगत अनगुभन, ्थानीम 
्मषतहारे गरयददएको भचु ु् का सभेतफाट ऩवुट बइयहेको अि्थाभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

14. भहोियी षज्रा सोनभा गा.वि.स.िडा नं. २ घय बई सोभनमाभाई रा.वि.सोनभा को 
 रधाना्माऩक ऩदभा कामवयत सभुधयकुभाय मादि सभेत जना ४......................................... 
भदुा : रटाचाय (यकभ वहनाभभना) । 

पग सरा भभभत : २०७२।२।१८                       ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।३ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे  षशऺा भनमभािरी, २०५९ को भनमभ ४ फभोषजभ 
ऩूिावधाय तमाय नगयी सोभनमाभाई रा.वि. सोनभा, भहोियीका नाभभा वियारम सचारन अनभुभत भरई 
वियारम ्थाऩना एिं सचारन नग नगयी वियाथीको सं्मा का्ऩभनक देखाई ु.१,२९,५२४।७५ 
षज्रा षशऺा कामावरम, भहोियीफाट भनकासा उत यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म ऩवुट 
बइयहेको अि्थाभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

15. गंगायाभ भसंहको नाभत, भ्धय भसंह थाुको छोया षज्रा भहोियी, गोयहना गा.वि.स. िडा नं. 
 ४, भझडभरमा फ्ने भरबिुन भसंह थाु........................................................................ 
भदुा : साभाषजक सयुऺा बिाभा अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७१।1०।13                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।९ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी भरबिुन भसंह थाुरे साभाषजक सयुऺा फाऩतको 
ु.1,24,000।-  वितयण नगयी रटाचाय गयेको त्म के्रीम रहयी विभध विऻान रमोगशाराको 
ऩयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको अि्थाभा रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ 
ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

16. भखुी यामको नाभत, सोनपी यामको छोया, भहोियी षज्रा सोनभा गाविस िडा नं २ घय बई, 
 नेऩार यावरम रा.वि. सोनभा-६, को रधाना्माऩक ऩदभा कामवयत उऩे्रकुभाय मादि सभेत  
 जना  ९............................................................................................................ 
भदुा : सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको पग सरा भभभत : 
2072।2।32                               ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१० 
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ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : री नेऩार यावरम रा.वि. सोनभा–६ भहोियीभा वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतका अ्मऺ सोनपी याम मादि सभेतरे षशऺा भनमभािरी, २०५९ को भनमभ ४ फभोषजभ 
ऩूिावधाय तमाय नगयी वियारम सचारन अनभुभत य थऩ कऺाहा सभेत सचारन गने अनभुभत भरई, 

वियारम ्थाऩना एिं सचारन नग नगयी वियाथी सं्मा का्ऩभनक याखेको कागज रभाण ऩेश गयी 
वियारमको नाभभा भनकासा बएको सयकायी यकभ ु.६,६४,०८३।५० वहनाभभना गयी रटाचाय 
गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको अि्थाभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

17.भभठुरार दास कथफभनमाको नाभत गा्धी दास कथफभनमाको छोया सरावही षज्रा अचरगढ 
 गा.वि.स. िडा नं. ६, नयहयगज घय बई भभठुरार दास रा.वि. अचरगढ-६, नयहयगज 
 वियारमको वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ फभरयाभ दास कथफभनमा सभेत जना २..... 

भदुा : सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७२।१।27                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१० 

     ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : फभरयाभ दास कथिभनमा सभेतका रभतिादीहारे हुやदग नबएको 
भभठुरार दास रा.वि. अचरगढ- ६ सरावहीको नाभभा षज.षश.का. सरावहीफाट ु.1,44,828।38  
यकभ भनकासा गयाई फदभनमत एिं ्मषतगत राब भरने उदे्मरे ऩटक ऩटक वियारमको खाताफाट 
ु.१,४१,१५०।- षझकी खचव गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट 
बइयहेको अि्थाभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन े गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

18. षज्रा यडतहट याजदेिी गा.वि.स.िडा नं. ६ फ्ने षशि शंकय साहको छोया नाऩी कामावरम 
 टीकाऩयु कग रारीका सबेऺक विनोद शाह सभेत जना ४............................................. 
 भदुा : ऩती ज्गा ्मषतका नाभभा दताव गयी सािवजभनक स्ऩषि हाभन नो्सानी ऩु्  माएको ।  
      पग सरा भभभत : २०७१।८।१2                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१० 

  ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : षज्रा कग रारी जोशीऩयु गा.वि.स.िडा नं.८ घसुयुीको साविक 
िडानं.१ को सािवजभनक ज्गा वक.नं. ९९ को ०-८-०, वक.नं. १७८ को ०-३-१० य वक.नं. 
२८५ को ०-४-१० सोही गा.वि.स.का जगतयाभ कठरयमाका नाभभा य वक.नं. १०१० को १-१६-
० नायामण कठयीका नाभभा दताव गयाई रटाचाय गयेको त्म उत भदुाका अ्म रभतिादीहा 
अभनरकुभाय भभर सभेतराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ सजाम बएफाट ऩवुट बएको य विनोद साह 
सभेतका रभतिादीहारे सभेत उत सािवजभनक ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गयाउने कामव गयेको 
बने त्म मी रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान तथा उत ज्गाको ्रट यषजटय 
सभेतफाट ऩवुट बइयहेको अि्थाभा मी रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय 
गयी बएको हदस्भको पग सरा रवुटऩूणव बई सोही हदस्भ फदयबागी यहेको छ । 

19. कुभाय मादिको नाभत, उऩे्र मादिको छोया भसयहा षज्रा भसयहा नगयऩाभरका िडा नं. ९ 
 घय बई षज्रा षशऺा कामावरम भसयहाको सषुखऩयु रोत के्रभा कामवयत रोत ्मषत 
 ्माभकुभाय मादि सभेत जना ६........................................................................... 
भदुा : सयकायी यकभको दुु ऩमोग तथा वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७१।1०।२९                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१० 
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ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा ्माभकुभाय मादि सभेतरे सचारनभा नयहेको वियारमको 
नाभभा ु.3,63,584।९० भनकासा भरई खचव गयी वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर 
संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन े
ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

20. षज्रा सरावही भससडट गा.वि.स.िडा नं.७ घय बई षज्रा विकास सभभतको कामावरम 
 सरावहीभा कामवयत इष्जभनमय यभेश रसाद मादि सभेत जना १०................................... 
भदुा : भनणवम फदय ।  
पग सरा भभभत : २०७१।१२।१७                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।११ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : सरावही षज्रा फगदह गा.वि.स.भा आ.ि.०६६।६७ भा १७ िटा 
छुटाछुटग विकास भनभावणस्फ्धी मोजनाहा सचारन बएको, उत मोजनाको रागत इवटभेट षज्रा 
विकास सभभभतका इष्जभनमय यभेशरसाद मादि य सि-इष्जभनमय उभेशकुभाय दासरे तमाय गयेको, 
मोजनाहा उऩबोता सभभभत गठन गयी भनभावण गनवका राभग षज्भा ददएको, रागत इवटभेट अनसुाय 
नग काभ बएको बनी इष्जभनमय यभेशरसाद मादि य सि-इष्जभनमय उभेशकुभाय दासरे भू्मांकन 
गयेको य सोही आधायभा गा.वि.स. सषचि याभगरुाभ यामरे उऩबोता सभभभतका अ्मऺहाराई 
यकभ बतुानी गयेको तय षज्रा रहयी कामावरम सरावहीको च.नं. १२३० भभभत २०६९।५।२० 
को ऩरसाथ रात भचु ु् काफाट उत मोजनाहा रागत इवटभेट अनसुाय नबएको हुやदा यभेशरसाद 
मादि सभेतरे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को ख्ड (छ) 
फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको रट हुやदा भनजहाराई विबागीम कायफाही गनव रेखी ऩठाइएको 
आमोगको भभभत २०७०।४।१७ भनणवम फदय हनु ेठहय गयी बएको विशेष अदारत, काठभाडंको 
पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

21. वियफहादयु कुや ियको नाभत गणेशफहादयु कुや ियको छोया रु् फनी अचर गु् भी षज्रा हष्तचडय 
 गा.वि.स. िडा नं.३ ्थामी ठेगाना बई हार षज्रा षशऺा कामावरम ुऩ्देहीभा कामवयत 
 वियारम भनयीऺक च्रफहादयु कुや िय सभेत जना ३..................................................... 
भदुा : ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७१।११।२७                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।११ 

    ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : सुु  विशषे अदारतफाट रभतिादीहाभ्मे भथयुा ढकार य 
डोरयाज अमावररे आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ कसयु गयेको ठहय गयी जरयिाना तथा सजाम बएको 
य रभतिादीहा च्रफहादयु कुや िय, एकरसाद रे┌ य भीनफहादयु दरावभी सभेतरे एक आऩसको 
भभरोभतोभा रातांकभा वटऩे् स रमोग गयी ऩनु: अंक रदान गयी ऩयीऺाको ऩरयणाभभा पेयफदर 
गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा मी रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको हदस्भको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

22. फाफयुाभ अमावरको छोया षज्रा गु् भी आやऩचडय गा.वि.स.िडा नं. १ घय बई षज्रा 
 राविभधक कामावरम काठभाडंभा रभखु षज्रा इष्जभनमय ऩदभा कामवयत भहेश अमावर......... 
भदुा : भनणवम फदय।  
पग सरा भभभत : २०७१।९।२५                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।११ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभखु इष्जभनमय भहेश अमावररे भनभावण इजाजत रात गनवका राभग 
रवरमा ऩूया नगयी ऩनव आएको दयखा्त आि्मक चेकजाやच गदाव कामावरम रभखुरे अऩनाउनऩुने 
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बभूभका भनिावह नगयेको, भनणवम ऩषु्तकाभा कग वपमत जनाइव भसपारयस सवहतको भनणवम रेन रगाएको, 
कागजातहाको चेकजाやच यारोसやग नगयेको य आपंरे गयेको भनणवम ऩषु्तकाभा द्तखत नगयेको एिं 
गरत भनणवम हनुफाट यो्न कुनग ऩहर नगयेको त्म अनसु्धानफाट ऩवुट बई भनजरे अनषुचत कामव 
गयेको ऩवुट बएको हुやदा भनजराई विबागीम कायफाही गनव रेखी ऩठाइएको आमोगको भभभत 
२०७१।२।१६ भनणवम फदय हनुे ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

23. षज्रा भहोियी जरेवय नगयऩाभरका िडा नं. ४ घय बई षज्रा धनषुा मऻबभूभ गा.वि.स.का 
   सषचि यभेशफहादयु याजरिट सभेत जना २......................................... 
भदुा : साभाषजक सयुऺा बिा अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको।  
पग सरा भभभत : २०७१।१२।४                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी यभेशफहादयु याजरिट सभेतरे साभाषजक सयुऺा बिा 
वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको बने त्म उजयुी भनिेदन, के्रीम रहयी विभध विऻान रमोगशाराको 
ऩयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन े
गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

24. षज्रा भहोियी सयऩ्रो गा.वि.स.िडा नं. २ ्थामी ितन बएका याभ खेरािन भ्डरको 
 छोया षज्रा िन कामावरम, निरऩयासीका त्कारीन िन अभधकृत हरयनायामण भ्डर सभेत 
 जना ११........................................................................................................ 
भदुा : र्तावित साभदुावमक िन पडानी गयी रटाचाय गयेको।  
पग सरा भभभत : २०७१।१२।१२                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे भधिुन साभदुावमक िनको फहभूु्म सार य असना 
जातका ाखहा अिगध ाऩभा कटान गयी िन पや डानी गयेको त्म ्मि्थावऩका संसद राकृभतक 
रोत य साधन सभभभतको छानभफन रभतिेदन, ्थानीमिासीरे यावरम सतकव ता के्रभा ददएको उजयुी 
भनिेदन, उ्च्तयीम िन विनाशस्फ्धी आमोगको रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

25. अनभोर याउतको नाभत, सहदेि याउतको छोया फाया षज्रा किहीगोठ गा.वि.स. िडा नं.9 
 ्मटुाहा घय बई ने.या.रा.वि. नमकाटोरा इटही-9 का त्कारीन वियारम ्मि्थाऩन  
 सभभभतका अ्मऺ जंगविय याम सभेत जना ७...................................... 
भदुा : रटाचाय (यकभ वहनाभभना)।  
पग सरा भभभत : 2072।2।2                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया :  रभतिादीहारे भभभत 2066।4।1 फाट नमकाटोरा-9 इटही, 
फायाष्थत ने.या.रा.वि. नाभभा सचारन अनभुभत भरई सो फभोषजभ वियारम सचारन नगयी, विभबन 
शीषवकभा गयी ु.14,23,699।-  भनकासा गयी उत यकभ खचव गयेको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

26. षज्रा धनषुा, कुथाव गा.वि.स.िडा नं. ७ य षज्रा रभरतऩयु, रभरतऩयु उऩ-भहानगयऩाभरका 
 िडा नं. १० ्िागर कुऩ्डोर ितन बएका त्कारीन भडभबजन सडक कामावरम, बयतऩयुका 
 कामावरम रभखु िीये्र भहासेठ सभेत जना ६.......................................................... 
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भदुा : रटाचाय (यकभ वहनाभभना)।  
पग सरा भभभत : २०७१।९।११                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया :  सडक भडभबजन कामावरम, बयतऩयुफाट सडक उऩमोग द्तयु संकरन 
टोरिथु भषझभटायभा खवटएका ना.स.ुयघनुाथ सिेुदी, रेखाऩार वि्णरुसाद ऩडडेर, आकाशिाणी 
अऩयेटय खगेवय ढकार य सडक उऩबोग द्तयु संकरन टोरिथु नडफीसे धाकेभा खवटएका खरयदाय 
याजकुभाय कटुिार, द━तीम रेणीका भेकाभनक याभकयण भहतो सभेतरे सिायी साधनहाफाट द्तयु 
भरएफाऩत ददनऩुने यभसदको अधवकटी सिायी धनीराई नददई ऩनु: रमोग गयेको य द्तयु भरंदा अभनिामव 
ाऩभा ददनऩुने यभसदहा नददई उठाइएको यकभ नेऩार सयकाय सडक फोडव नेऩाररे रात गने गयी 
फंक दाषखरा गनुवऩनेभा सो नगयी आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको कसयु गयेको त्म ऩवुट 
बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ सजाम गनुवऩनेभा  विशेष अदारत, 
काठभाडंभाफाट रभतिादीहाभ्मे वि्णरुसाद ऩडडेरराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ कसयु गयेको 
ठहय गयी रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ७ फभोषजभ भफगोको दो्फय हनु े
ु.६,२६,२०२।- जरयिाना तथा सोही ऐनको दपा ३(१) (घ) फभोषजभ ६ भवहना कग द सजाम हनु े
बएको य रभतिादीहा याजकुभाय कटुिार य याभकयण भहतोरे आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको 
कसयु गयेको ठहय गयी आयोऩऩर भागदाफीको भफगो ब्दा कभ भफगो ठहय गयी कभ जरयिाना तथा 
सजाम हनुे य अ्म रभतिादीहा िीये्र भहासेठ, यघनुाथ सिेुदी य खगेवय ढकाररे आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ऩाउने ठहय गयी बएको हदस्भको उत पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव बई 
फदयबागी यहेको छ । 

27. खडान्द शभावको नाभत हेभरार शभावको छोया फा्रङु षज्रा, फा्रङु न.ऩा. िडा नं. ५  फ्ने 
भारऩोत कामावरम, का्कीभा भारऩोत अभधकृत ऩदभा कामवयत विवनाथ शभाव सभेत  जना 
४.......................................................................................................... 
भदुा : रटाचाय (यकभ वहनाभभना)।  
पग सरा भभभत : २०७१।10।27                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भारऩोत कामावरम फा्रगुका त्कारीन भारऩोत अभधकृत विवनाथ 
शभाव सभेतरे ु.१,24,844।65 याजव छरी गयी नेऩार सयकायराइव हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएको 
त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

28. जानकीरसाद भसंहको नाभत, च्रवकशोय रसाद भसंहको छोया सरावही षज्रा डुभरयमा 
 गा.वि.स. िडा नं. १ घय बई षज्रा षशऺा कामावरम‚ सरावहीका त्कारीन का.भ.ु षज्रा 
 षशऺा अभधकायी हेभ्तकुभाय भसंह सभेत जना ३....................................................... 
भदुा :  वियारमभा जान ेसयकायी अनदुानको ाऩभा भनकासा बएको यकभ        
वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको।  
पग सरा भभभत : २०७२।२।३१                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१५ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी हेभ्तकुभाय भसह सभेतरे ऩूिावधाय नग नयहेको वियारमराई 
ु.४,६०,४६९।- भनकासा ददई/भरई आपूहाराई गगयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गगयकानूनी 
हाभन ऩु्  माएको त्म ्थरगत भनयीऺण वियारम विियण पायाभ २०७०, यावरम अनसु्धान 
विबागको ऩर तथा रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
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रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

29. ्ि. च ु् हाई यामको नाभत, हरयनायामण यामको छोया, षज्रा सरावही, भसभया गा.वि.स. िडा 
 नं. ५ ्थामी ठेगाना बई हसं जनता राथभभक वियारम भसभया ५ का वि.्म.स. का अ्मऺ 
 ऩदभा कामवयत रारिाि ुयाम सभेत जना २.............................................................. 
भदुा :  सचारनभा नयहेको  वियारम सचारनभा यहेको बनी सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना 
 तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।२।१०                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१५ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा रारिाि ु याम य वि्दकुुभायी मादि सभेतरे सचारनभग 
नयहेको हंस जनता रा.वि.को नाभभा ु.४,४९,०५२।- भनकासा भरएको यकभभ्मे 
ु.२,४९,०५२।- वहनाभभना गयी खचव गयेको त्म हंस जनता रा.वि. भसभया भनजी घयभा सचारन 
बएको, बिन, कोठा, डे्स, फे्च शडचारम, हाषजयी तथा बनाव यषजटयसभेत नबएको बनी अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगफाट खवटएको छानभफन टोरीरे आ्नो ्थरगत भनयीऺण गयी ऩेश 
गयेको रभतिेदन, षज्रा रहयी कामावरम सरावही, ऺेरीम षशऺा भनदेशनारम, हेटंडा तथा यावरम 
अनसु्धान षज्रा कामावरम सरावहीको ऩर  सभेतफाट ऩवुट बएको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

30. रोकनाथ ि्तीको नाभत, ऩोटनाथ ि्तीको छोया गोयखा षज्रा, खोताङ गा.वि.स.िडा नं. 
 २ ्थामी घय बई, षज्रा िन कामावरम भस्धऩुा्चोकका त्कारीन षज्रा िन अभधकृत 
 कृ्णरसाद ि्ती सभेत जना २.......................................................................... 
भदुा :  याजव चहुािट गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२९     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।१८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी षज्रा िन अभधकृत कृ्ण रसाद ि्तीरे खरयदकताव ना्छो 
राब्स ए्ड टुसव रा.भर.का सचारक आङ भछरयङ शेऩावसやग भभरोभतो गयी हताय हतायभा भरराभ 
रवरमा नग ऩूया नगयी घटी याजव असरु गयी नेऩार सयकायराई ु.१७,१०,०००।- हाभन नो्सानी 
ऩु्  माएको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

31. चना याउतको नाभत, थाऩा याउतको छोया, फाया षज्रा भहे्र आदशव गा.वि.स. िडा नं.6 
 ्मटुाहा घय बई ने.या.राथभभक वियारम, भहे्र आदशव-6 का वि.्म.स. अ्मऺ कभर 
 रसाद जगसिाय सभेत जना ४................................................................................ 
भदुा :  सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : 2072।2।10                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२० 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : वियारमको बिन नग नबएकोभा िाやसको याङभभुन वियारम देखाई 
फाया षज्रा भहे्र आदशव-6 नमाや फ्तीष्थत नेऩार यावरम रा.वि.को नाभभा षज्रा षशऺा 
कामावरम, फायाफाट यकभ भनकासा गयाई रभतिादीहारे यकभ वहनाभभना गयेको त्म आमोगफाट 
खवटएको टोरीरे गयेको ्थरगत अनगुभन, यावरम अनसु्धान विबाग य षज्रा राविभधक 
कामावरमको भनयीऺण टोरीको रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 
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32. षज्रा काठभाडं, काठभाडं भहानगयऩाभरका िडा नं. 35 कोटेवय संजीिनी भागव ्थामी 
 घय ठेगाना बएका ्ि. रोकभान रे┌को नाभत, ्ि. तरुसीभान रे┌को छोया भहेवयभान रे┌ 
 सभेत जना ७.................................................................................................. 
भदुा :  रटाचाय ।  

पग सरा भभभत : २०७१।१२।२                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२३ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भहेवयभान रे┌ सभेतका रभतिादीहारे आिेदन फाऩत रा्ने शु् क नग 
नभरई केिर पायभ खरयद फाऩतको द्तयुको आधायभा भार पायभ दताव गनव तोक आदेश गयी 
ऩूिावचर वि्िवियारमको स्फ्धन स्फ्धी शतव य रवरमा, २०६२ को ग्बीय उ्रंघन गयेको 
त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

33. कयविय वि.क. को नाभत ड्फय भसंह वि.क.को छोया भोयङ षज्रा केयािायी गा.वि.स. िडा 
 नं. ७ घय बई षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीभा कामवयत याजकुभाय वि.क.सभेत जना ४..... 
भदुा :  रटाचाय ।  

पग सरा भभभत : २०७२।२।१२                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२७ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : याभच्र सभतभाई रा.वि.भा ज्गा, बिन, पभनवचय, शडचारम 
रगामतका कुनग ऩभन आि्मक ऩूिावधाय नबएको, वियारमको ऩठन-ऩाठन र्ह्थान भष्दयको हिन 
गने ठाउやभा हनुे गयेको, वियारमका अ्मऺ रभतिादी बा्मनायामण भभर य सद्म यहेकी (रभतिादी) 
अनयुाधा भभरका फारफ्चा उत वियारमभा अ्ममन नगने गयेको बने त्म ्थरगत अनगुभन 
रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको य रभतिादीहारे वियारमको नाभभा नेऩार सयकायफाट 
ु.३,६०,३३९।५३ भनकासा गयी उत यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म ऩवुट बइयहेको 
हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

34. षशिरार रागेजकुो नाभत, च्ररार रागेजकुो छोया, षज्रा बतऩयु, षचतऩोर गा.वि.स.िडा 
 नं.,१, नभर्चोक फ्ने वियतु विकास विबागका त्कारीन इष्जभनमय याभगोऩार रागेज.ु..... 
भदुा :  रटाचाय ।  

पग सरा भभभत : २०७१।1१।१४                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२७ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : वियतु विकास विबागका त्कारीन इष्जभनमय, ऊजाव भ्रारमका 
भस.भड.ई. याभगोऩार रागेजरेु रि व्क याभोरोङ्भा हाइरोऩािय डेबरऩभे्ट क्ऩनी रा.भर. राई 
का्की षज्रा भाछाऩरेु गा.वि.स. भा यहेको कुिा जरवियतु आमोजनाको सिेऺण अनभुभतऩर 
निीकयण गने तथा ऩनु: जायी गदाव फदभनमतऩूणव तरयकारे कामव गयी नऩेार सयकायराई  
ु.३,००,०००।– हाभन नो्सानी ऩ ु्  माई रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट 
ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव 
बई फदयबागी यहेको छ । 

35. बतफहादयु  रे┌को नाभत कृ्णफहादयु रे┌को छोया षज्रा सरावही फयहथिा गा.वि.स.िडा 
 नं. ७ घय बई साभदुावमक रा.वि.रीऩयु-६ सरावहीको वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ 
 सशुीररसाद रे┌ सभेत जना २............................................................................ 
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भदुा :  वियारमभा जान ेसयकायी अनदुानको ाऩभा भनकासा बएको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग 
गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।२।१४                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२७ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे पजी कागजात तमाय गयी री साभदुावमक रा.वि. रीऩयु 
६ सरावही सचारनभा यहेको देखाइव वियारमको नाभभा षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीफाट यकभ 
भनकासा भरइव खचव गयी नऩेार सयकायको अनदुान यकभ वहनाभभना गयेको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

36. षज्रा काठभाडं, काठभाडं भ.न.ऩा.िडा नं. ५ कारोऩरु घय बई हार ्मि्थावऩका संसद 
 सषचिारम भसंहदयफाय, काठभाडंभा ्माम सेिा, कानून सभूहको या.ऩ. रथभ रेणी सह-सषचि 
 ऩदभा कामवयत यवि शभाव अमावर........................................................................... 
भदुा :  भनणवम फदय ।  

पग सरा भभभत : २०७१।1२।८                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : यवि शभाव अमावर ऊजाव भ्रारमभा कानूनतपव को सहसषचि ऩदभा 
कामवयत यहやदा वियतु ऐन, २०४९ को दपा ५ (१) विऩयीत बोटेकोशी-५ (६० भेगािाट) 
आमोजनाभा काभरका इनजी रा.भर. राई वियतु उ्ऩादनको सिेऺण अनभुभतऩर जायी हनु उऩमतु 
हनुे बनी भनजफाट रदान गरयएको कानूनी यामका आधायभा अनभुभत रदान गने गयी भनणवम बएको  य 
भनजरे ददएको उत याम कानून विऩयीतको बई भनजरे अनषुचत कामव गयेको हुやदा भनज उऩय 
विबागीम कायफाही गनव अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. 
फभोषजभ स्फष्धत भनकामभा रेखी ऩठाउन े बनी आमोगफाट भभभत २०७१।५।१३ को भनणवम 
फदय हनुे गयी पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  

37. षज. भोयङ वियाटनगय उ.भ.न.ऩा. िडा नं. १३ ्थामी ितन बई हार का.षज. का.भ.न.ऩा. िडा 
 नं.३५ कोटेवय फ्ने ्माभरार ऩोखयेरको नाभत बोरानाथ ऩोखयेरको छोया भारऩोत 
 कामावरम भड्रीफजायभा त्कारीन शाखा अभधकृत ऩदभा कामवयत सीतायाभ ऩोखयेर सभेत  
 जना ७.................................................................................................................... 
भदुा : गठुी अधीन्थ ज्गा यगकय ऩरयणत गयी गठुीको स्ऩषिभा हाभन नो्सानी ऩु्  माई रटाचाय 
 गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७1।11।4                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।५।२८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे यगतान न्फयीभा ऩरयणत नबएको भरंगेजारा गठुीको 
काठभाडं षज्रा सय्िती गा.वि.स. िडा नं. ६ (क) वक.नं. 486 ऺेरपर 0-6-2-0 को ज्गा 
सयेु्रयाज जोशीका नाभभा तथा वक.नं. 487 ऺेरपर 3-13-2-0 को ज्गाराइव किी्र भहजवन 
य यिी्र भहजवनका नाभभा दताव गने भनणवम गयी ज्गाधनी रभाणऩजुाव उऩर्ध गयाइव रटाचाय 
गयेको त्म रभतिादीहाभ्मे भेघयाज साऩकोटा, कृ्णहयी बटयाइव, किी्र भहजवन, यिी्र भहजवन य 
सयेु्रयाज जोशीराइव सुु  विशेष अदारतफाट आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ कसयु गयेको ठहय गयी 
सजाम बएफाट ऩवुट बएको हुやदा सफग जना रभतिादीहाको भभरोभतोफाट नग उत कामव बएको हुやदा 
रभतिादीहा सीतायाभ ऩोखयेर य गणेशफहादयु बटयाइवराइव सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव 
यहेको य रभतिादीहा भेघयाज साऩकोटा सभेतराई कसयुदाय ठहय गयी सकेऩिात आयोऩऩर 
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भागदाफी फभोषजभको भफगो सभेत बयाउनऩुनेभा भफगो नबयाई बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ ।  

38. षज्रा भसयाहा सोनभती भझडया गा.वि.स. िडा नं. 1 घय बग इराका िन कामावरम भबभान 
 भस्धरुीका रभखु तथा सहामक िन अभधकृत षशिरसाद ऩूिे सभेत जना २....................... 
भदुा :  घूस/रयसित भरइव रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।3।28                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।१ 

 ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भनिेदक टेकफहादयु फ्नेत य रभतिादी षशिरसाद ऩूिेफीच विधान 
कामव मोजनाका स्फ्धभा फाय्फाय टेभरपोनभा िातावराऩ बएको य रभतिादीरे भनिेदक टेकफहादयु 
फ्नेतसやग सो का राभग नग घूस रयसित भाग गयेको, रभतिादीरे ऩवहरा ऩभन ्म्तो कामवका राभग 
अ्म सेिाराहीसやग घूस यकभ भरएको कुया रभतिादी य भनिेदक टेकफहादयु फ्नेतफीच बएको 
टेभरपोन िातावराऩको विभब् न सभमको पोन येकडवफाट देषखएको हुやदा रभतिादीरे भनिेदकसやग घूस 
रयसित भरएको त्म ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

39. षज्रा भकिानऩयु हवटमा गा.वि.स. िडा नं. ९ ्थामी ठेगाना बग हार ऐ. बीभपेदी गा.वि.स. 
 िडा नं. ४ फ्ने कुरफहादयु रे┌को छोया कुभाय रे┌ सभेत जना १२........................... 
भदुा :  रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७1।9।29                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।१ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा कुभाय रे┌ सभेतरे िा्तविक ज्गाधनी ्ि. तीथवयाज 
फराचामव 2052 सारभा नग ऩयरोक बइसकेको ्मषतको नाभभा कामभ यहेको षज. भकिानऩयु 
बीभपेदी गा.वि.स. िडा नं. 2 भा ऩने वक.नं. 39, 93 य ऐ. िडा नं. 5 को वक.नं. 161 सभेत 
ज्गाको ऺेरपर 0-15-2-1 को ज्गा झठुा वकते रभाणऩर फनाइव नकरी ्मषत खडा गयी 
गयाइव आकावको हकको स्ऩषि फेसयोकायिारा ्मषतको नाभभा यषजरेशन ऩास गये गयाएको त्म 
री विशेष अदारत काठभाडंफाट रभतिादीहा कुभाय रे┌ य भरराफहादयु रे┌रे आयोवऩत कसयु 
गयेको ठहय गयी रटाचाय भनिायण ऐन, 2059 को दपा 8(4) फभोषजभ जनही १ िषव कग द हनु े
ठहय गयी पग सरा बएफाट ऩवुट बएकोभा अ्म रभतिादीहाराइव सपाइ ददन ेय कसयु ठहय बएका 
रभतिादीहा कुभाय रे┌ य भरराफहादयु रे┌राइव आयोऩऩरभा भागदाफी बएको रटाचाय भनिायण ऐन, 
2059 को दपा 9 य ११ को हकभा फो्दग नफोरी बएको हदस्भ उत पग सरा भभभसर संर्न 
कागज रभाणफाट सोही हदस्भ रवुटऩूणव बई फदयबागी छ ।  

40. याभजी यामकी नाभतनी, याधे्माभ यामको छोयी, भहेशरसाद मादिकी रीभती, भहोियी 
 षज्रा सोनभा गा.वि.स. िडा नं १ घय बई फाफा फानेवय रा.वि. ऩसाव देिाड–१, को 
 रधाना्माऩक ऩदभा कामवयत यीना कुभायी याम सभेत जना ५....................................... 
भदुा :  सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।3।2                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।७ 

 ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे री फाफा फानेवय रा.वि. ऩसाव देिाड–१, भहोियीको 
ऩूिावधाय तमाय नगयी वियारम सचारन अनभुभत य थऩ कऺाहा सभेत अनभुभत भरइव वियारम 
्थाऩना एिं सचारन नग नगयी षज्रा षशऺा कामावरमफाट ज्भा ु. 2,40,९75।- भनकासा भरई 
खचव गयी गयाई सयकायी यकभ हाभन नो्सानी ऩ ु्  माई रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न 
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कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

41. षज्रा सतयी, याजवियाज नगयऩाभरका िडा नं. ७ ्थामी ठेगाना बई साझा रकाशन सहकायी 
 सं्था भरभभटेडका त्कारीन अ्मऺ तथा भहारफ्धक भभता झा सभेत जना २............... 
भदुा :  रटाचाय (सयकायी स्ऩषि हाभन नो्सानी) गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७१।१२।५                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।१३ 

 ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : साझा रकाशन सहकायी सं्था भरभभटेडका अ्मऺ भभता झारे 
्मूनतभ शगषऺक मो्मता (्नातक उिीणव) नबएका भाधिरसाद थऩभरमाराई सहामक ्तय रथभ 
रेणीको ऩदभा फदभनमतऩूणव तरयकारे भनमषुत ददई भनजको तरफ बिा फाऩतको भफगो 
ु.३,६६,५७७।४० रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

42. पुरचन गोमरको नाभत ओभरकाश गोमरको छोया का.षज. का.भ.न.ऩा. िडा नं. ९ फ्ने 
 कग राशच्र गोमर........................................................................................... 
भदुा :  भनणवम दताव फदय य हक कामभ सभेत ।  
पग सरा भभभत : २०७2।3।३०                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।१४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : का.भ.न.ऩा. िडा नं. ७ भसट नं. १०२-१०२७-१८ वक.नं. ८५ भा 
ऺे.प. ०-०-३-३, वक.नं. ७५ भा ०-५-१-२, वक.नं. १७५ भा ०-१०-१-० य वक.नं. १७६ भा 
०-१-१-२ साविक वक.न. १४० धोिीखोराको ज्गा घसेुको त्म अनसु्धानफाट देषखएको हुやदा 
स्फष्धत वकिाफाट कटा गयी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनव अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोगको भभभत २०६५।५।२७ को भनणवम अनसुाय भारऩोत कामावरम चाफवहरभा रेखी ऩठाइएको 
य भारऩोत कामावरम चाफवहररे भभभत २०६५।८।३० का उत ज्गाहा नेऩार सयकायको 
नाभभा काभम गने गयी बएको भनणवम फदय गयी उत ज्गाहा कग राशच्र गोमरको नाभभा हक 
कामभ हनुे गयी बएको उत पग सरा रवुटऩूणव यही फदयबागी यहेको छ ।  
43. जानकीरसाद भसंहको नाभत, च्रवकशोय रसाद भसंहको छोया, सरावही षज्रा डुभरयमा 
 गा.वि.स. िडा नं. १ घय बग षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीका त्कारीन का.भ.ु षज्रा 
 षशऺा अभधकायी हेभ्त कुभाय भसंह सभेत जना ९...................................................... 
भदुा :  रटाचाय ।  
पग सरा भभभत : २०७२।२।११                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।१९ 

 ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : सरावही षज्राष्थत साभदुावमक रा.वि. ऩकडी भसभया-९ को 
सचारनभा नग नयहेको वियारमका नाभभा रभतिादीहाको आऩसी भभरेभतोभा उत वियारमराई 
षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीफाट भनकासा बएको सयकायी अनदुान फाऩतको ु. 
१४,६५,८०३।९३ वहनाभभना गयेको त्म ्थरगत भनयीऺण वियारम विियण पायभफाट सभेतका 
रभाणहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको 
पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

44. षज्रा खोटाङ दभुछवभ गा.वि.स. िडा नं. ६ फ्न े भनोयथ बटयाईको नाभत, रबयुाभ 
 बटयाईको छोया भारऩोत कामावरम, बतऩयुभा खरयदाय ऩदभा कामवयत बिकृ्ण बटयाई........ 
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भदुा :  घसु/रयसित भरइव रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।४।2५                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।१९ 

 ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भारऩोत कामावरम, बतऩयुभा खरयदाय ऩदभा कामवयत बिकृ्ण 
बटयाईरे भहानगयीम रहयी ऩरयसय काठभाडंभा अनसु्धानको रभभा यहेका सीताकुभायी साह सभेत 
६ जना ्मषतको याहदानीहा भनकारी दद्छु बनी सनभ भर्फफुाट ु.२०,०००।- घूस रयसित 
भरई रटाचाय गयेको त्म फयाभदी भचु ु् का य फयाभदी भचु ु् काभा सही गयेका र्भण चडहान तथा 
सयेु्र वि.सी.रे अदारतभा उऩष्थत बग िायदातका फायेभा सभफ्ताय िणवन गदれ गयेको फकऩर 
सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

45. षज्रा काठभाडं का.भ.न.ऩा. िडा नं. २९ साभाखशुी फ्ने गंगाफहादयु भसंहको छोया िषव 
 ५५ को देिे्र डंगोर सभेत जना २..................................................................... 
भदुा :  गगयकानूनी स्ऩषि आजवन गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७१।११।१                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।२१ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : काठभाडं भहानगयऩाभरकाका िरय┌ इष्जभनमय ऩदभा कामवयत 
रभतिादी देिे्र डंगोरको ज्भा स्ऩषि ु.२,३०,७७,०४२।२३ देषखन आएकोभा भनजको रोत 
खरेुको स्ऩषि ु.८८,८३,०९४।१६ देषखन आएको य सो ब्दा फढी देषखन आएको 
ु.१,४१,९३,९४८।०७ फयाफयको चर अचर स्ऩषिको रोत खु् न नसकी उत स्ऩषि भनज 
रभतिादीरे गगयकानूनी ाऩभा आजवन गयी रटाचायको कसयु गयेको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा विशषे अदारत काठभाडंफाट रोत नखरेुको स्ऩषि 
ु.९८,६८,५५४।४६ भार कामभ गयी रोत नखरेुको ु.९८,६८,५५४।४६ य अनजुफहादयु 
भसंहका नाभभा यहेको फा.७च. ६७५३ नं. को गाडी जपत हनु,े अाभा िादी दाफी नऩु् न ेठहय गयी 
बएको पग सरा आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको भफगो कामभ नगयी बएको हदस्भ रवुटऩूणव हुやदा 
उत पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  

46. गोऩीरारको नाभत, चभुनमारारको छोया, कारऩेराचोक षज्रा धरुीखेर न.ऩा.िडा नं. ६ 
 फ्ने त्कारीन हरुाकी याजभागव मोजना कामावरमका रभखु भनोज रे┌ सभेत जना ४........ 
भदुा :  फेभरभरज भनभावणभा अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।३।२३                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।२१ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे फाやके षज्राभा ऩने हरुाकी याजभागवको याती नदीभा 
फेभरभरज फनाउやदा राविभधक तमायी य गहृ कामवभफना हचिुाको बयभा फेभरभरज भनभावण गयेकोभा उत 
फेभरभरज भभभत २०७०।४।७ भा याती नदीभा आएको फाढीरे ब्काई नेऩार सयकायको भफगो 
ु.२५,६५,४९५।- हाभन नो्सानी गयाई रटाचाय गयेको त्म राविभधकको रभतिेदन तथा सो 
रभतिेदन ऩेश गने स्ऩत ्मडऩानेरे विशषे अदारतभा सभेत उऩष्थत बग गयेको फकऩर सभेतरे ऩवुट 
बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

47. षज्रा सरावही भवहनाथऩयु गा.वि.स. िडा नं. ९ घय बई रा.वि. भवहनाथऩयुको वियारम 
 ्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ ऩदभा कामवयत ्माभदेि याम सभेत जना ६........................ 
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भदुा : सचारनभा नयहेको वियारमराई सचारनभा यहेको बनी सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना 
 तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।३।१६                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे रा.वि. भवहनाथऩयु, भवहनाथऩयु-9, सरावहीराई रात 
अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगफाट बएको ्थरगत भनयीऺण सभेतफाट 
ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन ेठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

48. षज्रा भहोियी स्सी गा.वि.स. िडा नं. 8 घय बइव सय्िती रा.वि. स्सी-९ को 
 रधाना्माऩक ऩदभा कामवयत याभरफोध मादि सभेत जना ३........................................ 
भदुा :  सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७2।4।24                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे सय्िती रा.वि., स्सी-९, भहोियीको वियारम सचारन 
गने अनभुभत भरइव वियारमको बडभतक अि्था य वियाथी सं्मा गरत देखाई पजी कागज रभाण 
सभेत फनाई वियारम सचारनभा यहेको देखाइव षज्रा षशऺा कामावरमफाट ु.७,२७,9१६।- 
भनकासा गयाइव वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको 
हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई 
फदयबागी यहेको छ । 

49. ाऩरार यामको नाभत, ऩयीऺण यामको छोया, षज्रा सरावही भवहनाथऩयु गा.वि.स. िडा नं. 
 ८  घय बग भधेस सवहद राथभभक वियारम धनकडर-६ का वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
 अ्मऺ च्रवकशोय याम सभेत जना २................................................................... 

भदुा :  वियारमभा जान ेसयकायी अनदुानको ाऩभा भनकासा बएको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग  

      गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।२।२६                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा च्रवकशोय याम य भकेुशच्र मादिरे भधेस सवहद 
राथभभक वियारम धनकडर-6, सरावही वियारमको बडभतक ऩिूावधाय य वियाथी नहुやदा नहुやदग पजी 
वियाथी देखाइव वियारमराइव रात अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

50. रबयुाम मादिको नाभत,  वकसनुी याम मादिको छोया, षज्रा सरावही, िस्तऩयु गा.वि.स. -४ 
 ्थामी ठेगाना बग सभुभत आदशव वियाभष्दय-फस्तऩयु-४ को वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको 
 अ्मऺ ऩदभा कामवयत च्देवय याम मादि सभेत जना ३............................................. 
भदुा :  सचारनभा नयहेको वियारम सचारनभा यहेको बनी सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना       
तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।२।2५                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे सभुभत आदशव वियाभष्दय, फस्तऩयु-४, सरावहीको 
वियारम सचारन गने अनभुभत भरइव उत वियारमको नाभभा षज्रा षशऺा कामावरमफाट यकभ  
भनकासा गयाइव रभतिादीहारे भभरेभतो गयी सयकायी अनदुानको यकभ ु.१,७६,५५१।१८ 
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वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

51. ढ्गा झाको नाभत, जगधायी झाको छोया षज्रा सरावही खगिाव गा.वि.स. िडा नं. २ घय बग 
 सय्िती रा. वि. खगिाव- २ को वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ याजेवय झा सभेत 
 जना २.......................................................................................................... 
भदुा :  सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।३।१७                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : याजेवय झा य ननु ु झारे सय्िती रा.वि.,खगिाव-२, सरावहीराई रात 
अनदुान यकभ ु.१,3८,365।- वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म ्थरगत भनयीऺण गदाव खयको 
छानो बएको ्मषतको क्ची घयभा एउटा कोठाभा यहेको, पभनवचय, डे्क फेच, शडचारम, 
खानेऩानी, वियाथी सं्मा नबएको य वियारम सचारन नबएको बने ्महोयाको रभतिेदन रात 
बएफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको 
पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

52. गंगायाभ मादिको नाभत, िासदेुि मादिको छोया, धनषुा षज्रा रकड गा.वि.स. िडा नं.७ 
 टरयमा फ्ने जनता यावरम राथभभक वियारम टरयमा रकड-७, का वियारम ्मि्थाऩन 
 सभभभतका अ्मऺ याजेवय मादि सभेत जना ३......................................................... 
भदुा :  सयकायी अनदुानको यकभ दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।३।२८                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।६।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे जनता यावरम रा.वि. टरयमा रकड-7, धनषुाष्थत 
साभदुावमक वियारमराई रात अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

53. षज्रा सतयी ग्हरयमा रिाह गा.वि.स. िडा नं.४ फ्ने भहािीय मादिको छोया री यावरम 
 राथभभक वियारम ऩटी रिाहाका त्कारीन रधाना्माऩक च्रदेि कुभाय मादि सभेत जना 
 १४.............................................................................................................. 
भदुा :  रटाचाय (अभनमभभतता) । 

पग सरा भभभत : २०७२।३।१५                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।७।१० 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : री यावरम राथभभक वियारम ऩटी रिाहा, सतयीका राभग आ.ि. 
०६४।६५ देषख आ.ि. ०६८।६९ स्भ बडभतक भनभावणभा, भभवत, सभदुाम ्मि्थाऩन 
ह्ता्तयण, क््मटुय खरयद, ददिा खाजा, PCF on Salary  रगामतका शीषवकभा गयी ज्भा 
ु.४७,७५,१३६।२२ भनकासा बएको यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म रेखाऩयीऺण 
रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन ेठहय 
गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

54. टनक साह तेरीको नाभत, नथनुी साह तेरीको छोया, ऩसाव षज्रा रसडनी बाठा गा.वि.स.िडा 
 नं.१ ्थामी घय बग ऩसाव षज्रा अ्तगवत ऩने हरयहयऩयु विताव गा.वि.स. का त्कारीन सषचि 
 छोटेरार रसाद साह तेरी सभेत जना ३................................................................ 
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भदुा :  रटाचाय (अभनमभभतता) ।  
पग सरा भभभत : २०७२।३।२९                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।७।१० 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : ऩसाव षज्रा हरयहयऩयु, विताव गा.वि.स.का त्कारीन सषचि छोटेरार 
रसाद साह तेरीरे सभेतरे साभाषजक सयुऺा बिा वितयणको राभग षज्रा विकास सभभभत, ऩसावफाट 
आ.ि. ०६८।६९ य ०६९।७० भा यकभ भनकासा गयाई भृ् म ुबइसकेको य उभेय नऩगेुका विभबन 
्मषतहाको नकरी बयऩाई खडा गयी बिा वितयण गयी ु.१,७३,०००।- फदभनमतऩूिवक वहनाभभना 
गयी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान सभेतका भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

55. याजन्दन याम मादिको नाभत, याभफाफ ुयाम मादिको छोया, अचर जनकऩयु षज्रा भहोियी 
 खगयिनी गा.वि.स. िडा नं. ८ फ्ने री जगयनाथ फाफा राथभभक वियारम खगयिनीका 
 रधाना्माऩक धभे्र कुभाय मादि सभेत जना ८...................................................... 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।२।१३                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।७।१० 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे षशऺा भनमभािरी, २०५९ फभोषजभको ऩूिावधाय नग 
नबएको अि्थाभा वियारम सचारन अनभुभत भरई तथा कऺा अऩरडे गयाई षज्रा षशऺा 
कामावरमफाट ु.७,००,४८९।२५ भनकासा गयाई वहनाभभना गयेको त्म आमोगफाट खवटएको 
टोरीरे ्थरगत भनयीऺण गयी ऩेश गयेको रभतिेदन तथा यावरम अनसु्धान विबागको ऩर सभेतफाट 
ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन ेठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

56. षज्रा भहोियी, फथनाहा गा.वि.स. िडा नं.९ फ्ने याजेवय झाको नाभत गडयीका्त झाको 
 छोया षज्रा षशऺा कामावरम ऩसावका त्कारीन षज.षश.अ. सदान्द झा सभेत जना १०...... 
भदुा : नकरी वियारमको नाभभा यहेको फंक खाताभा यकभ भनकासा गयी-गयाई नऩेार सयकायराई 
  हाभन नो्सानी ऩु्  माई रटाचाय गयेको ।  

 पग सरा भभभत : २०७2।२।२५                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।७।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा सदान्द झा सभेत जना 10 रे री याभ रा.वि., भभजावऩयु-
6, ऩसावराई रात नेऩार सयकायको अनदुान यकभ ु.१२,४९,४२३।- वहनाभभना गयी रटाचाय 
गयेको त्म ्थरगत भनयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

57. तोखा भभरको नाभत, याधाका्तको छोया, याभनगय फहअुिाव गा.वि.स.-१, सरावही ्थामी 
 ठेगाना बग री देिी रा.वि. याभनगय फहअुफाव-१ का वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ 
 देिच्र भभर सभेत जना २................................................................................. 
भदुा :  रटाचाय (यकभ वहनाभभना)।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।१७                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।७।१८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी देिच्र भभर य रजे्र कुभाय भभरको भभरेभतोभा सरावही 
षज्राष्थत री देिी रा.वि. याभनगय फहअुिाव-१ वियारमराई रात यकभभ्मे ु.१,६७,५००।-
फदभनमतऩूणव तरयकारे आपूहाराई गगयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गगयकानूनी हाभन ऩु्  माउन े
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कामव गयी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान सभेतका 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

58. याभामणयाभको छोया, फाया षज्रा फहअुिाव गा.वि.स.-१ घय बग नेऩार उ्च भा.वि. 
 अभरेखगंज फायाका राचामव वकशोयी याभ सभेत जना २............................................... 
भदुा :  रटाचाय (यकभ वहनाभभना)।  

पग सरा भभभत : २०७२।२।२६                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।७।१८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : फाया षज्रा अभरेखगंज- १ ष्थत री नेऩार उ्च भा्मभभक 
वियारमका राचामव वकशोयी याभ य षशऺक याभ शाहरे षज्रा षशऺा कामावरम फायारे छारिृषि 
वितयणका राभग उऩर्ध गयाएको यकभ तथा विभबन शीषवकको यकभभ्मे ु.८,८४,२४२।- 
वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान सभेतका 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

59. ्िगीम भोवहत मादिको नाभत, याभअषशष मादिको छोया, रगडी गभडमानी-३ भसयहा ्थामी 
 ठेगाना बग जनकऩयु न.ऩा. िडा नं. ९ फ्न ेहार षज्रा षशऺा कामावरम भसयहाको सहामक 
 षज्रा षशऺा अभधकायी ऩदभा कामवयत शरघुन मादि सभेत जना १६............................. 
भदुा :  रटाचाय (यकभ वहनाभभना) । 

पग सरा भभभत : २०७२।३।१३                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।७।१८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया :  षज्रा षशऺा कामावरम, सतयीका त्कारीन षज्रा षशऺा अभधकायी 
शरघुन मादि सभेतका १६ जना रभतिादीहाको आऩसी भभरेभतोभा सतयी  षज्राष्थत साभदुावमक 
या.रा.वि. ग्हरयमा, रिाहा-८ भफसहरयमाराई गगयकानूनी तियरे कऺा सचारन गनव ददई उत 
वियारमराई विभबन शीषवकभा यकभ भनकासा गयाई वहनाभभना गयी गयाई रटाचाय गयेको त्म 
रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान सभेतका कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

60. षज्रा भहोियी जरेवय न.ऩा. िडा नं. ४ ्थाई ितन बएका ्ि. शददक किायीका छोया 
 साविकभा क्ऩनी यषजराय कामावरमभा उऩ-यषजराय ऩदभा यहेका रारफाफ ु किायी सभेत  
 जना ३.......................................................................................................... 
भदुा :  घूस रयसित भरइव रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७2।३।३                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी रारफाफ ुकिायी सभेतरे घूस रयसित भरएको त्म भभभसर 
संर्न कागजात तथा अदारतकग  पग सराफाट सभेत ऩवुट बएकोभा विशषे अदारत काठभाडंफाट 
रारफाफ ु किायीरे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसयुभा भनजराई सोही 
ऐनको दपा ३(१)(घ) फभोषजभ कग द ६(छ) भवहना य सोही ऐनको दपा ३(१) फभोषजभ ऩाやच राख 
ुऩगमाや जरयिाना हनुे य रभतिादी बान ुकや डेररे ु.१०,००,०००। घूस रयसित भरएको ऩवुट गयी 
सोही ऐनको दपा ३(२) को कसयुभा सोही ऐनको दपा ३(१) फभोषजभ १ िषव ६ भवहना कग द य 
दपा ३(१) फभोषजभ दस राख ुऩगमाや जरयिाना हनुे य अकाव रभतिादी ददनेशरसाद अमावररे रटाचाय 
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भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ५५ य दपा २२ को कसयु गयेकोरे भनजराई सोही ऐनको दपा 
२२ फभोषजभ ९ भवहना कग द य ऩाやच राख ुऩगमाや जरयिाना हनुे य अा कुयाभा िादी दाफी नऩु् न े
गयी पग सरा बएको हुやदा रभतिादीभ्मेका रारफाफ ु किायीका हकभा कसयु ठहय गयी कग द य 
जरयिाना सजाम बएको तय भनजका हकभा भनजरे भरएको घूस रयसितको यकभ जपत नगरयएको 
हदस्भ य रभतिादी बान ुकや डेर य ददनेशरसाद अमावरका हकभा अभबमोग दाफीब्दा कभ सजाम हनु े
गयी तथा रभतिादी बान ु कや डेररे भरएको घूस रयसितको यकभ जपत नगरयएको हदस्भ उत 
पग सरा रवुटऩूणव हुやदा सोही हदस्भ फदयबागी यहेको छ । 

61. विरट ख्िेको नाभत, भनधवन ख्िेको छोया, धनषुा षज्रा धनषुाधाभ गा.वि.स. िडा नं.-२ 
 फ्ने सवहद यावरम राथभभक वियारम धनषुाधाभ-२ का वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
 अ्मऺ भंददय ख्िे सभेत जना ३......................................................................... 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।८                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : सवहद यावरम राथभभक वियारम तेजनगय, धनषुाका वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ भष्दय ख्िे, र.अ. षशिजी भ्डर (ख्िे) य रोत्मषत उ्िफहादयु 
आचामवरे षज्रा षशऺा कामावरम, धनषुाभा झठुो विियण ऩेश गयी कऺा सचारनको अनभुभत भरई 
वियारम सचारन नग नगयी वियारमको नाभभा षज्रा षशऺा कामावरम, धनषुाफाट आ.ि.०६५।६६ 
देषख ०६९।७० स्भ विभबन भभभतभा विभबन शीषवकभा सयकायी अनदुानको यकभ 
ु.१३,४५,५८१।- भनकासा गयाई वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी 
बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

62. भह्त यामको नाभत, बयत याम मादिको छोया, सरावही षज्रा फस्तऩयु गा.वि.स.िडा नं ५ 
 घय बग बयत जनता रा.वि. फस्तऩयु-५ का रधाना्माऩक वि्णकुा्त मादि सभेत जना ३... 
भदुा :  वियारमभा जान ेसयकायी अनदुानको ाऩभा भनकासा बएको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग 
   गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।३।१                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा वि्णकुा्त मादि सभेत जना ३ रे बयत जनता रा.वि., 
फस्तऩयु-५, सरावहीराई रात नेऩार सयकायको अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म 
्थरगत भनयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

63. भगरयजा यामको नाभत, गणेश यामको छोया, षज्रा सरावही, रीऩयु गा.वि.स. िडा नं.१ ्थामी 
 ठेगाना बई गणेश जनता रा.वि. रीऩयु-१ कटानी बभनएको वियारमको वियारम ्मि्थाऩन 
 सभभभतको अ्मऺ शंकय याम सभेत जना ३............................................................. 
भदुा :  सचारनभा नयहेको वियारम सचारनभा यहेको बनी सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना  तथा 
दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।३।१५                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा शंकय याम सभेत जना ३ रे री गणेश जनता रा.वि., 
रीऩयु-१, कटानी, सरावहीराई रात नेऩार सयकायको अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको 
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त्म ्थरगत भनयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

64. दखुी कडडभसमा मादिको नाभत, वकसनु कडडभसमा मादिको छोया, यडहट-९ सतयी फ्न े 
 षज्रा षशऺा कामावरम सतयीको रोत्मषत याभस्र रसाद मादि सभेत जना ३................ 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।५।१७                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे सतयी षज्रा ऩातो रोतके्र अ्तगवत जनता यावरम 
राथभभक वियारम ऩातो-३ राई षज्रा षशऺा कामावरमफाट विभबन आ.ि. हाभा भनकासा बएको 
यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म षज्रा राविभधक कामावरम सतयीका इष्जभनमय तरुान्द 
भभररे भभभत २०७०।१०।२४ भा ऩेश गयेको रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

65. र्भी सहनीको छोयी, रकाश सहनीको रीभती, फाया षज्रा वऩरविताव गा.वि.स. िडा नं 7 
 फ्ने ने.या.रा.वि., क्चनऩयु वऩरविताव-8 फायाका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ 
 भसजाऩती देिी सहनी सभेत जना ८........................................................................ 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।१०                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : ने.या.रा.वि. वऩराविताव-८ क्चनऩयु, फायाका वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभत अ्मऺ भसजाऩती देिी सहनी, र.अ. भहारार रसाद सहनी सभेत जना-८ रे षज्रा षशऺा 
कामावरमफाट वियारमको नाभभा रात बएको सयकायी यकभ गगयकानूनी तियरे वहनाभभना एिं भासी  
रटाचाय गयेको त्म वियारमको हाषजय यषजटय, छारिृषि वितयण बयऩाई य ्रास रयऩोटवहाफाट 
ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन ेठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

66. फतह ु यामको नाभत, र्भण यामको छोया, षज्रा सरावही, रडकठ गा.वि.स.िडा नं. १ 

 ्थामी ठेगाना बग स्तोष रा.वि. रडकठ-५ बभनएको वियारमका वियारम ्मि्थाऩन 
 सभभभतको अ्मऺ ऩदभा कामवयत वियान्द मादि सभेत जना ३.................................... 
भदुा :  सचारनभा नयहेको वियारम सचारनभा यहेको बनी सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना  तथा 
दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।१८                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : सचारनभा नग नयहेको स्तोष रा.वि. फगयेज रडकठ-५, सरावहीका 
नाभभा षज्रा षशऺा कामावरमफाट विभबन आ.ि. हाभा कुर ु.८,४२,६००।- भनकासा भरई 
रभतिादीहारे वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगको ्थरगत भनयीऺण रभतिेदन, ऺेरीम 
षशऺा भनदेशनारम, हेटंडाको भभभत २०७०।१२।९ को ऩर, यावरम अनसु्धान षज्रा कामावरम, 
सरावहीको भभभत २०७०।१२।१० को ऩर य षज्रा रहयी कामावरम, सरावहीको भभभत 
२०७०।१२।९ को ऩर सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

67. वि्देवय ठाकुयकी छोयी जनकऩयु अचर, सरावही षज्रा, खगिाव गा.वि.स. िडा नं. ८ ्थामी 
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  ठेगाना बई हार सरावही षज्रा, भरंगिा न.ऩा. िडा नं. ८ फ्ने सरावहीष्थत जमषशि 
 साभदुावमक रा.वि. भरंगिा-८ का रधाना्माऩक ुिी कुभायी भतिायी सभेत जना ३........... 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।४।३२                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : जम षशि साभदुावमक रा.वि. भरंगिा–८ सरावहीका वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ हये्र भतिायी य रधाना्माऩक ुिी कुभायीरे हुやदग नबएको वियारमका 
नाभभा षज्रा षशऺा कामावरमफाट यकभ भनकासा खचव गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगको 
्थरगत भनयीऺण रभतिेदन, Flash Report तथा वियारमको नाभभा यहेको फंक खाताको फंक 
्टेटभे्ट सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय 
गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

68. जगदेि दास मादिको नाभत, याभरकाश दास मादिको छोया, षज्रा भसयहा, औयही गा.वि.स. 
 िडा न. ३ ्थामी ठेगाना बग भरंगिा रोतके्रका त्कारीन रोत्मषत बोगे्र कुभाय सभेत 
 जना ४.......................................................................................................... 
भदुा :  सचारनभा नयहेको वियारम सचारनभा यहेको बनी सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना  तथा 
दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।३।१४                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।१६ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा बोगे्र कुभाय सभेत जना ४ रे री साभदुावमक रा.वि., 
खोरयमा-१, सरावहीराई रात नेऩार सयकायको अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म 
आमोगफाट खवटएको छानभफन टोरीरे ्थरगत अनगुभन भनयीऺण गयी ऩेश गयेको रभतिेदन 
सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको 
पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

69. भनयश ु भभमाको नाभत, इभाभ भभमाको छोया, सरावही षज्रा भरंगिा नगयऩाभरका िडा नं.५ 
 घय बई साभदुावमक रा.वि. भरंगिा-५ को वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ तथा 
 वियारमको खाता संचारक सहिु भभमा भकेुयी सभेत जना ३........................................ 
भदुा : वियारमको नाभभा सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।२।२६                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।२८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : साभदुावमक राथभभक वियारम भरंगिा-५, सरावहीरे नकरी वियाथी 
सं्मा सवहतको खचव विियण षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीभा ऩेश गयी षज्रा षशऺा कामावरम, 

सरावहीफाट उत वियारमको नाभभा ु.८,६७,५६७।- यकभ भनकासा गयाई वहनाभभना तथा 
दुु ऩमोग गयी खाइभासी हाभन नो्सानी ऩ ु्  माई रटाचाय गयेको त्म आमोगफाट बएको ्थरगत 
अनगुभन रभतिेदन तथा यावरम अनसु्धान विबागको ऩ.सं.१११ र-१(क) ७३,१०९९ भभभत 
२०७१।२।१ को ऩर सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

70. धनषुा षज्रा कचयुी ठेया गा.वि.स. िडा नं.-९ फ्ने गंगाधय झाको नाभत, याभयतन झाको 
 छोया, वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ कोभर का्त झा सभेत जना २.................. 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।१४                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।८।२८ 
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ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे यावरम राथभभक वियारम कचयुी ठेया-९ धनषुाको 
आ्नो नाभभा घय ज्गा नबए ताऩभन वियारमरे सुु  कऺा सचारनका राभग भभभत 
२०६७।३।३१ भा अनभुभत रात गयी झठुा विियणका आधायभा विभबन आ.ि. हाभा षज्रा 
षशऺा कामावरमफाट यकभ भनकासा गयाई वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म षज्रा रहयी 
कामावरम, धनषुाको च.नं. ४८३५ भभभत २०७१।३।२० को रभतिेदन, षज्रा रशासन कामावरम, 
धनषुाको च.नं. ९४४४ भभभत २०७१।२।१२ को ऩर सभेतका कागज रभाणहाफाट ऩवुट 
बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

71. अगभरार साहको नाभत, देिीरारको छोया, सनुसयी षज्रा, हासऩोसा गा.वि.स. िडा नं. २ 
 घय बई ऩचामत यजत जम्ती भन.भा.वि. का षशऺक दीऩनायामण साह.............................  

भदुा :  रटाचाय (नकरी रभाणऩर)।  

पग सरा भभभत : २०७२।४।२८                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।१ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : सनुसयी षज्राष्थत री ऩचामत यजत जम्ती भन.भा.वि. भा कामवयत 
र.अ. दीऩनायामण साहरे बायत, विहाय इ्टयभभभडमट एजकेुसन काउष्सर ऩटनाको ऩयीऺा आई. ए., 
िषव १९८३, अनरुभांक २००२७, मोग ५७१, रेणी रथभको झठुा रभाणऩर ऩेश गयेको य भनजको 
रभाणऩर बायत, विहाय इ्टयभभभडमट काउष्सरफाट Not Found  बनी रभाणीकयण बग आएफाट 
भनजरे नकरी रभाणऩर ऩेश गयेको त्म ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

72. पग र ुभ्डरको नाभत, धनषुी भ्डरको छोया, भसयहा षज्रा रगडीगोठ-३ फ्ने षज्रा षशऺा 
 कामावरम धनषुाका कामावरम सहमोगी ऩदभा कामवयत बग याभजानकी राथभभक वियारम 
 जनकऩयु-४, सय्ितीनगय य जानकी गुु कुर राथभभक वियारम जनकऩयुका वियारम 
 ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ भफ्टु भ्डर सभेत जना ७.......................................... 
भदुा :  रटाचाय  ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२०                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।१ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे धनषुा षज्राष्थत याभजानकी या.रा.वि. जनकऩयु-४ य 
जानकी गुु कुर रा.वि. जनकऩयु-४ अष्त्िभा नग नयहेका वियारमहाको नाभभा विभबन 
आ.ि.हाभा षज्रा षशऺा कामावरमफाट यकभ भनकासा गयी गयाई वहनाभभना गयेको त्म 
रभतिादीहारे भडकाभा गयेको फमान, ्थरगत भनयीऺण पायभ तथा षज्रा रहयी कामावरम, धनषुाको 
च. नं. ४८३५ भभभत २०७१।३।२० को ऩर सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई 
आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

73. देिरार मादिको नाभत, भरराधय मादिको छोया, षज्रा स्ियी भडभन गा.वि.स.-१, फ्न े
 यावरम रा.वि. भडभन- ७ याभटोरका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ विनोदकुभाय 
 मादि सभेत जना २.......................................................................................... 
भदुा :  रटाचाय (यकभ वहनाभभना) ।  

पग सरा भभभत : २०७२।५।२                       ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।१ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : सतयी षज्राष्थत यावरम राथभभक वियारम भडभन- ७ को वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ रभतिादी विनोदकुभाय मादि य रधाना्माऩक रभतिादी भंज ु कुभायी 
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मादिको भभरेभतोभा उत वियारमराई भनकासा रात यकभभ्मे ु.४,८५,२९९।७१ खाइभासी 
रटाचाय गयेको त्म वियाथी हाषजय यषजटय तथा आमोगरे अनसु्धानका भसरभसराभा गयेको 
्थरगत भनयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

74. भखुी याम मादिको नाभत, सो्पी यामको छोया, षज्रा भहोियी सोनभा गा.वि.स.-२, फ्न े
 री यावरम जनता रा.वि. सोनभाका रधाना्माऩक भकेुशकुभाय मादि सभेत जना २............ 
भदुा :  रटाचाय (यकभ वहनाभभना) ।  

पग सरा भभभत : २०७२।४।२७                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।१ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : यावरम जनता राथभभक वियारम, सोनभा-४, भहोियीका वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ रभतिादी उऩे् रकुभाय मादि य रधाना्माऩक रभतिादी भकेुशकुभाय 
मादिरे वियारमको नाभभा भनकासा बएको यकभ ु.३,५८,१७९।- वहनाभभना य दुु ऩमोग गयी 
रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहाको भडकाको फमान, ्थरगत भनयीऺण पायभ तथा यावरम 
अनसु्धान विबागको च. नं. १११ भभभत २०७१।२।७ को ऩर सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

75. यघनुाथको छोया गोयखा षज्रा ताऩाङ गा.वि.स. िडा नं. ६ ओ्रे घय बई सभाज क्माण 
 ऩरयषद रगनचडयका सहामक रथभ (ना.स.ु) रकाशच्र बट............................................ 
भदुा :  रटाचाय (नकरी रभाणऩर)।  

पग सरा भभभत : २०७२।५।३१                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।१ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : सभाज क्माण ऩरयष्, रगनचडयका सहामक रथभ (ना.स.ु) रकाशच्र 
बटरे ना.स.ु ऩदभा  फढुिा हनुे रमोजनका राभग ऩेश गयेको बायत, विहाय ऩयीऺा सभभभत फोडवको 
इ्टयभभभडमट तहको शगषऺक मो्मताको रभाणऩर झठुा यहेको बने त्म भनजको उत रभाणऩर 
रभाणीकयण गनव विहाय ऩयीऺा सभभभतभा ऩठाइएकोभा उत सभभभतफाट रभाणीकयण विियणको 
कग वपमत भहरभा FAIL बनी खरुी आएफाट भनजरे नकरी रभाणऩर ऩेश गयेको त्म ऩवुट बइयहेको 
हुやदा रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई 
फदयबागी यहेको छ । 

76. अ्दरु भभमाको नाभत, ओराइट भभमा भकेुयीको छोया, सरावही षज्रा भरंगिा नगयऩाभरका 
 िडा नं. ६ घय बई साभदुावमक रा.वि. भरंगिा-६ को वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
 अ्मऺ पेकु भभमा सभेत जना ४.......................................................................... 
भदुा :  वियारमको नाभभा सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय         

गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।३।८                       ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।३ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा पेकु भभमा सभेत जना ४ रे री साभदुावमक राथभभक 
वियारम, भरंगिा-६, सरावहीराई रात नेऩार सयकायको अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय 
गयेको त्म आमोगको ्थरगत अनगुभन भनयीऺण रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 
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77. सुऩ यामको नाभतनी, जगका्त यामको छोयी जनकऩयु अचर, सरावही षज्रा, भोभतऩयु 
 गा.वि.स. िडा नं. ७ घय बई री रा.वि. भोभतऩयु-७ का रधाना्माऩक सभभयकरा कुभायी 
 सभेत जना २.................................................................................................. 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।२।२८                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।३ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा सभभयकरा कुभायी य अखरेवय याम मादिरे री रा.वि. 
भोभतऩयु-७, सरावहीराई रात सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगफाट 
खवटएको छानभफन टोरीरे ्थरगत अनगुभन गयी ऩेश गयेको रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको 
हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई 
फदयबागी यहेको छ । 

78. याभ ्िाऩ यामको नाभत, मगुर वकशोय यामको छोया, षज्रा सरावही खगिाव गा.वि.स. िडा नं. 
 ४ घय बई ऐ.ऐ. री याभजानकी रा.वि., खगिाव-४ का वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
 अ्मऺ मादि विनोद कुभाय सभेत जना २.............................................................. 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।४।३१                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।५ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा मादि विनोद कुभाय य ओविता कुभायी मादिरे री याभ 
जानकी रा.वि., खगिाव, सरावहीराई षज्रा षशऺा कामावरमफाट भनकासा बएको सयकायी अनदुान यकभ 
ु.३,४०,२४३।५५ भ्मे ु.२,३८,४८८।- वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगफाट 
खवटएको छानभफन टोरीरे ्थरगत अनगुभन गयी ऩेश गयेको रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको 
हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई 
फदयबागी यहेको छ । 

79. षज्रा भसयहा, कचनायी गा.वि.स. िडा नं. ७ फ्ने सु् दय चडधयी मादिको नाभत तेजी रार 
 मादिको छोया षज्रा षशऺा कामावरम भसयहाको षजझडर रोत के्रभा कामवयत रोत ्मषत 
 याजे्र रसाद मादि सभेत जना ६......................................................................... 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।२।२६                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।५ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा याजे्ररसाद मादि सभेत जना ६ रे री शायदा रा.वि., 
षजझडर-५, भसयहाराई षज्रा षशऺा कामावरमफाट भनकासा बएको सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना 
गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगफाट खवटएको छानभफन टोरीरे ्थरगत अनगुभन गयी ऩेश गयेको 
रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन ेठहय 
गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

80. शेयफहादयु फखतीको नाभत, बीभफहादयु फखतीको छोया, फागभती अचर, काठभाडं षज्रा 
 थानकोट गा.वि.स. िडा नं. ८ ्थामी घय ठेगाना बई ऐ.ऐ. फ्ने त्कारीन भारऩोत 
 कामावरम, रभरतऩयुका रभखु भारऩोत अभधकृत हरय फखती सभेत जना ७........................ 
भदुा :  सयकायी ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गयी गयाई रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।५।३                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : हरय फखती सभेतका रभतिादीहारे त्कारीन नगय ऩचामत ऐन, 
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२०१९ को दपा १७ को उऩदपा (१) को देहाम ख्ड (म) तथा  भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा 
७(२) विऩयीत भभभत २०६८।५।२६ भा रभरतऩयु उऩभहानगयऩाभरका िडा नं. ३ङ वक.नं. ८८२ 
को ऺे.प.०-१३-३-० को ज्गा गोऩारफहादयु खरी ऺेरी सभेतको नाभभा ज्गा दताव गने भनणवम 
गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई 
आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

81. भहािीय शाहको नाभत, आन्द शाहको छोया, षज्रा सरावही, रारफ्दी गा.वि.स. िडा नं. १ 
 अ्थामी य षज्रा सरावही, भंरगिा िडा नं. २ ्थामी ितन बई जनवहत रा.वि. नेरगज-८ 
 सरावहीको रधाना्माऩक ऩदभा कामवयत वकशोय शाह सोनाय सभेत जना ५........................ 
भदुा :  सचारनभा नयहेको वियारमभा सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी 
 रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।४।३2                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।९।२९ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा वकशोय साह सोनाय सभेत जना- ५ रे जनवहत रा.वि., 
नेरगज-८, सरावहीराई षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीफाट भनकासा बएको यकभभ्मे 
ु.२४,४६,१७२।- वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगफाट खवटएको छानभफन टोरीरे 
्थरगत अनगुभन गयी ऩेश गयेको रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई 
आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

82. बज ुसाहकी नाभतनी, भहयुी साहकी छोयी, भहोियी षज्रा सोनभा गाविस िडा नं. १, घय बई 
 री याभ रा.वि. सोनाभ–७, को रधाना्माऩक ऩदभा कामवयत भनकुकुभायी साह सभेत जना ६.. 
भदुा :  सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२०           ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१०।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे भहोियी षज्राष्थत सोनभा गा.वि.स. अ्तगवतको याभ 
राथभभक वियारम सोनभा- ७ राई षज्रा षशऺा कामावरम, भहोियीफाट भनकासा बएको यकभभ्मे 
ु.५,१३,४१६।- रभतिादीहारे आऩसी भभरेभतोभा वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म 
रभतिादीहारे भडकाभा गयेको फमान तथा ्रास रयऩोटव सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

83. अनऩु याम मादिको नाभत, याभसेिक याम मादिको छोया, षज्रा यडतहट, जमनगय गा.वि.स. 
 िडा नं.४ ्थामी ठेगाना बग षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीका त्कारीन षज्रा षशऺा 
 अभधकायी याभविनोद याम मादि सभेत जना ११........................................................ 
भदुा :  सचारनभा नयहेको वियारमको सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी 
 रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२१                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१०।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे जनता राथभभक वियारम, धनकडर-५, सरावहीभा 
षज्रा षशऺा कामावरमफाट भनकासा बएको अनदुान यकभ झठुा विियण तमाय गयी गयाई सोही झठुा 
विियणका आधायभा यकभ भनकासा भरन े ददन े गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगफाट खवटएको 
टोरीरे ्थरगत भनयीऺण गयी ऩेश गयेको रभतिेदन, षज्रा रहयी कामावरम सरावहीको च.नं. 
९९०१ भभभत २०७०।१२।९ को ऩर तथा यावरम अनसु्धान षज्रा कामावरम, सरावहीको च.नं. 
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३३४ भभभत २०७०।१२।१० को ऩरफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

84. याजिंशीरसाद रीिा्तिको नाभत, ऩ्चा् न रसाद रीिा्तिको छोया, फाया षज्रा ऩकभडमा-
 ४ घय ठेगाना बई षज्रा ्िा््म कामावरम तनहुやभा कामवयत अजमकुभाय रीिा्ति सभेत 
 जना ५.......................................................................................................... 
भदुा :  झठुा भफर बयऩाई फनाई सयकायी यकभ बतुानी ददई बटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।५।२७                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१०।२५ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे षज्रा जन्िा््म कामावरम, तनहुやको ऩरयिाय 
भनमोजनसやग स्फष्धत कामवरभ सचारन नग नगयी कामवरभ सचारन गयेको बनी विभबन ्मषतराई 
यकभ फझुाएको वकते ह्ताऺय गयी झठुा भफर बयऩाई तमाय गयी रटाचाय गयेको त्म के्रीम 
रहयी विभध विऻान रमोगशाराको ऩयीऺण रभतिेदन तथा भभभसर संर्न गो.बड.नं. सभेतफाट ऩवुट 
बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

85. षशिी यामको नाभत, िासदेुि यामको छोया जनकऩयु अचर, सरावही षज्रा, िे्ही गा.वि.स. 
 िडा नं. ६ ्थामी ठेगाना बई सरावही षज्रा िे्ही-६ ष्थत डामभ्ड ्टाय रा.वि.का 
 रधाना्माऩक नागेवय याम सभेत जना ३................................................................ 
भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२२                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१०।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : डामभ्ड ्टाय रा.वि.िे्ही-६ सरावहीरे अनभुभतऩर भरई ३ 
कऺास्भ सचारन गयेको बनी हुやदग नबएको वियाथी सं्मा देखाई वियारमका नाभभा षज्रा षशऺा 
कामावरम, सरावहीफाट ु.१,७९,७०३।- यकभ भनकासा भरई वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म 
आमोगको ्थरगत भनयीऺण रभतिेदन तथा यावरम अनसु्धान विबागको ऩ.सं.१११र.१(क) 
८३,१२५५ भभभत २०७१।२।१८ को ऩर सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई 
आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

86. षज्रा भसयहा गा.वि.स. हकऩाया- ८ फ्ने फाफजुी मादिको नाभत जगुऩ मादिको छोया री 
 फजयंग रा. वि. हकऩाया-५ वियारमको रधाना्माऩक कृ्ण देि मादि सभेत जना २........... 
भदुा :  सचारनभा नयहेको वियारमभा भनकासा बएको सयकायी यकभको दुु ऩमोग तथा वहनाभभना 
 बएको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।५।२७                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१०।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे षज्रा भसयहा, हकऩाया गा.वि.स-५ अिष्थत फजयंग 
रा.वि. नाभभा षज्रा षशऺा कामावरम, भसयहाफाट यकभ भनकासा गयी गयाई वहनाभभना गयी रटाचाय 
गयेको त्म आमोगफाट खटी गएको टोरीरे ्थरगत अनगुभन गयी ऩेश गयेको रभतिेदन तथा 
वियारमरे षज्रा षशऺा कामावरम, भसयहाभा ऩेश गयेको Flash Report हाफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

87. षज्रा सतयी ऩटेिाव गा.वि.स.िडा नं. २ ्थामी ितन बई षज्रा जन्िा््म कामावरम 
 झाऩाका त्कारीन रभखु मोगे्र रसाद बगत सभेत जना ४........................................ 
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भदुा :  रटाचाय (यकभ वहनाभभना) ।  

पग सरा भभभत : २०७२।६।१५                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१०।२४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा मोगे्र रसाद बगत सभेत जना- ४ रे षज्रा 
जन्िा््म कामावरम, झाऩाफाट सोही षज्राष्थत फभनमानी, खजयुगाछी य तोऩगाछीभा भनशु् क 
्िा््म षशिय सचारनका राभग ु.१५,००,०००।- ऩे्की भरई/ददई षशवियका राभग कामावरमभा 
यहेका भड्दात औषधीहा नग रमोग गयी खरयद गदれ नगयेका ु.११,०४,४००।- फयाफयको 
औषधीहाको नकरी भफर बयऩाई फनाई खरयद गयेको खचव देखाई रटाचाय गयेको त्म के्रीम 
रहयी विभधविऻान रमोगशारा भहायाजगज, काठभाडंको ऩयीऺण रभतिेदन तथा झाऩा षज्राका 
सहामक रभखु षज्रा अभधकायी भोहन िा्रेको संमोजक्िभा गदठत छानभफन टोरीरे ऩेश गयेको 
रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय 
गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

88. ुऩ नायामण साहकी छोयी भहोियी षज्रा स्सी गा.वि.स.- ८ घय बग यावरम राथभभक 
 वियारम स्सी-६ को रधाना्माऩक ऩदभा कामवयत िषव २८ की भनभवरा कुभायी साह सभेत 
 जना ३.......................................................................................................... 
भदुा :  रटाचाय (यकभ वहनाभभना) ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२०                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१०।२० 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे भहोियी षज्राष्थत फसविटी रोतके्र अ्तगवत यहेको 
यावरम राथभभक वियारम स्सी- ६ को नाभभा षज्रा षशऺा कामावरम, भहोियीफाट भनकासा रात 
यकभभ्मे ु.६,११,८९६।– फदभनमतसाथ खाईभासी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहारे भडकाभा 
गयेको फमान य वियारमरे षज्रा षशऺा कामावरम, भोयङभा ऩेश गयेको Flash Report हाफाट ऩवुट 
बइयहेको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

89. अमो्मा भतिायीको नाभत, याभ कुभाय भतिायीको छोया, सरावही षज्रा इनिाव िेश हार खगिाव 
 गा.वि.स. िडा नं. ८ भस━ाथव भा.वि.िीयगंज षचनी कायखानाका त्कारीन र.अ. जगनाथ 
 भतिायी...........................................................................................................  

भदुा :  ऩदको दुु ऩमोग गयी फदभनमतऩूिवक नऩेार सयकायराई नो्सानी ऩु्  माई रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२७                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१०।२० 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी जगनाथ भतिायी झठुा विियण ऩेश गयी फढुिा सभेत बई 
विभबन शीषवकभा गयी ज्भा ु.१०,५४,२४७।- फढी बतुानी भरई रटाचाय गयेको त्म भभभसर 
संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बएको हुやदा रभतिादीराई भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको 
पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

90. भाझी यामको नाभत, उऩे्र याम मादिको छोया, सरावही षज्रा, सरेभऩयु गा.वि.स.िडा नं. ७ 
 घय बई भधेसी साभदुावमक रा.वि.सरेभऩयु-४ को वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ 
 अशोककुभाय मादि सभेत जना ३......................................................................... 
भदुा :  वियारमको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।५।२                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।११।१२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे भधेसी साभदुावमक राथभभक वियारम, सरेभऩयु-४, 
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सरावहीराई षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीफाट भनकासा बएको ु.१०,३५,६९९।७० भ्मे 
ु.१०,३०,५६०।- फंकफाट भनकारी वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगको ्थरगत 
अनगुभन रभतिेदन तथा यावरम अनसु्धान विबागको ऩ.सं. १११। र१ (क) ७३,१०९९ भभभत 
२०७१।२।१ को ऩर सभेतफाट ऩवुट बएको हुやदा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ 
ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

91. जनक यामको छोया, षज्रा सरावही हरयऩूिाव गा.वि.स.िडा नं. ५ सरावही ्थामी ठेगाना बई 
 सोही ठाउやभा फ्न ेगडशारा नभनुा गा.वि.स.का त्कारीन सषचि ऩदभा कामवयत याभ आषशष 
 याम मादि सभेत जना ४.................................................................................... 
भदुा :  हाट फजाय ठेकाभा ददंदा ठेकेदायहाफाट स्झडताभा बए फभोषजभको यकभ नभरई भभ्हा  गने 
भनणवम गयी हाभन नो्सानी ऩु्  माई रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।६।१४                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।११।१२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भहोियी षज्रा, गडशारा गा.वि.स.का सषचि याभ आषशष याम 
मादिरे ठेकेदायहा िारयस नदाप, श्ब ु कुभाय याम मादि तथा संषजतकुभाय यामको भभरोभतोभा 
फदभनमतसाथ आपूहाराई पाइदा ऩु्  माई गाउや विकास सभभभतराई ु.२१,७४,९०१।- हाभन 
नो्सानी ऩ ु्  माई रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा विशषे 
अदारत, काठभाडंफाट रभतिादीहाभ्मे याभ आषशष याम मादिराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८(३) फभोषजभ १० ददन कग द सजाम हनुे य अ्म रभतिादीहाराई रटाचाय भनिायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(४) फभोषजभ जनही १० ददन कग द सजाम हनुे य भफगोको हकभा याभ आषशष 
याम मादिरे दाफीको यकभ भरए खाएको बने नदेषखएको य भनज फाहेक अ्म रभतिादीहाफाट 
दाफीको फझुाउन फाやकी बनी आ.ि.२०६३।६४ को सो गा.वि.स.को रेखाऩयीऺण रभतिेदनभा 
उ्रेख गयेको यकभ रभतिादीहाफाटग कानून फभोषजभ असरु उऩय हनुे बनी पग सरा बएकोभा उत 
पग सरारे आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ रभतिादीहाराई सजाम नगयी भफगो सभेत नबयाएको हदस्भ 
उत पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  

92. मोगे्ररसाद यामकी फहुायी, याभकग राश रसाद मादिकी रीभती सरावही षज्रा, भसुगरी 
 गा.वि.स. िडा नं. १ फ्न े याभ सा.रा.वि. भसुगरी-१ का र.अ. ुफीकुभायी मादि सभेत  
 जना २.......................................................................................................... 
भदुा :  सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२०                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।११।१२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : याभ साभदुावमक रा.वि.भसुगरी-१ सरावहीका वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतका अ्मऺ याभकग राश रसाद मादि य र.अ. ुफीकुभायी मादिरे वियारमको बडभतक अि्था 
य वियाथी सं्मा गरत देखाई, पजी कागज रभाण सभेत फनाई ु.9,50,208।45 षज्रा षशऺा 
कामावरमफाट भनकासा भरई वहनाभना गयेको त्म आमोगको ्थरगत अनगुभन रभतिेदन तथा यावरम 
अनसु्धान विबागको भभभत 2071।2।1 को ऩर सभेतफाट ऩवुट बएको हुやदा रभतिादीहाराई 
आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

93. से्फ दिुयीको नाभत, से्फ भो. को छोया अचर नायामणी, षज्रा यडतहट, ग्हरयमा ऩसाव 
 गाविस गा.वि.स. िडा नं. ३ फ्ने री जनता राथभभक वियारम ग्हरयमा ऩसावको शडचारम 
 तथा बिन भनभावण उऩबोता सभभभतका अ्मऺ भोह्भद आरभ सभेत जना ६................... 
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भदुा :  सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।७।१७                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।११।10 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे आऩसी भभरोभतो गयी फदभनमतऩिूवक नबएको काभ 
बएको बनी गरत रभतिेदन तमाय गयी पयौट गयेको ऩे्की ु.१,८०,०००।- य कामव स्ऩन 
गयेको बनी भरए/ददएको बतुानी ु.२,०५,३१७।– गयी कुर ३,८५,३१७।– यकभ बतुानी 
भरई/ददई सयकायी यकभ हाभन नो्सानी य दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहारे 
अनसु्धानको रभभा गयेको फमान रगामतका कागजातहाफाट ऩवुट बएको हुやदा रभतिादीहाराई 
आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

94. ओखरढंुगा षज्रा विबटुाय गा.वि.स.िडा नं. १ घय बई हार का.षज.का.भ.न.ऩा. िडा नं. ७ 
 चाफवहर फ्न ेशाष्त रे┌................................................................................... 
भदुा :  भनणवम फदय दताव फदय हक कामभ सभेत ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।३०                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।११।१३ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : का.भ.न.ऩा. िडा नं. ७ भसट नं.१०२-१०२७-१८ वक.नं. ८५ भा 
ऺे.प. ०-०-३-३, वक.नं. ७५ भा ०-५-१-२, वक.नं. १७५ भा ०-१०-१-० य वक.नं. १७६ भा 
०-१-१-२ साविक वक.न. १४० धोिीखोराको ज्गा घसेुको त्म अनसु्धानफाट देषखएको हुやदा 
स्फष्धत वकिाफाट कटा गयी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनव भारऩोत कामावरम चाफवहरभा 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगको भभभत २०६५।५।२७ को भनणवम अनसुाय रेखी 
ऩठाइएको य भारऩोत कामावरम चाफवहररे भभभत २०६५।८।३० को उत ज्गाहा नेऩार 
सयकायको नाभभा काभम गने गयी बएको भनणवम फदय गयी उत ज्गाहा वक.नं. १७६ फाट 
वकिाकाट बग नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बएको ज्गा शाष्त रे┌को नाभभा हक कामभ हनु े
ठहय गयी बएको उत पग सरा रवुटऩूणव यही फदयबागी यहेको छ ।  
95. गणेश ठाकुयको छोया, भहोियी षज्रा भहोियी गा.वि.स. िडा नं. १ ्थामी ठेगाना बई 
 षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, धनषुा अ्तगवत षज्रा राविभधक कामावरम, धनषुाका 
 भनभभि रभखु (इष्जभनमय) विनोदकुभाय ठाकुय सभेत ८७ जना...................................... 
भदुा :  रटाचाय (विकास भनभावण कामवभा अभनमभभतता) ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।१                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।११।२८ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : विनोदकुभाय ठाकुय सभेतका रभतिादीहारे धनषुा षज्राभा 
आ.ि.०६८।६९ भा सचाभरत विभबन २५ िटा विकास भनभावण मोजना कामवभा अभनमभभतता गयी 
कुर भफगो ु.१,१३,९८,३८३।- रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट 
बइयहेकोभा विशेष अदारत, काठभाडंफाट रभतिादीहाभ्मे र्भी नायामण भहतो, भदन भोहनरार 
कणव, विनोदकुभाय ठाकुय, अशोककुभाय साह, याभेवय मादि य जीिनाथ चडधयीरे रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८(१) को (ग)(घ)(ङ) फभोषजभको कसयु गयेको ठहय गयी, रभतिादीहा 
रकाश भभर, उभाशंकय मादि य यघनु्दन मादिरे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) 
को कसयु गयेको ठहय गयी य अ्म र्मथी/रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन े
ठहय गयी पग सरा बएकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभकग  सजाम नबएको हदस्भ 
उत पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  
96. षज्रा भकिानऩयु गा. वि. स. भाखुव िडा नं. १ फ्ने कृ्णरसाद रयभारको नाभत, सानबुाइ 
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  रयभारको छोया, री सय्िती फारिोभधनी भा.वि.भाखुवका त्कारीन रधाना्माऩक 
 सहदेिकुभाय रयभार सभेत जना २......................................................................... 
भदुा :  बिन भनभावणभा रागत अनभुानब्दा फढी खचव देखाई रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७१।९।१९                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : री सय्िती फारिोभधनी भा.वि.भाखुव, भकिानऩयुका त्कारीन 
र.अ.सहदेि कुभाय रयभार य खाता सचारन गने त्कारीन याहत षशऺक ऩूणवच्र का्रेरे 
वियारमको संषचत यकभफाट ु.१२,३०,५७५।७१ फढी खचव देखाई वहनाभभना गयी वियारमराई 
हाभन नो्सानी ऩ ु्  माई रटाचाय गयेको त्म भनभभवत बिनको कामव स्ऩन रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट 
बएकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई 
फदयबागी यहेको छ । 

97. नथनुी भ्डरको नाभत, षजमा भ्डरको छोया, षज्रा भहोियी, खोऩी गा.वि.स.-६, गोठफनडरी 
 ितन बई भहोियी षज्रा, खोऩी गाउや विकास सभभभतको कामावरमका कामावरम सहामक 
 भहे्र भ्डर.................................................................................................. 
भदुा :  साभाषजक सयुऺा बिा वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।३।२१                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भहोियी षज्रा, खोऩी गाउや विकास सभभभतको कामावरमका कामावरम 
सहामक भहे्र भ्डररे आ.ि.०६४।६५ य ०६५।६६ भा साभाषजक सयुऺा बिा 
ु.१,६९,५००।- आपूरे भरन े खाने भनसामरे विभबन ्मषतको सहीछाऩ आपंरे गयी नेऩार 
सयकायराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको कसयु गयेको त्म भभभसर 
संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादी भहे्र भ्डरराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८(३) को कसयु गयेको ठहय गयी ३ (तीन) भवहना कग द सजाम हनुे ठहय गयी बएको 
हदस्भको पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

98. याभरार रसाद भहतोको नाभत¸जटाधायी भहतोको छोया ऩसाव षज्रा, सूमावहा गा.वि.स. िडा 
 नं. २¸ ्थामी घय बग हार नेऩार यावरम भन्न भा्मभभक वियारम¸ ऩोखरयमाका 
 र.अ.श्बरुसाद चडहान सभेत जना २..................................................................... 
भदुा :  वियारमको बिन य शडचारम भनभावण  गनव आएको यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको । 

पग सरा भभभत : २०७२।९।९                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे ऩोखरयमा-४, ऩसावष्थत नेऩार यावरम भन.भा.वि., 
सतिरयमाभा वियारमको २ कोठे बिन भनभावण गनव य शडचारम भनभावण गनव भनकासा बएको यकभ 
ज्भा ु.८¸५०¸०००।- फाट वियारम बिन तथा शडचारम भनभावण नगयी वहनाभभना गयी रटाचाय 
गयेको त्म अनसु्धानको रभभा बएको ्थरगत अनगुभन रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बएकोभा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

99. धीये्रफहादयु शाहको नाभत, रोकजंगफहादयु शाहको छोया, अंचर सेती, षज्रा कग रारी, 
 थाऩाऩयु गा.वि.स., िडा नं.-२, ्थामी ठेगाना बई भरबिुन विभान्थर ब्साय कामावरम गडचय 
 काठभाडंका त्कारीन का.भ.ुब्साय रशासक सदुीऩच्र शाह सभेत जना ४................... 
भदुा : घूस/रयसित भरइव रटाचाय गयेको ।  
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पग सरा भभभत : २०७2।३।2०                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।४ 

ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थर ब्साय कामावरमका त्कारीन का.भ.ु 
ब्साय रशासक सदुदऩच्र शाहको भनदेशन एिं भभरेभतोभा सोही कामावरमका नामफ सु् फा हरयिंश 
काकीरे ब्साय कामावरमफाट अिगध सनु चोयी भनकासी ऩगठायी भदुाभा थनुाभा यहेका बायतीम 
नागरयक अभबषेक सयकायराई छुटाउन बनी एजे्टहा देियाज बटयाई य रभेकुभाय अभधकायी भापव त 
भनिेदक संजमकुभाय झासやग घूस/रयसित भरई रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट 
ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीभ्मेका हरयिंश काकीराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
को कसयुभा दपा ३(१) फभोषजभ ु.१०,००,०००।– जरयिाना य सोही ऐनको दपा ३(१)(ङ) 
फभोषजभ २ िषव कग द हनुे य रभतिादी देियाज बटयाईरे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(२) को कसयुभा दपा ३(१) फभोषजभ ु.२२,४०,०००।– जरयिाना य सोही ऐनको दपा 
३(१)(च) फभोषजभ २ िषव ६ भवहना कग द हनु े तथा रभतिादीिम सदुदऩच्र शाह य रभेकुभाय 
अभधकायीरे आयोवऩत कसयुफाट सपाइ ठहय गयी बएको पग सराभा कसयुदाय ठहय बएका 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको सजाम नबएको य रभतिादीिम सदुदऩच्र शाह य 
रभेकुभाय अभधकायीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददएको हदस्भ उत पग सरा रवुटऩूणव हुやदा 
सोही हदस्भ उत पग सरा फदयबागी यहेको छ ।  
100. ऩेभा ते्जी शेऩावको नाभत, काभी साकी राभाको छोया सोरखुु् फ ुषज्रा टाष्टङ गा.वि.स. 
 िडा नं. ७ ्थामी ठेगाना बई ज्तयधाऩ-टाष्टङ-गोयाखानी सडक भनभावण उऩबोता सभभभत 
 सोरखुु् फकुा त्कारीन सषचि ओङडा शेऩाव........................................................... 
भदुा : सयकायी यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।८।२५                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।१२ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : षज्रा सोरखुु् फ,ु टाष्टङ गा.वि.स., ज्तयधाऩ-टाष्टङ-गोयाखानी 
सडक भनभावण उऩबोता सभभभतका सषचि ओङडा शेऩावरे उत सडक भनभावण कामवका राभग षज्रा 
विकास सभभभतको कामावरम, सोरखुु् फफुाट आ.ि. ०६८/६९ भा भनकासा बएको ु.३,००,०००।- 
भ्मे ु.१,९२,५००।- सडक भनभावणका राभग डोजय ्माउやछु बनी फषुझभरएकोभा सडक भनभावणको 
कुनग ऩभन कामव नगयी उत यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म भनज रभतिादीराई आयोऩऩर 
भागदाफी फभोषजभ कसयु गयेको ठहय गयी सजाम बएफाट ऩवुट बइयहेकोभा भनजरे भरनखुान ुगयेको 
भफगो सभेत असरु उऩय हनु ेगयी पग सरा हनुऩुनेभा रभतिादीरे भरनखुान ुगयी वहनाभभना गयेको भफगो 
यकभ असरु उऩय गने स्फ्धभा केही नफोरी बएको हदस्भको सुु  अदारतको पग सरा रवुटऩूणव 
हुやदा उत पग सरा सोही हदस्भ फदयबागी यहेको छ ।  

101. जमफहादयु रे┌को नाभत,  भोहनरसाद रे┌को छोया,  सनुसयी षज्रा धयान न.ऩा., िडा नं. 
 १५ ्थामी ठेगाना बई हार षज्रा षशऺा कामावरम, बोजऩयुभा रेखा अभधकृत ऩदभा 
 कामवयत सयेु्ररसाद रे┌.................................................................................. 
भदुा : फढुिा रमोजनका राभग अदारतको पग सरारे फदय बएको झठुा कागजात ऩेश गयी रटाचाय 
  गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।८।२३                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।१६ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी सयेु्ररसाद रे┌रे भभभत २०५८।५।५ को स्भाभनत 
सिो्च अदारतफाट बएको पग सरारे फदय बएको नऩेार रशासन सेिा या.ऩ.अन. रथभ रेणीको 
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रेखाऩार ऩदभा फढुिा बएको भनमषुत ऩर ऩेश गयी सोही आधायभा फढुिा सभभभतको भभभत 
२०७१।३।२९ को भनणवमफाट रेखा अभधकृत ऩदभा फढुिा बई रटाचाय गयेको त्म भभभसर 
संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय 
गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

102. धनषुा षज्रा कुताव गा.वि.स. िडा नं. ७ ितन बएका रयताई भहतोको नाभत, ऩरयछन 
 भहतोको छोया, त्कारीन गाउや विकास सभभभतको कामावरम कनकऩटीभा गा.वि.स. सषचि 
 ऩदभा कामवयत याभ दमार भहतो........................................................................ 
भदुा : साभाषजक सयुऺा बिा अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।८।२१                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।१६ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी याभदमार भहतोरे साभाषजक सयुऺा बिा वितयण बयऩाईभा 
आपंरे औठा छाऩ रगाई ु.५४,०००।- स्फष्धत ्मषतहाराई उऩर्ध नगयाई आपूरे खाई 
भासी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीरे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान रगामतका कागजातहाफाट 
ऩवुट बइयहेकोरे रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ कसयु ठहय गयी सजाम गनुवऩनेभा 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) को कसयुस्भ गयेको ठहय गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव हुやदा उत पग सरा सो हदस्भ फदयबागी यहेको छ । 

103. षज्रा रभरतऩयु, रभरतऩयु उऩभहानगयऩाभरका िडा नं. 1 फ्ने री भनयरसाद बटयाईको 
 छोया, ऩोखया विववियारमका उऩकुरऩभत रा. खगे्ररसाद बटयाई सभेत २४ जना.......... 
भदुा : ऩोखया विववियारमफाट करेजहाराई स्फ्धन ददंदा तथा खरयद रगामतका विभबन 
 विषमहाभा अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।४।१८                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२३ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे ऩोखया विववियारमफाट करेजहाराई स्फ्धन ददंदा 
तथा खरयद रगामतका विभबन विषमहाभा अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहा तथा रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान ्महोयाफाट ऩवुट बइयहेकोभा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ ।  
104. सजुवभान भ्रको नाभत, वहयाभसंह भ्रको छोया, डोटी षज्रा घाやगर गा.वि.स.िडा नं. ६ 
 फ्ने उऩबोता सभभभतका अ्मऺ बजनभसंह भ्र सभेत जना ८.................................. 
भदुा : सडक भनभावणभा आएको खायान य नगद अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।९।२                     ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२३ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे सडक भनभावणभा आएको खायान (दार,चाभर) य  
नगद अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान, 
इष्जभनमय भहान्द जोशी सभेतरे ऩेश गयेको ्थरगत भनयीऺण रभतिेदन, ्थरगत भनयीऺण 
रभतिेदनको ्महोयाराई इष्जभनमयहा सयेु्र कुभाय साह य भहान्द जोशीरे अदारतभा उऩष्थत 
बई गयेको फकऩर तथा भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बएकोभा विशेष अदारत, काठभाडंफाट 
कसयु ठहय बएको रभतिादी बजनभसंह भ्रराई भफगो ु.५,००,०००।- भार ठहय बएको य अ्म 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीको कसयुफाट सपाइ ददने ठहय गयी य हाभन नो्सानी गयेको 
भरए खाएको भफगो बयाउने स्फ्धभा केही नफोरी बएको हदस्भको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी  
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 यहेको छ ।  

105. भहादेि याम मादिको नाभत, याभफाफ ु रसाद मादिको छोया, षज्रा यडतहट, गा.वि.स. 
 बसेढिा िडा नं.-८ झडिा घय बई याभ राथभभक वियारम झडिा बसेढिा- ८ का 
 वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ ्माभभभकी रसाद मादि सभेत जना ३............... 
भदुा : वियारमभा सयकायी अनदुानभा भनकासा बएको यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको । पग सरा 
भभभत : २०७२।१०।२०                 ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२३ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : याभ रा.वि. झडिा, बसेढिा-८, यडतहटका र.अ. िा्भीवक रसाद मादि 
य वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ ्माभभभकी रसाद मादिरे वियारमको फंक खाताफाट 
ज्भा ु.२६,७१,८१०।३१ भनकारी अभनमभभत तरयकाफाट विभबन शीषवकभा खचव रेखी दुु ऩमोग 
एिं वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको त्म आमोगफाट खवटएको टोरीरे ्थरगत ाऩभा भनयीऺण गयी 
ऩेश गयेको रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन े
गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  
106. ऩूणवफहादयु के.सी.को नाभत, कृ्णफहादयु के.सी.को छोया, काठभाडं षज्रा काठभाडं 
 भहानगयऩाभरका िडा नं. ३४ फानेवय फ्ने अजुवनफहादयु के.सी.................................. 
भदुा : षज्सी साभान वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।१०।४                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२३ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : नेऩार वियतु राभधकयण साविक काठभाडं भ्म वितयण के्र हार 
यनऩाकव  वितयण के्रका त्कारीन ्टोय वकऩय अजुवनफहादयु के.सी रे आ्नो ओहदा िा सो 
स्फ्धी कतव् म ऩारना गदाव नेऩार वियतु राभधकयण ज्तो सािवजभनक सं्थाको स्ऩषिको 
राऩयिाही िा फदभनमत गयी ु.५४,४८,६६४।६२ फयाफयका विभबन षज्सी साभानहा वहनाभभना 
गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहा तथा सुु  अदारतको पग सराफाट सभेत ऩवुट 
बएकोभा रभतिादीराई आयोऩऩरभा भागदाफी गरयएको भफगो ब्दा कभ भफगो ु.४७,५१,६७९।६७ 
ठहय गयी फाやकी भफगोफाट उ्भषुत ददन ेगयी बएको पग सराको हदस्भ उत पग सरा रवुटऩूणव बई 
फदयबागी यहेको छ ।  

107. ऩरुभगत भसंहको नाभत, याजे्र भसंहको छोया, भहोियी षज्रा भससिा कटगमा गा.वि.स. िडा 
 नं. ७ ्थामी ठेगाना बग भहोियी षज्राको फथनाहा गा.वि.स. का सषचि (ना.स.ु) ्माभ 
 सु् दय भसंह................................................................................................... 
भदुा : सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।९।२०                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२३ 
 ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भहोियी षज्रा अ्तगवतको फथनाहा गा.वि.स. का त्कारीन 
गा.वि.स. सषचि ्माभ सु् दय भसंहरे आ्नो कामवकारभा षज्रा विकास सभभभत, भहोियीफाट 
गा.वि.स.राई रात ऩुやजीगत अनदुानको यकभ ु.३४,४७,१६४।– फदभनमतऩूिवक वहनाभभना गयी 
रटाचाय गयेको त्म रभतिादीरे  भडकाभा गयेको फमान तथा षज्रा रशासन कामावरम, भहोियीको 
रभतिेदन सभेतफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको 
पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 
108. षज्रा भकिानऩयु हेटंडा नगयऩाभरका िडा नं. ५ ्थामी ितन बएका हेभ गोऩार 
 अभा्मको नाभत, गोऩार अभा्मको छोया, विनोद अभा्म सभेत जना ३........................ 



    102 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

भदुा : घूस\रयसित ।  
पग सरा भभभत : २०७२।१०।०३                 ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७२।१२।२३ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : षज्रा ्िा््म कामावरम ऩिवतरे औषधी रगामतका साभानहा खरयद 
गदाव रटाचाय बएको बने उजयुी उऩय छानभफनका राभग बनी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग 
ऩषिभाचर ऺेरीम कामावरम, ऩोखयाका अनसु्धान अभधकृत (शाखा अभधकृत) विनोद अभा्म, रेखा 
अभधकृत तोमानाथ शभाव तथा सिायी चारक याभेवय ढंुगाना सभेत आमोगको गाडी सवहत ्थरगत 
भनयीऺणको राभग भभभत २०७१।५।८ भा ऩिवत षज्राभा खवटई गएको, भनजहा ्म ु िे्डरी 
होटर, ऩिवत, कु्भाभा फसी आपूहारे छानभफन गनुवऩने स्ऩूणव कागजात षज्रा ्िा््म कामावरम, 

ऩिवतका भस.अ.हे.ि. गोऩार आचामव भापव त होटरभा नग षझकाई ्मही होटरभा फसी कागजात 
अ्ममन गयेको य सोही अि्थाभा भस.अ.हे.ि. गोऩार आचामवराई भ्म्थकतावको ाऩभा रमोग गयी 
तऩाざराई अ्यायो ऩछव ु.२,००,०००।- देषख ु.२,५०,०००।- स्भ ददन े बए केश 
भभराइदद्छं बने स्देश भनज भापव त षज्रा ्िा््म कामावरम, ऩिवतका कामावरम रभखु सभऺ 
ऩठाई षज्रा ्िा््म कामावरमका रभखु डा. नायामण ओझारे आमोगका कभवचायीिम तोमानाथ 
शभाव य विनोद अभा्मको भाग फभोषजभको यकभ ु.२,००,०००।- रेखा अभधकृत एिं भनिेदक 
एकनायामण ऩडडेरराई ददन ु बने आदेशानसुाय रेखा अभधकृतरे भस.अ.हे.ि. (भ्म्थकताव) गोऩार 
आचामवराई ु.२,००,०००।- ददएकोभा भनज गोऩार आचामवरे उत यकभ होटर ्म ु िे्डरीभा 
आई आमोगका कभवचायी फसेको होटरको कोठाभा तोमानाथ शभावसभेत बएको अि्थाभा विनोद 
अभा्मराई ु.१,५०,०००।- ददएको य फाやकी ु.५०,०००।- भनजहाका भनभभि होटरफास य 
खाना तथा भनजहाराई ठुरीऩोखयी हुやदग ऩोखयास्भ ऩु्  माउन षज्रा ्िा््म कामावरमको गाडीभा 
इ्धन या्दा खचव बएको बनी ु.२,००,०००।- घूस/रयसित भरए ददएको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइददन े गयी बएको 
पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  
109. षज्रा ता्रेजङु चाやगे गा.वि.स. िडा नं.-२ ्थामी घय बई हार षज्रा रभरतऩयु नषखऩोट 
 चोकभा डेया गयी फ्ने ऩदभ्िज आङफहुाङको छोया नेऩार वरकेट संघका त्कारीन 
 अ्मऺ टंक आङफहुाङ भर्फ ुसभेत जना १८....................................................... 
भदुा : नऩेार सयकाय सभेतफाट नऩेार वरकेट संघराई उऩर्ध स्ऩषि हाभन नो्सानी गयी   
  रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७2।7।19                        ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।१।२ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे नेऩार सयकाय तथा विदेश संघ-सं्थाहाफाट नेऩार 
वरकेट संघराई रात अनदुान यकभ सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ ८४(१)को 
रवरमा ऩूया नगयी खचव गयेको, अ्तयाववरम वरकेट ऩरयष् (ICC) रे ददएको भनदेशन उ्रंघन 
गयेको, साभानहा खरयद गदाव ्टोय दाषखरा गने, भाग पायाभ खरयद आदेश रगामतका रवरमा 
ऩु्  माई खरयद गने नगयी फदभनमतऩूिवक खचव गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न 
कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको 
पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

110.भाझी यामको नाभत, उऩे्र याम मादिको छोया षज्रा सरावही, सरेभऩयु गा.वि.स. िडा    नं.  

७ घय बई साभदुावमक रा.वि. भोदनफाफा सरेभऩयु -८ को वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
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  अ्मऺ अशोककुभाय मादि  सभेत जना ३........... 
भदुा : वियारमको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७2।11।12                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।१।२१ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा अशोक कुभाय मादि सभेतरे साभदुावमक रा.वि. 
भोदनफाफा सरेभऩयु-8, सरावहीराई रात अनदुान यकभ ु.11,7६,784।- वहनाभभना गयी रटाचाय 
गयेको त्म आमोगको ्थरगत अनगुभन भनयीऺण रभतिेदन सभेतका कागजातहाफाट ऩवुट 
बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन ेगयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई 
फदयबागी यहेको छ । 

111. जगनाथ देिकोटाको नाभत, रारभषण देिकोटाको छोया, सखेुत, िीये्रगनय-१,  ढोडेखारी 
 ्थामी घय बग भ्मऩषिभाचर विववियारम, सखेुतका त्कारीन उऩकुरऩभत िषव ६२ का 
 रा.डा. ऩदभरार देिकोटा सभेत  जना १६.......................................................... 
भदुा : भ्मऩषिभाचर विववियारमको स्ऩषि (कोष) हाभन नो्सानी गयी रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।९।२७                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।१।२७ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भ्मऩषिभाचर विववियारमभा कामवयत ऩदाभधकायी, षशऺक तथा 
कभवचायीहारे ऩदीम षज्भेिायी एिं कतव् म ऩारनाका भसरभसराभा भ्मऩषिभाचर विववियारम ऐन, 

२०६७ य भ्मऩषिभाचर विववियारम, संगठन तथा शगषऺक रशासभनक भनमभािरी, २०६९, षशऺक 
कभवचायी भनमभािरी, २०६९, आभथवक रशासन भनमभािरी, २०६९ य रचभरत कानून विऩयीत 
कामवरभ नग नबएको विषमभा बए गयेको बनी भनता्त ्मषतगत रमोजनका खचवका भफर याखी 
यकभ वहनाभभना गयेको, फगठक बिाका नाभभा यकभ वहनाभभना गयेको, क््मटुय तथा जेनेयेटय 
खरयदभा यकभ वहनाभभना गयेको, विऻान तथा रविभध बिन भनभावणभा फढी बतुानी ददएको, आिास 
तथा पभनवभसङ फाऩतको सवुिधाका नाभभा यकभ वहनाभभना गयेको, भनमभ विऩयीत विभबन ्मषतराई 
गगयकानूनी ाऩभा भनमषुत ददएको सभेतका विभबन कामव गयी विववियारमको कोषको फदभनमतऩूिवक 
हाभन नो्सानी ऩ ु्  माई आपूहारे गगयकानूनी राब भरई रभतिादीहारे आयोऩऩर भागदाफी 
फभोषजभको रटाचाय गयको त्म रभतिादीहारे अनसु्धानको रभभा गयेको फमान रगामतका 
भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादी ठके्र रकाश भगयी, सधुन गडरी, 
गणेशफहादयु याित, कभर के.सी., ऩायसयाभ भगयी, जीिनकुभाय थाऩा य गगन भसंह फोहयाराई 
आषंशक भफगोस्भ ठहय गयी य अ्म रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी 
पग सरा बएको हुやदा रभतिादी ठके्र रकाश भगयी, सधुन गडरी, गणेशफहादयु याित, कभर के.सी., 
ऩायसयाभ भगयी, जीिनकुभाय थाऩा य गगन भसंह फोहयाराई फाやकी भफगोफाट उ्भषुत ददइएको हकभा 
सो हदस्भ य आयोऩऩर भागदाफीफाट ऩूयग सपाइ ऩाएका रभतिादीहा अभबमोग भागदाफीफाट सपाइ 
ऩाउने गयी बएको पग सराको हदस्भ उत पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी छ ।  

112. भानफहादयु ओरीको नाभत, जीिरार ओरीको छोया, गु् भी षज्रा, ऩकुोट दह-7 घय बई 
 रहयी रधान कामावरम, रहयी गण नं. 1 भा त्कारीन रहयी नामफ भनयीऺक ऩदभा 
 कामवयत ऩु् ऩफहादयु ओरी सभेत जना ५.............................................................. 
भदुा : रटाचाय (यकभ वहनाभभना) ।  
पग सरा भभभत : २०७2।8।22                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।१।२८ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे रहयी क्माण कोषको इ्धन भफरीको कायोफायभा 
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अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको त्म त्कारीन र.ना.भ.भन. उऩे्र का्त अमावरको संमोजक्िभा 
गदठत छानभफन सभभभतको रभतिेदन तथा रभतिेदकहारे विशेष अदारत काठभाडंभा गयेको फकऩर 
सभेतफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा 
रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 
113. धभावन्दको नाभत, रष्भ रसादको छोया, वियाटनगय -५, भोयङ घय बई भारऩोत कामावरम 
 धनकुटाको त्कारीन भारऩोत अभधकृत ऩदभा कामवयत सयेुशकुभाय थऩभरमा सभेत  
 जना १३..................................................................................................... 
भदुा : सयकायी ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गयी रटाचाय गये गयाएको ।  
पग सरा भभभत : २०७2।11।5                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।१।२८ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा सयेुशकुभाय थऩभरमा सभेतरे सयकायी ज्गा फरफहादयु 
ब्डायीका नाभभा दताव गयी गयाई ु.९,२०,०००।- रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न दताव 
रे्ता सभेतका कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ 
ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

114. षज्रा सरावही गडवहमा गा.वि.स. िडा नं. 1 वितावटोर घय बई हार काठभाडं षज्रा 
 का.भ.न.ऩा. नमाや फानेवय थाऩा गाउや फ्ने संविधान सबा तथा ्मि्थावऩका संसदका 
 त्कारीन सद्म षशिऩजुन याम मादि सभेत जना ११............................................ 
भदुा : कूटनीभतक याहदानी (सयकायी कागजात) स्माई हेयपेय गयी अनभधकृत भाभनस विदेश      
 ऩठाई रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।४।२६                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।१।३० 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी षशिऩजुन याम मादिरे आ्ना नाभभा नऩेार सयकायफाट 
जायी बएको कूटनीभतक याहदानी आ्नो ्मषतगत ्िाथव ऩरयऩूभतव गनव रमोग गयी रभतिादी 
स्तोषयाज उरतेीराई षज्भा रगाई भनज भापव त ु.फाइस राख यकभको कायोफायभा सहभभत जनाई 
आपू सभेतरे सो यकभ फझुी भरई रभतिादी देिे्र ऩडडेर, भनोजकुभाय काकी, गोऩार फाभनमाや 
सभेतसやग भभरी उत याहदानीभा टाやभसएको आ्नो पोटो उकाई सो याहदानीभा केदायनाथ शभाव 
चाऩागाざको पोटो टाやस गयी रभतिादी स्तोषयाज उरतेी सभेतका रभतिादीहाको सहकामव य 
अ्मागभनका कभवचायीहाको भभरेभतोभा भनज केदायनाथराई अरेभरमा उडाएऩभछ भनज केदायनाथरे 
अरेभरमाफाट वपताव ऩठाएको याहदानीभा टाやस गरयएको भबसा, नेऩार तथा विदेशका अ्मागभन 
कामावरमहाफाट जायी बएका याहदानी फाहकरे र्थान एिं आगभन अनभुभत रात गदाव याहदानीभा 
टाやभसने ष्टकयहा भनज रभतिादी षशिऩजुन याम मादि सभेतका रभतिादीहा भभरी षझकी उडाई 
याहदानीका ती स्फ् ऩ┌ृहा सभेत पेयफदर गयी उत याहदानीभा टाやभसएको केदायनाथ शभाव 
चाऩागाईको पोटो उकाई ऩनु:आ्नो पोटो टाやस गने कामवभा सहभभत जनाई भभरी सयकायी कागज 
(कूटनीभतक याहदानी) स्माई आ्नो ओहदाको हगभसमतरे रात कूटनीभतक याहदानी दुु ऩमोग गयी 
रयसित भरएको ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ सजाम हनुऩुनेभा 
विशेष अदारत काठभाडंफाट रभतिादी षशिऩजुन याम मादिराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को 
दपा ११ फभोषजभ ३ भवहना कग द य ु.१५,०००।– जरयिाना य भनजराई सोही ऐनको दपा २४ 
फभोषजभ थऩ १ भवहना कग द सजाम सभेत हनु,े रभतिादी केदाय ऩडडेर बने केदायनाथ शभाव 
चाऩागाざरे रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा दपा ११ य दपा १५ को कसयुभा भनजराई 
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सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ ६ भवहना कग द य जरयिाना ु.२५,०००।- तथा  दपा १५ 
फभोषजभ १ िषव कग द य ु.५०,०००।– जरयिाना हनुे, रभतिादी स्तोषयाज उरतेी, आषशष बने 
भडरफहादयु घती, देिे्र ऩडडेर, गोऩार फाभनमाや तथा भनोज कुभाय काकीराई रटाचाय भनिायण ऐन, 

२०५९ को दपा ११ को कसयुभा भनज रभतिादीहाराई सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ जनही १ 
िषव कग द य ु.५०,०००।– सजाम हनुे, रभतिादीहा यभेश र्सार, देिीदि खरी, इ्रकुभाय सनुिुाय 
य ्माभफाफ ु ब्डायी (भनजका हकभा ऩभछ ऩयुक अभबमोगऩर ऩेश गरयएको) रे रटाचाय भनिायण 
ऐन, २०५९ को दपा ११ स्भको कसयु गयेकारे भनजहाराई सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ 
जनही ४ भवहना कग द य ु.१५,०००।– जरयिाना हनुे गयी पग सरा बएकोभा उत अदारतफाट 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभकग  कसयु कामभ तथा सजाम नबएको हदस्भ उत 
पग सरा रवुटऩूणव बई सो पग सरा सोही हदस्भ फदयबागी छ ।  

115. याभभसंहको नाभत, यभतयाभको छोया, षज्रा कग रारी धनगढी न.ऩा. िाडव नं. 8 वितावटोर 
 घय बई हार काठभाडं षज्रा का.भ.न.ऩा. िाडव नं. 32 घटेकुरो फ्ने संविधान सबा 
 तथा ्मि्थावऩका संसदका सद्म नायदभभुन याना सभेत जना ११............................. 
भदुा : कूटनगभतक याहदानी (सयकायी कागजात) स्माई हेयपेय गयी अनभधकृत भाभनस विदेश ऩठाई 
 रटाचाय गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।४।२६                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।१।३० 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादी नायदभभुन यानारे ०२१२४४ नं. को आ्ना नाभभा नेऩार 
सयकायफाट जायी बएको कूटनीभतक याहदानी आ्नो ्मषतगत आभथवक वहत एिं ्िाथव ऩरयऩूभतव गनव 
रमोग गयी रभतिादी भनभवर फाभनमाやको पोटो टाやस गनव रभतिादी देिे्र ऩडडेर, भनोज कुभाय काकी, 
गोऩार फाभनमाや, भडरफहादयु घती सभेतराई ददई भनज रभतिादीहासやग भभरी उत याहदानीभा 
टाやभसएको पोटो रभतिादी देिे्र ऩडडेररे ऩरयितवन गये ऩिात ऩनु: भडरफहादयु घती, गोऩार फाभनमाや 
य भनोज कुभाय काकीराई ददई भनजहािाया भनभवर फाभनमाやफाट भरएको यकभभ्मे केही यकभ भर. 
अ. वि. अ्मागभन कामावरम काठभाडंका क््मटुय अभधकृत रभतिादीहा इ्रकुभाय सनुिुाय य 
ि.अ.स. देिीदि खरीराई ददई उडान अनभुभतका राभग सयर रवरमा हनु ेगयी अि्मक सहमोग 
(एमयऩोटव सेवटङ) गनव सहभत गयाएको य रभतिादी इ्रकुभाय सनुिुाय य देिीदि खरीरे उडान 
अनभुभतऩर ददराउन शा. अ. ्माभफाफ ुब्डायी सभेतको सहमोग भरई भनजिाया गभन ऩर सभेत 
नबयाई य क््मटुय इ्री सभेत नगयाई उडान अनभुभत ददई अिधुािी हुやदग अरेभरमातपव  उडाउनभा 
सहमोग गयी रभतिादीहाको आऩसी भभरेभतो य फदभनमतभा रयसित भरनदुदन ुगयी सयकायी कागज 
(कूटनीभतक याहदानी) स्माई आ्नो ओहदाको हगभसमतरे रात कूटनीभतक याहदानी दुु ऩमोग गयी 
रटाचाय गयेको ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभ सजाम हनुऩुनेभा 
विशेष अदारत काठभाडंफाट रभतिादी नायदभभुन यानाराई सपाइ ददन े य अ्म रभतिादीहाराई 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ को कसयु गयेको ठहय गयी अा कुयाभा िादी नेऩार 
सयकायको दाफी ऩ ु् न स्दगन बनी पग सरा बएको हुやदा उत अदारतफाट रभतिादी नायदभभुन 
यानाराई सपाइ ददएको य अ्म रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको कसयु गयेको ठहय 
नबएको हदस्भको उत पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  

116. विरट मादिको नाभत, याभेवयरसाद मादिको छोया, षज्रा सतयी भछनभ्ता गा.वि.स. िडा 
 नं. ७ भोहनऩयु फ्ने त्कारीन संविधान सबाका सबासद विवनाथ रसाद मादि सभेत 
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        जना १४...............................................................................................................  

भदुा : यकभ रेनदेन गयी सयकायी कागजात (कूटनीभतक याहदानी) स्माई हेयपेय गयी रटाचाय   
गयेको ।  
पग सरा भभभत : २०७२।४।२६                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।२।४ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा विवनाथ रसाद मादि, गामरी साह, खडान्द ढकार, 

बभूभन्द ब्डायी, ्माभफाफ ु ब्डायी, इ्रकुभाय सनुिुाय, देिीदि खरी, हरयचयण साह य स्तोष 
याज उरतेीरे भभरेभतो गयी सबासदहाको याहदानीभा टाやभसएको भनजहाको पोटो उ्काई अकれ  
्मषतहाको पोटो टाやसी अकれ  ्मषतहाराई विदेश ऩठाई भफगो ु.1,62,00,000।- आऩसभा 
फाやडपाやड गयी भरनखुान ुगयी रटाचाय गयेको त्म ऩवुट बइयहेकोभा अदारतफाट त्कारीन सबासद 
रभतिादीहा विवनाथ रसाद मादि य गामरी साहराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ 
को कसयुभा जनही कग द ३ भवहना य ु.१५,000।-  जरयिाना सभेत बई सोही ऐनको दपा २४ 
फभोषजभ थऩ जनही कग द १ भवहना सभेत हनु,े रभतिादीहा बभूभन्द ब्डायी, ्माभफाफ ुब्डायीराई 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ को कसयुभा ऐ.ऐनको दपा ११ फभोषजभ जनही कग द 
४ भवहना तथा ु.१५,000।- जरयिाना सभेत हनु,े साथग ऩूयक अभबमोग ऩर (071-CR-0063 
भभभत 2068।5।2 भा दामय बएको) भा रभतिादी फनाइएका भ्मेका रभतिादी ऩृ् िी छ््मारराई 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ तथा १५ को कसयुभा ऐ.ऐनको दपा ११ फभोषजभ 
कग द ६ भवहना तथा ु.25,000।- जरयिाना बई सोही ऐनको दपा १५ फभोषजभ १ िषव कग द तथा 
ु.५०,०००।- जरयिाना सभेत हनु,े रभतिादी स्तोषयाज उरतेी य ऩूयक अभबमोगऩरभा रभतिादी 
फनाइएका भ्मेका रभतिादीहा देिे्र ऩडडेर, आषशष बने भडरफहादयु घती, गोऩार फाभनमाや, भनोज 
कुभाय काकीराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ को कसयुभा भनज रभतिादीहाराई 
सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ जनही कग द १ िषव य जरयिाना ु.50,000।- सभेत हनुे य 
रभतिादीहा खडान्द ढकार, देिीदि खरी, इ्र कुभाय सनुिुाय तथा हरयचयण साहराई अभबमोग 
भागदाफीफाट सपाइ ददन ेसभेत ठहय गयी पग सरा बएको हुやदा उत अदारतफाट रभतिादीहा भ्मे 
विवनाथ रसाद मादि सभेतराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको कसयु गयेको ठहय नबएको 
हदस्भ य  रभतिादीहा खडान्द ढकार, देिीदि खरी, इ्र कुभाय सनुिुाय तथा हरयचयण 
साहराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको हदस्भको पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव 
बई फदयबागी यहेको छ ।  

117. षज्रा गु् भी ि्दा गा.वि.स.िडा नं. ६ फ्ने खभुान्द ऻिारीको छोया, दगुवभ ऺेर 
 विकास सभभभत, अनगुभन कामावरम, नेऩारग्जको त्कारीन रभखु अनगुभन अभधकृत 
 ऩदभा कामवयत िाभदेि ऻिारी सभेत जना २......................................................... 
भदुा : रटाचाय ।  

पग सरा भभभत : २०७२।८।२९                      ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।२।९ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : दगुवभ ऺेर विकास सभभभत, अनगुभन कामावरम नेऩारगंजका अनगुभन 
अभधकृत िाभदेि ऻिारीरे याधा ्र्चय ए्ड इष्जभनमरयङ रा.भर.राई गगयकानूनी राब ऩु्  माउने य 
नेऩार सयकायराई गगयकानूनी हाभन ऩु्  माउने फदभनमतरे स्झडता फभोषजभको काभ नग नहुやदग 
ु.१२,४५,२४०।- बतुानी गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट 
बइयहेकोभा रभतिादी िाभदेि ऻिारीराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने य रभतिादी च्ररसाद 
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खभतिडाराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०१७ को दपा ८ फभोषजभको कसयु गयेको ठहय गये ऩभन 
ु.१२,४५,२४०।- भफगो बयाउन ु नऩने गयी गयेको हदस्भको पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव यही 
फदयबागी यहेको छ ।  
118. भाझी यामको नाभत, उऩे्र यामको छोया, सरावही षज्रा सरेभऩयु गा.वि.स. िडा नं.७ घय 
 बई चभेरीभाई साभदुावमक रा.वि. सरेभऩयु-५ को वियारम ्मि्थाऩन सभभभत अ्मऺ 
 अजमकुभाय मादि सभेत जना ४........................................................................ 
भदुा : वियारमको यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।१०।१०                   ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।२।२० 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहारे सरावही षज्राष्थत चभेरीभाई साभदुावमक राथभभक 
वियारम सरेभऩयु-५ को आि्मक ऩूिावधायहा नबएको तथा वियारम भनमभभत ाऩभा सचारनभा 
नयहेको अि्थाभा वियारमका नाभभा यकभ भनकासा गयी रटाचाय गयेको त्म रभतिादीहारे  
भडकाभा गयेको फमान सभेतका कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ । 

119. गणेशफहादयु राभाको नाभत, भरराफहादयु राभाको छोया, कारऩेराचोक षज्रा ्माभसङखकव  
 गा.वि.स.िडा नं. १ घय बग त्कार घयेर ु तथा साना उयोग विकास सभभभत, शाखा 
 कामावरम, धाददङभा कामवयत ऩाやचं तहका रभखु षशऺक भरइ्रफहादयु राभा................... 
भदुा : आपूरे नऩाएको अभधकाय रमोग गयी झठुा विियण सवहतका कागजातहा तमाय गयी उयोग 
 दताव गयी रटाचाय गयेको।  

पग सरा भभभत : २०७२।१२।७                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।२।३१ 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : घयेर ुतथा साना उयोग विकास सभभभत, शाखा कामावरम, धाददङभा 
कामवयत ऩाやचं तह रभखु षशऺक भरइ्रफहादयु राभारे अष्तमाय रात ्मषतरे ह्ताऺय गयी 
रभाणऩर जायी गनुवऩनेभा आपूरे नऩाएको ओहदा, हगभसमत, रमोग गयी भन.िरय┌ उयोग अभधकृत य 
भन.भहाभनदेशक बनी आपंरे ह्ताऺय गयी उयोग दताव रभाणऩर जायी गयी जानीजानी आपूरे 
नऩाएको ओहदा य अभधकाय रमोग गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातफाट ऩवुट 
बइयहेकोभा  रभतिादी भरइ्रफहादयु राभाराई रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोषजभ 
३ भवहना कग द य ु. १०,०००।- जरयिाना हनुे ठहय बई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको कसयु 
ठहय गयी सजाम नबएको हदस्भ उत पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  
120. अनयुाग साहको नाभत, फेच ु साहको छोया, फाया षज्रा करगमा नगयऩाभरका-१० ्थामी 
 ठेगाना बई फयग भनमा गा.वि.स.का त्कारीन गा.वि.स.सषचि हरयनायामण रसाद साह........... 
भदुा : गा.वि.स.को यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।१०।२८                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।३।२० 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : फाया षज्रा, ियग भनमा गा.वि.स.का त्कारीन सषचि हरयनायामण रसाद 
साहरे अभनमभभत तियरे ु.७,०४,३००।- बतुानी वहनाभभना, हाभन नो्सानी य दुु ऩमोग गयी 
आपूराई गगयकानूनी राब हनुे कामव गयी रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट 
बइयहेकोभा विशषे अदारत, काठभाडंफाट रभतिादीराई आयोऩऩर भागदाफीको भफगो ब्दा कभ 
भफगो रटाचाय गयेको ठहय गयी कभ भफगो असरु उऩय गयी कभ जरयिाना य कभ कग द सजाम गने 
गयी बएको सो हदस्भको उत पग सरा सोही हदस्भ रवुटऩूणव बई फदयबागी यहेको छ ।  
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121. षचय्जीिी ऩोखयेरको नाभत, टीकादि ऩोखयेरको छोया, भोयङ षज्रा शभनिये गा.वि.स.िडा 
 नं. २ ्थामी घय बई हार काठभाडं धाऩासी िडा नं. ५, फसु् धाया हाइटभा फ्न े
 आ्तरयक याजव विबागका त्कारीन रेखा अभधकृत वऩता्फय रसाद ऩोखयेर सभेत  
 जना ५....................................................................................................... 
भदुा : आ्तरयक याजव विबागको यकभ वहनाभभना भ्मडट गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७२।११।२७                  ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।३।२० 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : आ्तरयक याजव विबागका रेखा अभधकृत वऩता्फय रसाद ऩोखयेररे 
विबागको नाभभा नेऩार यार फंकभा यहेको खाताको चेकहा आपंरे रेखी यकभ भनकारेका ३९ 
थान चेकहा भ्मे २१ थान चेकहाको दामाやऩदट द्तखत गने ऩदाभधकायीको द्तखत वकते गयी य 
अ्म चेकहाभा फामाやतपव  खारी ्थान छाडी खारी यहेको ्थानभा अंक य अऺय थऩ गयी नेऩार 
यार फंकफाट आपू ्िमंरे य साढुबाइ, बभतजा तथा षचनजानको भाभनसको पभवको नाभभा 
फदभनमतसाथ ु.३,१२,८५,९८९।१७ भनकारी वहनाभभना, भ्मडट गयी रटाचाय गयेको तथा अ्म 
रभतिादीहारे वऩता्फय ऩोखयेरराई उत यकभ वहनाभभना गने कामवभा सहमोग गयी भभतमायको 
बभूभका खेरको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा विशेष अदारत, 
काठभाडंफाट रभतिादीहा भ्मे वऩता्फय रसाद ऩोखयेरराई आयोऩऩर भागदाफी फभोषजभको कसयु 
गयेको ठहय गये ऩभन रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ को दपा ११ य १२ फभोषजभको सजाम 
गरययहन ुऩयेन तथा ्माज बयाउने स्फ्धभा ्ऩट कानूनको अबािभा ्माज बयाइयहन ुऩयेन बनी य 
अ्म रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको हदस्भको उत 
पग सरा रवुटऩूणव बई सोही हदस्भ फदयबागी छ ।  

122. षज्रा भसयहा, कचनायी गा.वि.स. िडा नं. ७ फ्न ेसु् दय चडधयी मादिको नाभत, तेजीरार 
 मादिको छोया, षज्रा षशऺा कामावरम भसयहाको षजझडर रोत के्रभा कामवयत रोत 
 ्मषत याजे्ररसाद मादि सभेत जना ६.............................................................. 
भदुा : सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना तथा दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७2।२।२६                    ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।३।२० 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : रभतिादीहा याजे्र रसाद मादिसभेत जना ६ रे री शायदा रा.वि., 
षजझडर-५, भसयहाको नाभभा षज्रा षशऺा कामावरम, भसयहाफाट यकभ भनकासा गयी गयाई वहनाभभना 
गयी रटाचाय गयेको त्म आमोग सभेतफाट गरयएको ्थरगत अनगुभन भनयीऺण रभतिेदन सभेतफाट 
ऩवुट बइयहेकोभा रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव 
बई फदयबागी यहेको छ । 
123. चेतनायामणको छोया, षज्रा भस्धरुी नेरकारी गा.वि.स. िडा नं. 7 फ्ने नरेकारी 
 राभीण वियतुीकयण उऩबोता सभभभतका अ्मऺ अ्मतु कुभाय रे┌ सभेत जना २.......... 
भदुा : राभीण वियतुीकयणका राभग भनकासा बएको यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको ।  

पग सरा भभभत : २०७3।1।9                       ऩनुयािेदन दताव भभभत : २०७३।३।२० 
ऩनुयािेदनको संषऺत ्महोया : भस्धरुी षज्रा, नेरकारी गाउや विकास सभभभतको िडा नं. 5, ६ य 
७ भा वियतु आऩूभतव गनव कुरो खनी ऩेष्रक सेट जडान गदाव स्झडता नग नबएको ु.13,000।- 
का दयरे 31 थान सोरायसेट ु.4,03,000।- भा खरयद गयी आपूखसुी फाやडेको राविभधक 
सहामक रभतिादी श्बफुहादयु मोजनरे भभरेभतोभा गरत कामव स्ऩन रभतिेदन फनाई ऩे्की 
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पयौट तथा यकभ बतुानी गने गयाउन े कामव गयी रभतिादी अ्मतुकुभाय रे┌ य रभतिादी 
श्बफुहादयु मोजनरे रटाचाय गयेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट ऩवुट बइयहेकोभा 
रभतिादीहाराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पग सरा रवुटऩूणव बई फदयबागी 
यहेको छ । 

6.4.2 ऩनुयािरोकन  

आ.ि. ०७२।७३ भा भन्न भदुाहाभा ऩनुयािरोकनको राभग री सिो्च अदारतभा भनिेदन दताव 
गरयएको छ ।  
1. काठभाडं षज्रा, काठभाडं भहानगयऩाभरका िडा नं. 6 फ्ने भीनफहादयु अमावर सभेत  
 जना ११......................................................................................................... 
भदुा : उ्रषेण ऩयभादेश सभेत ।  

पग सरा भभभत : २०७१।११।1८        ऩनुयािरोकनको भनिेदन दताव भभभत : २०७२।६।१५ 
ऩनुयािरोकनको संषऺत ्महोया : बतऩयु षज्रा साविक वक.नं. 347 को सािवजभनक ज्गा का्छा 
सिुारका नाभभा दताव गने भनणवम नग दूवषत यही उत दूवषत दताव फदय गयी सयकायी िा सािवजभनक 
ज्गाको साविकको अि्थाभा अभबरेख अयािभधक गयी उत ज्गाको ज्गाधनी रभाणऩजुाव नेऩार 
सयकायको नाभभा तमाय गयी षज्रा रशासन कामावरम बतऩयुभा फझुाउन भारऩोत कामावरम 
बतऩयुराई रेखी ऩठाउने बने सभेत ्महोयाको आमोगको भभभत 2070।3।31 को भनणवमानसुाय 
भारऩोत कामावरम बतऩयुराई रेखी ऩठाइएको भनणवम कानूनस्भत यहे बएको अि्थाभा स्भाभनत 
सिो्च अदारतफाट भभभत २०७१।११।१८ भा आमोगको भनणवम फदय हनुे ठहय गयी गयेको 
अष्तभ आदेश/पग सरा सिो्च अदारतफाट रभतऩाददत नषजय भस्ा्त सभेत विऩयीत बई रवुटऩूणव 
हुやदा फदयबागी यहेको छ ।  
२. काठभाडं षज्रा, काठभाडं भहानगयऩाभरका िडा नं. 31 ऩतुरीसडक, कभरादीष्थत भरगर 
  ए्बाइजसव पोयभको रो. िरय┌ अभधिता श्ब ुथाऩा............................................... 
भदुा : उ्रषेण, ऩयभादेश, रभतषधे, अभधकायऩृ् छा सभेत ।  

पग सरा भभभत : २०७2।9।27            ऩनुयािरोकनको भनिेदन दताव भभभत : २०७३।२।१२ 
ऩनुयािरोकनको संषऺत ्महोया : विऩऺी रयट भनिेदक उऩय आमोग सभऺ ऩयेको उजयुीराई 
रायष्बक ाऩभा हेदाव उत उजयुी याजवसやग स्फष्धत यहेकोरे उत उजयुीको स्फ्धभा आमोगको 
रभखुको हगभसमतरे तोक आदेश रगाई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग भनमभािरी, २०५९ 
को भनमभ ९ रे ददएको कानूनी ्मि्था अनाुऩ आि्मक छानभफन एिं कायफाही रवरमा सुु  गनव 
ऩाउने भनजका र्मथी भ्मेका याजव अनसु्धान विबाग सभऺ ऩठाएको य उत कामव संविधान य 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग भनमभािरी, २०५९ फभोषजभ कानूनस्भत छ । आमोगरे 
कानूनरे रदान गयेको अभधकाय ऺेरभबरको कामव बई आमोगका रभखु आमतुरे स्फष्धत भनकाम 
सभऺ आि्मक रवरमाका राभग भार बनी आ्नो अभधकाय सीभाभबर यही आ्नो कानूनी कतव् म 
ऩूया गयेको ्ऩट ाऩभा देषखंदा देषखंदग सो तपव  कुनग रकायको वििेचना सभेत नगयी त्मराई रकुाई 
विऩऺीरे दामय गयेको रयट भनिेदनभा आमोगफाट हुやदग नबएको अभधकायको रमोग गरयएको बनी 
ऩयभादेश सभेतको आदेश जायी हनुे ठहय गयी बएको पग सरा सिो्च अदारतफाट रभतऩाददत नषजय 
भस्ा्त सभेतको रभतकूर हुやदा उत पग सरा फदयबागी यहेको छ । 
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6.5 कायफाही 
आमोगरे गयेको अनसु्धानफाट सािवजभनक ऩद धायण गयेको ्मषतरे कुनग कसयु गयेको देषखएभा 
आमोगरे भनजराई कसयुको भारा अनसुाय विबागीम सजाम गनव अष्तमायिाराराई रेखी ऩठाउन 
स्न,े ्म्तो कामवफाट नेऩार सयकाय िा सािवजभनक सं्थाराई हाभन, नो्सानी ऩयु    माएकोभा ्म्तो 
हाभन, नो्सानी स्फष्धत ्मषतफाट बरयबयाउ गनव िा आमोगरे उऩमतु ठानकेो अ्म आि्मक 
कायफाही गनवका राभग स्फष्धत भनकाम िा अभधकायीराई रेखी ऩठाउन स्ने य रचभरत कानून 
फभोषजभ दु् ऩरयणाभ स्माउनका राभग स्फष्धत अभधकायी िा भनकामराई रेखी ऩठाउन स्न े
कानूनी ्मि्था बए अनसुाय आभथवक िषव २०७2।७3 भा आमोगको भनणवमफाट गरयएका 
कायफाहीहाको विियण तरका रकयणहाभा उ्रेख गरयएको छ । 

6.5.1 विबागीम कायफाही 
सािवजभनक ऩद धायण गयेको ्मषतरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण आमोगराई स्तोषजनक नरागेभा 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ अनसुाय आमोगरे भनजराई 
कसयुको भारा अनसुाय कायण य आधाय खरुाई विबागीम सजाम गनव अष्तमायिाराराई रेखी 
ऩठाउन स्ने ्मि्था छ । सोही अनाुऩ आभथवक िषव २०७2।७3 भा विबागीम कायफाहीका 
राभग विभबन भनकामभा रेखी ऩठाइएको विियण देहाम फभोषजभ उ्रेख गरयएको छ । 

१. संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम  
(1) डोटी षज्रा, भडुबया गा.वि.स.का राविभधक सहामक भतरकफहादयु भहयारे दोहोयो तरफ 

बिा खाई रटाचाय गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा रा.स. भतरकफहादयु भहयारे 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा ३ (छ) फभोषजभको अनषुचत 
कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत 2072।12।17 को भनणवमफाट भनजराई सोही 
ऐनको दपा 11 फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे भभभत 2072।1।7 भा ऩेश 
गयेको ्ऩटीकयणभा गा.वि.स.भा भनमभभत आ्नो षज्भाको काभ गयी फाやकी फचेको सभमभा 
सेती राविभधक षशऺारमभा अ्ममन गने गयेको बनी उ्रेख गयेको बए ताऩभन उत कुया 
कामावरमभा जानकायी नगयाएको, गा.वि.स.भा उऩष्थत यहेकग  ददन सेती राविभधक षशऺारमभा 
भनज उऩष्थभत यहेको बने सेती राविभधक षशऺारम, ददऩामरको ऩर सभेतफाट खु् न आएको 
य भनजाभती सेिा ऐन, 2049 को दपा 41 भा भनजाभती कभवचायीरे नेऩार सयकायफाट 
भनधावरयत सभमभा भनमभभत ाऩरे हाषजय हनुऩुदवछ य सकेस्भ ऩवहरे भफदाको ्िीकृभत नभरई 
काभफाट अनऩुष्थत हनु ु हुやदगन बनी उ्रेख बएको य दपा 42 भा भनजाभती कभवचायीरे 
अनशुासनभा यही आ्नो कतव् म, इभा्दायी य त्ऩयताका साथ ऩारना गनुवऩने बने उ्रेख 
बएकोभा आ्नो कामावरमको कामव फीचभग छोडी अ्मरग उऩष्थभत जनाउने भनजको कामवफाट 
उऩयोत दपाभा उ्रेषखत आचयण ऩारना बएको अि्था नदेषखएकोरे भनजको ्ऩटीकयण 
स्तोषजनक नदेषखएको हुやदा भनज रा.स. भतरकफहादयु भहयारे आयोवऩत कसयु गयेको 
रभाषणत बएकोरे विबागीम कायफाहीका राभग आमोगको भभभत २०७२।४।१३ को 
भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभतको कामावरम डोटीभा रेखी ऩठाइएको ।   

(२) षज्रा राविभधक कामावरम भसयाहाका रभखु भड.ई. जगदीश भहतोरे ्थानीम ऩूिावधाय विकास 
तथा कृवष सडक विबागफाट रात साना भसंचाइ आमोजना तपव  रात ु.२५,००,०००।- फाट 
ऩाやच मोजनाहा छनोट बएकोभा ती मोजनाहा कामाव्िमनको रभभा रटाचाय गयेको  बने  
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स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा ऩथयाऩगनी साना भसंचाइ आमोजनाभा उऩबोता सभभभतरे गयेको 
काभब्दा फढीको राविभधक रभतिेदन तमाय गयी बतुानीका राभग भसपारयस गने य बतुानी 
ददने कामवभा संर्न षज्रा राविभधक कामावरम भसयाहाका भड.ई. जगदीश भहतो, सि-
इष्जभनमय दखुी हरयजन, अभस्टे्ट सि-इष्जभनमय शगरे्रकुभाय साहरे अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को (ख),(ग) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको 
देषखएकोभा भनजहाभ्मे त्कारीन भड.ई. जगदीश भहतोरे भभभत २०६७।११।१७ फाट 
अभनिामव अिकाश रात गयी सेिा भनिृि बइसकेको हुやदा भनजको हकभा केही गरययहन ुऩयेन, 

सि-इष्जभनमय दखुी हरयजन, अभस्टे्ट सि-इष्जभनमय शगरे्रकुभाय साहसやग आमोगको 
भभभत २०७२।२।२५ को भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन २०४८ 
को दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे भभभत २०७२।३।१ भा ऩेश 
गयेको ्ऩटीकयणभा िा्तविक मोजना्थरभा काभ गदれ य गयाउやदग जाやदा काभ अनसुायको 
नाऩजाやच गयी राविभधक रभतिेदन य भू्मांकन ऩेश गयेको हो।कुनग फदभनमत तथा ररोबनभा 
ऩयी भू्मांकन गयेको छगन।कुनग वकभसभको विबागीम कायफाही नहोस  बने ्महोया उ्रेख 
गयेको बए ताऩभन उत आमोजनाभा बएको िा्तविक काभ ब्दा ु.३,३९,४९०।४७ 
फढीको भू्मांकन रभतिेदन तमाय गयी सोही भू्मांकन रभतिेदनको आधायभा उऩबोता 
सभभभतराई ु.३,३९,४९०।४७ फढी बतुानी ददएको ्महोया मस आमोगको ्थरगत 
भनयीऺण टोरीको रभतिेदनफाट सभेत देषखएकोरे भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणको जिाप 
त्मऩयक नबई षचि फु् दो नदेषखएको हुやदा विबागीम कायफाहीका राभग आमोगको भभभत 
२०७२।४।१३ को भनणवमानसुाय अष्तमायिारा सभऺ रेखी ऩठाइएको । 

(3) भोयङ षज्रा इ्रऩयु गा.वि.स.का सषचि विनोदकुभाय ्मडऩाने य इ्रऩयु गा.वि.स. का सह-
रेखाऩार िासदेुि सिेुदीरे याजव यकभ ु.१४,३५,१६०।– नड भवहनास्भ फंक दाषखरा 
नगयी आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा ३ (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको 
देषखएकोरे भनजहाराई सोही ऐनको दपा 11 फभोषजभ भभभत २०७१।९।१ को भनणवम 
फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे ददएको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे 
गा.वि.स. सषचि विनोदकुभाय ्मडऩाने य सह रेखाऩार िासदेुि सिेुदीराई विबागीम सजाम 
गनवका राभग आमोगको भभभत २०७२।४।१९ को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा 
्थानीम विकास भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको । 

(4) षज्रा विकास सभभभतको कामावरम ऩिवतरे आ.ि.२066।67 भा उऩबोता सभभभत तथा 
गगय-सयकायी सं्था भापव त सचारन गयेको मोजनाहाभा भनमभसंगत तरयकारे स्झडतानसुाय 
काभ नबएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा त्कारीन ्थानीम विकास अभधकृत वि्ण ु
िहादयु थाऩा य मोजना अभधकृत अ्मतु ये्भीरे उऩबोता सभभभत भापव त स्झडता गयी कामव 
गदाव, नि चेतना साभदुावमक विकास सं्थाको कामवको रागत अनभुान फेगय स्झडता गयेको, 
सं्थाको रात भफर बयऩाई कागजात हेयी जाやची, जोडज्भा य रभाषणत सभेत नगयी ऩवहरे 
ददएको ऩे्की पयौट नग नगयी दोरो ऩे्की ददएको, ् मधुाया डडधाये ऩवहयो भनम्रण कामवको 
नाऩजाやच, कामवस्ऩन रभतिेदन, गा.वि.स.को भसपारयस एिं उऩबोता सभभभतको फगठकको 
भनणवम फेगय, ठेका भफर रभाषणत नगयी, ऩवहरे गएको ऩे्की पयौट नग नगयी दोरो ऩटक 



    112 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

ऩे्की ददएको तथा अयभादी सानोफगय कारीग्डकी नदी भनम्रण य अयभादी रयठेखोरा नदी 
भनम्रणको कामवको नाऩजाやच, कामवस्ऩन रभतिेदन, ठेका भफर, गा.वि.स.को भसपारयस, 

उऩबोता सभभभतको फगठकका भनणवमहा सभेत रभाषणत नगयी ऩे्की पयौट गयी फाやकी 
यकभ बतुानी गने काभ गदाव सािवजभनक खरयद ऐन, 2063 य भनमभािरी 2064 को 
ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 3 को ख्ड 
(ख) य (छ) फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको देषखएको स्फ्धभा भनजहासやग आमोगको भभभत 
2071।11।29 को भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को 
दपा 11 फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण 
स्तोषजनक नदेषखएको हुやदा भनजहाराई विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत 
२०७२।४।२१ को भनणवमानसुाय वि्णफुहादयु थाऩाको हकभा भनज हार अ्मागभन विबाग, 

भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थरभा कामवयत यहेकोरे विबागीम रभखु सषचि गहृ भ्रारम य 
अ्मतुयाज ये्भीको हकभा भनज हार षज्रा विकास सभभभत, रभरतऩयुभा कामवयत यहेकोरे 
विबागीम रभखु सषचि, संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको।   

(5) त्कारीन कृ्णनगय गा.वि.स.का सषचि कृ्णकुभाय चडधयीरे गा.वि.स.भा नकरी विशेष गाउや 
ऩरयषदको फगठक गयी गा.वि.स.को यकभ वहनाभभना गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
भनजरे त्कारीन कृ्णनगय गा.वि.स.भा गा.वि.स.को यकभ वहनाभभना गने उदे् मरे भभभत 
२०७०।१२।२८ भा नकरी विशेष गाउや ऩरयषद फसी भनणवम गरयएको बनी झठुा विियण 
तमाय गयी ऩद अनकूुरको आचयण नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा दपा ३ को (ख) य (छ) फभोषजभ अनषुचत कामव गयेकोरे भनजसやग 
आमोगको भभभत २०७१।१२।१७ गतेको भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण सोभधएकोभा भनजरे भभभत 
२०७२।२।१० गतेका ददन ऩेश गयेको भरषखत ्ऩ् टीकयणभा दईु िटा गा.वि.स.को 
षज्भेिायी फहन गनुवऩने हुやदा विशेष गाउや ऩरयषदको फगठकभा को को आए थाहा बएन य 
द्तखत को कोराई गयाएको हो थाहा बएन बने ज्तो गगयषज्भेिायीऩूणव ्ऩ् टीकयण ददएको 
हुやदा भनजको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएकोरे भनजराई विबागीम कायफाही गनव आमोगको 
भभभत २०७२।६।१ को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारमभा 
रेखी ऩठाइएको । 

(6) आ.ि. २०६८।६९ भा नायामण नगयऩाभरका कामावरम दगरेखको िडा नं. ५ भा उऩबोता 
सभभभत भापव त सचाभरत छाभरकोट, स्तके वियतुीकयण कामवभा ऩोरको गणु्तय कभजोय 
बएको य सोही आ.ि. भा नायामण नगयऩाभरका िडा नं. ४ भा उऩबोता सभभभतफाट स्ऩन 
बएको भहे्र रा.वि. बिनको भनभावण कामवभा ्रा्टयको गणु्तय कभजोय बएको 
अनसु्धानफाट देषखन आएकोभा नायामण नगयऩाभरका कामावरमका सि-इष्जभनमय 
याजनकुभाय भतिायी य सि-इष्जभनमय ऩूणवरसाद कोइयारारे उत आमोजनाहाको रागत 
अनभुान फभोषजभ गणु्तयीम काभ बमो बएन सो को ्थरगत ाऩभा भनयीऺण गयी कामव 
स्ऩन रभतिेदन गनुवऩनेभा सो नगयी उऩबोता सभभभतफाट स्ऩन गणु्तयीम नबएको 
कामवको कामव स्ऩन रभतिेदन ऩेश गयी आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम 
कतव् म ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ (छ) 
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को कामव गयी अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।४।२२ को 
भनणवमानसुाय भनजहासやग ऐ ऐनको दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे 
ऩेश गयेको ्ऩटीकयणभा नेऩार वियतु राभधकयणरे रमोग गने ऩोर ब्दा कभ गणु्तय, कभ 
नाऩ तडर य कभ भू्म बएका ऩोर रमोग बएको अि्थाभा य भहे्र रा.वि. बिनको 
भनभावण कामवभा ्रा्टयको गणु्तय कभजोय बएको अि्थाभा ऩभन कामव स्ऩन रभतिेदन 
ऩेश गयेको त्मराई ्िीकाय गयेको तथा आमोजनाहाको रागत अनभुान फभोषजभ 
गणु्तयीम काभ बमो िा बएन सो को ्थरगत ाऩभा भनयीऺण गयी कामव स्ऩन रभतिेदन 
गनुवऩने कतव् म य षज्भेिायी बएका भनज यारसेिक कभवचायीहारे विभध य रवरमाराई 
अिर्फन नगयी उऩबोता सभभभतराई दोषायोऩण गयी हचिुा य गगयषज्भेिायीऩूणव ्ऩटीकयण 
ऩेश गयेको देषखएकोरे नायामण नगयऩाभरका कामावरम दगरेखका सिइष्जभनमयिम ऩूणवरसाद 
कोइयारा य याजनकुभाय भतिायीराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाही 
सजाम गनव आमोगको भभभत २०७२।६।१३ को भनणवमानसुाय नायामण नगयऩाभरकाको 
कामावरम, दगरेखभा रेखी ऩठाइएको ।  

(7) नेऩारगज उऩ-भहानगयऩाभरकाको कामावरम, नेऩारगजरे चाय फावहनी चोकदेषख वियतु 
राभधकयणस्भको कारोऩरे सडक भनभावण मोजनाको काभभा फोरऩर भफरी बइसकेऩभछ 
फोरऩर स्माई हेयपेय गयेको य ्माद सभात हुやदा ऩभन काभ नसवकएको साथग रािेरको 
thickness इष्टभेट/स्झडता अनसुाय नबएको बने सभेतको ्महोयाको उजयुीको स्फ्धभा  
अनसु्धान हुやदा उत सडक भनभावणको ्ऩेभसवपकेशन अनसुायको Thickness  रगामतका सफग 
कामव स्ऩन गने ्मि्थाका राभग राविभधकफाट भनयीऺण तथा येखदेख हनु नसकेको साथग 
रगत इष्टभेट य ्ऩेभसवपकेशन अनसुाय Required Thickness ऩगेु नऩगेुको नाऩजाやच गयी 
भनयौर गनुवऩनेभा सो नगरयएको य कामावदेश फभोषजभको काभ सभमभग स्ऩन गनुव 
गयाउनऩुनेभा सो सभेत नगयाई नेऩारगज उऩ-भहानगयऩाभरका कामावरमका इष्जभनमय 
्माभकाजी वऩमारे आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारन गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 दपा 3 को देहाम (छ) फभोषजभको 
अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे भनजसやग आमोगको भभभत 2072।5।31 को भनणवमानसुाय 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको जिाप स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनजराई 
विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।८।१३ को भनणवमानसुाय नेऩारगज उऩ-
भहानगयऩाभरकाराई रेखी ऩठाइएको ।   

(8) षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, धनकुटाका कामवरभ अभधकृत भसतायाभ गडतभरे राभो 
सभमदेषख एकग  ्थानभा कामवयत यही ऩदीम अभधकायको दुु ऩमोग गयेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, धनकुटाका कामवरभ 
अभधकृत भसतायाभ गडतभ भभभत २०६७ भंभसयदेषख २०७० बदडस्भ य रेखाऩार देिे्र 
ऩडडेर भभभत २०६७ भंभसयदेषख २०७१ आषाढस्भ ऩडेऩ नेऩार नाभक सं्थाको रभश: 
अ्मऺ य कोषा्मऺ यही काभ गयेको ऩाइएको य षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, 

धनकुटाफाट उत सं्थाभा भभभत २०६७ िगशाखदेषख २०७० आषाढस्भ पाष्सन, 

फवुढभोयङ, आहारे, भबयगाउや य पराटे गा.वि.स.हाभा रभत गा.वि.स. रभतिषव 
ु.१,५०,०००।–  य विभबन ४ िटा झोरङेु ऩरुहाको साभाषजक ऩरयचारन फाऩत यकभ 
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ु.२,७५,९०२।- बतुानी बएको सभेत देषखमो। भनजहा सीतायाभ गडतभ य देिे्र ऩडडेर 
हार उत सं्थाफाट हटे ऩभन नेऩार सयकायको षज्भेिाय ऩदभा यही एकग  सभमभा उत 
सं्था य षज.वि.स.को कामावरम, धनकुटाभा सभेत काभकाज गयेको य षज्रा विकास 
सभभभतको कामावरम, धनकुटाफाट उत सं्थाभा साभाषजक ऩरयचारन फऩत यकभ सभेत 
बतुानी भरई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम 
(छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को 
भनणवमानसुाय ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहाफाट ऩेश हनु आएको ्ऩटीकयणको 
जिापभा एकग  सभमभा उत सं्था य षज.वि.स.को कामावरम, धनकुटाभा सभेत काभ काज 
गयेको य षज.वि.स.को कामावरमफाट उत सं्थाभा यकभ भनकासा हनुे गयेको कुयाराई 
भनजहारे अ्मथा बन सकेको अि्था नदेषखएको य भनजहाको ्ऩटीकयण स्तोषजनक 
नदेषखएको हुやदा सीतायाभ गडतभ य देिे्र ऩडडेरराई विबागीम सजाम गनव आमोगको भभभत 
२०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, धनकुटाका ्थानीम 
विकास अभधकायीराई रेखी ऩठाइएको ।  

(9) झाऩा षज्रा शनीअजुवन नगयऩाभरकाको कामावरमभा कामवयत राविभधक सहामक छवियभण 
ऩोखयेररे सेिाराहीफाट ु.५०००।- भरई कामावरमभा यहने यभसदको रभतभा भू्मांकन रेस 
बनी ु.६०।–  भार य सोही यभसदको सेिाराहीराई ददएको रभतभा भू्मांकन भसपारयस बनी 
ु.५०००।– भार उ्रेख बएको देषखएकोभा याज्ि दाषखरा गदाव ु.६०।– भार दाषखरा 
गयी याजव खाई भा्ने भनसाम याखेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीको स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भभभत २०७१।४।८ भा स्ऩषि भू्मांकन गने स्दबवभा राविभधक सहामक 
छवियभण ऩोखयेररे सेिाराही वि्णकुुभाय शभाव बटयाईसやग स्ऩषि भू्मांकन फाऩत 
ु.५०००।– यकभ भरई विविध यभसदको नं. ५९० को दईु रभत यभसदभ्मे कामावरमभा 
यहने रभतभा ु.६०।– य सेिाराहीराई ददन े रभतभा ु. ५०००।– उ्रेख गयी सोही 
अनसुायको याज्ि दाषखरा गयेकोभा सोही ददन भनज सेिाराहीरे उत कामावरमका रभखु 
सभऺ उजयुी गयेऩभछ भनज छवियभण ऩोखयेररे कामावरम रभखुको योहफयभा उत ु.६०।- 
रेषखएको यभसदको कामावरम रभतभा स्माई ु.५०००।– नग कामभ गयी स्ऩूणव याज्ि 
सभेत दाषखरा गयेको देषखमो।अत: भनज राविभधक सहामक छवियभण ऩोखयेररे आ्नो 
ऩदीम कतव् म एिभ  षज्भेिायी इभा्दारयताका साथ भनिावह नगयी याजव यकभ कभ दाषखरा 
गयाउने रकृभतको कामव गयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ 
फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको विवास गनुवऩने भनाभसि कायण देषखन आएकोरे भनजसやग 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा उत ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनजराई विबागीम 
कायफाही गयी सो को जानकायी मस आमोगभा ऩठाउनका राभग आमोगको भभभत 
२०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय शनीअजुवन नगयऩाभरकाको कामावरम, झाऩाका कामवकायी 
अभधकृतराई रेखी ऩठाइएको। 

(10) िादी ऩदभरार ऩयाजरुी य रभतिादी साविरी गोताभे सभेत बएको जारसाजी भदुाभा गरत 
भसपारयस ददई कानून विऩयीत कामव गने कारऩेराचोक षज्रा ढंुखकव  गा.वि.स.का त्कारीन 
सषचि भाधि याउरराई आि्मक कायफाही गनव स्फष्धत भनकामभा रेखी ऩठाउने ठहयी 
भभभत 2070।10।21 गते बएको कारऩेराचोक षज्रा अदारतको पग सराभा भनज 
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गा.वि.स. सषचिराई कायफाही गयी सोको जानकायी ददन ु बनी षज्रा विकास सभभभतको 
कामावरम, कारऩेराचोकराई रेखी ऩठाउनकुो साथग मस विषमभा छानभफन गयी आि्मक 
कायफाही गनुवऩने देषखएकोरे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगभा सभेत जानकायी 
गयाउन ुबने बएकोरे सो को जानकायी गयाइएको बने सभेत ्महोयाको उत अदारतको 
ऩर एिं पग सराको रभतभरवऩ आमोगभा रात बएको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनज भाधि 
याउररे ्थानीम ्िामि शासन भनमभािरी, 2056 को भनमभ 272 भा उष्रषखत नाता 
रभाषणत गने रवरमा य कामवविभध ऩूया गयी भृ् म ुदताव रगामतका भसपारयसहा ददनऩुने य 
्थानीम ्िामि शासन ऐन, 2055 को दपा 259 फभोषजभ नाता रभाषणत रभाणऩर 
ददनऩुनेभा सो कामवहा नगयी भनिेदनको आधायभा भार नाता रभाषणत रभाणऩर, भृ् मदुताव 
भसपारयस य नाभसायीको राभग षज्रा भारऩोत कामावरम कारऩेराचोकराई भसपारयस ददई 
कानून फभोषजभको रवरमा य कामवविभधको अिर्फन नगयी य आ्नो ऩदरे ऩारना गनुवऩने 
कतव् म ऩारना सभेत नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 3 
फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत 2072।6।1 को भनणवमानसुाय 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणभा भभभत 2068।1।1 देषख 
2068।1।10 स्भ १० ददनको फसाईभा दूयदूयफाट विविध काभरे गा.वि.स. सषचिराई 
बे्न आउन े नागरयकहारे द:ुख नऩाऊन बनी गा.वि.स.को कामावरमभा गएय ६ ददनग 
कामावरम खोरी सेिा ददएको, बोभर ऩभसव बनेय नागरयकराई द:ुख ददन नचाहेको तय भफना 
कुनग ताभरभ य अनबुिको कायण भसधं कामव् थरभा गई सेिारिाह गनुवऩने अि्था यहेको, 
गा.वि.स.सषचि, ्थानीम ऩषजकाभधकायीको हगभसमतरे विविध भसपारयस ददやदा म्तो म्तो 
रवरमा, कामवविभध य सभम सीभा याखेय भार भसपारयस गरयनऩुछव बने वकभसभको ताभरभ, 

अभबभखुीकयण कामवरभ, भनमभगत कुयाहाको कुनग ऩभन ऻान य ताभरभ नभरएको तथा 
ज्गाजभभनको दरार गने ठूरग भगयोहको जारभा ऩयेको, कुनग ररोबनभा ऩयी भसपारयस 
ददएको नबई अजानभा ग्ती बएको बने ्महोया उ्रेख गयेको देषखए ताऩभन उत 
्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनज गा.वि.स. सषचि भाधि याउरराई कानून 
फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७३।१।६ को 
भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, कारऩेराचोकराई रेखी ऩठाइएको । 

2. षशऺा भ्रारम अ्तगवत 

(1) सरावही षज्रा  रडकठ  गा.वि.स. िडा नं. ५ भा यहेको स्तोष रा.वि. फगयेज वियारमभा 
सयकायी यकभ दुु ऩमोग गयी रटाचाय गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा षशऺा 
कामावरम सरावहीका त्कारीन शाखा अभधकृत कणवफहादयु फढुाथोकी, रा.स. सभुनरकुभाय 
कुशिाहा, त्कारीन रेखाऩार हरयच्र अमावर, रेखाऩार सयु रसाद दंगार, त्कारीन शाखा 
अभधकृत ठूरोिाि ुदाहार, त्कारीन रा.स.री याजेवय रसाद चडयभसमा, त्कारीन रेखाऩार 
याभच्र ठाकुय, त्कारीन रेखाऩार विवयाज ऩोखयेर,कोष तथा रेखा भनम्रक कामावरम 
सरावहीका त्कारीन भनभभि रभखु कोष भनम्रक भानदेि ठाकुय सभेतरे अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 3 को (ख) य (छ_ िाया ऩरयबावषत 
कसयु गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७१।०७।३० को भनणवमानसुाय अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग, ऐन २०४८ को दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग 
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गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे षज्रा षशऺा 
कामावरम सरावहीका त्कारीन शाखा अभधकृत तथा हार षज्रा षशऺा कामावरम 
काठभाडंका वियारम भनयीऺक कणव िहादयु िढुाथोकी, षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीका 
रा.स. सभुनरकुभाय कुशिाहा, कोष तथा रेखा भनम्रक कामावरम सरावहीका त्कारीन 
भनभभि रभखु कोष भनम्रक तथा हार ऩनुयािेदन अदारत याजवियाज सतयीका भानदेि 
ठाकुय, षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीका त्कारीन रेखाऩार तथा हार भ्मभा्चर 
भसंचाइ विकास भडभबजन न.५ बयतऩयु षचतिनका हरयच्र अमावर,  षज्रा षशऺा कामावरम 
सरावहीका रेखाऩार सयु रसाद दगार, षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीका त्कारीन शाखा 
अभधकृत तथा हार षज्रा षशऺा कामावरम कारऩेरा्चोकका सहामक षज्रा षशऺा 
अभधकायी ठूरोिाि ुदाहार, षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीका त्कारीन रा.स. तथा हार 
षज्रा षशऺा कामावरम यडतहटका वियारम भनयीऺक री याजेवय रसाद चडयभसमा,  षज्रा 
षशऺा कामावरम सरावहीका त्कारीन रेखाऩार तथा हार षज्रा विकास सभभभत धनषुाका 
याभच्र ठाकुय,  षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीका त्कारीन रेखाऩार तथा हार  भहारेखा 
भनम्रकको कामावरम अनाभनगयका विवयाज ऩोखयेरराई विबागीम कायफाहीको राभग 
आमोगको भभभत २०७२।४।१३ को भनणवमानसुाय अष्तमायिारा सभऺ रेखी ऩठाइएको। 

(2) गरत रवरमाफाट षशऺक भनमषुत तथा ऩद्थाऩन गयी नेऩार सयकायराई हाभन नो्सानी 
ऩयु    माई रटाचाय गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा षशऺा कामावरम, फाやकेका 
षज्रा षशऺा अभधकायी देिे्रयाज खनाररे तारकु भनकामको भनदेशन ऩारना नगयी 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३(छ) फभोषजभ अनषुचत कामव 
गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७१।९।२८ को भनणवमानसुाय भनजसやग ्ऩटीकयण 
भाग गरयएकोभा उत  ्ऩटीकयणभा भनजरे भभभत २०६८।८।२ भा बएको दयफ्दी 
भभरान कामवदरको भनणवम गरत बएको बने स्फ्धभा आपूराई थाहा नबएको य ऺेरीम 
षशऺा भनदेशनारम, सखेुतको च.नं. ६५५ भभभत २०७१।१।१४ को ऩरका स्फ्धभा कुनग 
ऩभन जानकायी रात नबएको बनी उ्रेख गयेको ्महोया स्तोषजनक नदेषखएको हुやदा 
षज्रा षशऺा कामावरम, फाやकेका षज्रा षशऺा अभधकायी देिे्रयाज खनारराई विबागीम 
कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।४।१३ को भनणवमानसुाय षशऺा भ्रारमभा रेखी 
ऩठाइएको ।   

(3) भा्मभभक रथभ रेणीभा फढुिाका राभग षशऺा भनमभािरी २०५७ को भनमभ ३९क (१) 
को देहाम (घ) फभोषजभ भा.वि. दितीम रेणीभा १८ िषव ऩ ु् नऩुने रािधान बएकोभा िीयगंज 
उ.भ.न.ऩा. १७ ष्थत री भस्ाथव भा.वि. (िीयगंज षचनी कायखाना) भा कामवयत 
रधाना्माऩक री जगनाथ भतिायीको दितीम रेणी कामभ बएको कुनग ठोष आधाय रभाण 
भफना भनजको दितीम रेणीभा २२ िषव ७ भवहना ४ ददन अिभध वकटान गयी षशऺा सेिा 
आमोगभा ऩठाई षज्रा षशऺा कामावरम ऩसावका त्कारीन क््मटुय अऩयेटय शिनभ 
रीिा्ति, वियारम भनयीऺक ददनेशकुभाय गडड, वियारम भनयीऺक षशिजीरसाद य षज्रा 
षशऺा अभधकायी री रभोदकुभाय शाहरे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग, ऐन २०४८ 
को दपा ३ को देहाम (ख) य (छ) िाया ऩरयबावषत कसयु गयेको देषखएकोरे आमोगको 
भभभत २०७१।११।२९ भनणवमानसुाय भनजहासやग ऐनको दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण 
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भाग गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएकोरे भनजहाराई 
विबागीम कायफाहीको राभग आमोगको भभभत २०७२।४।२० को भनणवमानसुाय षशऺा 
भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको।  

(4) नेऩार यावरम राथभभक वियारम शंकयऩयु कुडुिा-१ फायाराई भनकासा बएको सयकायी 
अनदुान यकभ वहनाभभना/दुु ऩमोग गयेको बने ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा षज्रा षशऺा कामावरम, फायाका रोत्मषत रभोदकुभाय मादिरे षशऺा ऐन य 
भनमभािरी फभोषजभ तोवकएको ऩदीम कतव् म सही ाऩभा ऩारना गनव नसकेको, वियारमको 
भनमभभत अनगुभन गनव नसकेको तथा भनणवम िा आदेश गदाव फा्मा्भक ाऩरे अऩनाउनऩुने 
कामवविभध तथा कतव् म ऩूणवाऩभा भनिावह नगयेका कायणफाट नग उत वियारमरे थऩ कऺा 
सचारन अनभुभत एिं अनदुान यकभ भनकासा सभेत रात गयेको हुやदा भनजरे अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३(ख) य (छ) फभोषजभ अनषुचत कामव 
गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७१।९।१३ को भनणवमानसुाय ऐनको दपा ११ 
फभोषजभ ्ऩटीकयण सोभधएकाभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणभा वियारम भनयीऺणभा जाने 
गयेको, flash Report आपूरे ऩेश गने गयेको त्म ्िीकाय गयेको तय वियारमको स्ऩूणव 
कामवको षज्भेिायी वियारम भनयीऺकको नहनुे बने भनजको ्ऩटीकयण जिाप षचिफु् दो एिं 
स्तोषजनक नबएकोरे भनज रभोदकुभाय मादिराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी 
विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।८।१४ को भनणवमानसुाय षशऺा विबागभा 
रेखी ऩठाइएको।   

(5) षशिगंगा भन.भा.वि. उभाव, कग रारीभा अंरजेी विषमको याहत षशऺक कयायभा भनमषुत गने 
स्फ्धभा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ षशिनायामण याना, षज्रा षशऺा कामावरम, 

कग रारीका रोत ्मषत हरयकृ्ण ऩ्त य उत वियारमका रधाना्माऩक जहुायीरार 
चडधयीरे षज्रा षशऺा कामावरम, कग रारीरे ददएको भनदेशन फभोषजभ फा्मा्भक ाऩरे 
अऩनाउनऩुने कामवविभध य रवरमा कानूनस्भत ाऩभा ऩारना नगयी य आ्नो ऩदको रकृभत 
अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् महा जाभनजानी एिं षज्भेिायीऩूिवक ऩारना नगयी 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (ख) य (छ) को 
अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत 2072।8।13 को भनणवमानसुाय 
भनजहासやग ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणभा वियारम 
षज्राको राभीण ्थानभा यहेको, वियारमको ऩयीऺाभा सष्भभरत ऩयीऺाथीहा दगुवभ 
ऺेरफाट ऩयीऺाभा सहबागी हनु आएकारे गाやस, फासको सभ्मा हनुे य दोरो ददन शभनफाय 
सभेत ऩयेको तथा ्मि्थाऩन सभभभतको दफाफ सभेतको कायणफाट सोही ददन अ्तिावतावको 
कामव अगाभड फढाइएको य अ्तिावतावको अंक गणनाको स्फ्धभा षज्राभा विगतदेषख नग 
ऩदऩूभतवको राभग 25 ऩूणावकको नग अ्तिावताव भरने अ्मास बएको बनी ऩशे गयेको ऩाईमो 
।तथाऩी भनजहुरे षशऺा सेिा आमोग भनमभािरी, 2057 को भनमभ 20 फभोषजभको विभध 
य रवरमा विऩयीत भरषखत ऩयीऺाको नभतजा रकाशन नग नगयी अ्तिावताव भरएको य 
अ्तिावतावको अंक गणना गदाव सभेत षशऺा सेिा आमोग भनमभािरी, 2057 को भनमभ 22 
फभोषजभको ्मि्थाहा ऩारना नगयेको कायणफाट ्ऩटीकयण स्तोषजनक देषखएन। अतः 
षज्रा षशऺा कामावरम, कग रारीका रोत ्मषत हरयकृ्ण ऩ्त य षशि गंगा भन.भा.वि.उभाव, 



    118 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

कग रारीका रधाना्माऩक जहुायीरार चडधयीराई विबागीम सजाम गनव य वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ षशिनायामण यानाराई षज्रा षशऺा सभभभत भापव त कानून 
फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी अ्म आि्मक कायफाही गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, कग रारीराई रेखी ऩठाइएको ।   

(6) री देिी भन.भा.वि., पूरफायी-३, ता्रेजङुका भनभभि रधाना्माऩक इ्ररसाद गुु ङरे 
वियारम भभवत, शडचारम भनभावण, छारिृषिको यकभ, षशऺक, षशषऺका तथा कभवचायीको 
तरफ बिा सभेत जाभनजानी वहनाभभना गयी भभभत २०७०।४।२० गतेदेषख भभभत 
२०७२।२।१९ गतेस्भ (१ िषव ११ भवहना) वियारमभा अनऩुष्थत यहेकोभा आमोगफाट 
छानभफन बएको थाहा ऩाएऩभछ वियारम भभवत स्बाय, शडचारम भनभावण य छारिृषिको 
ु.३,२९,९२०।-, वियारमका षशऺक, षशषऺका य कभवचायीको तरफ बिा फाऩतको 
ु.२,४६,७७१।- सभेत ज्भा ु.५,७६,१९२।- स्फष्धत ्मषतराई वपताव य 
वियारमको खाताभा ज्भा गयेको बएताऩभन उत कामव अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३(छ) फभोषजभको अनषुचत कामव देषखएकोरे भनज षशऺक 
इ्ररसाद गुु ङराई आमोगको भभभत २०७२।४।१४ को भनणवमानसुाय ्ऩटीकयण भाग 
गरयएकोभा भनजको ्ऩटीकयणको जिाप विषमि्त ु य त्मब्दा पयक यहेको य 
स्तोषजनक नबएकोरे री देिी भन.भा.वि., पूरफायी- ३, ता्रेजङुका त्कारीन भनभभि 
रधाना्माऩक एिं षशऺक इ्ररसाद गुु ङराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी 
विबागीम कायफाही गरय ्मसको जानकायी आमोगभा ऩठाउन आमोगको भभभत 
२०७२।१२।२३ को भनणवमानसुाय षशऺा भ्रारम, भसंहदयफाय, काठभाडंभा रेखी 
ऩठाइएको । 

(7) आदशव उ्च भा्मभभक वियारम, गऩवन, सखेुतका त्कारीन रधाना्माऩक खभुरसाद 
राभभछानेरे एस.एर.सी.भा अनिुीणव वियाथीहाफाट यकभ भरई उिीणव बएको रभाणऩर 
उऩर्ध गयाई अभनमभभतता गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनज 
रधाना्माऩक खभुरसाद राभभछानरेे एस.एर.सी. ऩयीऺाभा पेर बएका वियाथीहाराई 
एस.एर.सी. ऩयीऺा उिीणव बएको हो, होइन बने मवकन नग नगयी चारयभरक रभाणऩर ददई 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (ख) य (छ) 
फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत 2072।6।17 को 
भनणवमानसुाय भनजसやग सोही ऐनको दपा दपा 11(1) फभोषजभ ७ (सात) ददनको ्माद ददई 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणको जिापभा चारयभरक रभाणऩर 
ददएको ्िीकाय गयेको, झयुाइएको बने भनजको बनाई स्तोषजनक नदेषखएको य 
अनसु्धान तहवककातफाट भनजरे अनषुचत कामव गयेको ऩवुट बगयहेको हुやदा भनज त्कारीन 
रधाना्माऩक खभुरसाद राभभछानरेाई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम सजाम 
गनव आमोगको भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, सखेुतभा रेखी 
ऩठाइएको ।  

(8) भसयहा षज्रा, भाडय गा.वि.स. ष्थत रारजी सकु्तरा भा.वि. का रधाना्माऩक षशिकुभाय 
मादिरे भा.वि. याहत दयफ्दीभा रवरमा नऩु्  माई षशऺक रभे्रकुभाय मादिराई भनमषुत 
गयेको उजयुीका विषमभा अनसु्धान हुやदा भनजरे षशऺा भनमभािरी, २०५९ रे तोकेको 
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रवरमा य कामवविभधको ऩारना नगयी वियारमभा षशऺक भनमषुत गने गयाउने कामव गयी 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (ख) य (छ) 
फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।८।१३ को 
भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन,  २०४८ को दपा ११ फभोषजभ 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएकोरे भनज र.अ. 
षशिकुभाय मादिराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩयुा गयी विबागीम कायफाही सजाम गनव 
आमोगको भभभत २०७३।१।१३ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, भसयहाराई रेखी 
ऩठाइएको ।  

(9) कयपोक विया भष्दय उ्च भा्मभभक वियारम, ऩचक्मा, इराभका ऩूिव रधाना्माऩक रभे 
साऩकोटारे षज्रा षशऺा कामावरम, इराभको जोडकोष अनदुान य रो्साहन अनदुान फाऩत 
भभभत 2066 असायभा ४ कोठे बिन भनभावणाथव भनकासा बएको ु.9,88,568।- कुनग 
बडभतक संयचना नफनाई गगयकानूनी ढंगरे एकरडटी ाऩभा खचव गयेको य भनज रभे 
साऩकोटारे रधाना्माऩक/राचामव ऩदको षज्भेिायी भरंदा वियारमको खाताभा यहेको ु. 
24,78,104।66 सचारक सभभभतको भनणवमभफना एकरडटी ाऩभा वहनाभभना गयी रटाचाय 
गयेको हुやदा कायफाही गयी ऩाउや बने ्महोयाको उजयुीको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा बिन 
भनभावणका भनभभि षज्रा षशऺा कामावरम, इराभसやग मोजना स्झडता बएको अि्थाभा 
भनकासा यकभफाट बिन भनभावण कामव नगयी वियारमराई आभथवक संकट ऩयेको बनी आपूभा 
हुやदग नबएको अभधकाय रमोग गयी वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको भनणवम नबई तरफ बिा 
शीषवकभा यकभा्तय गयी या्ऩसराई साऩटी उऩर्ध गयाउन,े उ्च भा्मभभक वियारम 
तथा या्ऩसका षशऺक कभवचायीहाको तरफ बिा बतुानी गने कामव गयी भनज 
रधाना्माऩक/राचामव रभे साऩकोटारे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 
को दपा ३ को देहाम (क) य (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको 
भभभत 2073।1।13 को भनणवमानसुाय सोही ऐनको दपा 11 फभोषजभ भनजसやग ्ऩटीकयण 
भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनज रभे 
साऩकोटाराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत 
२०७३।१।३ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, इराभराई रेखी ऩठाइएको ।  

(10) जनता रा.वि. छघये, पूरफरयमा, भसयहाका त्कारीन र.अ. अनडठी भषुखमारे वियारमको दईु 
कोठे बिन भनभावण गदाव यकभ वहनाभभना गयी अभनमभभतता गयेको बने सभेत ्महोयाको 
उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात हुやदा भनजरे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन,२०४८ को दपा ३(छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको 
भभभत 2०७२।१०।१७ भा ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण 
स्तोषजनक नदेषखएको भनज अनडठी भषुखमाराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी 
विबागीम कायफाही सजाम गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को भनणवमानसुाय 
षज्रा षशऺा कामावरम, भसयहाराई रेखी ऩठाइएको।  

(1१) धनकुटा षज्रा ष्थत उियऩानी राविभधक षशऺारमका रभखुरे भफना विऻाऩन ्थामी 
षशऺक भनमषुत गयेको, कभवचायी राभो सभमस्भ कयायभा भनमतु गयेको, ्टोय वकऩय 
वटकायाभ याईरे केही वियाथीको बनाव शु् क याजव कोषभा दाषखरा नगयेको, षशऺारमको 
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ऩयुाना साभरी, ज्ताऩाताको भफना टे्डय भफरी गयेको, षशऺारमको राभग भनभावण गयेको 
खानेऩानीको भोटय ठेकेदाय य षशऺारमको भभरेभतोभा ऩयुानो जडान गयी हार भफभरएको बने 
सभेतका उजयुीहाका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षशऺारम रभखु याभनायामण मादि, रेखा 
अभधकृत जीिननाथ देिकोटा य ्टोयवकऩय वटकायाभ याईरे जाभनजानी फा्मा्भक ाऩरे 
अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयेको, सेिा कयायभा कभवचायी भनमषुत गदाव, सिायी साधन 
भभवत तथा भारसाभान खरयद गदाव सािवजभनक खरयद ऐन,2063 य ऐ. भनमभािरी, 2064 
को ्मि्थाहा ऩारन नगयेको य षशऺारमको स्ऩषि भफरी गदाव आभथवक ऐन तथा 
भनमभािरी ऩारना नगयेको, वियाथी बनाव शु् क सभमभा नग षशऺारम खाताभा ज्भा नगयेको 
य आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ (ख) य (छ) फभोषजभको अनषुचत 
कामव गयेको देषखएकोरे भनजहासやग आमोगको भभभत  भभभत 2073।1।5 को भनणवमानसुाय 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेको  ्ऩटीकयण जिाप स्तोषजनक 
नदेषखएकोरे रभखु याभनायामाण मादि, रशासकीम अभधकृत जीिननाथ देिकोटा य 
्टोयवकऩय (क््मटुय अऩयेटय) वटकायाभ याईराई रचभरत कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया 
गयी विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७३।२।१८ को भनणवमानसुाय राविभधक 
षशऺा तथा ्मािसावमक ताभरभ ऩरयषदराई रेखी ऩठाइएको ।  

3. सूचना तथा सचाय भ्रारम अ्तगवत 
(1) हेटंडा नगयऩाभरकाभा विभबन अभनमभभतता बएको बने उजयुी स्फ्धभा अनसु्धान गदाव 

हेटंडा नगयऩाभरकाका त्कारीन कामवकायी अभधकृत बयतफहादयु ढंुगानारे ्थानीम ्िामि 
शासन भनमभािरी, २०५६ (चडथो संशोधन सवहत) को भनमभ २१७ को उऩभनमभ १(क) भा 
यहेको ्मि्थाको उ्रंघन गयी भभभत २०६७।१०।७ भा बानबुत थऩभरमाराई भाभसक 
ु.१५,५९०।- ऩारयरभभक ददने गयी भसधं सूचना अभधकृत ऩदभा भनमषुत ददई अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ दपा ३ को ख्ड (ख) य (छ) फभोषजभ अनषुचत 
कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।२।२५ को भनणावमानसुाय भनज त्कारीन 
कामवकायी अभधकृतसやग अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११ 
फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ्ऩटीकयणभा, बानबुत थऩरीमा ज्तो मो्म, 

अनबुिी य सऺभ ्मषतराई कयायभा भनमषुत गयेय भगरे सं्थाराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएको 
छगन, पाइदा नग ऩ ु्  माएको छु तय कयायभा भनमषुत गदाव ्थानीम ्िामि शासन भनमभािरी, 
२०५६ (चडथो संशोधन) भा बएको ्मि्था असािधानीिश रवुट बएको बनी ्िीकाय 
गयेको ऩाइमो। नगयऩाभरकाको कामवकायी अभधकृत ज्तो षज्भेिाय ्मषतरे कानूनी 
्मि्थाको उ्रंघन गयी सूचना अभधकृत ऩदभा भनमतु गयेको य भनजरे ऩेश गयेको 
्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएको हुやदा हेटंडा नगयऩाभरकाका त्कारीन कामवकायी अभधकृत 
हार सूचना तथा सचाय भ्रारमका उऩसषचि बयतफहादयु ढंुगानाराई विबागीम कायफाही 
गनव आमोगको भभभत २०७२।४।३२ को भनणवमानसुाय सूचना तथा संचाय भ्रारमभा रेखी 
ऩठाइएको ।   

४. ्िा््म भ्रारम अ्तगवत 

(1) षज्रा ्िा््म कामावरम डडेरधयुारे आ.ि. २०६९।७० य २०७०।७१ भा  औषधी, 
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उऩकयण य भारसाभान खरयद गदाव सूचीकृत नग नबएका पभवहाफाट  औषधी, उऩकयण य 
भारसाभान खरयद गरयएको, फोरऩर छ्ने उदे्मरे टुराटुरा ऩायी दयबाउऩरको भा्भमफाट 
औषधी उऩकयण तथा भारसाभानहा खरयद गयी अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा आ.ि. २०७०।७१ भा औषधी खरयदभा ु.१¸२६¸०४¸६००।- भनकासा 
बएकोभा ु.७२¸७०¸३६३।- को औषधी टे्डय रवरमाफाट य ु.५३¸३४¸२३७।- को 
सोझग खरयद गरयएको साथग सोही आ.ि. भा भेभसनयी औजाय खरयदभा ु.१२¸४४¸८८५।- 
भनकासा  बएकोभा सो फयाफयकग  उऩकयणहा सोझग खरयद गयेको देषखन आमो।उत 
कामावरमरे खरयद गयेका औषधी, उऩकयण तथा भारसाभानहा रचभरत सािवजभनक खरयद 
ऐन¸२०६३ तथा सािवजभनक खरयद भनमभािरी¸२०६४ को फषखवराऩ हनुे गयी खरयद गयी 
त्कारीन कामावरम रभखु रयता ब्डायी जोशी य रेखाऩार टोररसाद ऩोखयेररे आ्नो 
ऩदीम दावम्ि भनिावह गदाव फा्मा्भक ाऩभा ऩरयऩारना गनुवऩने रवरमा ऩूणव ाऩभा अिर्फन 
नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगको ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (ख), 
(घ), (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।४।२० 
भनणवमानसुाय भनजहासやग सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा 
भनजहारे आमोग सभऺ ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे त्कारीन 
कामावरम रभखु रयता ब्डायी जोशीको हकभा विबागीम कायफाही गनव भभभत २०७२।५।१७ 
को भनणवमानसुाय ्िा््म भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको।  

(2) त्कारीन षज्रा जन्िा््म कामावरम भहोियीका रभखु सभेतको भभरोभतोभा सु् केयी बिा 
वितयण, बिन भभवत एंि औषधी खरयदभा अभनमभभतता बएकोरे कायफाही गयी ऩाउや बने 
सभेत ्महोयाको उजयुीको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा जन्िा््म कामावरम, 

भहोियीका कामावरम रभखु,  विजमकुभाय झा य रेखा रभखु कृ्णदेि साहरे सािवजभनक 
खरयद ऐन य भनमभािरीको रवरमा ऩूया नगयी ु.१,२०,००,०००।- फयाफयका औषधीहा 
फजायफाट सोझग खरयद गयी आ्नो ऩदीम दावम्ि भनिावह गदाव फा्मा्भक ाऩभा ऩारना 
गनुवऩने रवरमा ऩूणवाऩभा अिर्फन नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा ३ को (ख) य (छ) फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको 
भभभत २०७१।११।२९ को भनणवमानसुाय भनजहाराई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को ११ फभोषजभ ्ऩ् टीकयण भाग गरयएकोभा त्कारीन कामावरम 
रभखु विजमकुभाय झारे ्ऩटीकयणभा सभमभग फजेट तथा कामवरभ रात हनु नसकेकोरे 
िषावतको सभमभा फाढीको रकोऩफाट उ्ऩन हनु स्ने भहाभायीराई ्मानभा या्दग 
जनदफाफराई थे्न नसकी फजायफाट सोझग औषधीहा खरयद गयी वितयण गरयएको हो बने 
्महोया उ्रेख गयेको य त्कारीन रेखा रभखु कृ्णदेि साहरे छोटो सभमको फाफजदु 
्थानीम विकास अभधकायीको अ्मऺताभा फसेको सिवदरीम संमर सवहतको संमतु फगठकरे 
थोक दय येटभा औषधीहा खरयद गने भनणवम बएकोरे औषधीहा खरयद गयी जनताको ्मान 
जोगाउने कामव गरयएको ब् ने ्महोया उ्रेख गयेको बए ताऩभन कामावरम रभखु य रेखा 
रभखु ज्तो नेऩार सयकायको षज्भेिाय ऩदभा कामवयत यार सेिकहारे नेऩार कानूनरे 
तोकेको विभध य रवरमाराई अिर्फन गयी वििीम अनशुासन कामभ यानऩुने षज्भेिायी य 
कतव् म बएकोभा सभम अबाि य जनदफाफराई थे्न फजायफाट सोझग खरयद गयी कानूनी 
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रवरमा अनसुाय खरयद गनव नसवकएको बने हचिुा य गगयषज्भेिायीऩूणव भरषखत ्ऩटीकयण 
ऩेश गयेको य उत ्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएकोरे त्कारीन कामावरम रभखु 
विजमकुभाय झाको हकभा कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम सजाम गनव 
आमोगको भभभत २०७२।५।३१ को भनणवमानसुाय ्िा््म भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको।   

(३)  नायामणी उऩ-ऺेरीम अ्ऩतार िीयग्जका षचवक्सक डा्टय पाुक अहभद भभकयानीरे 
कामावरमभा राभो सभम अनऩुष्थत यही एकग  ऩटक हाषजय गयेको य काठभाडंष्थत 
भेभडकेमय अ्ऩतारभा भफयाभी जाやच गयेको ददनभा सभेत िीयग्जष्थत कामावरमभा हाषजय 
गने गयेको हुやदा आि्मक कायफाही गयी ऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भनजरे नायामणी उऩऺेरीम अ्ऩतार िीयग्जभा अनऩुष्थत यहेको अिभधको 
हाषजय गयी ु.72165।60 बतुानी भरई आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने 
ऩदीम कतव् म ऩारना नगयेको देषखएकोरे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

2048 को दपा 11 फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे भेभडकेमय अ्ऩतार 
काठभाडंभा भफयाभी जाやच गयेको ददन ऩभन नायामणी उऩऺेरीम अ्ऩतार िीयग्जभा हाषजय 
गयी तरफ बिा भरएको त्मराई ्िीकाय गदれ दोहोयो हाषजयी गयेको अिभधको तरफ 
बिाको यकभ याजव दाषखरा गयेको ्ऩटीकयणभा उ्रेख गयेको य हाषजयी कऩीभा गयेको 
हाषजयी कसयी बमो थाहा बएन बनी ददएको जिाप स्तोषजनक नदेषखएकोरे कानून 
फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाहीको सजाम गनव आमोगको भभभत 
२०७२।८।१४ को भनणवमानसुाय अष्तमायिारा सभऺ रेखी ऩठाइएको ।   

(४) काष्त फार अ्ऩतार, भहायाजगज, काठभाडंका कामावरम सहमोगी बीभरसाद ऩडुासगनीरे 
काष्त फार अ्ऩतार, भहायाजगज य ऩाटन ्िा््म विऻान रभत┌ान, रभरतऩयुभा सभेत 
दोहोयो जाभगय खाएको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनज 
बीभरसाद ऩडुासगनीरे काष्त फार अ्ऩतार भनमभािरी, 2063 को भनमभ 12.8 को 
उऩभनमभ (१) को ख्ड (घ) भा अष्तमायिाराको ऩूिव ्िीकृभत नभरई अ्मर कुनग 
रकायको नोकयी ्िीकाय गनव नहनुे बने ्मि्थाको उ्रंघन गयी अष्तमायिाराको ऩूिव 
्िीकृभत नभरई भभभत 2067।4।3 देषख भभभत 2071।12।11 स्भ काष्त फार 
अ्ऩतार, भहायाजगज, काठभाडं य ऩाटन ्िा््म विऻान रभत┌ान, रभरतऩयुभा सभेत दोहोयो 
नोकयी गयी काष्त फार अ्ऩतार भनमभािरी, 2063 को भनमभ 12.8 को उऩभनमभ (१) 
को ख्ड (घ) फभोषजभको आचयण उ्रंघन गयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग 
ऐन, 2048 को दपा ३ को देहाम (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे 
आमोगको भभभत 2072।10।17 को भनणवमानसुाय भनजसやग अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा 11 फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजफाट ऩेश 
बएको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएकोरे भनजराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी 
विबागीम कायफाही सजाम गनवका राभग आमोगको भभभत २०७३।२।१० को भनणवमानसुाय 
काष्त फार अ्ऩतार, भहायाजगज, काठभाडंभा रेखी ऩठाइएको ।  

5. अथव भ्रारम अ्तगवत 

(1) षज्रा ्िा््म कामावरम डडेरधयुारे आ.ि. २०६९।७० य २०७०।७१ भा  औषधी, 
उऩकयण य भारसाभान खरयद गदाव सूचीकृत नग नबएका पभवहाफाट  औषधी, उऩकयण य 
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भारसाभान खरयद गरयएको, फोरऩर छ्ने उदे्मरे टुराटुरा ऩायी दयबाउऩरको भा्भमफाट 
औषधी उऩकयण तथा भारसाभानहा खरयद गयी अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा आ.ि. २०७०।७१ भा औषधी खरयदभा ु.१¸२६¸०४¸६००।- भनकासा 
बएकोभा ु.७२¸७०¸३६३।- को औषधी टे्डय रवरमाफाट य ु.५३¸३४¸२३७।- को 
सोझग खरयद गरयएको साथग सोही आ.ि. भा भेभसनयी औजाय खरयदभा ु.१२¸४४¸८८५।- 
भनकासा  बएकोभा सो फयाफयकग  उऩकयणहा सोझग खरयद गयेको देषखन आमो।उत 
कामावरमरे खरयद गयेका औषधी, उऩकयण तथा भारसाभानहा रचभरत सािवजभनक खरयद 
ऐन¸२०६३ तथा सािवजभनक खरयद भनमभािरी¸२०६४ को फषखवराऩ हनुे गयी खरयद गयी 
त्कारीन कामावरम रभखु रयता ब्डायी जोशी य रेखाऩार टोररसाद ऩोखयेररे आ्नो 
ऩदीम दावम्ि भनिावह गदाव फा्मा्भक ाऩभा ऩरयऩारना गनुवऩने रवरमा ऩूणव ाऩभा अिर्फन 
नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगको ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (ख), 
(घ), (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।४।२० 
भनणवमानसुाय भनजहासやग सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा 
भनजहारे आमोग सभऺ ऩेश गयेको ्ऩटीकयणको जिाप स्तोषजनक नदेषखएकोरे 
त्कारीन रेखाऩार टोररसाद ऩोखयेरको हकभा विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत 
२०७२।५।१७ को भनणवमानसुाय भहारेखा भनम्रण कामावरमभा रेखी ऩठाइएको। 

(2) त्कारीन षज्रा जन्िा््म कामावरम भहोियीका रभखु सभेतको भभरोभतोभा सु् केयी बिा 
वितयण, बिन भभवत एंि औषधी खरयदभा अभनमभभतता बएकोरे कायफाही गयी ऩाउや बने 
सभेत ्महोयाको उजयुीको स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात हुやदा षज्रा जन्िा््म 
कामावरम, भहोियीका कामावरम रभखु,  विजमकुभाय झा य रेखा रभखु कृ्णदेि साहरे 
सािवजभनक खरयद ऐन य भनमभािरीको रवरमा ऩूया नगयी ु.१,२०,००,०००।- फयाफयको 
औषधीहा फजायफाट सोझग खरयद गयी आ्नो ऩदीम दावम्ि भनिावह गदाव फा्मा्भक ाऩभा 
ऩरयऩारना गनुवऩने रवरमा ऩूणव ाऩभा अिर्फन नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को (ख) य (छ) फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे 
आमोगको भभभत २०७१।११।२९ को भनणवमानसुाय भनजहाराई अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को ११ फभोषजभ ्ऩ् टीकयण भाग गरयएकोभा त्कारीन 
कामावरम रभखु विजमकुभाय झारे ्ऩटीकयणभा सभमभग फजेट तथा कामवरभ रात हनु 
नसकेकोरे िषावतको सभमभा फाढीको रकोऩफाट उ्ऩन हनु स्ने भहाभायीराई ्मानभा 
या्दग जनदफाफराई थे्न नसकी फजायफाट सोझग औषधीहा खरयद गयी वितयण गरयएको हो 
बने ्महोया उ्रेख गयेको य त्कारीन रेखा रभखु कृ्णदेि साहरे छोटो सभमको 
फाफजदु ्थानीम विकास अभधकायीको अ्मऺताभा फसेको सिवदरीम संमर सवहतको संमतु 
फगठकरे थोक दय येटभा औषधीहा खरयद गने भनणवम बएकोरे औषधीहा खरयद गयी 
जनताको ्मान जोगाउने कामव गरयएको ब् ने ्महोया उ्रेख गयेको बए ताऩभन कामावरम 
रभखु य रेखा रभखु ज्तो नेऩार सयकायको षज्भेिाय ऩदभा कामवयत यार सेिकहारे 
नेऩार कानूनरे तोकेको विभध य रवरमाराई अफर्फन गयी वििीम अनशुासन कामभ 
यानऩुने षज्भेिायी य कतव् म बएकोभा सभम अबाि य जनदफाफराई थे्न फजायफाट सोझग 
खरयद गयी कानूनी रवरमा अनसुाय खरयद गनव नसवकएको बने हचिुा य गगयषज्भेिायीऩूणव 
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भरषखत ्ऩटीकयण ऩेश गयेको य उत ्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएकोरे त्कारीन रेखा 
रभखु कृ्णदेि साहको हकभा कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम सजाम गनव 
आमोगको भभभत २०७२।५।३१ को भनणवमानसुाय भहारेखा भनम्रक कामावरमभा रेखी 
ऩठाइएको ।   

(3) षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, फाजयुाका त्कारीन रेखाऩार गजे्रफहादयु खरीरे चोयी 
भदुाभा थनुाभा यहेका त्कारीन गा.वि.स. सषचि याभरसाद जोशीको नाभभा ऩूयग तरफ बिा 
भनकारी आधा आपंरे भरए याखेको तथा भनज याभरसाद जोशी यभाना भरई अ्म कामावरमभा 
गइसकेऩभछ सभेत भनजको नाभभा तरफ बिा भनकारी आपंरे भरई याखी आ्नो ऩदको 
रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारन नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको 
देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७१।११।२९ को भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण सोभधएकोभा भनज 
रेखाऩार गजे्रफहादयु खरीरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणभा जिापभा गा.वि.स. सषचि याभरसाद 
जोशीरे भभभत २०७०।६।१५ देषख रागू हनुे गयी यभाना भरएको बने जानकायी रेखा 
पाやटभा रात हनु नआएको कायण भनजको नाभभा ऩसु भवहनास्भको तरफ बिा षझवकन 
गएको हो भनज यभाना बग गइसकेको बने थाहा बएऩभछ सो यकभ षज्रा विकास सभभभतको 
कामावरमको खाताभा ज्भा गरयददएको हुや बनी उ्रेख गयेको बएताऩभन अकावको नाभको 
तरफी बयऩाईभा भनज ्िमंरे द्तखत गयी यकभ फझुी भरएको देषखन आएफाट भनजरे 
ददएको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएकोरे भनज रेखाऩार गजे्रफहादयु खरी उऩय कानून 
फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाहीको सजाम गनवको राभग भहारेखा भनम्रक 
कामावरमभा आमोगको भभभत २०७२।८।१४ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।   

(4) भवहरा तथा फारफाभरका कामावरम, भोयङका त्कारीन रेखाऩार याजे्र सिेुदीरे भवहरा 
तथा फारफाभरका विबागरे काठभाडंभा सचारन गयेको मोजना तजुवभा गो┌ीभा बाग भरन 
जाやदा कामावरम रभखुको वकते द्तखत गयी दोहोयो बिा फझुी अभनमभभतता गयेको बने 
उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनज रेखाऩार याजे्र सिेुदीरे अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (क) य (छ) फभोषजभको अनषुचत 
कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत 207२।1।1५ को भनणवमानसुाय ्ऩटीकयण भाग 
गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनज त्कारीन 
रेखाऩार याजे्र सिेुदीराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम सजाम गनवका 
राभग आमोगको भभभत २०७३।३।१५ को भनणवमानसुाय भहारेखा भनम्रकको 
कामावरमराई रेखी ऩठाइएको ।  

6. बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारम अ्तगवत 

(१) नाऩी कामावरम बतऩयुभा कामवयत उभाका्त मादि सभेतका ्मषतहाको भभरोभतोभा 
अनभधकृत ाऩभा योषजना रे┌ य रभोदकुभाय मादिराई सयकायी काभकाज रगाई 
अष्तमायको दुु ऩमोग गयेको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भसुटाय-६¸बतऩयु 
फ्ने योषजना रे┌ य यडतहट गा.वि.स.-८¸ सतयी फ्ने रभोदकुभाय मादिरे नाऩी कामावरम 
बतऩयुभा जंषजयदाय ऩदभा काभकाज गनव ऩाउや बने ्महोयाको भनिेदन सभेत ददई 
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कामावरमभा नाऩी सिेऺक धभव ्म्जनकायसやग फसी न्सा रेस गने य भनजहारे गयेको रेस 
न्साराई सिेऺक धभव ्म्जनकाय सभेतरे रभाषणत गने तथा भनजहारे गयेको ्म्तो 
कामवराई कामावरम रभखुरे भडन ाऩभा सहभभत ददई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (क) य (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको 
देषखएकोरे आमोगको भभभत 207२।1।1५ को भनणवमानसुाय ऐनको दपा ११ फभोषजभ  
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा  सिेऺक धभव ्मजनकायरे ददएको ्ऩटीकयण षचि फु् दो नग 
यहेको तय कामावरम रभखु च्र भसंह विटरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएको¸ 
भनजरे आपू कामावरम रभखुको षज्भेिायी भरएय फसेको अि्थाभा कामावरमभा बइयहेको 
अिगधाभनक य गगयकानूनी कामव रभत सहभभत जनाएको तथा ्म्तो कामवको कही ं कतग 
अष्िकाय गयेको नदेषखएकोरे भनजराई विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत 
२०७२।५।१७ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको। 

(२) भारऩोत कामावरम, इराभभा कामवयत कभवचायीहाको भभरेभतोभा ऋणी होभरसाद का्रे य 
धनी टठफहादयु ऩा्डे बएको य.नं.५८९ भभभत २०७०।५।३० को याजीनाभा ऩास गदाव 
्मूनतभ भू्मांकनब्दा कभ भू्म ु.२,00,000।- भार याखी याजव छरी गयेकारे 
कायफाही गयी ऩाउや बनी टेभरपोन भापव त रात उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भारऩोत 
कामावरम, इराभफाट भभभत 2070।5।30 भा य.नं.589 को भरखत ऩारयत गदाव भारऩोत 
अभधकृत दातायाभ षघभभये, नामफ सु् फाहा कुररसाद देिान य गोवि्द भतभभष्सना तथा 
खरयदाय अभतृफहादयु कुや ियरे आपूराई रात अभधकाय स्फष्धत कानून, भनणवम िा आदेश 
विऩयीत अकれ  उदे्म िा कामवभा रमोग गयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोषजभ आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने 
ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी अनषुचत कामव गयेको ऩाइएकोरे आमोगको भभभत 
2072।4।15 को भनणवमानसुाय भनजहासやग ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा दातायाभ षघभभये,  
कुर रसाद देिान य गोवि्द भतभभष्सनाफाट ऩेश हनु आएको ्ऩटीकयणको जिापभा 
आपूहारे रचभरत ऐन, कानून फभोषजभ आ्नो ऩदीम षज्भेिायी फहन गयेको बने सभेत 
्महोयाको उ्रेख हनु आएको य भनजहा याज्ि यकभ वहनाभभना गने कामवभा संर्न 
यहेको बने अि्था सभेत भभभसरफाट नदेषखंदा भनजहाका हकभा हार केही गरययहन ु
ऩयेन।सोही ऩारयत याजीनाभा भरखतको ्मूनतभ भू्मांकन अंक भबडाउने कामवभा संर्न 
यहेका खरयदाय अभतृफहादयु कुや ियफाट ऩेश हनु आएको ्ऩटीकयण जिापभा ्मूनतभ 
भू्मांकनब्दा कभ थगरी अंक याखी भरखत ऩारयत गयी याजव वहनाभभना गयेको विषमभा 
्ऩट जिाप ददन नसकेको य भनजफाट ऩेश हनु आएको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएको 
हुやदा भनजको सेिा, सभूहसやग स्फष्धत ऐन, कानूनहा फभोषजभको रवरमा अिर्फन गयी 
भनज खरयदाय अभतृफहादयु कुや ियराई विबागीम कायफाहीको सजाम गयी आमोग सभेतराई 
जानकायी गयाउन आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा 
्मि्था विबागभा रेखी ऩठाइएको। 

(३) भारऩोत कामावरम ाऩ्देहीभा कयडता गा.वि.स.िडा नं. ९ख को वक.नं. ३९० ऺेरपर ०-
०-१९ को ज्गाराई ०-१२-५ फनाई भारऩोत कामावरम य नाऩी कामावरम, ाऩ्देहीरे कुनग 
रवरमा ऩूया नगयी कभवचायीहाको भभरोभतोभा ज्गा ऩास गरयददएको बने ्महोयाको 
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रभतिेदन (उजयुी) का स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भारऩोत कामावरम, ाऩ्देहीका भारऩोत 
अभधकृत याधे्माभ फ्मार, ना.स.ु भभनफहादयु रे┌, ना.स.ु योभनाथ ऻिारी य क््मटुय 
अऩयेटय ऋवषयाभ अजेर तथा नाऩी कामावरम, ाऩ्देहीका नाऩी सबेऺक याजे्ररार 
रीिा्ति सभेतरे अ्िबाविक ाऩभा फढ ज्गाको स्फ्धभा वट्ऩणी उठाई रभखु 
भारऩोत अभधकृत (कामावरम रभखु) सभऺ ऩेश गयी कानूनस्भत ाऩभा भनणवम गनुवऩनेभा सो 
नगयी फा्मा्भक ाऩरे अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयी भभरोभतोभा ज्गा ऩास 
गरयददई आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म जाभनजानी ऩारना नगयी 
अनषुचत कामव गयेको देषखएको हुやदा आमोगको भभभत २०७२।४।१९ को भनणवमानसुाय 
भनजहासやग अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११(१) फभोषजभ 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण जिापहा स्तोषजनक देषखन 
नआएकोरे भनजहा भारऩोत कामावरम, ाऩ्देहीका भारऩोत अभधकृत याधे्माभ फ्मार, 
ना.स.ु भभनफहादयु रे┌, ना.स.ु योभनाथ ऻिारी य क््मटुय अऩयेटय ऋवषयाभ अजेर तथा 
नाऩी कामावरम, ाऩ्देहीका नाऩी सबेऺक याजे्ररार रीिा्तिराई आमोगको भभभत 
२०७२।१०।२९ को भनणवमानसुाय विबागीम सजामको राभग अष्तमायिारा सभऺ रेखी 
ऩठाइएको। 

(4) नाऩी शाखा, बतऩयुका अभभन रभोदकुभाय साह सभेतरे भभरेभतोभा रेस ऩेऩयभा वकते 
द्तखत य ऩटक ऩटक वकते केयभेट गयी झयुाई आधाय भफना फढी भोर ऩने भूरफाटोको 
ज्गा ऩास गयाउन खोजेकोरे कायफाही गरयऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा बतऩयु षज्रा फारकोट गा.वि.स. िडा नं. २ ष्थत वक.नं. २२५८ 
ऺेरपर ०-१४-२ को आशतुोष वर्टसवको नाभभा ज्गाधनी कामभ बई एन.आई.भड.भस. 
डेबरऩभे्ट फंक भर. को नाभभा योका यहेको ज्गाभ्मे उिय ऩषिभतपव फाट ०-३-२-० 
ज्गा वकिाकाट गने गयी पुकुिा बई भभभत २०७१।८।२४ भा ददने आशतुोष वर्टसवका 
तपव फाट शीतर शाह य भरने षज्रा भहोियी, रीऩयु-८ फ्ने नतुन कुभायी मादिफीच भफरी 
गनव यषजरेशन कागज तमाय बएकोभा ज्गाको तपव  वििाद बई दाता रोऩाइटय शीतर 
शाहको अनयुोधभा सो भरखत फदय बई हार काठभाडं षज्रा अदारतभा रेनदेन भदुा ऩयी 
योका याखेको अि्था देषख्छ।सो ज्गाको वकिाकाट गदाव रेभसङ ऩेऩयभा हारो योहफयभा 
बएको वक.का. दठक छ  बनी ददने भरन ेदिुग ऩऺरे ह्ताऺय गनुवऩनेभा उष्रषखत ्मि्थाको 
ऩारना नगयी नाऩी कामावरम, बतऩयुका सबेऺक (या.ऩ.अनं.रथभ रा.) रभोदकुभाय साहरे 
रेस तमाय गयेको य नाऩी अभधकृत अयवि्दकुभायरे रभाषणत गयेको देषख्छ। वकिा काटको 
आदेश बएऩभछ वकिाकाट गयी कामभ बएका वकिाहा छुटग रेभसङ ऩेऩयभा उताय गयी 
वकिाकाट रेस दईुरभत तमाय गने य सो रेसभा भरने ददने दिुग ऩऺ, अभभन, भनयीऺक य शाखा 
रभखुफाट सहीछाऩ गयाई दिुग रभत भरखतसやगग भारऩोत कामावरम ऩठाउनऩुने बने नाऩी शाखा 
एिं नाऩी गोवया कामवविभध, २०६० को दपा २.१.१० भा ्मि्था बएकोभा सो 
्मि्थाको ऩारना नगयी नाऩी कामावरम, बतऩयुका सबेऺक य नाऩी अभधकृतरे जाभनजानी 
भनणवम गदाव फा्मा्भक ाऩरे अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयी य आ्नो ऩदको 
रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे 
आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय नाऩी कामावरम, बतऩयुका नाऩी 
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सबेऺक रभोदकुभाय साह य नाऩी अभधकृत अयवि्दकुभायरे अनषुचत कामव गयेको हुやदा 
भनजहासやग अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११ (१) फभोषजभ 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे नाऩी 
कामावरम, बतऩयुका सबेऺक रभोदकुभाय साह य नाऩी अभधकृत अयवि्दकुभायराई कानून 
फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाही सजाम गनव आमोगको भभभत २०७३।१।५ 
को भनणवमानसुाय अष्तमायिारा सभऺ रेखी ऩठाइएको ।  

(5) षज्रा फा्रङु, भफहुや गा.वि.स. िडा नं. ४ ष्थत वक.नं. ६९४ को सािवजभनक गडचय ज्गा 
्मषतको नाभभा दताव गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
सकुु्िासी सभ्मा सभाधान आमोग, षज्रा सभभभत, फा्रङुफाट जाभनजानी आ्नो अभधकाय 
नबएको ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गयी गयाई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

2048 को दपा ३ को देहाम (क) फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे सो ज्गा 
दताव गने गयाउने कामवभा संर्न नाऩी विबागका नाऩी अभधकृत देिफहादयु राभभछाने तथा 
बिन भनभावण तथा स्बाय भडभबजन कामावरम, अनाभनगयका इष्जभनमय अभयफहादयु थाऩासやग 
आमोगफाट भभभत २०७२।१०।१७ भा भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग 
ऐन, 2048 को दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे ददएको 
्ऩटीकयण जिाप स्तोषजनक नदेषखएकोरे नाऩी विबागका नाऩी अभधकृत देिफहादयु 
राभभछानेको हकभा कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम सजाम कायफाही गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।१३ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था 
भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको।  

(6) फाया षज्रा ष्थत मनुाइटेड विकास फंक भरभभटेडको नाभभा ृवट फ्धक बएको ज्गा 
पुकुिा गयी ्मषतको नाभभा भारऩोत कामावरम फायाका कभवचायीरे नाभसायी गयेको बने 
सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा फाया षज्राष्थत त्कारीन याभऩयु 
खेराहा िडा नं.-८ ष्थत वक.नं. ११९,२०६ य २१० को ज.वि. ०-१८-५ हयेयाभ भसंह 
बटयाईको नाउやभा दताव यहेको ज्गा का.भ.न.ऩा.-३४ ष्थत िासकुी रेड क्सवनरे मनुाइटेड 
विकास फंक भरभभटेडफाट ऋण भरन भधतो ्िाऩ भारऩोत कामावरम, फायाभा ृवटफ्धक 
ऩारयत गयाएकोभा कामावरमफाट फंकराई ज्गा योका यहेको बनी ऩराचाय गयेको तय योका 
अभबरेख यषजटयभा सो ्महोया नजनाइएका कायण योका गरयएको ज्गा अकれ  ्मषत 
भयभछमादेिी तेभरनको नाउやभा याजीनाभा भरखत ऩारयत देषखमो।भारऩोत भनमभािरी, २०३६ 
को भनमभ ५ (घ) भा रचभरत कानून फभोषजभ ्थावऩत कुनग फंक, वििीम सं्था िा ्थानीम 
भनकामरे आ्नो आभथवक कायोफायको भसरभसराभा कुनग घय, ज्गा योका यान रेखी ऩठाएभा 
भारऩोत कामावरमरे सो घय, ज्गा कसगराई फेचभफखन गनव िा अा कुनग रकायरे हक 
ह्ता्तयण गनव नऩाउने गयी योका वकताफभा जनाई अभधकृत ्तयको कभवचायीफाट रभाषणत 
गयी योका गनुवऩनेछ बनी उ्रेख बएकोभा।उत ्मि्था भारऩोत कामावरम, फायाफाट 
ऩारना बएको देषखएन।योका गने गयाउने कामवभा संर्न यहेका कभवचायी त्कारीन ना.स.ु 
य्जन षघभभयेरे योकाको जानकायी भार ददई योका यषजटयभा उ्रेख नगयेको य 
अनसु्धानको रभभा बएको फमानभा सभेत भनजरे अ्म्त बीडबाड य पाやटिाराको 
विवासको कायण आपूफाट उत कामव हनु गएको बनी उ्रेख गयेको हुやदा भनज नामफ 
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सु् फा (हार शाखा अभधकृत भारऩोत कामावरम, भस्धऩुा्चोक) य्जन षघभभयेरे जाभनजानी 
आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने कामव, कतव् म ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (घ) फभोषजभको अनषुचत कामव 
गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७३।१।१३ भनणवमानसुाय भनजसやग अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग 
गरयएकोभा ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे हार षज्रा भारऩोत कामावरम, 

भस्धऩुा्चोकभा कामवयत शाखा अभधकृत य्जन षघभभयेराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया 
गयी विबागीम कायफाही गनव/गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।१८ को भनणवम अनसुाय 
बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारम, भसंहदयफायभा रेखी ऩठाइएको । 

(7) भसंहदयफाय हाताभबर यहेको षशऺा तथा खेरकुद भ्रारम य संघीम भाभभरा तथा ्थानीम 
विकास भ्रारमको बिन भनभावणभा भसंहदयफाय सषचिारम ऩनु: भनभावण सभभभतरे अभनमभभतता 
गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुी भनिेदनको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भसंहदयफाय 
सषचिारम ऩनु: भनभावण सभभभतका त्कारीन रेखा अभधकृत एकयाज भगयीरे षशऺा तथा 
खेरकुद भ्रारमको बिन भनभावण कामवको १६ औ ंRunning bill बतुानी गदाव सो ब्दा 
ऩवहरे बतुानी बएका Running bill हाभा फढी यकभ बतुानी बए नबएको मवकन गयेय 
भार बतुानी गनुवऩनेभा सो नगयी फढी यकभ बतुानी गयी जाभनजानी आ्नो ऩदको रकृभत 
अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म भनिावह नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे भनज 
रेखा अभधकृत एकयाज भगयीराई आमोगको भभभत २०७३।१।२९ को भनणवमानसुाय 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११ को उऩदपा (१) 
फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक 
नदेषखएकोरे भसंहदयफाय सषचिारम ऩनु: भनभावण सभभभतका त्कारीन रेखा अभधकृत एकयाज 
भगयी (हार रेखा अभधकृत, यावरम ब-ूउऩमोग आमोजना, भ्म फानेवय काठभाडं) राई 
रचभरत कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत 
२०७३।२।२५ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारम, भसंहदयफाय, 

काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको ।  

7. रभ भ्रारम अ्तगवत 

(1) नकरी तथा स््माइएका कागजातहाफाट भेनऩाियहारे िगदेषशक योजगाय विबागका 
कभवचायीहाको भभरेभतोभा िगदेषशक योजगायभा काभदायहा ऩठाएको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा ऩूिव तथा अष्तभ रभ ्िीकृभत रदान गने कामवभा कागजात ुज ु गने 
कभवचायीहा टा.ना.स.ु केशियाज ढंुगाना, ना.स.ु सूमवरसाद ये्भी, ना.स.ु च्रदेि बट, ना.स.ु 
मादि साऩकोटा, ना.स.ु याभदि चडरागाई, ना.स.ु कभर भयाभसनी, ना.स.ु र्भी ब्डायी, 
ना.स.ु भभररार रइुटेर, ना.स.ु शेयफहादयु ख्का, त्कारीन ना.स.ु हार शाखा अभधकृत 
फस्त नेऩार, अष्तभ रभ ्िीकृभत भन्सा (ष्टकय) रदान गने कामवभा भबसा अनराइन चेक 
गने कभवचायीहा क््मटुय अऩयेटय अभय भहया, ड्फयफहादयु वि.क. य क््मटुय अभधकृत 
रभे शभाव, ऩूिव रभ ्िीकृभतका राभग कागजातहा ठीक छ बनी भनदेशक सभऺ पाइर ऩेश 
गने शाखा अभधकृतहा नानीयाभ थाऩा, येण ु भसंह ठकुयी य जगदीशच्र षशिाकोटी, अष्तभ 
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रभ ्िीकृभत पाइर सदय गयी भन्सा रदान गने शाखा अभधकृतहा ऩु् कय फ्नेत, 

याजकुभाय के.सी., भभनयाज ऩडडेर य ऻाननाथ ढकार तथा ऩूिव रभ ्िीकृभत रदान गने 
कभवचायीहा भनदेशक कभर ब्डायी, भनदेशक ऩिनकुभाय भतभष्सना य भनदेशक 
नायामणरसाद रयसार सभेतरे रभ ्िीकृभतका रागी ऩेश हनु आएका कागजहा दुु ्त 
तरयकारे ुज ुचेक जाやच गनुवऩनेभा रटाचायज्म कामवराई ररम ऩु् ने गयी राऩयफाही ढंगफाट 
हचिुाको बयभा कागज चेक जाやच भसपारयस तथा ्िीकृत गयी कुनग भनणवम िा आदेश गदाव 
फा्मा्भक ाऩरे अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारन नगयी आ्नो ऩद एिं तोवकए फभोषजभ 
षज्भेिायीको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग, ऐन २०४८ को दपा ३ को (ख) य (छ) िाया ऩरयबावषत अनषुचत कामव 
गयेको देषखन आएकोरे आमोगको भभभत २०७१।११।२७ को भनणवमानसुाय ्ऩटीकयण 
भाग गरयएकोभा सो भ्मे शाखा अभधकृत येण ु भसंह ठकुयी य शाखा अभधकृत भभनयाज 
ऩडडगररे सेिाफाट अिकाश रात गरयसकेको बने ्महोया िगदेषशक योजगाय विबागको भभभत 
२०७२।३।१८ को ऩरफाट खु् न आएकोरे भनजहा उऩय केही गरययहन ऩयेन।अ्म 
कभवचायीहाको हकभा भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनज 
कभवचायीहा टा.ना.स.ु केशियाज ढंुगाना, ना.स.ु सूमवरसाद ये्भी, ना.स.ु च्रदेि बट, ना.स.ु 
मादि साऩकोटा, ना.स.ु याभदि चडरागाई, ना.स.ु कभर भयाभसनी, ना.स.ु र्भी ब्डायी, 
ना.स.ु भभररार रइुटेर, ना.स.ु शेयफहादयु ख्का, त्कारीन ना.स.ु हार शाखा अभधकृत 
फस्त नेऩार, क््मटुय अऩयेटय अभय भहया, क््मटुय अऩयेटय ड्फयफहादयु वि.क य 
क््मटुय अभधकृत रभे शभाव, शाखा अभधकृत नानीयाभ थाऩा, शाखा अभधकृत जगदीशच्र 
षशिाकोटी, शाखा अभधकृत ऩु् कय फ्नेत, शाखा अभधकृत याजकुभाय के.सी., शाखा अभधकृत 
ऻाननाथ ढकार, भनदेशक कभर ब्डायी, भनदेशक ऩिनकुभाय भतभष्सना य भनदेशक 
नायामणरसाद रयसार सभेतराई विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।५।३१ 
को भनणवमानसुाय िगदेषशक योजगाय विबागराई रेखी ऩठाइएको। 

8. ऊजाव भ्रारम अ्तगवत 

(1) षज्रा विकास सभभभत क्चनऩयुरे आ.ि. 2070।71 का राभग ऩश ुचडऩामा भनकासी कय 
उठाउने ठेकाभा भनमभ विऩयीत ठेका ्िीकृत गयेको बने उजयुी स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
षज.वि.स. क्चनऩयुरे भभभत 2070।2।28 भा ऩषिभ नेऩार दग भनक ऩभरकाभा सूचना 
रकाशन गयी ऩश ुचडऩामा भनकासी कय ठेकाका राभग टे्डय आवान गयेकोभा उत कामवको 
राभग ८ िटा दताविारा पभवहारे र्ताि ऩेश गयेको ऩाइमो।र्ताि ऩेश गयेका पभवहा 
भ्मे सोनी क्सर्सनरे एउटा र्तािभा ु.६,३५,०००।-, अको र्तािभा 
ु.३,३८,५००।- य बगिती स. भभररे एउटा र्ताि ु.३,९७,७७७।- य अको र्तािभा 
ु.३,४७,७७७।- उ्रेख गयी एउटग पभवको नाभफाट २/२ िटा र्तािहा ऩेश गयेका य 
उत र्तािहाराइव फोरऩर भू्मांकन सभभभतरे ्िीकाय गयी ती र्तािहाको सभेत 
भू्मांकन गयी ु.6,35,000।- को र्ताि ऩेश गने सोनी क्सर्सनको र्ताि 
सफगब्दा फढी बएकोरे सो र्तािराइव ्िीकाय गने गयी भभभत 2070।3।22 भा गयेको 
भसपारयसराइव षज्रा विकास सभभभत क्चनऩयुका ्थानीम विकास अभधकायी र्भण 
ढकाररे भभभत 2070।4।19 भा ्िीकृत गयेको ऩाइमो।सयकायी कामावरमरे आवान 
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गयेको फोरऩर सूचनाभा एउटा पभवरे एउटा भार र्ताि ऩेश गनव ऩाउने कानूनी ्मि्था 
यहेकोभा षज.वि.स. क्चनऩयुरे एउटग पभवका २/२ िटा र्तािहा ्िीकाय गयी उत 
फोरऩरहाराई फोरऩर भू्मांकन सभभभतरे भू्मांकन गयी सोही २/२ िटा र्ताि ऩेश गने 
भ्मेको सोनी क्सर्सनरे ऩेश गयेका र्तािराइव ्थानीम विकास अभधकायी र्भण 
ढकाररे ्िीकृभत रदान गयी भनजरे आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम 
कतव् म एिं कामवविभध ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा ३(ख)(छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको हुやदा भनजराई अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा १२ फभोषजभ विबागीम कायफाही गने रमोजनाथव 
सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे आमोग सभऺ ऩेश 
गयेको ्ऩटीकयण षचि फु् दो नदेषखएको य भनज हार वियतु विकास विबाग विजरुीफजायभा 
दयफ्दी कामभ बग कामवयत यहेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।५।३१ को 
भनणवमानसुाय विबागीम कायफाही गयी सो को जानकायी आमोगभा गयाउन ऊजाव भ्रारमराइव 
रेखी ऩठाइएको।   

9. बडभतक ऩूिावधाय तथा मातामात भ्रारम अ्तगवत 

(1) भडभबजन सडक कामावरम काठभाडं-2, टेकुका इष्जभनमय रभरजन खनार सभेतरे याभ 
सागय वि्डसव पभव भापव त काठभाडं उऩ्माकाको ठेका नं.13 अ्तगवत भरिेणी भागव 
दहचोकभा 80 भभटय सडक कारोऩरे गये फाऩत घूस/रयसित भाग गयेको उजयुीको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत कामवको ठेका ऩाएको याभसागय वि्डसवको ्माद थऩ 
भनिेदनहाभा केही नफोरी ्माद सवकएको ठेकाका ठेकेदायसやग 2072 रािण 7 गते साथग 
वप्डभा ऩगुी एउटग गाडीभा पकी होटेरभा फ्ने, ठेकेदायरे सि-इष्जभनमय गोवि्द गगयेराई 
ुऩगमाや ददन थारेऩभछ उऩ्रो दजावको कभवचायीको हगभसमतरे भनिावह गनुवऩने बभूभका भनिावह 
नगयी कुनग रभतवरमा नजनाई फावहरयने ज्ता कामव गयी भनजाभती सेिा ऐन, 2049 को दपा 
55 भा उ्रेषखत आचयण ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

2048 को दपा 3(छ) फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत 
2072।4।17 को भनणवमानसुाय सोही ऐनको दपा 11 फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग 
गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणभा स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनज रभरजन 
खनारराई विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।६।१ को भनणवमानसुाय बडभतक 
ऩूिावधाय तथा मातामात भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको। 

10. िन तथा ब-ूसंयऺण भ्रारम अ्तगवत 

(1) गडयीशंकय संयऺण ऺेरका कभवचायीहाको भभरेभतोभा जभडफटुी रगामतका िन ऩगदािाय 
विनाश बएको बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा गडयीशंकय संयऺण ऺेर आमोजना, 
दोरखाका आमोजना रभखु स्मनायामण शाहरे नेऩार याजऩर बाग ५ (ख्डा ६०, सं्मा 
३८) भभभत २०६७।९।२६ भा रकाषशत िन तथा ब–ूसंयऺण भ्रारमको सूचना अनसुाय 
संकरन, उऩमोग, भफरी वितयण, ओसायऩसाय य विदेश भनकासीको राभग रभतफ्ध रगाइएको 
याउ (Lichean Spp) को भनकासी अनभुभत ददई आपूराई नबएको अभधकायको रमोग गयी 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३(क) फभोषजभ अनषुचत कामव 
गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।४।२० को भनणवमानसुाय भनजसやग ऐनको दपा 
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११ फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणको जिापभा याउ 
रभतफष्धत जभडफटुीको सूचीभा यहेको जानकायी नबएकोरे भनकासी ददएको बने उ्रेख 
गयेको ऩाइमो । नेऩार याजऩरभा रकाषशत बएको सूचना जानकायी नबएको बने भनजको 
्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएकोरे भनज स्मनायामण शाहराई विबागीम कायफाही सजाम 
गयी जानकायी गयाउन आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय अष्तमायिारा िन 
तथा ब-ूसंयऺण भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको। 

(2) ऩसाव ि्मज्त ुआयऺका रभखु संयऺण अभधकृत भनरा्फय भभर सवहतको र्मऺ संर्नताभा 
उत आयऺभबरका दजवनづ ाखहा अिगध ाऩभा कटान गरयएको य सो स्फ्धभा िन तथा 
ब-ूसंयऺण भ्रारमिाया गदठत छानभफन सभभभतरे भनज भभरराई दोषी ठहय गदれ भ्रारम य 
विबागभा रभतिेदन ददए ऩभन ्मस उऩय कुनग कायफाही नबएको सभेत ्महोयाको सभाचाय 
विभबन ऩरऩभरकाभा छावऩएको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा ऩसाव ि्मज्त ुआयऺभबरको अिगध 
िन पडानी स्फ्धभा आयऺका रभखु संयऺण अभधकृत भनरा्िय भभर य सहामक संयऺण 
अभधकृत ऩशऩुभत अभधकायीरे स्बावित घटनाको ऩूिावनभुान गनव नसकेको, भातहतका 
कभवचायीहाको रबािकायी सऩुयीिेऺण गनव नसकेको, घटनाभा आशंका गरयएका गोठारो 
भानफहादयु ऩरुाभीराई वहयासतभा नभरई षज्भा रगाउやदा बागेको ज्ता कामवहा गयी 
आ्नो ऩदीम षज्भेिायी अनाुऩको दावम्ि ऩूया नगयी य गेभ ्काउटहा िस्त ्मडऩान,े 
कुभाय ढंुगाना य नायामणकुभाय फाभनमाやरे िन पडानीका विषमभा रात सूचनाहा सभमभग 
भाभथ्रो अभधकायीस्भ ऩयु    माउन ेऩदीम षज्भेिायी अनाुऩको कतव् म ऩूया नगयी अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३(छ) फभोषजभको अनषुचत कामव 
गयेकोरे सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ आमोगको भभभत २०७२।५।१ को भनणवमानसुाय 
भनजहासやग ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा रभखु संयऺण अभधकृत भनरा्फय भभर भभभत 
२०७१।३।२६ गतेदेषख रागू हनु ेगयी अभनिामव अिकाश बइसकेको बनी ऩसाव ि्मज्त ु
आयऺफाट रेखी आएको हुやदा गेभ ्काउट िस्त ्मडऩाने, गेभ ्काउट कुभाय ढंुगाना य 
गेभ ्काउट नायामणकुभाय फाभनमाやरे जंगरी हािीरे सयकायी घय ऩारिुा हािीराई आरभण 
गने हुやदा ्मस सभमभा हािीसायेरे जंगरी हािी बएभतय रगजान नभानेको, िषावतभा झाडी 
फढेको य ढडीका कायण हाभी ऩगदर ग्ती गनव जान स्बि नबएको साथग कामावरमफाट 
फयाफय रसय उयोग फ्द गनव ऩराचाय गयेको हुやदा सहामक संयऺण अभधकृत ऩशऩुभत 
अभधकायीरे हाभीराई बार भवहनादेषख भनहयीको भस्ऩानी भडउटी खटाउनबुएका कायण काठ 
कटानी बएको फायेभा अनभबऻ बमं बने सभेतको ्महोयाको राम: एकग  भभरान ्महोयाको 
्ऩटीकयण ऩेश गयेका य भभभसर संर्न कागजात अ्ममन गदाव सभेत ्ऩटीकयण ्महोया 
स्तोषजनक देषखएको हुやदा भनजहाको हकभा हार केही गरययहन ऩयेन।सहामक संयऺण 
अभधकृत ऩशऩुभत अभधकायीको हकभा जाभनजानी आ्नो ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी अनषुचत 
कामव गयेको त्म ्थावऩत बई ऩेश गयेको ्ऩटीकयण सभेत स्तोषजनक नयहेको हुやदा भनज 
सहामक संयऺण अभधकृत ऩशऩुभत अभधकायीराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी 
विबागीम कायफाही गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को भनणवमानसुाय िन तथा 
बसंूयऺण भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

(3) षज्रा िन कामावरम, कग रारी अ्तगवत धनगढी येज ऩोटका सहामक िन अभधकृत 
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याभनायामण मादिरे िन ऺेरको ज्गा खनजोत गयी िन अभतरभण गयेको भदुाका 
अभबमतुसやग घूस भरई भनजराई थनुा भतु गयेको य भदुा नचराएको बने ्महोयाको 
उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनजरे जाभनजानी भनणवम गदाव फा्मा्भक ाऩरे 
अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयेको, आ्नो तजभफजी अभधकाय फदभनमतसाथ एिं 
्िे्छाचायी ाऩभा रमोग गयेको य आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम 
कतव् म सभेत ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन,  २०४८ को दपा ३ 
को देहाम ख्ड (ख), (घ) य (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको 
भभभत २०७२।४।२० को भनणवमानसुाय भनजसやग अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा 11 फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा उत ्ऩटीकयण स्तोषजनक 
नदेषखएकोरे भनजराई रचभरत कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाही गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।१० को भनणवमानसुाय िन तथा ब-ूसंयऺण भ्रारमभा 
रेखी ऩठाइएको ।  

(4)  निरऩयासी षज्रा फेभनभषणऩयु गा.वि.स.िडा नं.५ ष्थत झयना साभदुावमक िन उऩबोता 
सभभभतका ऩदाभधकायीहारे उत साभदुावमक िन ऺेरका काठ अनभधकृत ाऩभा कटानी 
गयेकोरे स्फष्धत ्मषतहाराई कायफाही गयी ऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुीका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा इराका िन कामावरम, सदわ, निरऩयासीका कामावरम रभखु यिी्र 
षज.सी., िन कामव सहमोगी हेभरार साऩकोटा तथा िन यऺक गोभफ्दफहादयु यानारे आ्नो 
ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी राऩयफाहीऩूिवक काभ 
कायफाही गयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन,  २०४८ को दपा ३ को देहाम 
ख्ड (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।४।१९ 
को भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११(१) 
फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा ्ऩटीकयण स्तोषजनक देषखन नआएकोरे भनजहा 
इराका िन कामावरम, सदわ, निरऩयासीका कामावरम रभखु यिी्र षज.सी., िन कामव सहमोगी 
हेभरार साऩकोटा तथा िन यऺक गोभफ्दफहादयु यानाराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया 
गयी विबागीम सजाम गनवका राभग आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय 
अष्तमायिारा सभऺ रेखी ऩठाइएको ।   

(5) डडे्धयुा षज्राको आभरतार गा.वि.स. अ्तगवत भेरगाजा बने ्थानभा िन कभवचायीहा 
सभेतको भभरेभतोभा अिगध काठ कटान गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा से्टय िन 
कामावरम, जोगफढुाका त्कारीन कामावरम रभखु एिं सहामक िन अभधकृत सयेुशच्र भड.सी. 
य इराका िन कामावरम, आभरतारका त्कारीन कामावरम रभखु एिं सहामक िन अभधकृत 
दानफहादयु रे┌रे आ्नो ऩदीम कतव् म य षज्भेिायी अनाुऩको कामव नगयी राऩयफाहीऩूिवक 
काभ कायफाही गयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन,  २०४८ को दपा ३ को 
देहाम देहाम ख्ड (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत 
२०७२।५।३१ को भनणवमानसुाय भनजहासやग सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ ्ऩटीकयण 
भाग गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनजहा 
सयेुशच्र भड.सी. य दानफहादयु रे┌राई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम 
कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७३।१।७ को भनणवमानसुाय िन तथा ब-ू संयऺण 
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भ्रारम, काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको ।   
11. खानऩेानी तथा सयसपाई भ्रारम अ्तगवत 

(1) डोटी षज्रा भडुबया गा.वि.स. ष्थत साभदुावमक खानेऩानी उऩबोता सभभभतका अ्मऺ  रारफहादयु 
भहया सभेतरे खानेऩानी आमोजनाभा ऩाइऩ तथा वपवटङ खरयदका नाभभा पजी भफर ऩशे गयी राख  ं
यकभ रटाचाय गयेकोरे उत रटाचायभा संर्न कभवचायी य राविभधक सभेतराई आि्मक कायफाही गयी 
वहनाभभना यकभ असरु उऩय सभेत गयी ऩाउや बने उजयुीको स्फ् धभा अनसु्धान हुやदा डोटी षज्रा 
भडुबया गा.वि.स. ष्थत खानेऩानी आमोजनाको रागत इष्टभेट अनसुाय ५५ िटा धाया उ्रेख बएकोभा 
४६ िटा धायाहा भार भनभावण बएको,  १४ िटा धायाफाट ऩानी नआएको,  कुनग धायाभा ऩाइऩ राइन नग 
वि्ताय नबएको,  ९ िटा धायाहा फ्दग नफनेका य इष्टभेट फभोषजभ ऩाइऩ जभभनभभुन ऩनेु काभ सभेत 
नबएको अि्थाभा उत खानऩेानी आमोजनाराई कागजी ाऩभा कामव स्ऩन बएको बनी भभभत 
२०६७।१२।२९ भा झठुा रभतिेदन तमाय गयी त्कारीन इकाई रभखु ऩूणवरसाद उऩा् माम,  
त्कारीन इष्जभनमय याभ रखन ठाकुय य त्कारीन ओबयभसमय नियाज जोशीरे बतुानी भरन ेददन े
कामवभा संर्न बई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन,  २०४८ को  दपा ३ को देहाम (छ) 
फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।५।१ को भनणवमानसुाय १५ ददनको 
सभमािभध ददई ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहाफाट रात ्ऩटीकयणभा हार उत आमोजनाको फाやकी 
यहेको स्ऩूणव कामवहा स्ऩन बई पयपायक बएको ऩवुट बएको देषखए ताऩभन त्कारीन अि् थाभा 
उत आमोजनाको रागत इष्टभेट अनसुाय स्ऩूणव भनभावण कामव स्ऩन नबए ऩभन कामव स्ऩन बएको 
बनी गरत रभतिेदन ददन ेतथा सोही रभतिेदनको आधायभा यकभ बतुानी गयी जाभनजानी राऩयफाही 
गरयएको देषखन आएको य कामव स्ऩन नग नबई कामव स्ऩन बएको बनी रभतिेदन ऩेश बएको विषमराई 
भनजहारे अ्मथा बन सकेको सभेत नदेषखएकोरे भनजहाको ्ऩटीकयण स्तोषजनक देषखएन। अत: 
आमोजनाका त्कारीन इकाई रभखु ऩूणवरसाद उऩा् माम, त्कारीन इष्जभनमय याभरखन ठाकुय य 
त्कारीन ओबयभसमय नियाज जोशीराई आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय 
विबागीम सजाम कायफाहीको राभग अष्तमायिारा सभ  ऺरेखी ऩठाइएको । 

12. भवहरा, फारफाभरका तथा सभाज क्माण भ्रारम अ्तगवत  
(1) भवहरा तथा फारफाभरका कामावरम,  काभरकोटका भनभभि भवहरा विकास अभधकृत हभसना ऩयाजरुी 

सिुदी,  सहामक रेखाऩार भभरभ याित य सऩुयबाइजय स्झना अभधकायी सभेतको भभरोभतोभा 
भवहराहाको नाभभा आएको आ.ि. 2068/69 य आ.ि. 2069/70 का विभबन शीषवकहाको 
यकभभा ्माऩक रटाचाय गयेको बने सभेतको स्फ् धभा अनसु्धान हुやदा भवहरा तथा फारफाभरका 
कामावरम,  काभरकोटभा कामवयत त् कारीन भन. भवहरा विकास अभधकृत हभसना ऩयाजरुी सिेुदी,   
सऩुयबाइजय स्झना अभधकायी य स.रे.ऩा. भभरभ याितरे आ्नो ऩदको रकृभत अनसुायको ऩदीम कतव् म 
य षज्भेिायी ऩूया नगयेको,  सयकायी यकभ खचवको रेखा दुु ्त नयाखेको,  आभथवक कायोफाय सभमभा नग 
पयपायक नगयेको, ऩे्की पयौट सभमभग नगयेको य उजयुी ऩयेऩभछ भार भतने फझुाउन,े  पयौट गने 
गयेको देषखएको य भनज भन. भवहरा विकास अभधकृत हभसना ऩयाजरुी सिेुदी,  सऩुयबाइजय स्झना 
अभधकायी य स.रे.ऩा. भभरभ याउतको उत कामवहा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 
को दपा ३ को ख्ड (ख) य (छ) फभोषजभको अनषुचत कामवहा बए गयेको देषखंदा भनजहाराई 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा ११ फभोषजभ आमोगको भभभत 
२०७२।६।१९ को भनणवमानसुाय ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजहारे ऩेश गयेका ्ऩटीकयणहा 
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स्तोषजनक नदेषखएकोरे भवहरा विकास अभधकृत हभसना ऩयाजरुी सिेुदी, स.रे.ऩ. भभरभ 
याित य सऩुयबाइजय स्झना अभधकायीराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम 
कायफाही सजाम गनव आमोगको भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय अष्तमायिारा सभऺ 
रेखी ऩठाइएको ।   

13. सहयी विकास भ्रारम अ्तगवत 

(१)  बकू्ऩ रबावित घय-ऩरयिायराई उऩर्ध गयाउन सहयी विकास भ्रारमफाट खरयद गरयएको 
भरऩार खरयद य वितयण रवरमाभा अभनमभभतता बएको तथा ऩायदशी नबएको बने सभेत 
विषमभा अनसु्धान हुやदा सहयी विकास भ्रारमरे भभभत २०७२।१।१३ देषख भभभत 
२०७२।१।१९ स्भ भरऩार खरयद गने रभभा भरऩारकग  कायोफाय गने ्मिसामीसやग 
सभ्िम नगयी भ्रारमभा ्टेसनयी एिं भभवत रगामतका काभ गदれ आएका विभबन 
पभवहाराई भफचडभरमाको ाऩभा रमोग गयी भरऩार खरयद गयेको ऩाइमो।आऩूभतवकतावरे 
आऩूभतव गयेको भरऩारहाको रोततपव  हेदाव भाता इ्टयराइजेज रगामतका आऩूभतवकतावहारे 
अ्मभधक भाराभा ११० य १२० GSM  का भरऩारहा रभतिगव वपटको करयफ ु.४।- 
का दयरे खरयद गयी गणु्तय, ऩरयभाण, साइज, सं्मा य दय सभेत अ्िाबाविक ाऩभा फढाई 
२०० देषख २५० GSM को भरऩार आऩूभतव गयेको देखाई आऩूभतव नग नगरयएका फढी GSM 
का भरऩारको गणु्तय ऩयीऺण गनव सभेत ऩठाएको देषखमो।उत कामवभा संर्न षज्भेिाय 
अभधकायीहाभ्मे भ्रारमका सषचि अजुवनकुभाय काकीरे आपू कामवयत भ्रारमराई 
नेऩार सयकायरे सषु्ऩएको भरऩार खरयद तथा वितयण रवरमा ज्तो भह्िऩूणव षज्भेिायी 
एिं दावम्िराई स्बि बएस्भ उ्च राथभभकताभा याखी भ्रारमफाट बए गयेका 
काभकायफाहीहाको कानूनी तथा रशासभनक रवरमा ऩूया गयी ऩायदशी ढंगफाट खरयद तथा 
वितयण रवरमाको ्मि्थाऩन गनव भनमभभत ाऩभा अनगुभन, भनयीऺण तथा सऩुयीिेऺण ज्ता 
कामवहा गनुव गयाउनऩुनेभा त्रो तहका कभवचायीहाराई भडषखक षज्भेिायी ददई भनणवमाथव 
ऩेश हनु आएको मथाथव ्महोया उ्रेख नबएको वट्ऩणीको आधायभा भहारेखा ऩयीऺकको 
विबागरे भनधावयण गये फभोषजभको रे्ता कागजात भफना नग खरयद सभथवन गयी आ्नो ऩदको 
रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयेको देषखमो । ्मसगगयी सह-सषचि 
िासदेुि गयुागाざरे भरऩारको खरयद सभथवन गयाउन े रमोजनको राभग खरयद गरयएको 
भरऩारको भू्म, ऩरयभाण य गणु्तयभा अ्िाबाविक ाऩभा पयक ऩायी, सािवजभनक खरयद 
ऐन, २०६३ तथा सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ फभोषजभ खरयद सभथवन गनव 
आि्मक ऩने भफर बयऩाई रगामतका कागजातहा संर्न बए नबएको मवकन गयी खरयद 
सभथवनका राभग अष्तमायिारा सभऺ ऩेश गनुवऩनेभा आपू सभऺ ऩेश हनु आएको वट्ऩणीभा 
उ्रेषखत ्महोयाको त्मतपव  अ्ममन तथा विलषेण नग नगयी आभथवक रशासन शाखाफाट 
ऩेश बएको यामराई सभथवन गदれ गरत विियण उ्रेख बएको वट्ऩणीराई भनणवमाथव ऩेश 
गयेको देषखमो।साथग सह-सषचि श्ब ु के.सी., रभखु रेखा भनम्रक नायामण भनयडरा य 
भस.भड.ई. भनरभकुभाय डंगोररे भभभत २०७२।१।२० भा भरऩार खरयद कामवको राभग 
गदठत विशेष खरयद सभभभतको ऩदाभधकायीको हगभसमतरे िाताविाया भरऩार खरयद गदाव िाताव 
गरयएको रभाणराई भरवऩफ् नगयेको, िाताविाया आऩूभतव गने आऩूभतवकतावहाभ्मे केही 
आऩूभतवकतावहाराई भनणवम गयी आऩूभतव गनव आदेश ददएको य केहीराई भडषखक ाऩभा आऩूभतव 
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गनव भनदेशन ददई भनणवम रवरमाभा एकाऩता कामभ नगयेको, र्ताि आवान गयी भरऩार 
खरयद गने रमोजनको राभग रकाषशत सूचना फभोषजभ ऩेश हनु आएका र्तािभा उ्रेषखत 
दयराई सभमभग विलषेण गयी शीर खरयद गदाव नेऩार सयकायराई हनुे राब य ऩभछ खरयद 
गदाव हनुे हाभन-नो्सानीका विषमभा अ्ममन विलषेण नगयेको देषखमो।मसयी उष्रषखत 
ऩदाभधकायीहारे आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी 
नेऩार सयकायराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माउने फदभनमतरे कामव गयी अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३(छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको 
देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।४।२७ को भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११(१) फभोषजभ ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा 
भनजहारे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएको हुやदा आमोगको भभभत 
२०७२।८।२२ को भनणवमानसुाय भनजहाराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम 
कायफाही गनव अष्तमायिारा सभऺ रेखी ऩठाइएको। 

(2) रधानभ्री भनिास फारिुाटायभा ्िचाभरत गेट तथा बेइकर िेरयमय (Vehicle Barrier) 

भनभावण कामव गरयसकेऩभछ बतुानी भाग गदाव बिन भनभावण स्बाय भडभबजन कामावरम, 

काठभाडंका इष्जभनमय याभशयण ऺेरीरे बतुानीको यकभको 25% रे हनु आउने यकभ 
भाग गयेको बने विषमभा बएको टेभरपोन संिादको अभडमो येकडव सवहत ऩयेको उजयुीका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा इष्जभनमय याभशयण ऺेरीरे उजयुीकतावरे आमोगभा ऩेश गयेको 
भसडीभा र्ततु बएको टेभरपोन संिादभा फोरेका कुयाहा (आिाज) आ्नो बएको ्िीकाय 
गयी फमान गयेको, अनसु्धानभा फषुझएका टे्नोरोजी से्स रा.भर. का भनदेशक र्भणरसाद 
रयभार, भसव् भनभावण सेिाका अजम डंगोर, भसव्नायामण भहजवनको कागज ्महोया सभेतका 
आधाय रभाणहाफाट बिन भनभावण स्बाय भडभबजन कामावरमका इष्जभनमय याभशयण ऺेरीरे 
आ्नो ऩद ओहोदारे गनुवऩने काभ गरयददनका राभग कामावरमफाट चेकफाट यकभ बतुानी 
गये ऩिात बतुानी बएको यकभको 25% यकभ छाडेय अा यकभ भार रगजानको राभग 
सेिाराहीराई बनकेो कामवफाट अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 
3 को देहाम (छ) फभोषजभ जाभनजानी राऩयफाही गयी आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना 
गनुवऩने ऩदीम कतव् म नगयेको ऩवुट हनु आएको देषखंदा आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ 
को भनणवमानसुाय भनजसやग अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 11 
फभोषजभ 7 (सात) ददनको ्माद तोकी ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको 
्ऩटीकयणभा स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनजराई कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी 
विबागीम कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय अष्तमायिारा 
सभऺ रेखी ऩठाइएको।  

(3) षज्रा फा्रङु, भफहुや गा.वि.स. िडा नं. ४ ष्थत वक.नं. ६९४ को सािवजभनक गडचय ज्गा 
्मषतको नाभभा दताव गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
सकुु्फासी सभ्मा सभाधान आमोग, षज्रा सभभभत, फा्रङुफाट जाभनजानी आ्नो अभधकाय 
नबएको ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गयी गयाई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 

2048 को दपा ३ को देहाम (क) फभोषजभ अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे सो ज्गा 
दताव गने गयाउने कामवभा संर्न नाऩी विबागका नाऩी अभधकृत देिफहादयु राभभछाने तथा 
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बिन भनभावण तथा स्बाय भडभबजन कामावरम, अनाभनगयका इष्जभनमय अभयफहादयु थाऩाराई 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा ११ फभोषजभ आमोगको भभभत 
२०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय भनजहासやग ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा  भनजहारे 
ददएको ्ऩटीकयण जिाप स्तोषजनक नदेषखएकोरे बिन भनभावण तथा स्बाय भडभबजन 
कामावरम, अनाभनगयका इष्जभनमय अभयफहादयु थाऩाको हकभा कानून फभोषजभको रवरमा 
ऩूया गयी विबागीम कायफाही गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।१३ को भनणवमानसुाय 
सहयी विकास भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

14. भसंचाइ भ्रारम अ्तगवत 

1. २०७२ िगशाख १२ को बकू्ऩ ऩिात बकू्ऩरे ऺभत ऩगेुको भसंचाइ मोजनाहाको भभवतका 
राभग भसंचाइ विकास भडभबजन, ओखरढंुगाफाट खरयद तथा वितयण बएका ऩाइऩ सभेतका 
स्फ्धभा छानभफन कामव टोरीको रभतिेदनभा औ ं् माइएका विषमभा अनसु्धान हुやदा 
बकू्ऩफाट ऺभतर्त बएका भसंचाइ आमोजनाहा त्कार भभवत स्बाय गने बनी षज्रा 
दगिीरकोऩ उ━ाय सभभभत, ओखरढंुगाको भनणवम बएको हुやदा सो फभोषजभ गनुव बनी भभभत 
2072।2।11 भा षज्रा रशासन कामावरम, ओखरढंुगारे भसंचाइ विकास सि भडभबजन 
नं.5, ओखरढंुगाराई ऩर रेखेको देषखमो । मोजनाको ऩवहचान, भसपारयस एिं छाभनएका 
मोजनाहाको फायेभा दगिीरकोऩ उ━ाय सभभभतराई जानकायी बएको खु् न नआएकोरे स्बि 
बएस्भका विक्ऩहा सभेतको विलषेण गयी कानूनी ्मि्था एिं आधाय खरुाई भनणवम 
गनुवऩने कतव् म एिं दावम्ि बएका अभधकाय रात अभधकायी एिं ऩूिावचर भसंचाइ विकास सि 
भडभबजन नं.5, ओखरढंुगाका कामावरम रभखु भस.भड.ई. हरयनायामण मादिरे सािवजभनक खरयद 
ऐन, 2063 य सािवजभनक खरयद भनमभािरी 2064 रे भनददवट गयेका कुनग ऩभन रवरमा य 
कामवविभध नअऩनाई, भनणवमस्भ ऩभन नगयी ठाडो ऩरका आधायभा ु.68,98,041।50 
यकभ खचव गयी कृटर ्रावटक रोड्ट रा.भर. हेटंडाफाट HDPE ऩाइऩ खरयद एिं ढुिानी 
गयी वितयण गयेको देषखमो ।उत कामविाट भनज भस.भड.ई. हरयनायामण मादिरे जाभनजानी 
भनणवम िा आदेश गदाव फा्मा्भक ाऩरे अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयी अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (ख) को अनषुचत कामव 
गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत  2073।1।5 को भनणवमानसुाय भनज भस.भड.ई. 
हरयनायामण मादिराई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान ऐन, २०४८ को दपा 11 फभोषजभ 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे कानून 
फभोषजभ रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाही सजाम गनव आमोगको भभभत २०७३।३।१५ 
को भनणवमानसुाय अष्तमायिारा सभऺ रेखी ऩठाइएको ।  

15. कृवष भ्रारम अ्तगवत 

1. कृवष साभरी क्ऩनी भर. उऩशाखा कामावरम, गरुरयमा, फददवमाका उऩशाखा रभखु नयहरय 
ऩोखयेररे कामावरमको ऩखावर ब्काउने रभभा भन्केको इやटा आ्नो घयभा रमोग गयेको, 
कामावरम ऩरयसयभा यहेको भसभरको ाख कटान गयी खाइभासी षज्रा राविभधक कामावरम, 

फददवमा य षज्रा िन कामावरम, फददवमारे गयेको भू्मांकन अनसुाय हनु आउने ज्भा 
ु.७०,२९०।५२ फयाफयको सयकायी स्ऩषि वहनाभभना गयेको देषखएकोभा भनजरे 
अनसु्धानकग  रभभा वहनाभभना हनु आएको साभान फयाफयको यकभ कामावरमकग  खाताभा 
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दाषखरा गयेको बडचय ऩेश हनु आएको ऩाइमो । भनजरे वहनाभभना गयेको यकभ 
अनसु्धानको रभभा दाषखरा गये ताऩभन त्कारीन सभमभा भनजरे जाभनजानी आ्नो ऩदीम 
ओहदारे गनुवऩने कतव् म ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ 
को दपा ३ को देहाम (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखन आएकोरे भनज कृवष 
साभरी क्ऩनी भर. उऩशाखा कामावरम, गरुरयमा, फददवमाका कामभ भकुामभ उऩशाखा रभखु 
नयहरय ऩोखयेरराई आमोगको भभभत २०७३।२।१८ गतेको भनणवमानसुाय अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ११को उऩदपा (१) फभोषजभ 
्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएको । भनज 
नयहरय ऩोखयेरराई रचभरत कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी विबागीम कायफाही गनव 
आमोगको भभभत २०७३।३।२७ को भनणवमानसुाय कृवष साभरी क्ऩनी भरभभटेड रधान 
कामावरम, काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको ।  
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6.5.२ सचेत 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ को उऩदपा (१) 
भा सािवजभनक ऩद धायण गयेको ्मषतरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण आमोगराई 
स्तोषजनक नरागेभा आमोगरे भनजराई सचेत गयाउन स्ने ्मि्था छ । सोही 
अनाुऩ आमोगफाट आभथवक िषव २०७२।७३ भा सचेत गयाइएको विियण देहामभा 
उ्रेख गरयएको छ । 

१. नऩेार रटको कामावरम 

(१) एष्जर टाइ्स यावरम दगभनक ऩभरकाभा रकाषशत षज्रा रशासन कामावरम, कचनऩयुका 
त्कारीन रभखु षज्रा अभधकायी (हार सह-सषचि, नेऩार रटको कामावरम, दयफायभागव) 
ऩयशयुाभ अमावररे सयकायी ्िाभभ्िको ऺेरभबरका खमय य जाभनुका ाखहा रवरमा भभचेय 
कटान गयी ऩखावर भनभावणका रभभा अभनमभभतता गयेको बने सभेत सभाचाय एिं उजयुीका  
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनजरे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा ३ (ख) य (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे सोही ऐनको दपा ११ 
फभोषजभ आमोगको भभभत 2072।6।20 को  भनणवमानसुाय भनजसやग ्ऩटीकयण भाग 
गरयएकोभा भनजरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयणभा ठेकेदायरे ्महाやका ाखका दाउया इटा ्माउやदा 
केही रगेछन  य सो रगेफाऩत त्कार याजव ्िाऩ ु.५०००।- याजव खाताभा ज्भा 
गनव रगाएको भथएや बने भनजको ्िीकायोषत तथा अंगयऺक य ऩरकायराई दोष रगाएय 
षज्भेिायी िोध गयेको नदेषखやदा भनजको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नदेषखएकोरे भनज ऩयशयुाभ 
अमावरराई सचेत गयाउन नऩेार रटको कामावरम, दयफायभागव, काठभाडंराई आमोगको भभभत 
2072।8।13 को भनणवम अनसुाय रेखी ऩठाइएको । 

2. संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास 

 (1) यडतहट षज्रा ष्थभत गडय नगयऩाभरका कामावरमको, आ.ि. 071.072 भा  जगेडा कोषफाट 
सचारन हनु ेभनभावणस्फ्धी फोरऩर भभभत 2071.9.1 गते गोयखाऩरभा सूचना रकाषशत गयी 
30 ददनको ्माद ददइएको, 2071.10.3 भा ऩनु: गोयखाऩरभा 9 ददनभबर टे्डय खरयद य 
दताव गने ्माद, सािवजभनक खरयद ऐन य भनमभािरी विऩयीत थऩ गयेको, उजयुीकतावरे भस.नं. 
1-5 ज्भा टे्डय पभव भनमभानसुाय दताव गरयसकेको य टे्डय खो्दा भस.नं. 1-5 स्भको 
टे्डय फकुभा अंक य अऺय आपूखशुी स्फष्धत कभवचायीहासやग भभरी टे्डय फकुभा 
थऩघट गयी टे्डय अभनमभभतता गरयएको, नगयऩाभरका कामवकायी अभधकृत य ्मसभा संर्न 
कभवचायीहाराई आि्मक कायफाही गयी ऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुी भनिेदनका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा गडय नगयऩाभरका कामावरम, यडतहटरे भभभत 2071.9.1 भा 30 
ददने ्माद ददई फोरऩर खरयदस्फ्धी सािवजभनक सूचना गोयखाऩरभा रकाषशत गयेको 
देषखमो। सो फोरऩर खरयदको ्माद 9 ददन थऩ गयेको सूचना ऩनु: गोयखाऩरभा भभभत 
2071.10.3 भा रकाषशत बएको देषखमो। रथभ ऩटक सूचना रकाषशत बग सो सूचनाको 
्माद सभात बएऩभछ ऩनु: फोरऩर खरयद य ऩेश गने सूचना रकाषशत गयेको कामव 
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सािवजभनक खरयद ऐन, 2063 य सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 2064 को कानूनी ्मि्था 
विऩयीत देषखएकोरे भनज कामवकायी अभधकृत सभुनरकुभाय मादिरे जानजानी आपूराई रात 
अभधकाय सािवजभनक खरयद ऐन, 2063 य सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 2064 विऩयीत रमोग 
गयेको य आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् महा ऩारना नगयेको 
सभेत देषखन आई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 3 देहाम 
(ख) य (छ) को कामवहा गयी अनषुचत कामवहा गयेको देषखएकोरे भनज कामवकायी अभधकृत 
सभुनरकुभाय मादिराई भभभत 2072।10।17 को भनणवम अनसुाय सचेत गयाइएको ।  

2.  षज्रा राविभधक कामावरम, डडेरधयुाको विभनमोषजत फजेटफाट भ् टाभा्डड गा.वि.स. बिन 
भनभावण गनव ठेका स्झडता गने रभभा सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ ६५ 
को उऩभनमभ (३) फभोषजभ थऩ ८% कामव स्ऩादन जभानत भरनऩुनेभा सो नगयेको, भभभत 
२०७०।२।२५ गते कामव स्ऩन ्माद सभा् त बइसकेको ठेका स्झडताभा ्माद थऩ 
नबएको अि्थाभा रचभरत कानूनरे तोकेको हजवना सवहत ठेका पय पायक गनुवऩनेभा सो 
नगयी भनभावण ्मिसामीराई भोविराइजेशन ऩे्की कटाई थऩ ु.१९,८१९।- बतुानी गयेको 
बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा ठेका रवरमाभा संर्न कामावरम रभखु ई. ्माभ 
फहादयु ख्का य रेखाऩार कृ्णरसाद बट, रेखाऩार खगे्रयाज ऩष्डत, सि इष्जभनमय रभे 
कभर जोशीरे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को (ख) य 
(छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे सोही ऐनको दपा ११ फभोषजभ 
भनजहासやग ्ऩटीकयण भाग गरयएकोभा कामावरम रभखु ई. ्माभ फहादयु ख्का य 
रेखाऩार कृ्णरसाद बट, रेखाऩार खगे्रयाज ऩष्डत, सि इष्जभनमय रभेकभर जोशीरे ऩेश 
गयेको ्ऩटीकयणभा ठेकेदाय ्थानीम ्मषत बएकोरे ्थानीम ्तयभा ढंुगा, फारिुा य काठ 
उऩर्ध हनुस्न े देषखएकोरे थऩ जभानत नभरई फोरऩर ्िीकृभतका राभग भसपारयस 
गरयएको तथा ठेकेदायरे फोरऩरको ्माद सभात नहुやदग ु.६,४३,०००।- फयाियको भनभावण 
कामव स्ऩन गयेकोभा ु.२,११,८१९।- को भफरभा ु.१,९२,०००।- ऩे्की कटाइ 
ु.१९,८१९।- बतुानी ददएको, ठेका अिभध सभात बएऩभछ ऩभन कामव जायी याखेको, करयफ 
५७% कामव स्ऩन गयेकोभा ३६% फयाफय कामवको भार बतुानी गयेको बनी जिापहा 
ऩेश गये ताऩभन भनजहारे सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 
२०६४ फभोषजभका रवरमाहा ऩूया गयेको नऩाइएकोरे भनजहाको ्ऩटीकयण जिाप 
स्तोषजनक नदेषखएकोरे ई. ्माभफहादयु ख्का, रेखाऩार कृ्णरसाद बट, रेखाऩार 
खगे्रयाज ऩष्डत, सि इष्जभनमय रभेकभर जोशीराई आमोगको भभभत 2073।1।6 
भनणवमानसुाय सचेत गयाइएको ।  

3.  रभ तथा योजगाय 

रभ विबाग, भीनबिनफाट आभथवक िषव ०७१।७२ भा रभ वििाद सभाधानस्फ्धी ऺभता 
अभबिृव् ताभरभ ददन ेरभभा भहाभनदेशक यिी्र भोहन बटयाईको र्मऺ भनदेशनभा शा.अ. 
रभेयाज रइुやटेर य रेखाका कभवचायीहाको भभरेभतोभा ु. ३ राख फढी पजी भफर बऩावई 
तमाय गयी यकभ वहनाभभना गयेकोरे भनजहाभाभथ कायफाही हनु बने सभेत उजयुीका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा रभ विबागका भहाभनदेशक यिी्रभोहन बटयाई, भनदेशक िुण 
कुभाय झाや, रेखा अभधकृत घन्माभ ्मडऩान ेय शाखा अभधकृत रभेयाज रइुやटेर (हार उयोग 
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भ्रारमका) रे रभ वििाद सभाधान स्फ्धी ताभरभ संचारनका राभग भारसाभान तथा 
सेिा खरयद गदाव सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ ९,११,१२,८२ य ८५(४) 
फभोषजभ विभध, रवरमा अिर्फन नगयेको देषखमो ।उत ताभरभभा सहबागी कभवचायीहाभ्मे 
भनोजकुभाय मादि य दमान्द नेऩाररे काठभाडंफाट रभशः नेऩारगज य झाऩा जाやदाको 
्रेन वटकट संर्न नगयीकनग ्रेन बाडा बतुानी ददने कामव रभेयाज रइुやटेररे गयेकोभा 
खाता स्चारक िम भहाभनदेशक य रे.अ.रे भफना ्रेन वटकट ऩे्की पयौट गयेको 
देषखमो । साथग नेऩार सयकाय, अथव भ्रारमिाया जायी कामव संचारन भनदेषशका, २०७० रे 
भनधावयण गयेको भाऩद्ड तथा भनदेशन विऩयीत भहाभनदेशक यिी्रभोहन बटयाईरे ताभरभ 
कामवरभ उदघाटन तथा सभाऩनको अ्मऺता बिा भरएको देषखएको, विबागको सिायी साधन 
रमोग गरययहेको अि्थाभा सिायी साधन बता सभेत भरएको देषखमो । य ्मसगगयी विबागकग  
कभवचायीिम घन्माभ ्मडऩाने य िुणकुभाय झारे रषशऺक बिा उत भनदेषशकारे भनधावयण 
गयेको भाऩद्डब्दा फढी फा┒ रषशऺक सयह भरएको तथा रभेयाज रइुやटेररे फा┒ रषशऺक 
सयह रषशऺक बिाका अरािा रभतिेदन तमायी, कामवरभ संचारक तथा उ्रयेक बिाका 
ाऩभा उत भनदेषशकारे भनधावयण गयेको भाऩद्डब्दा फढी भरएको यकभ सभेत 
रेखाऩयीऺणभा फेुज ु देखाएऩिात याजव खाताभा ु.९९,१७८।- दाषखरा गरयसकेको 
देषखमो । 

साथग, सहबागी कभवचायीहाभ्मे रभ कामावरम बेयी, नेऩारगजका कायखाना भनयीऺक 
भनोजकुभाय मादिरे काठभाडंफाट नेऩारगज पवकंदा भफना वटकट ु.६७७०।- ्रेन 
बाडाफाऩत बनी यकभ फझेुको तय फसफाट गएको य  रभ कामावरम, फटुिरका कायखाना 
भनयीऺक याधे्माभ झारे फटुिरफाट काठभाडं आउने रभभा ्रेन वटकट फाऩत 
ु.२१६०।- फढी यकभ य पवकंदा ु.६०००।- नकरी वटकट ऩेश गयी रभण खचव 
फझेुको देषखमो । ्मसगगयी रभ कामावरम, वियाटनगयका कायखाना भनयीऺक भषणनाथ गोऩरे 
वियाटनगयफाट काठभाडं आउने रभभा ु.२१८०।- ्रेन वटकटब्दा फढी य पवकंदा 
्रेनफाटग गएको ददनब्दा एक ददनऩभछको ्रेन वटकट सभेत याखेय ऩनुः २१८०।- फढी 
यकभ ्रेन वटकट फाऩत फझेुको य रभ कामावरम झाऩाका भनभभि कामावरम रभखु दमान्द 
नेऩार झाऩाफाट काठभाडं आउやदा ्रेन वटकट फाऩत ु.३०६०।- फढी फझेुको तथा 
पवकंदा फसफाट गए ताऩभन भफना ्रेन वटकट ्रेन बाडा फाऩत ु.८१०५।- फझेुको 
देषखएकोभा स्फष्धत एमयराइ्सहाफाट ्रेन वटकट भबडाई हेदाव य भनजहारे फमानभा 
सभेत ्िीकाय गयेकोभा आमोगरे छानभफन थारे ऩिात भनोज कुभाय मादि, याधे्माभ झा, 
भषणनाथ गोऩ य दमान्द नऩेाररे रभशः ु.४७७०।-, ु.६६६०।-, ु.५३६०।- य ु. 
९६००।- याजव खाताभा दाषखरा गयेको देषखमो ।मसयी रभ विबागका भहाभनदेशक 
यिी्रभोहन बटयाई,  भनदेशक िुणकुभाय झा, रेखा अभधकृत घन्माभ ्मडऩान े य शाखा 
अभधकृत रभेयाज रइुやटेर (हार उयोग भ्रारम) रे सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य 
सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ तथा अथव भ्रारमिाया जायी कामव संचारन भनदेषशका, 
२०७० रे भनधावयण गयेका ताभरभ संचारनस्फ्धी भाऩद्ड तथा रािधानहा ऩणूव ाऩभा 
ऩारना गनुवऩनेभा नगयेको य रभ कामावरम फटुिर, वियाटनगय, नेऩारगज य बरऩयुका रभशः 
का.भन. याधे्माभ झा, का.भन. भषणनाथ गोऩ, का.भन. भनोजकुभाय मादि य भनभभि 
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का.र.दमान्द नेऩाररे रभण खचव भनमभािरी, २०६४ (चडथो संशोधन २०७२) फभोषजभको 
्मि्था ऩारना नगयेकोरे भनजहाराई सो स्फ्धभा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा १२(१) फभोषजभ सचेत गयाउन रभ तथा योजगाय भ्रारमराई 
आमोगको भभभत 2072।10।17 को भनणवम अनसुाय रेखी ऩठाइएको । 

3. कृवष विकास भ्रारम अ्तगवत 

(१) कृवष साभरी क्ऩनी भरभभटेडरे भड.ए.ऩी. भर खरयद गनवको राभग भभभत २०७१।२।२० 
गते रकाषशत गयेको ्रोफर टे्डयको सूचना फभोषजभ ऩनव आएका यीतऩूिवकको ्रोफर 
टे्डयहाराई यद गयी G to G फाट भड.ए.वऩ.भर खरयद गनवको राभग टे्डय भू्मांकन 
कामवदरका सद्महा नियन गडतभ, गंगाधय अमावर, केशि कुभाय ऩा्डे, वि्णरुसाद ऩोखयेर, 

उभभवरा ऩोखयेर, गोवि्द ब्डायी, अ्मतुरसाद ऩडडेर, नायामण भयाभसनीरे गयेको 
भसपारयसराई कृवष साभरी क्ऩनी भरभभटेडका त्कारीन भन.रफ्ध संचारक हार रफ्ध 
संचारक अभययाज खगयरे ्िीकृत गयी जाभनजानी आ्नो ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोषजभको 
अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे भभभत २०७२।६।१३ भा भनजहासやग ्ऩटीकयण भाग 
गरयएकोभा "कृवष साभरी क्ऩनीरे आ.ि. ०७१।७२ को कामवरभ अ्तगवत २५००० 
भे.टन भड.ए.ऩी. भर खरयदका राभग भभभत २०७१।२।२० भा ्रोफर टे्डय आवान 
गयेकोभा उत सूचना फभोषजभ ऩनव आएका फोरऩरहाको भू्मांकन गदाव Yunitianhu 

United Commerce, China को किोर अंक भस.आई.एप.Indo-Nepal Railhead डेभरबयीका 
राभग अभेरयकी डरय ५५१.७५ रभत भे.टन बई सफगब्दा कभ यहेको भथमो । ्रोफर 
टे्डय भू्मांकनकग  रभभा यहेकोभा गहुやफारीको सभम सुु  बएको य सोका राभग 
भड.ए.वऩ.भर अ्म्त ्मून यहेकोरे त्कार आऩूभतव आि्मक भथमो । ्रोफर टे्डयफाट 
रात हनुे भर स्झडता बएको करयफ ४-५ भवहनाऩभछ भार रात हनुे तय षज.टु.षज.फाट 
स्झडता बएको १ भवहनाभबरभा नग भर रात हनुे य फोरऩरको भू्म अभेरयकी डरय 
५५१.७५ र.भे.ट. ब्दा षज.टु.षज.को भू्म अभेरयकी डरय ५४८ (ढुिानी खचव सभेत) 
र.भे.टन बई स्तो ऩने बएकोरे त्कारको आि्मकता ऩूया गनवको राभग षज.टु.षज. 
अ्तगवत बायत सयकायफाट खरयद गनुव उऩमतु देषखएको य फोरऩरको भू्मब्दा षज.टु. 
षज.को भू्म स्तो ऩने बएकोरे नग असर भनमतका साथ ्रोफर टे्डय यद गयी 
षज.टु.षज.फाट भड.ए.वऩ.भर खरयद गनवको राभग भसपारयस तथा ्िीकृत गरयएको हो।" बने 
सभेत रामः एकग भभरान ्महोयाको ्ऩटीकयण जिाप ्रोफर टे्डय भू्मांकन कामवदरका 
सद्महा नियन गडतभ, गंगाधय अमावर, केशिकुभाय ऩा्डे, वि्णरुसाद ऩोखयेर, उभभवरा 
ऩोखयेर, गोवि्द ब्डायी, अ्मतुरसाद ऩडडेर, नायामण भयाभसनी य उत भसपारयसराई ्िीकृत 
गने क्ऩनीका त्कारीन भन.रफ्ध संचारक हार रफ्ध संचारक अभययाज खगयरे ऩेश 
गयेको ऩाइमो । भनजहारे सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा २६ को उऩदपा १ को 
देहाम (ग) फभोषजभ  ्रोफर टे्डय यद गयेकोभा उत दपाभा, "सािवजभनक भनकामरे भाग 
गरयएको भारसाभान, भनभावण कामव, ऩयाभशव सेिा िा अ्म सेिा आि्मक नबएभा फोरऩर 
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अ्िीकृत िा खरयद कायफाही यद गने स्नछे" बने ्मि्था यहेको हुやदा क्ऩनीराई 
भड.ए.ऩी.भर आि्मक यहेको त्म क्ऩनीरे षज.टु.षज.फाट भर खरयद गने भनणवम गयेफाट य 
अनसु्धानफाट संकभरत कागजातहाफाट भनजहारे अनषुचत कामव गयेको ऩवुट बएकोरे 
टे्डय भू्मांकन कामवदरका सद्महा तथा कामवदरको भसपारयसराई ्िीकृत गने 
क्ऩनीका रफ्ध संचारकरे ऩेश गयेको ्ऩटीकयण स्तोषजनक नबएको हुやदा ्रोफर 
टे्डय भू्मांकन कामवदरका सद्महा भ्मे नियन गडतभ, गंगाधय अमावर, वि्णरुसाद 
ऩोखयेर, उभभवरा ऩोखयेर, गोवि्द ब्डायी, अ्मतुरसाद ऩडडेर, नायामण भयाभसनी य उत 
भसपारयसराई ्िीकृत गने क्ऩनीका त्कारीन भन.रफ्ध संचारक हार रफ्ध संचारक 
अभययाज खगयराई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ 
फभोषजभ सचेत गयाउने य ्रोफर टे्डय भू्मांकन कामवदरका सद्महा भ्मेका त्कारीन 
उऩ-सषचि (कानून) केशिकुभाय ऩा्डे हार षज्रा ्मामाधीशभा भनमषुत बगसकेको हुやदा भनज 
सभेत सद्म यहेको कृवष साभरी क्ऩनी भर.को टे्डय भू्मांकन कामवदररे यीतऩूिवकको 
फोरऩर भभभत २०७१।४।२१ भा यद गयेको विषमभा उत कामवदरका अ्म 
सद्महाराई सचेत गयाइएको जानकायी सवहत आि्मक कायफाहीका राभग ्मामऩरयषद 
सषचिारमराई आमोगको भभभत 2073।1।6 को भनणवम अनसुाय रेखी ऩठाइएको। 
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6.5.३ असरु उऩय 
 सािवजभनक ऩद धायण गयेको ्मषतरे अनषुचत कामव गयी नेऩार सयकाय िा सािवजभनक 

सं्थाराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएकोभा ्म्तो हाभन नो्सानी स्फष्धत ्मषतफाट बरयबयाउ गनव 
स्फष्धत भनकाम िा अभधकायीराई रेखी ऩठाउन स्ने ्मि्था अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. भा बए अनाुऩ आभथवक िषव ०७२।७३ को 
स्फ्धभा आमोगफाट भन्न फभोषजभ गने गयी अष्तमायिाराहाराई रेखी ऩठाइएको छ । 

१. अथव भ्रारम अ्तगवत 

(1) तनहुや षज्राष्थत हो्टे हंसे फार विकास सभाज, तनहुやका कामवरभ संमोजक चेतफहादयु थाऩारे 
्मास नगयऩाभरका-५ राई रात हनुे साझा सवुिधा के्र भनभावणको राभग घयेर ु तथा साना 
उयोग विकास सभभभत, भु् म कामावरम, दभडरी, तनहुやफाट रात आभथवक िषव ०६८।६९ को 
यकभ ु.७५,०००।- पजी भफर बयऩाई गयाई अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा घयेर ु तथा साना उयोग विकास सभभभतको कामावरम य उत सं्थाफीच भभभत 
२०६८।११।२३ य भभभत २०६९।११।२४ भा स्झडता बए फभोषजभ कामवरभ सचारनका 
राभग आ.ि. 068/69 य 069/70 भा भू्म अभबिृव्कय सभेत गयी ु.३८,५२,९७३।- 
रात बएको य उत सं्थाराई रात कामवरभ फजेटफाट १३% भू्म अभबिवृ् कय फाऩत आ.ि. 
०६८।६९ भा ु.२,४६,७२३।६८ य आ.ि.२०६९।७० भा ु.१,९६,५३८।८१ गयी 
ज्भा ु.४,४३,२६२।४९ फझुाउनऩुनेभा ज्भा ु.६३,९४०।- भार दाषखरा गयी फाやकी 
ु.३,७९,३२२।४९ भू्म अभबिृव् कय फझुाएको नदेषखएकोरे उत सं्थाका अ्मऺ फरयाभ 
भभर य कामवरभ संमोजक चेतफहादयु थाऩाफाट असरु-उऩय गयी गयाई सो को जानकायी ददन 
आमोगको भभभत २०७२।१।६ को भनणवमानसुाय आ्तरयक याजव विबाग, राषज्ऩाट य 
आ्तरयक याजव कामावरम,का्कीराई रेखी ऩठाइएको । 

२. उयोग भ्रारम अ्तगवत 

(1) तनहुや षज्राष्थत हो्टे हंसे फार विकास सभाज, तनहुやका कामवरभ संमोजक चेतफहादयु थाऩारे 
्मास नगयऩाभरका-५ राई रात हनुे साझा सवुिधा के्र भनभावणको राभग घयेर ु तथा साना 
उयोग विकास सभभभत, भु् म कामावरम, दभडरी, तनहुやफाट रात आभथवक िषव ०६८।६९ को 
यकभ ु.७५,०००।- पजी भफर बयऩाई गयाई अभनमभभतता गयेको बने  स्फ्धभा 
अनसु्धान तहवककात हुやदा तनहुや षज्राष्थत घयेर ुतथा साना उयोग विकास सभभभत, तनहुやको 
नाभभा आ.ि. २०६८।६९ य २०६९।७० भा उयभीहाको राभग साझा सवुिधा के्र 
भनभावणको भसरभसराभा ु.२,९८,३२०।- य ु.२,००,०००।- गयी ज्भा ु.४,९८,३२०।- 
रा् त बग घयेर ु तथा साना उयोग विकास सभभभत, तनहुや य हो्टे हंसे फार विकास सभाज, 

तनहुやका फीचभा मोजना कामाव्िमनको राभग भभभत २०६८।११।२३ य २०६९।११।२४ 
भा स्झडता बएकोभा उत यकभ तनहुや षज्राका भनऩाङ-५, राभीडाやडा, ्मास नगयऩाभरका-५, 

भछ्केवयी-२ य अ्म उयभीहाको सभूहहाभा गरयफी भनिायणका राभग रघ ु उयभ विकास 
कामवरभ सचारन भनदेषशका-२०७०, साझा सवुिधा के्र ्थाऩना तथा सचारनस्फ्धी 
सहमोगी ऩषु्तका, कामावरम य सेिा रदामक सं्थाफीचको स्झडताराई ऩूणवतमा अंगीकाय नगयी 
सभूहहाभा सोझग यकभ उऩर्ध गयाएको, उऩर्ध गयाएको सो यकभ सभूहहाभा छरयएय 
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यहेको, उयभीहाको राभग भनभावण हनुऩुने C.F.C. बिन सभेत नफनेको य नेऩार सयकायरे 
उऩर्ध गयाएको यकभको सभेत र्म रा् त हनु नसकेको देषखन आएकोरे फजेट 
कामाव्िमनभा संर्न घयेर ुतथा साना उयोग विकास सभभभत, तनहुやका त्कारीन िरय┌ उयोग 
अभधकृत नायामणभषण राभभछान,े रेखा अभधकृत टेकनाथ ऩयाजरुी, सेिा रदामक सं्था हो्टे हंसे 
फार विकास सभाजका अ्मऺ ऩयशयुाभ भभर य सं्थाका कामवरभ अभधकृत चेतफहादयु थाऩा 
सभेत चायग जनाफाट ु.४,९८,३२०।- दाभासाहीरे असरु गयी गयाई जानकायी ददन आमोगको 
भभभत २०७२।१।६ को भनणवमानसुाय उयोग भ्रारम, घयेर ुतथा साना उयोग विकास सभभभत, 

दभडरी, तनहुや य षज्रा रशासन कामावरम, तनहुやराई रेखी ऩठाइएको ।  

3. ऩशऩंुछी विकास भ्रारम अ्तगवत 

(1) षज्रा ऩश ु सेिा कामावरम सरावहीभा कामवयत डा. सभुधयकुभाय भसंहरे विभबन संघ/सं्था तथा 
रोजे्टहाफाट सभ्िम गयी यकभ भरएको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
आ.ि.२०६६।६७ को रेखाऩयीऺणको रभतिेदनभा कामावरमरे घु् ती कोषतपव  ऋण रिाह 
गयेको यकभ ु.३,५०,०८३।९२ भ्मे ु.२,७७,५९६।९२ बाखा नाघेको य रगानी बएको 
ऋण यकभ बाखा नाघकेो अि्थाभा घु् तीकोष भनदेषशका अनसुाय कायफाही गयी असरु उऩय 
गनुवऩने उ्रेख बएकोभा सो भ्मे हारस्भ ु.१,७९,६७०।– भार असरु उऩय बएको 
देषखएकारे असरु हनु फाやकी यकभ ु.९७,९२६।९२ तीन भवहनाभबर असरु उऩय गयी 
जानकायी ददन षज्रा ऩश ु सेिा कामावरम सरावहीराई आमोगको भभभत २०७२।४।२० को 
भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको । 

4. भवहरा, फारफाभरका तथा सभाज क्माण भ्रारम अ्तगवत 

(1) सभाज क्माण ऩरयष्का भनदेशक भदनरसाद रयभाररे 207१।८।11 भा उभेयको 
हद्मादको कायण अभनिामव अिकाश ऩाउनऩुनेभा फदभनमतऩूिवक 2 िषव ्माद थऩ गयेको बने 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा सभाज क्माण ऩरयषदका सद्म-सषचि यिी्रकुभाय मादिरे भभभत 
२०७१।१।२५ भा भनदेशक भदनरसाद रयभारको सेिा अिभध थऩ गनव बनी कामव सचारन 
सभभभतको अ्मऺ सभऺ भनज भदनरसाद रयभार ऩूणव षज्भेिायी रात एक भार भनदेशक यहेको, 
२०५७ सारदेषख फढुिा रगामतका ऩदऩूभतव हनु नसकी सभाज क्माण ऩरयष्को विबाग 
स्हा्ने ्मषतको अबाि यहेको य भनजको अनऩुष्थभतभा ऩरयषदको सं्थागत ्भयण बएको 
्मषत गभुाई ऩरयषदको कामव सचारनभा फाधा उ्ऩन हनु स्ने ्महोया उ्रेख गदれ भनज 
भनदेशक भन रसाद रयभार २०४२ सारदेषख ऩरयषदभा कामवयत यहेको ऩरयिेशभा भनजरे ६ 
भवहना अगािग ्िेष्छक अिकाश भरन स्न े त्मराई ृवटगत गयी उऩयोत भनमभािरी 
फभोषजभ भनजको सेिा अिभध थऩ गनुव आि्मक देषखएको हुやदा सभाज क्माण ऩरयषदको 
कभवचायी सेिा शतव भनमभािरी, २०५० को भनमभ ३३ को उऩभनमभ (२) फभोषजभ भनजको 
अभनिामव अिकाश हनुे भभभत २०७१।८।१२ देषख दईु िषवका राभग सेिा अिभध थऩ गने 
भसपारयस गयेको बभनएकोभा भनजरे भदनरसाद रयभारफाट विगतभा बए गयेको अनशुासनहीन 
काभ कायफाहीहा फदभनमतऩूिवक रकुाई उ्रेख नग नगयी भसपारयस गयेको देषखएकोरे सभाज 
क्माण ऩरयषद कभवचायी सेिा शतव भनमभािरी, 2050 को भनमभ 33(2) भा उऩ-भनमभ (१) 
भा जेसकुग  रेषखए ताऩभन ऩरयषदको वहतका राभग कुनग कभवचायीको सेिा अभत आि्मक छ बने 
रागेभा सद्म-सषचिको भसपारयसभा सभभभतरे भनजराई 2 िषवस्भ सेिाभा काभ रगाउन 



    145 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

स्नेछ बने उ्रेख बएको बए ताऩभन सद्म-सषचिफाट भसपारयस गरयएका भनज भदनरसाद 
रयभार भभभत २०६७।७।५ को कामव सचारन सभभभतको भनणवमरे भनर्फनभा ऩयेको, ऩरकाय 
घटनाको छानभफन टोरीरे दोषी देखाई कायफाहीको भसपारयस गयेको, अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोगरे नमाや कणावरी विकास के्रराई उऩर्ध गयाएको अनदुान यकभका 
स्फ्धभा छानभफन गयी अनषुचत कामव गयेको ठहय गयी भनजराई विबागीम कायफाही गनव रेखी 
ऩठाएको ्महोयाराई सभेत फेिा्ता गयी फदभनमतऩूिवक नोकयीको भनय्तयता ज्तो गयी सभाज 
क्माण ऩरयषदको कभवचायीको सेिा शतव भनमभािरी, 2050 भा ्मि्था नग नबएको ्माद 
थऩ गने कामवराई कानून फभोषजभ  गये बएको कामव बन भभ्न ेअि्था नदेषखएकोरे ।अनषुचत 
कामवहाभा संर्न भनदेशक भदनरसाद रयभारराई बएका कायफाही य दोषहाराई 
फदभनमतऩूिवक ढाकछोऩ गयी सभाज क्माण ऩरयषदको कभवचायीको सेिा शतव भनमभािरी, 
2050 को रभतकूर हनु ेगयी सद्म-सषचिफाट भसपारयस गयी सभाज क्माण ऩरयषदराई थऩ 
आभथवक दावम्ि ऩने गयी नोकयीको भनय्तयता एिं ्माद थऩ गने भनणवम बएफाट सद्म-सषचि 
यिी्रकुभाय मादिरे जाभनजानी आ्नो अभधकाय नबएको काभ गयेको, भनणवम गदाव 
फा्मा्भकाऩरे अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयेको, आपूराई रात अभधकाय स्फष्धत 
कानून विऩयीत अकれ  उदे्म िा कामवभा रमोग गयेको, आ्नो अभधकायको फदभनमतसाथ रमोग 
गयेको देषखन आई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम 
(क), (ख), (ग) य (घ) फभोषजभको अनषुचत कामवहा गयेको ऩरयणाभफाट सभाज क्माण 
ऩरयषदराई ऩु् न गएको नो्सानीतपव  हेदाव भनदेशक भदनरसाद रयभाररे सभाज क्माण 
ऩरयषदका कभवचायीहाको सेिा शतव भनमभािरी, २०५० फभोषजभ अभनिामव अिकाश हनुे भभभत 
२०७१।८।१२ गतेदेषख याजीनाभा ्िीकृत बएको भभभत २०७२।४।४ स्भ ज्भा २०२ 
ददनको सभाज क्माण ऩरयषदफाट बतुानी भरएको तरफ य बिा गयी ज्भा ु.२,८२,२९८।- 
तथा २०२ ददन सेिा अिभध फढेको कायण भनजरे अिकाश ऩिात रात गने उऩदानभा सभेत 
िृव् बई सभाज क्माण ऩरयषदराई थऩ आभथवक दावम्ि ऩु् न गएको ु.७५,२३७।४२ य 
२०२ ददनको अिभधको अभतरयत उऩदान ु.६०,१८९।९४ य सो को २५% थऩरे हनु े
ु.१५,०४७।४८ सभेत गयी ज्भा ु.३,५७,५३५।४२ सभाज क्माण ऩरयषदराई थऩ 
आभथवक दावम्ि ऩु् न गएको देषखंदा सो यकभ ु.३,५७,५३५।४२ सभाज क्माण ऩरयष्का 
सद्म-सषचि यिी्रकुभाय मादिफाट बरयबयाउ गयी गयाई सभाज क्माण ऩरयषदभा दाषखरा 
गनव रगाउन आमोगको भभभत २०७२।१२।२४ को भनणवमानसुाय भवहरा, फारफाभरका तथा 
सभाज क्माण भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको।  

5. िन तथा ब-ूसंयऺण भ्रारम अ्तगवत 

(1) उदमऩयु षज्रा¸ भरिेणी गाउや विकास सभभभत ष्थत भसताऩोखयी साभदुावमक िन उऩबोता 
सभूहरे ताभरभ नगयी िन ्मि्थाऩन ताभरभ बएको बनी खचव गयेको भफर बयऩाई देखाएको, 
सभूहराई िन भदुा रा्दा बए नबएका खचव देखाएको, अनाि्मक ाऩभा भफना भनणवम साऩटी 
भरएको¸ िन राविभधकराई बिा ददएको¸ आ.ि. २०६५।६६ को रे.ऩ.भा अ॰्मा. गदाव 
ु.२१¸०००।- छुट हनु गएको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात हुやदा आमोगको 
भभभत २०७२।१२।२३ भनणवमानसुाय देहामफभोषजभ गरयएको।  

 िन ्मि्थाऩन ताभरभभा उऩष्थत नग नबएका इफरार रधान¸ ्माभरार रधान य फु् दभामा 
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सु् दासको नाउやभा विभबन शीषवकभा खचव गयेको यकभ ु.२,२५०।- भनजहाराइव फझुाएको 
नदेषखएकोरे सो यकभ ताभरभका कोअभडवनेटय गोभफ्द खरी य डोटीरसाद गडतभफाट असरु 
उऩय गयी भसताऩोखयी साभदुावमक िन उऩबोता सभूहको खाताभा ज्भा गने ्मि्था गनव 
गयाउन षज्रा िन कामावरम, उदमऩयुराई रेखी ऩठाइएको। 

 िन ऩगदािय कटान स्फ्धी भफषमभा ऩयेको भदुाभा बए नबएका खचव देखाएको बने 
स्फ्धभा सभूहको विधानको दपा ८.५ भा "मस सभूहरे गयेको कुनग ऩभन कृमाकराऩभा 
षचि नफझुी कसगरे अदारत िा स्फष्धत भनकामभा नाभरस िा उजयुी ददएभा रभतिाद गने 
कामव सभभभतरे गनुवऩनेछ। ्मस फाऩत रा्न ेस्ऩूणव खचव सभूहको कोषफाट िेहोरयनेछ" बने 
उ्रेख बएताऩभन उत खचव भ्मे  ु.2,25,100।- बयऩाई फेगय खचव रेखेको ऩाइएकोरे  
उत यकभ भसताऩोखयी साभदुावमक िनका त्कारीन ऩदाभधकायीहा रभेफहादयु ख्का, 
टंकरसाद कटेर, डोर्िज याउत, डोटीरसाद गडतभ, गोभफ्दफहादयु खरी य गणेशफहादयु 
फढुाथोकी सभेतफाट तीन भवहनाभबर पयौट गनव रगाउने य सो अिभध भबर पयौट गनव 
नसकेभा भनमभानसुाय भनजहाफाट दाभासाहीरे असरु उऩय गयी भसताऩोखयी साभदुावमक िन 
उऩबोता सभूहको खाताभा ज्भा गनव रगाउने ्मि्था गनव गयाउन षज्रा िन कामावरम, 

उदमऩयुराई रेखी ऩठाइएको।  

 उऩबोता सभूहफाट साऩट भरएका य रेखाऩयीऺण रभतिेदनहाभा सभेत औँ् माइएका  असरु 
उऩय हनु फाやकी यहेका ऩशुवयाभ अभधकायीफाट ु.१९,०१०।-, केदायनाथ कटेरफाट 
ु.२,०१७।७६, रबयुाभ शभावफाट ु.५३,३६७।-, नरेरसाद गडतभफाट 
ु.३८,७६८।५०, भनकुभायी बजेुरफाट ु.३४,०००।-, डोर्िज याउतफाट 
ु.२१,२९२।- य याभरसाद गडतभफाट ु.८९,७००।- भ्मे बाखा नाघेका यकभहा य 
्मसभा रा्ने ्माज सभेत ६ भवहनाभबर कानूनी रवरमा अिर्फन गयी गयाई असरु उऩय 
गयी साभदुावमक िनको खाताभा ज्भा गने गयाउने य असरु उऩय हनु नसकेभा आि्मक 
कानूनी कायफाही गनव गयाउन षज्रा िन कामावरम, उदमऩयुराई रेखी ऩठाइएको।   

6.  षशऺा भ्रारम अ्तगवत 

(1) भरबिुन विववियारम षचवक्साशार अ्ममन सं्थान अ्तगवतको भु् म कामावरम सहामक 
ऩदभा कामवयत उभभवरा राभारे विववियारमको कोष वहनाभभना गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान तहवककात हुやदा विववियारमको कोषफाट भनज उभभवरा राभारे ऩे्की भरएको यकभ 
ु.१०,०००।- कानून फभोषजभ असरु उऩय गनव आमोगको भभभत २०७२।५।१७ को 
भनणवमानसुाय षचवक्साशार अ्ममन सं्थान भहायाजगंजराइव रेखी ऩठाइएको। 

(2) री याभजानकी राथभभक वियारम, फयहथिा- ८, िनटोर, सरावहीको वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीफाट याभजानकी राथभभक वियारम, फयहथिाराई 
आ.ि. 2066।67 देषख 2069।70 स्भभा ऩायऩु् तक, छारिृषि, एसआईऩी, ऩीसीएप 
सेरयी य ऩीसीएप ननसेरयीभा गयी ज्भा ु.२,६१,४३०।– भनकासा बएको य उत 
वियारमको फंक खाताफाट विभबन भभभतभा ु.2,58,721।- षझकी खचव गरयएकोभा उत 
यकभ याजव खाताभा दाषखरा बइसकेको बनी षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीफाट रेखी 
आएकोरे अनदुान यकभ स्फ्धभा केही गरययहन ऩयेन । याभजानकी राथभभक वियारम, 
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फयहथिा-8 सरावहीको नाभभा नेऩार फंक भरभभटेड, भरंगिा, सरावहीभा यहेको खाता च्ती 
वहसाफ नं.19043 भा फाやकी यहेको यकभ ु.2,709।- नेऩार सयकायको याजव खाताभा 
ज्भा गने ्मि्था गनव गयाउनका राभग आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय 
षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीराई रेखी ऩठाइएको।  

(3)  धभवघय उ.भा.वि. सरेना, फगतडीका र.अ. केशिदि बट य वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको 
अ्मऺ बानफहादयु च्द सभेतरे वियारमको भदुती खाताको यकभ ु. ३,००,०००।- 
िावषवक २०% ्माज दयभा ऋण रगानी गरयएकोभा अ्म ऋणीको ्माज सवहत सािाや असरु 
बएको तय बानफहादयु च्दको ्माज थोयग अभबबािकहाको फगठकफाट भभनाहा गयी सािाや भारग 
फु् ने स्फ्धी गयेको दूवषत भनणवम फदय गयी ऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुी/भनिेदनको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा धभवघय उ्च भा.वि. वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको भभभत 
२०५६।१०।२५ को भनणवमानसुाय वियारमको आ्तरयक रोत (च्दा संकरन) फाट ज्भा 
बई यावरम िाषण्म फंक, फगतडीको भदुती खाताभा यहेको ु ३,००,०००।- भभभत 
२०५७।३।२० भा षझकी विभबन ्मषतहारे ऋण भरएको देषखमो । वियारमफाट ऋण 
भरएकाहा भ्मे वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका ऩूिव अ्मऺ बानफहादयु च्द फाहेक अ्मरे 
वियारमराई फझुाउनऩुने सािाや तथा ्माज सभेत सभमभग फझुाएको भनजरे वियारमको भभभत 
२०७२।२।१२ गतेको अभबबािक बेराभा ्माज भभनाहाका राभग भनिेदन ददएकोभा 
अभबबािक बेराफाट भनज षज्भा यहेको ु.१,१२,०००।- को ्माज भभनाहा गये ऩवात 
भनजरे फझुाउनऩुने सािाや फाऩतको यकभ ु.१,१२,०००।- भभभत २०७२।२।१३ भा 
भतरयसकेको देषखंदा भतनव फाやकी ्माज फाऩतको यकभ ु.१,४५,८४६।५८ तीन भवहनाभबर 
असरु गयी सो को जानकायी मस आमोगभा उऩर्ध गयाउन भभभत २०७३।३।१९ को 
भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम फगतडीराई रेखी ऩठाइएको । 

(4) यडतहट षज्राष्थत जनता राथभभक वियारम बसेढिा- ७, राई षज्रा षशऺा कामावरम, 

यडतहटफाट विभबन शीषवकभा भनकासा बई रात सयकायी अनदुान यकभ दुु ऩमोग, वहनाभभना 
बएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा षशऺा कामावरम, यडतहटफाट उत वियारमराई 
आ.ि. 06७।6८ देषख 069।70 स्भभा ऩायऩु् तक, छारिृषि, PCF Salary, SIP Non 

Salary, वियारम कभवचायी ्मि्थाऩन य भसर्द सभेतभा गयी ज्भा ु.३,४८,५७१।२०  
भनकासा बएकोभा विभबन भभभतभा गयी ु.३,४७,४००।- खचव बएको देषखमो हार उत यकभ 
फेुज ु खाताभा दाषखरा बइसकेको बनी षज्रा षशऺा कामावरम, यडतहटफाट रेखी आएकोरे 
सयकायको अनदुान यकभ वपताव बएको य षज्रा षशऺा सभभभतको भभभत २०७१।८।१० को 
भनणवम अनसुाय उत वियारम फ्द सभेत बइसकेको देषखंदा वियारमको नाभभा यावरम 
िाषण्म फंक, गडय शाखाभा च्ती वहसाफ नं. ३५०३ भा फाやकी यहेको यकभ ु.१,१७१।२४ 
याजव खाताभा ज्भा गने ्मि्था गनव आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय 
षज्रा षशऺा कामावरम, यडतहटराई रेखी ऩठाइएको ।   

(5) यडतहट षज्राष्थत री जनवहत राथभभक वियारम, भहभुरमाराई विभबन शीषवकभा भनकासा 
बएको अनदुान यकभ दुु ऩमोग बएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा षशऺा कामावरम, 

यडतहटफाट जनवहत राथभभक वियारम, भहभुरमा भदठमा-६ राई आ.ि. 2066।67 देषख 
2069।70 स्भभा ऩायऩु् तक, छारिृषि,  SIP, PCF Salary, य PCF ननसेरयीभा गयी 
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ज्भा ु.६,५४,९४६।७७ भनकासा बएको य हार ु.२,०१,८२६।६१ भड्दात यहेको 
देषखमो । वियारमको फंक खाताफाट विभबन भभभतभा अभनमभभत तियरे खचव गरयएको यकभ 
ु.५,८३,९६०।- वपताव दाषखरा बइसकेको बनी षज्रा षशऺा कामावरम, यडतहटफाट रेखी 
आएकोरे अभनमभभत तियरे खचव गरयएको यकभ नेऩार सयकायराई रात बएको य षज्रा 
षशऺा सभभभतको भभभत २०७१।८।१० को भनणवम अनसुाय उत वियारम फ्द बइसकेको 
देषखंदा वियारमको नाभभा यावरम िाषण्म फंक, गडय शाखाभा च्ती वहसाफ नं. ५१३१ भा 
फाやकी यहेको यकभ ु.२,००,८२६।६१  नेऩार सयकायको याजव खाताभा ज्भा गने 
्मि्थाका राभग आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, 

यडतहटराई रेखी ऩठाइएको ।      

(6) फार राथभभक वियारम, फयहथिा-5 हजरयमायोड, सरावहीका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे रटाचाय गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीफाट फार राथभभक वियारमराई आ.ि. 066।67 देषख 
070।71 स्भ ऩाय ऩु् तक, वियारम सहमोग, छारिृषि, वऩ.भस.एप. अनदुान य 
एस.आई.वऩ.भा गयी कुर ु.3,48,965।15 भनकासा ददएको देषखमो । उत वियारमको 
फंक खाताफाट विभबन   न भभभतभा ु.3,50,150।– खचव गरयएको य ु.3,815।15 फंक 
खाताभग यहेकोभा ु.3,53,965।15 याजव शीषवक नं.15112 भा दाषखरा बइसकेको 
षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीको ऩरफाट रेखी आएको हुやदा उत वियारमका नाभभा नेऩार 
फंक भरभभटेड, भरंगिा शाखाको खाताभा यहेको ु.3,815।15 यकभ नेऩार सयकायको 
याजव खाताभा ज्भा गने, गयाउने ्मि्था गने आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को 
भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीराई रेखी ऩठाइएको ।  

(7) भसयहा षज्रा याभनगय भभचれमा-४ ष्थत री भाや दगुाव राथभभक वियारमराई भनकासा बएको 
अनदुान यकभ वहनाभभना बएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा री भाや दगुाव राथभभक 
वियारमराई षज्रा षशऺा कामावरम, भसयहाफाट भभभत २०६८।३।१६ देषख 
२०७०।५।१९ स्भको अिभधभा कुर ु.१,७९,१४१।- भनकासा बएको देषखमो। 
अनसु्धानकग  रभभा उत वियारमरे भभभत २०७१।३।२७ भा ु.१,७७,९०५।- नेऩार 
सयकायको याजव खाताभा दाषखरा गयेको बडचय रात बएको य फाやकी ु.१,२३६।- 
वियारमको नाभको यावरम िाषण्म फंक भसयहाको खाता नं. ४१३७ भा यहेको देषखमो । 
षज्रा षशऺा कामावरम, भसयहाको भभभत २०७१।३।२७ को ऩरिाया उत वियारम री भोहन 
उ्च भा्मभभक वियारम, भभचれमाभा सभामोजन बएको देषखंदा वियारमको नाभभा फंक खाताभा 
यहेको यकभ ु.१,२३६।- याजव दाषखरा गने ्मि्था भभराउन आमोगको भभभत 
२०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, भसयहाराई रेखी ऩठाइएको । 

7.  सहयी विकास भ्रारम अ्तगवत 

(1) सरावही षज्राको हजरयमा गा.वि.स.भा फजाय ्मि्थाऩन, ऩु् तकारम बिन य बइुमादेिीको 
भष्दय भनभावण सभेतका विभबन काभभा उऩबोता सभभभतका ऩदाभधकायी य गा.वि.स. सषचि 
सभेतको भभरेभतोभा यकभ वहनाभभना बएको बने  स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा यावरम मोजना 
आमोगफाट हजरयमा गा.वि.स. नभनुा गा.वि.स. को ाऩभा छनडट बई सहयी ऺेर विकास एिं 
फजाय वि्ताय, ऩु् तकारम, रतीऺारम, बइुमादेिीको भष्दय भनभावण रगामतका कामव गनवका 
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राभग सहयी विकास तथा बिन भनभावण विबाग, भडभबजन कामावरम, धनषुाफाट आ.ि. 
2066।67 भा ु.30,00,000।- विभनमोजन बएको देषखमो। उत भनभावण कामव गनवका 
राभग गा.वि.स.को कामावरम, हजरयमाफाट अ्मऺ याभ विराश बायथी, उऩा्मऺ धभे्र ऩासिान, 

सषचि याभिाि ु रसाद भसंह, कोषा्मऺ नयेशकुभाय भसंह, सद्महा अनठुा भहतो, धनफहादयु 
याउत, उभेश मादि, याजे्र याम, फरी याम य याभदेि भहतो (गा.वि.स. सषचि सभेत) यहेको 
उऩबोता सभभभत गठन गयी सभभभतको फंक खाता अ्मऺ याभ विरास बायथी, सषचि याभफाफ ु
रसाद भसंह, कोषा्मऺ नयेशकुभाय भसंह य सद्म याभदेि भहतोको संमतु द्तखतफाट खाता 
सचारन गने भनणवम गयेको देषखमो।उत कामवका राभग आमोजनाको रागत अनभुान 
ु.36,04,958।41 यहेकोभा स्फष्धत उऩबोता सभभभतफाट ु.7,20,991।68 ्महोने 
य सहयी विकास तथा बिन भनभावण विबाग भडभबजन कामावरम, धनषुाफाट 
ु.28,83,966।73 यकभ भनकासा हनुे गयी भभभत 2067।1।15 भा उऩबोता सभभभत य 
सहयी विकास तथा बिन भनभावण विबाग, भडभबजन कामावरम, धनषुाकाफीच भभभत 
2067।3।10 गतेभबर कामव स्ऩन गने गयी स्झडता बएको देषखमो । उत स्झडता 
अनसुाय ऩटक ऩटक गयी ज्भा ु.२८,८३,०००।-उऩबोता सभभभतको खाताभा भनकासा 
बएको देषखमो । स्झडता अिभधभबर ु.22,00,550।76 यकभ फयाफयको भार भनभावण 
कामव बएको य फाやकी ऩे् की हारस्भ पयौट सभेत नगयेको देषखやदा स्झडता फभोषजभको 
कामव उऩबोता सभभभतफाट तीन भवहनाभबर स्ऩन गयाई ऩे्की पयौट गयी कामव स्ऩन 
बएको जानकायी आमोगभा ऩठाउन य स्झडता फभोषजभको कामव स्ऩन नगयेभा 
ु.6,82,449।24 सभभभतका ऩदाभधकायीहाफाट रचभरत कानून फभोषजभ सयकायी फाやकी 
सयह तीन भवहनाभबर असरु उऩय गयी सो को जानकायी ऩठाउन आमोगको भभभत 
२०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय सहयी विकास भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

8.  संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम अ्तगवत 

(1) रभजङु षज्रा ताकुव घाट गाउや विकास सभभभत िडा नं. ५, ऩांरपेाやट ष्थत आ.ि. २०६३।६४ 
देषख भनभावण गनव थाभरएको फहउुदे्मीम साभदुावमक बिन भनभावण गदाव उऩबोता सभभभतका 
अ्मऺहारे अभनमभभतता गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उऩबोता सभभभतका 
त्कारीन अ्मऺ दगुावबत धभरारे २०६५।३।८ गते बिन भनभावण गनव याजा इ्टयराइजेज 
फेशीसहयफाट भसभे्ट खरयद गयेको ु.२६,२५०।- को भफर नं. १५४९ भा भफरेताको 
सहीछाऩ नयहेको, अ्मऺ षशिकुभाय रे┌रे ऩेश गयेको जनरभदान फाऩतको डोय हाषजयी 
पायाभभा ु.३०,०००।– य अ्मऺ भह्भद भभमाやरे ऩेश गयेको डोय हाषजयी पायभभा 
ु.१६,९००।– यकभ फु् न े ्मषतको सहीछाऩ नयहेकोरे सो यकभ दुु ऩमोग गयी नेऩार 
सयकायराई हाभन नो्सानी गयेको देषखएकोरे उत यकभ स्फष्धत उऩबोता सभभभतका 
अ्मऺहाफाट बरयबयाउ गनव आमोगको भभभत २०७२।४।२१ को भनणवमानसुाय षज्रा 
विकास सभभभत रभजङुराई रेखी ऩठाइएको । 

(2) गाउや विकास सभभभतको कामावरम हयगमा, फायाका त्कारीन सषचि सीतायाभ साहरे ु. 
२,००,०००।– घूस भरई अभधकायको दुु ऩमोग गयी भफजुव हजायाराई कामावरम सहमोगी ऩदभा 
भनमषुत गयेको य हारका गा.वि.स सषचि डरुयाज ऩंगेनीरे उत भनमषुत फदयको  राभग कुनग 
कायफाही अगाभड नफढाएको देषखंदा भफजुव हजायाको भनमषुत फदय गयी भनजरे खाइऩाई आएको 
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तरफसभेत असरु उऩय गयी भनज सीतायाभ साह य सषचि डुरयाज ऩंगेनीराई कायफाही गरयऩाउ 
बने उजयुीको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा हयगमाको गाउや ऩरयषदको भभभत २०६८।९।२९ को 
भनणवम अनसुाय त्कारीन सषचि सीतायाभ साहरे २०६९।१।२७ भा भफजुव हजायाराई 
कामावरम सहमोगी ऩदभा ्थामी भनमषुत ददएको देषखए ऩभन उत भनमषुत ्थानीम ्िामि 
शासन भनमभािरी, २०५६ को भनमभ २१५(१) को ख्ड (ख) फभोषजभ गदठत ऩदऩूभतव 
सभभभतरे भसपारयस गनुवऩनेभा सो सभभभतको भसपारयस भफना नग बएको य सोही भनमभािरीको 
भनमभ २१६ को उऩभनमभ (८) भा ्िीकृत दयफ्दी फाहेकको ऩदभा भनमषुत ऩाएको ्मषतरे 
खाएको तरफ, बिाको यकभ भनमषुतको आदेश ददने िा भनमषुत गने य भनमषुत हनुे ्मषतफाट 
सभानऩुाभतक ाऩभा असरु गरयने ्मि्था यहेको देषखएकोरे भफजुव हजायाराई भनमषुत ददएको 
भभभतदेषख हारस्भ ददएको तरफ बिा फाऩतको यकभ ु.5,28,050।- ्थानीम ्िामि 
शासन भनमभािरी, २०५६ को भनमभ २१६ को उऩभनमभ (८) फभोषजभ स्फष्धतफाट 
बरयबयाउ गनव आमोगको भभभत २०७३।१।१३ को भनणवमानसुाय ्थानीम विकास भ्रारमभा 
रेखी ऩठाइएको।  

(3) ऩसाव षज्रा हयऩयु गा.वि.स.का सषचि हेभका्तरार कणवरे आ.ि.065/66 य 
आ.ि.066/67 को गा.वि.स.को यकभ वहनाभभना गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
्थानीम ्िामि शासन भनमभािरी, २०५६ को भनमभ ६७ फभोषजभ गाउや विकास सभभभतरे 
आमोजना तथा कामवरभ कामाव्िमन गदाव उऩबोता सभभभत, साभदुावमक सं्था, गग.स.स. सやग 
स्झडता गयी कामवरभ सचारन गनुवऩने ्मि्था यहेकोभा सो विऩयीत भनजरे आपं विभबन 
कामवरभका राभग बनी आ.ि. ०६६।६७ भा ऩे्की ु.५,२८,२००।– ऩे्की भरएको य सो 
हारस्भ पयौट नबएको देषखमो । ्थानीम भनकाम आभथवक भनमभािरी, २०६४ को 
ऩरय्छेद-८ अ्तगवत गा.वि.स. सषचिरे आ्नो नाभभा ऩे्की भरन नभभ्न े्मि्था यहेको य 
भनमभ १९० रे ऩे्की पयौट नगयेभा ्माद नाघेको भभभतदेषख १० रभतशतका दयरे ्माज 
सभेत रगाई सयकायी फाやकी सयह असरु उऩय गरयने ्मि्था गये अनसुाय भनजको नाभभा 
भनमभ विऩयीत पयौट हनु फाやकी यहेको यकभ कानून फभोषजभ असरु उऩय गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७३।३।१४ को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास 
भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको। 

(4) च्र अमो्माऩयु गा.वि.स. भसयहाका गा.वि.स. सषचि याजरसाद राभा सभेतरे साभाषजक सयुऺा 
बिा वितयणभा सभेत अभनमभभतता गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत 
गा.वि.स.को फारी संयऺण कामवरभ अ्तगवत भभभत २०७०।३।१२ भा ु.२,७६,०००।- 
रा.स. ऩशऩुती मादिरे ऩे्की भरई वितयण गदाव बऩावई नभबडेको ३६ जनाको ज्भा 
ु.४३,२००।-, ्मे┌ नागरयक बिा वितयण गनव भभभत २०७१।३।४ भा गा.वि.स.फाट 
ऩे् की भरई सो वितयण गयेको बऩावई नफझुाएको ु.३२,५८६।-, आ.ि.२०७०।७१ भा 
गा.वि.स.फाट उठाएको भारऩोत यकभ फंक खाताभा फझुाएको बडचय ऩेश नबएको 
ु.१३,६४३।२५ य सोही आ.ि.को भसराई फनुाई कामवरभभा खचव बएको बभनएको यकभको 
भफर बऩावई संर्न नबएको ु.१५,०००।- सभेत गयी ज्भा ु.१,०४,४२९।२५ भनज 
ऩशऩुती मादिफाट बरयबयाउ गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।६।१९ को भनणवमानसुाय 
षज.वि.स.को कामावरम भसयहाराई रेखी ऩठाइएको । 
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आमोगको रमासफाट विभबन याभसनोहाको योम्टी असरु उऩय 
नेऩारभा सचाभरत विभबन याभसनोहारे रचभरत कानून फभोषजभ नेऩार सयकायराई भतनुव फझुाउनऩुने 
कय, शु् क जरयिाना यकभ फाやकी फयडता यहेको य सो असरु उऩय गने भनकामहा उदासीन यहेकोरे 
आि्मक छानभफन गयी यकभ उठाउने ्मि्था गयी ऩाउや बने उजयुी स्फ्धभा छानभफन हुやदा 
छानभफनकग  रभभा सो स्फ्धभा सं्कृभत, ऩमवटन तथा नागरयक उडमन भ्रारमराई रेखी ऩठाइएकोभा 
उत भ्रारमफाट योम्टी यकभ असरु उऩयस्फ्धी कायफाही बई गयी करयफ ु.६ कयोड असरु 
उऩय गरयएको तथा तोवकएको सभमभबर यकभ नफझुाउने पूरफायी भरभभटेड, नेऩार रयवरएसन से्टय, 
अनऩूणव इ्टयनेसनर, माक ए्ड मभत होटर, होटर एबयेट इ्टयनेसनर, सो्टी होटर, भ्र होटर य 
┒ा्ऩी आिय रा. भर. को नाभभा यहेको एकभटु फयडता यकभ ु. १,३२,८०,९४,४५६।५२ (एक 
अफव फिीस कयोड असी राख चडयान्फे हजाय चाय सम छऩन ऩगसा फाउन भार) सयकायी फाやकी सयह 
असरु उऩय गनव के्रीम तहभसर कामावरमभा रगत कसी ऩठाएको देषखएकोरे आमोगको सभिेत 
रमासफाट नग उत यकभ नेऩार सयकायराई रात हनुे बएको छ । 

 

 (5) फाया षज्रा यतनऩयुी गा.वि.स.का सषचि आस भहभद अ्सायी सभेतरे साभाषजक सयुऺा बिा 
रगामत विभबन शीषवकका सयकायी यकभहा वहनाभभना गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
भनजरे ताभागढीदेषख ड्फयऩयुस्भको फाटो भभवतका राभग ु.१९,१९,४५२।– ऩे्की 
भरएकोभा ु.१७,६४,०००।– भार ऩे्की भरएको देखाई गो.बड.नं.२० भभभत 
२०६८।३।३० फाट ज्भा ु.३०,६०,०००।– को काभ बएको बनी नाऩी विियण ऩेश 
गयेको देषखमो । भनजरे भरएको ऩे्की ु.१९,१९,४५२।- भ्मे  ु.१,५५,४५२।– ऩे्की 
पयौट गनव फाやकी यहेको खु् न आउनकुा साथग भनजको फमानफाट सभेत सो ऩवुट हनु आएको 
देषखंदा पयौट गनव फाやकी ु.१,५५,४५२।– भनज गा.वि.स. सषचि आस भहभद अ्सायीफाट 
कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी बरयबयाउ गनव आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को 
भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, फायाराई रेखी ऩठाइएको ।  

(6) षज्रा फाया, वऩराफसतऩयु गा.वि.स.का त्कारीन गा.वि.स. सषचि जमऩतरसाद मादिरे आ.ि. 
०६७।६८ को साभाषजक सयुऺा बिा, फार संयऺण अनदुान यकभ, वऩमन तरफ बिा सभेत 
फंकफाट षझकी वितयण नग नगयी वहनाभभना गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा बिा वितयण 
गयेको बयऩाई कागजहाभा बएको औठंाछाऩ य त्कारीन गा.वि.स. सषचि जमऩतरसाद 
मादिको औठंाछाऩ के्रीम रहयी विभधविऻान रमोगशारा, काठभाडंभा ऩयीऺणको राभग 
ऩठाइएकोभा उत रमोगशाराको भभभत 2071।2।9 को ऩयीऺण रभतिेदनभा 106 जना 
्मषतहाको यकभ फझेुको बयऩाईभा बएको औठंाछाऩसやग जमऩतरसाद मादिको औठंाछाऩ 
भभरेको बने देषखमो । मसफाट भनजरे ु.१,६५,६००।- साभाषजक सयुऺा बिा य फार 
संयऺण अनदुान यकभ स्फष्धत सेिाराहीराई वितयण नगयी अभनमभभतता गयी नेऩार 
सयकायराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएको ऩवुट हनु आमो । भनज त्कारीन गा.वि.स. सषचि 
जमऩत रसाद मादिको भभभत 2071।10।18 गते भृ् म ु बइसकेको बने षज्रा रहयी 
कामावरम, फायाको भभभत 2072।2।13 को ऩरसाथ रात भृ् म ु दताव रभाणऩरको रभाषणत 
रभतभरवऩफाट खु् न आएकोरे सेिाराहीराई वितयण नगरयएको ु.१,६५,६००।-  कानून 
फभोषजभको रवरमा अिर्फन गयी बरयबयाउ दाषखरा गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७३।१।७ को भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, फायाराई रेखी  
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ऩठाइएको ।  
9.  ्िा््म  भ्रारम अ्तगवत 

(1) षज्रा ्िा््म कामावरम फाजयुाका कामावरम रभखु डा. बिानी शभाव सभेतरे आ.ि. 
०६७।६८ य आ.ि. ०६८।६९ भा औषधी खरयद रगामतका कामवभा झठुा तथा वकते भफर 
बऩावई खडा गयी यकभ वहनाभभना गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भहारेखा 
ऩयीऺकको आ.ि. ०६७।६८ य ०६८।६९ को रेखाऩयीऺण रभतिेदनहा फभोषजभ आ.ि. 
०६७।६८ को असरु उऩय हनुऩुने यकभ ु.१७,६८,४३१।– भ्मे ु.१५,२१,९२८।– 
असरु उऩय बइसकेको य ु.२,४६,५०३।– असरु उऩय हनु फाやकी यहेको देषखमो । ्मसग 
गयी आ.ि. ०६८।६९ भा ु.३,३३,४६२।४४ असरु उऩय हनुऩुने देषखमो ।मसयी उत 
रभतिेदनभा असरु उऩय हनुऩुने बनी उ्रेख बएको ु.५,७९,९६५।४४ यकभ असरु उऩय 
गनव गयाउन अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. फभोषजभ 
षज्रा ्िा््म कामावरम, फाजयुाराई आमोगको भभभत २०७२।४।३१ को भनणवमानसुाय रेखी 
ऩठाइएको । 

(2) नायामणी उऩ-ऺेरीम अ्ऩतार िीयग्जका षचवक्सक डा्टय पाुक अहभद भभकयानीरे 
कामावरमभा राभो सभम अनऩुष्थत यही एकग  ऩटक हाषजय गयेको य काठभाडंष्थत भेभडकेमय 
अ्ऩतारभा भफयाभी जाやच गयेको ददनभा सभेत िीयग् जष्थत कामावरमभा हाषजय गने गयेको 
बने सभेतको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनज डा .पाुक अहभद भभकयानी २०७१ 
सार रािण १० गतेदेषख ऐ २२ गतेस्भ ददन १३ य २०७१ सार काभतवक ६ गतेदेषख ऐ 
२१ गतेस्भ ददन १६ सभेत गयी ज्भा २९ ददन कामावरमभा अनऩुष्थत यहेकोभा रशासन 
शाखाका कभवचायीरे हाषजयी यषजटयभा यातो षच्ह रगाएको य सो यातो षच्ह रगाएको ठाउやभा 
भनजरे ऩनुः हाषजय गयेको देषखमो । साथग भनजरे भभभत 2071।2।5 देषख 2071।10।4 
स्भ 46 ददन य 2072 िगशाख भवहनाभा 5 ददन गयी ज्भा ददन ५१ भा काठभाडंष्थत 
भेभडकेमय अ्ऩतारभा भफयाभी जाやचेको य भनज कामवयत नायामणी उऩऺेरीम अ्ऩतार 
िीयग् जभा ऩभन हाषजय गयेको देषखमो । मसयी नायामणी उऩऺेरीम अ्ऩतार िीयग् जभा 
अनऩुष्थत यहेको अि्थाका ददनभा हाषजय गयेको कुया भनजरे आ्नो फमानभा सभेत ्िीकाय 
गयेको देषखंदा भनजरे भेभडकेमय अ्ऩतारभा काभ गयी नायामणी उऩऺेरीम अ्ऩतार 
िीयग् जभा अनऩुष्थत यहेको अि्थाभा नायामणी उऩऺेरीम अ्ऩतार िीयग् जफाट भरएको 
८० ददनको तरफ बिा यकभ ु.72,165।60 बरयबयाउ गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय नायामणी उऩऺेरीम अ्ऩतार िीयग् जभा रेखी  
ऩठाइएको । 
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6.5.४  दु् ऩरयणाभ स्माउने  

१. षशऺा भ्रारम अ्तगवत 

(1)  कग रारी षज्राष्थत षशिगंगा भन्न भा्मभभक वियारम, उभावको अंरजेी विषमको याहत 
षशऺक भनमषुत गदाव अभनमभभतता गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात हुやदा 
वियारमभा अंरजेी विषमको याहत षशऺक कयायभा भनमषुत गनव वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको 
भनणवमफाट भभभत २०७१।५।१९ भा अनभुभत भाग बएकोभा षज्रा षशऺा कामावरम, 

कग रारीरे भभभत २०७१।५।२३ भा षशऺक सेिा आमोग भनमभािरी, २०५७ को भनमभ 
२४(३) य (४) फभोषजभका उ्भेदिायराई भेरयटको आधायभा षशऺा भनमभािरी, २०५९ को 
भनमभ ९७ फभोषजभ कयायभा भनमषुत गनव अनभुभत ददनकुो साथग षशऺक सेिा आमोगफाट 
रकाषशत सूचीका उ्भेदिाय उऩर्ध हनु नसकेभा षशऺा भनमभािरी, २०५९ को भनमभ ९७ 
को उऩभनमभ (३) फभोषजभ य सो ऩभछका भनमभका आधायभा भनमषुत गनव रेखी ऩठाएको 
देषखमो।उत वियारमरे षशऺक सेिा आमोगफाट रकाषशत सूचीका उ्भेदिाय भनमषुत गनव 
१५ ददने सािवजभनक सूचना रकाषशत नगयी पामर संर्न भार याखेको, कयाय सूचीका 
उ्भेदिायहाफाट दयखा्त नऩयेको बनी भभभत २०७१।७।११ भा खरुाफाट भनमषुत गनव 
सूचना रकाषशत गने भनणवम बएको तय भचु ु् का टाやस नगरयएको य भभभत २०७१।७।३० भा 
ऩनुः ५ ददने ्माद थऩको सूचना रकाषशत गने बने भनणवम बएको तय सूचना य टाやस भचु ु् का 
पामर संर्न नबएको, उत ्मादभा चाय जना उ्भेदिायरे दयखा्त ददएको, भभभत 
२०७१।८।१२ गतेका ददन भनजहाको भरषखत (ि्तगुत य विषमगत) ऩयीऺा भरइएको य 
उत भरषखत ऩयीऺाको नभतजा रकाषशत नग नगयी चायगजना उ्भेदिायहाको अ्तिावताव भरन े
कामव गयेको सभेत देषखन आमो।उ्भेदिायहाको अ्तिावताव भरंदा षशऺक सेिा आमोग 
भनमभािरी, २०५७ को भनमभ २२ भा तोवकएको १० अंक को अ्तिावताव नभरई २५ अंकको 
अ्तिावताव भरएको य ऩयीऺा सभभभतभा १ जना भार विषम विऻ याखेको ऩाइमो बन ेसोही ददन 
ऩयीऺा सभभभतको फगठक फसी इ्रा यानाराई सपर उ्भेदिाय बनी नभतजा रकाषशत गरयएको 
य वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको भभभत २०७१।८।१४ को फगठकफाट भनजराई 
भन.भा.वि.तहको अंरजेी विषमको षशऺकभा भनमषुत सभथवनका राभग षज्रा षशऺा कामावरम, 

कग रारीभा ऩठाउने भनणवम बएको ऩाइएकोरे षशिगंगा भन.भा.वि. उभाव कग रारीभा षशऺा 
भनमभािरी, २०५९ य षशऺक सेिा आमोग भनमभािरी, २०५७ को विभध य रवरमा अिर्फन 
नगयी अंरजेी विषमका षशऺक इ्रा यानाराई गरयएको भनमषुत वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
अ्मऺ षशिनायामण याना, षज्रा षशऺा कामावरम कग रारीका रोत ्मषत हरयकृ्ण ऩ्त य 
र.अ. जहुायीरार चडधयीरे गयेको अनषुचत कामवको दु् ऩरयणाभ हुやदा रचभरत कानून फभोषजभ 
स्माउनका राभग आमोगको भभभत २०७२।८।१३ को भनणवमानुसाय अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ख. फभोषजभ षज्रा षशऺा कामावरम, 

कग रारीभा रेखी ऩठाइएको । 

(2) निरऩयासी षज्रा ष्थत देिचरुी उ्च भा.वि. भा अ्थामी भा.वि. षशऺकको ऩदभा कृ्णरसाद 
साऩकोटाराई षशऺा ऐन, भनमभािरी विऩयीत ४१ िषव ऩूया बइसकेको अि्थाभा वियारमका 
त्कारीन राचामव देियाज ऩडडेर, वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ हरयरसाद ऩयाजरुी 
तथा षज्रा षशऺा कामावरम, निरऩयासी सभेतको भभरेभतोभा अभनमभभत तरयकारे भनमषुत 



    154 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षशऺा ऐन, भनमभािरी विऩयीत उभेयको हद नाघेको 
्मषतराई भावि षशऺकको ऩदभा गरयएको भनमषुत वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ 
हरयरसाद ऩयाजरुी, राचामव देियाज ऩडडेर य त्कारीन षज्रा षशऺा अभधकायी फयखरुसाद 
यजकरे गयेको अनषुचत कामवको दु् ऩरयणाभ हुやदा रचभरत कानून फभोषजभ स्माउन ेकामव गनुव 
गयाउन ु बनी आमोगको भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, 

निरऩयासीभा रेखी ऩठाइएको। 
(3)  धनकुटा षज्राष्थत उियऩानी राविभधक षशऺारमका रभखुरे भफना विऻाऩन ्थामी षशऺक 

भनमषुत गयेको, कभवचायी राभो सभमस्भ कयायभा भनमतु गयेको, ्टोय वकऩय वटकायाभ याईरे 
केही वियाथीको बनाव शु् क याजव कोषभा दाषखरा नगयेको, बने सभेतका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा राविभधक षशऺा तथा ्मािसावमक ताभरभ ऩरयषद, सानोदठभी, बतऩयुरे 
उियऩानी राविभधक षशऺारम, धनकुटाराई रयत कभवचायीहाको ऩद खरुाई राविभधक षशऺा 
तथा ्मािसावमक ताभरभ ऩरयषद कभवचायी सेिा शतव तथा सवुिधा स्फ्धी विभनमभािरी, 
२०६९ ऩरय्छेद २ को विभनमभ ९ को उऩविभनमभ (४) भा बएको ्मि्था फभोषजभ सेिा 
कयायभा भरन अष्तमायी ददएको देषखमो। षज्रा धनषुा धिडरी गा.वि.स.-7 का याजेशरसाद 
भ्डररे भभभत 2070।2।1 भा भनमषुत ऩर ऩाउや बनी ददएको भनिेदनभा षशऺारम रभखु 
याभनायामण मादिरे रात अष्तमायी अनसुाय भनजराई जेठ १ गतेदेषख रागू हनु ेगयी भनमषुत 
ददन ुहनु बनी तोक आदेश ददएको ऩाइमो।्मसगगयी सेिा कयायभा भरएका अ्म कभवचायीहाको 
हकभा भनमभानसुाय भनमषुत ददने बने तोक रगाएको देषखमो।फढीभा १ िषवको राभग भभभत 
2070।2।2 भा अभनता याना भगयराई सहामक कृवष  रषशऺक ऩदभा, जमकुभाय शभावराई 
भभवत सहामक ऩदभा, षजते्रकुभाय मादिराई कामावरम सहमोगी ऩदभा, विशेवय मादिराई 
कामावरम सहमोगी ऩदभा य टेकफहादयु ऩूिवछाने भगयराई कामावरम सहमोगी ऩदभा,  भभभत 
2070।2।14 भा याजेशरसाद भ्डरराई कृवष रषशऺक ऩदभा, कृ्ण विवकभावराई 
कामावरम सहमोगी ऩदभा, भभभत 2070।11।14 भा भड्रीरसाद रयजारराई हरकुा सिायी 
चारक ऩदभा सेिा कयायभा भनमषुत गरयएको य भभभत 207१।3।31 भा जमकुभाय शभाव, 
अभनता यानाभगय, याजेशरसाद भ्डर, टेकफहादयु ऩूिवछान ेभगय, कृ्ण विवकभाव, विशवेय मादि 
य षजते्रकुभाय मादिराई सोही ऩदभा ्माद थऩ गरयएको, भभभत 2072।1।31 को 
भनणवमानसुाय भभभत 207२।2।1 देषख रागू हनु े गयी कृ्ण विवकभाव फाहेक ६ जना 
कभवचायीहाराई १ िषवका राभग ्माद थऩ गयी राभो सभमस्भ सेिा कयायभा भरएको य 
कामावरम सहमोगीराई सुु  स्झडताभा भाभसक ऩारयरभभक ु.10,000।- तोकी र्मेक 
कभवचायीहाराई रेणी अनसुाय तरफभान ददने य तरफभानभा िृव् बए सोही अनसुाय िृव् ऩभन 
गदれ जाने बनी यकभ सभेत उ्रेख बएको देषखやदा सेिा कयायभा भरएका र्मेक कभवचायीरे 
ु.100,000।- ब्दा फढी ऩारयरभभक भरएको हुやदा उत अष्तमायीभा उ्रेषखत 
विभनमभािरी, २०६९ को विभनमभ ९ उऩविभनमभ (४) य सािवजभनक खरयद भनमभिारी, 
२०६४ को भनमभ ९५ को ऩारना बएको नदेषखएकोरे सेिा कयायभा कभवचायी भनमषुत गदाव 
फा्मा्भक ाऩरे अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयी अनषुचत कामव गयेको देषखएकोरे 
अनषुचत कामवहाफाट भनमषुत बएका कृवष रषशऺक याजेशरसाद भ्डर, कृवष सहामक रषशऺक 
अभनता याना भगय, भभवत सहामक जमकुभाय शभाव, कामावरम सहमोगीहा रभश: विशेवयरसाद 
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मादि, षजते्र मादि, टेकफहादयु ऩूिवछान ेभगय य कृ्ण विवकभावको भनमषुत (दु् ऩरयणाभ) राई 
रचभरत कानून फभोषजभ स्माउन े कामव गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।५ को 
भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ख. फभोषजभ 
राविभधक षशऺा तथा ्मािसावमक ताभरभ ऩरयषद बतऩयुराई रेखी ऩठाइएको । 

(4)  बभूभयाज राथभभक वियारम, गोकुरेवय, फगतडीराई षज्रा षशऺा कामावरम, फगतडीफाट रात 
बएको याहत षशऺक कोटाभा षशऺक छनडट सभभभतरे भभभत २०६५।३।४ गतेका ददन एकर 
उभेदिाय ज्भा नाथको ऩयीऺा भरएकोभा उत ऩयीऺाभा भनजरे भरषखततपव  १०० ऩूणावकभा 
ज्भा २१ अंक भार रात गयी असपर बए ऩभन भनजरे भरषखत ऩयीऺाभा ४५ अंक य 
अ्तिावतावभा १५ गयी ज्भा ६० अंक रात गयेको बनी सूचना भनकारी षज्रा षशऺा 
कामावरम, फगतडीराई सभेत झयुानभा ऩायी सपर बएको बनी षज्रा षशऺा कामावरम, 

फगतडीफाट ज्भा नाथको भनमषुत सभथवन गयाएको हुやदा आि्मक कायफाही गयी ज्भा 
नाथराई ददइएको भनमषुत सभेत फदय गयी ऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुी भनिेदनका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भभभत २०६५।२।२९ गते फसेको बभूभयाज राथभभक वियारम, 

गोकुरेवयको वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको फगठकरे सेवटगाउや उ.भा.वि. का र.अ. ऩयभान्द 
जोशीको संमोजक्िभा षशऺक छनडट सभभभत गठन गयी सोही ददन याहत षशऺक कोटाभा 
षशऺक ऩूभतव गनवको राभग आिेदनका राभग ७ ददनको सूचना रकाषशत गयी भभभत 
२०६५।३।४ गते भनिेदकहाको ऩयीऺा भरने बने भनणवम सभेत गयेको देषखन आमो। एकर 
उ्भेदिाय ज्भा नाथरे भभभत २०६५।३।४ गते ददएको ऩयीऺाको स्फ्धभा वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतको भाइ्मटु ऩषु्तकाको ऩेज ३५ भा छनडट सभभभतरे भरएको ऩयीऺाभा 
भनज ज्भा नाथ अनिुीणव बएकोरे सो को जानकायी वियारम ्मि्थाऩन सभभभतराई गयाउन े
बनी षशऺक छनडट सभभभतरे भभभत २०६५।३।४ भा भनणवम गयेकोभा उत भाइ्मटु 
ऩषु्तकाको ऩेज ३५ को ऩानाराई ्माती षझवकएको य सोही भाइ्मटु ऩषु्तकाको ऩेज नं .३६ 
भा षशऺक छनडट सभभभत तथा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ क्मान नाथ, वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका षशऺक रभतभनभध सद्म भहान्द जोशी य ऩयीऺाथी ज्भा नाथ भारको 
उऩष्थभतभा षशऺक छनडट सभभभतको भसपारयस अनसुाय सपर उ्भेदिाय ज्भा नाथराई 
षशऺा भनमभािरी फभोषजभ तरफ बिा खान ऩाउने गयी भनमषुत ददने भनणवम ऩारयत गरयमो बनी 
भभभत २०६५।३।४ गते नग अको भनणवम गयेको ऩाइमो। मसयी षशऺक छनडट सभभभत एिं 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका ऩदाभधकायीहारे भाइ्मटु ऩषु्तकाभा एकऩटक अनिुीणव बएको 
बनी रेषखएको ्महोयाराई ऩरयितवन गयी ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी गयाई ऩनु: भाइ्मटु 
गयी गयाई अनिुीणव बएको ्मषत ज्भा नाथराई षशऺक ऩदभा भनमषुत गने भनणवमफाट भसजवना 
बएको दु् ऩरयणाभ रचभरत कानून फभोषजभ स्माउनका राभग आमोगको भभभत 
२०७३।३।२७ को भनणवमानसुाय  षज्रा षशऺा कामावरम, फगतडीराई रेखी ऩठाइएको ।  

2.  मिुा तथा खेरकुद भ्रारम अ्तगवत 

(1)  सन  २०१४ से्टे्फय/अ्टोफयभा दषऺण कोरयमाको इ्चोनभा स्ऩन १७ औ ं एभसमारी 
खेरकुद रभतमोभगताभा खेराडीको आियणभा भरएय गएका ४ जना ्मषतराई रभत्मषत १५ 
राख भरई कोरयमारी बभूभभा नग बगाएको अभबमोगभा १ िषवका राभग खेरकुद गभतविभधभा 
रभतफ्ध रगाइएका केशिकुभाय विटराई भभभत २०७२।३।१० गतेको भ्री्तयीम 
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भनणवमफाट भ्रीको भनजी सषचिारमको रेटय्माडभा यावरम खेरकुद ऩरयषदको सद्म सषचि 
ऩदभा भनमतु गरयएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भाननीम मिुा तथा खेरकुद भ्रीफाट 
केशिकुभाय विटराई यावरम खेरकुद ऩरयषदको सद्म सषचि ऩदभा गगयकानूनी तियफाट 
भनमतु गयेको देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।५।२५ को भनणवमानसुाय सो भनमषुतका 
स्फ्धभा आि्मक कायफाही गनव अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा १२ख. फभोषजभ मिुा तथा खेरकुद भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको।   

3. बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारम अ्तगवत  
(1)  षज्रा बोजऩयु, ट्साय गा.वि.स. िडा नं. ६ ष्थत सयकायी जंगर जभनएको ज्गा भारऩोत/ 

नाऩी कामावरम, बोजऩयुका कभवचायीहा सभेतको भभरेभतोभा ्मषत विशेषको नाभभा कामभ गये 
गयाएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा बोजऩयु षज्रा ट्साय गा.वि.स. िडा नं. ६ हार 
बोजऩयु नगयऩाभरका िडा नं. ७ भा ऩने वक.नं. १७४, १७८ य १८० को भभभत 
2039।1।15 भा सबे नाऩी बई वप्डफकु तमाय हुやदा वक.नं. १७४ को ज्गाको ऺेरपर 
५४-७-२-० कामभ यही वियहको भहरभा जंगर बनी जभनएकोरे उत ज्गा भारऩोत ऐन, 

२०३४ को दपा २(ख२) फभोषजभ सयकायी ज्गा हो बने देषखमो।उत वक.नं. १७४ को 
ज्गाको सीभायेखा भेटाई वक.नं. १८० य ८५२ भा घसुाई अ्िाबाविक ऺेरपर फढाएको 
बने स्फ्धभा हेदाव उत वक.नं. १७४ को ज्गाको साやधभा यहेको त्कार सबे नाऩी हुやदाका 
फखत वक.नं.१८० को ज्गा रोकनाथ ऩा्मा षघभभयेको नाभभा दताव यही ऺेरपर १-५-३-२ 
यहेकोभा भभभत २०४६।१।५ को ऩारयत २१३५ नं. को भरखतरे रोकनाथ षघभभयेफाट 
ददऩाहाङ याईको नाभभा कामभ बई भारऩोत कामावरम, बोजऩयुको भभ.नं. १७५ भभभत 
२०४७।८।१० को भनणवम अनसुाय ऺेरपर ११-५-३-१ कामभ गयेको य वक.नं. ८५२ को 
स्दबवभा हेदाव सबे नाऩीका फखत ऻाने् ररसाद कोइयारा य िाियुाभ कोइयाराको संमतु नाभभा 
वक.नं. १७८ कामभ बई ऺेरपर २-१४-१-० वप्डफकुभा जभनएकोभा ्रट यषजटडव य भोठ 
रे्ता अनसुाय १ नं. नाऩी गोवायाको भभभत २०३९।७।३ को भनणवम अनसुाय उत वक.नं. 
१७८ वकिाकाट बई वक.नं. ८५१ य ८५२ कामभ बई ऺेरपर रभशः ०-२-०-३ य २-
१२-०-३ कामभ बई ऻाने्ररसाद कोइयारा य िाियुाभ कोइयाराको संमतु नाभभा नग दताव 
यहेको अि्थाभा भारऩोत कामावरम, बोजऩयुको भभभत २०४१।९।२१ को भनणवम अनसुाय 
वक.नं. ८५२ को ज्गाको रे्ताफाट ऻाने् ररसाद कोइयाराको नाभ खायेज गयी िाियुाभ 
कोइयाराको नाभ भार कामभ याखेको य सो ज्गा य.नं. ९०९ भभभत २०४१।९।३० को 
ऩारयत भरखत फभोषजभ िाियुाभ कोइयाराफाट वि्णभुामा षघभभये, गंगादेिी षघभभये य र्भीदेिी 
षघभभयेको संमतु नाभभा ह्ता्तयण बई रे्ता कामभ बएऩभछ भभ.नं. २७४ भभभत 
२०४७।११।६ को भनणवमरे ऺेरपर २३-६-३-२ कामभ गयी रे्ता जनाई ज्गा धनी 
रभाणऩजुाव ददएको अि्था सभेत देषखएकोरे वक.नं. १७४ को सयकायी िन ऺेरको ज्गाको 
ऺेरपर घटाउने य ्मषत विशेषको ज्गाको ऺेरपर फढाउने कामव भारऩोत कामावरम, 

बोजऩयु य भे्टेने्स नाऩी शाखा, बोजऩयुका कभवचायीहाफाट बए गयेको देषखन आएकोरे 
बोजऩयु षज्रा ट्साय-६ को वक.नं. १७४ को िन बएको सयकायी ज्गाको ऺेरपर घटी 
ऩायी ्मषतहाको ज्गाको ऺेरपर फढाउने कामव गयी उ्ऩन दु् ऩरयणाभराई षज.बोजऩयु 
ट्साय-६ को वक.नं. १७४ को सयकायी ज्गाको न्साभा साभफक फभोषजभ ऺेरपर कामभ 
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हनुे गयी स्माई न्सा कामभ गने गयाउने कामव गयी सयकायी ज्गा (सयकायी स्ऩषि) को 
संयऺण गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।६।१९ को भनणवमानुसाय बभूभसधुाय तथा 
्मि्था भ्रारमभा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ख. 
फभोषजभ रेखी ऩठाइएको ।  

 (२) नाऩी कामावरम, चाफवहरका नाऩी अभधकृत याभ विनमकुभाय भसंहरे काठभाडं, जोयऩाटी गा.वि.स. 
िडा नं.७क वक.नं.४६२ को ्मषतको नाभको ज्गाभा सयकायी सािवजभनक ज्गा सभेत 
कामभ गरयएको हुやदा कायफाही गयी ऩाउや बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा ज्गा (नाऩजाやच) ऐन, 

२०१९ फभोषजभ साभफकभा नाऩ न्सा बई सेयप राभा सभेतको नाभभा दताव यहेको का.षज. 
जोयऩाटी गा.वि.स. िडा नं.७क वक.नं.४६२ ऺेरपर ५–२–०–० ज्गा भफरी वितयण हुやदग 
फाやकी यहेको १–२–०–० ज्गा ऩनुः नाऩी फभोषजभ हार साभफक गयी रे्ता अयािभधक गयी 
ऩाउや बनी सेयप राभा सभेतरे भारऩोत कामावरम, चाफवहरभा भभभत २०६७।४।१७ भा 
भनिेदन ददएकोभा २०६४ सारभा बएको ऩनुः नाऩजाやच फभोषजभ कामभ बएको का.षज. 
जोयऩाटी गा.वि.स. िडा नं.७ भसट नं.१०२–०९९०–१६ वक.नं.१०५ ऺेरपर ७९९.९० 
िगवभभटय ज्गाभ्मे वकिाकाट गयी वक.नं.१९५ ऺेरपर ७३१.३४ िगव भभटय य ऐ.ऐ. भसट 
नं.१०२–०९९०–११ वक.नं.१५७ ऺेरपर १३५७.३० िगव भभटय ज्गाभ्मे वकिाकाट गयी 
वक.नं.१९८ ऺेरपर ३९.७५ िगव भभटय सभेत ज्भा ऺेरपर ७७१.०९ ि.भभ. ज्गा 
भारऩोत कामावरम, चाफवहरको भभभत २०६७।८।१९ को भनणवमफाट भनज सेयप राभा 
सभेतको नाभभा साभफक नाऩी फभोषजभको ज्गाब्दा करयफ ०–५–३–२ फढी ज्गा हार 
साभफक गयी ज्गाधनी दताव रे्ता कामभ गयेकोभा दषऺण तथा ऩषिभतपव  यहेको ्मषत 
विशेषको ज्गाफाट ऺेरपर ०–४–३–० य उियतपव को ज्गाफाट ऺेरपर ०–१–०–२ सभेत 
ज्भा ऺेरपर ०–५–३–२ योऩनी ज्गा फ्न गएको देषखमो।्मषत विशेषको ज्गाफाट फ्न 
गएकोतपव  भनज सेयप राभा सभेतको नाभभा हार साभफक गने भनणवम गनुव अगाभड नग ऩषिभ य 
दषऺणतपव  यहेका सやभधमाय ज्गाधनीरे आ्नो ज्गा दताव गयाइसकेको बने ्महोया नाऩी 
कामावरम, चाफवहरको भभभत २०६७।6।5 को विियण खरुाइएको ऩरफाट देषखएकोरे 
्मसतपव  केही गरययहनऩुने देषखएन।फाटोतपव को ज्गा फढेको स्फ्धभा उत वक.नं.४६२ को 
उियतपव  यहेको कुरोको ज्गाको चडडाइ ऩषिभतपव  ५ वपट, फीच बागभा ७ वपट य ऩूिवतपव  
६ वपट यहेकोभा हार नाऩी फभोषजभ कामभ यहेको फाटोको ज्गाको ऩषिभतपव  १८.१० 
वपट फीच बागभा १७.९ वपट य ऩूिवतपव  १७.०० वपट यहेको देषखएकोरे साभफक य हारको 
न्साराई तरुना्भक ाऩभा अ्ममन गदाव साभफक कुरोको ज्गाको चडडाइ हार फाटोभा 
ऩरयणत हुやदाको अि्थाभा घटेको देषखएन। साथग नाऩी विबाग, मोजना तथा अनगुभन शाखाको 
च.नं.१७० भभभत २०७१।६।६ को ऩरभा “साभफक २०१९ सारको सेटराइट इभेज, साभफक 
२०२१ सारको न्साफाट तमाय न्साभा ऩनुः नाऩजाやच बग तमाय बएको न्साराई भबडाई 
हेदाव एक आऩसभा भबडेको नदेषखएको साथग २०२१ सारको नाऩी य ऩनुः नाऩीफाट तमाय 
न्साको अि्था सभेत एक आऩसभा भभरेको देषखएन।भाषजवनको फाटो साभफक जोयऩाटी ७क 
को तपव फाट न्फयी भसभाना फाहेक फाटो एक आऩसभा नभब्न,े साभफकभा रमोग गरयएको 
रविभध, नाऩजाやच कामवभा रमोग बएभा त्कारीन उऩकयण, बडगोभरक अि्था, विभबन चयणभा 
रेस बई कामभ बएको भसभानाको आधायभा बएको बोगफाट भसषजवत राविभधक सभ्मा बएको 
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्महोया ओबय्माऩ न्साफाट देषखएको, अष्थय अि्थाभा राविभधक तडयतरयकाफाट र्याउन े
अि्था नयहेको य साभफक न्सा ऩनुः नाऩीफाट तमाय न्साभा हफुह ुओबय्माऩ हनु स्न े
अि्था नयहेको हुやदा उत वकिाभा सयकायी सािवजभनक ज्गा घसेुको बनी वकटानी गनव 
राविभधक ाऩभा कदठनाइ बएको” बनी रेखी आएकोभा हारको नाऩी फभोषजभ कुरोको 
ज्गाको चडडाइ साभफकब्दा फढेको अि्थाभा साやधभा यहेको ्मषत विशेषको ज्गा घटेको 
अि्था वियभान यहनऩुनेभा सेयप राभा सभेतको नाभभा यहेको ज्गाको चडडाइ सभेत फढेको 
अि्था यहेको, साभफक नाऩी फभोषजभ ्मषतको नाभभा कामभ यहेको ज्गाको रामर चेक 
गदाव सभेत वक.नं.४६२ को ज्गाको ऺेरपर १–२–०–० योऩनी नग यहेको त्म अनसु्धानका 
रभभा बएको ्थरगत रभतिेदनफाट देषखएको, नाऩी विबागफाट रात राविभधक रभतिेदन 
सभेतको आधायभा २०२१ सारको नाऩी य ऩनुः नाऩीफाट तमाय बएको न्सा एक आऩसभा 
नभभरेको बनी रेखी आएको य नाऩी कामावरम, चाफवहरफाट रात भभभत २०६९।४।५ को 
ओबय्माऩ न्सा सभेतको आधायभा उत वक.नं.४६२ को ज्गाको उियतपव  यहेको कुरोको 
ज्गाको चडडाइ न्साभा बएको चडडाइब्दा फढी नग यहेको ्ऩट हनु आएको छ।अतः 
सयकायी तथा सािवजभनक ज्गा य ्मषत विशषेको नाभभा यहेका ज्गा साやधभा यहेका य सो 
दिुग ज्गाहा फढेको अि्थाभा ्मषतको ज्गा साभफक न्सा फभोषजभ कामभ गयी सो 
फाहेकको ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनुवऩनेभा ्मषतको नाभभा दताव यहेको 
साभफक न्साब्दा उियतपव  यहेको नेऩार सयकायको नाभभा दताव गनुवऩने अि्थाको ऺेरपर 
०–१–०–२ योऩनी साभफक कुरोको सयकायी ज्गा ऩनुः नाऩी फभोषजभ ्मषतको नाभभा दताव 
हनु गएको अि्था देषखमो।म्तो अि्थाभा भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा २४ को उऩदपा 
(२) भा “कसगरे मो दपा राय्ब हनुबु्दा अषघ िा ऩभछ कुनग सयकायी िा सािवजभनक ज्गा 
्मषत विशेषको नाभभा दताव गयी आिाद गयेकोभा ्म्तो दताव ्ितः फदय हनुछे।्म्तो 
ज्गाको ्मषत विशेषका नाभभा यहेको दताव रगत सभेत भारऩोत कामावरम िा नेऩार 
सयकायरे तोकेको अभधकायीरे कटा गनेछ” बने ्मि्था यहेको देषखएकोरे तीन भवहनाभबर 
रचभरत कानून फभोषजभ दताविारा ्मषतराई फझुी नऩेार सयकायको नाभभा कामभ गनुवऩने 
अि्थाको उ्रेषखत ऺेरपर ३९.५ ि.भभ. अथावत ०–१–१–० ज्गाको ्मषतको नाभभा 
यहेको रगतकटा गयी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गयी दु् ऩरयणाभ स्माई सोको जानकायी 
आमोगभा ऩठाउनका राभग आमोगको भभभत २०७३।२।११ को भनणवमानसुाय अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ख फभोषजभ भारऩोत कामावरम, 

चाफवहरराई रेखी ऩठाइएको । 

 4. संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम अ्तगवत 

(1) गाउや विकास सभभभतको कामावरम हयगमा, फायाको त्कारीन गाउや विकास सभभभत सषचि सीतायाभ 
साहरे घूस भरई अभधकायको दुु ऩमोग गयी भफजुव हजायाराई कामावरम सहमोगी ऩदभा भनमषुत 
गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात हुやदा ्थानीम ्िामि शासन भनमभािरी, २०५६ 
को भनमभ २१६ को उऩभनमभ (८) भा ्िीकृत दयफ्दी फाहेकको ऩदभा भनमषुत बएको 
्मषतरे खाएको तरफ, बिाको यकभ भनमषुतको आदेश ददने िा भनमषुत गने य भनमषुत हनु े
्मषतफाट सभानऩुाभतक ाऩभा असरु गरयन े्मि्था यहेको य भफजुव हजायाको भनमषुत ्थानीम 
्िामि शासन भनमभािरी, २०५६ को भनमभ २१५(१) को ख्ड (ख) तथा सोही 
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भनमभािरीको भनमभ २१६ को उऩभनमभ (६) को ्मि्था विऩयीत बएको देषखएको य सो 
भनमषुत गने गयाउने कामवभा गाउや विकास सभभभतको कामावरम, हयगमाका त्कारीन गाउや विकास 
सभभभत सषचि सीतायाभ साहरे जाभनजानी आ्नो अभधकाय नबएको कामव गयेको य फा्मा्भक 
ाऩरे अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयेको देषखएकोरे गाउや विकास सभभभत सषचि 
सीतायाभ साहको अनषुचत कामवफाट बएको भफजुव हजायाको भनमषुत (दु् ऩरयणाभ) रचभरत कानून 
फभोषजभ स्माउनका राभग आमोगको भभभत २०७३।१।१३ को भनणवमानुसाय 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 12ख. फभोषजभ संघीम भाभभरा 
तथा ्थानीम विकास भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको। 

(2) कग रारी षज्राको टीकाऩयु नगय विकास सभभभतभबरको ्रट नं. ९ (ग) वक.नं. १५६४ को 
ऺेरपर ०.८१२८ ि.भभ. को ज्गा अिगधाभनक ाऩफाट ्मषतको नाभभा कामभ गयेको बने 
उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा टीकाऩयु नगय विकास सभभभतको भभभत २०७२।३।१७ 
को ऩरानसुाय टीकाऩयु न.ऩा. िडा नं. ९ (ग) अ्तगवत ्रक नं. ३३ का विभबन घडेयी 
्रटहा भ्मे दा.खा. हनु फाやकी यहेका घडेयी ्रट नं.२७ ऺे.प.३१२.५० ि.भभ. री 
वि्णरुसाद जगशीका नाभभा भभभत २०६७।९।२५ गते य ्रट नं. ९७ ऺे.प. ९२८.५० 
ि.भभ. री र्भी शाहीको नाभभा भभभत २०६७।१०।३ भा दा.खा. गनव ऩठाइएको आदेश 
अनसुाय नाऩी टोरी, टीकाऩयुरे भनिेदनका साथ पाइर दताव गयी नगय विकास सभभभतको 
नाभभा फाやकी यहेको टीकाऩयु ९ (ग) साभफक वक.नं. १४३१ फदय गयी वकिा नं. १५५९ 
वि्णरुसाद जगशी तथा वक.नं.१५६० र्भी शाहीको नाभभा वकिा कामभ गयेको देषखएको य 
फाやकी वक.नं. १५६१ टीकाऩयु नगय विकास सभभभतको नाभभा फाやकी यहनऩुनेभा वक.नं. 
१५६१-१५७४ स्भ वकिाहाको वकिाकाट आदेश नगय विकास सभभभतरे नददएको 
अि्थाभा नाऩी कामावरमका त्कारीन अभभन उऩे् र मादिरे टीकाऩयु नगय विकास सभभभतको 
टीकाऩयु िडा नं. ९ (ग) वक.नं. १५६४ को ऺेरपर ०.८१२८ ि.भभ.यहेको ज्गाको ्रट 
९ (ग) को ्रट यषजटयको ऩाना ५३ भा ओबययाइवटङ गयी वक.नं. १५६४ भा टीकाऩयु 
नगय विकास सभभभत फाやकी रेखेको भाभथ खेद ु डगडया, षज.कग . वट.न.ऩा. िडा नं. ३ रेखेको 
देषखमो।मसयी त्कारीन अभभन उऩे्र मादिको अनषुचत कामवफाट उ्ऩन दु् ऩरयणाभ सधुाय 
गयी नगय विकास सभभभत टीकाऩयु िडा नं. ९ (ग) वक.नं. १५६४ को ऺेरपर ०.८१२८ 
ि.भभ. यहेको ज्गाको ्रट ९ (ग) को ्रट यषजटयभा ओबययाइवटङ गयी खेद ु डगडया, 
षज.कग रारी, टीकाऩयु न.ऩा. ३ रेषखएको ्महोया स्माउन तथा वट.न.वि.स. फाやकी बने ्महोया 
कामभ गनव आमोगको भभभत २०७३।३।२२ को भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ को देहाम (ख) फभोषजभ टीकाऩयु नगय विकास सभभभत, 

टीकाऩयु कग रारीराई रेखी ऩठाइएको । 
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6.5.५ आि्मक कायफाहीका राभग स्फष्धत भनकामभा रवेषत 

१. गहृ भ्रारम अ्तगवत 

(1) सोरखुु् फ ु षज्रा स्रेयी गा.वि.स.का सषचि ्माभयाज खभतिडारे स्फष्धत ऩऺफाट यकभ 
भरई सोरखु् फ ु षज्रा स्रेयी गा.वि.स. िडा नं. ८ फ्ने भतृक आङकाभी शऩेावको सोही 
िडाको वक.नं. 199, 202 य 201 को ४१ योऩनी ज्गा भतृक आङकाभी शेऩावकी एकभार 
रीभती बनी झठुा सजवभभन भचु ु् का तमाय गयी भभङभा शेऩावको नाभभा नाभसायी गयेको बनी 
ऩयेको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भतृक आङकाभी शेऩावको नाभको स्रेयी ८ 
सोरखुु् फकुो वक.नं. १९९, २०२ य २०१ को २०४२० िगव भभटय ऺेरपरको ज्गा 
भतृककी एकभार रीभती बएको ्महोयारे भभङभा शेऩावको नाभभा नाभसायी बइसकेको 
देषखमो। पुिाव ्हेभी शेऩावरे आपू भतृककी सहोदय रीभती जीवित बएको अि्थाभा वकते 
नागरयकताको आधायभा भभङभा शेऩावको नाभभा नाभसायी बएको सोही ज्गाभा हकदाफी गयी 
भभङभा शेऩावको वकते नागरयकता फदय गयी ऩाउや बनी भनिेदन गयेको ऩाइमो।पुिाव ्हेभी शेऩाव 
भतृक आङकाभी शेऩावकी रीभती बएको रभाण संर्न गयी स्फष्धत भनकामभा जान स्न ेय 
आपूविु् तमाय बएका कागजातहा फदय गयाई आ्नो हकबोग रात गनव स्ने नग हुやदा सो 
तपव  केही गरययहन ु नऩने देषखएकोरे भारऩोत कामावरम सोरखुु् फभुा योका यहेको उऩमुवत 
ज्गा कानूनफभोषजभ पुकुिा गनव तथा झठुो विियण ऩेश गयी भभङभा शेऩावरे वकते नागरयकता 
भरएको विषमभा अनसु्धान गयी कायफाही गनव र्ततु उजयुी य स्फ् कागजातहा आमोगको 
भभभत २०७२।४।१३ को भनणवमानसुाय रभश: बभूभसधुाय भ्रारम य गहृ भ्रारमभा 
ऩठाइएको । 

(2)  षज्रा राविभधक कामावरम फायाका रभखु षज्रा इष्जभनमय शीतर रसाद गतुारे षजविसको 
कामावरम फायाका रेखाऩार रभेफाफ ुरसादको भभरेभतोभा फंकभा धयडटीको ाऩभा याषखएको ु. 
२ कयोड २५ राख फयाफयको ऩयपयभे्स फ्ड ु.२५ राख घूस भरई ्मि्थावऩका संसद 
रेखा सभभभत य ्थानीम विकास भ्रारको याज्ि असरुी गने भनणवम विऩयीत भभभत 
२०६७।३।१७ भा उत ऩयपयभे्स फ्ड पुकुिा गरयददन ऩराचाय गयेको हुやदा छानभफन 
गयी कायफाही गयी ऩाउや बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनज गतुाको फमान, षज्रा 
विकास सभभभतको कामावरम फायाको भभभत २०६८।८।५ को ऩरसाथ रात कागजातहा, भभभत 
२०७०।११।१२ को ऩरफाट रात याम रभतवरमा य ऩयपयभे्स फ्डको यकभ पुकुिा गयी 
ददन े षज्रा विकास सभभभतको कामावरम फायाको च.नं. ३४६८ भभभत २०६७।३।१७ को 
ऩरको स्फ्धभा के्रीम रहयी विभध विऻान रमोगशाराको भभभत २०७०।६।१० को 
ऩयीऺण रभतिेदन सभेतका आधायभा सो ऩयपयभे्स फ्ड पुकुिा गरयददन षज्रा विकास 
सभभभतको कामावरम फायाफाट रेषखएको ऩर वकते गयी ऩराचाय बएको देषखएको य सो कामव 
सयकायी भदुा स्फ्धी ऐन, २०४९ को अनसूुचीभबरको विषम बएको देषखंदा आि्मक 
कायफाहीका राभग आमोगको भभभत २०७२।४।१८ को भनणवमानसुाय ऩयीऺण रभतिेदनको 
रभतभरवऩ षज्रा रहयी कामावरम फायाभा ऩठाइएको।    

(3)  फगतडी षज्रा दशयथच्द न.ऩा.५ भा सडक भनभावण कामवको उऩबोता सभभभत य गाविस  
सषचिरे नगयऩाभरकाफाट बतुानी भरएको यकभ वहनाभभना गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान  
हुやदा  दशयथच्द नगयऩाभरका िडा नं. ५ बंसेगडडा-आरा सडक भनभावणका राभग दशयथच्द 
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नगयऩाभरका कामावरमफाट ु.७,००,०००।- विभनमोजन बएकोभा नगयऩाभरकाका राविभधकरे 
ऩेश गयेको कामव स्ऩन रभतिेदन, नाऩी वकताफ य उऩबोता सभभभतका अ्मऺरे ऩेश गयेको 
भफर बऩावई य डोय हाषजयी पायाभफाट करयफ ४०० भभटय सडक भनभावण स्ऩन बई 
सचारनभा यहेको य सो को भू्मांकन नगयऩाभरकारे उऩर्ध गयाएको यकभब्दा फढी नग 
बएको देषखएकोरे उऩबोता सभभभतका अ्मऺ दान भसंह यािररे धयंटी फाऩत याखेको ज्गा 
पुकुिा गनव आमोगको भभभत २०७२।४।१९ को भनणवमानसुाय षज्रा रशासन कामावरम, 

फगतडीराई रेखी ऩठाइएको ।  
(4) आपूराई यावरम अनसु्धान विबागको कभवचायी तथा त्कारीन AIG जीतफहादयु के.सी. को 

सहामक बने अभनरकुभाय गतुारे यावरम अनसु्धान विबागभा जाभगय रगाइदद्छु बनी विभबन 
्मषतफाट ु.25 राख असरेुको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा फाफरुार मादिरे आयोवऩत 
अभनरकुभाय गतुाराई ु.1,74,500।- IME गयी ऩठाएको यकभको भन्सा सभेत संर्न 
यहेको य फाफरुार मादिरे भभभत 2071।6।27 भा आमोगभा उऩष्थत बई गयेको फमानभा 
भनजराई अभनरकुभाय गतुारे यावरम अनसु्धान विबागभा जाभगय रगाइदद्छु बनी 
ु.1,74,500।- IME गयी ऩठाएको ्िीकाय गयेको देषखमो। आयोवऩत अभनरकुभाय 
गतुाराई उऩष्थत गयाउनका राभग री यावरम अनसु्धान विबागराई रेखी ऩठाइएकोभा उत 
विबागको भभभत 2071।10।14 को ऩर अनसुाय अभनरकुभाय गतुा नाभ गयेको ्मषत 
उत विबाग िा अ्तगवतको कभवचायी नबएको ्महोया उ्रेख बई आएकोरे र्ततु उजयुीको 
विषम सयकायी भदुास्फ्धी ऐन, 2049 को अनसूुची १ भबरको भरुकुी ऐन, ठगीको भहररे 
सजाम हनुे भदुा बएको देषखएकोरे मसभा स्फष्धत षज्रा रहयी कामावरमफाट छानभफन गयी 
आि्मक कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।४।२१ को भनणवमानसुाय रहयी रधान 
कामावरमराई रेखी ऩठाइएको ।  

(५)  बतऩयु षज्रा साभफक दद्मवयी गा.वि.स.िडा नं. ३(ख) वक.नं. ३५¸ ४९¸ ५१¸ ५८ य ऐ 
िडा नं. ४(ख) वक.नं. ३१९ सभेत ज्गाको हुやदग नबएको २०२३ सारको असरुी कुशर 
बगयिथरी भस.नं. ९४३।४३३ न.नं. १८३३ ३१ नं. भडजाको वकते रगत तमाय गयी छुट 
ज्गा दताव गनव खोजेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा दद्मवयी गा.वि.स.िडा नं. ३(ख) 
वक.नं. ३५¸ ४९¸ ५१¸ ५८ य ऐ िडा नं. ४(ख) वक.नं. ३१९ रे्ताफाट ज्गाधनी भहरभा 
सिुणव श्सेय जभनई विभबन ्मषतहा भोही बएको दताव फाやकी यहेको देषखमो बन े
वप्डफकुफाट ज्गाधनी भहरभा खारी यही तत  तत  ्मषतहा भोही जभनई कग वपमत भहरभा 
मो ज्गा फारिुाटाय फ्न े सिुणव श्सेयको हो बनी उ्रेख बएको देषखमो । भारऩोत 
कामावरम, बतऩयुको भभभत २०७१।७।२ को ऩरसाथ रात ज्गा दताव भभभसर अ्ममन गदाव 
६ नं. नाऩी गोवाया ७ नं. नाऩी टोरीभा छुट ज्गा दताव भाग गने हेभा्री श्सेय ज.फ.या.¸ 
हाटक श्सेय ज.फ.या. य ु्भ श्सेय ज.फ.या. सभेतको भनिेदनभा नाऩी गोवायारे रगत 
उताय उऩर्ध गयाइददने बनी भभभत २०६३।७।१० भा भारऩोत कामावरम, बतऩयुभा 
ऩराचाय गयेकोभा भारऩोत कामावरम, बतऩयुरे भभभत २०६३।७।१० भस.नं. ९४३।४३३ न 
नं. १८३३ ३१ नं. कुशर बगयिथरीको कनक श्सेय ज.फ.या. को नाभभा असरुी रगत 
कामभ यहेको बनी रगत उताय ऩठाइएको देषखमो।नाऩी गोवायाफाट सो ज्गा दताव स्फ्धभा 
कुनग भनणवम नबई भारऩोत कामावरम, बतऩयुभा ज्गा दताव पाइर रात बई कायफाही अषघ 
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फढाउने रभभा ऩनुः रगत भबडाउやदा रगत शाखाफाट शंका्ऩद देषखएकोरे रगत भबडाउन 
नसवकन े बनी रशासन शाखाराई जानकायी गयाएको देषखमो।रशासन शाखाफाट सो रगत 
स्फ्धभा छानभफन गयी रभतिेदन ऩेश गनव टोरी गठन बएकोभा छानभफन टोरीरे सो रगत 
शंका्ऩद देषखएकोरे थऩ छानभफन गनुवऩने याम सवहतको रभतिेदन ऩेश गयेको देषखमो । 
भस.नं. ९४३।४३३ न नं. १८३३ ३१ नं. कुशर बगयिथरीको कनक श्सेय ज.फ.या. को 
नाभको शंका्ऩद रगत भबडाई ज्गा दताव भाग गनेहासやग भारऩोत कामावरम, बतऩयुफाट थऩ 
रभाण भाग गदाव भनिेदकहाफाट थऩ रभाण ऩेश गनव सकेको देषखएन।भारऩोत कामावरम, 

बतऩयुभा उष्रषखत ज्गा दतावस्फ्धी कायफाही विचायाधीन यहेको देषखमो।भस.नं. 
९४३।४३३ न नं. १८३३ ३१ नं. कुशर बगयिथरीको कनक श्सेय ज.फ.या. को नाभको 
शंका्ऩद रगत स्फ्धभा ज्गा दताव भाग गने ्मषतहा य त्कारीन रगत शाखाभा 
कामवयत खरयदाय देियाज के.सी. सभेतरे रगत वकते बएको बने स्फ्धभा जानकायी नबएको, 
आ्नो संर्नता नबएको बने ्महोयाको फमान ददएको देषखमो।सो रगत स्फ्धभा के्रीम 
रहयी विभध विऻान रमोगशाराको भभभत २०७१।९।२२ को ऩयीऺण रभतिेदनफाट देियाज 
के.सी. को ह्ताऺय स्फ्धभा few similarities in the combination of figures '३,१' and letter 

'न' when compared with specimen writing marked S1 to S8 य रगतऩभछ थऩ बएको बने 
स्फ्धभा No definite opinion could be expressed बनी उ्रेख बई आएको देषखमो बन े
यावरम विभध विऻान रमोगशाराको भभभत २०७२।१।२३ को ऩयीऺण रभतिेदनको विशेषऻको 
याम ख्डभा ९४३।४३३ को भहरभा यहेको ह्ताऺय (वि-१) सやग देियाज के.सी. फाट 
भभभत २०७१ सार भंभसय १८ गते भरइएको (न.१) तथा भभभत २०६३।७।१० भा भारऩोत 
कामावरम, बतऩयुरे रगत स्फ्धभा रेखेको ऩरको ह्ताऺय (न.२) को ह्ताऺय 
भभ्दगन।९४३।४३३ को भहरभा यहेको ह्ताऺय (वि-१) सやग सोही ऩेजभा यहेको फाやकी 
ह्ताऺय तथा सो सやगगको रगिगको ऩेजभा यहेको ह्ताऺयको रेखाइ रेन रमोग बएको भसी 
रेखाइको ढाやचा तथा अ्म ऩेजहाभा यहेका रेखाइका ढाやचा अनसुाय उत वि-1 को ह्ताऺय 
उत ्थानभा ऩभछ थवऩएको हनु स्ने संकेत ऩाइ्छ बनी उ्रेख बई आएको देषखंदा 
बतऩयु षज्रा साभफक दद्मवयी कुशर बगयिथरी असरुीतपव को भस.नं. ९४३।४३३ न नं. 
१८३३ ३१ नं. को रगत वकते गयेऩभछ थऩ गरयएको ष्थभत य अि्था देषखमो।अतः सयकायी 
अडाभा यहेको सयकायी रे्ता वकते बएको विषम सयकायी भदुा स्फ्धी ऐन¸ २०४९ को 
अनसूुची (१) भबरको भदुाको विषम बएको देषखंदा कानून फभोषजभ जो जे फु् नऩुने हो फझुी 
वकते गने गयाउनेहा उऩय कानून फभोषजभ आि्मक कायफाही गनव गयाउन आि्मक 
कागजातहा सवहत आमोगको भभभत २०७२।६।१५ को भनणवमानसुाय षज्रा रहयी कामावरम, 

बतऩयुराई रेखी ऩठाइएको । 

(6) भारऩोत कामावरम ‚ ऩसाव सभेतको भभरेभतोभा षज्रा ऩसाव भभसहानी गा. वि.स. िडा 
नं. ६ वक.नं.१४४‚ १४५ य ऐ िडा नं. ५ को वक.नं. १७३ को सयकायी ऩती 
ज्गा वकते गयी ्मषतको नाभभा दताव गयेको बने स्फ्धभा अनुस्धान हुやदा 
भारऩोत कामावरम ‚ ऩसावभा यहेको रे्ताभा विियण खुवकव एको‚ नमाや विियण 
थवऩएको‚ भाभथ्रो कग वपमत ऩभन थवऩएको ज्तो दे षखएको बनी उत कामावरमफाट 
रेखी आएकोरे उत ज्गाको वकते रे्ता तमाय गनव खोषजएको ऩुवट बएको य उत 
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कामव सयकायी भुदा स्फ्धी ऐन‚ २०४९ को अनुसूची १ भबरको सयकायी कागज 
वकते भुदा अ्तगवत ऩने दे षखंदा सो स्फ्धभा थऩ अनुस्धान कायफाहीका राभग 
आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानुसाय षज्रा रहयी कामावरम‚ ऩसावभा 
रेखी ऩठाइएको।  

(7) फाया षज्रा याभऩयु टोकनी गा.वि.स. िडा नं.३ वक.नं.२ को ऺे.प.१–३–१५ भा ऩानीघटा, 
भसानघाट, हनभुान भष्दय सभेत यहेको ज्गा ओभ रकाश मादि सभेतरे अभतरभण गयेकोरे 
उत सयकायी सािवजभनक ज्गा संयऺण गयी ऩाउや बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा फाया षज्रा 
याभऩयु टोकनी गा.वि.स. िडा नं.३ वक.नं.२ को १–३–१५ भफगाहा ज्गा २०२२ सारको 
नाऩीभा ज्गाधनी भहरभा ऩती य कग वपमत भहरभा ऐरानी आिाद रामक ऩती हो बनी नाऩ 
न्सा कामभ यहेकोभा भारऩोत कामावरम, फायाफाट २०२९।१०।२६ भा सय्िती देिीको 
नाभभा दताव बएको देषखमो।ज्गा दताविार सय्िती देिीको २०४० सारभा भृ् म ु ऩिात 
२०५४।९।२३ भा भनज सय्िती देिीका ऩभत स्मनायामण भाडिायीको नाभभा नाभसायी 
बएको य स्मनायामण भाडिायीको २०६७ सारभा भृ् म ुबए ऩिात भभभत २०६८।६।१२ 
भा हकदाय छोया याधाकृ्ण भाडिायीको नाभभा नाभसायी बई आए ऩिात याधाकृ्ण भाडिायीरे 
ुका्ती देिीराई भभभत २०६८।१०।२९ भा भफरी गयेको देषखमो तथावऩ मस स्फ्धभा 
षज्रा रशासन कामावरम फायाका स.र.षज.अ. को संमोजक्िभा गदठत सभभभतको छानभफन 
रभतिेदन, ्थरगत सजवभभन, साभफक वप्डफकु सभेतका आधायभा उत ज्गा भारऩोत ऐन, 

२०३४ को दपा २(ख२) आकवषवत हनुे रकृभतको देषखएको य उत वकिा नं.२ को ज्गाको 
छानभफनकग  रभभा भारऩोत कामावरम, फायाको भभभत २०७२।१।३० को भनणवमफाट भारऩोत 
ऐन, २०३४ को दपा २४(२) अनसुाय ुका्ती देिीको नाभ रे्ताफाट कटा गयी नेऩार 
सयकायको नाभभा रे्ता कामभ गयी ज्गाधनी रभाणऩजुाव सभेत फनाइसकेको बने भारऩोत 
कामावरम, फायाको च.नं.१२१०३ भभभत २०७२।१।३० को ऩर य ऩरसाथ रात 
कागजातफाट देषखएकोरे उऩमुवत वक.नं.२ ऺेरपर १–३–१५ भफगाहा ज्गाभा बएको वप्ड 
अभतरभण हटाई ्थानीम रशासन ऐन, २०२८ को दपा ५(५) को देहाम ख्ड (ग) 
फभोषजभ येखदेख एिं संयऺण गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।६।२० को भनणवमानसुाय 
रभखु षज्रा अभधकायी, फायाराई रेखी ऩठाइएको ।  

(8)  यावरम ऺमयोग के्र, बतऩयुका शाखा अभधकृत ुरफहादयु काकीरे आ.ि. २०६८।६९ 
सारभा ्रोफर प्डको अ्दाजी २ कयोड ऩचास राखको औषधी खरयद कामवराई ्माकेज 
फनाई के्रका भनदेशक य बषुण भेभडकर हरका रोराइटय बिुन फढुाथोकी सभेतको 
भभरेभतोभा रटाचाय गयेको साथग ्टोय वकऩयरे JICA, WHO रगामतफाट रात बएका कयोडं 
भू्म फयाफयका गाडी, भोटयसाइकर सवहतका षज्सी साभानहा वहनाभभना गयेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा यावरम ऺमयोग के्र, बतऩयुरे आ. ि. २०६८।६९ सारभा 
practical approach to lung health (PAL) कामवरभ अ्तगवत वास रवासस्फ्धी औषधीहा 
खरयद गनव अनभुाभनत भू्म ु.२,०८,९८,०००।- याखी ऩवहरो ऩटक दद याइषजङ नेऩार 
ऩभरकाभा ३० भडसे्फय २०११ (१५ ऩडष २०६८) भा सूचना रकाषशत गयेकोभा उत 
फोरऩर अनसुाय रात आिेदनहा भ्मे तीनिटाको रवरमा नऩगेुको य एउटा बषुण भेभडकररे 
रागत अनभुानब्दा फढी यकभ ु.२,२७,९९,४६०।- कफोर अंवकत गयी आिेदन ऩेश गयेको 
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ऩाइए ऩिात यावरम ऺमयोग के्ररे सफग फोरऩरहा यद गयी यदको जानकायी सािवजभनक 
ाऩभा रकाषशत गयी ऩनुः दोरो ऩटक उत कामवरभका राभग ऩाやच (५) िटा षज्राहा 
भसयाहा, धनषुा, तनहुや, फददवमा य फगतडीको भाग सभेतराई जोडी औषधीको रभत एकाई दय येट 
ऩवहरेकग  याखी ऩरयणाभ तथा रागत अनभुानभा िृव् गयी ्माट फाहेक कुर 
ु.२,४६,५५,०००।- को रागत अनभुान तमाय गयी ७ भाचव २०१२ (२५ पा्गणु 
२०६८) दद याइषजङ नेऩार ऩभरकाभा दोरो ऩटक फोरऩर आवानको सूचना रकाषशत गयेको 
देषखमो।मस ऩटक रात फोरऩर आिेदनहा भ्मे सफगब्दा कभ कफोर यकभ बषुण भेभडकर 
हरको नग ु.२,४६,५०,२३६।- (्माट सभेत) बएको य रात नभनुाको पभावभस्टफाट 
औषधीको ्ऩेभसवपकेसन चेक गयाई भनमभानसुाय सायबतु ाऩभा रबािराही उत फोरऩरराई 
्िीकृत गयी, स्झडता गरयएको य खरयद स्झडता अनाुऩ रात बएको औषधीहाको ऩनुः 
स्फष्धत विऻ पभावभस्टफाट ्ऩेभसवपकेसन अनसुाय बए नबएको ऩयीऺण गदाव ्ऩेभसवपकेसन 
भतुाभफक बएको बने ऩयीऺण रयऩोटव रात बए ऩिात ्टोयभा दाषखरा बई बतुानी ददएको 
अि्था देषखए ताऩभन औषधी खरयदका राभग आवान गरयएको फोरऩरभा बषुण भेभडकर हररे 
ऩेश गयेको कागजातभा गरयएको नोटयी ऩष्रकको छाऩ तथा द्तखत भेयो होइन बनी नोटयी 
ऩष्रक इ्रफहादयु राभाको फमानफाट खरेुको य नोटयी ऩष्रकको छाऩ तथा द्तखत वकते 
गयेको विषम सयकायी भदुास्फ्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ भबरको विषम बएको हुやदा सो 
स्फ्धभा कानून फभोषजभ आि्मक कायफाही गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।६।२० 
को भनणवमानसुाय भहानगयीम रहयी ऩरयसय बतऩयुभा रेखी ऩठाइएको ।   

(9)  यडतहट षज्राष्थत री दभरत राथाभभक वियारम, इनयिायीका र.अ. री षशिधायी ऩटेररे 
वियारमको खाताफाट ु.३,७०,२४२।- यकभ षझकी वियारमभा वपताव नगयेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा दभरत रा.वि. वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका त्कारीन अ्मऺ 
भेघनदास त्भा य र.अ. याभचभरतय भहयारे आ.ि. ०६९।७० स्भभा रभश: 
ु.१,१०,०००।– य ु.६,५९,५००।– ऩे्की भरई हारस्भ पयौट गये गयाएको 
नदेषखएको हुやदा भनजहारे भरएको ऩे्की यकभहा कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी 
मथाशीर पयपायक एिं असरु उऩय गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।८।१३ को 
भनणवमानसुाय षज्रा रशासन कामावरम, यडतहटराई रेखी ऩठाइएको ।   

(10) धनषुा षज्राष्थत िासदेुि उ्च भा्मभभक वियारम, फहअुिावका त्कारीन भनभभि 
रधाना्माऩक तऩेवयकुभाय भष्रकरे वियारमभा भनकासा बएको सयकायी अनदुान यकभ 
वहनाभभना गयेको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा िासदेुि उ्च भा्मभभक वियारम, 

फहअुिाव, धनषुाका त्कारीन भनभभि रधाना्माऩक तऩेवयकुभाय भष्रकरे वियाथीको छारिषृि 
फाऩत भनकासा बएको यकभ सभमभग छार छाराहाराई ऩूया वितयण नगयी आपग सやग याखेको, 
षशऺकहाको सचमकोष, नागरयक रगानी कोष तथा भफभा फाऩतको यकभ तथा साभाषजक 
सयुऺा कय फाऩत ज्भा गनुवऩने यकभ मथासभमभग स्फष्धत खाताभा ज्भा नगयेको, बडभतक 
भनभावण तथा भभवतको यकभ सभेत फंकफाट भनकारी आपंसやग याखेकोभा छानभफन सुु  
गयेऩिात भनज तऩेवयकुभाय भष्रकरे उत यकभहा विभबन भभभतभा नेऩार फंक भरभभटेड, 

जनकऩयु शाखाभा यहेको वियारमको खाताभा दाषखरा गयेको बनी उत वियारमको भभभत 
२०७२।२।२१ को ऩरफाट रेखी आएको देषखमो । भभभत २०६८।९।१३ भा ऩाやच जना 
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षशऺक रा.वि. याहत य वऩ.भस.एप.भा कयायभा भनमषुत गदावको रवरमाको स्फ्धभा वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ शबुनायामण मादि अ्मऺ यहेको षशऺक छनडट सभभभतरे 
तोवकएको काभ स्ऩन गयी भभभत २०६८।९।१३ भा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतभा 
भनमषुतका राभग भसपारयस गयेकोभा भनणवम ऩषु्तकाभा छनडट सभभभतरे भनमषुतको राभग 
भसपारयस गये अनाुऩ भनमषुत ददन े बनी भनणवम बएको ह्ताऺयका स्फ्धभा वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ शबुनायामण मादिरे उत ह्ताऺय आ्नो होइन, कसरे गयेको 
हो थाहा बएन बनी फमानभा उ्रेख गयेको य उत ह्ताऺय यावरम विभध विऻान रमोगशारा 
खभुरटायफाट ऩयीऺण गयाउやदा भभभत २०७१।११।१५ को ऩरिाया 'वि-१ को 
ह्ताऺयहासやग नं.-१, नं.-२, नं.-३, नं.-४ तथा नं.-५ का ह्ताऺयहा भभ्दगनन ' बनी ऩयीऺण 
रभतिेदन रात बएकोरे वििाददत ह्ताऺयसやग नभनुा ह्ताऺय नभभरेको विषम स्फ्धभा 
रचभरत नेऩार कानून फभोषजभको आि्मक कायफाही गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय आि्मक कागजात सवहत षज्रा रहयी कामावरम, 

धनषुाराई रेखी ऩठाइएको ।  
(11) धनषुा षज्राष्थत के.एस.एच.एस.फी. उ्च भा.वि. (काभगवाऩ भसं फडिेरार उ्च भा्मभभक 

वियारम) खजयुी, भहिुाका त्कारीन रेखाऩार भनोजकुभाय मादिरे वकते भनमषुत ऩर फनाई 
सभभभतको भनणवम विऩयीत फढी तरफ बिा खाएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा रेखाऩार 
भनोजकुभाय मादिरे भभभत २०६६।१०।१२ उ्रेख गयी क््मटुय टाइऩ गयी भरएको 
रेखाऩार ऩदको भनमषुत ऩर शंका्ऩद देषखन आएको य सोही ऩरका आधायभा भनजरे तरफ, 

बिा य रडे रगामतका सवुिधाहा खाइऩाई आएको देषखन आएको हुやदा उत कागजातहा 
वकते हनु, होइनन  ?  वकते बए वकते गने गयाउने य मसको आधायभा सवुिधा भरन े ददने उऩय 
रचभरत कानून फभोषजभ आि्मक कायफाही गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।११।१३ 
को भनणवमानसुाय स्फष्धत कागजातहा सवहत षज्रा रहयी कामावरम, धनषुाराई रेखी 
ऩठाइएको ।   

(12) षज्रा रहयी कामावरम, फददवमाका रहयी नामफ भनयीऺक नयफहादयु सनुाय (वि.क.) रे 
िृजेशकुभाय मादिविु् दताव बएको ठगी भदुा भभराउन य भनजराई थनुाभतु गनवका राभग 
घूस/रयसित भाग गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उजयुी भनिेदक भनयंकाय मादिरे 
आ्नो बाइ िृजेशकुभाय मादिराई ठगी भदुाफाट छुटाउने उदे्मरे घूस रयसित यकभ भाग 
गयेको बनी उजयुी भनिेदन ददएको ्महोयाभा घूस रयसित यकभ भनज र.ना.भन.को सやग साथ िा 
भनजरे याखेको, रकुाएको ्थानफाट फयाभद बएको अि्था नबई उजयुकतावरे टेफरुभा याखेको 
अि्थाभा फयाभद बएको फयाभदी भचु ु् का, रभतिेदन ्महोया य फषुझएका ्मषतहाको कागज 
्महोयाफाट देषखएको य घूस/रयसित यकभ भरने उदे्मरे रहयी कभवचायीहारे उजयुिाराको 
बाइ िृजेशकुभाय मादि उऩय ठगी भदुा अदारतभा दामय नगयेको अि्था नबई अदारतभा 
ठगी भदुा दामय बएको बने देषखएको, ऩोभरराप ऩयीऺण रभतिेदनफाट उजयुिारारे झठुा 
फोरेको बने देषखएको सभेतका आधाय य कायणहाफाट उजयुी ददनऩुने स्भको कायण नबई 
दःुख ददने िा हाभन नो्सानी ऩ ु्  माउन े भनमतरे रहयी कभवचायी र.ना.भन. नयफहादयु सनुाय 
(वि.क.) सभेत उऩय झठुा उजयु ददएको देषखएको हुやदा भनज भनयंकाय मादिराई अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २४ग फभोषजभ ु.५०००।- जरयिाना 
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गने भनणवम बएकोरे सो जरयिाना यकभ कानून फभोषजभ असरु उऩय गयी याजव दाषखरा गनव 
आमोगको भभभत २०७२।१२।३० को भनणवमानसुाय षज्रा रशासन कामावरम, फददवमाभा रेखी 
ऩठाइएको।  

 साथग भनज उजयुकताव भनयंकाय मादिका िाि ुयाभच्र मादिको नागरयकताको रभाणऩर नबएकग  
अि्थाभा वि.सं. २०६३ सारभा भनजका छोयाहा भनयंकाय मादि, िृजेशकुभाय मादि य अको 
एक जनारे िंशजको नातारे नेऩारी नागरयकताको रभाणऩर रात गयेको बने सभेतको ्महोया 
भभभसर संर्न कागजातफाट देषखएको हुやदा भनजहारे रात गयेको नेऩारी नागरयकताको 
रभाणऩरका स्फ्धभा जो जे फु् नऩुने हो फझुी छानभफन गयी कानून फभोषजभ गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७२।१२।३० को भनणवमानसुाय रहयी रधान कामावरम, न्सार, 

काठभाडंभा रेखी ऩठाइएको। 

(13) भवहरा  तथा  फारफाभरका  कामावरम,  भोयङका  त्कारीन  रेखाऩार याजे्र सिेुदीरे 
भवहरा तथा फारफाभरका विबागरे काठभाडंभा सचारन गयेको मोजना तजुवभा गो┌ीभा बाग 
भरन जाやदा कामावरम रभखुको वकते द्तखत गयी दोहोयो बिा फझुी अभनमभभतता गयेको बने 
सभेतको स्फ्धभा रेखाऩार याजे्र सिेुदीरे मोजना तजुवभा गो┌ी काठभाडंभा सहबागी हुやदा 
भभभत 2071।9।25 देषख 2071।9।29 स्भको ु.10,840।- दगभनक रभण बिा 
भवहरा तथा फारफाभरका विबागफाट भभभत 2071।9।28 भा फझेुको देषखमो बन ेगो┌ीफाट 
पकी कामावरमभा हाषजय बएऩभछ भभभत 2071।10।23 भा कोष तथा रेखा भनम्रक 
कामावरम, भोयङफाट बतुानी आदेश फनाई सोही अिभध (भभभत 2071।9।25 देषख 
2071।9।30) को सोही गो┌ीभा बाग भरएको रभण आदेश य दग भनक रभण बिाको भफर 
ऩेश गयी ु.10,540।- बतुानी भरएको देषखएफाट भनजरे एकग  भभभतको एउटग गो┌ीभा बाग 
भरएकोभा दोहोयो दग भनक रभण बिा बतुानी भरएको देषखमो । मसयी दोहोयो बिा बतुानी 
भरंदा दगभनक रभण बिाको भफर (भ.रे.ऩ.पा.नं. 4) भा कामावरम रभखु (्िीकृत गने 
अभधकायी) को भहरभा आपंरे द्तखत गयी उत यकभ ु.10,540।- दोहोयो फझेुको 
सभेत अनसु्धानफाट खु् न आएकोभा अनसु्धानको रभभा भनज याजे्र सिेुदीरे उत यकभ 
ु.10,540।- कृवष विकास फंक, वियाटनगय शाखाभा भवहरा तथा फारफाभरका कामावरम, 
भोयङको नाभभा भभभत 2072।5।10 भा याजव दाषखरा गयी बडचय ऩेश गयेको देषखमो 
।भनज रेखाऩार याजे्र सिेुदीरे भवहरा तथा फारफाभरका कामावरम, भोयङका कामावरम रभखु 
भहेवयी विटको वकते द्तखत गयेको त्मराई कामावरम रभखु भहेवयी विटरे गयेको फमान 
कागजको ्महोयाफाट तथा रेखाऩार याजे्र सिेुदीरे ्िीकाय गयी हतायभा नाभ भार रेखेको 
हो, वकते द्तखत गयेको हगन बने फमानफाट ऩभन ऩवुट हनु आएको देषखंदा भनज याजे्र 
सिेुदीको उत कामव सयकायी भदुा स्फ्धी ऐन, २०४9 को अनसूुची- 1 भबरको कसयु 
बएको देषखएकोरे आि्मक कायफाहीका राभग उजयुी सभेतका स्फष्धत कागजातहाका 
रभतभरवऩ सभेत आमोगको भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय रहयी रधान कामावरम, 
न्सारभा ऩठाइएको ।   

(14) सनुसयीष्थत खनाय गा.वि.स. िडा नं 6 (क) वक.नं.146 भतावऩगनी (कुरो) को ज्गा,खनाय 
गाउや विकास सभभभतको कामावरमरे ु.2,00,000।- यकभ गाउや विकास सभभभतको खाताभा 
ज्भा गने शतवभा अरयह्त रयमर ्टेट उयोगराई बोगचरन गनव ददएय अभनमभभतता गयेको 
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बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा खनाय गा.वि.स.को भभभत 2068।2।2 को 
सिवदरीम फगठकको भनणवम अनसुाय खनाय गा.वि.स.िडा नं 6 (क) हार इटहयी न.ऩा. िडा नं 
13 को वक.नं. 146 को ऩगनीको ज्गासやग सष्ध सऩवन ऩने ्मषतहाफाट ्ितः य भनःशु् क 
ाऩभा उऩमोग हनु स्ने बनी ्महोया जनाई ु 2,00,000।- गा.वि.स.को खाताभा ज्भा 
गयाई ्िाभभ्ि ह्ता्तयण नगयी बोगचरन गनवका राभग भार अरयह्त रयमर ्टेट डेबरऩसव, 
वियाटनगय- 9, भोयङराई ददइएको य उत यकभ गाउや विकास सभभभतको कामावरमको खाताभा 
आ्दानी गयी सो यकभ गा.वि.स.को खाताभा फंक ज्भा सभेत गयेको देषखमो ।उत ज्गाको 
स्फ्धभा कामभ यहेका वर्ट न्सा ,क््मटुय न्सा, ऺेरीम वकताफ, ्रट यषज्टय, 

ज्गाधनी रभाण ऩजुावका रे्ताहा, क्ऩनी तथा उयोग दताव रभाणऩरहा, खनाय गाउや विकास 
सभभभतका त्कारीन सषचि केशि खभतिडाको फमान कागज य ्थरगत अ्ममन भचु ु् का 
सभेतका कागज रभाणफाट सनुसयी षज्रा खनाय गा.वि.स. िडा नं. 6 (क) को ज्गाहाको 
भभभत 2024।1।11 भा नाऩी हुやदा धयान वियाटनगय कोशी याजभागवको वक.नं. 149 कामभ 
गयी सो सडकदेषख ऩषिभतपव  अरयह्त रयमर ्टेट ए्ड डेबरऩसव रा.भर.,वियाटनगय- 9, 

भोयङका नाभभा भनजी ज्गाका ाऩभा दताव बग सोही क्ऩनीको ्िाभभ्िभा यहेका वक.नं. 
545, 508, 547, 727, 355, 655 य 727 तथा वियाटनगय- 9, भोयङका हंशयाज 
जगनको नाभभा दताव यहेका वक.नं. 533, 516, 531, 518 य 520 सभेतका भनजी 
ज्गाहाको फीचभा उिय दषऺण पग भरएको वक.नं.146 ऺेरपर 1 भफगाहा 2 कठा कुरो 
(भताव िा भनष्रम ऩगनी) को ाऩभा कामभ यहेको देषखमो । र्ततु उजयुी दाफीका स्फ्धभा 
आमोगफाट भभभत 2070।11।16 बएको भनणवमभा 'याजनीभतक दरहाको सिवदरीम 
संम्ररे गयेको अिधायणागत भनणवमराई रचभरत कानूनको ऩरयभधभबर यही शतवनाभा तमाय 
गयेको बए ऩभन उत उयोगराई ज्गा बोगचरनको भसपारयस ददएको छगन, उत उयोगफाट 
्थानीम ्तयको विकास भनभावणका राभग गा.वि.स.भा यकभ ज्भा गयेको यकभ ु.2 राख 
खनाय गा.वि.स.को नाभभा यावरम िाषण्म फंक, इनुिा शाखाभा यहेको फंक खाताभा ज्भा 
गयी याखेको बने रभतवरमा हेदाव उत ज्गा नेऩार सयकायको ्िाभभ्िको देषखएकोरे 
स्फष्धत षज्रा रशासन कामावरम,सनुसयीराई संयऺण गनव' बनी उ्रेख बएकोरे उत 
ज्गाको दताव रे्ता, न्सा दुु ्त यहे नयहेको स्फ्धभा ्थरगत ाऩभा मवकन गयी/गयाई 
आमोगको भभभत 2070।11।16 को भनणवमानसुाय ती सयकायी ज्गाहाको संयऺण य 
स्फधवन गने कामव गनव/गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को फगठकको भनणवमानसुाय 
षज्रा रशासन कामावरम,सनुसयीभा रेखी ऩठाइएको।  

(15) िगदेषशक योजगाय विबाग अ्तगवत िगदेषशक योजगाय विबाग¸ काठभाडं कामावरमरे भेनऩािय 
्मिसामीसやग भभरेभतो गयी रट नं. ७४९५६ फाट भभभत २०७२।४।२६ गते १० जना 
काभदायहाको राभग गरत कागजहाको आधायभा अष्तभ रभ ्िीकृभत रदान गयेकोरे 
संर्नहाराई कायफाही गयी ऩाउや बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात हुやदा 
िगदेषशक योजगायको राभग कतायष्थत STEELCO Trading & Contracting क्ऩनीभा काभदाय 
ऩठाउन अभभदािा फु्  भेनऩािय रा.भर.रे िगदेषशक योजगाय विबागफाट रात गयेको रट नं 
७४९५६ को ऩूिव ्िीकृभत पाइरफाट भभभत २०७२।४।२६ गते १० जना काभदायहाका 
राभग अष्तभ रभ ्िीकृभत भरने रभभा िगदेषशक योजगाय विबाग काठभाडं कामावरमको 
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dofe_qatar@dofe.gov.np भा steelmohd26@gmail.com फाट रात हनु आएको कताय ष्थत 
STEELCO Trading & Contracting क्ऩनीरे विभबन १७ िटा क्ऩनीहाको नाभ उ्रेख 
गयी भभभत इ.सं. ५।८।२०१५ भा रेषखएको ्माये्टी रेटय य सो को याजदूतािास 
रभाषणतका स्फ्धभा Verify को राभग दोहाष्थत नेऩारी याजदूतािासराई भभभत 
२०७२।५।२८ भा च.नं. ३७६ को ऩरसाथ संर्न याखी ऩठाइएकोभा उ्रेषखत ऩर 
याजदूतािासफाट रभाणीकयण बएको अभबरेखफाट नदेषखएको ्महोया खरुाई भभभत 
२०७२।५।३० ऩ.सं. ०७२।७३।र.।१३४ को ऩर याजदूतािासको 
nembdoha@gmail.com फाट रात हनु आएफाट इ.सं. ५।८।२०१५ भा रेषखएको ्माये्टी 
रेटय य याजदूतािासको ऩर सभेत नकरी बएको खु् न आएफाट सयकायी छाऩ द्तखत 
वकतेतपव  थऩ अनसु्धान एिं कायफाहीका राभग उत ऩर य ्महोया खरुाई रहयी रधान 
कामावरम¸ काठभाडंभा रेखी ऩठाइएको । 

(16) भभभत २०७१।३।१ भा िाषण्म तथा आऩूभतव ्मि्थाऩन विबागको टोरीरे रभरतऩयु-२२, 

भभन्डो, शंखभूर ऺेरको अनगुभन गदाव उत ऺेरभा यहेको बिानी ्टोयभा नेऩार सयकायराई 
जाऩान सयकायिाया अनदुानभा रात ३० के.जी. तडरको २३९ फोया जाऩभनज ताइषचन चाभर 
भफरी वितयण गनव रागेको अि्थाभा पेरा ऩायी उत चाभरराई षशरफ्दी गयी, चाभर भफरी 
गने ्मिसामीहा तथा सो चाभर उऩर्ध गयाउने नेऩार खाय सं्थानका कभवचायीहाको 
सभेत संर्नता यहेको देषखやदा छानभफन हनुऩुने बने सभेत ्महोयाको िाषण्म तथा आऩूभतव 
भ्रारमको ऩ.सं.२०७०।०७१ च.नं.१६७० भभभत २०७१।३।४ को फोधाथव ऩर य  
काष्तऩयु दग भनकभा २०७१।३।३ भा रकाषशत सभाचाय तथा मसग विषमभा थऩ छानभफन एिं 
कायफाही गनुवऩने देषखएको बने यावरम सतकव ता के्रको ऩ.सं.०७०।७१ 
च.नं.१८१५०५२११६ भभभत २०७१।३।३० को ऩर एिं उजयुीहाका स्फ्धभा 
अनसु्धान गयी चाभर खरयदकताव ्मिसामीहाको तीनऩ ु् ते विियण य ठेगाना सवहत 
याजनरसाद पुमार तथा कृ्णरसाद फजगाईराई रचभरत नेऩार कानून फभोषजभ जे जो 
कायफाही गनुवऩने हो सो कायफाही गनवका राभग भभभत २०७३।२।२५ को भनणवमानसुाय रभखु 
षज्रा अभधकायी, काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको। 

(17) षज्रा कृवष विकास कामावरम, संखिुासबाका कामावरम रभखु नीरक्ठ ऩोररे, कृवष रसाय 
अभधकृत याभफहादयु ठाकुय सभेतरे आ.ि. ०६९।७० भा साना भसंचाइ कुरोको राभग 
कृषकसやग स्झडता बए ताऩभन कृषकराई चेकभा सही गयाई सभूहको छाऩ सभेत रगाउन 
रगाई चेक आपं यान े गयेको, ऩाइऩ वितयणभा अभनमभभतता गयेको, कागती, सु् तरा, जनुाय, 
अरंचीका भफुिा खरयद तथा वितयणभा अभनमभभतता गयेको, अनदुानको भर भफरी गयेको, गोठ 
सधुाय कामवरभ, नसवयी ्थाऩना, बकायो सधुाय कामवरभभा पजी भफर बयऩाई फनाई भासेको 
बने ्महोयाको उजयुी भनिेदनका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा  षज्रा कृवष विकास कामावरम, 

संखिुासबािाया आ.ि. ०६९।७० को एक ततृीमांश ्िीकृत कामवरभ अनसुाय धनकुटादेषख 
वितयण के्रहा खाやदफायी य चगनऩयुका राभग यासामभनक भर तथा फीउ ढुिानी तथा भफरी 
वितयणस्फ्धी भसरफ्दी दयबाउऩर आवानस्फ्धी सूचना भभभत २०६९।५।३० गतेको 
याजधानी यावरम दग भनक ऩभरकाभा रकाषशत गये फाऩत उ्सगव रकाशन रा.भर. फाट जायी 
बएको इ््िाइस नं. १०४२ को ु.८,१३६।- को भफर ऩेश नगयी त्कार याजधानी यावरम 
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दगभनक ऩभरकाको ्थानीम संिाददाताको ाऩभा कामवयत यही हार काष्तऩयु दग भनक ऩभरकाको 
्थानीम संिाददाता षज्रा संखिुासबा खाやदफायी नगयऩाभरका िडा नं. १ फ्ने िीये्र शायको 
छोयो िषव ३१ को दीऩे्र शायरे  इ््िाइस नं. ५१७२ भभभत २०६९।५।३१ गतेको 
ु.२४,२३८।५० को वकते भफर तमाय गयी षज्रा कृवष विकास कामावरम, संखिुासबाभा ऩेश 
गयी ्माटसवहत ु.२४,२३८।५० बतुानी भरएको ऩाइएको य भनज दीऩे्र शायको हकभा 
रटाचाय भनिायण ऐन, २०५९ आकवषवत हनुे अि्था नदेषखंदा भनजराई भरुकुी ऐन ठगीको 
भहर अनसुाय हदगस्भको कायफाही हनु आमोगको भभभत २०७३।३।१५ को भनणवमानसुाय 
षज्रा रहयी कामावरम, संखिुासबाराई रेखी ऩठाइएको। 

  

विशार फजाय क्ऩनी भरभभटेडको शेमय नऩेार सयकायको नाभभा कामभ 

विशार फजाय क्ऩनी भरभभटेडको शरुऩथष्थत विशार फजाय यहेको ्थानको कुर ज्गाभ्मे ८ 
योऩनी ४ आना ज्गा त्कारीन री ५ को सयकायरे वि.स. २०२६ भा उत क्ऩनीराई उऩर्ध 
गयाएकोभा ्मस फाऩत रात हनुऩुने रभतपर रात नगयेकोरे नेऩार सयकायराई ्मस फाऩत रात 
हनुऩुने रभतपर उऩर्ध गयाउने स्फ्धभा ऩयेको उजयुी उऩय अनसु्धान गयी आमोगरे भभभत 
२०५३।११।१७ भा उत ज्गाको भू्मांकन गयी सो भू्मांवकत यकभ फयाफयको शेमय नेऩार 
सयकायका नाभभा कामभ गयाउन गहृ भ्रारमराई रेखी ऩठाएफभोषजभ नेऩार सयकायरे रचभरत 
फजाय भू्म फभोषजभ भू्मांकन गयी ु.३९,60,00,000।- फयाफयको ३९ राख वकिा शेमय 
नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गने भनणवम गयेकोभा उत भनणवम उऩय स्भाभनत सिो्च अदारतभा 
रयट दताव बएको य स्भाभनत अदारतरे भभभत २०६०।१०।२३ भा सो स्फ्धभा नेऩार सयकायरे 
गयेको भनणवम नग सदय गयेको साथग उत आदेश बएको ६ भवहनाभबर आदेश फभोषजभको कामव स्ऩन 
गनव भनदवशन गयेकोभा नेऩार सयकायरे वि.स. २०६१ सारभा रचभरत फजाय भू्मको आधायभा उत 
ज्गाको ऩनुभूव् मांकन गयी ु.३,९६,००,००,०००।- फयाफयको विशार फजाय क्ऩनी भरभभटेडको 
३ कयोड ९६ राख वकिा शेमय नेऩार सयकाय अथव भ्रारमको नाभभा कामभ गयेकोभा सो भनणवम 
उऩय मस आमोगराई सभेत विऩऺी फनाई स्भाभनत सिो्च अदारतभा ऩनु: रयट दामय बएकोभा 
स्भाभनत अदारतफाट भभभत २०७२।२।२६ गते नेऩार सयकायफाट वि.स. २०६१ भा बएको 
भनणवम नग सदय गने अष्तभ पग सरा बएफाट मस स्फ्धभा आमोगको भभभत २०५३।११।१७ को 
भनणवम फभोषजभ नग उत शेमय नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बएको छ। 

 

२. षशऺा भ्रारम अ्तगवत  

(1) षज्रा सुनसयी गडतभऩुय गा. वि.स. िडा नं.४ ष्थत जनता भा्मभभक वियारमका 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ दोरयकरार साह य सोही वियारमका र.अ. चडधयी 
मादिरे बिन भनभावण गनव स्झडता गयी काभकाज नगयी दुुऩमोग गयेको बने  
स्फ्धभा अनुस्धान हुやदा जनता भा्मभभक वियारम गडतभऩुय-४ सुनसयीराई 
आ.ि. ०६५।६६ देषख आ.ि. ०६७।६८ स्भ वियारम बिन भनभावण ,  छारा 
शडचारम भनभावण य कऺाकोठा भभवत अ्तगवतका शीषवकहाभा विभबन रोतहाफाट 
यकभ भनकासा रात बएकोभा षज्रा षशऺा कामावरम सुनसयीको भभभत 
२०७१।९।२५ को ऩरफाट ु.११ ,२५ ,०००।– कामव स्ऩन नगयी ऩे्की 
पछमौट गनव फाやकी यहेको दे षखएकोरे रचभरत कानून फभोषजभ ऩे्की पयौट गनव 
आमोगको भभभत २०७२।४।२१ को भनणवमानसुाय अष्तमाय दुुऩमोग अनुस्धान 
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आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. फभोषजभ षज्रा षशऺा कामावरम सुनसयीभा 
रेखी ऩठाइएको।  

(2) फाやके षज्राष्थत फघडडा ऺेरभा वियारमभा ऩठन ऩाठन भनमभभत नबएको बने   
स्फ्धभा अनुगभन गदाव वियाथी सं्मा ्मून बएको ,  ने.या.रा. वि. भहाभतभनमा 
कुटकइमाभा षशऺक वियाथी नग अनुऩष्थत देषखएको हुやदा षशऺकको उऩष्थभत य 
वियाथीहाको बनाव स्फ्धभा अनुगभन रबािकायी फनाउन य ने .या.रा. वि. 
भहाभतभनमा कुटकइमा ,  फाやकेभा कामवयत षशऺकहा भभभत २०७१।८।१ देषख 
२०७१।८।३ स्भ अनुऩष्थत यहेको स्फ्धभा आि्मक कायफाही गनव 
आमोगको भभभत २०७२।४।२१ को भनणवमानुसाय अष्तमाय दुुऩमोग अनुस्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२(क) फभोषजभ षज्रा षशऺा कामावरम फाやकेभा 
रेखी ऩठाइएको।  

(3) सतयी षज्राष्थत यावरम राथभभक वियारम, राराऩटीरे सयकायी अनदुान यकभको दुु ऩमोग 
गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा यावरम िाषण्म फंक, शाखा कामावरम, याजवियाजको भभभत 
2072।2।20 को ऩरसाथ रात उत वियारमको फंक खाता नं. 5383 को फंक 
्टेटभे्टफाट भभभत २०६७।११।१५ देषख भभभत २०७०।६।२१ स्भ विभबन 
शीषवकहाभा ु.५७४,३७८।७७ य भभभत 2071।3।31 भा ु.29,700।- गयी कुर 
ज्भा ु.604,078।77 उत वियारमको फंक खाताभा ज्भा बएको देषखमो।भनकासा 
बएको यकभभ्मेफाट विभबन खचव शीषवकहाभा ज्भा ु.५५३,३००।- खचव गयेको य 
ु.21,078।77 खाताभा फाやकी यहेको देषखमो।भभभत २०७०।११।५ भा बडभतक 
भनभावणतपव को ु.३००,०००।- य भभभत 2072।2।13 भा अ्म विभबन शीषवकहाभा खचव 
बएको ु.२५३,3००।- वियारमको खाताभा ज्भा गयेको सकरग फंक बडचय री यावरम 
राथभभक वियारम, राराऩटीको भभभत 2072।2।13 को ऩरसाथ रात हनु आएको ऩाइमो 
बने षशऺा भ्रारमको भभभत 2071।5।10 को ऩरफाट री यावरम राथभभक वियारम 
राराऩटी भभभत 2071।5।9 को भनणवमानसुाय फ्द गनव भसपारयस गरयएको य सतयी षज्रा 
अ्तगवतको भस.नं. 8 भा सो वियारम फ्द गरयएको सूचीभा सभेत ऩयेको देषखएको हुやदा 
भनकासा बएको यकभ उत वियारमको फंक खाताभा ज्भा बएको अि्था देषखमो।षज्रा 
षशऺा कामावरम, सतयीराई सो वियारमको खाताभा ज्भा भड्दात यहेको यकभ फेुज ुखाताभा 
ज्भा गनव रगाई वियारमको उत खाता फ्द गनव य यावरम िाषण्म फंक, शाखा कामावरम,  

याजवियाजराई योका यहेको री यावरम राथभभक वियारम, राराऩटीको फंक खाता खोभरददन 
आमोगको भभभत २०७२।६।१४ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको।  

(4)  री रा.वि. गढो-4, यडतहटराई षज्रा षशऺा कामावरम, यडतहटफाट विभबन शीषवकभा भनकासा 
बई रात सयकायी अनदुान यकभ दुु ऩमोग बएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा 
षशऺा कामावरम, यडतहटफाट उत वियारमभा छारिृषितपव  ु.90,240।- भनकासा बग 
ु.18,095।- वितयण बएको, ऩायऩु् तकतपव  ु.65,596।- भनकासा बग ु.8,300।- 
वितयण बएको, SIP Non Salary तपव  ु.1,12,258।40 भनकासा बग ु.68,005।- खचव 
बएको, PCF Salary तपव  ु.1,44,971।27 भनकासा बग ु.1,44,400।- खचव बएको, 
भनभावणतपव  ु.6,50,000।- भनकासा बग ु.2,63,719।20 खचव बएको, वियारम 
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्मि्थाऩनतपव  ु.38,152।- भनकासा बग ु.7,000।- खचव बएको, भसर्द खचवतपव  
ु.29,170।80 भनकासा बग ु.22,000।- खचव बएको य कऺा १ भा बनावतपव  
ु.4,938।- भनकासा बएको देषखमो।भनकासा यकभ य खचवको विियणराई हेदाव उत 
वियारमरे छारिृषि, ऩायऩु् तक, SIP Non Salary, PCF Salary, भनभावण, वियारम ्मि्थाऩन, 
भसर्द य अ्म सभेत गयी ज्भा ु.7,03,807।27 वियारमको खाताभा भड्दात 
यहनऩुनेभा भभभत 2070।8।16 स्भ उत वियारमको फंक खाताभा ज्भा 
ु.3,52,030।27 भार भड्दात यहेको देषखएकोरे ु.3,51,777।- फढी खचव गयेको 
देषखएकोभा उत वियारमका रधाना्माऩकहा सयेुशरसाद य भनुा चडधयी, वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका सद्म वकयण कुभायी साह य षशषऺका आशा कुभायी साहरे बडचय 
न्फय 32423709 फाट नेऩार सयकायको याजव खाताभा उत यकभ ज्भा गयेको षज्रा 
षशऺा कामावरम यडतहटको भभभत 2072।4।2८ को ऩरसाथ रात बएको य षज्रा षशऺा 
सभभभतको भभभत २०७१।८।१० को भनणवम अनसुाय उत वियारम फ्द बइसकेको बनी 
षज्रा षशऺा कामावरम, यडतहटको भभभत 2071।8।28 को ऩर रात बएको देषखएकोरे 
उत वियारमको नाभभा फंक खाताभा ज्भा यहेको यकभ नेऩार सयकायराई रात गयाई उत 
वियारमको फंक खाता फ्द गनव आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय षज्रा 
षशऺा कामावरम, यडतहटराई रेखी ऩठाइएको ।   

(5)  सरावही षज्रा कोदठमाय बिानीऩयु गा.वि स. िडा नं. १ भा यहेको साभदुावमक रा.वि., 
कोदठमाय बिानीऩयु भा सयकायी यकभ दुु ऩमोग गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा 
षशऺा कामावरम सरावहीफाट भभभत २०६६।९।१ देषख २०७०।४।६ स्भ उत वियारमको 
खाताभा कुर ु.५,०६६९४।७५ अनदुान भनकासा गरयएकोभा भभभत २०७०।६।२० स्भ 
कुर ु.४,६१३६५।- खचव बई ु.४८,३२९।७५ फंक भड्दातभा यहेको उत वियारमको 
फंक खाताफाट देषखमो।साभदुावमक रा.वि. बिानीऩयुरे नेऩार फंक भरभभटेड भरंगिाभा भभभत 
२०७१।३।२३ भा बडचय न्फय २५३५४७१३ फाट भनकासा बएको यकभ 
ु.५,२११४४।- दाषखरा गयेको फंक बडचय तथा षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीको भभभत 
२०७१।४।२ को ऩरफाट देषखएको य षशऺा भ्रारमको भभभत २०७१।५।१० को 
वियारम फ्द य गा्ने भनणवम कामाव् िमन गने स्फ्धी सूचीको र.सं. ७५ भा उत वियारम 
सभािेश बएको देषखएकोरे वियारको फंक खाताभा यहेको यकभ फेुज ुखाताभा ज्भा गनव 
रगाई उत वियारमको खाता फ्द गनव य सो रमोजनको राभग नेऩार फंक भरभभटेड 
भरंगिाराई योका यहेको खाता पुकुिा गरयददन आमोगको भभभत २०७२।६।१९ को 
भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीराई रेखी ऩठाइएको ।   

(6)  भरबिुन विषववियारम अ्तगवत रभरतकरा या्ऩस बोटावहटीभा उऩ रषशऺक ऩदभा कयाय 
सेिाभा कामवयत उिभ डंगोरको कयाय अिभध थऩ गदाव अभनमभभतता बएको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा रभरतकरा या्ऩस बोटावहटीभा भूभतवकरा विषमभा १ (एक) 
षशऺण सहामक कयाय सेिाभा भनमषुत गने भाग बए अनसुाय भर.वि. सेिा आमोगरे भर.वि. 
षशऺक य कभवचायी सेिा स्फ्धी भनमभ, २०५० को ऩरय्छेद २ को भनमभ १०.२ फभोषजभ 
तोकेको कामवविभध ऩूया गयी भनमषुत गनव ्िीकृभत ददएको य उत या्ऩसफाट दयखा्त 
आवान गयी रवरमा ऩूया गयी सहामक रषशऺक ऩदभा भनमषुत गयी सभथवनका राभग अनयुोध 



    172 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

गये फभोषजभ भनज उिभ डंगोररे भभभत २०६७।३।१६ देषख हाषजय बई काभ गयेको य 
्नातक उिीणव गयेकोरे उऩ-रषशऺक ऩदभा भभभत २०६७।५।२ को भनणवमानसुाय कयाय 
भनमषुत सभथवन गरयएको देषखमो । भनज उिभ डंगोररे भभभत २०६८।३।१६ देषख २०७० 
ऩडष भसा्तस्भको कयाय निीकयणका राभग अनयुोध गये अनसुाय भभभत २०७०।६।७ को 
भनणवमानसुाय भनजको कयाय सेिा अिभध भभभत २०६८।३।१६ देषख २०७० ऩडष 
भसा्तस्भको थऩ गयी निीकयण गरयएको ऩाइमो बने २०७०।६।९ देषख हाषजय गयाई सो 
भभभतदेषख २०७० ऩडष भसा्तस्भको तरफबिा बतुानी ददइएको तय गगयहाषजय अिभध 
२०६९ रािणदेषख २०७०।६।८ स्भको तरफबिा बतुानी गयेको ऩाइएन।अत: कयाय 
अिभध सभात बएको राभो सभम (२िषव ३ भवहना) ऩभछ भनणवम गयी कयाय सेिा अिभध थऩ 
गरयएको कामव ्ि्थ भान नसवकएकारे अ्माऩन गयाउने रषशऺक िा षशऺकको आि्मकता 
य औषच्म सभेतको विलषेणका आधायभा भनमषुत गनुवऩने अि्था बएभा भर.वि. ऐन भनमभ 
फभोषजभ भर.वि. सेिा आमोगरे तोकेको रवरमा य कामवविभध ऩूया गयी रभत्ऩधावको भा्मभफाट 
कयाय िा अ्थामी ऩद ऩूभतवको ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।८।१३ को 
भनणवमानसुाय भर.वि. यषजरायको कामावरमराई रेखी ऩठाइएको ।   

(7)  री धाऩासी भन.भा.वि., काठभाडंका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका ऩदाभधकायी य र.अ. उषा 
भसंहको भभरोभतोभा वियारम बिन भनभावण सभेतका कामवभा उठेको यकभ घोटारा गयेको बने 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा काठभाडं षज्रा साभफक धाऩासी गा.वि.स. िडा नं. १ ष्थत 3-
10-0-0 ऺेरपरको ज्गाभा धाऩासी भन.भा.वि.को राभग बिन भनभावण गनव भभभत 
2066।6।8 भा रयटेभनङ िार फनाउन सुु  गयी आ.ि. 068।69 भा काभ स्ऩन गयी 
हार कऺा सचारन बएको ऩाइमो । 4144.08 िगव वपट ऺेरपर बएको चाय तरे बिनभा 
८ कोठा यहेको य सो बिन फनाउやदा आ्तरयक रोतफाट ु.16,06,335।43 य फा् म 
रोतफाट ु.32,96,106।- गयी ज्भा ु.49,02,441।43 खचव रागेको बनी उ्रेख 
बई आएको ऩाइमो । उत यकभ खचव बएको स्फ्धभा रेखाऩयीऺण हुやदा कुनग फेुज ु
नदेषखएको, साभाषजक ऩयीऺणभा कुनग कग वपमत नदेषखएको य षज्रा षशऺा कामावरम, 

काठभाडंका स्फष्धत वियारम भनयीऺकरे ्थरगत भनयीऺण गयी यकभ वहनाभभना गयेको 
नऩाइएको बनी रभतिेदन सभेत ददएको देषखएकोरे उत वियारमको बिन भनभावणभा संर्न 
्मषतहारे यकभ घोटारा गयी र् टाचाय गयेको बने उजयुी ्महोया रभाषणत हनु सकेको 
देषखएन। तय उत वियारमराई षज्रा षशऺा कामावरम, काठभाडंफाट शडचारम भनभावणको 
राभग ऩठाइएको ु.3,50,000।- फेुज ुदेषखएकोरे शडचारम भनभावणको काभ स्ऩन बएको 
बए भफर बऩावई ऩेश गयी पयौट गनव/गयाउन य काभ नग नबएको बए ऩे् की यकभ असरु 
उऩय गनव/गयाउनको राभग आमोगको भभभत २०७२।९।१ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा 
कामावरम, काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको ।   

(8) दोरखा षज्राष्थत काभरकादेिी भा्मभभक वियारमका र.अ. चरफहादयु ताभाङरे याहत 
षशऺक इ्रफहादयु षजयेरको तरफ बिा रगामतको यकभभा अभनमभभतता गयेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा इ्रफहादयु षजयेर भभभत २०६६।४।९ गतेदेषख रागू हनुे गयी 
याहत षशऺक ऩदभा भनमषुत बएको य भनजरे २०६८ सार चगर भवहनाब्दा अगाभडको तरफ 
बिा ऩाउनऩुने बनी वियारम सभऺ भाग याखेको देषखमो।  भभभत २०६६।४।९ देषख 
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२०६८ सार पागनु भवहनास्भको भनज इ्रफहादयु षजयेरको नाभभा बतुानी हनुे गयी षज्रा 
षशऺा कामावरम, दोरखाफाट ु.४,२५,९०७।– ऩवहरो, दोरो, तेरो चडभाभसकहाफाट तरफ 
बिा भनकासा बएको वियारम अनदुान भनकासा भाग पायाभफाट देषखमो । काभरकादेिी 
भा्मभभक वियारम, दोरखाका र.अ. चरफहादयु ताभाङरे याहत षशऺक इ्रफहादयु षजयेरको 
तरफबिा फाऩतको यकभ भनजराई नफझुाई आपंरे खचव गयेकोभा उत यकभ 
(ु.४,२५,९०७।-) षज्रा षशऺा कामावरम, दोरखा भापव त नेऩार फंक भरभभटेड, चयीकोटभा 
याज्ि बडचय नं. २६०४६३६३ कामावरम कोड नं. २२-३५०-०१ फाट खाता नं. क१-१-
०-४ भा भभभत २०७२।५।२७ गते ज्भा गयेको सकर फंक बडचय सभेतफाट देषखやदा भफगो 
यकभ असरु उऩय दाषखरा बइसकेको हुやदा हार केही गरययहन ऩयेन तथावऩ भनज र.अ. 
चरफहादयु ताभाङरे आ्नो कतव् म ऩारना गदाव हेरचे्माई गयेको देषखएकोरे अफ आइ्दा 
सो तपव  भनजराई सतकव  गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय 
षज्रा षशऺा कामावरम, दोरखाराई रेखी ऩठाइएको ।  

(9)  निरऩयासी षज्राष्थत देिचरुी उ्च भा.वि.भा अ्थामी भा.वि. षशऺकको ऩदभा कृ्ण रसाद 
साऩकोटाराई षशऺा ऐन, भनमभािरी विऩयीत ४१ िषव ऩूया बइसकेको अि्थाभा वियारमका 
त्कारीन राचामव देियाज ऩडडेर, वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ हरयरसाद ऩयाजरुी 
तथा षज्रा षशऺा कामावरम, निरऩयासी सभेतको भभरेभतोभा अभनमभभत तरयकारे भनमषुत 
गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा देिचरुी उ्च भा.वि.भा रयत यहेको भा.वि.्तयको 
षशऺक ऩदभा भभभत २०६५।९।१ देषख रागू हनुे गयी भनमषुत बएका कृ्णरसाद 
साऩकोटाको उभेय ४१ िषव ३ भवहना बएको देषखएको य अ्थामी षशऺकको ाऩभा भनमषुत 
गदाव रयत दयफ्दीभा कानून फभोषजभ विऻाऩन रकाषशत गयी भरषखत य भडषखक ऩयीऺा भरई 
उत ऩयीऺाहाभा उ्चतभ अंक रात गने उिीणव उ्भेदिायराई कानूनी रवरमा ऩूया गयी 
भनमषुत गनुवऩनेभा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ हरयरसाद ऩयाजरुी य राचामव देियाज 
ऩडडेररे वियारमको रयत दयफ्दीभा ४० िषव उभेय नाघेका ्मषतराई विऻाऩन रकाषशत 
नगयी सोझग भनमषुत ददई जाभनजानी फा्मा्भक ाऩरे अऩनाउनऩुने कामवविभधको ऩारना नगयी 
आ्नो अभधकाय नग नबएको काभ गयी ऩदीम कतव् म ऩारना नगयेको देषखमो ।साथग त्कारीन 
षज्रा षशऺा अभधकायी फयख ुरसाद यजकरे उत कामव कानून फभोषजभ बए नबएको, रवरमा 
य कामवविभध ऩूया गये नगयेको, अभधकाय ऺेरभबरको काभ गये नगयेको बनेतपव  आि्मक 
जाやचफझु गनुवऩनेभा नगयी कृ्णरसाद साऩकोटाको भनमषुतराई सभथवन गयेको देषखएकोरे 
त्कारीन षज्रा षशऺा अभधकायी फयखरुसाद यजक, वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ 
हरयरसाद ऩयाजरुी य राचामव देियाज ऩडडेररे जाभनजानी अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (क), (ख) य (छ) फभोषजभको अनषुचत कामवहा गयेको 
ऩवुट हनु आएकोरे वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ हरयरसाद ऩयाजरुीराई आि्मक 
कायफाही गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानुसाय षज्रा षशऺा 
कामावरम, निरऩयासीभा रेखी ऩठाइएको । 

(10) षज्रा षशऺा कामावरम, का्कीका त्कारीन उऩ–सषचि ुरनायामण साऩकोटारे आ.ि. 
२०६९।७० भा सचाभरत का्की साऺयोिय कामवरभभा विभबन संघ सं्थाफाट सभेत यकभ 
्माई नकरी भफर बयऩाई फनाई रटाचाय गयेको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
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अनडऩचारयक षशऺा तथा साऺय नेऩार अभबमान कामवरभ कामाव् िमन ऩषु्तका, २०७० को 
फुやदा नं.१६ अ्तगवत वरमाकराऩगत कामाव्िमन रवरमा य अनगुभन सूचकहाको रभसं्मा 
१.६ भा सहबागीका राभग भसर्द अ्तगवत वहभारी षज्राभा ु.१००।–, ऩहाडी षज्राभा 
ु.९०।– य अ्म षज्राभा ु.७५।– रभत सहबागीका दयरे षज्रा षशऺा कामावरम, का्कीरे 
साऺयोिय कामवरभ सचारन गने सं्था िा भनकामराई भनकासा ददने तथा साभरी खरयद, ढुिानी 
य वितयणको कामवरभ सचारन गने भनकाम ्िमंरे गनुवऩने बने उ्रेख यहेको देषखमो। 
षज्रा षशऺा कामावरम, का्कीका त्कारीन उऩसषचि ुरनायामण साऩकोटारे अनडऩचारयक 
षशऺा के्र अ्तगवत षज्रा षशऺा कामावरम भापव त अनडऩचारयक षशऺा तथा साऺय नेऩार 
अभबमान कामवरभ कामाव्िमन भनदेषशका, २०६९ फभोषजभ सचाभरत साऺयोिय कऺा सचारन 
गने, साथसाथग साऺयोिय ऩूया गयेका ्मषतराई सीऩभूरक ताभरभ सचारनका राभग विभनमोषजत 
यकभ स्फष्धत साभदुावमक अ्ममन के्रको फंक खाताभा भनकासा नऩठाई आपंरे ऩे्की 
भरई ताभरभ कामवरभ सचारन गयेको साथग ऩायऩु् तक य भसर्द साभरी आऩूभतव गने 
आऩूभतवकताव (्माऩायी) य साभदुावमक अ्ममन के्रका ऩदाभधकायीफीचको रेनदेनभा संर्नता 
याखेको देषखमो ।  

 का्की अभबमान अ्तगवत उत आ.ि.भा का्की षज्राभा सयकायी तियफाट १६,३४६ य 
साझेदायीफाट ७००६ जनाराई गयी कुर २३,३५२ भनयऺयहाराई साऺय गयाउनऩुने 
कामवरभ यहेकोभा भनजरे भभभत २०७०।१।२ गते देउयारी फु् स ए्ड ्टेसनसव भहे्रऩरु 
ऩोखयाको भफजक न्फय ०७५ फाट सहबागीहाको राभग बनी १८००० को सं्माभा ऩेष्सर, 

इयेजय, कटय आदद खरयद गयेको देषखमो बने साथी नऩेार नाभक गगयसयकायी सं्थाफाट ५ 
िटा कऺा सचारनका राभग आि्मक ्टेसनयी (कऩी, ऩेष्सर, डटऩेन, चक, इयेजय, डटय, 
यषजटय आदद), अनडऩचारयक सेिा के्र (इ्सेक) फाट ्टेसनयी फाऩत ु.२१,०००।–, भसविन 
फार हे्ऩराइनफाट दईु िटा कऺाका राभग ु.२४,०००।– य गोनेसा (असर भछभेकी) फाट 
४००० रभतका दयरे कवऩ, ऩेष्सर, इयेजय फझेुको देषखमो। एकाभतय कामावरमफाट यकभ 
ऩे्की भरएय आि्मक सं्माभा साभरीहा वकनेको देषखमो बन े अकोभतय विभबन संघ 
सं्थाफाट नगद य षज्सी साभरी सभेत फझेुको देषखमो।विभबन सं्थाफाट रात षज्सी 
साभारीहा सहबागीहाराई फझुाएको विियणको बयऩाई देषखएन उत त्म ऺेरीम षशऺा 
भनदेशनारम, ऩोखयाका उऩभनदेशक खेभयाज ऩडडेर सभेतरे ददएको रभतिेदनभा सभेत उ्रेख 
यहेको ऩाइमो।साथग अनऩूणव फहउुदे्मीम साभदुावमक अ्ममन के्ररे भभभत 2070।3।23 
भा षज्रा षशऺा कामावरम, का्कीफाट कामवरभको राभग फजेट भनकासा रात गये ऩिात 
अनडऩचारयक षशऺा तथा साऺयोिय कामवरभ सं्था आपंरे सचारन गनुव गयाउनऩुनेभा 
त्कारीन उऩसषचि ुरनायामण साऩकोटारे आ्नो ऩदीम षज्भेिायीराई ऩ्छाएय साभदुावमक 
अ्ममन के्रसやग साऺयोिय कामवरभ सचारनको राभग भभभत २०७०।७।२२ भा 
ु.३,५३,५३०।– ऩे्की भागेको देषखमो ।उत साभदुावमक के्रराई भनकासा ददएको यकभ 
ु.७,४५,०००।– भ्मे खचव बई फाやकी यहन गएको ु.३,९०,२१२।– सं्थारे भभभत 
२०७१।१२।१ भा ऩोखयाष्थत नेऩार यार फंकको फेुज ुखाताभा ज्भा गनुवरे ऩभन यकभ 
हचिुाको बयभा भनकासा ददएको रभाषणत हनु आमो । अत: असर भछभेकी नाभक गगयसयकायी 
सं्था (गोनेसा) रे भभभत २०६९।१२।१४ भा अष्भता टे«ड क्सनव, ऩोखया–८, 
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भसजवनाचोकफाट ु.४०,८६०।– फयाफयको ४००० रभत  ऩेष्सर, इयेजय, कटय खरयद गयेको 
साभरी य कृऩारऩु, ऩोखया–८, भझेयीऩाटनफाट भभभत २०६९।१२।४ भा खरयद गयेको ४००० 
रभत कऩी ु.५५,५९६।– य भसविन फार हे्ऩराइनफाट चेकफाट फषुझभरएको यकभ 
ु.२४,०००।– य अनडऩचारयक सेिा के्र इ्सेकफाट ्टेसनयीका राभग फझेुको यकभ 
ु.२१,०००।– सभेत ज्भा ु.१,४१,४५६।– भनजरे गगयसयकायी सं्थाहाफाट रात गयेको 
देषखए ताऩभन उत यकभ फयाफयको नगद य षज्सीको पयौट गयेको विियण ऩेश गनव नसकी 
भनजरे जाभनजानी आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (छ) फभोषजभको 
अनषुचत कामव गयेको देषखंदा भनज ुरनायामण साऩकोटाराई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ऐन, 2048 को दपा 12क. य अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग भनमभािरी, 
2059 को भनमभ २५ को देहाम (ग) फभोषजभ फढीभा दु{ई िषवस्भका राभग ्म्तो 
षज्भेिायीको ऩदभा काभ गनव नरगाउन आमोगको भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय 
नेऩार सयकाय, षशऺा भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

(11) भ्मऩषिभ विववियारम, सखेुतको भभभत २०७२।२।१ भा रकाषशत विऻाऩनभा खरुाउनऩुने 
कुयाहा नखरुाई अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भ्मऩषिभ विववियारम, 

सखेुतको कामवकायी ऩरयषदको भभभत २०७१।११।२६ को फगठकरे इष्जभनमरयङ संकाम 
अ्तगवत इष्जभनमरयङ भहावियारमभा षशऺकहाको दयफ्दी नबएकोरे उत भनकामफाट भाग 
बए फभोषजभ सेिा आमोगको रवरमा अऩनाई उऩ-रा्माऩक भसभबर (्रकचयर) ऩदभा १ 
जनाको दयफ्दी ्िीकृत गयेको ऩाइमो। विववियारमरे ्िीकृत गयेको उत दयफ्दीभा 
ऩदऩूभतव गनवका राभग इष्जभनमरयङ संकामका भनभभि भडन अन्तयाज षघभभयेको अ्मऺताभा 
भभभत २०७१।१२।५ भा फसेको फगठकरे उऩ-रा्माऩक भसभबर (्रकचयर) भा विऻाऩन 
गने भनणवम गये अनसुाय रकाषशत विऻाऩनभा कुनग ऩभन दयखा्त नऩयेको हुやदा भभभत 
२०७२।१।३१ गते भनभभि भडन अन्तयाज षघभभयेको अ्मऺताभा ऩनु: फगठक फसी ऩनु: 
विऻाऩन गने भनणवम गये अनसुाय भभभत २०७२।२।१ भा ऺेरीम ख िगवको ऩभरका रोकभ्च 
दगभनकभा विऻाऩन रकाषशत गयेको ऩाइमो ।रकाषशत विऻाऩनभा विजमकुभाय ऩष्डतको भार 
दयखा्त ऩयेको हुやदा भनजसやग भरषखत तथा भडषखक ऩयीऺा भरई भनमषुतका राभग भसपारयस 
गयेको ऩाइमो । भ्मऩषिभ विववियारमको सेिा आमोग कामवविभध हारस्भ रागू नबएको 
बनी विववियारमको भभभत २०७२।५।१५ को ऩरफाट खरुाइ आएको हुやदा भभभत 
२०७२।२।१ भा रकाषशत विऻाऩनभा सेिा आमोग कामवविभध, २०७० को ऩारना गनुवऩने 
फा्मा्भक अि्था नबएको हुやदा उजयुी फभोषजभको रवरमा ऩूया नगयेको बन भभ्ने अि्था 
देषखएन।तथावऩ विववियारमको सेिा आमोगको कामवविभध ऩूया गयी रचभरत कानून फभोषजभ 
रभत्ऩधावका आधायभा भनमषुतको ्मि्था भभराउन आमोगको भभभत २०७१।५।५ को 
भनणवमानसुाय भ्मऩषिभ विववियारम, सखेुतभा रेखी ऩठाइएकोभा हारस्भ कामाव्िमन 
नबएको एिं सेिा आमोग कामवविभध हारस्भ रागू बएको अि्था नदेषखएकोरे आमोगको ऩूिव 
भनणवमानसुाय सेिा आमोग कामवविभध मथाशीर रागू गयी गयाई सोही फभोषजभको विभध य 
रवरमा ऩूया गयी रभत्ऩधावका आधायभा भार विववियारमको रयत ऩदभा भनमषुत गने ्मि्था 
गयी आमोगराई जानकायी गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।६ को भनणवमानसुाय भ्मऩषिभ 
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विववियारम, सखेुतराई रेखी ऩठाइएको।   

(12) भसयाहा षज्राष्थत फाफजुी याम जनुाई ठाकुय भा्मभभक वियारम, पूरफरयमाका रधाना्माऩक 
वि्देवय भहतोरे वियारमको विभबन शीषवकका यकभ वहनाभभना गयेको, ऩखावर भनभावण, भभवत 
स्बायभा रटाचाय गयेको, कोषचङ ऩढाउやदा उठाएको यकभ रटाचाय गयेको, छारिृषिको 
यकभफाट कभसर गणु बएको झोरा खरयद गयी वियाथीराई फाやडी फाやकी यकभ वहनाभभना 
गयेको य वऩ.भस.एप कोटाभा भफना रवरमा षशऺक भनमषुत गयेको बने सभेत ्महोयाको 
उजयुीको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा वियारमका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ 
याभकुभाय मादि य रधाना्माऩक वि्देवय भहतोरे वियारमको भनजी रोतफाट भाभसक 
ु.16,500।- तरफ बिा ददने गयी क््मटुय य गषणत विषम अ्माऩनका राभग भो. इशा 
याईनराई 2071।1।26 गतेका ददन वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको भनणवम गयी भभभत 
2071।1।8 देषख रागू हनुे गयी भनमषुत गयी भभभत 2071।12।4 भा अिकाश 
ददइएकोभा उत भनमषुत षशऺा भनमभािरी, 2059 को भनमभ 97 भा उ्रेषखत कयायभा 
षशऺक भनमषुतस्फ्धी ्मि्था अनसुाय गयेको नऩाइएको य आ.ि. 069/70 भा दभरत 
तथा सीभा्तकृत वियाथीहाका राभग भनकासा रात बएको ज्भा ु.2,86,240।- फाट 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको भभभत 2070।3।14 गतेको भनणवमरे कऺा 1 देषख कऺा 
10 स्भका स्ऩूणव वियाथीहाराई भनकाभना झोरा उयोग, राहान, भसयाहाफाट 
ु.2,00,525।- को 1086 थान झोरा खरयद गयी वितयण गयेको कामव आभथवक कामवविभध 
भनमभािरी, 2064 को भनमभ 35 भा उ्रेषखत ्िीकृत फजेटफाट खचव गने ्मि्था 
फभोषजभ नबएको हुやदा उत वियारमका अ्मऺ य रधाना्माऩक वि्देवय भहतोरे जाभनजानी 
आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारन गनुवऩने ऩदीम कतव् म ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (छ) फभोषजभको अनषुचत कामव गयेको 
देषखन आएको हुやदा उत वियारमका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका त्कारीन अ्मऺ 
याभकुभाय मादिको हकभा कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी आि्मक कायफाही गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को फगठकको भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, 

भसयाहाराई रेखी ऩठाइएको।  

(13) धनषुा षज्रा जनकऩयु नगयऩाभरका अ्तगवत ऩने री भा्मभभक वियारमका सोहनी, भजेुभरमाका 
र. अ. दाभोदय झारे उत वियारमभा विभबन शीषवकभा अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको बने 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत वियारमको ब्केको बिनभा यहेको इやटा काठहा निभनभभवत 
बिनभा रगाइएको, अु काठ ्टोयभा यहेको य उत वियारमको नमाや बिन भनभावण गदाव 
काठ रगामतका षचजि्तहुा वहनाभभना हाभन नो्सानी बएको नदेषखएको तथाऩी र.अ. 
दाभोदय झारे २०६७ रािणदेषख ऐ. ऩडष भसा्तस्भ विभबन भनकासा यकभ खचव गयेको 
ु.१४,१७,७०३।- को हारस्भ रे्ता ऩेश नगयेको स्दबवभा आि्मक रभाण कागजातहा 
संकरन गयी कानून फभोषजभको रवरमा ऩु् मावई रेखाऩयीऺकफाट औ ं् माएको फेुजरुाई 
भनमभभत िा असरुउऩय जो जे गनुवऩने हो गयी सो को जानकायी ३ भवहनाभबर आमोगभा 
ऩठाउन षज्रा षशऺा कामावरम, धनषुाराई आमोगको भभभत २०७३।२।११ को भनणवमानसुाय 
रेखी ऩठाइएको । 

(14) काठभाडं षज्राष्थत री ऻानोदम भा्मभभक वियारम िापर काठभाडंभा ्माऩक आभथवक 
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वहनाभभना य अभधकायको दुु ऩमोग गयेको बने विषमको उजयुी उऩय अनसु्धान हुやदा उत 
वियारमका र.अ. नाभतकाजी भहजवन, षशऺक कुरदीऩ रकाश फढुाथोकी, षशषऺका भनु थाऩा य 
षशषऺका भननादेिी फराचामवरे षज्रा षशऺा कामावरमफाट भनकासा बएको रडेभा भनजी रोतफाट 
सभेत थऩ गयी रडे खाएकोभा अनसु्धानको रभभा भनजहारे फढी खाएको रडे फाऩतको 
यकभ ु.७,९०,७६८।- दाषखरा गयी बडचय सभेत ऩेश हनु आएकोरे सो स्फ्धभा केही 
कायफाही गनुवऩयेन।षशऺा भनमभािरी, २०५९ को भनमभ ८४ को उऩभनमभ (६) फभोषजभ 
षशऺकरे हताभा क्तीभा २४ वऩरयमड ऩढाउनऩुने ्मि्था यहेकोभा सफग षशऺकराई सो 
फभोषजभ कऺा नतोकी घटी कऺा तोकी ऩठन ऩाठन बएको ऩाइएकोरे मस स्फ्धभा 
तोवकएको कऺा नघ्ने गयी कऺा तोकी ऩठन ऩाठन गने ्मि्था भभराउन ऻानोदम उ्च 
भा.वि. राई तथा षशऺक यभेश भतष्सना य गोवि्द ब्डायीरे भनमभ अनसुाय ्िीकृभत नभरई 
रभशः गंगा सेके्डयी ्कुर ऩयुानो काभरभाटी य वहभारम एकेडेभी कीभतवऩयुभा ऩढाएको 
देषखएकोरे रचभरत कानून विऩयीत भफना्िीकृभत अ्म वियारमभा ऩठन ऩाठन गने कामवराई 
भनु्सावहत गदれ आि्मक कायफाही गनव षज्रा षशऺा कामावरम काठभाडंराई आमोगको 
भभभत २०७३।३।२२ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको । 

(15) षज्रा कवऩरि्त,ु तडभरहिा नगयऩाभरका िडा नं. २ आन्दिागष्थत यनया्म र्भी उ्च 
भा्मभभक वियारमभा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩकरे वियारमको 
यकभ वहनाभभना गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा यनया्म 
र्भी उ्च भा्मभभक वियारमभा षज्रा षशऺा कामावरम, कवऩरि्तफुाट ऩायऩु् तक तथा 
छारिृषि वितयणको राभग आ.ि. ०६८।६९ देषख ०७०।७१ स्भ भनकासा रात बएको 
ज्भा ु.१०,४३,६५२।- भ्मे ऩायऩु् तकतपव  ु.४,५९,४८८।- भनकासा बएकोभा 
ु.१,८५,२५३।- बतुानी बग ु.२,७४,२३५।- फाやकी यहेको, छारिृषितपव  ु.५,84,164।- 
भनकासा बएकोभा ु.१,१५,२५०।- वितयण बग ु.४,६८,९१४।- वितयण हनु फाやकी यहेको 
देषखमो। ऩायऩु् तक तथा छारिषृिको ज्भा ु.७,४३,१४९।- वितयण गनव फाやकी 
देषखएकोरे सो यकभ वियारमको नाभको फंक भड्दात हनुऩुनेभा वियारमको यकभ ज्भा 
गरयने यावरम िाषण्म फंक, तडभरहिाको खाताहा च.वह.नं. ६२९ य च.वह.नं ७४७ भा भभभत 
२०७१ आषाढ भसा्तस्भ ु.३,७६,९८२।१५ भार भड्दात यहेको फंक ्टेटभे्टहाफाट 
देषखंदा ऩायऩु् तक तथा छारिृषिको शीषवकको ु.३,६६,१६६।८५ नऩगु देषखमो। सो भ्मे 
ु.१,६४,५५२।- कामावरम सहमोगी गीतायाभ अभधकायीको भृ् म ु हुやदा भनजको ऩरयिायराई 
वपताव हनुे गयी ददएकोभा हारस्भ वपताव रात बएको अि्था देषखएन। साथग 
ु.१,२०,०००।- उत वियारमको उ्च भा्मभभक वियारम षशऺक तरफ बिाभा खचव 
गयेको बने देषखमो।मसयी वियारम ्मि्थाऩन सभभभतरे भनणवम गयी ऩायऩु् तक तथा 
छारिृषिको शीषवकको ु.३,६६,१६६।८५ अ्म शीषवकभा खचव गयेको देषखएको य कामावरम 
सहमोगी गीतायाभ अभधकायीको भृ् म ु हुやदा भनजको ऩरयिायराई ददइएको यकभ 
ु.१,६४,५५२।- हारस्भ वपताव रात बएको नदेषखंदा कानून फभोषजभ मथाशीर वपताव गनव 
गयाउन य अफ आइ्दा मस वकभसभरे खचव नगने नगयाउने ्मि्था गनव आमोगको भभभत 
२०७३।३।२७ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, कवऩरि्तरुाई रेखी ऩठाइएको 
साथग षशऺा ऐन तथा भनमाभािरीभा वियारम भनयीऺकफाट र्मेक भवहनाभा क्तीभा एक 
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ऩटक वियारमको भनयीऺण तथा सऩुयीिेऺण गनुवऩने ्मि्था यहेको बए ऩभन सदयभकुाभ 
तडभरहिा फजायभा यहेको य षज्रा षशऺा कामावरम, कवऩरि्तफुाट नषजकग  यहेको उत 
यनया्म र्भी उ्च भा्मभभक वियारमको भनमभभत ाऩभा अनगुभन भनयीऺण बए गयेको 
नऩाइएकोरे षशऺा ऐन तथा भनमभािरीरे तोके फभोषजभ भनमभभत ाऩभा अनगुभन, भनयीऺण 
गने गयाउने ्मि्था गनव आमोगको भभभत २०७३।३।२७ को भनणवमानसुाय षशऺा विबागराई 
रेखी ऩठाइएको ।  

(16) षज्रा सनुसयी, ज्ऩाऩयु गा.वि.स िडा नं. ३ ष्थत री राथभभक वियारम, ज्ऩाऩयुको 
वियारम बिन भनभावण सभभभतका अ्मऺ षशिनाथ भ्डर य रधाना्माऩक र┑देि गोदठमारे 
वियारम बिन भनभावणको राभग षज्रा षशऺा कामावरम, सनुसयीफाट भनकासा बएको यकभ 
अभनमभभतता गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा आ.ि. 
०६७।६८ भा षज्रा षशऺा कामावरम, सनुसयीफाट री राथभभक वियारम, ज्ऩाऩयुराई २ 
कोठे बिन भनभावणको राभग रात बएको ु.६,५०,०००।– भा री राथभभक वियारम, 

ज्ऩाऩयुका रधाना्माऩक र┑देि गोदठमारे षशिनाथ भ्डरको अ्मऺताभा बिन भनभावण 
सभभभत गठन गयी षशिनाथ भ्डरराई ऩटक ऩटक गयी ु.८,२६,०००।– ऩे्की ददएकोभा 
भनकासा यकभब्दा फढी यकभ ऩे्की ददएको ु.१,७६,०००।– भ्मे रेखाऩयीऺण 
रभतिेदनफाट षशिनाथ भ्डरराई ु.८८,०००।– य रधाना्माऩक र┑देि गोदठमाराई 
ु.८८,०००।– दाभासाहीरे असरु गनव कामभ गयेको फेुजभु्मे रधाना्माऩक र┑देि 
गोदठमाको नाभभा कामभ बएको अ्म फेुज ुसभेतको यकभ ज्भा ु.१,३२,९६३।१२ भनज 
र.अ. र्हदेि गोदठमाको तरफफाट ऩटक ऩटक कटा गयी वियारमको खाताभा ज्भा 
गरयसकेको ्महोया षज्रा षशऺा कामावरम, सनुसयीको भभभत 2072।11।18 को ऩरिाया 
रेखी आएको हुやदा भनज र.अ. र┑देि गोदठमाको स्फ्धभा हार केही गरययहन ुऩयेन। बिन 
भनभावणका राभग ऩटक ऩटक गयी ु.८,२६,०००।– ऩे्की भरई त्कारीन सभमभा बएको 
राविभधक भू्मांकन अनसुाय ज्भा ु.३,६१,९१७।४८ को भार बिन भनभावण कामव बए 
गयेको ऩाइएकोरे बिन भनभावण सभभभतका अ्मऺ षशिनाथ भ्डरको नाभभा रेखाऩयीऺणफाट 
 औ ं् माएको बिन भनभावणतपव को ु.2,88,082।– य फढी बतुानी भरएको ु.88,000।- 
सभेत ज्भा फेुज ु यकभ ु.३,७६,०८२।५२ हारस्भ पयौट बएको नऩाइएकोरे उत 
यकभ कानून फभोषजभको रवरमा अिर्फन गयी गयाई भनजफाट मथाशीर असरु पयौट गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।३।२७ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, सनुसयीराई 
रेखी ऩठाइएको । 

3. ्थानीम विकास भ्रारम अ्तगवत  

(1) नायामण नगयऩाभरका अ्तगवत २०६८ य २०६९ असाय भसा्तस्भका मोजनाहा स्ऩन 
नबएको, भफर फनाई जाやचऩास गयी हावकभ य राविभधकहाको भभरोभतोभा खचव यकभ वहनाभभना 
गयेको य नगयऩाभरकाको फजेट खायेज गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत 
नगयऩाभरकाभा आ.ि.२०६५।६६ भा भनकासा बएको ु.६१,७७,९४५।- भभभत 
२०६६।३।३० भा यावरम िाषण्म फंक दगरेखभा ज्भा गयेकोभा फंकफाट बरूफस उत 
यकभ सो कामावरमको रेजयभा दोहोयो ऩोवटङ हनु गएको य उत यकभ भभभत २०६८ पागनु 
२१ भा वहसाफ भभरान बएको यावरम िाषण्म फंक रधान कामावरमको ऩरफाट देषखन आएको 
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हुやदा नगयऩाभरकाको फजेट खायेज गयेको बने उजयुी ऩवुट नबए ताऩभन आ.ि. ०६८।६९ भा 
नायामण नगयऩाभरका िडा नं. ४ भा उऩबोता सभभभत भापव त सचाभरत भहे्र रा.वि. बिनको 
्रा्टयको गणु्तय कभजोय यहेको बने स्फ्धभा षज्रा राविभधक कामावरम दगरेखफाट 
खवटएका सि- इष्जभनमय देिे्र भसंह भारको टोरीफाट ्थरगत राविभधक भू्मांकन हुやदा 
उत ्रा्टयभा भसभे्टको भारा कभ बएको य आि्मक भारभा युरयङ नबएकोरे उत 
वियारम बिनको ्रा्टयको भभवत सधुाय गनव ु.१,४२,४२५.२०।- थऩ यकभ रा्ने बनी 
राविभधक रभतिेदनफाट देषखन आएकोरे ऩनु: गणु्तयीम ्रा्टय सोही यकभफाट उऩबोता 
सभभभतफाट गनव रगाउन आमोगको भभभत २०७२।४।२२ को भनणवमानसुाय नायामण 
नगयऩाभरका कामावरम दगरेखराई रेखी ऩठाइएको।  

(2)  ् थानीम विकास भ्रारम, फड्दशवन रि व्न तथा गु् फा विकास सभभभतका ऩदाभधकायीहारे 
अ्थामी कभवचायीराई फढुिा सभेत गयी रटाचाय गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान गयी देहाम 
फभोषजभ गनव आमोगको भभभत २०७२।४।३१ को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा ्थानीम 
विकास भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

 गु् फा विकास सभभभतका त्कारीन सद्म सषचि अषजतभान ताभाङको टोरीरे भभभत 
२०६४।४।७ गतेको ५१ औ ंफगठकको भनणवम नं. ४ (घ) को नीभतगत भनणवम फभोषजभ 
१२ िषवस्भ एउटग ऩदभा यही भनय्तय सेिा गयेका कभवचायीहाराई कामवऺ भता य 
अनबुिका आधायभा फढुिा गने बने भनणवमानसुाय बनी ओबयभसमय ऻानफहादयु शेऩावराई 
इष्जभनमय ऩदभा, सहरेखाऩार रदीऩ रे┌राई रेखाऩार ऩदभा य २०६४।१।२७ भा 
सद्म सषचि शेयफहादयु ताभाङको टोरीरे भषुखमा जऩना विडायीराई खरयदाय ऩदभा 
सभामोजन फढुिा गयी अ्थामी ऩदभा कामवयत उऩयोत कभवचायीहा सभेतराई गगयकानूनी 
ाऩभा भाभथ्रो तहभा फढुिा गयी कानून विऩयीत कामव गयेकोरे उत फढुिा भनणवमराई 
स्माई साभफक ऩदभा मथाित कामभ गने ।  

 ३५ िषवदेषख भनमभािरी नग नफनाई तोक आदेशको बयभा कभवचायीको ऩदऩूभतव गयी 
फेभथभतऩूिवक कभवचायी रशासन चराइयहेको देषखएकोरे मथाशीर कभवचायी सेिा शतवस्फ्धी 
भनमभािरी रागू गयी कभवचायीको ्मि्था गने । 

 फड्दशवन रि व्न तथा गु् फा विकास सभभभतको नाभभा आ.ि. २०५१।५२ देषख हारस्भ 
यहेको कुर फेुज ु ु.४,४२,०५,९६३।- भ्मे ु.१,४२,४६,३२६।- पयौट बग 
ु.२,९९,५९,६३७।- पयौट हनु फाやकी यहेको बनी उत सभभभतको च.नं १२३६ भभभत 
२०७१।११।२६ को ऩरिाया उ्रेख बग आएको देषखएकोरे उत फाやकी यकभ आगाभी 
ऩडष भसा्तभबर पयौट गने ।  

(3) षज्रा सतयी, फोरयमा गा.वि.स. िडा नं. ७ को सखयायोडदेषख इटहयी वि्णऩुयुा िडा नं. ९ 
स्भको सडक वि्ताय गने कामव य याजवियाज नगयऩाभरकारे LGCPD कामवरभ अ्तगवतको 
भसभबर इष्जभनमय ऩदऩूभतव तथा उत नगयऩाभरकाको Compound Wall को भगरेसन (ऩसर 
कफर) भनभावण सभेत कामवभा अभनमभभतता बएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा फोरयमा 
गा.वि.स.को आ.ि. ०६९।७० को रेखाऩयीऺण रभतिेदन अनसुाय फजयगिरी उऩबोता 
सभभभतका भसुहा मादिरे ु.६४,९९३।-, जमभाや र्भीदेिी उऩबोता सभभभतरे 
ु.२८,३७७।, दभरत सभदुामका फरी भ्डररे ु.२२,०००।-, अऩांग सभदुामका देिनकुभाय 
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मादिरे ु.२२,०००।-, भषु्रभ सभदुामका इरामर भ्सयुीरे ु.२२,०००।-, षजफछ 
भ्डररे ु.४४,०००।-, यभेशकुभाय मादिरे ु.४०,०००।-, भधेसी सभदुामका श्ब ु
मादिरे ु.२२,०००।-, याभरसाद भ्डररे ु.४४,०००।-, सखुाइ खगरे ु.२२,९३२।-, 
सयेु्र भ्डररे ु.१०,२००।-, देिरार मादि उऩ ्िा््म चडकीका इ्चाजवरे 
ु.१०,०००।-, वरतभ मादिरे ु.२५,०००।- सभेत ज्भा ु.३,७७,५०२।– विभबन 
कामवरभका राभग  ऩे्की यकभ भरएकोभा उत यकभहा हारस्भ ऩभन पछमौट नगयी 
फाやकी नग यही फेुज ु कामभ बएको देषखन आएकोरे उ्रेषखत फेुज ु यकभहा स्फष्धत 
सभदुाम/्मषतफाट ्थानीम ्िामि शासन ऐन, 2055, ्थानीम ्िामि शासन भनमभािरी, 
2056 य ्थानीम भनकाम (आभथवक रशासन) भनमभािरी, 2064 फभोषजभ मथाशीर ऩे्की 
पयौट गयी गयाई सो को जानकायी आमोगभा ऩठाउन आमोगको भभभत २०७२।६।१ को 
भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, सतयीराई रेखी ऩठाइएको । 

(4) ऩिवत षज्राष्थत धभोदम उ.भा.वि.बोरेका षशऺक चरऩाणी साऩकोटा सभेतका ्मषतहारे 
नकरी उऩबोता सभभभत गठन गयी विभबन आमोजनाहाभा ्माऩक रटाचाय गयेको बने 
सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा ऩिवत षज्राष्थत सयडखोरा गाउや विकास ऩरयषदफाट 
मऻवय भन्न भा्मभभक वियारम, बोरेका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ चरऩाणी 
साऩकोटा, र.अ.ऻाने्रयाज ऩडडेर य षशऺक याजरुसाद साऩकोटारे जफजव् ती विभनमोजन गनव 
रगाएको यकभ तीनग जनाफाट जनही ु.१,४१,०४०।- का दयरे असरु उऩय गयी 
ु.४,२३,१२०।- भभभत २०७१।९।३० भा नेऩार फंक भर. शाखा कामावरम, कु्भा भापव त 
याजव शीषवक नं. १५११२ भा फेुज ुदाषखरा गयेको षज्रा षशऺा कामावरम, ऩिवतको भभभत 
२०७१।१०।२ को ऩरफाट देषखमो । भेददखोरा-ऩोखयेपाやट-काやह ुफमयघायी सडक अ्तगवत 
सफेुदी भनभावण सेिा, ऩिवतफाट बएको काभ अ्तगवत Gabion Works को चेकजाやच गदाव 
्माविमन ताय ठाउや ठाउやभा षखमा रागेको, जारीभा ढंुगा बदाव Void  यहेको य ्माविमनको 
ऩरयणाभ नाऩी वकताफ अनसुाय १०९.०० घ.भभ. हनुऩुनेभा ९१.०० घ.भभ. भार यहेको 
ऩाइएकोरे ु.६३,०००।- (्माट फाहेक) फढी बतुानी गयेको ्थरगत ाऩभा नाऩजाやच गदाव 
देषखएको स्फ्धभा सिेुदी भनभावण सेिा, ऩिवतरे भभभत २०७२।१०।१२ भा बडचय न्फय 
२१७२२१२ फाट भडभबजन सडक कामावरम, ऩोखयाको नेऩार यार फंकको कामावरम कोड 
न्फय ४७३३७०३ याजव शीषवक १५११२ भा ु.६३,०००।-  यकभ दाषखरा गयेको 
सकरग बडचय भभभत २०७२।१०।१२ भा ऩेश गयेको बए ताऩभन उऩबोता सभभभतरे सडक 
भनभावणको राभग भेभसनयी औजायहा ज्तग रेकय तथा डोजय ज्ता Heavy Equipment रमोग 
गनव नऩाउने कानूनी रािधान यहेकोभा उ्रेषखत साभरीहा रमोग गयेको देषखएकोरे 
सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ४४, सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ 
९७ तथा ्थानीम भनकाम आभथवक रशासन भनमभािरी, २०६४ को भनमभ १५५ य १५६ भा 
उ्रेषखत कानूनी ्मि्थाको ऩूणव ऩारना गनव/गयाउन आमोगको  भभभत २०७२।१२।२३ 
को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम य बडभतक ऩिूवधाय तथा 
मातामात भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।   

(5) गरयफी भनिायणका राभग रघ ुउयभ विकास कामवरभ सचारन गनव उयभ विकास सहजकताव 
छनडटका राभग षज्रा उयभी सभूह संघ, सरावहीरे सचारन गयेको ऩयीऺा अऩायदशी य 
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अभनमभभत बएको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा रघ ु उयभ विकास कामवरभ 
सचारन गनव उयभ विकास सहजकताव छनडटका स्फ्धभा 2070।3।18 गतेको ्थानीम 
रोकत्र दगभनक ऩभरकाभा कामावरमको नाभफाट दयखा्त ददने अष्तभ भभभत 
2070।3।18 य भभभत 2070।3।19 गते भरषखत तथा भडषखक ऩयीऺा बनी सूचना 
रकाषशत बएको देषखमो ।सो स्फ्धभा भभभत 2070।3।18 भा रकाषशत सूचनाफाट रभ 
भसजवना बएकोभा ्मसराई जानकायीभा भरई छनडट सभभभतका संमोजक नभगना यामफाट त्कारग 
ख्डन गनुवऩने िा सो स्माउनऩुनेभा नगयेको, कामावरमफाट अ्म कामावरमभा ऩराचाय 
बएकोभा ्मसको अभबरेखहा ऩभन ्मिष्थत तरयकारे याखेको नऩाइएको तथा एकग  रकृभतको 
विऻाऩनभा पयक पयक भभभत उ्रेख गरयएको विषमभा एकाऩता कामभ गनव गयाउन 
नसकेको हदस्भभा भनज नभगना यामराई जे जो कायफाही गनुवऩने हो गनव आमोगको भभभत 
२०७२।१२।२३ को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारमभा रेखी 
ऩठाइएको ।   

(6) भहोियी षज्रा फगडा गा.वि.स. का सषचि याभ एकिार साहरे आ.ि. २066।67 य 
२067।68 को फजेट अभनमभभत ाऩभा खचव गयेको हुやदा छानभफन गयी कायफाही गयी ऩाउや 
बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा फगडा गा.वि.स. िडा नं. 9 सखुगभनमा टोरभा वियतु 
जडानको राभग म.ुएन.भड.वऩ. रे उऩर्ध गयाएको ु.4,50,000।- को साभरी य नेऩार 
वियतु राभधकयणरे उऩर्ध गयाएको 13 िटा भसभे्टको ऩोर तथा गा.वि.स.को कामावरम, 

फगडाफाट उऩबोता सभभभतराइव उऩर्ध गयाइएको ऩे्की ु.5,99,500।- सभेतफाट वियतु 
जडान गने कामव स्ऩन बएको बए ताऩभन उत कामवका राभग उऩबोता सभभभतरे भरएको 
ऩे्की ु.5,99,500।- हारस्भ पयौट बएको नदेषखएकोरे ऩे्की यकभ भफर बयऩाइव 
हेयी जाやची कानून फभोषजभको रवरमा अिर्फन गयी अभफर्फ पयौट गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, 

भहोियीराइव रेखी ऩठाइएको । 

(7) फा्रङु षज्रा अ्तगवतको भनसी गा.वि.स.भा आ.ि. २०६४।६५ देषख २०६९।७० स्भभा 
षज.वि.स. य गा.वि.स.भा रात फजेट अनदुान यकभ याषजि वि.क., वहया वि.क., भभरन वि.क., 
धनसयु फभ, हेभ रसाद बसूार,  नये्रफहादयु घती भगय,  रभेफहादयु घती भगय, डोयफहादयु घती 
भगय, कुशर फढुा भगय य वहया ऩनुरे दभरत सचेतीकयण ु.१,४१,०००।–, फार विकास बिन 
भनभावण भसेगडडा ु.४३,०००।–,  खानेऩानी भभवत हमाङी ऩतुरीफजाय ु.४५,०००।–, 
कटुिारडेया य फार विकास ु.१,००,०००।–, गधा खरयद ु.३५,०००।–, िृ्ाबिा 
ु.२०,०००।-, दभरत सचेतीकयण य काभीडाやडा तटफ्ध ु.३,००,०००।–¸ दभरत 
सचेतीकयण ु. ७६,०००।–, जनजाभत सचेतीकयण ु.८६,०००।–, सऩुथ भू्मको ऩसर 
ु.१,००,०००।, फनडरो काठ भफरी ु.५,००,०००।–,  बिन भनभावण ु. ६,५०,०००।–, 
कृवष विकास कामवरभभा ु.६०,०००।–, कृवष सडक ु.७,२५,०००।–, जनजाभत सचेतीकयण 
१,३०,०००।–, ऩविर ऻानकुज रा.वि. बिन भनभावण ु.१,२०,०००।–, नड फवहनी खानेऩानी 
ु.१,००,०००।–,  खानेऩानी भभवत ु.४०,०००।–, कृवष सडक भभवत ु.३०,०००।–, 
्मानऩाइऩ खरयद तथा वितयण ु.४,००,०००।–, पभनवचय ु.५०,०००।–,  छारिृषि 
ु.६४,०००।–, कृवष सडक ु.१,२०,०००।–,  भररोचन मिुा ्रफ बिन तथा पभनवचय 
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ु.१,२५,०००।– य विधिा असहाम बंसी वितयण ु.७०,०००।– यकभहा रटाचाय गयेको य 
सिवदरीम संम्ररे यकभ वपताव गनव अनयुोध गदावसभेत अटेय गयेकोरे भनजहाराई कायफाही 
गयी ऩाउや बने सभेतको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भहारेखा ऩयीऺकको कामावरमको 
आ.ि.०६९।७० को रभतिेदनभा उ्रेख बएका ऩे्की यकभहा रभशः नये्र घती भगयरे 
छाना भनभावण फाऩत ु.९५,४००।-, वहरे नभनुा पभनवचय फाऩत ु.६३,०००।-, कभरा ऩनुरे 
भवहरा कामवरभ फाऩत ु.७६,०००।- य हेभरसाद बसुाररे कृवष कामवरभ भनसी गा.वि.स.को 
ु.६३,३००।– गयी कुर यकभ ु.२,९७,७००।- अविर्फ कानून फभोषजभको रवरमा ऩूया 
गयी पयौट गयी गयाई सो को जानकायी ऩठाउन आमोगको भभभत २०७३।२।२४ को 
भनणवमानसुाय संघीम  भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम, भसंहदयफाय, काठभाडंभा रेखी 
ऩठाइएको ।  

(8) साभफक ऩोखरयमा नभनुा गाविसफाट आ.ि. २०६४।६५ य २०६५।६६ भा विभबन शीषवकभा 
याभेवय रसाद यडभनमाय सभेत २५ जना ्मषतहारे यकभ वहनाभभना गयेकोरे आि्मक 
कायफाही गयी ऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा देहामका 
्मषतहारे विभबन शीषवकभा भरएको ऩे्कीभा ु.५,८८,८४२।२४ हारस्भ ऩभन पयौट हनु 
फाやकी यहेकोरे भनमभानसुाय ऩे्की तथा फाやकी असरु उऩय गनुवऩने यकभ मथाशीर असरु तथा 
पयौट गयी सो को जानकायी आमोगराई ऩठाउन आमोगको भभभत २०७३।३।१५ को 
भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभत ऩसाव य ऩोखरयमा नगयऩाभरकाको कामावरम ऩोखरयमा ऩसावभा 
रेखी ऩठाइएको ।  

भस.न नाभ ठेगाना ऩे्की यकभ ु. रमोजन 

1= याभेवय र.यडभनमाय ऩोखरयमा िाडव नं ७ ११९५१७।५७ वियारम भनभावण कामव 
2= सयेुश ऩासिान ऩोखरयमा िाडव नं २ ६००००।- दभरत वियारम घय भनभावण 

3= मोगे् र भहतो ऩूिव गा.वि.स 
सषचि 

षज.वि.स ऩसाव ८८६६८।- विभबन विकास भनभावण 

4= बगिान र.कुभी ऩोखरयमा िाडव नं २ ३००००।- सडक भभवत कामव 
5= भनोज र.कुभी ऩोखरयमा िाडव नं १ ४५०००।- विभबन भनभावण कामव 
6= षशि र.कुभी ऩोखरयमा िाडव नं ३ ४४३५।- नारा भभवत कामव 
7= याभान्द फगठा धोिी ऩोखरयमा िाडव नं २ ५२०८५।- नारा भनभावण कामव 
8= याजेश भगयी ऩोखरयमा िाडव नं १ ७५०००।- विभबन कामव 
9= रा.वि सतफरयमा ऩोखरयमा िाडव नं ५ २५०००।- बिन  भभवत 

10= याजेवय र.चडहान ऩोखरयमा िाडव नं ६ ३००००।- सडक भभवत कामव 
11= रयषीयाज भगयी ऩोखरयमा िाडव नं १ ४०००।- सडक भभवत कामव 
12= अ्दरु भभमा ऩोखरयमा िाडव नं ४ १००००।- सडक भभवत कामव 
13= नागे् र ठाकुय हजाभ ऩोखरयमा िाडव नं १ ३६६८०।- हाटफजाय वक्ता 
14= याभजीिन याउत कुभी ऩोखरयमा िाडव नं २ ८४५६।६७ फसविसडनी ठेका 

    ु.५,८८,८४२।२४   
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 आमोगको रमासफाट नेऩार सयकायराई थऩ याज्ि रात 

षज्रा विकास सभभभतको कामावरम कग रारीफाट चार ुआ.ि.को भगटी फारिुा रगामतको ठेकाको 
राभग आवान गरयएको फोरऩरभा कामावरमरे ठेकेदायहासやग भभरोभतो गयी नेऩार सयकायराई 
रात हनुे याजव यकभ ्मून हनुे गयी फोरऩर ्िीकृभत गयेको बने उजयुी स्फ्धभा छानभफन हुやदा 
षज्रा विकास सभभभतको कामावरमफाट उत साभरीहाको भनकासीको राभग ु.३ कयोड २० 
राख ५० हजायभा ४ िटा  फोरऩर ्िीकृत बएकोभा ्मस स्फ्धभा आमोगफाट छानभफनकग  
रभभा षजविसको कामावरमरे उत टे्डय यद गयी ऩनु: फोरऩर आवान गयेकोभा उत 
साभरीहाको भनकासीको ु. ७ कयोड ४८ राख ८१ हजाय ८ सम ८१ ुऩगमाやभा फोरऩर 
्िीकृत बई नेऩार सयकायराई थऩ याजव ु. ४ कयोड २८ राख ३१ हजाय ८ सम ८१ ुऩगमाや 
रात हनु आएको। 

 

4. सहयी विकास भ्रारम अ्तगवत  
(1) बकू्ऩ रबावित घय-ऩरयिायराई उऩर्ध गयाउन सहयी विकास भ्रारमफाट खरयद गरयएको 

भरऩारभा बएको अभनमभभतता रगामत वितयण रवरमा ऩायदशी नबएको बने सभेतका विषमभा 
अनसु्धान हुやदा भभभत २०७२।१।२० ब्दा अगाभड अथावत  ऩवहरो चयणभा भरऩार आऩूभतव गने 
आऩूभतवकतावहा भ्मे नासा रेड क्सनवरे आऩूभतव गयेको १५० जी. एस. एभ. को भरऩारको 
गणु्तय ऩयीऺण नगयाई आऩूभतव नग नगयेको १८० जी. एस. एभ. को भरऩारको गणु्तय ऩयीऺ ण 
गयाएको, इ्टयटेक टायऩोभर्स, फटुिररे आऩूभतव गयेको भरऩारको गणु्तय ऩयीऺ ण नगयाएको, 
भ्रारमफाट भभभत २०७२।१।२० ऩभछ दोरो य तेरो चयणभा विभबन आऩूभतवकतावहाफाट खरयद 
गरयएका भरऩारहाको गणु्तय ऩयीऺणको राभग नेऩार गणु्तय तथा नाऩतडर विबागभा ऩठाएको 
नभनुाको नभतजा भ्मे फाभनमाや रेडसव, वहभषशखय स्राई ए्ड रेडसव, एस.ऩी. इ्टयराइजेज, यकी 
इ्टयराइजेज य फाफा इ्टयराइजेजरे आऩूभतव गयेको भरऩारको नभनुा ऩयीऺ णको नभतजा आऩूभतव 
गयेको बभनए फभोषजभको गणु्तयको नबई कभ गणु्तयको बएको ्महोया ऩयीऺ ण रभतिेदनफाट 
ऩवुट हनु आएको य सहयी विकास भ्रारमको च.नं. ६१७ भभभत २०७२।१।१४ को ऩरानसुाय 
वहभार टे्टस  रा.भर.ऩाटन औयोभगक ऺेररे भाता इ्टयराइजेज भापव त सहयी विकास 
भ्रारमराई उऩर्ध गयाएको भरऩारको यकभ बतुानी सभेतका विषमभा आऩूभतवकतावहासやग 
बएको स्झडता स्फ्धभा भ्रारमको ऩराचाय/आदेश य रचभरत कानून फभोषजभ आि्मक 
कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।४।२७ को भनणवमानसुाय सहयी विकास भ्रारमभा 
रेखी ऩठाइएको ।  

5. बभूभ सधुाय तथा ्मि्था भ्रारम अ्तगवत  
(1). रभरतऩयु  षज्रा गोदाियी गा.वि.स. िडा नं. ८ ष्थत हाभीरे ऩयाऩूिवकारदेषख बोगचरन गदれ 

आएको वक.नं. ५०¸७९¸५१¸५७¸६५¸५६¸५८¸७७¸७८¸७४¸८८¸६७ य ८९ का 
हदफ्दीब्दा फढीका ज्गाहा हाभीरे आ-आ्नो नाभभा दताव गयी ऩाउや बनी गयेको भनिेदन 
भाभथ फेिा्ता गयी भारऩोत कामावरम रभरतऩयुफाट कभवचायीहाको भभरेभतोिाया भोटो यकभ 
रेनदेन गयी एकतपी ाऩभा का.षज.का.भ.न.ऩा. िडा नं. ३ फ्ने भहेश शभशेय ज.फ.या.का 
नाभभा दताव गयी रटाचाय गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा रभरतऩयु षज्रा गोदाियी 
गा.वि.स. िडा नं. ८ ष्थत उ्रेषखत ज्गाहा बभूभस्फ्धी ऐन¸ २०२१ राय्ब बएऩभछ 
ज्गाधनी वऩता्फय श्शेयको िायेस बई जनकयाज तरुाधयरे ऩेश गयेको ७ नं. पाやटिायीभा 
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रभरतऩयु षज्रा विशंख ुगाविस अ्तगवत भडजे विशंख ु वक.नं. ३९ को विशंख ुअ्फर भ्मे 
कोतेताय ऩाखो गोदाियी खेत सभेत उ्रेख गयी ऩेश गयेको य पाやटिायीभा ऩयेको हदफ्दीब्दा 
फढी ज्गा भ्मे बभूभस्फ्धी ऐन¸ २०२१ को दपा १३ को उऩदपा ३ फभोषजभ कुन ज्गा 
यान ेय कुन ज्गा छो्ने बनी ज्गा धनीरे यो्न ऩाउने स्दबवभा भनज वऩता्फय श्शेयका 
िायेस जनकयाज तरुाधयरे बभूभसधुाय कामावरम¸ रभरतऩयुभा भभभत २०२२।११।३० भा 
छो्ने ज्गा बनी ऩेश गयेको पाやटिायी विियणको भस.नं. ७५ भडजा नं. ४९ भा रेषखएको 
्महोयाफाट सो भडजे विशंख ुवक.नं. ३९ को ज्गा नग छा्नेभा याखेको देषखमो बने भारऩोत 
कामावरम रभरतऩयुको भभभत २०६६।११।१४ को भनणवमानसुाय दताव बएका रभरतऩयु षज्रा 
वकटनी गाविस िडा नं. ८ वक.नं. ५० ७९¸ ५१¸ ५७¸ ६५¸ ५६¸ ५८¸ ७७¸ ७८¸ ७४¸ ८८¸ 

६७ य ८९ का ज्गाहा भनज वऩता्फय शभशेयको नाउやफाट भहेश शभशेयको नाउभा नाभसायी 
दताव गने भनणवम गयेको य सो भनणवम गदाव सोही भडजे विशंखकुो सोही य.ऩ.नं. ३९ को रगत 
भबडाई दताव गयेको देषखएको य उत ज्गाहा बभूभसधुाय कामावरम रभरतऩयुफाट भभभत 
२०२३।९।१२ भा बएका भनणवम ऩचाव फभोषजभ हदफ्दीब्दा फढी ज्गा बएका कायण 
नेऩार सयकायरे रात गने ज्गा अ्तगवत ऩयेको देषखएको अि्थाभा उत ज्गाहा बभूभ 
स्फ्धी ऐन¸२०२१ फभोषजभ भनज ज्गाधनीको कामभ हनु/गनव नभभ्ने बई नाभसायी बई 
गएभा सभेत ज्गा यान नभभ्ने वऩता्फय शभशेयको हकिारा भहेश शभशेयको नाभभा दताव 
गयेको देषखएकोरे दताविारा ज्गाधनीफाट कुनग ऩभन सभमभा हक ह्ता्तयण गनव स्न े
अि्था वियभान यहेको हुやदा बभूभस्फ्धी ऐन¸२०२१ अनसुाय उ्रेषखत ज्गाहाराई 
त्कार योका गयी सो स्फ्धभा ३ भवहनाभबर रचभरत कानून फभोषजभ हदफ्दीस्फ्धी 
कायफाही टंु्माई सो को जानकायी आमोगभा ऩठाउन आमोगको भभभत २०७२।५।१७ को 
भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको । 

(2)  बतऩयु षज्रा साभफक दद्मवयी गा.वि.स.िडा नं. ३(ख) वक.नं. ३५¸ ४९¸ ५१¸ ५८ य ऐ 
िडा नं. ४(ख) वक.नं. ३१९ सभेत ज्गाको हुやदग नबएको २०२३ सारको असरुी कुशर 
बगयिथरी भस.नं. ९४३/४३३ न.नं. १८३३  ३१ नं. भडजाको वकते रगत तमाय गयी छुट 
ज्गा दताव गनव खोजेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा साभफक दद्मवयी गा.वि.स. िडा 
नं.३(ख) वक.नं. ३५,४९,५१,५८ य ऐ िडा नं.४(ख) वक.नं. ३१९ सभेतको छुट ज्गा दताव 
भाग गदाव भबडाइएको साभफक दद्मवयी कुशर बगयिथरी भस.नं. ९४३/४३३ न.नं. १८३३  
३१ नं. को रगत वकते गयी ऩभछ थऩ गरयएको ऩयीऺण रभतिेदनफाट ऩवुट बएकोरे सो थऩ 
गरयएको रगत फभोषजभको कुनग ऩभन काभ कायफाही नगने नगयाउने आि्मक ्मि्था 
भभराउन आमोगको भभभत २०७२।६।१५ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था 
भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको ।  

(3) भारऩोत कामावरम ‚ ऩसाव सभेतको भभरेभतोभा षज्रा ऩसाव भभसहानी गा. वि.स. िडा 
नं. ६ वक.नं. १४४‚ १४५ य ऐ िडा नं. ५ को वक.नं. १७३ को सयकायी ऩती 
ज्गा वकते गयी ्मषतको नाभभा दताव गयेको बने स्फ्धभा अनुस्धान हुやदा ऩसाव 
षज्रा‚ भभसहानी गा. वि.स. िडा नं. ५ को वक.नं. १७३ य िडा नं. ६ को वक.नं. 
१४५ का ज्गाहाको वप्डफुकभा सिे नाऩीकग  फखत वकसान य ज्गाधनीको 
भहर खारी‚ वियहभा ऩती रेषखएको हुやदा उत ज्गाहा भारऩोत ऐन‚ २०३४ 
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को दपा २ को देहाम (ख२) भा उष्रषखत सयकायी ज्गाभबर ऩने दे षखंदा 
रचभरत कानून फभोषजभ नेऩार सयकायको नाभभा दताव रे्ता कामभ गयी 
आमोगराई जानकायी गयाउन आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानुसाय 
भारऩोत कामावरम ‚ ऩसावराई रेखी ऩठाइएको।  

 (4) आपू भारऩोत कामावरम, सनुसयीभा ना.स.ु ऩदभा कामवयत यहेको अि्थाभा वकते भरखत तमाय 
गयी एक ्मषतको ज्गा अको ्मषतफाट भरखत गयी भफरी वितयण गयेको बने उजयुीको 
अनसु्धानको भसरभसराभा विशेष रहयी विबागरे भ फाट ु. ५,०००।- धयडट भाग 
गरयएकोभा त्कार नगद धयडट यान नसकी रीभती राि्मफारादेिी चाऩागाざको नाभभा दताव 
कामभ यहेको झाऩा षज्रा साभफक अनायभनी गा.वि.स. िडा नं. ४(ग) वक.नं. १०५९ को 
ऺेरपर ०-१-० ज्गा जेथा धयडटी याखेकोभा सो विषमभा २०५२ सारभग संर्न 
कभवचायीराई विबागीम कायफाही बग टंुगो राभगसकेकोरे भेयी रीभतीको नाभभा यहेको 
उष्रषखत ज्गा योका पुकुिा गयी ऩाउや बनी रकाशच्र चाऩागाざरे ददएको भनिेदन 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा राि्मफारादेिी भगनारी चाऩागाざको नाभभा यहेको उष्रषखत 
वक.नं.को ज्गा विशेष रहयी विबागको च.नं. ६३ भभभत २०५१।५।८ को ऩरानसुाय 
भारऩोत कामावरम, झाऩाफाट योका यहेको देषखमो । रकाशच्र चाऩागाइं उऩय विशेष रहयी 
विबागको च.नं. ४७ भभभत २०५१।९।१७ को ऩरफाट विबागीम कायफाही गयी जानकायी 
ऩठाउने बनी भारऩोत विबाग, फफयभहरभा रेखी ऩठाइएकोभा उत विबागफाट सतकव  यही 
काभ गनुवऩनेभा नबएको हुやदा आइ्दा सतकव ताऩूिवक कामव गने गयी सचेत गयाउन भभभत 
2054।4।28 भा बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमभा ऩेश बइव उत भ्रारमफाट 
स्फष्धत कभवचायीहाराई भनजाभती सेिा ऐन, २०४९ को दपा ५९(१) अनाुऩ नभसहत ददन 
रोकसेिा आमोगको ऩयाभशव भरई ऩेश गने बनी भनणवम बएको तय रोकसेिा आमोगफाट याम 
ऩयाभशव भरएको नदेषखएको य विबागीम कायफाही गने त्कारीन पाやट रभखु रगामत सहामक 
कभवचायी धेयग िषवअषघ अिकाश ऩाइसकेको हुやदा के-कसको राऩयफाहीफाट विबागीम कायफाही 
नबएको हो बनी मवकन जानकायी भरन कदठनाइ बएको बनी बभूभसधुाय तथा ्मि्थाऩन 
विबागको च.नं. ७१५ भभभत २०७२।९।१२ को ऩरफाट रेखी आएको देषखमो । विबागीम 
कायफाहीका राभग रेषखएका कभवचायीहा भारऩोत अभधकृत येशभफहादयु थाऩा य ना.स.ु गणेश 
ऩोररे अिकाश बइसकेका तथा रकाशच्र चाऩागाざ सभेत अिकाश बइसकेको भनिेदन साथ 
भनजरे ऩेश गयेको अिकाश कभवचायीको ऩरयचमऩरको रभतभरवऩफाट देषखएकोरे भनज 
रकाशच्र चाऩागाざराई हार विबागीम कायफाही गनव सवकने ष्थभत य अि्था सभेत नहुやदा 
विशेष रहयी विबागको च.नं. ६३ भभभत २०५१।५।८ को ऩरफाट योका यहेको भनिेदककी 
रीभतीको नाभभा यहेको झाऩा षज्रा साभफक अनायभनी गा.वि.स. िडा नं. ४(ग) वक.नं. 
१०५९ को ऺेरपर ०-१-० ज्गा र्ततु स्दबवभा योका याखी यहनऩुने अि्था नदेषखएकोरे 
अ्म कायणरे योका यान ऩनेभा फाहेक सो ज्गा पुकुिा गरयददनका राभग आमोगको भभभत 
२०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय स्फष्धत भनकामभा ऩराचाय गरयएको ।  

(5)  षज्रा फा्रङु भफहुや गा.वि.स. िडा नं. ४ ष्थत वक.नं. ६९४ को सािवजभनक गडचय ज्गा 
्मषतको नाभभा दताव गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा अनषुचत कामवफाट ्मषतको 
नाभभा दताव बएको षज्रा फा्रङु, भफहुや गा.वि.स. िडा नं.४ ष्थत वक.नं.६९४, ऺे.प. ४-११-
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२-० को ज्गाको स्फ्धभा रचभरत कानून फभोषजभको भनणवम गयी सयकायी तथा सािवजभनक 
ज्गाको संयऺण गनव आमोगको भभभत २०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा 
्मि्था भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको। 

(6)  वहभारमन फंक भर.रे नेऩार ष्टर रा.भर.राई ददएको ऋण असरुीका रभभा योका याखेका 
ज्गाहा फंकको ्िीकृभत फेगय भारऩोत कामावरम, चाफवहररे पुकुिा गयेको बने सभेतको 
विषमभा अनसु्धान हुやदा वहभारमन फंक भर.रे नेऩार ष्टर रा.भर.राई ददएको ऋण असरुीका 
रभभा नेऩार ष्टर रा. भर.का नाभभा कामभ यहेको ज्गा भफगाह २-13-11-4 य सो भा 
यहेको भभर य भेभसनयी सभेत योका याखी ऋण रगानी य असरुी गयेको देषखमो। नऩेार ष्टर 
रा.भर. ऋण बतुानी गनव नसकेको अि्था बएफाट उत फंकरे ऋण असरुीका राभग ऋण 
असरुी ्मामाभधकयणभा उजयुी भनिेदन गयेको य ऋण असरुी ्मामाभधकयणफाट भभभत 
२०६७।१।१२ भा कजाव सयुऺण फाऩत भधतोभा यहेको जेथाफाट बयाई ददनऩुने सो फाट 
फंकको रेना यकभ असरु हनु नसकेभा असरु हनु नसकेको जभत यकभ नेऩार ष्टर रा.भर. 
को अ्म चर अचर जामजेथाफाट बयाई ददनऩुने य सो फाट सभेत फंकको रेना यकभ असरु 
हनु नसकेभा असरु हनु नसकेको जभत यकभ ्मषतगत जभानी ददनेहाको जामजेथाफाट 
रचभरत कानून फभोषजभ बयाई ददनऩुने गयी पग सरा बएको ऩाइमो ।सो पग सरा ऩिात 
वहभारमन फंक भर. रे उत नेऩार ष्टर रा.भर.का सचारकहाको भार स्ऩषि योका 
यानऩुनेभा छुदटभबन बएको वऩताका नाभभा यहेको स्ऩषि ऩभन योका याखेको कामव ऋण असरुी 
्मामाभधकयणको पग सरा फभोषजभ बए गयेको नदेषखंदा अनसु्धानका रभभा च.नं.1160 
भभभत २०७१।९।९ को ऩरिाया योका याषखएको वक.नं.72 य वक.नं.73 का ज्गाहा योका 
याषखयहन उऩमतु नदेषखएकोरे अ्म कुनग कायणरे योका यानऩुनेभा फाहेक र्ततु विषमफाट 
पुकुिा गयी ददनका राभग आमोगको भभभत २०७२।११।२७ को भनणवमानसुाय स्फष्धत 
कामावरमभा रेखी ऩठाइएको।   

(7)  साभफक नाऩी फभोषजभ वऩता फरदेि श्शेय ज.फ.या. को नाभभा दताव बएको साभफक ऩसाव 
षज्रा छऩकग मा गा.वि.स. िडा नं.१ शीतरऩयु हार िीयगज उऩभहानगयऩाभरका िडा नं. 1 
को वक.नं. ६० य १८४ को रभश: ऺेरपर १-१८-० य ०-११-१० को ज्गा नमाや नाऩी 
टोरीफाट नाऩ न्सा हुやदा नाऩी विबागका कभवचायी यभेश याजब्डायीरे ऩदीम दुु ऩमोग गयी 
आ्नो वऩता च्र याजब्डायीको नाभभा नाऩी गयाई दताव सभेत गयाएको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा च्र याजब्डायीरे साभफक वक.नं.१८४ भबडाई नाऩीको फखतभग दताव ऩजुाव भरई 
हार साभफक गयाउन भारऩोत कामावरमभा भनिेदन ददई कायफाही चभरयहेकोभा च्र 
याजब्डायीरे भभभत २०७१।१२।१५ भा भारऩोत कामावरम, ऩसावभा उऩष्थत बई, भगरे रात 
गयेको ज्गाधनी रभाण ऩजुाव साभफक शीतरऩयु छऩकग मा िडा नं. १ वक.नं.१८४ संकेत नं. 
भबडी दताव बएको ज्गा भारऩोत कामावरमभा यहेको भोठ रे्ता भबडाउやदा उत वक.नं. १८४ 
को ज्गा काठभाडं षज्रा थाऩाथरी फ्ने फरदेि श्शेयको नाभभा साभफक भोठ रे्ता 
कामभ यहेको थाहा हनु आएकोरे भेयो नाभभा कामभ बएको दताव रे्ता खायेज गयी फरदेि 
श्शेयको हकदायको नाभभा रभाणको आधायभा ज्गा दताव अयािभधक गरयददएभा भेयो ऩूणव 
भजुयी छ बने भनिेदन ऩेश गयी भजुयी सनाखतको कागज गरयददएको देषखमो बने वक.नं. ६० 
को ज्गाका स्फ्धभा अुणकुभाय अरिारको नाउやभा ्माद जायी बई भभभत 
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२०७०।४।३१ भा फरदेि श्शेय ज.फ.या. का नाभको साभफक नाऩी फभोषजभ कामभ 
वक.नं. ६० को ज्गा नमाや नाऩी हुやदा हार भेयो नाभभा भबडेका वकिाहा भ्मे केवह वकिाको 
वप्डिकुभा बरुरे भेयो नाउ जभनएको हो। सो वकिा भेयो न्ियी बोगभा छगन । साभफक 
रभाण अनसुाय जे जसको हनुऩुने हो सो फभोषजभ गयी गयाई भरए ददएभा भेयो तपव फाट कुनग 
फाधा वियोध छगन बनी अुणकुभाय अरिाररे आ्नो दाफी छाडी भजुयी गयेको देषखमो। अतः 
र्ततु उजयुी भनिेदनभा उ्रेषखत विषमका स्फ्धभा भारऩोत कामावरम, ऩसावफाट रचभरत 
कानून फभोषजभ भनणवम भरन स्न ेनग अि्था यहे बएको देषखएको हुやदा आमोगको च.नं. ८७१  
भभभत २०७०।६।९ को ऩरफाट उ्रेषखत ज्गाको योका पुकुिा गयी फरदेि श्शेयका 
हकदाय रजम श्शेय ज.फ.या. सभेतरे भारऩोत कामावरम, ऩसावभा हार साभफक गयी ऩाउや बनी 
ददएको भनिेदनका स्फ्धभा जो जे फु् नऩुने हो फझुी कानून फभोषजभ गनुव बनी आमोगको 
भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय भारऩोत कामावरम, ऩसावराई रेखी ऩठाइएको ।   

(8)  भनिेदक निीन याणारे आ्नो नाभभा यहेको का.षज. गोठाटाय गा.वि.स. िडा नं. ४ भसट नं. १०२-
१११०-७ वक.नं. २२२ ऺे.प. ०-२-३-२ को ज्गा आमोगको भभभत २०६६।५।१२ च. नं. १८८ 
को ऩरफाट योका यहेको हुやदा उत वक.नं. को ज्गा पुक'िा गयी ऩाउや बनी ददएको भनिेदनका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भनिेदकको नाभको ज्गा आमोगको कायफाही अ्तगवत योका याषखयान ुऩने आधाय य 
कायण नदेषखएकोरे अ्म कायणरे योका यानऩुनेभा फाहेक पुकुिा गरयददन आमोगको भभभत 
२०७३।१।७ को भनणवमानसुाय भारऩोत कामावरम, चाफवहर, काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको । 

(9)  काठभाडं षज्रा, का. भ. न. ऩा. िडा नं. १, न्सार फ्न े रभेभान डंगोररे आ्ना ्ि. 
वऩता कृ्णभान डंगोरको नाभभा यहेको रभरतऩयु षज्रा, फाやडेगाउや िडा नं. ८क. वक. नं. 
१३१ ऺे.प. २-४-२ ज्गा विशेष रहयी विबाग, भसंहदयफायको च. नं.११४९ भभभत 
२०४०।६।२५ को ऩररे योका यहेकोभा हारस्भ पुकुिा नबएकोरे योका पुकुिा गयी ऩाउや 
बनी भभभत २०७०।१२।१३ भा य आ्ना वऩता साभफकभा शाही नेऩारी सेनाभा संगीत 
भनदेशकको ऩदभा कामवयत यहेको य भनज ्िमंराई विशेष रहयी विबागफाट कुनग कायफाही 
चरेको नबई वऩतारे आ्ना कुनग भभरको राभग उत ज्गा जेथा जभानीभा याषखददएको 
अि्था बएकोरे आ्ना ्ि. वऩता कृ्णभान डंगोरको नाभभा यहेको उत ज्गाको योका 
पुकुिा गयी ऩाउや बनी ऩनु: भभभत २०७२।१२।१७ गते ददएको भनिेदनहाका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भनिेदक रभेभान डंगोररे ददएको भनिेदन ्महोयाफाट भनजका वऩता साभफकभा 
शाही नेऩारी सेनाभा संगीत भनदेशकको ऩदभा कामवयत यहेको य भनज ्िमंराई विशेष रहयी 
विबागफाट कुनग कायफाही चरेको बने देषखन नआएको, भनिेदन ्महोयाफाट भनजरे अ्म 
्मषतका राभग उत ज्गा भधतो याषखददएको बनेस्भ देषखन आएको, ज्गा योका यहेका भनज 
कृ्णभान डंगोरको भभभत २०६२।४।२२ भा भनधन बएको त्म भनिेदकरे ऩेश गयेको भृ् म ु
दतावको रभाणऩरको पोटोकऩीफाट देषखएको, उत ज्गा विशेष रहयी विबाग, भसंहदयफायको 
च.नं.११४९ भभभत २०४०।६।२५ को ऩररे योका यहेको देषखए ताऩभन साभफकको विशेष 
रहयी विबागरे मस आमोगभा ऩठाएका कागज ऩरहाको अभबरेखफाट ऩभन भनज कृ्णभान 
डंगोरका स्फ्धभा य उत ज्गा योका स्फ्धभा कुनग अभबरेख विियण यहेको नदेषखएको, 
भनिेदक तथा भनिेदकका वऩता कृ्णभान डंगोर उऩय कुनग भदुा चरेको िा कुनग अडा 
अदारतफाट कुनग कसयु ठहय बएको बने सभेत अभबरेखफाट देषखन खु् न नआएको हुやदा उत 
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ज्गा योका याखी यहनऩुनेस्भको कुनग भनाभसि आधाय, कायण य अि्था सभेत देषखन 
नआएको हुやदा साभफकको विशषे रहयी विबाग, भसंहदयफायको च. नं.११४९ भभभत 
२०४०।६।२५ को ऩरफाट हारस्भ योका यहेको कृ्णभान डंगोरको नाभको रभरतऩयु 
षज्रा, फाडेगाउや िडा नं. ८क. वक. नं. १३१ ऺे. प. २-४-२ ज्गा योका अ्म कायणरे 
योका यानऩुनेभा फाहेक पुकुिा गरयददनको राभग आमोगको भभभत २०७३।१।७ को 
भनणवमानसुाय स्फष्धत भनकामभा रेखी ऩठाइएको।  

(10) कग रारी षज्रा, रीऩयु गा.वि.स. िडा नं. ५ फ्न ेबोरा भसं चडधयीरे आ्नो दाज ुकृ्णफहादयु 
चडधयी २०३८ सार भतय वट. भस. एन. आमोजना कामावरम, कग रारीभा कामवयत यहやदा 
ु.१३२५। फढी भनकारी भरए खाएको बने विषमको अनसु्धानको भसरभसराभा विशेष रहयी 
विबाग, डोय भकुाभ, धनगढीरे भेया नाभभा यहेको कग रारी षज्रा, तायानगय ४ग. वक. नं. 
१३१ ऺे. प. ०-४-०  भफगाहा ज्गा भभभत २०३८।८।१ भा योका याखेको य वट. भस. एन. 
कामावरम, धनगढीभा सो फायेभा फु् दा कुनग कागजात सभेत पेरा ऩनव नसकेको, भभभत 
२०७१।३।२६ भा दाज ुकृ्णफहादयु चडधयीको भनधन बइसकेको अि्था हुやदा उत ज्गा 
पुकुिा गयी ऩाउや बने सभेतको ्महोया खरुाई भभभत २०७२।१२।१४ भा ददएको भनिेदनका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत ज्गा विशेष रहयी विबाग, डोय भकुाभ, धनगढी उ्रेख बग 
कामावरमको योका डामयीभा भभभत २०३८।८।१ भा योका याषखएको य सो सやग स्फष्धत 
अ्म कुनग कागजात कामावरमभा नबएकोरे उत ज्गा मथाित योका यानऩुने हो िा पुकुिा 
गनुवऩने हो योका डामयीको पोटोकऩी साथग याखी भनदेशन ऩाउや बनी भारऩोत कामावरम, धनगढी, 
कग रारीको च.नं. ७९०१ भभभत २०७२।१२।४ को ऩर सभेत रात हनु आएको ऩाइमो। 
भनिेदकरे योका पुकुिा गयी ऩाउや बनी भनिेदनसाथ ऩेश गयेका कागजातफाट उत ज्गा विशषे 
रहयी विबाग, डोय भकुाभ, धनगढीफाट योका याषखएको देषखएको य कृ्णफहादयु चडधयी वट. भस. 
एन. आमोजना कामावरम, कग रारीभा कामवयत यहやदाका अि्थाभा ु.१३२५।- यकभ षझकी 
खाएको बने विषमभा भनज उऩय दद वट्फय कऩोयेसन अप नेऩार, हेटंडारे भभभत 
२०४०।१।२९ भा ्ऩटीकयण ऩेश गने बनी ्ऩटीकयण सोधनी बग कायफाही चरेको बने 
देषखए ऩभन सो विषमभा भनजउऩय थऩ के क्तो कायफाही बई टंुगो रागेको हो सो को कुनग 
थऩ अभबरेख रात हनु सकेको देषखएन। योका यहेको ज्गा विशेष रहयी विबाग, डोय भकुाभ, 

धनगढीफाट योका यहेको बने देषखए ताऩभन भनिेदकरे जसका राभग ज्गा भधतो याखेको य 
योका याषखएको हो भनज कृ्णफहादयु चडधयी उऩयको कायफाहीको अभबरेख देषखएन। 
साभफकको विशेष रहयी विबागको मस आमोगभा यहेका कागजऩरहाका अभबरेखभा हेदाव 
कृ्णफहादयु चडधयीका स्फ्धभा कुनग अभबरेख विियण अभबरेखीकयण बएको ऩभन 
देषखएन।भनिेदक तथा भनिेदकका दाज ुउऩय कुनग भदुा चरेको िा कुनग अडा अदारतफाट कुनग 
कसयु ठहय बएको बने सभेत अभबरेखफाट नदेषखएको तथा कृ्णफहादयु चडधयीको भभभत 
२०७१।३।२६ भा भृ् म ु बइसकेको बने सभेत देषखएको हुやदा उत ज्गा योका याखी 
यहनऩुनेस्भको कुनग भनाभसि आधाय, कायण य अि्था सभेत देषखन नआएको हुやदा साभफकको 
विशेष रहयी विबाग, डोय भकुाभ, धनगढीफाट भभभत २०३८।८।१ भा योका यही हारस्भ 
पुकुिा हनु नसकेको भनिेदक बोजा भसं चडधयीका नाभको वक.नं.१३१ ऺे. प. ०-४-०  
भफगाहा ज्गा अ्म कायणरे योका यानऩुनेभा फाहेक पुकुिा गरयददनका राभग आमोगको भभभत 
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२०७३।१।७ को भनणवमानसुाय स्फष्धत भनकामभा रेखी ऩठाइएको । 

(11) बभूभसधुाय कामावरम, फायाफाट हदफ्दीभा योका यहेका विशनुदमार साह तेरीको नाभभा यहेका 
फाया षज्रा गडिार गा.वि.स.सभेतका ज्गाहा योका यहेकग  अि्थाभा भारऩोत कामावरम, 
फायारे दा.खा. नाभसायी गयेको बने सभेतको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात हुやदा 
फाया षज्रा गडिार गा.वि.स. िडा नं ६ फ्न ेजिाहयरसाद साह तेरी सभेतको दा.खा. गयी 
ऩाउや बने ्महोयाको भभभत २०४३।३।३१ भा ददएको भनिेदन उऩय भारऩोत कामावरम, 

फायाका त्कारीन रभखु भारऩोत अभधकृत गेहनाथ ब्डायीरे भभभत २०५५।६।२ को भनणवम 
ऩचावफाट ब.ूस.ुका. फायाको भभभत २०५५।३।२२ को ऩरफाट ब.ूस.ु ऐन, २०२१ को दपा ७ 
अ्तगवत हदफ्दीभा कायफाही चभरयहेको बने देषखएको य दा.खा. स्फ्धी भाग बएको ज्गा 
मस कामावरमको योका येकडवभा योका यहेको हुやदा योका पुकुिा बएका फखत दा.खा. स्फ्धी 
कायफाही हनुे नग हुやदा हारराई दा.खा. गनव भभरेन बने सभेतको भनणवम गयेको देषखएकोभा 
भारऩोत कामावरम, फायाको उत भनणवम उऩय फाया षज्रा अदारत, करगमाभा भदुा ऩयी उत 
अदारतको च.नं. २२५४, भभभत २०५५।७।२५ ऩरसाथ भारऩोत कामावरम, फायाभा आदेश 
रात बएऩभछ सोही विषमभा भारऩोत कामावरम, फायाफाट भभभत २०५५।८।२० भा ऩनु: 
्मामऩाभरकाको आदेश भानुऩने फा्मा्भक ्मि्था नेऩार अभधया्मको संविधान, २०४७ को 
बाग ११ धाया ९६(१) रे ्मि्था गयेको हुやदा भनिेदकको फ्डा (अदारतफाट बएको) 
अनसुाय भागदाफीको ज्गाहा कृवष विकास फंकफाट योका बएका वकिाहाको हकभा योका 
पुकुिा बएका फखत कायफाही गने, ऐरानी वकिाहाको हकभा केही गनव नऩने, अ्म 
फ्डाऩरभा उ्रेख बएका वकिाहा भनिेदकहाका नाउやभा दा.खा. गनव हारस्भको भारऩोत 
फयडता यहेको देषखएको हुやदा स्फष्धत गा.वि.स.रे भारऩोत भरने हुやदा स्फष्धत 
गा.वि.स.हाराई फयडता भारऩोत असरु गनव जानकायी ददन।े भनिेदकहारे भारऩोत भतयेको 
यभसद ऩेस गयेऩभछ भनमभानसुाय दा.खा. गरयददने य हदफ्दी रमोजनको राभग भनिेदकहाको 
नाउやभा दा.खा. बएऩभछ दा.खा. हनु े्मषतहाका नाउやफाट ऩनु: योका यान ेबने सभेतको भनणवम 
बएको य भारऩोत कामावरम, फायाका त्कारीन रभखु भारऩोत अभधकृत गेहनाथ ब्डायी 
सभेतको भनणवमफाट विशनुदमार साह तेरीको नाभभा दताव यहेको फाया षज्रा, गडिार 
गा.वि.स. सभेतका ज्गाहा भभभत २०५५।८।२० भा जिाहयरसाद साह तेरी सभेतका 
नाउやभा नाभसायी दा.खा. गरयददने य हदफ्दी स्फ्धी कायफाही रमोजनको राभग दा.खा. 
बइसकेऩभछ दा.खा. हनुे ्मषतहाका नाउやफाट ऩनु: योका यान ेगयी फाया षज्रा अदारतको 
आदेशानसुाय बएको भनणवमराई अ्मथा भान नसवकए ऩभन विगत राभो सभमदेषख षज्रा फाया, 
गडिार गा.वि.स. िडा नं. ६ फ्ने विशनुदमार साह तेरीको नाभको ज्गा स्फ्धभा 
बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ भा बएको ्मि्था फभोषजभ हदफ्दीस्फ्धी कायफाही बभूभसधुाय 
कामावरम, फायाभा विचायाधीन यही हारस्भ ऩभन टंुगो रागेको नदेषखएकोरे जो जे फु् नऩुने हो 
फझुी रचभरत कानून फभोषजभ हदफ्दीस्फ्धी कायफाही वकनाया मथाशीर गनवको राभग 
आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को  भनणवमानसुाय  बभूभसधुाय कामावरम, फायाराई रेखी 
ऩठाइएको ।  

(12) मस आमोगको भभभत २०७२।११।११ को भनणवमानसुाय त्कारीन री ५ को सयकाय━ाया 
गदठत सयकायी तथा सािवजभनक ज्गा संयऺणस्फ्धी उ्च्तयीम आमोग (यािर आमोग) रे 
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ददएको रभतिेदन, २०५२ को कामाव् िमनको अि्था, बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ फभोषजभ 
हदफ्दीब्दा फढी बई रात बएका एिं जपत बएका ज्गाको कामाव्िमनको अि्था तथा 
काठभाडं उऩ्मकाभबर यहेका िागभती, वि्णभुती, धोभफखोरा, भनोहया नदीका ज्गाको 
अभतरभण स्फ्धभा अ्ममन, छानभफन हुやदा बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ फभोषजभ हदफ्दीब्दा 
फढी ज्गा यान ेज्गािाराहाको ्म्तो फढी ज्गा सोही कानून फभोषजभ नेऩार सयकायको 
नाभभा रात बएको य ज्गािारारे ७ नं. पाやटिायी ऩेश गदाव पाやटिायीभा नदेखाई रकुाई िा 
झठुा विियण ऩेश गयी नेऩारभबरका ३८ षज्राभा याखेका ज्गा जपत बएको देषखमो।ती 
ज्गाभ्मे बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ तथा बभूभस्फ्धी भनमभहा, २०२१ फभोषजभ रात िा 
जपत गयी भफरी वितयण गनव फाやकी यहेका उष्रषखत ३८ षज्राका ज्गाहा भ्मे 
हारस्भ २९ षज्राहाफाट भार विियण रात हनु आई ९ षज्राको विियण रात हनु फाやकी 
यहेको देषखमो।२९ षज्राफाट रात विियण अनसुाय बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ फभोषजभ 
हदफ्दीब्दा फढी ज्गा बई रात गरयएका िा पाやटिायी ऩेश गदाव रकुाई िा झठुा विियण 
ऩेश गयी जपत गरयएका य भफरी वितयण गनव फाやकी यहेको ज्गाको ऺेरपर तयाईतपव  
5223-08-00 भफगाहा य ऩहाडतपव  6265-0-2-2 योऩनी यहेको ्महोया आमोगराई 
जानकायी बमो।हदफ्दीब्दा फढी बई रात बएका एिं ७ नं. पाやटिायीभा नदेखाई रकुाएका 
िा झठुा विियण ऩेश गयी जपत बएका ज्गाहाको रे्ता नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
गनवका राभग बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमभा रेखी ऩठाउने बनी मस आमोगफाट भभभत 
२०७१।१२।१३ भा भनणवम बई सो अनसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमभा रेखी 
ऩठाइसकेको अि्था सभेत यहेको देषखएकोरे विियण रात हनु फाやकी  यहेका ९ षज्राफाट 
सभेत मथाशीर विियण रात गयी सो ज्गाहाराई नेऩार सयकायको नाभभा ्माई आि्मक 
्मि्थाऩनका राभग आमोगको भभभत २०७३।२।२६ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, 
बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको।  

(13) मस आमोगभा साझा मातामात सहकायी सं्था भरभभटेडका अ्मऺ कनकभषण दीषऺतका 
उऩयभा ऩयेको स्ऩषिस्फ्धी उजयुीको अनसु्धान गने भसरभसराभा ्िगीम यानी जगद्फा 
कुभायी देिी याणाफाट ्थावऩत "जगदभफा दात्म औषधारम" य "भदनधाया सभभभत" को नाभभा 
यहेको ज्गाका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा री  जगद्फा दात्म औषधारम जगद्फा कुभायी 
देिीको भनजी रमासभा तेरथभु षज्रा संराष्त आठयाईष्थत री जगद्फा दात्म औषधारम 
्थाऩना बएको य सो औषधारमका नाभभा भोयङ षज्रा दरुायी गा.वि.स. िडा नं.५ग य ५घ 
अ्तगवत ऺेरपर भफगाहा ४८-12-08 एिं ता्रेजङु षज्रा भनघयुाभधन गा.वि.स. िडा नं.१ 
अ्तगवत ऺेरपर योऩनी 53-13-0-3 ज्गा दताव यहेको य जगद्फा दात्म औषधारम 
सचारनका राभग त्कारीन री ५ को सयकायको भभभत २०२९।३।२८ को भनणवमानसुाय 
रभखु षज्रा अभधकायी, तेरथभुको अ्मऺताभा यानी जगद्फाका रभतभनभध, औषधारमका रभखु 
य षज्रा ऩचामतको रभतभनभध सद्म यहेको चाय सद्मीम सचारक सभभभत गठन बएकोभा 
उत सभभभतराई ऩनुगवठन गयी नेऩार सयकाय, ्िा््म तथा जनसं्मा भ्रारमको भभभत 
२०६९।१०।२६ य ्िा््म सेिा विबागको भभभत २०६९।११।३ को भनणवमफाट रभखु 
षज्रा अभधकायी षज्रा रशासन कामावरम, तेरथभुको अ्मऺताभा यानी जगद्फाको रभतभनभध 
कभरभषण दीषऺत, षज्राका िरय┌ याजनीभतक रभतभनभध-तरुसी सु् फा, ्मि्थाऩनवि् 
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डा.ओभकृ्ण भसटडरा, तरुसीरसाद दाहार, ड्फयफहादयु इङनाभ, वि्णभुामा भर्फ,ु औषधारमका 
रभखु सद्म यहेको सभभभत गठन गयेको देषखमो ।नेऩार सयकायरे रभखु षज्रा अभधकायी 
षज्रा रशासन कामावरम, तेरथभुराई हारस्भ सं्थाको कुनग िगधाभनकता नदेषखएकोरे 
ऩनुगवदठत सचारक सभभभतरे सं्था सचारनको भनभभि आि्मक कानूनी हगभसमत रात गनव 
सं्था सचारनको आि्मक रवरमा अगाभड  फढाउने बनी भनदेशन सभेत ददएको य मसग 
रभभा षज्रा रशासन कामावरम, तेरथभुफाट भभभत २०७०।९।७ को ऩरफाट उत जगद्फा 
दात्म औषधारमराई क्ऩनी ऐन, २०६३ अ्तगवत सं्थावऩत री जगद्फा दात्म औषधारम 
(भनुापा वितयण नगने क्ऩनीको ाऩभा) ्िा््म भ्रारमको आि्मक सहभभत भरई दताव 
गने बनी भभभत २०७०।९।५ भा सचारक सभभभतरे भनणवम गयेको हुやदा उत जगद्फा 
दात्म औषधारमराई भनुापा यवहत क्ऩनीको ाऩभा दताव गनव भभ्ने नभभ्न ेिा सं्थाराई 
कुन हगभसमतभा सचारन गनव उऩमतु हु् छ याम उऩर्ध गयाई ददनहुनु बनी ्िा््म तथा 
जनसं्मा भ्रारमको याम भाग गयेको देषखमो ।सो स्ि्धभा ्िा््म तथा जनसं्मा 
भ्रारमरे भभभत २०७०।९।१९ को ऩरफाट मस भ्रारमको भभभत २०६९।१०।२६ को 
भनणवम अनसुाय जगद्फा दात्म औषधारमको कुनग िगधाभनकता नदेषखएकोरे ऩनुगवदठत सचारक 
सभभभतरे सं्था सचारनको भनभभि आि्मक कानूनी हगभसमत रात गयी सं्था सचारनको 
रवरमा अगाभड फढाउने बनी ्िा््म सेिा विबागको भभभत २०६९।११।३ को ऩरफाट 
रेषखए फभोषजभ जगद्फा दात्म औषधारम क्ऩनी ऐन, २०६३ अ्तगवत क्ऩनीभा सं्थाऩन 
गनवका राभग कभरभषण दीषऺत री दयफाय टोर ऩाटन ढोका, ओभकृ्ण भसटडरा संराष्त 
फजाय तेरथभु, ड्फयफहादयु इङनाभ इिा-६ तेरथभु, कुररसाद का्रे डाやडागाउや-६ तेरथभु, 

वि्णकुुभायी भर्फ ु संराष्तफजाय-५ तेरथभु, तरुसीरसाद दाहार संराष्तफजाय-६ तेरथभु य 
तरुसी सु् फा-्माङरङु तेरथभुरे क्ऩनी यषजरायको कामावरम, भरऩयेुवयभा भभभत 
२०७०।१२।२७ भा भनिेदन ददएको य क्ऩनी यषजरायको कामावरमफाट भभभत 
२०७१।१।४ भा दताव नं.121645/70/71 भा री जगद्फा दात्म औषधारम क्ऩनी 
ऐन, २०६३ को दपा ५ को उऩदपा (१) फभोषजभ दताव बएको देषखमो । मसयी दताव बएको 
जगद्फा दात्म औषधारम नाभको भनुापा वितयण नगने क्ऩनीको रफ्धऩर अ्ममन गदाव 
रफ्धऩरको दपा ६ को उऩदपा (१) को ख्ड (घ)  फभोषजभ नेऩार या्मका विभबन 
भारऩोत कामावरमहाभा जगद्फा दात्म औषधारमको नाभभा दताव बएको ज्गा-जभभन, 

बिनहा क्ऩनीको रायष्बक ऩुやजी तथा स्ऩषिको ाऩभा यहने ्मि्था बएको य ्म्तो 
स्ऩषि सोही रफ्धऩरको दपा ५ को उऩदपा (१) य (२) फभोषजभ स्राहकाय सभभभतको 
सहभभतभा क्ऩनीरे भफरी गनव स्ने अि्था यहेको य क्ऩनीरे री जगद्फा दात्म 
औषधारमको नाभभा ता्रेजङु षज्रा भनघयुाभधन गा.वि.स. य भोयङ षज्रा दरुायी गा.वि.स. 
अ्तगवत यहेका ज्गाहाको ु.10,01,09,682।- भू्मांकन गयी क्ऩनीको  ऩुやजी अ्तगवत 
सभािेश गयेको सभेत भभभत २०७१।१०।२४ को ्ित्र रेखाऩयीऺणको रभतिेदनफाट 
देषखमो। मसयी  हारस्भ बेवटएको  उ्रेषखत  त्मगत आधायहाराई भ्मनजय गदाव 
औषधारम ्थाऩना गने दाताफाट औषधारमको काभको राभग एउटा सभभभतको ऩभन गठन गनुव 
होरा। ्मस सभभभतभा भेयातपव फाट एक जना सद्म भेया सेरेटयी री कभरभषण दीषऺतराई 
याषखददन ुहोरा। औषधारमस्फ्धी ्मािद षज्भेिायी ऩभछ ऩय्तसु्भ औषधारम सभभभतभाभथ 
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नग यहने छ, ऩभछ ऩय्तसु्भ औषधारम सचुाु ाऩरे च्न स्ने गनावराई ऩगसाको रफ्ध 
समुो्म तरयकारे गनुव गयाउन ु होरा बने भनसाम ्मत बएको अि्था य औषधारम 
सचारनका राभग साभफकभा त्कारीन री ५ को सयकायफाट सभभभत गठन गयी नेऩार 
सयकायको दावम्ि अ्तगवत भरएको अि्थाभा ्म्तो सभभभतराई वि्थावऩत गने तथा री 
जगद्फा दात्म औषधारमको नाभभा यहेको स्ऩषिराई क्ऩनी ऐन, २०६३ अ्तगवत दताव 
बएको क्ऩनीको ्िाभभ्ि कामभ गने तथा ्म्तो क्ऩनीरे औषधारमको नाभभा यहेको 
ज्गा सभेत भफरी वितयण गनव स्ने गयी दाताको इ्छा विु् सभभभतको सद्मभा याषखनऩुने 
्मषत भनज कभरभषण दीषऺतराई सभभभतको अ्मऺ नग फनाउने गयी री जगद्फा दात्म 
औषधारमराई क्ऩनी ऐन, २०६३ अ्तगवत दताव गने गयाउने गयी  ्िा््म  तथा जनसं्मा 
भ्रारम, ्िा््म सेिा विबाग य क्ऩनी यषजरायको कामावरमफाट बए गयेको कामवराई 
उऩमतु भान सवकने अि्था देषखएन । 

 भदनधाया औषधारम भोयङ षज्रा दरुायी गा.वि.स. िडा नं. ५ग अ्तगवत ऺेरपर भफगाहा 
7-0-12 ज्गा भदनधाया सभभभतको नाभभा दताव यहेको तय भदनधाया सभभभत के-कुन कामवका 
राभग कुन सभमभा ्थाऩना बएको हो  बने स्फ्धभा कुनग रभाण ऩेश बएको अि्था यहेको 
देषखएन ।भदनधाया सभभभत गठन गयी ऩाउや बनी कभरभषण दीषऺत र.ऩ.ुउ.भ.न.ऩा. सभेतरे 
क्ऩनी यषजरायको कामावरम भरऩयेुवयभा भभभत २०७०।९।२ भा भनिेदन ऩेश गयेको य 
भदनधाया सभभभत भभभत २०७०।१०।२९ भा क्ऩनी ऐन, २०६३ को दपा ५ को उऩदपा 
(१) फभोषजभ क्ऩनी यषजरायको कामावरमभा दताव नं.119644/070/71 भा दताव बएको 
देषखमो ।भदनधाया सभभभतको ्िीकृत रफ्धऩरको दपा ६ को क्ऩनीको रायष्बक ऩुやजी 
यकभ शीषवक अ्तगवत उऩदपा (१) को देहाम ख्ड (ग) भा नेऩार या्मका विभबन भारऩोत 
कामावरमहाभा भदनधाया सभभभतको नाभभा यहेको ऩूणव ्िाभभ्िको ज्गा जभभन बिन तथा 
दतावका जभभनहा क्ऩनीको रायष्बक ऩुやजी तथा स्ऩषिको ाऩभा यहने ्मि्था यहेको, 
रफ्धऩरको दपा ५ भा क्ऩनीरे ज्गा भफरी गनव स्ने ्मि्था यहेको य नमाや दताव बएको 
भदनधाया सभभभत नाभक क्ऩनीरे ज्गा नाऩ जाやचको सभमभा नग भदनधाया सभभभतको नाभभा 
दताव यहेको भोयङ षज्रा दरुायी गा.वि.स. अ्तगवतको ज्गाराई क्ऩनीरे 
ु.1,89,20,000।– भू्मांकन गयी क्ऩनीको ष्थय स्ऩषि अ्तगवत सभािेश गयेको सभेत 
भभभत २०७१।१०।२५ को ्ित्र रेखाऩयीऺणको रभतिेदनफाट देषखमो।मसयी कुन 
उदे्मको राभग कुन भभभतभा ्थाऩना बएको बने ्महोया नग मवकन नगयी सोही भदनधाया 
सभभभत नाभको क्ऩनी दताव गयी साभफकको भदनधाया सभभभतको नाभभा यहेको अचर 
स्ऩषिराई उत क्ऩनीको नाभभा  ्िाभभ्ि कामभ गने य ्म्तो ्िाभभ्ि कामभ बएको 
अचर स्ऩषिराई उत क्ऩनीरे भफरी सभेत गनव स्ने गयी क्ऩनी यषजरायको कामावरम, 
भरऩयेुवयफाट बए गयेका उ्रेषखत कामवराई उऩमतु भान सवकन े अि्था देषखएन ।अतः 
भाभथ उ्रेषखत दिुग विषमको स्दबवभा ्िा््म तथा जनसं्मा भंरारम, ्िा््म सेिा विबाग, 

क्ऩनी यषजरायको कामावरम, भरऩयेुवय य षज्रा रशासन कामावरम, तेरथभुको अ्मऺताभा री 
जगद्फा दात्म औषधारम सभभभतफाट बए गयेका काभ कायफाहीस्फ्धी आि्मक कागजात 
रात गयी थऩ अनसु्धान गनुवऩने अि्था देषखएकोरे ्मसतपव  वि्ततृ अनसु्धानका राभग 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 20 फभोषजभ अनसु्धान 
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अभधकृत तो्नतेपव  कायफाही अगाभड फढाउने य उष्रषखत ऩ┌ृबभूभभा री जगद्फा दात्म 
औषधारम एिं भदनधाया सभभभतको नाभभा ता्रेजङु षज्रा भनघयुाभधन िडा नं. १ ष्थत य 
भोयङ षज्रा दरुायी गा.वि.स. िडा नं. ५ ष्थत यहेका ज्गाहा  क्ऩनी ऐन, २०६३  
अ्तगवत दताव यहेका उष्रषखत भदन धाया सभभभत य री जगद्फा दात्म औषधारम नाभक 
क्ऩनीफाट भफरी वितयण गनव स्ने अि्था यहेको देषखएकोरे मस आमोगफाट अको भनणवम 
नबएस्भका राभग भाभथ उष्रषखत ्थानहाभा री जगद्फा दात्म औषधारम य भदनधाया 
सभभभतको नाभभा यहेका उष्रषखत ज्गाहा कुनग फंक िा वििीम सं्था िा ्मषतसやग 
भधतोफ्धक यान रगामत अा कसगराई कुनग रकायरे हक ह्ता्तयण हनु नऩाउने गयी योका 
यानका राभग आमोगको भभभत २०७३।२।२६ को भनणवमानसुाय भारऩोत कामावरम, फेरफायी 
य भारऩोत कामावरम, ता्रेजङुराई रेखी मसको जानकायी बभूभसधुाय तथा ्मि्था 
भ्रारमभा सभेत ऩठाइएको ।   

(14) कवऩरि्त ुषज्रा ऩुु षोिभऩयु गा.वि.स. िडा नं. ५ फ्ने गणेश ऩजुन चडधयीरे आ्ना वऩता 
सखुयाज चडधयीरे षज्रा िन कामावरम, कवऩरि्तकुा त्कारीन षज्रा िन अभधकृत भोहन 
कोइयारासभेत बएको साभफकको विशषे रहयी विबागफाट बइयहेको रटाचाय भदुाको 
अनसु्धानको भसरभसराभा बयतवकशोय चडधयीका हकभा कवऩरि्त ु षज्रा, ऩुु षोिभऩयु 
गा.वि.स. िडा नं.५ख. वक. नं. १०६ ऺे. प. १-०-१३, वक. नं. २८९ ऺे. प. १-१५-२ य 
िडा नं. ६ वक. नं. ३६६ ऺे. प. १-६-१३ ज्गा जभानत ददई साभफकको विशेष रहयी 
विबागको भभभत २०५०।६।२९ च. नं. ७२ को ऩररे योका बई हारस्भ ऩभन योका नग 
यहेको य भभभत २०५१।१०।१६ भा वऩता सखुयाज चडधयीको भनधन बइसकेको अि्था हुやदा 
उत ज्गा पुकुिा गयी ऩाउや बने सभेतको ्महोया खरुाई भभभत २०७३।३।६ भा ददएको 
भनिेदनका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा साभफकको विशषे रहयी विबागफाट रटाचाय भदुाको 
अनसु्धानको भसरभसराभा बयतवकशोय चडधयीका हकभा भनिेदकका वऩता सखुयाज चडधयीरे 
कवऩरि्त ुषज्रा, ऩुु षोिभऩयु गा.वि.स. िडा नं.५ख. वक. नं. १०६ ऺे.प. १-०-१३, वक. 
नं. २८९ ऺे. प. १-१५-२ य िडा नं. ६ वक. नं. ३६६ ऺे. प. १-६-१३ ज्गा जभानत 
ददन भ्जयु बए फभोषजभ साभफकको विशेष रहयी विबागको भभभत २०५०।६।२९ च. नं. 
७२ को ऩररे योका बई हारस्भ ऩभन योका नग यहेको देषखमो । भनिेदकरे भनिेदनसाथ ऩेश 
गयेको ऩनुयािेदन अदारत, फटुिरभा दामय गयेको आयोऩऩर, ऩनुयािेदन अदारत, फटुिरको 
भभभत २०५६।५।३१ को पग सरा तथा सो पग सरा उऩय नेऩार सयकायका तपव फाट सिो्च 
अदारतभा ऩयेको ऩनुयािेदन उऩय सिो्च अदारतफाट भभभत २०६३।९।१० भा बएको 
पग सरा सभेतफाट भनिेदकका वऩतारे जेथा जभानी ददई योका याषखएको बभनएका बयत वकशोय 
चडधयीका हकभा भदुा चरेको बने देषखएन।भनिेदक तथा भनिेदकका वऩता सखुयाज चडधयी 
उऩय कुनग भदुा चरेको िा कुनग अडा अदारतफाट कुनग कसयु ठहय बएको बने सभेत देषखन, 

खु् न नआएको तथा ज्गाधनीका ाऩभा यहेका भनिेदकका वऩता सखुयाज चडधयीको भभभत 
२०५१।१०।१६ भा भृ् म ुबइसकेको सभेत अि्था हुやदा उत ज्गा योका यवहयहनऩुने कुनग 
भनाभसि, आधाय, कायण य अि्था सभेत नदेषखएको हुやदा साभफकको विशषे रहयी विबागको 
भभभत २०५०।६।२९ च. नं. ७२ को ऩररे योका यही हारस्भ पुकुिा नबएको भनिेदक 
गणेश ऩजुन चडधयीका वऩता सखुयाज चडधयीको नाभभा यहेको कवऩरि्त ु षज्रा ऩुु षोिभऩयु 



    194 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

गा.वि.स. िडा नं.५ख. वक. नं. १०६ ऺे.प. १-०-१३, वक. नं. २८९ ऺे. प. १-१५-२ य 
िडा नं. ६ वक. नं. ३६६ ऺे. प. १-६-१३  भफगाहा ज्गा अ्म कायणरे योका यानऩुनेभा 
फाहेक पुकुिा गरयददनका राभग आमोगको भभभत २०७३।३।२९ को भनणवमानसुाय स्फष्धत 
भनकामभा रेखी ऩठाइएको ।  

(15) उऩेषऺत उ्ऩीभडत दभरत िगव उ्थान विकास सभभभत, दाङ भापव त रात यकभ 
ु.2,70,000।- दभरत उऩबोता सभभभत, दाङका अ्मऺ कोभर विवकभावरे ऩे्की भरई 
उत यकभ वहनाभभना गयेको विषमभा अनसु्धानको रभभा षज्रा रशासन कामावरम, दाङरे 
भाग गयेको धयडटी फाऩत कोभर विवकभाव भेयो ्िाइや नाता ऩने बएकोरे भेयो आभा ऩभुन 
चनुायनीको नाभभा यहेको षज्रा दाङ हेकुरी गा.वि.स. िडा नं. 4 क वक.नं. 65, 478 य 
480 का ज्गा धयडटी फाऩत ददई 2063 सारभा योका याषखएकोभा उत उजयुीको टंुगो 
राभगसकेको य हार आभाको भृ् म ु सभेत बइसकेकोरे अनसु्धानको रभभा योका याखेको 
उत ज्गाको योका पुकुिा गयी ऩाउや बनी याभरार चनुायारे भभभत २०७२।२।30 भा 
ददएको भनिेदनका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा कोभर विवकभाव सभेत बएको रटाचाय भदुाभा 
भनजराई भाग बएको धयडटी फाऩत ऩनुी चनुायनीको नाभभा दताव बएको षज्रा दाङ, हेकुरी 
गा.वि.स. िडा नं. 4 क वक.नं. 65, 478 य 480 का ज्गाहा योका याषखएको भारऩोत 
कामावरम, दाङको च.नं. 2939 भभभत 2063।9।10 को ऩर सभेतफाट देषखमो । याभरार 
चनुायाकी आभा ऩनुी चनुायाको भभभत 2065।11।9 भा भृ् म ु बएको भनिेदन साथ ऩेश 
गयेको भृ् म ु दताव रभाणऩरको रभतभरवऩफाट देषखएको तथा नाता रभाषणतको रभतभरवऩफाट 
याभरार चनुाया ऩनुी चनुायाको छोया बएको देषखमो । उऩेषऺत उ्ऩीभडत य दभरत िगव उ्थान 
विकास सभभभत, काठभाडंको दभरत विकास कामवरभ अ्तगवत दभरत उऩबोता सभभभत, दाङका 
अ्मऺ कोभर वि.क.रे षज् रा विकास सभभभतको कामावरम, दाङ भापव त फारा तथा बंसी 
वितयण गने बनी भभभत 2062।11।3 भा ु.2,70,000।- ऩे्की भरएकोभा वितयण 
नगयी वहनाभभना गयेको यकभ य सो को हजावना १०% रे ु.27,000।- सभेत भनजरे विभबन 
भभभतभा नेऩार फंक भरभभटेड, शाखा कामावरम, दाङभा यहेको खाताभा दाषखरा गयेको फंक 
बडचयफाट देषखएको हुやदा आमोगको भभभत 2073।2।24 को भनणवमानसुाय अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को 19 को उऩदपा (12) फभोषजभ उत उजयुी 
ताभेरीभा यान ेगयी भनणवम बएको हुやदा अनसु्धानको रभभा योका यहेको दाङ षज्रा, हेकुरी 
गा.वि.स. िडा नं. 4 क वक.नं. 65, 478 य 480 का ज्गाहा उत भदुाको योहफाट योका 
याखी यहनऩुने अि्था नदेषखंदा अ्म कायणफाट योका यान नऩने बए सो ज्गाहा योका 
पुकुिा गनव आमोगको भभभत २०७३।३।२९ को भनणवमानसुाय भारऩोत कामावरम, दाङराई 
रेखी ऩठाइएको ।   

6. रधानभ्री तथा भष्रऩरयषदको कामावरम अ्तगवत  

(1)  सन  २०१४ से्टे्फय/अ्टोफयभा दषऺण कोरयमाको इ्चोनभा स्ऩन १७ औ ं एभसमारी 
खेरकुद रभतमोभगताभा खेराडीको आियणभा भरएय गएका ४ जना ्मषतराई रभत्मषत १५ 
राख भरई कोरयमारी बभूभभा नग बगाएको अभबमोगभा १ िषवका राभग खेरकुद गभतविभधभा 
रभतफ्ध रगाइएका केशिकुभाय विटराई भभभत २०७२।३।१० गतेको भ्री्तयीम 
भनणवमफाट भ्रीको भनजी सषचिारमको रेटय्माडभा यावरम खेरकुद ऩरयषदको सद्म सषचि 
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ऩदभा भनमतु गरयएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा सन  २०१४ भा दषऺण कोरयमाको 
इ्चोनभा बएको १७ औ ं एभसमारी खेरकुद रभतमोभगताभा सहबागी खेराडीहा भ्मे उस,ु  

एथरेवट्स य सेऩाक तारो खेरभा सहबागी खेराडीहा खेर रषशऺक तथा वटभ 
्मि्थाऩकको राऩयफाही एिं गगयषज्भेिायीका कायण बागी ऩरामन बएको स्दबवभा संर्न 
खेराडी, रषशऺक, वटभ ्मि्थाऩक तथा स्फष्धत खेर संघराई कायफाहीका भनभभि भाननीम 
मिुा तथा खेरकुद भ्री ऩुु षोिभ ऩडडेरको अ्मऺताभा भभभत २०७१।७।२ गते फसेको 
कामव स्ऩादन तथा ्मि्थाऩन सभभभतको सभीऺा्भक फगठकको भनणवम नं.२ भा उत खेरभा 
सहबागी खेर रषशऺक य ्मि्थाऩकको बभूभका भनिावह गने सेऩाक तारोका ्मि्थाऩक 
केशि विट, उसकुा च्र ताभाङ तथा एथरेवट्सका विरभजंग थाऩा सभेतराई भनजहारे 
स्ऩादन गदれ आएको भु् म षज्भेिायीफाट १ िषवस्भको राभग विबागीम कायफाही गनव 
या.खे.ऩ.राई भसपारयस गने, बनी भनणवम बएकोभा त्कारीन नेऩार सेऩाक तारो खेरका वटभ 
्मि्थाऩक केशिकुभाय विटराई षज्भेिायीफाट भतु गयेको १ िषव अिभध ्मतीत नहुやदग मिुा 
तथा खेरकुद भ्रीको भनजी सषचिारमको रेटय्माडभा भभभत २०७२।३।१० को ऩररे 
यावरम खेरकुद ऩरयषदको सद्मभा भनोनमन गयी सोही भभभतभग सद्म सषचि ऩदभा भनमतु 
गयेको देषखमो । खेरकुद विकास भनमभािरी, २०४९ को भनमभ १०(क) फभोषजभ फनेको 
यावरम खेरकुद ऩरयष्, यावरम खेर संघ कामव सहजीकयण कामवविभध, २०७० को ऩरय्छेद १० 
को दपा १०.४ अनसुाय भनर्फन िा खायेजीभा बएको यावरम संघ,  संघ ऩदाभधकायी तथा 
सद्महारे कुनग खेरकुद गभतविभध सचारन गनव सहबागी हनु य कुनग सयकायी सवुिधा रमोग 
गनव ऩाउन ेछगन बनी ्ऩट वकटानी ्मि्था गयेको सभेत स्दबवभा भाननीम मिुा तथा खेरकुद 
भ्री ऩुु षोिभ ऩडडेररे जाभनजानी आपूराई रात अभधकाय स्फष्धत कानून,  भनणवम िा 
आदेश विऩयीत अकれ  उदे्मरे रमोग गयी आ्नो तजविजी अभधकाय फदभनमतसाथ ्िे्छाचायी 
ाऩभा रमोग गनुवका साथग आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने कुनग ऩदीम कतव् म 
ऩारना नगयेको ऩवुट हनु आएकोरे भनजरे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ 
को दपा ३ को ख्ड (ग), (घ) य (छ) अनसुायको अनषुचत कामव गयेको हुやदा भाननीम भ्री 
री ऩुु षोिभ ऩडडेरराई सोही ऐनको दपा १२क. फभोषजभ कायफाही हनु आमोगको भभभत 
२०७२।५।२५ को भनणवमानसुाय स्भाननीम रधानभ्री्मूराई अनयुोध गरयएको।  

(2)  नेऩार वियतु राभधकयण अ्तगवत १३२ के.भब. सोर ुकोरयडोय रसायण राइन आमोजना ठेका 
नं. ICB-TL/SC/071/72-1 अ्तगवत ठेकाका शतवहा ऩरयितवन गयी अभनमभभतता गयेको बने 
सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा सोर ुकोरयडोय अ्तगवत भनभावणको रवरमाभा यहेका एिं 
भनभावणाधीन त्रो सोर ुजरवियतु आमोजना रगामतका वियतु खरयद भफरी स्झडता (PPA) 
बएका य PPA हनु े गयी वियतु उ्ऩादनको अनभुभतऩर जायी बएका जरवियतु 
आमोजनाहाफाट उ्ऩाददत वियतु यावरम रसायण राइनभा जो्ने रमोजनका राभग नेऩार 
सयकाय य बायतीम भनमावत आमात फंक (Export Import Bank of India : EXIM Bank) फीच 
भभभत २१ अ्टोफय २०११ भा सभझदायी (MoU) बई सो आमोजनाको राभग अभेरयकी डरय 
२ कयोड ९० राख यकभ ्मि्था बएको ऩाइमो।भभभत २०७४।१०।१ भा वियतु 
उ्ऩादनको भभभत (Required Commercial Operation Date : RCOD) तोवकएको भाभथ्रो सोर ु
खोरा जरवियतु आमोजना (१८ भे.िा.) फाट उ्ऩाददत वियतु खरयद गनव भभभत 
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२०६९।९।१६ भा PPA बएको सभेतका देहामका आमोजनाहाफाट आऩूभतव हनुे ज्भा 
२१४.७ भे.िा.वियतु यावरम रसायण राइनभा जोभडने गयी नेऩार वियतु राभधकयण य 
स्फष्धत रि व्क क्ऩनीहाफीच PPA बएको ऩाइमो । 

भस.नं. जरवियतु आमोजनाको 
नाभ 

जभडत ऺभता 
(भे.िा.) 

PPA  

भभभत 
RCOD हजावना % 

१. भाभथ्रो सोर ुखोरा १८ २०६९।९।१६ २०७४।१०।१ ५ 

२. जनुफेसी खोरा ५.२ २०६९।१२।२९ २०७४।४।१ ५ 

३. त्रो सोर ु ८२ २०७०।७।१५ २०७५।४।१ ४५ 

४. सोर ु २३.५ २०७०।७।२४ २०७५।४।१ ४५ 

५. सोर ुखोरा (दूधकोशी) ८६ २०७१।११।१३ २०७६।१२।१० ५ 

 सो स्झडताऩरभा राभधकयणरे क्ऩनीफाट आऩूभतव हनुे वियतु शषत भरनका राभग 
राभधकयणफाट हनुऩुने कामवहा सभमभबर ऩूया गरयस्नऩुने य राभधकयणको कायणरे 
आमोजनाफाट ्माऩारयक उ्ऩादन सुु  गनुवऩने भभभत (RCOD) फाट ६ भवहना ऩयको 
भभभतस्भभा ऩभन ्माऩारयक उ्ऩादन सुु  हनु नसकेभा राभधकयणरे Contract Energy को 
४५% Energy स्भको भू्म क्ऩनीराई हजावना ्िाऩ भतनुवऩने रािधान यहेफाट र्ततु 
आमोजना भरुकुकग  संिेदनशीर आमोजनाको ाऩभा यहेको देषखमो । 

 सोर ुकोरयडोय रसायण राइन आमोजना भनभावणका राभग भभभत ८ पेरअुयी २०१५ भा फोरऩर 
आवान हुやदा ८ िटा फोरऩर ऩेश हनु आएको य फोरऩरदाता J/v of Jaguar Overseas Limited 

& BS Limited रे सफगब्दा कभ अथावत अभेरयकी डरय २,०३,५४,१६७।३६ (्िीकृत 
रागत अनभुानब्दा २६.८९% घटी) कफोर गयेको ऩभन देषखमो।फोरऩरसाथ ऩेश बएको Bid 

Security भा्म नबएको, अष्तमायीनाभा यीतऩिूवक नबएको, End User Certificate जायी गने 
सं्था आभधकारयक नबएको य जग (Foundation) को काभ नगयेको एिं र्मेक ऩाटवनयको 
बभूभका ्ऩट नखरुाएको बनी फोरऩरदाताको फोरऩर सायबतूाऩभा रबािराही नहनुे बनी 
दोरो घटी अभेरयकी डरय २,३०,७६,९५२।२९ (्िीकृत रागत अनभुानब्दा १७% घटी) 
कफोर गने फोरऩरदाता Mohan Energy Corporation Pvt. Ltd. को फोरऩर ्िीकृभतका राभग 
छनडट गने गयी नेऩार वियतु राभधकयण, सचारक सभभभतफाट भभभत २०७२।५।४ भा भनणवम 
बएको ऩाइमो।सो भनणवमभा ऊजाव भ्रारमका सषचि सभेत दईु जना सचारकहारे फोरऩर 
भू्मांकन गदाव ्थावऩत राइटेरयमा फभोषजभ भू्मांकन नगयेको, ्मूनतभ कफोर गने 
फोरऩरदाताराई अमो्म ठहय गदाव भनधावयण गरयएको आधाय विवसनीम य ि्तभुन┌ नबएको 
साथग सो स्फ्धभा एक सभभभत सभेत गठन गयेकोभा सो को रभतिेदन र्ततु नगरयएको बने 
्महोयाको पयक भत र्ततु गयेको देषखमो । 

फोरऩरसाथ ऩेश गनुवऩने Bid Security का स्फ्धभा Instructions to Bidders (ITB) को 
Clause 17.1 भा "The bid security can be in Nepalese Rupees or the equivalent in a freely 

convertible currency." बनी नेऩारी िा अ्म ऩरयि्मव जनुसकुग  भरुाभा ऩभन हनुस्ने ्मि्था 
गरयएको य सोही Clause अ्तगवत Bid Data Sheet (BDS) भा फोरऩर जभानतको यकभ 
अभेरयकी डरय ७,४०,०००।- उ्रेख गरयएको देषखमो । उत J/v का तपव फाट Nepal SBI 

Bank Ltd., Kathmandu िाया जायी बएको बा.ु. (INR) 48,100,000। अथिा नऩेारी ुऩगमाや 
७,६९,६०,०००।- को फोरऩर जभानत ऩेश गयेको देषखमो । फोरऩर दाषखरा गने अष्तभ 
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ददन अथावत भभभत २०७१।१२।३० को नेऩार यार फंकको विभनभम दयका आधायभा वहसाफ 
गदाव सो यकभ अभेरयकी डरय ७,४०,०००।- ब्दा फढी नग हनुे देषखमो बने ITB को Clause 

17.2 य 17.3 भा अभेरयकी डरयभा ऩेश नगयेको फोरऩर जभानत अ्िीकृत हनु ेकुनग रािधान 
उ्रेख गरयएको ऩभन देषखएन।साथग नेऩार वियतु राभधकयण अ्तगवत Kabeli Corridor 132 

KV Transmission Line project (ICB-KC 67-1) को राभग आवान गरयएको फोरऩरभा फोरऩर 
जभानतका स्फ्धभा “....Bid security of minimum US $ 300,000 or Nepalese Rupees 

22,00,000 or an equivalent amount in freely convertible currency....” उ्रेख बएको य J/v 

of Jaguar Overseas Limited & Aster Tele Services Private Limited रे ऩेश गयेको बा.ु. 
(INR) 15,00,000।- को फोरऩर जभानत ्िीकाय गयी सोही J/v रे नग ठेका स्झडता गयी 
हार सो मोजना भनभावणाधीन अि्थाभा यहेको देषखमो।EXIM Bank of India को ऋण 
सहमोगभा भनभावण हनु गइयहेको Koshi Corridor 220 KV Transmission Line भनभावणको राभग 
आवान गरयएको फोरऩरस्फ्धी कागजातभा फोरऩर जभानतका स्फ्धभा NRs. 110 million 

or an equivalent amount in USD or in INR उ्रेख बएको देषखमो।मसरकाय बायतीम 
भरुाराई कािेरी कोरयडोयको ठेकाभा ्िीकाय गरयसकेको य कोशी कोरयडोयको ठेकाभा सभेत 
बायतीम भरुाभा फोरऩर जभानत दाषखरा गनवस्ने रािधान याखी हार फोरऩर भू्मांकनको 
चयणभा यहेको स्दबवभा र्ततु ठेकाभा बायतीम भरुाभा जायी य नेऩारी ुऩगमाやभा Equivalent 

सभेत ददइएको Bid Security राई अ्िीकाय गयेको देषखमो । 

 फोरऩर स्फ्धी कागजातको ITB को Clause 5 भा "....The bidder shall as part of their bid, 
submit a written power of attorney authorizing the signatory of the bid to commit the 

bidder....." उ्रेख बएको देषखमो।फोरऩरदाता JV of Jaguar Overseas Limited & BS 

Limited भा Jaguar Overseas Limited य BS Limited रे आ-आ्नो पभवको तपव फाट CEO िम 
रभश: Mr. K.S. Aswathanarayana य Mr S. Rajagopalan का नाभभा Power of Attorney 

जायी गयेको देषखमो । Mr. S. Rajagopalan राई BS Limited का षज्भेिाय ऩदाभधकायीरे 
भा्मता रात ढाやचाभा Power of Attorney नददइएको बनी BS Limited रे ऩेश गयेको Power of 

Attorney राई भू्मांकनका रभभा भा्मता नददइएको य सोही कायण जनाई Joint Venture 

Agreement राई ऩभन भा्मता नददइएको ऩाइमो ।सो स्फ्धभा फोरऩरस्फ्धी कागजातभा 
Power of Attorney को कुनग ऩभन Standard ढाやचा संर्न नगरयएकोरे विभबन फोरऩरदाताहारे 
Power of Attorney छुटाछुटग ढाやचाभा ऩेश गनवस्ने अि्था यहやदा यहやदग मही ढाやचाभा हनुऩुछव 
बनी Power of Attorney को ढाやचाराई भू्मांकनको आधाय फनाएको देषखमो।साथग 
फोरऩरदातारे ऩेश गयेको Power of Attorney का स्फ्धभा कुनग दिविधा बए ्ऩटताका राभग 
थऩ जानकायी भाग गनव सवकने ्मि्था वियभान हुやदाहुやदग सो नगयी उत Power of Attorney 

राई भा्मता नददएको देषखमो । फोरऩरस्फ्धी कागजातभा JV Partner रे आपूरे गने 
कामवको विियण ऩेश गनुवऩने उ्रेख गयेअनसुाय J/v of Jaguar Overseas Limited & BS 

Limited रे ऩेश गयेको Each Partner को Role स्तोषजनक नबएको बनी सो J/v को फोरऩर 
सायबतूाऩभा अरबािराही हनुे गयी भू्मांकन गयेको देषखमो । फोरऩरस्फ्धी कागजातभा 
Role of each partner उ्रेख गनुवऩने ्महोया उ्रेख बए ताऩभन र्मेक Partner को ्मूनतभ 
Role के हनुऩुने य उत Role उ्रेख नगयेभा फोरऩर अ्िीकृत हनुे िा नहनुे बने स्फ्धभा 
फोरऩरस्फ्धी कागजातभा केही उ्रेख गयेको देषखएन ।साथग फोरऩरस्फ्धी कागजातको 
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ITB को Clause 5.2 (e) भा "...All partners of Joint venture shall be liable jointly and 
severally for execution of the contract in accordance with the contract terms and a 

statement to this effect shall be included in the authorization mentioned …." बनी उ्रेख 
गरयएको तथा Letter of Bid भा "...We have examined and have no reservations to the 
Bidding Document, including addenda issued in accordance with instructions to Bidders 

(ITB)..." बने रािधानभा Bidder रे कुनग असहभभत जनाएको देषखएन।अतः फोरऩरस्फ्धी 
कागजातभा उ्रेख गरयएको भू्मांकनका आधायहाभा ्ऩटाऩभा Role of Each Partner 

उ्रेख नगरयएको स्दबवभा मदद दिविधा बएको बए ्ऩटताका राभग जानकायी भाग गनव 
सवकनभेा सो नगयी भनणवमभा ऩगेुको देषखमो। 

 फोरऩर कागजातको Volume 1, Section 3, Evaluation and qualification criteria भा "The 
bidder as a principal contractor must have completed physical construction including tower 

foundation, erection and stringing of at least 60 KMs of 110 KV or above voltage level 

transmission line in hilly terrain." उ्रेख गयेको देषखमो।WAPCOS Limited (a Joint 

Venture of Government of India, Ministry of Water Resources) रे M/s Jaguar Overseas 

Limited राई २७ से्टे्फय २००९ भा ददएको Experience Certificate भा "- M/s Jaguar 
have completed the works related to design and testing of towers, supply of towers, 
conductor, fitting and other erection of towers and fittings and stringing of conductors in 

June 2009्." उ्रेख बएको देषखमो।सो Certificate अनसुाय M/s Jaguar Overseas 

Limited रे Tower Foundation को कामव नगयेको य अपगाभन्तानभा गयेको सो कामवको 
WAPCOS Limited फाट जायी बएको कामावनबुि ऩरराई End user certificate भान नसवकन े
बनी उत Experience राई भा्मता नददई फोरऩर भू्मांकन गयेको देषखमो । TurnKey 

Contract भा भडजाइन, आऩूभतव, भनभावण य जडान गयी ह्ता्तयण गरयने हुやदा अपगाभन्तानभा 
भनभावण गयेको उत Turnkey project भा Foundation को कामव नगयेको बनी विवास गने 
आधाय देषखएन।साथग सो Certificate भा Foundation को कामव गये नगयेको बने विषमभा कुनग 
दिविधा उ्ऩन बएभा थऩ ्ऩटीकयण भाग गयी भनयौर गनव सवकन े ्मि्था यहेको 
देषखमो।साथग राभधकयण अ्तगवत १३२ के.भब. कािेरी कोरयडोय रसायण राइन भनभावणको 
राभग आवान गरयएको फोरऩरभा Jaguar Overseas Limited रे ऩेश गयेको सोही कामवको 
Experience Certificate राई End user Certificate को ाऩभा भा्मता ददई JV of Jaguar-Aster 

सやग स्झडता गयी हार भनभावणाधीन अि्थाभा यहेको देषखन आएकोरे उत अनबुिराई 
भा्मता नददई भू्मांकन गयेको देषखमो।भभभत २०७२।३।२९ भा फोरऩर भू्मांकन 
अ्ममनका राभग सयेु्र याजब्डायीको संमोजक्िभा चाय सद्मीम अ्ममन सभभभत गठन बई 
सो सभभभतरे उऩयोत चायिटग Issue हाभा Clarification भाग गयी भनयौरभा ऩु् नऩुने याम 
सवहतको अ्ममन रभतिेदन ऩेश गयेको देषखमो।सो रभतिेदन आमोगभा उऩर्ध गयाइददन 
नेऩार वियतु राभधकयणराई अनयुोध गरयएकोभा रभतिेदन ऩेश बएको नदेषखएको बनी 
राभधकयणरे आमोगभा उऩर्ध नगयाएको य सचारक सभभभत सभऺ ऩभन ऩशे गयेको 
देषखएन।सो रभतिेदनका स्फ्धभा र्ततु ठेकाको भनणवमभा पयक भत र्ततुकतावहारे सभेत 
उ्रेख गयेको देषखएको य सो अ्ममन सभभभतका ऩदाभधकायीहारे ऩभन राभधकयणका 
कामवकायी भनदेशक सभऺ अ्ममन रभतिेदन ऩेश गयेको बनी ्िीकाय गयी फमान ददएफाट 
आपू अनकूुरको रभतिेदन रात नबएकोरे सो रभतिेदनराई रकुाउने रमास गयेको सभेत 
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देषखमो। 

 मसयी सफगब्दा कभ यकभ कफोर गने फोरऩरदाता J/v of Jaguar Overseas Limited & BS 

Limited रे ऩेश गयेको कागजातका स्फ्धभा भाभथ उ्रेषखत विभबन चायिटा विषमहाभा 
फोरऩर स्फ्धी कागजातको ITB 27 तथा सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा २३(४) 
फभोषजभ आि्मक जानकायी (Clarification) भाग गयी भनयौर गनव सवकने अि्था वियभान 
यहやदा यहやदग य ऊजाव सषचि रगामतका दईु जना सचारक सभभभतका सद्मफाट सोही विषमराई 
भरएय पयक भत दताव गयाएको अि्थाभा भभभत २०७२।३।२९ को अ्ममन सभभभतको 
रभतिेदन सभेतराई अनदेखा गयी उऩयोत रािधान फभोषजभको रवरमा ऩूया नगयी जानाजानी 
राऩयफाहीऩूिवक राभधकयणराई कभब्दा कभ आभथवक बाय ऩनेतपव  रमासग नगयी सफगब्दा घटी 
कफोर गने फोरऩरदाताको कफोर अंकब्दा अभेरयकी डरय २७,२२,७८४।९३ (करयफ ु. 
२७ कयोड) फढी कफोर गने फोरऩरदाताको फोरऩर जसयी बए ऩभन ्िीकृत गने भनसाम 
याखी राभधकयणको वहत रभतकूर हनुे गयी ठेका ्िीकृभतका राभग छनडट गने नेऩार वियतु 
राभधकयण सचारक सभभभतका अ्मऺ याधाकुभायी ऻिारी, सचारक सद्महा र्भणरसाद 
अरिार, भनोजकुभाय भभर, सयुज राभभछाने य सद्म सषचि एिं कामवकायी भनदेशक भकेुशयाज 
का्रे य फोरऩर भू्मांकन सभभभतका ऩदाभधकायीहा जनादवन रसाद गडतभ, इष्दया रे┌, यभेश 
रसाद ऩडडेर, रिुयाज बट य याजन ढंुगेररे अऩनाउनऩुने कामवविभध/रवरमा नअऩनाई य आ्नो 
ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने ऩदीम कतव् म सभेतको ऩारना नगयी अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३(ख) य ३(छ) फभोषजभको कसयु गयेको ऩवुट हनु 
आएकोरे आमोगको भभभत २०७२।६।१ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, ऊजाव भ्रारमका 
भा. भ्री तथा नेऩार वियतु राभधकयण सचारक सभभभतका अ्मऺ याधाकुभायी ऻिारीराई 
सोही ऐनको दपा १२क. फभोषजभ आि्मक कायफाही हनु स्भाननीम रधानभ्री्मू सभऺ 
रेखी ऩठाइएको।  

(3)  षचतिन यावरम भनकुज कामावरमका रभखु संयऺण अभधकृत कभरजंग कुや ियरे भाता स्तोषी 
स्रामसवका रोऩाइटय याभहरय अमावरराई भनकुज कामावरम, षचतिन कसयाभा यहेका हािी तथा 
कभवचायीहाराई २०६९ सार असोजदेषख ऩडषस्भ चाय भवहनाको यासन तथा दाना खिुाएको 
फाऩतको यकभ ददन आरटार गयी फदभनमतऩिूवक बतुानी योकी आभथवक अभनमभभतता गने 
सोचका साथ द:ुख ददएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षचतिन यावरम भनकुज कामावरमरे 
भभभत २०६८ भाघ १ देषख २०६९ सार ऩडष भसा्तस्भ सािवजभनक खरयद ऐनको 
ऩरयभधभबर यही भाता स्तोषी स्रामसवका रोऩाइटय याभहरय अमावर, ऩदभऩोखयी- ५, 

भकिानऩयुसやग भनकुजभा कामवयत कभवचायी यासनको राभग दग भनक ु.६७।५४ तथा एक 
हािीको राभग दग भनक ु.३३२।१३ दाना आऩूभतव गने गयी भभभत २०६८।१०।१७ भा 
ठे् का स्झडता गयी यासन स्राइका राभग कामावदेश ददएको देषखमो।षचतिन यावरम भनकुज 
कामावरमको भभभत २०६८।११।४ य भभभत २०६८।११।२६ को ऩरफाट भाता स्तोषी 
स्रामसवका रोऩाइटय याभहरय अमावरराई भनमभभत ाऩभा यासन तथा दाना आऩूभतवका राभग 
ऩराचाय गरयएको तथा भभभत २०६८।१२।२ को ऩरफाट षज्रा रशासन कामावरम, 

भकिानऩयुराई फोधाथव ददई षज्रा रहयी कामावरम, भकिानऩयुसやग भाता स्तोषी स्रामसवका 
रोऩाइटय याभहरय अमावररे भनमभभत यासन आऩूभतव नगयेको हुやदा भनजको घय ठेगानाभा सूचना 
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टाやस गने कामवका राभग सहमोग गरयददन ु हनु बनी ऩराचाय गयेको देषखमो । साथग षचतिन 
यावरम भनकुज कामावरमफाट भभभत २०६८।१२।३ भा भनज याभहरयको नाभभा ्माद ताभेर 
बए ऩिात भनजरे स्झडता अनसुायको यासन दाना भनमभभत आऩूभतव गनेछु बनी भभभत 
२०६८।१२।५ भा षचतिन यावरम भनकुज कामावरमभा ्िमं उऩष्थत बई भनिेदनसभेत 
ददएको देषखमो । ऩनु: षचतिन यावरम भनकुज कामावरमको भभभत २०६९।५।१४ को ऩरफाट 
स्रामसव याभहरय अमावररे २०६९ रािण १५ देषख हािीको दाना आऩूभतव नगयेकोरे दाना 
भनमभभत गनव बनी ऩराचाय गयेको देषखंदा दाना स्रामसव याभहरय अमावरफाट स्झडता 
फभोषजभको दाना स्राई भनमभभत ाऩभा नबएको देषखमो।आपूरे गयेको स्झडता अनसुायको 
यासन तथा दाना भनमभभत ाऩभा स्राई नबएकोरे हािीको राभग दाना कभवचायीरे आपं वकनी 
खिुाएको य २४ ददन घाやस भार खिुाएको ब् ने सभेत हािीको ्माहाय-ससुायभा खवटएका 
कभवचायीहाको भरषखत फमान ्महोया यहेको य अनसु्धानको रभभा संकरन बई आएका 
कागजातहाफाट सभेत सो ्महोया खु् न आएको  देषखमो । अत: मसयी स्झडता फभोषजभको 
अिभधस्भ ु.८,३०,२८५।४३ फयाफयको दाना आऩूभतव नगयी भाता स्तोषी स्रामसवका 
रोऩाइटय याभहरय अमावररे स्झडता अनाुऩको कानूनी दावम्ि ऩारना नगयेको देषखन आमो । 
षचतिन यावरम भनकुज कामावरमको संयऺणभा यहेका हािी ज्तो संिेदनशीर जनाियको दाना 
आऩूभतवभा संमभभत य संिेदनशीर बई भनमभभत ाऩभा यासन दाना आऩूभतव गनुवऩनेभा सो नगयी 
भनज याभहरय अमावररे सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ६३ को उऩदपा (१) को 
ख्ड (ग) फभोषजभको कामव गयेको देषखंदा भनज भाता स्तोषी स्रामसवका रोऩाइटय याभहरय 
अमावरराई सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ६३ को उऩदपा (१) फभोषजभ 
कारोसूचीभा या् न आमोगको भभभत २०७३।१।७ को भनणवमानसुाय सािवजभनक खरयद 
अनगुभन कामावरम, काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको ।  

(4)  नेऩार ्िा््म अनसु्धान ऩरयषदका अ्मऺ य सद्मको भनमषुत रवरमा अभनमभभत यहेको, 
्िा््मस्फ्धी अ्ममन तथा अनसु्धान नग नगयेको ्मषत ऩभन भनमषुतभा ऩयेको बने 
रगामतको उजयुी स्फ्धभा छानभफन हुやदा नेऩार ्िा््म अनसु्धान ऩरयषदभा 
ऩदाभधकायीहाको भनमषुत विभबन भभभतभा भ्री्तयको भनणवमफाट बएको देषखएको य उऩयोत 
भनमषुतहाका स्फ्धभा नऩेार ्िा््म अनसु्धान ऩरयषद ऐन, २०४७ को दपा ७(१)(क) 
भा ऩरयषद कामव सचारनको भनभभि ्िा््मस्फ्धी अ्ममन तथा अनसु्धानभा अनबुि रात 
आधभुनक षचवक्सा रणारी तथा आमिेुददक षचवक्सा रणारीका षचवक्सकहा भ्मेफाट नेऩार 
सयकायिाया भनोनीत ७ (सात) जना ्मषत सद्म यहन ेय नेऩार सयकायरे तोकेको 1 जना 
्मषत सद्म-सषचि यहने ्मि्था यहेको देषखमो।्मसगगयी सोही दपाको उऩदपा २ भा 
नेऩार सयकायरे उऩदपा (१) को ख्ड (क) फभोषजभ भनोनीत सद्महा भ्मेफाट १ जना 
अ्मऺ तथा १ जना उऩा्मऺ तोवकददने छ बनी उ्रेख बएको देषखमो।मसयी नेऩार 
्िा््म अनसु्धान ऩरयषद ऐन, २०४७ को दपा ७(१)(क) य (च), दपा ७(२) फभोषजभ 
उऩयोत ऩदाभधकायीहाको भनमषुत नेऩार सयकायरे गनुवऩने फा्मा्भक कानूनी ्मि्था य 
कानून ्मा्मास्फ्धी ऐन, २०१० को दपा 2(झ) को (च) भा नेऩार सयकाय बनारे 
नेऩारको कामवकारयणी अभधकाय रमोग गने भष्रऩरयषदराई स्झनऩुछव बने ्मि्था यहेको 
साथग स्भाभनत री सिो्च अदारतको ऩूणव इजरासफाट नेऩार सयकायराई बएको कुनग 
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अभधकाय भष्रऩरयषद फाहेकको अ्म भनकाम िा ऩदाभधकायीफाट रमोग गनव नऩाइने बनी 
(ने.का.ऩ. २०६८, भन.नं. ८६४४, ऩ┌ृ १११८) रभतऩाददत भस्ा्त सभेतको स्दबवभा नेऩार 
सयकाय (भष्रऩरयषद) रे गनुवऩने भनमषुत त्कारीन भ्रीफाट बएको देषखएको हुやदा उऩयोत 
ऩदाभधकायीहाको भनोनमनराई कानूनस्भत भान भभ्ने नदेषखएकोरे मो य म्तग रकायरे 
नेऩार भेभडकर काउष्सर, नेऩार नभसवङ ऩरयषद, नेऩार ्िा््म ्मािसावमक ऩरयषद, नेऩार 
पाभेसी ऩरयषद, नेऩार आमिेुददक षचवक्सा ऩरयषद, रषु्फनी विकास कोष, िी.ऩी.कोइयारा 
भेभोरयमर या्सय अ्ऩतार रगामतका ऩदाभधकायीहाका स्फ्धभा भनणवम हनु य 
भनजहाराई उऩर्ध गयाइएको तरफ, बिा रगामतका स्ऩूणव सेिा सवुिधा असरु उऩय हनुऩुने 
हो/होइन ? बने स्फ्धभा उऩमतु भनणवम हनु आमोगको भभभत २०७३।१।१५ को 
भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८ फभोषजभ 
रधानभ्री तथा भष्रऩरयषदको कामावरमभा रेखी ऩठाइएको । 

7.  ऊजाव भ्रारम अ्तगवत  

(1) नेऩार वियतु राभधकयण अ्तगवत १३२ के.भब. सोर ुकोरयडोय रसायण राइन आमोजना ठेका 
नं. ICB-TL/SC/071/72-1 अ्तगवत ठेकाका शतवहा ऩरयितवन गयी अभनमभभतता गयेको बने 
सभेत ्महोयाको उजयुी भनिेदन उऩय अनसु्धान हुやदा सन   २०११ अ्टोफय २१ भग सो 
आमोजना भनभावण स्फ्धभा नेऩार सयकाय य बायतीम भनमावत आमात फंक (EXIM Bank) फीच 
MOU बएको देषखमो । सभमभा रसायण राइन भनभावण गनव नसकेभा नऩेार वियतु 
राभधकयणरे ठूरो यकभ हजावना भतनुवऩने गयी सोर ु कोरयडोय अ्तगवतका जरवियतु 
आमोजनाहासやग भभभत २०६९।९।१६ देषख वियतु खरयद भफरी स्झडता गदれ आए ताऩभन 
सभमभग रसायण राइन भनभावणस्फ्धी खरयद रवरमा अगाभड फढाई भनभावण गनेतपव  बने ऩहर 
गयेको ऩाइएन।सभम यहやदा आमोजना भनभावणभा तदाुकता नदेखाउने य अष्तभ घडीभा ठूरो 
हजावना भतनुवऩने फा्मता देखाएय भनणवम गने गयेको सभेत ऩाइमो।जररोतको धनी देशभा 
िषावमाभभा सभेत चयभ रोडसेभडङको सभ्मा बो्नऩुने, उयोगध्दा ऩूणव ऺभताभा सचारन गनव 
नसकी देशको कुर गाहव् थ उ्ऩादनभग नकाया्भक असय ऩरययहेको ितवभान ऩरयरे् मभा वियतु 
रसायणस्फ्धी एकाभधकाय रात नेऩार वियतु राभधकयणका कामवकायी भनदेशक य सचारक 
सभभभत सभेतको गगयषज्भेिायी एिं राऩयफाहीऩूणव काभ कायफाहीको नभतजाका ाऩभा सोर ु
कोरयडोय १३२ के.भब. रसायण राइन भनभावणको ठेका रकयण सभ्माका ाऩभा देषखन  
आमो  । साथग र्ततु रसायण राइन आमोजनासやग स्फष्धत २१४.७ भे.िा. जभडत ऺभताको 
ऩाやचिटा विभबन जरवियतु आमोजनाहासやग करयफ ३ िषव अगाभडदेषख नग वियतु खरयद भफरी 
स्झडता सभेत बएको अि्थाभा सभमभग सोर ु कोरयडोय १३२ के.भब. रसायण राइन 
आमोजनाको भनभावण कामव स्ऩन नबएभा राभधकयणरे वियतु उ्ऩादक क्ऩनीहाराई ठूरो 
यकभ हजावना ्िाऩ भतनुव फझुाउनऩुने अि्था भसजवना बई राभधकयणराई ठूरो हाभन नो्सानी 
ऩने अि्था सभेतराई ्मानभा याखी राभधकयणको अभधकतभ वहत हनु ेगयी रचभरत कानूनको 
ऩरयभधभा यही त्कार उऩमतु भनणवम गनव आमोगको भभभत २०७२।६।१ को भनणवमानसुाय 
नेऩार वियतु राभधकयण, सचारक सभभभतभा रेखी ऩठाइएको ।  

8.  िन भ्रारम अ्तगवत 

(1)  बोजऩयु य खोटाङ षज्राको भसभानाभा ऩने या्के टािय भनभावण गदाव षज्रा िन कामावरम 



    202 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

तथा िन भ्रारमको सहभभत नभरई काभ सुु  गयेको, वहसाफ पयपायक नगयेको बने 
सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, खोटाङको भभभत 
२०७२।३।१८ को ऩरफाट उत कामावरमफाट भनिावचन ऺेर विकास कामवरभ अ्तगवत 
वकयात गणत्र टािय भनभावण सभभभतराई ु.४७,०३,७५०।– ऩे्की बतुानी गएको य 
हारस्भ उत ऩे्की पयौट बएको देषखएन । षज्रा िन कामावरम बोजऩयुको भभभत 
२०७२।३।२५ को ऩरफाट वकयात गणत्र टािय भनभावण सभभभतरे िनऺेरभबर टािय 
भनभावण गने अनभुभत भरन र्ताि िन तथा ब-ूसंयऺण भ्रारमभा ऩेश गये अनसुाय िन 
विबागफाट बएको आदेशानसुाय उत ऺेरको सबे न्सांकन य ाख भफुिाको रगत भरने कामव 
जायी यहेको ्महोया रेखी आएफाट भनभावण कामव गनवऩूिव नग रात गयी स्नऩुने ऩूिव ्िीकृभत 
रात नबई कानूनी रवरमाकग  रभभा यहेको देषखमो। अतः षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, 
खोटाङफाट वकयात गणत्र टािय भनभावण सभभभत या्के बोजऩयुराई या्के टािय भनभावण 
गनव उऩर्ध गयाएको यकभ ु.४७,०३,७५०।– रचभरत कानून फभोषजभ ऩे्की पयौट गनव 
गयाउन षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, खोटाङराई य िन ऺेरभबर टािय भनभावणको राभग 
भाग बएको अनभुभतका स्फ्धभा रचभरत कानून फभोषजभ कायफाही टु््माउन षज्रा िन 
कामावरम, बोजऩयुराई अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. 
फभोषजभ आमोगको भभभत २०७२।६।१४ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

(2)  भहोियी षज्रा, वकसाननगय ९ ष्थत रडढ साभदुावमक िन उऩबोता सभूहरे कोषको यकभ 
वहनाभभना गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भहोियी षज्राष्थत रडढ साभदुावमक िन 
उऩबोता सभूहरे भभभत २०६६।५।१९ को भनणवमानसुाय सभूहका र्मेक सद्मराई ऋणको 
ाऩभा ु.८,०००।- उऩर्ध गयाएको य आ.ि. ०६९।७० को उत सभूहको रेखाऩयीऺण 
रभतिेदनफाट ्माज सभेत गयी कुर ु.६,६१,०४६।१८ सभूहभा वपताव बएको देषखमो 
।्मसगगयी उत सभूहको आ.ि.०६४।६५ देषख ०६८।६९, ०६९।७० य ०७०।७१ का 
रेखाऩयीऺण रभतिेदनहाफाट अभनरकुभाय नामक (काठ ठेकेदाय) फाट ु.९२,०००।- असरु 
उऩय गनुवऩने बनी उ्रेख बएकोभा सो यकभ असरु बएको नदेषखएकोरे उत यकभ ्माज 
सवहत तीन भवहनाभबर असरु एिभ  बरयबयाउ गयी सभूहको खाताभा ज्भा गयी सो को 
जानकायी आमोगभा ऩठाउन आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. फभोषजभ रडढ साभदुावमक िन 
उऩबोता सभूह, भहोियीराई षज्रा िन कामावरम भहोियी भापव त रेखी ऩठाइएको ।   

(3)  षज्रा िन कामावरम, डोटीको येजय ऩदभा २०६८ भंभसयभा भनमषुत भरएका भनोज ऐयरे सोही 
सभमभा िन विऻान अ्ममन सं्थान, ऩोखया या्ऩसभा B.Sc. Forestry अ्ममन गयेको बने 
सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनजरे अ्ममन कामवभा ऩे्की घय भफदा तथा भफयाभी भफदा 
भरएको तथा स्फष्धत कामावरमरे सभेत भफदा उऩयको कायफाही सभमभा गयेको देषखएन। 
भनजाभती सेिा भनमभािरी, २०५० को भनमभ ५७ को घय भफदा अ्तगवत ऩे्की भफदाको 
्मि्था नयहेको, ्मसगगयी भनजाभती सेिा भनमभािरी, २०५० को भनमभ ५८ को भफयाभी भफदा 
अ्तगवत उऩभनमभ (३) य (९) को भफयाभी ऩदावको अि्थाभा फाहेक ऩे्की भफदाको ्मि्था 
गयेको देषखएन। भनजाभती सेिा भनमभािरी, २०५० को भनमभ ६४ को उऩभनमभ (१) भा 
भनजाभती कभवचायीरे आपूराई चावहएको भफदाको अिभध य कायण बए सो सभेत खोरी 
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अनसूुची- १३ फभोषजभको ढाやचाभा आ्नो कामावरम भापव त भफदा ददने अभधकायी सभऺ भनिेदन 
ऩेश गनुवऩने छ,  भफदा ददन ेअभधकायीरे ऩभन घय भफदा य भफयाभी भफदाको हकभा भफदा भाग 
बएको ७ ददनभबर ्िीकृत िा अ्िीकृत गनुवऩने छ य सो अिभधभबर भनणवम बएको जानकायी 
नददएभा सो भफदा ्िीकृत बएको भाभनन ेछ बने उ्रेख बएकोभा भनज येजयरे भफदा भाग गदाव 
अनसूुची १३ को ढाやचाको भनिेदन ऩेश नगयेको य भनजको २०६९ सारको सुु भा कुनग ऩभन 
भफदा सषचत नबएको अि्थाभा भनजरे सषचत िा ऩभछ ऩा्ने जनुसकुग  भफदाफाट कटा हनुे गयी 
२०६९ िगशाखभा ११ ददन, रािणभा २० ददन, आषवन, काभतवक य भंभसयभा गयी ९ ददन भफदा 
भाग गयेकोभा उत भफदा उऩय कुनग कायफाही नबएको य हाषजयी यषजटय सभेत खारी यहेको 
देषखमो।येजय भनोज ऐयरे ऩे्की भफदा भाग गयी अ्ममन कामवभा गई आ्नो कामावरमभा 
अनऩुष्थत यहेको अिभधको हाषजयी तथा भफदा अभबरेख सभेत ्मि्थाऩन नबएको य षज्रा 
िन कामावरम, कग रारीभा यभाना हुやदाका फखत सषचत भफदा भनमभानसुायरे हनु आउने ब्दा 
फढी देखाइएको य २०६९ सारभा भाग गरयएको ज्भा भफदा ददन ५२ भ्मे उत िषवको 
भनमभानसुाय भडषखक अनयुोधभा सभेत ्िीकृत हनुे बगऩयी आउन ेय ऩिव भफदा ददन १२ राई 
छोडी फाやकी यहन आउने ददन ४० कामावरमभा अनऩुष्थत यहेको तथा भनजरे आ्नो सुिा 
यभाना ऩरभा भनमभानसुायरे हनुे सषचत भफदा ब्दा फढी सषचत देखाई आपंरे ऩटक ऩटक 
अ्ममनको रभभा भफदा भाग गयेको अि्थाराई सभेत नजयअ्दाज गयी यभाना भरएको 
देषखमो। ्मसगगयी त्कारीन षज्रा िन अभधकृत जमभगंर रसाद भफदा ददन े अभधकायी 
बएकोभा भनजरे येजय भनोज ऐयको भफदा भागेको भनिेदन उऩय कुनग कायफाही नगयेको य 
हाषजयी यषजटय सभेत अयािभधक गनव नरगाएको संर्न कागजातफाट देषखएको य त्कारीन 
ना.स.ु गजे्रफहादयु योकामारे येजय भनोज ऐयको २०६९ सारको भनजाभती सेिा भनमभािरी, 
२०५० को भनमभ ६९ को अनसूुची- १४ फभोषजभ तमाय गरयने भफदाको अभबरेखभा भाग 
गरयएको भफदा तथा हाषजयी ्मि्थाऩन नगयी भफदा सषचत नबएको िा ्िीकृत नगरयएको 
अि्थाभा गमरकटीतपव  कायफाही गनुवऩनेभा हचिुाको बयभा िावषवक भफदा अभबरेख पायाभ 
तमाय गयी घय भफदा ददन ३० य भफयाभी भफदा ददन १२ सषचत देखाई षज्रा िन अभधकृत 
जमभंगर रसादरे उत भफदा अभबरेख रभाषणत गयेको सभेत अि्था देषखन आएको हुやदा सो 
स्फ्धभा भनजाभती सेिा ऐन, २०४९ तथा  भनजाभती सेिा भनमभािरी, २०५० भा बएका 
कानूनी ्मि्थाहाको सही ाऩभा रमोग य ऩारना बएको अि्था नदेषखएकोरे कानूनी 
्मि्थाहा अऺयश ऩारना गने गयाउनेतपव  ्मान ऩु्  माउन आमोगको भभभत 
२०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय िन तथा बसंूयऺण भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको।   

4.  षज्रा उदमऩयु¸ भरिेणी गाउや विकास सभभभतष्थत भसताऩोखयी साभदुावमक िन उऩबोता 
सभभभतरे सभूहराई िन भदुा रा्दा बए नबएका खचव देखाएको बने सभेतका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भसताऩोखयी साभदुावमक िन उऩबोता सभभभतको विधानको दपा ८.५ भा 
सभूहरे गयेको कुनग वरमाकराऩका विु् नाभरस िा उजयुी ददएभा ्मसको रभतिाद सभभभतरे 
गने य ्मसफाऩत रा्ने स्ऩूणव खचव सभूहको कोषफाट ्महोरयने उ्रेख बएको देषखमो । 
सयकायी भदुाभा जाहेयिारा केिर सूचकभार हनुे य भनजरे आ्नोतपव फाट कुनग खचव गनव नऩने 
य ्म्ता भदुाहाको फहस ऩगयिी नेऩार सयकायको तपव फाट हनु े ्मि्था यहेकोभा भभभत 
2070 िगशाख 4 गतेको िन उऩबोता सभूहको बेरारे षज्रा अदारत य ऩनुयािेदन 
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अदारतभा जाやदा फादी  (सूचक) भनकुभायी बजेुरको खचव भफर रात बएऩभछ आभबेरारे 
बतुानी गरयने बनी भनणवम गयेकोरे सो भनणवम उत सभभभतको विधान रभतकूर बएकोरे र्ततु 
भदुाको स्फ्धभा जाहेयिाराराइव भदुाको खचव फाऩत बनी कुनग यकभ ददन नभभ्ने̧ मदद ददएको 
बए सो यकभ भनमभानसुाय असरु उऩय गयी साभदुावमक िनको खाताभा ज्भा गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७२।१२।२३ को भनणवमानसुाय षज्रा िन कामावरम, उदमऩयुराई रेखी 
ऩठाइएको । 

5. नभनुा हरयमारी साभदुावमक िन उऩबोता सभूह, जाやते-३, फे्टाय, भोयङका ऩदाभधकायीहारे िन 
ऩगदािाय भफरीफाट रात यकभ िन कभवचायीहा सभेतको संर्नताभा रटाचाय गयेको बने 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा नभनुा हरयमारी साभदुावमक िन उऩबोता सभूह जाやते-३, भोयङराई 
िन ऩगदािाय भफरीफाट ु.८९,१९,०१८।– रात बएकोभा सो यकभ भ्मेफाट िन विकास, 

साभाषजक विकास, गरयफी ्मूनीकयण य अ्म कामवहा सचारन सभेतभा गयी 
ु.४९,७१,३४९।– खचव बएको य अनसु्धानकग  रभभा ु.१७,२९,२७५।– ज्भा बई हार 
ु.४०,४७,४९१।– उऩबोता सभूहको यावरम िाषण्म फंक, उरावफायी शाखा, भोयङभा यहेको 
फंक खाताभा भड्दात यहेको देषखमो । अनसु्धानको रभभा ्थरगत भनयीऺण गदाव ९८.०५ 
हे. ऺेरपरभा यहेको साभदुावमक िनभा ४० घयधयुी भार उऩबोता यहेको, उऩबोताहारे 
िनको उषचत संयऺण गयेको, िन ऩगदािाय भफरीफाट रात यकभ गरयफी भनिायण, साभाषजक 
विकास, िन विकास, गरयफी ्मूनीकयणका राभग फारा ऩारन, भडयीऩारन, केया खेती, 
कुखयुाऩारन, कागज भनभावण ज्ता कामवभा सभभभतको एिं आभ बेराको भनणवम अनसुाय खचव 
बएको बने सभेत खरेुको देषखमो। अतः िन ऩगदािाय उऩबोताहाको कामव सभभभत एिं आभ 
बेराको भनणवम अनसुाय गरयफी भनिायण, साभाषजक विकास, िन विकास तथा गरयफी ्मूनीकयण 
ज्ता कामवरभभा िन ऩगदािाय भफरीफाट रात बएको यकभ खचव गयेको कामवराई अभनमभभतता 
बन भभ्न े अि्था नदेषखएकोरे मस स्फ्धभा थऩ केही गयी यहनऩुने देषखएन । िन 
उऩबोता सभभभतका ऩदाभधकायीहाराई सभूहको वहसाफ वकताफ ठीक दुु ्त यान य रषशषऺत 
गनव गयाउन आि्मक देषखएकोरे सोको राभग आि्मक ्मि्था गनव गयाउन आमोगको 
भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय षज्रा िन कामावरम, भोयङभा रेखी ऩठाइएको ।  

6.  षचतिन यावरम भनकुज कामावरमका रभखु संयऺण अभधकृत कभरजंग कुや ियरे भाता स्तोषी 
स्रामसवका रोऩाइटय याभहयी अमावरराई भनकुज कामावरम, षचतिन कसयाभा यहेका हािी तथा 
कभवचायीहाराई २०६९ सार असोजदेषख ऩडषस्भ चाय भवहनाको यासन तथा दाना खिुाएको 
फाऩतको यकभ ददन आरटार गयी फदभनमतऩिूवक बतुानी योकी आभथवक अभनमभभतता गने 
सोचका साथ द:ुख ददएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षचतिन यावरम भनकुज कामावरमरे 
भभभत २०६८ भाघ १ देषख २०६९ सार ऩडष भसा्तस्भ सािवजभनक खरयद ऐनको 
ऩरयभधभबर यही भाता स्तोषी स्रामसवका रोऩाइटय याभहयी अमावर, ऩदभऩोखयी- ५, 

भकिानऩयुसやग भनकुजभा कामवयत कभवचायी यासनको राभग दग भनक ु.६७।५४ तथा एक 
हािीको राभग दग भनक ु.३३२।१३ दाना आऩूभतव गने गयी भभभत २०६८।१०।१७ भा 
ठे् का स्झडता गयी यासन स्राइको राभग कामावदेश ददएको देषखमो।षचतिन यावरम भनकुज 
कामावरमको भभभत २०६८।११।४ य भभभत २०६८।११।२६ को ऩरफाट भाता स्तोषी 
स्रामसवका रोऩाइटय याभहयी अमावरराई भनमभभत ाऩभा यासन तथा दाना आऩूभतवका राभग 
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ऩराचाय गरयएको तथा भभभत २०६८।१२।२ को ऩरफाट षज्रा रशासन कामावरम, 

भकिानऩयुराई फोधाथव ददई षज्रा रहयी कामावरम, भकिानऩयुसやग भाता स्तोषी स्रामसवका 
रोऩाइटय याभहयी अमावररे भनमभभत यासन आऩूभतव नगयेको हुやदा भनजको घय ठेगानाभा सूचना 
टाやस गने कामवका राभग सहमोग गरयददन ु हनु बनी ऩराचाय गयेको देषखमो ।साथग षचतिन 
यावरम भनकुज कामावरमफाट भभभत २०६८।१२।३ भा भनज याभहयीको नाभभा ्माद ताभेर 
बए ऩिात भनज स्रामवस याभहयी अमावररे स्झडता अनसुायको यासन दाना भनमभभत आऩूभतव 
गनेछु बनी भभभत २०६८।१२।५ भा षचतिन यावरम भनकुज कामावरमभा ्िमं उऩष्थत बई 
भनिेदन सभेत ददएको देषखमो । ऩनु: षचतिन यावरम भनकुज कामावरमको भभभत 
२०६९।५।१४ को ऩरफाट स्रामसव याभहयी अमावररे २०६९ रािण १५ देषख हािीको 
दाना आऩूभतव नगयेकोरे दाना भनमभभत गनव बनी ऩराचाय गयेको देषखंदा दाना स्रामसव याभहयी 
अमावरफाट स्झडता फभोषजभको दाना स्राई भनमभभत ाऩभा नबएको देषखमो।आपूरे गयेको 
स्झडता अनसुायको यासन तथा दाना भनमभभत ाऩभा स्राई नबएकोरे हािीको राभग दाना 
कभवचायीरे आपं वकनी खिुाएको य २४ ददन घाやस भार खिुाएको ब् ने सभेत हािीको 
्माहाय-ससुायभा खवटएका कभवचायीहाको भरषखत फमान ्महोया यहेको य अनसु्धानको 
रभभा संकरन बई आएका कागजातहाफाट सभेत सो ्महोया खु् न आएको देषखमो । अत: 
स्झडता फभोषजभको अिभधस्भ ु.८,३०,२८५।४३ फयाफयको दाना आऩूभतव नगयी भाता 
स्तोषी स्रामसवका रोऩाइटय याभहयी अमावररे स्झडता अनाुऩको कानूनी दावम्ि ऩारना 
नगयेको देषखन आमो । षचतिन यावरम भनकुज कामावरमको संयऺणभा यहेका हािी ज्तो 
संिेदनशीर जनाियको दाना आऩूभतवभा संमभभत य संिेदनशीर बई भनमभभत ाऩभा यासन दाना 
आऩूभतव गनुवऩनेभा सो नगयी भनज याभहयी अमावररे सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ६३ 
को उऩदपा (१) को ख्ड (ग) फभोषजभको कामव गयेको देषखंदा भनज भाता स्तोषी 
स्रामसवका रोऩाइटय याभहयी अमावरराई सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ६३ को 
उऩदपा (१) फभोषजभ कारो सूचीभा या् न सािवजभनक खरयद अनगुभनको कामावरम, 

काठभाडंराई रेखी ऩठाइएकोरे भनज याभहयी अमावरराई बतुानी हनु फाやकी यहेको यकभको 
हकभा कानून फभोषजभ गनव आमोगको भभभत २०७३।१।७ को भनणवमानसुाय षचतिन यावरम 
भनकुज कामावरम, षचतिनराई रेखी ऩठाइएको ।  

 9. मिुा तथा खेरकुद भ्रारम 

(१)  यावरम खेरकुद ऩरयषदभा कामवयत दितीम रेणीका अभधकृत सयेुशकुभाय ढंुगानारे विभबन 
सभमभा सद्म सषचिको वऩ.ए. हुやदा ऩे्की भरई दशं िषव बगस्दा ऩभन नभतयेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा यावरम खेरकुद ऩरयषदका नामि िरय┌ रशासकीम अभधकृत 
सयेुशकुभाय ढंुगानारे भभभत 2054।10।27 देषख ऩटक-ऩटक गयी विभबन शीषवकभा भरएको 
ऩे्की यकभभ्मे भभभत 2071।3।19 स्भ ु.17,12,478।42 पयौट हनु फाやकी 
देषखएको य भहारेखा ऩयीऺकको विबागफाट रेखाऩयीऺण हुやदा भनज रगामत विभबन ्मषत, 

ऩदाभधकायी य संघ/सं्थाको नाभभा कुर ु.30,79,09,203।82 ऩे्की फाやकी यहेको 
देखाई सो यकभ पयौट गनव य ताकेता गनव िा ऩे्की पयौट नगनेराई कानूनी कायफाही 
गनेतपव  ऩरयषद सवरम यहेको ऩाइएन बने ्महोया सभेत रभतिेदनभा उ्रेख गयेको ऩाइमो। 
यावरम खेरकुद ऩरयषदफाट ददइएको ऩे्की पयौट गने/गयाउने स्फ्धभा ऩटक-ऩटक 
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ऩराचाय एिं गोयखाऩरभा सािवजभनक सूचना सभेत रकाषशत गयेको य सो गदाव ऩभन ऩरयषदफाट 
यकभ ऩे्की भरनेहाफाट ऩे्की पयौट हनु नसकेको कायण ऩे्कीको अंक फ्दग गएकोरे 
यावरम खेरकुद ऩरयषदको फोडव फगठकफाटग ऩरयषदका कोषा्मऺको संमोजक्िभा ऩे्की तथा 
फेुज ु पयौट कामवदर गठन गयी उत कामवदररे स्फष्धत ्मषतराई ऩराचाय तथा 
सािवजभनक सूचना सभेत रकाषशत गयी करयफ ु.28 कयोड फयाफयको यकभको ऩे्की 
पयौट सभेत गयेको य पयौट नगने संघ/सं्थाहाको अनदुान योका गने तथा 
कभवचायीहाको तरफ योका गने रवरमा सभेत फढाउन राभगएको बने ्महोया उ्रेख गयी 
यावरम खेरकुद ऩरयषदरे भभभत 2072।6।22 भा रेखी ऩठाएको देषखएकोरे यावरम खेरकुद 
ऩरयषदका कभवचायीहारे विभबन रमोजनको राभग भरएको ऩे्की पयौट गनव गयाउन 
कामावरमरे अऩनाउने अ्म रवरमाका अभतरयत यावरम खेरकुद ऩरयषद आभथवक रशासन 
भनमभािरी, 2062 को कानूनी ्मि्था अनाुऩ सभेत गयी यावरम खेरकुद ऩरयषदका नामि 
िरय┌ रशासकीम अभधकृत सयेुशकुभाय ढंुगानाको नाभभा यहेको ऩे्की/फेुज ु यकभ 
ु.17,12,478।42  अविर्फ पयौट गयाई सो को जानकायी गयाउन आमोगको भभभत 
२०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय यावरम खेरकुद ऩरयषदराई रेखी ऩठाइएको ।   

२.  नेऩार फा्केट फर संघका अ्मऺ राभा टे्डी शेऩावरे यावरम खेरकुद ऩरयष् फाट भरएको 
ऩे्की यकभ पयौट नगयेको, तेरो दषऺण एभसमारी फा्केट फर रभतमोभगता आमोजना गने 
स्दबवभा फा्केट फर संघराई यावरम खेरकुद ऩरयष्रे यकभ उऩर्ध गयाएकोभा भनजरे 
विभबन कायण देखाई उत रभतमोभगता नग सायी कभसर खारको कभ भू्म ऩने फा्केट फर 
फोडव रगामत भडषजटर ्कोयफोडव य फा्केट फरका अ्म साभरी खरयद गयी राखं यकभ 
वहनाभभना गयेको, खेरकुदका विभबन ऩदभा क्जा जभाई ठूरो आभथवक अभनमभभतता गयी 
रटाचाय गयेको य नेऩार फा्केट फर संघको फूढानीरक्ठष्थत कोटव भनभावणका राभग 
ऩरयष् फाट करयफ ऩ्चीस राख ुऩगमाや रगी ऩाやच राख ुऩगमाやको ऩभन काभ नगयी सफग यकभ 
अभनमभभतता गयेको बने सभेतको विषमको उजयुी उऩय अनसु्धान हुやदा नेऩार फा्केट फर 
संघका अ्मऺ राभा टे्डी शेऩावरे यावरम खेरकुद ऩरयष् फाट भभभत 2065।10।2 देषख 
भभभत 2070।12।19 स्भ अनदुान तथा ऩे्की ्िाऩ भरएको ु. 98,52,525। भ्मे 
ु. 47,16,807।- ऩे्की पयौट नगयेकोरे उत ऩे्की यकभ रचभरत कानून 
फभोषजभको रवरमा ऩूया गयी मथाशीर पयौट गनव, गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।१८ 
को भनणवमानसुाय यावरम खेरकुद ऩरयष्राई रेखी ऩठाइएको।  

10. ्िा््म भ्रारम अ्तगवत 

(1) बीभ अ्ऩतार विकास सभभभत बगयहिाभा आ.ि. ०६६।६७ देषख ०७०।७१ स्भ औषधी 
तथा सषजवकर साभानहा भफना फोरऩर सोझग खरयद गयी कभभसन भरई राखづ घोटारा बएको, 
सटय तथा ज्गा बाडा फोरऩरफाट नददइएको जसभा भे.स.ु डा. भनोहय जोशी, रेखा अभधकृत 
भभररार भरऩाठी, ना.स.ु वि्ण ुआचामव य खरयदाय गोवि्द ऻिारीको भभरेभतो यहेको बने सभेत 
्महोयाको उजयुी भनिेदनका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा बीभ अ्ऩतार बगयहिाको ज्गा तथा 
सटय कफर २०४२ सारदेषख नग बाडाभा ददやदग आएको य कुर ३३ िटग सटयहा फोरऩरको 
भा्मभफाट बाडाभा रगाउने कामव गयेको देषखने आि्मक कागजातहा सभेत ऩेश हनु 
आएकोरे मस स्फ्धभा थऩ केही फोभरयहन ऩयेन।साथग बीभ अ्ऩतार, बगयहिाको अ्ऩतार 
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विकास सभभभतरे बगयहिा अ्ऩतार विकास सभभभत गठन आदेश, २०५९ को दपा ८ अनाुऩ 
कयायभा १ जना अ.हे.ि. भनमषुतका राभग भभभत २०६७।२।१ भा विऻाऩन रकाषशत गयी 
रभत्ऩधावफाट छनडट गयी २ जना अ.हे.ि. कयायभा भनमषुत गयेय काभकाज गयाउやदग आएको 
देषखमो। बगयहिा अ्ऩतार विकास सभभभतरे गने स्ऩूणव रशासभनक कामवहाराई ्मिष्थत 
तथा भनमभानसुाय सचारन गनवका राभग अ्ऩतार विकास सभभभतको विभनमभािरी भनभावण गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय सयोकायिाराराई रेखी 
ऩठाइएको । 

11. बडभतक ऩूिवधाय तथा मातामात भ्रारम अ्तगवत  
1. ऩिवत षज्रा ष्थत धभोदम उ.भा.वि.बोरेका षशऺक चरऩाणी साऩकोटा सभेतका ्मषतहारे 

नकरी उऩबोता सभभभत गठन गयी विभबन आमोजनाहाभा ्माऩक रटाचाय गयेको बने 
सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा ऩिवत षज्राष्थत सयडखोरा गाउや विकास ऩरयषदफाट 
मऻवय भन्न भा्मभभक वियारम, बोरेका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ चरऩाणी 
साऩकोटा, र.अ.ऻाने्रयाज ऩडडेर य षशऺक याजरुसाद साऩकोटारे जफजव् ती विभनमोजन गनव 
रगाएको यकभ तीनग जनाफाट जनही ु.१,४१,०४०।- का दयरे असरु उऩय गयी 
ु.४,२३,१२०।- भभभत २०७१।९।३० भा नेऩार फंक भर. शाखा कामावरम, कु्भा भापव त 
याजव शीषवक नं. १५११२ भा फेुज ुदाषखरा गयेको षज्रा षशऺा कामावरम, ऩिवतको भभभत 
२०७१।१०।२ को ऩरफाट देषखमो । भेददखोरा-ऩोखयेपाやट-काやह ुफमयघायी सडक अ्तगवत 
सिेुदी भनभावण सेिा, ऩिवतफाट बएको काभ अ्तगवत Gabion Works को चेकजाやच गदाव ्माविमन 
ताय ठाउや ठाउやभा षखमाや रागेको, जारीभा ढुगा बदाव Void  यहेको य ्माविमनको ऩरयणाभ नाऩी 
वकताफ अनसुाय १०९.०० घ.भभ. हनुऩुनेभा ९१.०० घ.भभ. भार यहेको ऩाइएकोरे 
ु.६३,०००।- (्माट फाहेक) फढी बतुानी गयेको ्थरगत ाऩभा नाऩजाやच गदाव देषखएको 
स्फ्धभा सिेुदी भनभावण सेिा, ऩिवतरे भभभत २०७२।१०।१२ भा बडचय न्फय 
२१७२२१२ िाट भडभबजन सडक कामावरम, ऩोखयाको नेऩार यार फंकको कामावरम कोड 
न्फय ४७३३७०३ याजव शीषवक १५११२ भा ु.६३,०००।- यकभ दाषखरा गयेको सकरग 
रभत बडचय भभभत २०७२।१०।१२ भा ऩेश गयेको बए ताऩभन तय उऩबोता सभभभतरे सडक 
भनभावणको राभग भेभसनयी औजायहा ज्तग रेकय तथा डोजय ज्ता Heavy Equipment रमोग 
गनव नऩाउने कानूनी रािधान यहेकोभा उ्रेषखत साभरीहा रमोग गयेको देषखएकोरे 
सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ४४, सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ 
९७ तथा ्थानीम भनकाम आभथवक रशासन भनमभािरी, २०६४ को भनमभ १५५ य १५६ भा 
उ्रेषखत कानूनी ्मि्थाको ऩूणव ऩारना गनव/गयाउन आमोगको  भभभत २०७२।१२।२३ 
को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम य बडभतक ऩिूवधाय तथा 
मातामात भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको। 

12. सहकायी तथा गरयफी भनिायण भ्रारम 

 (१) काठभाडं षज्रा फूढानीरक्ठ-१ चऩरी-बरकारी भनिासी भाइरा ताभाङ य का्छीभामा 
ताभाङरे तडरङु षशिऩयुी फचत तथा ऋण सहकायी सं्था, फूढानीरक्ठ-3, काठभाडंफाट 
2067 सारभा ऋण भरई सो चतुा गयी भधतो पुकुिा बएको ४ िषवऩभछ भडभबजन सहकायी 
कामावरम, काठभाडं भापव त ऩनुः भधतो योका याखेकोरे भधतो योका यान ेसंर्नहाराई कायफाही 
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गयी ऩाउや बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा काठभाडं वि्ण ु फूढानीरक्ठ-1, ष्थत 
चऩरी-बरकारीका भाइरा ताभाङरे भभभत 2067।4।23 भा तडरङु षशिऩयुी फचत तथा 
ऋण सहकायी सं्था, फूढानीरक्ठ, काठभाडंफाट ु.7,00,000।- कजाव भरएको य 
का्छीभामा ताभाङरे भभभत 2067।6।5 भा ु.25,00,000।– कजाव भरएकोभा दिुग 
जनारे 2068।3।2 भा कजाव चतुा गयी भधतो पुकुिा गयेको 3 िषवऩभछ भभभत 
2071।4।6 भा भडभबजन सहकायी कामावरम, काठभाडंभापव त ऩनुः भधतो योका गयेको 
अि्था देषखमो।सहकायी सं्थाभा ऋणीरे याखेको भधतो पुकुिा गने विषम भडभबजन सहकायी 
कामावरम, काठभाडंसやग स्फष्धत देषखएकोरे मस विषमभा जो जे फु् नऩुने हो फझुी कानून 
फभोषजभ आिश   मक कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।१२।२३ को भनणवमानसुाय 
भडभबजन सहकायी कामावरम, काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको ।   

13. अथव भ्रारम अ्तगवत 

(१)  षज्रा उदमऩयु¸ भरिेणी गाउや विकास सभभभत ष्थत भसताऩोखयी साभदुावमक िन उऩबोता 
सभभभतरे ताभरभ नगयी िन ्मि्थाऩन ताभरभ बएको बनी खचव गयेको भफर बयऩाई देखाएको, 
सभूहराई िन भदुा रा्दा बए नबएका खचव देखाएको, अनाि्मकाऩभा भफना भनणवम साऩटी 
भरएको¸ िन राविभधकराई बिा ददएको¸ आ.ि. ०६५।६६ को रे.ऩ.भा अ॰्मा. गदाव 
ु.२१¸०००।- छुट हनु गएको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा रेखाऩयीऺण गदाव 
ु.२१¸०००।- अ॰्मा. नगरयएको बने स्फ्धभा आ.ि. ०६५।६६ को रेखाऩयीऺण 
रभतिेदनको अ.्मा. शीषवकभा रब ुयाम शभाव य केदायनाथ कटेरफाट भरनऩुने ु.२१¸०००।- 
कभ बग ु.६¸५१¸४३६।७२ अ.्मा. गयेको ऩाइमो। रेखा ऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गदाव गत 
आ.ि.को वहसाफ वकताफ सभेत हेयी बए गयेका आ्दानी खचवको दुु ्त रभतिेदन तमाय 
गनुवऩनेभा सो नगयी राऩयफाही गयेको देषखएकोरे आ.ि. ०६५।६६ को रेखाऩयीऺण गने 
रेखा ऩयीऺक री टीकायाभ याउत, सद्मता नं. ३७२८ राइव कानून फभोषजभ जो जे गनुवऩछव 
आि्मक कायफाही गनव आमोगको भभभत २०७२।१२।२३ को भनणवमानसुाय नऩेार चाटवडव 
एकाउ्टे्टस  सं्थाभा रेखी ऩठाइएको ।  

(२)  मिुा तथा साना ्मिसामी ्ियोजगाय कोषफाट सहकायीहारे रात गनुवऩने वक्ता यकभ 
नऩाएको, नेऩार सयकायरे मिुा तथा साना ्मिसामी ्ियोजगाय कोषराई छुयाइएको यकभ 
कभ ्माजदयभा विभबन फंकहाभा याखी फंकहाफाट कभभसन भरएको बने सभेतका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा मिुा तथा साना ्मिसामी ्ियोजगाय कोष सचारन भनमभािरी, २०६५ य मिुा 
तथा साना ्मिसामी ्ियोजगाय कोष सषचिारम रगानी भनदेषशका, २०६९ अनसुाय फेयोजगाय 
मिुाहा, ि्िऩीभडत, अऩांग, वऩछभडएको ऺेरराई विभबन सीऩभूरक ताभरभ तथा ्ियोजगाय 
अिसय रदान गने उदे्मका साथ ऋण रगानी गने, वििीम सं्था तथा सहकायी सं्था भापव त 
मिुा ्ियोजगाय कामवरभभा रगानी गने िाताियण फनाउन ्थानीम ्तयभा सहमोगी 
सं्थाहाको संम्र भनभावण गने, कोषको उदे् म अनसुाय काभ गने, वििीम सं्था तथा सहकायी 
सं्थाफाट सहभुरमत ्माजदयभा भफना भधतो दईु राख ुऩगमाやस्भ आिभधक ऋण उऩर्ध 
गयाउने, कोषको उदे्म अनसुाय काभ गने ्मषतहारे गठन गयेको सभूहराई रभतऩरयिाय एक 
जनाब्दा फढी ्मषतरे नऩाउने य जनही फढीभा दईु राखभा नफ्ने गयी फंक, वििीम सं्था 
तथा सहकायी सं्थाफाट ऩचास राख ुऩगमाやस्भ सहभुरमत ्माजदयभा भफना भधतो आिभधक 
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ऋण उऩर्ध गयाउने गयेको देषखमो।मसका राभग विऩन िगव कजाव साऩटी अ्तगवत विभब् न 
फंक य वििीम सं्थाहाफाट ३% ्माजदयभा ऋण रा् त हनुे ्मि्था यहेको य मसयी रा् त 
बएको यकभ विभब् न फंक वििीम सं्था तथा सहकायीहाराई थोक कजाव रिाह गनव रमोग 
गरयएको देषखमो।६२४ िटा सहकायी सं्था तथा २४ िटा फंक य वििीम सं्थाहाराई 
रगानी गयी सो फाट असरु हुやदग गएको यकभ तथा फाやकी यहेका यकभहा विभब् न फंकभा 
अभधकतभ ्माज आजवन हनु ेगयी कर खाताभा याखेको ऩाइमो। नेऩार सयकायफाट आभथवक 
िषव २०७०।७१ भा कोषको सचारन खचव, ्माज अनदुान भफभा खचव तथा ताभरभ 
रगामतका खचवका राभग ु.२९,३२,५०,000।- फजेट ्मि्था बएकोभा 
ु.१२,८५,००,573।४७ खचव बग फाやकी यकभ याज्ि खाताभा वपताव गएको देषखमो । खचव 
बएको यकभ कोषको स् चारक सभभभतरे गयेका भनणवम, सािवजभनक खरयद ऐन भनमभ य  
भनदेषशका तथा स् चारक सभभभतको भनणवमानसुाय कामभ बएका भाऩद्डको आधायभा खचव 
बएको ऩाइमो तथा कोषफाट ऋण रिाह गदाव रषऺत िगवको ऩवहचान तथा भनजहाको 
आि्मकता अनकूुर हनुे गयी सीऩभूरक ताभरभ कामवरभको ्मि्था गयी तोवकए फभोषजभको 
कामवविभध, भाऩद्ड अनसुाय ्ियोजगाय कामवरभ सचारन गनव, कोषको यकभको ्माजदय 
भनधावयण गदाव कोषको अभधकतभ वहत हनुे गयी रभत्ऩधाव गयाई भनधावयण गनव, कोषफाट बएको 
रगानीको बयऩदो अनगुभनको ्मि्था भभराउन तथा कोषफाट विगतभा विभबन वििीम 
सं्थाहा भापव त बएको रगानी स्फ्धभा जोषखभभा ऩयेका ऋणहाको त्कार असरुीको 
कायफाही अगाभड फढाउन आमोगको भभभत २०७२।१२।३० को भनणवमानसुाय मिुा तथा 
्ियोजगाय कोषराई रेखी ऩठाइएको । 

(३)  तातोऩानी ब्साय नाकाफाट अिगधाऩभा चोयी ऩगठायी बइआएको ३५ वकरोराभ सनुको फायेभा 
भभभत २०७०।३।२५ भा बीभफहादयु ताभाङरे के्रीम अनसु्धान ्मयुोका रहयी 
कभवचायीराई सूचना ददएको आधायभा उत सनु फयाभद बएकोभा ऩयु्काय यकभ भासी खान 
नकरी सयुाकी खडा गयेको हुやदा स्फष्धत रहयी कभवचायी उऩय कायफाही गयी सयुाकी 
फाऩतको ऩयु्काय यकभ ददराई ऩाउや बने सभेत विषमको उजयुीको अनसु्धान गयी िा्तविक 
सयुाकीराई ऩयु्काय यकभ ददन ेस्फ्धभा हार रचभरत कानून फभोषजभ आि्मक भनणवम गनव 
आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को भनणवमानसुाय याजव अनसु्धान विबाग, हरयहयबिनभा 
रेखी ऩठाइएको ।  

(4) ्मूठान षज्रा‚ खगु गा.वि.स.भा सचाभरत खोयचडय खानेऩानी तथा सयसपाइ कामवरभको यकभ 
वहनाभभना गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा खोयचडय खानेऩानी तथा सयसपाइ 
आमोजना राभीण खानेऩानी तथा सयसपाइ कोष विकास सभभभत भापव त सचारन बएको य 
क्स्टे्ट भापव त मोजनाको सभर भू्मांकन गयी बतुानी रवरमाभा ्माएको ऩाइमो। 
उऩबोता सभभभत तथा सहमोगी सं्था भ्रयानी राभीण विकास तथा सयोकाय के्ररे गयेको 
खचवराई ऩायदशी फनाउन सािवजभनक सनुिुाइ सभेत गयेको देषखमो।ताऩभन भनभावण 
बइसकेऩभछका संयचनाहा साभफक भडजाइन अनसुाय दुु ्त नबएको तय बतुानी गदाव बन े
भडजाइन अनसुाय नग बतुानी बए गयेको देषखंदा भनभावण्थरको िा्तविक नाऩजाやच गयी बतुानी 
बएको बन सवकन े अि्था देषखएन बने आमोजनाराई भसभे्ट‚ ऩाइऩ‚ वपवटङका साभानहा 
उऩर्ध गयाउने र्भी रेडसव, धभविती-1‚ ्मूठानरे नेऩार सयकायराई फझुाउनऩुने कय यकभ 
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फझुाएको देषखएन।अतः र्भी रेडसवरे छरी गयेको कय यकभका स्फ्धभा आि्मक 
कायफाहीका राभग आ्तरयक याज्ि विबाग, राषज्ऩाट, काठभाडंराई अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 28 (1) को देहाम (ख) य (ग) फभोषजभ आमोगको 
भभभत २०७२।८।१३ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको । 

14. ्िा््म भ्रारम 

(1) का्की षज्रा, ऩोखया उऩभहानगयऩाभरका िडा नं. -१६ फाटुरेचडय ष्थत फाटुरेचडय ्िा््म 
चडकी य ऩोखया-कोभागाने भात ृषशश ुभभतेयी अ्ऩतार सभभभत उऩय सो ्िा््म चडकी हाताभबर 
यहेका ाखऩातहा भफरी गयी यकभ वहनाभभना गयेको, सो चडकीको बिन ब्काउやदा भन्केको 
साभरीहा आ्ना भा्छेराई भफरी वितयण गयी यकभ वहनाभभना गयेको, ्िा््म चडकीको 
ज्गा अभतरभण गयेकोरे छानभफन गरयऩाउや बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा ऩोखया 
उऩ-भहानगयऩाभरका य जाऩानको कोभागान े सहयफीच बभगनी स्फ्ध ्थाऩना बई सोको 
उऩरष्ध ्िाऩ ऩोखया उऩ-भहानगयऩाभरका िडा नं.-१६ ष्थत फाटुरेचडय ्िा््म चडकी 
ऩरयसयभा ऩोखया-कोभागाने भात ृ षशश ु भभतेयी अ्ऩतार भनभावण बई ्िा््म सेिा विबागको 
भभभत २०७०।३।२६ को ऩरफाट अ्ऩतार सेिा सचारनको अ्थामी ्िीकृभत सभेत रात 
बएको य सोही ऩरयसयभा यहेको फाटुरेचडय ्िा््म चडकीको बिन ऩयुानो य जीणव अि्थाभा 
यहेकोरे सो ्िा््म चडकीको नमाや बिन भनभावण गनव ऩोखया उऩ-भहानगयऩाभरकाको 
कामावरमरे रभतफ्ता जनाए अनाुऩ ्िा््म सेिा विबागको भभभत २०६९।८।२१ को 
ऩरानसुाय उत फाटुरेचडय ्िा््म चडकी बिन ब्काई ऩनुः भनभावण गनव ्िीकृभत रदान गरयए 
अनसुाय उत बिन ब्काउやदा भन्केका ऩयुाना काठ, ढंुगा आदद साभानहा भरराभका राभग 
भभभत २०६९।९।२ भा सूचना रकाशन गयी सो सूचना फभोषजभ भभभत २०६९।९।५ भा 
भरराभ फढाफढ गयाई रात बएको यकभ ु.४,५०,४००।– भ्मे बिन ब्काउやदा रागेको 
खचव यकभ ु.५१,०००।– कटा गयी फाやकी यहेको यकभ ु.३,९९,४००।– उत ्िा््म 
चडकीको नाभभा कग राश विकास फंक, ऩोखयाभा यहेको खाता नं. ००६०००००८२०१ भा 
नगद ज्भा गयेको भभभत २०७१।१०।२५ को फंक बडचय सभेत षज्रा जन्िा््म 
कामावरम, का्कीको भभभत २०७१।१०।२६ को ऩरसाथ संर्न रभतिेदन सभेतफाट देषखन 
आमो ।फाटुरेचडय ्िा््म चडकीको नाभभा बोगाभधकाय यहेको ज्गा अभतरभण बएको बने 
स्फ्धभा ऩोखया उऩ-भहानगयऩाभरका िडा नं. १६ को साभफक वक.नं. ६९९ को ऺेरपर 
१२-१२-१-० ज्गा भ्मे साभफकको ऩखावर ब्काई ऩभछ ऩखावर रगाउやदा ०-४-३-१ 
ऺेरपर ज्गा फाटोभा छाडी ऩखावर रगाएको य फाやकी ज्गा ११-८-०-३ ऺेरपर 
ऩखावरभबर कामभ बएको य सोको बोगाभधकाय सोही फाटुरेचडय ्िा््म चडकीकग  नाभभा नग 
यहेको सभेत ्महोयाको नाऩी कामावरम, का्कीको भभभत २०७१।११।२२ को रभतिेदन 
सभेतफाट देषखन आएकोरे उजयुी ्महोया रभाषणत हनुे त्ममतु आधाय रभाणहा हार 
देषखएन । फाटुरेचडय ्िा््म चडकीको हाताभबर ऩोखया कोभागाने भात ृषशश ुभभतेयी अ्ऩतार 
सभेत सचारन बई एउटग हाताभबर दईु िटा ्िा््म सं्था सचारन हनु उऩमतु नहनुे बनी 
सो ्िा््म चडकीको ्तय िृव् गयी उत भभतेयी अ्ऩतारभा भभरान गयी साभदुावमक 
अ्ऩतारको ाऩभा सचारन गने स्फ्धभा ऩोखया उऩ-भहानगयऩाभरका य ्िा््म तथा 
जनसं्मा भ्रारमफीच ऩराचाय बई कामव राय्ब सभेत बए गयेको बने साभफक ्िा््म तथा 



    211 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

जनसं्मा भ्रारमको च.नं. १७२ भभभत २०७२।११।२५ को ऩर सभेतफाट देषखन आएको 
स्दबवभा ्मसयी ्िा््म चडकी य भभतेयी अ्ऩतार भभरान गदाव साभदुावमक अ्ऩतारको 
ाऩभा ्थाऩना य सचारन हनु स्ने ददगो य बयऩदो आधायहा बए सो आधायहा सभेत 
मवकन गयेय भार ्िीकृभततपव को कायफाही रवरमा अषघ फढाउने ्मि्था गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७२।१२।३० को भनणवमानसुाय ्िा््म भ्रारमराई रेखी  
ऩठाइएको ।  

(2) नेऩारका भेभडकर करेजहा आि्मक ऩूिावधायभफना नग सचारन बएको, गणु्तय एकदभग ्मून 
यहेको, अ्माऩक तथा वियाथीहा सभेत बायतीमभूरका नकरी हनुे गयेको रगामत भेभडकर 
काउष्सरको भभरोभतोभा भेभडकर करेजहारे अभनमभभतता गयेको बने सभेतको उजयुीका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा नेऩार भेभडकर काउष्सररे ग्डकी भेभडकर करेजको चारू 
शगषऺक सर 072।73 भा एभ.फी.फी.एस. तपव  भसट सं्मा भनधावयण गदाव Accreditation 

Standard for MBBS Degree Program, 2013 को भाऩद्ड विऩयीत मथे┌ बडभतक ऩूिावधाय 
य याक्टीहाको ्मि्था नगयी अषघ्रो शगषऺक िषव 071।72 ब्दा शगषऺक िषव 
072।73 भा फढी बनाव गनव अनभुभत ददएको भसट सं्मा 15 आगाभी शगषऺक िषव 
073।74 भा एभ.फी.फी.एस. कामवरभभा उत करेजरे रात गने भसट सं्माभा भभरान गनव 
गयाउन अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 28 को उऩदपा (१) 
को देहाम (ग) फभोषजभ आमोगको भभभत २०७३।१।२३ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, 
्िा््म भ्रारम भापव त नऩेार भेभडकर काउष्सरराई तथा आगाभी शगषऺक िषवदेषख भसट 
सं्मा भनधावयण गदाव विववियारमको अयािभधक गरयएको ्िीकृत याक्टी सूची, बडभतक 
ऩूिावधाय तथा अ्म जनशषत सभेतराई ृवटगत गयी भसट सं्मा भनधावयण गनव नेऩार सयकाय, 
षशऺा भ्रारम भापव त भरबिुन विववियारम उऩकुरऩभतको कामावरमराई य नेऩार सयकाय, 
्िा््म भ्रारम भापव त नऩेार भेभडकर काउष्सरराई सझुाि रेषख ऩठाएको। 
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6.5.६ ्मानाकषवण 
१. ्थानीम विकास भ्रारम अ्तगवत  

१.  बतऩयु षज्रा कटु्जे गा.वि.स.का सषचि रगामतका कभवचायीहारे गा.वि.स.फाट उ्न े
आ्दानी यकभ वहनाभभना गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा गा.वि.स.िाट विभबन 
भसपारयस गरयददए िाऩत हनु ेयाजवको यभसद का्न,े सो को दग भनक आ्दानी यषजरयभा रविवट 
गने, यकभको भारा हेयी भनमभभत ाऩभा फंक दाषखरा गने, फंक नगदी वकताफभा चढाउने य 
भाभसक ाऩभा आ्दानी य दाषखराको वहसाफ यान ेगयेको देषखमो।घय भनभावणको भसपारयस 
हेदाव ऩभन इष्जभनमयफाट ्िीकृत घयको िगववपटको आधायभा भाऩद्डभा तोवकए फभोषजभ 
याजव भरने गरयएको, रात र्मेक भसपारयसभा याजव यभसदको रभत संर्न यहेको य सो को 
खाताभा रविवट य फंक दाषखरा गने गयेको देषखमो । तय केही कागजातभा याज्ि यभसद 
नकाटेय ु.९,७१५।- याज्ि छु्न गएकोभा, सो ऩभछ विभबन भभभतभा ७ िटा यभसद काटेय 
आ्दानी जनाएको य उजयुी ऩयेय षज.वि.स को अनगुभन ऩिात भार मो ग्ती थाहा ऩाएको 
देषखमो । आयोवऩत गा.वि.स. सषचि यभेश पाやज ुतथा सहामक कभवचायीहा भसभभवरा जो्छと य 
भनश   चर ख्कारे गयेको फमानभा ऩभन अभनमभभतता गने उदे्म नयहेको, काभ चाऩरे केही 
रवुट बएको, रवुट थाहा ऩाएऩभछ स्माएको बने उ्रेख गयेको देषखमो। उऩयोत कामवभा 
स्फष्धत कभवचायीहाको राऩयफाही बएको देषखए ताऩभन स्ऩूणव याजव आ्दानी य दाषखरा 
गयेको यकभ य रेखांकन यान ेतरयका हेदाव अभनमभभतता गने भनसाम याखेको देषखएन।अत: 
आइ्दा कामव गदाव म्तो ग्ती नगनव आमोगको भभभत २०७२।४।१३ को भनणवमानसुाय 
भनजहाराइव ्मानाकषवण गयाइएको ।   

(2) ्िा््म भ्रारम अ्तगवत 

1. सदूुयऩषिभ ऺेरीम ्िा््म भनदेशानरम ददऩामरको आ.ि. २०६९।७० को िावषवक सभीऺा 
गो┌ीभा अभनमभभतता बएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा आ.ि. २०६९।७० को ऺेरीम 
सभीऺा गो┌ी धनगढीको हसनऩयुष्थत होटर भडबोटीभा सचारन बएको देषखमो।उत 
िावषवक सभीऺा गो┌ीभा ्िा््म तथा जनसं्मा भ्री तथा भ्रारमका सषचि रगामत 
ज्भा १५० जनाको सहबाभगता यहेको य नेऩार सयकायफाट सभीऺा गो┌ीको राभग बनी 
छुयाइएको ु.६,००,०००।– य अ्म संघसं्थाफाट ु.६,२५,२१६।– गयी ज्भा 
ु.१२,२५,२१६।– खचव बएको देषखमो । नेऩार सयकाय अथव भ्रारमको भाऩद्ड 
अनसुाय रभतसहबागी रभतददन खाजा य खानाभा ु. १५० ्िीकृत बएकोरे सहबागी सं्मा 
१५० जनाको रभत्मषत ु.१५० रे ज्भा ु.६७,५००।- खचव गनव ऩाइनेभा उत गो┌ीभा 
खाजा खचव फाऩत ु.२,७१,३४७।– बतुानी बएको देषखमो बने फाやकी यकभ दग.र.ब. 
रगामत ्टेसनयीभा खचव बएको देषखमो।मसयी गो┌ीको खाजा खचवभ्मे ु.१,८८,८४७।– 
नेऩार सयकायको ्िीकृत भाऩद्डब्दा फढी खचव गयेको देषखएकोरे त्कारीन ऺेरीम रभखु 
ऩयशयुाभ रे┌, रेखाऩार अभयिीऩ भहतो तथा त्कारीन पोकर ऩसवन भसतायाभ षघभभयेराई 
आमोगको भभभत २०७२।४।२० को भनणवमानसुाय ्मानाकषवण गयाइएको। 

3. कृवष विकास भ्रारम अ्तगवत    
(१)  खाय रविभध तथा गणु भनम्रण विबागका िरय┌ खाय अनसु्धान अभधकृत (या.ऩ.दि.रा.) 

ऩूणवच्र ि्तीरे अ्तयाववरम गगयसयकायी सं्थाहाभा काभ गनव जान ेरभभा असाधायण भफदा 
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भरएय नऩगु भफदाराई विभबन रबाि/ररोबनको आडभा ऩभछफाट काजभा ऩरयणत गने गयेको 
रगामतका विषम य सोही कामावरमका खाय अनसु्धान अभधकृतहा फारकुभायी शभाव, एवक्र 
रसाद भतभ्सेना य मधनुाथ गयुागाざरे एक ऩटक एभ.एस.सी. अ्ममन गनव अ्ममन भफदा 
भरएय पकी आएऩभछ शतवअनसुायको सयकायी सेिा अिभध ऩूया नगदれ वऩ.एच.भड. अ्ममन गनव 
ऩनु: अ्ममन भफदा भरई दोहोयो सवुिधा भरई अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको बने सभेतका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा िरय┌ खाय अनसु्धान अभधकृत ऩूणवच्र ि्तीको २०६६ 
सारको हाषजयी यषजटयभा भनजको संषचत घय भफदा १८० ददन यहेकोभा भनजरे २०६६ 
सारभा ४० ददन घय भफदा भरएऩिात २०६७ सारभा भनजको घय भफदाको रविवट गदाव 
१७० ददन फाやकी यहेको देषखएिाट रवुट देषखमो अत: उत अिभधको भफदाको ददन भभरान 
गयाउन य खाय अनसु्धान अभधकृतहा फारकुभायी शभाव, एवक्र रसाद भतभ्सेना य मदनुाथ 
गयुागाざ सभेतरे एक ऩटक एभ.एस.सी. अ्ममन भफदा भरएय पकी आएऩभछ भनजाभती सेिा 
ऐन, २०४९ को दपा ४०ग भा तोवकए अनसुायको सेिा अिभध ऩूया नगदれ उत दपा ४०ग. 
को ्मि्था विऩयीत भनजाभती सेिा भनमभािरी, २०५० को भनमभ ६१ को उऩभनमभ (२) 
फभोषजभको अिभध नना्ने गयी नेऩार सयकाय (भाननीम भ्री्तय) को भभभत 
२०६६।६।२७ को भनणवमको आधायभा वऩ.एच.भड. अ्ममन गनव ऩनु: अ्ममन भफदाभा फसी 
तीनग जना वऩ.एच.डी. अ्ममनको भसरभसराभा नेऩार फावहय यहेको देषखएकोरे भनजहाको 
अ्ममन भफदाको बतुानी ऩिात कामावरमभा हाषजय बइसकेऩभछ अषघ्रो य ऩभछ्रो 
कफभुरमतनाभा अनसुायको अिभध अभनिामव ाऩभा नेऩार सयकायको सेिा गयाउन य आगाभी 
ददनभा भनजाभती सेिा ऐन, २०४९ तथा भनजाभती सेिा भनमभािरी, २०५० को अऺयश: 
ऩरयऩारना गनव गयाउन एिं ऩरयऩरको आधायभा भनजाभती सेिा ऐन, २०४९ तथा भनजाभती 
सेिा भनमभािरी, २०५० विऩयीत कामव नगनव नगयाउन कृवष विकास भ्रारमराई आमोगको 
भभभत २०७२।४।२२ को भनणवमानसुाय ्मानाकषवण गयाइएको।   

(२)  गणु्तय तथा नाऩतडर ऺेरीम कामावरम फटुिरभा कामवयत कभवचायी श्ब ुआचामवरे सयकायी 
छाऩ य ऩदको दुु ऩमोग गयी ष्टकय सभेत भफरी गयेय राखं ुऩगमाや पाइदा गयेको बने  
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा आ.ि. २069।70 देषख २071।72 को ऩडष भसा्तस्भ 
ज्भा ष्टकय 16230 रभत जायी बएकोभा 10519 रभत खचव बई 5690 रभत ष्टकय 
भड्दात यहेको येकडवफाट देषखमो।उत कामावरमरे ना्ने तडरने म्रहाको जाやच गये फाऩत 
अनसूुची-9 फभोषजभ नेऩार सयकायरे भनधावयण गयेको द्तयु भरई जाやचऩास रभाणऩर ददन े
गयेको य सो िाऩत आ.ि. २069।70 भा ु.13,14,028।-, २070।71 भा 
ु.16,65,170।- य २071।72 को पागनु भसा्तस्भ ु.13,08,334।- याजव 
रात बई सयकायी कोषभा दाषखरा गरयसकेको देषखमो ।उत कामावरमका िरय┌ भनयीऺक 
अषखरेवय रसाद िभावरे ष्टकय आपंरे षज्भा भरने य कभवचायीहाराई आि्मकता अनसुाय 
ददने गयेको बए ऩभन को कसरे कभत ष्टकय षज्भा भरएको, के कभत रमोग बई के कभत 
फाやकी छ, बने खु् न स्न ेगयी येकडव सवहतको ष्टकयहा भनम्रण य ्मि्थाऩन गयेको 
नदेषखएको साथग भनयीऺक श्ब ुआचामवरे विियण नबरयएको ष्टकयभा द्तखत गयी याखेको 
कायण द्तखत बएको ष्टकयहाभा सयकायी छाऩ सभेत रागी अनभधकृत ्मषतस्भ ऩगेुको 
देषखएकोरे आ्नो षज्भाको सयकायी साभरीहा सयुषऺत गयी यान नसकेको कायण ना्न े



    214 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

तडरने म्रभ्मे इरे्रोभनक ्मारे्सभा रगाउने ष्टकयको भनम्रण ्मि्था कभजोय 
बएको य आमोगफाट अनसु्धान कायफाही सुु  गये ऩिात भार गणु्तय तथा नाऩतडर 
विबागरे ष्टकयको नभनुा सवहत भनम्रणको ऩऺराई सभेत सभेटी सफग ऺेरीम कामावरमराई 
ऩरयऩर गयेको हुやदा अफ आइ्दा आ-आ्नो ऩददम दावम्ि षज्भेिायीऩूिवक भनिावह गनव 
आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय नऩेार गणु्तय तथा नाऩ तडर ऺेरीम 
कामावरम, फटुिरका िरय┌ भनयीऺक अषखरेवयरसाद िभाव य भनयीऺक श्बरुसाद आचामवराई 
्मानाकषवण गयाइएको ।   

4. ऩशऩु्छी विकास भ्रारम 

(१)  नेऩार सयकायरे औषभध खरयद गनव ददएको िजेटफाट औषभध खरयद नगयी नकरी विर 
बयऩाई देखाएय खरयद गयेको, कृषकहाराई नग औषभध य भसरयज खरयद गनव रगाउने गयेको, 
्माष्सन कोष (Revolving Fund) को ु. ७५,०००।- वहनाभभना गयेको, भभवत स्बायको 
ु.३,००,०००।- भभवत नग नगयी अभनमभभतता य रटाचाय गयेकोरे षज्रा ऩशसेुिा कामावरम 
सरावहीका रभखु डा. जगिीय मादि, रेखाऩार र┑देि भहतो य ्टोय वकऩय (नामफ ऩश ु
्िा््म राविभधक) भोदन यामराई कायफाही गयी ऩाउや बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा कामावरमफाट खरयद गरयएका विभबन औषभधहा ्टोय दाषखरा बई स्फष्धत पाやटको 
कभवचायीरे भाग पायाभ बयी अभधकायरात अभधकायीफाट ्िीकृत गयाई औषधी फझुी उत 
औषधीहा भड्ऩे्सयी यषजटय अनसुाय वितयण गरयएको बए ताऩभन कृषकरे बऩावई गयेको 
कागज पामर संर्न देषखएन।्टोय वकऩय (ना.ऩ.्िा.रा.) भोदन यामको षज्रा ऩश ुसेिा 
कामावरम, निुाकोटभा सुिा बएकोभा भनजको षज्भाको ्माष्सन कोषको यकभ 
ु.४८,६६०।- भनजरे फंक दाषखरा गयी फयफझुायथ बएऩभछ भार यभाना गनुवऩनेभा भनज 
यभाना बइसकेऩभछ उत यकभ भनजको २०६९ सार भंभसय य ऩडष भवहनाको तरफ तथा 
सुिा रभण खचव फाऩतको ु.३२,०२०।५४ फाट कटा गयी फाやकी हनुे यकभ 
ु.१६,६३९।४६ सोही सभमभा दाषखरा नगयी ऩभछ दाषखरा गयेको देषखमो।मसयी कुनग 
ऩभन भनजाभती कभवचायी सुिा िा फढुिा बग जाやदा िा अभनिामव अिकाश हुやदा िा सेिाफाट 
फखाव्त हुやदा आ्नो षज्भाभा यहेको नगदी षज्सी याजव सभेत सफग साभफकिारारे 
हारिाराराई फझुाउनऩुनेभा सो नगयी यभाना ददएको, ्माष्सन कोषको ्थाऩना सकाया्भक 
उदे्मका साथ बएको बएताऩभन कोष सचारन गने स्फ्धभा कुनग कामवविभध भनदेषशका 
नयहेको, कामावरमको फा१झ ५४३३ को गाडी ऩटक ऩटक भभवत गरयएको देषखए ताऩभन 
भभवत फाऩतको ऩे्की स्फष्धत ्मषतराई ददनऩुनेभा नददई रेखाऩारराई ददने गयेको 
देषखएकोरे आगाभी ददनभा कामावरमको ्टोयको षज्भा रशासन सेिाको कभवचायीराई ददन, 

ऩे्की यकभ रेखा सचारन गने कभवचायीराई नददन, कामावरमफाट अ्मर सुिा बएका 
कभवचायीको फयफझुायथ बएऩभछ भार यभाना ददन, ्माष्सन कोष सचारन गनव 
कामवविभध/भनदेषशका तमाय गनव तथा कामावरम सचारन भनजाभती सेिा ऐन, २०४९, भनजाभती 
सेिा भनमभािरी, २०५०, आभथवक कामवविभध भनमभािरी, २०६४ रगामत अ्म रचभरत 
कानून फभोषजभ गनव गयाउन षज्रा ऩशसेुिा कामावरम, सरावहीराई आमोगको भभभत 
२०७२।४।२२ को भनणवमानसुाय ्मानाकषवण गयाइएको । 
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(२)  के्रीम बेडा फारा रि व्न कामावरम, हरयहयबिन, रभरतऩयुरे आभथवक िषव ०७०।७१ भा 
बेडा स्राइ गने कामवको राभग टे्डय आवान गयी बेडा स्राइ नग नगयी भफर ऩेश बएको 
बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा के्रीम बेडा फारा रि व्न कामावरम, हरयहयबिन, 

रभरतऩयुभा आ.ि. २०७०।७१ भा ५२ थान बेडा खरयद गनवका राभग फोरऩर आवान बग 
भस्ध ुसषजवकर क्सनव रा. भर., काठभाडंसやग स्झडता बई २०७१ अषाढ भसा्तभबर बेडा 
आऩूभतव गने गयी स्झडता बएकोभा भभभत २०७१।३।२३ भा ्मषुज्मा्डफाट बेडा आऩूभतव 
बएको बनी षज्सी खाताभा आ्दानी फाやधी भभभत २०७१।३।२५ भा ु.२,२०,०४,४००।- 
बतुानी बएको देषखमो।भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थर ब्साय कामावरम, काठभाडंफाट 
जाやचऩास बएको कागजातका आधायभा भभभत २०७१।४।२६ देषख भभभत २०७१।५।५ 
स्भभा ५ ऩटक गयी ५१ थान बेडा नेऩारभबर रिेश गयाई याजव भतयेको, बेडा नेऩारभा 
आउनऩूुिव नग षज्सी खाताभा आ्दानी फाやधी बतुानी ददए ताऩभन स्फष्धत आऩूभतवकतावरे फंक 
भापव त भभभत २०७१।५।२१ भा यकभ बतुानी रात गयेको देषखमो।अतः के्रीम बेडा 
फारा रि व्न कामावरम, हरयहयबिन, रभरतऩयुभा ्मषुज्मा्डफाट बेडा खरयद गयी सो को 
यकभ बतुानी गने कामव गदाव सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 
२०६४ य ठेका स्झडताको ऩारना बएको देषखएन । उऩमुवत कामवफाट नेऩार सयकायराई 
आभथवक ्ममबाय नफढेको, सयकायी यकभ नो्सानी नबएको य बतुानीको भनणवम गने 
त्कारीन भनभभि कामावरम रभखु कृ्णफहादयु नगयकोटीरे आ्नो ऩदफाट ्िेष्छक 
अिकाश भरइसकेको अि्था सभेत देषखएको हुやदा अफ आइ्दा सािवजभनक खरयद ऐन, 

२०६३, सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ तथा ठेका स्झडताभा उ्रेषखत शतवहाको 
ऩूणव ऩरयऩारना गने गयाउन ेय मस रकायको रवुट ऩनुः नदोहो् माउन े ्मि्था गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७२।१।५ को भनणवमानसुाय के्रीम बेडा फारा रि व्न कामावरम, 

हरयहयबिन, रभरतऩयुको ्मानाकषवण गयाइएको ।   

5.  िन तथा ब–ूसंयऺण भ्रारम  
(१)  षज्रा िन कामावरम, सनुसयीभा कामवयत सहामक िन अभधकृतहा शषश्र मादि, फेचन 

मादि य याजे्ररसाद शाहरे नसवयी भनभावण य फेनाव उ्ऩादन कामवरभभा वकते भफर बयऩाई 
ऩेश गयी यकभ वहनाभभना गयेको य सो कामवभा भड.एप.ओ. याजफहादयु याउतको सभेत 
भभरेभतो यहेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा िन अभधकृत याजफहादयु 
याउत षज्रा िन कामावरम, सनुसयीभा २०६८ सारदेषख २०७१ सारको बार भवहनास्भ 
कामावरम रभखुको हगभसमतरे कामवयत यहेकोरे कामावरमको ्िीकृत िावषवक कामवरभहा 
सचारन गने गयाउने षज्भेिायी भनजको यहेको देषखमो।िन भनमभािरी २०५१ को भनमभ 
२२ (१) फभोषजभ रागत अनभुान ्िीकृत गने य भनमभ २२(४) फभोषजभ स.ि.अ.हारे 
सचारन गयेका विकास कामवरभको जाやचऩास गने कतव् म िन अभधकृतको हनुे य आभथवक 
कामावविभध भनमभािरी, २०६४ को भनमभ ७४ (३) अनसुाय ऩे्की यकभको भफर बयऩाई 
सवहतको विियण रात बएऩभछ २१ ददनभबरभा कामावरमरे ऩे्की पयौट गरयस्नऩुने 
कानूनी ्मि्था यहेको देषखमो । सोको अरािा आ.ि.को अष्तभभा ऩे्की ददन नभभ्न ेय 
ऩे्की पयौट गने भु् म दावम्ि कामावरम रभखुको बएकोभा उ्रेषखत कानूनी रािधान 
विऩयीत स.ि.अ. िेचन मादिरे सचारन गयेका १६ िटा कामवरभको रागत इष्टभेट 
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्िीकृत नगयी ऩे्की ददएको, स.ि.अ. याजे्ररसाद शाहको बटुाहा िन नसवयी य िस्तऩयुको 
िृऺयोऩणको जाやचऩास आपंरे गनुवऩनेभा स.ि.अ. विजमरार कणवफाट गयाएको, स.ि.अ. िेचन 
मादि य शषश्र मादिरे सचारन गयेको कामवरभको जाやचऩास नग नगयाएको, स.ि.अ. 
याजे्ररसाद शाहराई आ.ि. को अष्तभ भभभत २०७१।३।३२ भा सभेत ऩे्की ददएको, 
ऩे्की पयौटका राभग सफग स.ि.अ. रे भभभत २०७१।३।३२ भा नग भफर बयऩाई ऩेश 
गयेकोभा बारस्भ ऩभन ऩे्की पयौट नगयेको तथा उ्रेषखत स.ि.अ.हारे सचारन 
गयेका कामवहाको कामव स्ऩन रभतिेदन य जाやचऩास पायाभ सभेत सदय गयेको नदेषखएफाट 
भनजका उ्रेषखत कामवहा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ 
को देहाम (ख), (घ), (च) य (छ) फभोषजभको अनषुचत कामवहा बएको हुやदा आमोगको भभभत 
२०७३।४।३२ को भनणवमानसुाय भनजराई ्मानाकषवण गयाउनका राभग अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. फभोषजभ िन तथा ब–ूसंयऺण भ्रारमभा 
रेखी ऩठाइएको ।  

 साथग षज्रा िन कामावरमफाट आ.ि. २०७०।७१ भफुिा उ्ऩादन तथा नसवयी सचारन 
कामवरभ ्िीकृत बई उत कामवरभ सचारनको राभग स.ि.अ. शषश्र मादिरे 
ु.८,००,०००। ऩे्की भरएकोभा उत यकभफाट सनुसयी षज्रा, औयािनी गा.वि.स. िडा 
नं.-५ ष्थत कारी दगुाव भष्दय ऩरयसयभा ु.५०,०००।- भा नमाや नसवयी भनभावण गयी भफुिा 
उ्ऩादन य वितयण गयेको बए ताऩभन उत कामवको रागत इष्टभेटभा काやडेताय रगाउन े
बनेकोभा ्माभफन जारी खरयद गयी इष्टभेटब्दा ु.३१,९०१।- फढी खचव गयेको, नसवयी 
फेड भनभावणको राभग इやटा खरयद ढुिानीभा ु.९,९००।-, नसवयीको घय छारो फनाउन े
कामवरभको वटन रगामतका साभान खरयदभा ु.१०,१३१।-, कुसी जडान तथा ढरानभा 
ु.५,३९०।-, ्माभीभा ु.४,२३५।-, ऩानी यांकी भनभावणभा ु.१६,१४३।- फढी खचव 
गयेको भफर बयऩाई ऩेश गयेको देषखमो।मसयी एउटा साभान खरयद गने बनेकोभा अको 
साभान खरयद गने तथा इष्टभेटब्दा फढी साभान खरयद गनवको राभग रागत इष्टभेट 
संशोधन य ्िीकृत गयाउनऩुनेभा सो नगयेको, स्ऩाददत कामवको जाやचऩास नगयाएको, कामव 
स्ऩन रभतिेदन सभेत ्िीकृत गयाएको नदेषखएकोरे भनजको उत कामव अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (ख), घ), (छ) फभोषजभको अनषुचत 
कामव बएको हुやदा आमोगको भभभत २०७३।२।३२ को भनणवमानसुाय भनजराई ्मानाकषवण 
गयाउन अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. फभोषजभ िन 
तथा ब–ूसंयऺण भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको। 

 ्मसगगयी षज्रा िन कामावरमफाट आ.ि. ०७०।७१ भा स.ि.अ. याजे्ररसाद शाहरे 
भफुिा उ्ऩादन य नसवयी भनभावण कामवरभका राभग ु.११,२०,०००।- य िृऺयोऩण 
कामवरभ ु.४,९९,५१५।- गयी ज्भा ु.१५,७५,०००।- ऩे्की भरई सनुसयी षज्रा 
याभनगय बटुाहा गा.वि.स. िडा नं. ८ भा यहेको िन नसवयीभा भफुिा उ्ऩादन य वितयणभा 
ु.१,४०,०००।- खचव गनुवका साथग ऐ. िस्तऩयुभा १७ हे्टय सािवजभनक ज्गाभा 
िृऺयोऩण गयेको बए ताऩभन बटुाहा िन नसवयीको हकभा िावषवक ्िीकृत कामवरभब्दा 
ु.१०,०८९।– फढीको खचव गयेको, कामव स्ऩन रभतिेदनभा ु.११,७७,२३४।– को भफर 
ऩेश गयी ्िीकृत िावषवक कामवरभब्दा ु.५७,२३४।– फढी खचव देखाएको, २६०० गोटा 
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इやटा खरयद गने इष्टभेट बएकोभा ३७२० गोटा इやटा खरयद गयेको, फीउ संकरन, औषधी 
खरयद तथा अ्म साभानभा इष्टभेट रेक डाउन नगयी रभसभभा तमाय गयेको, फढी साभान 
वकनको राभग इष्टभेट संशोधन य ्िीकृत गयाउनऩुनेभा सो नगयेको तथा कामव स्ऩन 
रभतिेदन सभेत ्िीकृत गयाएको नदेषखएफाट भनजको उत कामव अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (ख), (घ),(छ) फभोषजभको अनषुचत 
कामव बएको हुやदा आमोगको भभभत २०७३।४।३२ को भनणवमानसुाय भनजराई ्मानाकषवण 
गयाउन अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२क. फभोषजभ िन 
तथा ब–ूसंयऺण भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

(२)  भहोियी षज्रा, वकसाननगय-९ ष्थत रडढ साभदुावमक िन उऩबोता सभूहरे कोषको यकभ 
वहनाभभना गयेको बने यावरम सतकव ता के्रभा ऩयेको उजयुीको स्फ्धभा ्थरगत अ्ममन 
गयी रभतिेदन ऩेश गने षज्रा िन कामावरम, भहोियीका सहामक िन अभधकृत भषणयाभ 
मादिरे रडढ साभदुावमक िन उऩबोता सभूहको भनणवम य रेखाऩयीऺण रभतिेदन सभेत 
अ्ममन नगयी यकभ फाやडी भरएको फषुझएको बने ्महोयाको रभतिेदन ऩेश गयेको देषखएकोरे 
अफ आइ्दा स्फ् कागज रभाणहाको अ्ममन गयी भार रभतिेदन ऩेश गनव भनजराई 
्मानाकषवण गयाउन आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय षज्रा िन 
कामावरम, भहोियीराई रेखी ऩठाइएको। 

6. षशऺा भ्रारम अ्तगवत  

(१) री जनवरम उ.भा.वि. भसरुयमा कग रारीको चायकोठे बिन भनभावणभा ्माऩक आभथवक 
वहनाभभना बएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा स्झडता फभोषजभ भनभावण कामव भभभत 
2067।12।20 देषख सुु  गनुवऩनेभा भनभावण कामव विर्फ गदれ भभभत 2068।11।12 
भा भारग कामव राय्ब गयेको, बिनको जग भनभावणऩभछको भनभावण कामव सभेत सचुाु गयी 
सभमभा भनभावण कामव स्ऩन गनुवऩने कतव् म त्कारीन अि्थाका र.अ.को यहेकोभा 2068 
सारफाट हारस्भ र.अ. यहेका जंगफहादयु देउिा सभेतरे आ्नो षज्भेिायी फहन नगयेको 
देषखमो। ्म्तग षज.षश.अ. याकेश रीिा्तिरे राविभधक भनयीऺण गयी गयाई स्ऩन कामवको 
आधायभा भारग यकभ भनकासा गने य कामव स्ऩन हनु नसके यकभ योका यानऩुनेभा भनजरे 
उत षज्भेिायी ऩूया गयेको देषखएन साथग अष्तभ वक्ता बतुानी ददने षज.षश.अ. घन्माभ 
अमावररे हचिुाको बयभा यकभ भनकासा ददएको देषखमो बने साइट हेने इष्जभनमयिम 
षशिका्त चडधयी य शेयफहादयु ऩजुायारे भनभावण स्ऩन बएको भनभावण कामवको आधायभा भारग 
यकभ भनकासा गनव भसपारयस गनुवऩनेभा सो नगयी हचिुाको बयभा यकभ भनकासाको राभग 
भसपारयस गयेको अि्था देषखएको बए ताऩभन हार उत वियारमको बिन भनभावण 
बइसकेको, बिन फनाउやदा ु.४५,00,000।- खचव बएकोभा षज.षश.का.फाट 
ु.2४,00,000।- भार रात बएको य बिनको बडभतक अि्था स्तोषजनक यहेको त्म 
सभेतका आधायभा अफ आइ्दा रचभरत ऐन भनमभराई आधाय भानी कानून फभोषजभ भार 
कामव गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।५।१ को भनणवमानसुाय स्फष्धत 
कामावरमहाराई ्मानाकषवण गयाइएको । 

7. ्िा््म भ्रारम अ्तगवत 

१.   भसंहदयफाय िगयखाना विकास सभभभत,अनाभनगय,काठभाडंका रफ्ध भनदेशक डा.याजे्रकुभाय 
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   भगयीरे अभनमभभत तरयकारे दाङ, तु् सीऩयु-६ का भनोज के.सी.राई कयाय सेिाभा भनमषुत 
गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत सभभभतका िरय┌ गणु्तय भनम्रक 
गोवि्द शभाव ढकारको अनऩुष्थभतभा औषधीको गणु्तय हेनव बनी पभावभस्ट दयफ्दीभा 
भभभत 2071।8।4 देषख 3 भवहनाका राभग कयाय सेिाभा दाङ,तु् सीऩयु-६ का भनोज 
के.सी.राई भनमषुत गरयएको य भभभत 2071।9।13 को फोडव फगठकको भनणवमानसुाय सो 
कयाय भनमषुतराई सभथवन गरयएकोभा 2071।10।4 को फोडव फगठकफाट ऩनुः १ िषवका 
राभग उ्ऩादन अभधकृत (अभधकृत छगठं) ऩदभा कयाय सेिाभा भनमभानसुाय भनमषुत गनवका 
राभग रफ्ध भनदेशकराई षज्भा ददने भनणवम गयी सो भनमषुत स्फ्धभा अभधकाय रदान 
गरयएको देषखमो।कयाय सेिाभा भनमषुत बएका भनोज के.सी को Lovely Professional 

University, India फाट रात गयेको शगषऺक मो्मता Bachelor of Pharmacy in Ayurveda  

सभकऺता भनधावयण सभेत नबएको अि्थाभा सभेत भा्मता ददई सोही आधायभा उ्ऩादन 
अभधकृत ऩदभा कयाय सेिाभा भनमषुत गरयएको कयाय सेिाभा भनमषुत गने रवरमाका 
स्फ्धभा भसंहदयफाय िगयखाना विकास सभभभत कभवचायी रशासन भनमभािरी,2063 को 
भनमभ 5.5 सやग स्फष्धत अनसूुची-7 (क) भा "राविभधक अभधकृत छगठं तह 
पभावको्नोभस्ट ऩदभा सुु  भनमषुतको राभग ्मूनतभ शगषऺक मो्मता भा्मता रात षशऺण 
सं्थाफाट पभावको्नोसी विषमभा ्नातक िा सो सयहको शगषऺक उऩाभध हाभसर गयेको 
हनुऩुने" बने उ्रेख बएको  तथा भसंहदयफाय िगयखाना विकास सभभभत कभवचायी रशासन 
भनमभािरीको भनमभ 4.8 भा "6 भवहनास्भको कयाय सेिाभा भनमषुत गनुवऩने बएभा 15 
ददनको ्माद याखी विऻाऩन गनुवऩने य ्म्तो विऻाऩन गदाव ऩूभतव गनुवऩने ऩदको 
नाभ,तह,ऩदसं्मा,सेिा,सभूह,उऩ सभूह,्थामी िा कयाय,आि्मक ्मूनतभ मो्मता,काभको 
वकभसभ,ऩयीऺाको वकभसभ,ऩयीऺा द्तयु,उभेयको हद,नागरयकता,दयखा्त ददन े ्माद,दो्फय 
द्तयु भतयी दयखा्त ददने ्माद,रभतऺा सूचीभा याषखन ेउ्भेदिायको सं्मा ज्ता कुयाहा 
अभनिामव ाऩभा खरुाई सिवसाधायणरे थाहा ऩाउने गयी यावरम्तयको कुनग एक दगभनक 
ऩभरकाभा रकाषशत गनुवऩने" ्ऩट कानूनी ्मि्था उ्रेख गरयएको देषखमो । मसयी कानूनी 
्मि्था फभोषजभ नगयी फोडव फगठकको भनणवम बनी साभा्म रवरमाफाट भनज भनोज 
के.सी.को सभकऺता भनधावयण सभेत नबएको शगषऺक मो्मताराई आधाय भानी कयाय सेिाभा 
भनमषुत गरयएको कामव कानूनस्भत नबएकोरे आगाभी ददनभा कयाय सेिाभा भनमषुत गनुवऩने 
बएभा रचभरत कानूनभा बएको ्मि्थाराई अभनिामव ाऩभा अऺयसः ऩारना गनुव/गयाउन 
िगयखाना विकास सभभभतका रफ्ध भनदेशक डा. याजे्रकुभाय भगयीराई ्मानाकषवण 
गनव/गयाउन आमोगको भभभत २०७२।१२।२४ को भनणवमानसुाय ्िा््म भ्रारमभा रेखी 
ऩठाइएको । 
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6.6 विभबन भनकामभा ऩठाइएका सझुाि 

अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८ भा आमोगरे आ्नो काभ 

कायफाहीको भसरभसराभा जानकायीभा आएका त्महाका आधायभा स्फष्धत कामावरम, ऩदाभधकायी 
िा सािवजभनक सं्थाराई सझुाि ददन स्ने कानूनी ्मि्था बए अनाुऩ आभथवक िषव २०७२।७३ 

भा आमोगरे ददएका सझुािहा भन्नानसुाय छन । 

१. कृवष विकास भ्रारम अ्तगवत 

(1) कृवष विकास भ्रारम अ्तगवत फाやके नेऩारग्जष्थत साना तथा भझडरा कृषक आम्तय िृव् 
आमोजनाका त्कारीन भनदेशक श्बरुसाद देि सभेत उऩय ऩयेको रटाचायस्फ्धी उजयुीका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा रा.स. वियफहादयु कुや ियरे कामवरभ सचारन गनव बनी आमोजनाफाट 
ु.३५,७०,०००।- ऩे्की भरएकोभा केही यकभ कामवरभभा खचव बएको य 
ु.२२,५०,०००।- आमोजनाका भनदेशक श्बरुसाद देिराई साऩटी ददएको छु भनजसやग भागी 
वपताव गनव तमाय छु बनी फमान गयेको तथा कृवष विकास भ्रारमको भभभत २०७१।८।७ 
को ऩरफाट भनजरे ऩे्की पयौट स्फ्धभा ऩेश बएको भनिेदनभा आि्मक कागजात 
संर्न नबएको य यीत रवरमा नऩगेुका कायण ऩे्की पयौट गनव नसवकएको हुやदा भनजको 
तरफ बिा योका गरयएको बनी उ्रेख बएको देषखएकोरे भनजरे कामवरभ सचारन गनव 
भरएको ऩे्की यकभ ३ भवहनाभबर पयौट गयाई आमोगभा जानकायी गयाउन तथा 
आमोजनाका त्कारीन रा.स. उदम रताऩ देिरे कृवष ्मिसाम अनदुान भनदेषशका, स्फ्धी 
अभबभखुीकयण गो┌ी, आमोजनासやग स्फष्धत सयोकायिाराहासやग अ्तयवरमा गो┌ी अ्तय 
आमोजना गो┌ी कामवरभ सचारन गनव बनी ु.२१,००,०००।– ऩे्की भरएकोभा कामवरभ 
सचारन गदाव ु.१६,४९,२३७।७० खचव बएको य आमोजना रभखु श्बरुसाद देिराइव 
ु.७,५०,०००।- नगद ददएकोभा भनज श्बरुसाद देिरे हारस्भ वपताव नगयेकोरे उत 
यकभ भतनव आपू तमाय यहेको बनी फमान गयेको तथा कृवष विकास भ्रारमको भभभत 
२०७१।८।७ को ऩरफाट भनजरे ऩे्की पयौट स्फ्धभा ऩेश बएको भनिेदनभा आि्मक 
कागजात संर्न नबएको य यीत रवरमा नऩगेुका कायण ऩे्की पयौट गनव नसवकएको हुやदा 
भनजको तरफ बिा योका गरयएको बनी उ्रेख बएको देषखएकोरे भनजरे कामवरभ सचारन 
गनव भरएको ऩे्की यकभ भनमभानसुाय ३ भवहनाभबर पयौट गयाई आमोगभा जानकायी 
गयाउन भभभत २०७२।४।१० को भनणवमानसुाय कृवष विकास भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको। 

(2) कृवष साभरी क्ऩनी भरभभटेड, कुरेवय, काठभाडंरे आ.ि.०६८।६९ भा ्रोफर टे्डयको 
भू्मब्दा भहやगोभा षज.टु.जी.फाट भड.ए.ऩी. भर खरयद गयेको य आ.ि.०७१।७२ भा ्रोफर 
टे्डय यद गयी षज.टु.जी.फाट भर खरयद गनव रागेको बने रगामतका स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा कृवष साभरी क्ऩनी भर.सयकायी क्ऩनी बएको कायण मसरे भर खरयद गने कामवभा 
सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ भा बएको ्मि्थाराई ऩारना गनुवऩने ्मि्था यहेको तय 
षज.टु.जी.फाट भर खरयद गदाव सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को ्मि्था ऩारना गनुव नऩने 
देषखमो।त्कारको अबाि ऩभूतव गनवको राभग षज.टु.जी.फाट भर खरयद गनुवऩने फा्मता यहे ऩभन 
क्ऩनीरे भर खरयदस्फ्धी कामव मोजना फनाई सोही अनाुऩ भर खरयद गनुवऩनेभा सो नगयी 
राभो सभमस्भ भर खरयद नगने य खेती फारीको सभमभा भर अबाि बएको कायण देखाई 
षज.टु.जी.फाट भर खरयद गने कामवफाट देशराई फढी आभथवक बाय ऩने गयेको य उत कामव 
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रवुटऩूणव यहेको देषखमो।तसथव कृवष विकास भ्रारमरे  अनदुानको  यकभफाट भर खरयद 
गनवको राभग विभनमोजन बएको फजेट सभमभा नग भनकासा भरई कृवष साभरी क्ऩनी भर. राई 
भनकासा ददन य आभथवक िषवको सुु भा नग कुन कुन भर के कभत ऩरयभाणभा ्रोफर टे्डयफाट 
खरयद गने य के कभत ऩरयभाणभा षज.टु. जी. फाट खरयद गने बने कामवमोजना, खरयद कामवविभध 
फनाएय सोही फभोषजभ भर खरयद गने ्मि्था भभराउन आमोगको भभभत २०७२।६।१३ 
को भनणवमानसुाय कृवष विकास भ्रारमका सषचिराई सझुाि रेखी ऩठाइएको । 

(3)  यावरम फीउ भफजन क्ऩनी, नेऩारग्ज ष्थत गोदाभभा कभवचायीको राऩयफाहीरे ६१ भेवरक 
टन गहुやको फीउ कुवहमो बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा यावरम फीउ भफजन क्ऩनी 
भरभभटेड, भु् म शाखा कामावरम, नेऩारग्जरे आ.ि. ०६८।६९ भा विभबन जातको गहुや फीउ 
११९.६७५ भे.टन खरयद गयेकोभा ४५.९८० भे.टन भफरी बएको य फाやकी यहन गएको 
६१.७६९ भे.टन विषादीमतु (वरटेड) विभबन जातको गहुや फीउराई सचारक सभभभतको २३९ 
औ ंफगठकको भनदेशन य भहारेखा ऩयीऺकको रेखा ऩयीऺण रभतिेदनफाट रात बएको सझुाि 
अनसुाय यावरम फीउ भफजन क्ऩनी भरभभटेड, के्रीम कामावरमफाट गाडी सडाउन भनदेशन बए 
अनसुाय भभभत ०७१।३।८ भा गाडी सडाउने भनदेषशका, २०६४ िभोषजभ विभबन कामावरमका 
रभतभनभधहाको योहफयभा गाडी सडाएको देषख्छ ।यावरम फीउ भफजन क्ऩनी भर. को 
कामवऺ ेरभा कभत ऩरयभाणभा फीउ भाग हनुे हो, कभत खऩत िा भफरी हनुे हो, सो को ि्तगुत 
आकरन गने य खरयद गरयएको फीउ भफजन भफरी हनु नसकेभा फीउ भफजन अबाि बएका 
अ्म ऺेरभा ऩठाउने रगामतका विषमहा रबािकायी ाऩभा ्मि्थाऩन हनु नसकेको कायण 
एकातपव  फीउ भफजनको अबाि हनुे य अकोतपव  फसेभन फीउ भफजन स्ने य संयऺण गनव 
नसवकन े अि्था ऩयी गा्नऩुने ष्थभत देषखएकोरे आगाभी ददनहाभा यावरम फीउ भफजन 
क्ऩनीफाट फीउ ्मि्थाऩनका स्फ्धभा भसजन अनसुायको फीउ भफजनको भाग य भफरीको 
आकरन, खरयद य विषादीमतु (वरटेड) गने कामवराई ि्तगुत य मथाथवऩयक फनाउन भाऩद्ड 
तमाय गयी रागू गनव गयाउन, एक ्थानभा खरयद बग भफरी हनु नसकेको फीउ भफजन अबाि 
बएका अको ्थानभा ्थाना्तयण गने कामवराई राथभभकता ददई कामाव्िमन गनव गयाउन य 
फीउ भफजन ्मि्थाऩन कामवराई भातहत कामावरम य कामावरम रभखुहाको कामवस्ऩादनसやग 
आफ्ता गनव य सचारकको क्ऩभनको भू्माकन हनुे ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७३।१।५ को भनणवमानसुाय यावरम विउ विजन क्ऩनीभा सझुाि रेखी ऩठाइएको ।   

(4) नेऩार कृवष अनसु्धान ऩरयषदका त्कारीन कामवकायी भनदेशक डा. ददरफहादयु गुु ङरे गो┌ी 
य ददिस भनाउने नाउやभा सं्थाभा यहेको कयोडं यकभ खचव गयी ्माऩक दुु ऩमोग गयेको बने 
सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा नेऩार कृवष अनसु्धान ऩरयषदका कभवचायीहाराई िगदेषशक 
रभणभा भनोनमन गदाव नेऩार कृवष अनसु्धान ऩरयष्को कभवचायी रशासन विभनमभ, २०४९ 
को विभनमभ ३९(२) फभोषजभ ३ िषव ्थामी सेिा बएको हनुऩुने ्मि्था यहेकोभा ताभरभ 
तथा अ्ममन रभणको हकभा िगदेषशक सहमोगभा सचाभरत आमोजनाहाभा कामवयत 
कभवचायीहाराई नग ऩठाउनऩुने उ्रेख बई आउने तथा सोही ऩरयमोजनाभा काभ नगनेराई 
भनोनमन गयेभा भसट नग यद गने हनुारे ्म्तो ताभरभ िा अ्ममन रभण य गो┌ीभा ऩठाउやदा 
नोकयी अिभध ३ िषव नऩगेु ऩभन ऩरयषदफाट साभूवहक भनणवम गयी ऩठाउने गरयएको ऩाइमो।अत: 
अफ आइ्दा िगदेषशक ताभरभ य अ्ममन रभणभा कभवचायीहा ऩठाउやदा उऩमतु संम्र भापव त 



    221 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

भनोनमन गनव, कभवचायीको भनोनमनको आधाय य औषच्म मवकन गयी भसपारयस गनव य उत 
संम्रको भसपारयसको आधायभा भार भनोनमन गनव उऩमतु ्मि्था गनव गयाउन आमोगको 
भभभत २०७३।१।५ को भनणवमानसुाय कृवष विकास भ्रारमराई सझुाि रेखी ऩठाइएको।  

२. षशऺा भ्रारम अ्तगवत 
(1) भसयहा षज्राष्थत क्मा रा.वि. का त्कारीन र.अ. याभ अभधन मादिरे षशऺा 

कामावरमरफाट तोकेको अभडटयफाट अभडट नगयाइव अकれ फाट गयाएको, वियाथीको सं्माब्दा 
फढी वियाथी देखाइव खाजा बिा भनकासा गयी अभनमभभतता गयेको, छारिृषिको यकभ नफाやडेको, 
आम ्मम ठीक नयाखेको, दइुविटा ्रकको यकभ भनकासा गयी एउटा नफनाइव यकभ खाएको, 
2067 सारभा ्िाइरेट भनभावणको यकभ भनकासा गयी ऩयुानोराइव भभवत गयी यकभ खाएको, 
क््मटुय भभवतभा यकभ भनकासा गयाएको नकरी फढुिा बएको आशंका रागेको आ्नो 
ऩरयिाय सफगराइव जाभगय खिुाएको बने उजयुी स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा त्कारीन र.अ. याभ 
अभधन मादिरे रटाचायज्म कामव गयेको ऩवुट हनुे अि्था नदेषखए ताऩभन वियारमको नाभभा 
भनकासा बएको शडचारम भनभावण य ्रक भनभावणको भनमभानसुाय यकभ पयौट हनु फाやकी 
देषखएको हुやदा भनभावण कामवको राविभधक भू्मांकन गयी गयाइव पयौट गनुवऩने हकभा पयौट 
गयी फाやकी यहेको यकभको हकभा सयकायी फाやकी सयह भनज याभ अभधन मादिफाट असरु उऩय 
गनव आमोगको भभभत २०७२।४।१३ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम भसयहाभा रेखी 
ऩठाइएको ।   

(2) डोटी षज्रा षखयसगन गा.वि.स. भा यहेको री शाजे्रवय उ.भा.वि. का त्कारीन र.अ. 
धनफहादयु ख्का य वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ निर भसंह ख्काको भभरेभतोभा 
वियारमको यकभ वहनाभभना गयेको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा २०५२ सारभा 
री शाजे्रवय भा.वि.र्तावित सचारन गनव अनभुभत भरंदा या.िा. फंक शाखा कामावरम डोटीको 
भदुती खाताभा ु.१,६६,०००।– ज्भा गयी कायोफाय गरययहेकोभा उत भदुती खाता भधतो 
याखी त्कारीन वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ निर भसंह ख्काको नाभभा 
२०५४।६।१४ भा ु.१,४९,०००।– कजाव भरएको य सो यकभ वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतको भनणवमानसुाय वियारमको बडभतक विकासभा सहमोग रात गने उदे्मरे त्कारीन 
षखयसगन साやपे सडक आमोजनाभा ठेकेदाय रभतभनभध ददनशे फ्नेतराई ु.१,१९,०००।– ऋण 
ददएको य फाやकी ु.३०,०००।– अ्मऺ  आपंरे  याखेको देषखमो । ठेकेदाय रभतभनभधराई 
ददएको ऋण यकभको सािाや ्माज सभेत असरु उऩय बग आएको तय उत यकभ वियारमको 
खाताभा ज्भा नगयेकोरे भभभत २०५७।६।१६ का ददन कजावको ्माद सवकएको हुやदा कजाव 
खयाफभा गई वहसाफ यापसाप बएको अि्थाभा २०६२ सारभा षज्रा रशासन कामावरम 
डोटीभा उजयुी ऩयी भनज अ्मऺ निर भसंह ख्काराई थनुी कायफाही गदाव ु.९६,०००।– 
असरु उऩय बई खाताभा ज्भा गयेको य फाやकी यकभ फझुाउने सतवभा थनुा भतु बएको 
देषखमो।साभाषजक रेखा ऩयीऺण हुやदा भनज अ्मऺको नाउやभा फाやकी ु.७०,०००।– भार 
फेुज ु कामभ गनुवऩनेभा ु.१,६६,०००।– नग फेुज ु कामभ बएको देषखमो।उऩयोत फाやकी 
ु.७०,०००।–भभभत २०७१।९।२३ भा ऩनु: दाषखरा गयेको य भनज हार वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺभा सभेत नयहेको देषखमो।र.अ. धनफहादयु ख्का सभेतरे उत 
यकभ ठेकेदायराई ऋण रगानी गयी राभो सभमस्भ वियारमको यकभ फेुज ुयाखी अनषुचत 
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कामव गयेको बएताऩभन भनज हार सेिाफाट अिकाश ऩाइसकेकारे विबागीम सजामको अि्था 
नयहेको देषखमो । षशऺक झऩटफहादयु ख्का भभभत २०५३।७।१२ देषख अनभुभत ऩर 
आि्मक नऩने अि्थाभा अ्थामी रा.वि. षशऺकभा भनमषुत ऩाई काभ काज गदれ आइयहेको य 
भभभत २०५९।४।२२ देषख भभभत २०६३।१०।२४ स्भ भनजरे कामवयतको आधायभा 
अ्थामी अ्माऩन अनभुभत रात गयेको देषखमो।२०६० सारभा भनज विशेष षशऺा अ्तगवत 
कयाय षशऺकको ाऩभा ्थाना्तयण बई हारस्भ अ्माऩनभा यहेको देषखएकोरे षशऺक सेिा 
भनमभािरी, २०५७ रे अ्माऩन अनभुभत ऩर अभनिामव यहेको अि्थाभा भनजराई षशऺा 
भनमभािरी, २०५९ (संशोधन सवहत) फभोषजभ जे ज्तो कायफाही गनुवऩने हो सो गनव आमोगको 
भभभत २०७२।४।१८ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम डोटीभा रेखी ऩठाइएको ।   

(3) रभरतऩयु षज्रा, भग्दी गा.वि.स. ष्थत री जनक भा.वि. री काउसे रा.वि.तथा री सोबानी 
रा.वि. हाभा अ्थामी याहत कोटाभा षशऺकहा भनमषुत गने कामव गदाव र.अ.रे वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतराई सभेत जानकायी नग नददई वकते भाइ्मटु तमाय ऩायी कानूनी विभध य 
रवरमा ऩूया नगयी षशऺक भनमषुत गनुवका साथग आभथवक अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा विऻाऩनभफना नग वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको फगठकफाट भार भनमषुत गने 
्महोयाको भनणवम गयाएय गगयकानूनी तरयकाफाट रा.वि. तथा भन.भा.वि. दयफ्दीहाभा ऩटक-
ऩटक षशऺकहा भनमषुत गयेको देषखमो।षशऺा भनमभािरी, २०५९ (संशोधन सवहत) को 
भनमभ (९६) तथा रचभरत अ्म ऐन, कानूनभा उ्रेषखत विभध य रवरमा विऩयीत हनुे गयी 
भनमषुत ददने कामवभा संर्न देषखएका वियारमका र.अ. री गोकणवफहादयु पुमारराई अफ 
उरा्त मस रकायका ग्ती तथा कभजोयी नदोहोरयने गयी ऐन भनमभरे तोकेको अधीनभा यहेय 
भार षशऺक भनमषुत गनव भनदेशन ददन आमोगको २०७२।४।३१ को भनणवमानसुाय षज्रा 
षशऺा कामावरम, रभरतऩयुभा रेखी ऩठाइएको। 

साथग सोही षज्राको भग्द-६ ष्थत री काउसे रा.वि.का र.अ. रीभती ाऩा षघभभये (भधभार) 
रे षज.षश.का.फाट रात रा.वि. याहत दयफ्दीभा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतराई सभेत थाहा नग 
नददई कागजात सभेत भभराई सोही वियारमभा फार विकास कऺाभा अ्माऩन गने सहमोगीको 
ाऩभा कामवयत देिकी संजेरराई भनमषुत गयेको तथा आपू सु् केयी हुやदा राभो सभमस्भ 
्कुर नगएको य वियारमको बिन भनभावणभा अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतरे षशऺा भनमभािरी, २०५९ रे तोकेका विभध य रवरमा ऩूया 
नगयी िगकष्ऩक षशऺक भनमषुत गयेको तथा उत सभभभतराई रचभरत कानूनी ्मि्था 
विऩयीत षशऺकको भफदा ्िीकृत गने अभधकाय नग नबएकोभा भफदा ्िीकृत गयेको देषखमो।अत: 
अफ उरा्त रचभरत ऐन, भनमभरे तोकेको विभध य रवरमा ऩूया गयेय भार षशऺक भनमषुत गनव 
तथा भफदा ्िीकृत गने गयाउने ्मि्था भभराउन वियारम ्मि्थाऩन सभभभतराई आि्मक 
भनदेशन ददन आमोगको भभभत २०७२।४।३१ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, 
रभरतऩयुभा रेखी ऩठाइएको ।   

(4) सरावही षज्रा हरयऩूिाव रोत के्र अ्तगवत यहेको दभरत उ्थान जनता राथभभक वियारम 
धनकडर-२ भा वियाथी नग नबएको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत वियारमरे 
षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीफाट भभभत २०६५।५।१५ भा शगषऺक सर २०६५ देषख 
राथभभक तहको कऺा १ सचारन अनभुभत भरएको य भभभत २०६६।६।६ भा कऺा २ 
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अऩरडे अनभुभत य भभभत २०६८।६।२९ भा कऺा ३ अऩरडे अनभुभत भरएको देषखमो। भभभत 
२०६५।९।१७ देषख भभभत २०७०।८।२५ स्भ ु.१३३९६४७।१५ षज्रा षशऺा 
कामावरम सरावहीफाट भनकासा बएको देषखमो बने धनकडर गा.वि.स.फाट बिन भनभावणभा 
आ.ि.०६६।६७ भा ु.२५०००।- य आ.ि. ०६७।६८ भा ु.८०००।- गयी ज्भा 
ु.३३०००।- अनदुान रात बग बिन भनभावणभा खचव बएको बनी रेखा ऩयीऺण रभतिेदनभा 
उ्रेख बएको देषखमो।्मसगगयी धनकडर गा.वि.स.िडा नं.१ को वक.नं.७३ को ऺेरपर ०-
५-० ऐरानी ऩती ज्गा २०६५ सारदेषख दभरत उ्थान जनता रा.वि.धनकडररे बोग चरन 
गदれ आएको छ बनी भभभत २०६७।३।२२ भा गाउや विकास सभभभतको कामावरम धनकडर 
सरावहीरे भसपारयस गयेको देषखमो।दभरत उ्थान जनता रा.वि.धनकडरको नि भनभावण बिनभा 
गाउやरेरे वििाद गयेकोभा हार वििाद नयहेको हुやदा गा.वि.स.फाट रात ज्गाभा नग बिन 
भनभावणाथव आदेश ददन ु हनु बनी रोत ्मषत र्भीरसाद यामरे भभभत २०६९।५।२७ भा 
षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीभा भनिेदन ददएफाट मस वियारमको आ्नग नाभभा ज्गा यहेको 
देषखएन।उत वियारमभा भभभत २०६६।११।१२ देषख ्थामी षशऺक वि्देवय साहरे मसग 
वियारमफाट तरफ बिा ऩाउने गयी काजभा यही भनज नग रधाना्माऩक ऩदभा यहेको 
देषखमो।साथग वियारमभा २५।३० जना वियाथी यहेको, ब्केको अि्थाको फाやसको क्ची घय 
ाखभभुन ऩढाइ हनु े गयेको शडचारम नयहेको बने यावरम अनसु्धान विबागको भभभत 
२०७१।१।२ को ऩर रात बएको देषखमो।वियारमरे छारिृषि, ऩाठमऩु् तक, नन ्मारयी, 
्मारयी, यास, एस.आई.वऩ.अभडट,भसर्द य ्थामी षशऺक तरफ वियारम सहमोगी सभेतका 
शीषवकभा भभभत २०६५।९।१७ देषख भभभत २०७०।८।२५ स्भ ु.१३,३९,६४७।१५ 
भनकासा रात गयेकोभा भनकासा बएको उत यकभभ्मे ्थामी षशऺक तरफ, वियारम सहमोगी 
सभेतका शीषवकभा भनकासा बएको यकभ कटाई अभनमभभतता गयेको फाやकी यकभ 
ु.३,२२,४९५।- भभभत २०७१।३।३१ भा बडचय नं.२५३५८६६९ फाट फेुज ु खाताभा 
ज्भा गयेको बनी षज्रा षशऺा कामावरम सरावहीको ऩरफाट देषखई अभनमभभतता गयेको यकभ 
असरु उऩय बगसकेको देषखंदा मस स्फ्धभा केही गरययहन ु ऩयेन ।षशऺा ऐन य षशऺा 
भनमभािरी फभोषजभ वियारमको राभग आि्मक ऩने आ्नो ज्गाभा बिन, पभनवचय, शडचारम 
सभेतका बडभतक ऩूिावधायको कभी देषखएको अि्था वियभान यहेको हुやदा उत राथभभक 
वियारमराई रदान गरयएको अनभुभत स्फ्धभा षशऺा ऐन, २०२८ को दपा १५ य षशऺा 
भनमभािरी,२०५९ को भनमभ १२(क) य १८(ट) भा उ्रेषखत जे-ज्तो कायफाही गनुवऩने हो 
गनव आमोगको भभभत २०७२।५।१ को भनणवमानसुाय षशऺा भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको।   

(5) भरबिुन विववियारम अ्तगवत MBBS य BAMS भा अ्ममन गनवका राभग भनधावयण गरयएको 
ऩूिव कोटाभा आभ वियाथीरे रभत्ऩधाव गनेतपव को कोटा कटडती गयी अनषुचत तियरे भरबिुन 
विववियारमका रा्माऩक य कभवचायीहाको स्तभतका राभग कोटा िृव् गरयएको बने 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षचवक्सा शार अ्ममन सं्थानभा भरबिुन विववियारम कामवकायी 
ऩरयष्को भनणवमफाट MBBS य BAMS भा अ्ममनका राभग भरबिुन विववियारमका 
रा्माऩकहा य कभवचायीहाका स्तभतका राभग एक एक गयी ज्भा दईु कोटा हार थऩ 
आयऺणको भनणवम गयेको य भरबिुन विववियारम षचवक्सा शार अ्ममन सं्थान, विया 
ऩरयष् (Faculty board) को भनणवम अनसुाय विगत िषवहाभा रा्माऩक य कभवचायीहाका 
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स्तभतका राभग छुयाइएको एक कोटाराई िृव् गयी दईु कोटा आयऺण गयी ऩूणव 
रभत्ऩधावको कोटाराई कटडती गयेको देषखमो।खु् रा रभत्ऩधावको भा्मभफाट अ्ममनका 
राभग रिेश ऩाउने अिसयभा संकुचन ्माई आ्तरयक ाऩभा सं्थाभा कामवयत ्मषतका 
स्तभतहाका राभग थऩ कोटा भनधावयण गनुव ्मामोषचत नहनुे हुやदा साभफक फभोषजभको एक 
कोटा कामभ गनव उऩमतु हनुे देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।५।१७ को भनणवमानसुाय 
भरबिुन विववियारम, षचवक्साशार अ्ममन सं्थानभा रेखी ऩठाई सोको जानकायी नेऩार 
भेभडकर काउष्सर, षशऺा भ्रारम य भरबिुन विववियारमका उऩकुरऩभत सभेतराई 
ददइएको।  

(6) दोरखा षज्रा, राभभडाやडा गा.वि.स.ष्थत री वहरेऩानी सं्कृत उ.भा.वि.भा वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतराई कुनग जानकायी नग नददई षज्रा षशऺा कामावरमफाट बिन भनभावणको 
राभग भनकासा बएको फजेटभा पजी भफर बयऩाई फनाई यकभ वहनाभभना गयेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा दोरखा षज्रा राभभडाやडा गा.वि.स. ष्थत वक.नं. १०४१ ऺेरपर 
२२ योऩनी ज्गाभा उत वियारमको ४ कोठे बिन भनभावण गनवको राभग बिनको न्सा 
षशऺा विबागफाट ्िीकृत बएको देषखमो।उत बिन भनभावणको राभग रागत इष्टभेट 
ु.३०,१२,०४३।- अनभुान गयी षज्रा षशऺा कामावरमफाट आ.ि.०६७।६८ भा ु.१० 
राख य आभथवक िषव ०६८।६९ भा ु.१४ राख गयी कुर ु.२४ राख उऩर्ध गयाइएको 
देषखमो।भभभत २०६८।८।४ गते वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका सद्मको अ्मऺताभा 
फसेको फगठकको भनणवम नं. १ भा षज्रा षशऺा कामावरमफाट रात बएको ु.२४ राखरे नऩगु 
बएभा फढीभा ु.३ राख वियारमको आ्तरयक कोषफाट खचव गने, ्मसफाट ऩभन नऩगु बएभा 
अ्म रोतको खोजी गने य भनणवम नं. २ भा उत बिन राविभधक इष्टभेट अनसुाय स्ऩन 
गने भनणवम बएको देषखमो।मसयी षज्रा षशऺा कामावरमफाट अनदुान्िाऩ भनकासा रात 
बएको ु.२४ राख य वियारमको कोषफाट फढीभा ु.३ राखस्भ खचव गने गयी वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतफाट भनणवम बएको य हारस्भ कामव स्ऩन बएको बिनको राविभधक 
भू्मांकनफाट ु.३७,०४,१०२।- भार भू्मांकन बएको हुやदा ु.५४ राख खचव हनु गएको 
बनी र.अ.रे ऩेश गयेको भफर बयऩाई सभेतको ्महोया स्मता ऩूणव छ बन 
सवकएन।एस.एर.सी. को रभाणऩर य वियारम छाडी जाやदाको रभाणऩर भरन अभबबािक 
वियाथीरे चको शु् क: भतनुवऩने अि्था वियभान यहेको बने आयोऩका फायेभा, षज्राबयका 
वियारमहारे भरने गयेको शु् कभा ऩनुयािरोकन गयी षशऺा ऐन, भनमभ फभोषजभ अभबबािक 
तथा वियाथीहारे भकाव ऩयेको अनबुभूत हनु नऩाउन े गयी औषच्ममतु शु् क भार भरन े
्मि्था भभराउन ु हनु तथा र.अ. भहेवय ढुगरेरे वियारम बिन भनभावण गदाव िा्तविक 
खचवब्दा फढीको भफर बयऩाई ऩेश गयेको साथग भनजरे रचभरत कानूनी ्मि्था उ्रंघन गयी 
आपूखसुी भफदा तथा काज सवुिधा उऩबोग गयेको बने सभेतका आयोऩका विषमभा कानून 
फभोषजभ कायफाही गनव य उत वियारमको अनगुभन कामवराई राथभभकताभा याखी अऩूणव 
अि्थाभा यहेको बिन भनभावणको काभराई ऩूणवता ददई ऩठन-ऩाठन सचारनभा ्माउन 
आमोगको भभभत २०७२।५।३१ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, दोरखाराई सझुाि 
ददइएको ।   
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(7) कंचनऩयु षज्राष्थत ओभकाय भन्न भा्मभभक वियारम, दोधाया चाやदनीको वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ फरफहादयु गुु ङ य रधाना्माऩक कृ्णयाभ सनुायरे वियारमभा 
अभनमभभतता तथा रटाचाय गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उत वियारमराई 
रात भनकासा यकभहा भ्मेफाट भभभत २०७१।३।३ भा याहत षशऺक टंकरार जोशीराई 
धेयग ऩवहरे देषखको बतुानी ददन फाやकी बनी ु.४५,३३५।-, २०६४ सारको िषे भफदाभा 
काभ गयेको बनी ु.५,१६०।– तथा शगषऺक साभरी खरयद गरयएको बनी ु.४,०००।– 
बतुानी ददइएको देषखमो।रधाना्माऩक कृ्णयाभ सनुायरे २०६५।९।९ भा बायतभा च्दा 
उठाउन गएको बनी ु.१२,०००।– बतुानी भरएको य सहमोगी कामवकताव विया सनुायराई 
अनडऩचारयक कऺाको शगषऺक साभरी खरयद गयेको बनी ु.५,०००।– भफना भफर बतुानी 
ददएको य सहमोगी कामवकताव ददरभामा सनुायराई 2०६६ काभतवक देषख 2०६६ चगरस्भ 
कामावरम सहमोगी ऩदको भाभसक ु.५००।– का दयरे ु.3,000।- दोहोयो बतुानी ददइएको 
सभेत गयी ज्भा यकभ ु.७४,४९५।– भभभत २०७२।४।२४ भा याजव खाता नं. 15112 
भा दाषखरा गयेको बडचयको पोटोकऩी षज्रा षशऺा कामावरम, कचनऩयुको भभभत 
२०७२।४।२४ को ऩरसाथ रात हनु आएको बए ऩभन उत वियारमको आ.ि. ०६०।६१ 
देषख हारस्भको रेखा ऩयीऺण य साभाषजक ऩयीऺण सभेत नगयाएको, षशऺक भनमषुत गदाव 
भफना विऻाऩन भनमषुत गयेको, भन.भा.वि. तहभा षशऺक भनमषुत गदाव विषम खरुाई भनमषुत 
नगयेको, कामावरम सहमोगीको राभग भनकासा यकभफाट भन.भा.वि. तहभा ्मि्था नग नबएको 
रेखाऩार भनमषुत गयी तरफ बिा बतुानी ददएको य षशऺा ऐन, भनमभ फभोषजभ तोकेको 
ढाやचाभा रे्ताहा नयाखेको सभेत खु् न आएफाट आ.ि. ०६०।61 देषख हारस्भको 
रेखाऩयीऺण बएको अि्था नदेषखंदा तीन भवहनाभबर रेखा ऩयीऺण गनव गयाउन षज्रा षशऺा 
कामावरम कचनऩयुराई आमोगको भभभत २०७२।८।१३ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

(8) काभरका उ्च भा्मभभक वियारम, याभफजाय, ऩोखयाभा २०६३ सारदेषख भनमषुत ऩर भरई 
कामवयत यहेका षशऺक यभेश ऩोखयेर आपू ऩढाउन नगई ्मि्थाऩन सभभभत य रधाना्माऩक 
सभेतको भभरेभतोभा आ्नो ठाउやभा खेतारा (सटा) षशऺक याखेको बने सभेतको स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा ृवटविहीन षशऺक यभेश ऩोखयेर गगयहाषजय बएको, नबएको भफदा हाषजय 
खाताभा भफदा जनाएको य एकग  ददन दईुभतय (वियारम य नेरहीन संघ) हाषजय गयेको भभभसर 
संर्न कागजातहा सभेतफाट देषखमो।्मसो बए ताऩभन भनज ृवटविहीन षशऺक यभेश 
ऩोखयेररे फमान गदाव भगरे सहमोगी षशऺक याखी वियाथीकग  वहत गयेको हुや।सयकायसやग थऩ 
ऩारयरभभक भागेको ऩभन छगन ्मसगरे वियारम य सयकायको कुनग ऩभन हाभन नो्सानी नगयेको य 
बोभरका ददनभा ऩभन या्मको सहमोगी फनेय काभ गने रभतफ्ता सभेत ्मत गयेको देषखमो। 
सटा षशऺकको ाऩभा काभ गने अभनता ऩोखयेररे भराई कानूनको विषमभा जानकायी भथएन, 

वियारमराई ऩभन सहज हनु ेबएकारे भगरे ऩढाएकी हुや।कसगरे ऩढाउन ुहुやदगन बनेय ऩभन नबनेको 
बनी फमान सभेत गयी ददएको य स्फष्धत भनकाम य सयोकायिाराहा सभेत उत कामवभा 
भडन यही उत गरत कामवको सभथवन सभेत गयेको देषखन आएको आधाय य कायणहा 
सभेतफाट भनज षशऺक यभेश ऩोखयेर त्कारीन वियारम भनयीऺकहा रभशः गुु रसाद 
ऩडडेर, केदाय आचामव य खेभयाज ऩडडेर तथा वियारम ्मि्थान सभभभतका कामवहा रवुटऩूणव 
यहेकोरे य भनजहाराई ऩदीम षज्भेिायी एिभ  अभधकायको ऩारना सभमभा नग गनव य मस 
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रकायका रवुटऩूणव कामवहा कुनग ऩभन रकायफाट नहनुे तपव  सचेत यहन आमोगको भभभत 
२०७२।१०।१७ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, षशऺा भ्रारम भापव त रेखी ऩठाइएको।   

(9) फार राथभभक वियारम, फयहथिा-5 हजरयमायोड, सरावहीका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा अभनमभभतता गयी रटाचाय गयेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा फार राथभभक वियारम,  फयहथिा- 5 हजरयमायोडरे सुु भा कऺा- 
1 सचारनको राभग भभभत 2065।8।15 भा अनभुभत ऩाई सचारनभा यहेको य षज्रा 
षशऺा कामावरम, सरावहीफाट उत वियारमराई आ.ि.066।67 देषख 070।71 स्भ 
ऩायऩु् तक, वियारम सहमोग, छारिृषि, वऩ.भस.एप.अनदुान य एस.आई.वऩ.भा गयी कुर ज्भा 
ु.3,48,965।15 भनकासा ददइएको य नेऩार फंक भरभभटेड, भरंगिाफाट रात फंक 
्टेटभे्ट अनसुाय उत वियारमको खाताभा भभभत 2065।9।17 देषख 2070।10।23 
स्भ कुर ज्भा ु.3,53,965।15 ज्भा बएको देषखमो। उत वियारमको फंक खाताफाट 
विभबन भभभतभा ु.3,50,150।– षझकी खचव गरयएकोभा उत यकभ भभभत 2071।3।31 
भा याजव खाताभा दाषखरा बगसकेको बनी षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीको भभभत 
2071।3।31 को ऩरफाट रेखी आएकोभा षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीफाट भनकासा 
बएको यकभभ्मे हार उत वियारमका नाभभा नेऩार फंक भरभभटेड, भरंगिा शाखाको खाता 
नं.19221 भा ु.3,815।15 देषखएको हुやदा उत यकभ नेऩार सयकायको याजव खाताभा 
ज्भा गने, गयाउने ्मि्था हनु य उत वियारमराई रदान गरयएको अनभुभतका स्फ्धभा 
षशऺा ऐन, 2028 को दपा 15 य षशऺा भनमभािरी, 2059 को भनमभ 12(क) य भनमभ 
18(ट) भा उ्रेषखत जे ज्तो कायफाही गनुवऩने हो सो गने ्मि्थाको राभग आमोगको भभभत 
२०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, सरावहीराई रेखी ऩठाइएको । 

(10) षज्रा षशऺा कामावरम, जु् राफाट वितयण गरयने ददिा खाजा तथा दभरत छारिृषि यकभ 
दुु ऩमोग हनु स्न े बने ्थरगत रभतिेदनका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा षशऺा 
कामावरम, जु् राफाट कणावरी अचर ददिा खाजा कामवरभ सचारन बएकोभा षशऺा विबागरे 
कऺा 1 देषख 5 स्भ रभतवियाथी ु.15।– का दयरे वितयण गयाउने अष्तमायी षज्रा 
षशऺा कामावरम, जु् राराई ददएको य षज्रा षशऺा कामावरम, जु् रारे वियाथी सं्माका 
आधायभा र्मेक वियारमको फंक खाताभा यकभ भनकासा ददने गयेको य ददिा खाजाको राभग 
वियारमभा रात बएको यकभफाट वियाथीराई खाजा नग खिुाउनऩुनेभा ु.15।– रभतददनका 
दयरे भवहनाभा एकभटु यकभ वियाथीराई उऩर्ध गयाउने गयेको देषखमो।भहारेखा 
ऩयीऺकको कामावरमफाट आ.ि.070।71 भा रेखा ऩयीऺण हुやदा केही वियारमभा वियाथी 
सं्माब्दा फढी यकभ ददिा खाजाका राभग बतुानी बएको बनी फेुज ुऔ ं् माइएकोभा फढी 
बतुानी बएको यकभ विभबन 34 िटा वियारमहाफाट षज्रा षशऺा कामावरम, जु् रा भापव त 
याजव शीषवक नं. 15-1-1-2 भा ु.603620।– ज्भा बएको य खाजा तथा दभरत 
छारिृषि यकभ स्फष्धत वियारमरे भनमभभत ाऩभा वियाथीराई उऩर्ध गयाएफाट ददिा 
खाजा य दभरत छारिृषि यकभ वहनाभभना बएको बने त्म ऩवुट हनुे ि्तभुन┌ आधाय रभाणको 
अबाि देषखए ताऩभन ददिा खाजाको राभग नेऩार सयकायफाट उऩर्ध हनुे रभतवियाथी यकभफाट 
वियारमरे वियाथीराई खाजा नग खिुाउन े ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७३।१।५ को भनणवमानसुाय षशऺा भ्रारमभा सझुाि रेखी ऩठाइएको ।   
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(11) काभरका उ्च भा.वि., का्कीभा कामवयत षशषऺका भामा कुभायी थाऩारे दोहोयो सवुिधा भरएको 
बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा एउटग वियारमभा विहानी य ददिा सरभा अ्माऩन 
गयाए फाऩत दोहोयो ऩने गयी दशं खचव तथा सु् केयी भफदाको अिभधको तरफ बतुानी भरने ददन े
कामव कानूनस्भत देषखएन।भनज भामाकुभायी थाऩारे दशं खचव फाऩतको ु.३८,८२७।– य 
सु् केयी भफदा फाऩतको ु.३७,५८०।– गयी फझेुको दोहोयो बतुानी ु.७६,४०७।- 
अनसु्धानकग  रभभा नेऩार यार फंकको याजव शीषवकको खाता नं.१४३१२ भा रशासभनक 
द्ड जरयिाना फाऩत ज्भा गयेको फंक बडचय रात हनु आएकोरे यकभका स्फ्धभा केही 
गरययहन ुऩयेन तथावऩ षशऺा ऐन, २०२८, षशऺा भनमभािरी, २०५९ य षशऺा विबागफाट जायी 
बएका भनदेशनहा विऩयीत हनुे गयी भा्मभभक तथा उ्च भा्मभभक वियारमका अ्म षशऺक 
य अ्म षज्राका साभदुावमक वियारमहाभा कामवयत षशऺकरे सभेत दोहोयो सवुिधा बतुानी 
भरएको बए सो सभेत रचभरत कानून फभोषजभ असरु उऩय गनव तथा षशऺा ऐन, भनमभ य 
भनदेषशका विऩयीत दोहोयो सवुिधा ददने कामव फ्द गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।५ 
को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, षशऺा भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

(12) नेऩारी वियाथीहाराई फंगरादेशको एक भेभडकर करेजभा बनाव गनव नेऩारी भफचडभरमा भापव त 
भोटो यकभ असरु उऩय गनव खोजेको य क्स्टे्सी ्मिसामको भमावदा विऩयीत 
गगयषज्भेिायऩूणव कामव गयेको तथा छारिृषिभा अ्ममन गनव गएका षचवक्सकहारे सयकायी 
सेिा नगयेको बने सभेतको विषमभा अनसु्धान हुやदा फंगरादेशष्थत अनिय खान भेभडकर 
करेजरे काठभाडंष्थत फंगरादेश एजकेुशन क्स्टे्सीराई सो स्फ्धी कामव गनव अष्तमायी 
रदान गयेको य उत क्स्टे्सीरे नेऩार शगषऺक ऩयाभशव संघको सद्मता, क्ऩनी दताव 
रभाण ऩर, ऩान दताव, रफ्धऩर, याजव दाषखरा सभेतका कागजातहा ऩेश गयेको देषखमो । 
शगषऺक ऩयाभशव स्फ्धी पभवहा क्ऩनी ऐन, २०६३ अनसुाय दताव हनुे गयेका, मस रकृभतका 
पभवरे षशऺा भ्रारमफाट अनभुभत भरनऩुने,  तय षशऺा ऐन य भनमभािरीरे शगषऺक 
ऩयाभशवस्फ्धी काभ गने पभव स्फ्धभा कुनग ्मि्था नगयेको।तय शगषऺक ऩयाभशव सेिा 
तथा बाषा षशऺणस्फ्धी भनदेषशका, २०६८ रे भ्रारम िा भ्रारमरे तोकेको भनकामफाट 
्िीकृभत भरनऩुने ्मि्था गयेको देषखमो।साथग ्िीकृभतको रवरमाभा यहेका पभवहाको 
विियणभा फंगरादेश एजकेुशन क्स्टे्सीको नाभ सभेत सभािेश बएको य पभव सचारकको 
फमान सभेतफाट फंगरादेश एजकेुशन क्स्टे्सीरे क्ऩनी यषजराय कामावरमभा पभव दताव गयी 
पभवको उदे्मभा शगषऺक ऩयाभशव सेिा रदान गने विषम याखी कायोफाय गयेको देषखमो। उत 
पभवरे षशऺा भ्रारमफाट ्िीकृभत नभरएको तय भरने रवरमाभा यहेको बने सचारकको 
फमान य षशऺा भ्रारमको ऩरफाट शगषऺक ऩयाभशवस्फ्धी पभवहाभा ्थाऩना रवरमा एिं 
्िीकृभत रवरमाभा यहेका पभवको संर्न विियणभा उत क्स्टे्सीको नाभ सभािेश बएको 
देषखए सभेतफाट उजयुीभा ्महोया ऩवुट हनुेस्भको आधाय य रभाण नदेषखएको तय मस 
रकायका पभवहाको दताव निीकयण तथा भनमभनस्फ्धी कामव हारस्भ भ्रारम ्तयफाट 
सं्थागत ाऩफाट ्मिष्थत बई नसकेको देषखनकुो साथग मस रकृभतका पभव क्ऩनी ऐन, 

२०६३ अनसुाय दताव हनुे गयेको तय षशऺा ऐन तथा भनमभािरीभा मस रकायका पभव ्थाऩना 
स्फ्धभा कुनग ्मि्था बएको नदेषखंदा मस रकायका क्ऩनी ्थाऩना ऩूिव अभनिामव ाऩभा 
षशऺा भ्रारमको ्िीकृभत भरने ्मि्था हनु, षशऺा भ्रारमफाट जायी शगषऺक ऩयाभशव सेिा 
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तथा बाषा षशऺणस्फ्धी भनदेषशका, २०६८ राई रबािकायी ाऩभा कामाव् िमन गनव तथा मस 
रकृभतका पभवहा ्थाऩना तथा सचारनऩूिव अभनिामव ाऩभा अनभुभत भरनऩुने एिं िावषवक ाऩभा 
उत पभव तथा क्ऩनीहाको निीकयण गयी भ्रारम ्तयफाट रबािकायी संयचनागत 
्मि्थािाया भनमभभत अनगुभन य भनमभन गनव आमोगको भभभत २०७३।१।७ को 
भनणवमानसुाय  षशऺा भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको। 

(13) नेऩार अऩांग संघ, षज्रा शाखा, धनषुाका सबाऩभत षशिच्र साहरे ्माऩक रटाचाय, 
अभनमभभतता गरययहेको, अऩांगस्फ्धी कुनग कामवरभ नगयी कागजभा भार उ्रेख गयी 
कभवचायीहाराई नोकयीको धाकध्की ददई कागजऩर दुु ्त तमाय गने गयेको, 
कभवचायीहाराई ऩूया तरफ नददई ऩूया तरफ ददएको बयऩाईभा सहीछाऩ गयाउने गयेको बने 
सभेतको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनजरे कभवचायीहाका नाभभा भफना रमोजन 
ऩे्की यकभ भनका्न रगाई उत यकभ आपंरे भरन ेगयेको य ऩे्की भरएको यकभ राभो 
सभमस्भ ऩभन पयौट नगने गयेको, शाखाभा रात हनु ेसफग रकायको यकभराई फंक खाताभा 
दाषखरा गयी आ्दानी जनाउनऩुनेभा आभथवक िषवको अ््मभा ऩभन यकभ फंक दाषखरा नगयी 
कभवचायीहाको नाभभा तहभफर भड्दात देखाउने गयेको य कभवचायीको नाभभा तहभफर 
याषखएको यकभफाट ्मषतगत, घयामसी काभभा खचव गने गयेको अऩांग नागरयकहाको संयऺण, 

सशतीकयण तथा ऺभता विकास गने अभबरामरे ्थाऩना बएको उत शाखाराई विशेष षशऺा 
कामवरभ अ्तगवत उऩर्ध बएको यकभ सोही शीषवकहाभा खचव गनुवऩनेभा उत यकभ दशं 
तथा ददऩािरी ज्ता चाडऩिवहाभा भष्दयभा ऩूजाऩाठ गये फाऩतको खचव बनी रिाकऩडा तथा 
खाय साभरी खरयद गयी यकभ बतुानी गने गयेको, कभवचायीहाको तरफ बिा सभमभग बतुानी 
नगने, कभवचायीहाको संचमकोष सभमभग दाषखरा नगरयददन,े ऩे्की भरएको यकभ राभो 
सभमस्भ ऩभन पयौट नगने तथा जनु रमोजनका राभग नेऩार सयकायरे उत सं्थाराई 
अनदुान यकभ ददएको हो सोही रमोजनभा खचव नगयी ्मषतगत रमोजनभा खचव गने गयेको 
देषखमो। साथग भनजरे काभको भसरभसराभा बनी ऩटक ऩटक काठभाडं रभण गदाव या्सी 
खचव बनी झठुा बऩावईहा ऩेश गने गयेको, उत शाखाको अनगुभन तथा भनयीऺण गनव नेऩार 
अऩांग संघको, के्रीम कामावरम तथा षशऺा विबागफाट आउने कभवचायीहाको अभतभथ ्िागत 
स्काय बनी भाछा, भास,ु परपूर, तयकायी ज्ता शीषवकभा खचव गयेको तथा उत शाखारे 
कामावरम रमोजनका राभग साभरीहा खरयद गदाव सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य सािवजभनक 
खरयद भनमभािरी, २०६४ को रवरमा ऩूया गयी खरयद गनुवऩनेभा उत ऐन, भनमभािरीको 
रवरमा ऩूया नगयी खरयद आदेश, दाषखरा रयऩोट भफना य कुन ऩसरफाट खरयद बएको हो बनी 
खु् ने भफरहा सभेत संर्न नगयी कामावरम साभान खरयद गयी अभनमभभतता गयेको 
देषखमो।मसयी भनजरे शाखाराई रात बएको तरफ बिा रगामतको भाभथ उ्रेषखत 
यकभहाको खचव गदाव विभध य रवरमा ऩूया नगयी अभनमभभत तियफाट खचव गने गयेको ऩवुट 
बएकोभा भनज षशिच्र साह (क) िगवको अऩांग नागरयक ऩरयचमऩर रात ्मषत बएको त्म 
भभभसर संर्न षज्रा रशासन कामावरम धनषुाको च.नं. १४५८ भभभत २०६९।१२।६ को 
रभतिेदन ऩेश गरयएको ऩरफाट खु् न आएको हुやदा उरा्त ्मस वकभसभका अभनमभभतता हनु 
नददई यो्नेतपव  आि्मक ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।११ को 
फगठकको भनणवमानसुाय षशऺा भ्रारम, भसंहदयफाय, काठभाडंराई सझुाि ऩठाइएको ।   
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(14) काठभाडं षज्रा का.भ.न.ऩा. १६ ष्थत री भसदी गणेश उ्च भा्मभभक वियारम 
ऩकनाजोरभा कामवयत षशऺक कराभनधी दाहार य भषणयाभ अमावररे भभरेभतो गयी 
ु.३३,००,०००।- वहनाभभना गयेको, भनज कराभनधी दाहाररे कायागायभा फसेको अिभधभा 
सभेत हाषजय गयेको, भेघनाथ कや डेररे टाई फे्टको वहसाफ नदेखाएको, वियारमको रेखा 
ऩयीऺण नगयाएको य आ्ना छोयाछोयी उत वियारमको वियाथी नबएको ्मषत सागयफु्  
भान्धय वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ बएको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा वियारमको रेखा रशासनसやग स्फष्धत कामव गनव षशऺक यहभत 
खानको नाभभा ु.२७,३६,२०५।- फेुज ु देषखएकोभा भनजफाट वियारमरे हारस्भ 
ु.१३,७१,०६९।-  असरु उऩय गरयसकेको ्महोया वियारमफाट रात भनज यहभत खानको 
नाभफाट वियारमको खाताभा यकभ ज्भा गयेको फंक दाषखरा बडचयको रभतभरवऩहाफाट 
देषखन आएको य भनजफाट असरु उऩय हनु फाやकी यहेको यकभ सभेत भनज यहभत खानको 
भाभसक तरफ, भनजरे षशऺकफाट याजीनाभा ददंदा रात हनुे भफयाभी भफदा य औषधी उऩचाय 
फाऩत रात हनुे यकभ रगामतको शीषवकफाट असरु उऩय गने बने वियारमको रभतफ्ता 
सवहतको ऩर आमोगभा रात हनु आएको हुやदा भनजको नाभभा देषखएको फेुज ु यकभभ्मे 
पयौट हनु फाやकी यहेको यकभ मथाशीर असरु उऩय गयाई सो को जानकायी मस आमोगभा 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।३।१५ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, 

काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको ।  
(15) काठभाडं षज्राष्थत काठभाडं षशऺा या्ऩस, याभशाहऩथका या्ऩस रभखु सरु् नरसाद 

गतुा य ऩूिव या्ऩस रभखु रभेनायामण अमावर सभेतको भभरेभतोभा शगषऺक सधुायका राभग 
आएको यकभ वहनाभभना गयेको बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा या्ऩसको बिन 
भनभावण कामव गदाव फा्मा्भक ाऩभा ऩारना गनुवऩने सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ४ 
य ५ फभोषजभ Drawing Design, Specification र Estimate ्िीकृत गयाएय भार भनभावण कामव 
गनुवऩने तथा सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ ३१(१) फभोषजभ २० राखब्दा 
फढीको भनभावण कामव गयाउやदा फोरऩरको भा्मभफाट गनुवऩने बएको ्मि्था फभोषजभ नगयी 
भनभावण कामव गनव भनदेशन ददएको देषखएकोरे अफ आइ्दा फा्मा्भक ाऩभा ऩारना गनुवऩने 
कानूनी ्मि्थाहा अभनिामव ाऩभा ऩारना गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।३।१५ को 
भनणवमानसुाय काठभाडं षशऺा या्ऩसको सचारक सभभभतराई सझुाि रेखी ऩठाइएको । 

(16) नेऩार सं्कृत विववियारमको सबाफाट २०७०।५।२६ गते २०६९ सार चगर भसा्तस्भ 
१ िषव सेिा (अ्थामी/कयाय) भा यही कामवयत यहेका षशऺक कभवचायीहाराई भार विशषे 
आ्तरयक रभतमोभगताफाट ्थामी गने बने भनणवमानसुाय कामवकायी ऩरयष्को भभभत 
२०७०।११।१३ सभेतको भनणवम फभोषजभ भभभत २०७१।५।१ भा षशऺकतपव  आ्तरयक 
रभतमोभगताको विऻाऩन गरयएको य सो विऻाऩन अनसुाय रात आिेदनहा छानभफन बगयहेको 
अि्थाभा शगषऺक मो्मता हाभसर गयी फसेका फेयोजगाय मिुाहारे रभत्ऩधावभा बाग भरन 
नऩाउने अि्था भसजवना गयी विववियारफाट बएको उत विऻाऩन उऩय छानभफन एिं कायफाही 
गयी ऩाउや बनी आमोगभा ऩयेको उजयुी उऩय अ्ममन हुやदा आमोगको भभभत २०७१।८।१८ 
को भनणवमानसुाय नेऩार सं्कृत विववियारमभा अ्थामी/कयायभा कामवयत षशऺक 
कभवचायीहाराई आ्तरयक रभतमोभगताफाट ्थामी गनव बनी विववियारम सेिा आमोगफाट भभभत 
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२०७१।५।१ भा रकाषशत विऻाऩनको हकभा अको ्मि्था नबएस्भको राभग फाやकी काभ 
्थभगत गनव नेऩार सं्कृत विववियारम सेिा आमोगको कामावरम, फेरझु् डी दाङराई 
रेषखएकोभा विववियारमको ऩदऩूभतव रवरमा हारस्भ ्थभगत यहेको अि्था वियभान नग 
यहेको देषखमो।विभबन विववियारमहारे एक ऩटकका राभग भार विशषे आ्तरयक 
रभतमोभगताफाट ्थामी गने बने भनणवम गदれ ऩदऩूभतवको रवरमा अषघ फढाउने य ऩनुः विभनमभभा 
ऩरयभाजवन गयेय ऩदऩूभतवको फाटो पेरय खो्ने गरययहेको देषखएको य मो रिृषिरे शगषऺक उऩाभध 
रात गयेय योजगायीको अिसयराई ऩखेय फसेको जनशषतरे अिसय रात गनव नस्ने एिं खु् रा 
रभत्ऩधावको दामयाराई सीभभत गने ष्थभत देषखएको रे मी सफग विषमराई ृवटगत गयेय ऩदऩूभतव 
रवरमा राय्ब बएय हार ्थगन गरयएका िा ऩदऩूभतव रवरमाभा अगाभड फवढसकेका ऩदका 
हकभा भार एकऩटक ऩदऩूभतवको रवरमा ऩूया गनव य अफ भनमभ, विभनमभ संशोधन िा नमाや 
्मि्थाको नाभभा खु् रा रभत्ऩधाव रवरमाराई सीभभत नगनव आमोगको भभभत 
२०७३।३।१५ को भनणवमानसुाय सफग विववियारमहाराई रेखी ऩठाइएको । 

(17) धभवघय उ.भा.वि. सरेना, फगतडीका र.अ. केशि दि बट य वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको 
अ्मऺ बानफहादयु च्द सभेतरे वियारमको भदुती खाताको यकभ ु.३,००,०००।- िावषवक 
२०% ्माज दयभा ऋण रगानी गरयएकोभा अ्म ऋणीको ्माज सवहत सािाや असरु बएको 
तय बानफहादयु च्दको ्माज थोयग अभबबािकहाको फगठकफाट भभनाहा गयी सािाや भारग फु् न े
स्फ्धी गयेको दूवषत भनणवम फदय गयी ऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुी/भनिेदनको स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा साभदुावमक वियारमको ऩुやजी सािवजभनक स्ऩषि बएको य वियारमरे ्म्तो 
यकभ कोही कसगराई ्माजभा रगाउन एिं ्माज भभनाहा गनव कानूनत: नभभ्ने बएकोरे 
वियारमराई रात हनुे स्ऩूणव रोतहाको रमोग तथा ऩरयचारन रचभरत कानून फभोषजभ गनव 
गयाउन य वियारमको नाउやभा यहेको यकभ ऋण ददन े कामवभा रमोग नगनव आमोगको भभभत 
२०७३।३।१९ को भनणवमानसुाय षशऺा भ्रारमराई सझुाि रेखी ऩठाइएको ।   

(18) सभगजी भन्न भा्मभभक वियारम, कग रारीका र.अ.ददरयाज बटयाईरे वियारमभा रात विभबन 
शीषवकको यकभ अभनमभभतता गयेको बने उजयुी स्फ्धभा अनसु्धान अनसु्धान हुやदा 
वियारमरे बोग गयेको सािवजभनक अचर स्ऩषि वियारमभा भनजी रोतभा यहेका षशऺकको 
तरफ रगामतका राभग आि्मक आ्तरयक रोत जटुाउन े उदे्मरे बाडाभा रगाएको 
देषखमो।साथग उत वियारमभा आ.ि. 069।70 य आ.ि. 070।71 भा ददिा खाजाभा 
ु.3,15,360।- य ु.2,67,।- भनकासा बएकोभा रभश: ु.1,94,740।- य  
ु.1,58,025।- भार खचव बएको देषखमो।वियारमको भभभत 2072।6।20 ऩरभा आ.ि. 
068।69 भा ददिा खाजाभा भनकासा बएको ु.3,80,816।- भ्मे ु.1,98,807।- 
ददिा खाजाभा खचव गयी ु.1,82,009।- फचत गयी भनजी रोतका षशऺकराई तरफ बिा 
ददएको, आ.ि. 069।70 भा ददिा खाजाभा भनकासा बएको ु.3,15,360।- भ्मे ददिा 
खाजाभा ु.1,94,740।- खचव गयी ्मसफाट फचत गयेको ु.1,20,620।- भनजी रोतका 
षशऺकराई तरि बिा ददएको, ्म्तग आ.ि. 070।71 भा ु.2,67,664।- ददिा खाजाको 
यकभ भ्मे ु.1,58,025।- खचव गयी फचत हनु गएको ु.1,09,639।- भनजी रोतका 
षशऺकभा खचव गयेको बने देषखमो । वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ भदनफहादयु 
कठामत य र.अ. ददरयाज बटयाईरे फमान गदाव सभेत वियारमको आभथवक अि्था कभजोय 
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यहेको य भनजी रोतका षशऺकहाफाट षशऺण गयाउनऩुने फा्मा्भक अि्थाभा ददिा खाजाभा 
कभ यकभ खचव गयी अनदुान रात यकभ फचाई फचेको यकभफाट भनजी रोतका षशऺकराई 
ऩारयरभभक ददएको बनी फमानभा उ्रेख गयेको देषखमो।मसयी उ्रेषखत कामवहाभा यकभ 
वहनाभभना य अभनमभभतता बएको नदेषखए ताऩभन एक उदे्मफाट रात यकभ अ्म उदे्मभा 
खचव गनव नहनु,े एक शीषवकफाट अको शीषवकभा यकभ खचव गदाव भनमभानसुाय आभधकारयक 
भनकामफाट यकभा्तय गयेय भारग खचव गनव अनभुभत रात बए ऩिात भार खचव गनुवऩनेभा सोझग 
ददिा खाजाभा कभ यकभ खचव गयी ्मसफाट यकभ फचत गयी अ्म शीषवकभा खचव गने कामव 
कानूनस्भत बएको बनी बन भभ्ने अि्था नदेषखएकोरे तोवकएको यकभ तोवकएको शीषवकभा 
खचव गने विभध य रवरमाको स्फ्धभा आि्मक छानभफन तथा कायफाही गनव उत वियारमको 
अनगुभन भनयीऺण रबािकायी फनाई भनददवट शीषवकको यकभ सोही शीषवकभा खचव गने ्मि्था 
भभराई एक शीषवकको यकभ अ्म शीषवकभा खचव गने कामवराई अफ उरा्त भनम्रण गनव य 
वियारमरे बोग गयेको सािवजभनक अचर स्ऩषि सभेत गगयकानूनी ाऩभा अा सिवसाधायणराई 
बोग गनव एिं बाडाभा रगाउने कामव सभेतभा भनु्सावहत गने गयाउने स्फ्धभा आि्मक 
्मि्था भभराउन आमोगको भभभत २०७३।३।२२ को भनणवमानसुाय षशऺा भ्रारम भापव त 
षज्रा षशऺा कामावरम, कग रारीराई रेखी ऩठाइएको। 

(१९) षज्रा कवऩरि्त,ु तडभरहिा नगयऩाभरका िडा नं. २ आन्दिाग ष्थत यनया्म र्भी उ्च 
भा्मभभक वियारमभा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩकरे वियारमको 
यकभ वहनाभभना गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा यनया्म 
र्भी उ्च भा्मभभक वियारमको ्िाभभ्िभा यहेको ११ िटा सटय य ७२ भफघा ज्गा 
बाडाभा ददंदा रभत्ऩधाव नगयाई बाडाभा ददएको देषखमो। मसयी भफना रभत्ऩधाव बाडाभा रगाउन े
कामवरे वियारमरे रात गनव स्न ेआ्दानी ्मून हनुे य अभनमभभतताको स्बािना सभेत यहन े
हुやदा आगाभी ददनभा वियारमको ्िाभभ्िभा यहेका सटय, किर, ज्गा जभभन रगामतका 
स्ऩषि बाडाभा रगाउやदा वियारमराई अभधकतभ वहत हनुे गयी रचभरत कानून फभोषजभको 
रवरमा ऩूया गयी रभत्ऩधाव गयाएय भार बाडाभा रगाउने ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७३।३।२७ को भनणवमानसुाय षज्रा षशऺा कामावरम, कवऩरि्तरुाई सझुाि रेखी 
ऩठाइएको।  

3. बडभतक ऩूिावधाय तथा मातामात भ्रारम अ्तगवत 

(1) मातामात ्मि्था कामावरम सिायी चारक अनभुभत ऩर िा्भती, एका्तकुना रभरतऩयुफाट 
सिायी चारक अनभुभत ऩरको भरषखत ऩयीऺा सचारनभा अभनमभभतता बएको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा सो कामावरमफाट भरइने सिायी चारक अनभुभतऩरको भभभत २०७०।४।९ को 
ऩयीऺाका उिय ऩषु्तका मातामात ्मि्था कामवविभध भनदेषशका २०६० फभोषजभ धु् माउन े
रमोजनका राभग थऩुारयएकोभा पेरा ऩानव नसवकएको बने देषखएकोरे अफदेषख सिायी चारक 
अनभुभतऩरको भरषखत ऩयीऺा सचारन गदाव ऩयीऺाथीहाको भसट ्रान गयी कानून फभोषजभ 
अभबरेखहा सयुषऺत साथ ्मिष्थत गयी यान े्मि्था गनव आमोगको भभभत २०७२।४।१८ 
को भनणवमानसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८(१) (ख) 
फभोषजभ मातामात ्मि्था कामावरम सिायी चारक अनभुभतऩर िा्भतीराई रेखी ऩठाइएको।   
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(2) सदूुयऩषिभ सडक भडभबजन कामावरम नं. २ कुरऩाते डोटीरे विभबन आ.ि.हाको यकभ 
सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ ९८ अनाुऩ कामव नगयी भनभावण कामवभा 
रभत्ऩधाव नगयाई अभानत य सोझग िाताविाया याजभागव ऩेष्टङ, भाटो कवटङ, रेन, ऩाइऩ करबटव 
भनभावण ज्ता कामवभा अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा आ.ि. ०६९।७० 
तथा ०७०।७१ भा उत कामावरमरे केही आकष्भक रकृभतका य केही भनमभभत भभवत 
स्बाय गनुवऩने रकृभतका कामवहा स्ऩन गयेको देषखमो।आ्नो षज्भेिायी ऺेरभबर यहेका 
सडकहाराई दुु ्त याखी फारग भवहना सिायी आिागभन भफना अियोध सचारन गनव गरयने 
कामव, आकष्भक अि्थाभा वहउや, ऩवहयो ऩ्छाउने, इभयजे्सी टेिा ऩखावरहा भनभावण गने ज्ता 
कामवहा राभो सभम भरई फोरऩर आवान गयी कामव गनव स्बि नबए ताऩभन सडकभा रेन, 

ऩाइऩ, करबटव, हेडिार भनभावणहा, ह  मभु ऩाइऩ यान ेकामव, रावपक साइनफोडवहा, सडक ऩेष्टङ, 

पभनवभसङ तथा Track Open गने कामवहा भनमभभत कामवभबर ऩने य ्म्ता कामवहा स्ऩन गदाव 
ऩमावत सभम भथएन/ऩाएन बने अि्था देषखंदगन।सडक भडभबजन कामावरमरे उ्रेषखत कामवहा 
कभतऩम भनमभभत कामवरभभबर विभनमोषजत फजेटफाट स्ऩन गयेको देषखमो बने कभतऩम 
कामवरभहा विभनमोषजत फजेटफाट फोरऩर आवान गयी रभत्ऩधाव गयी ठेकाऩटा गदाव फचेको 
फजेटराई टुरा ऩायी सोझग िाताव तथा अभानतफाट स्ऩन गयेको देषखमो।स्ऩन बएका 
कामवरभहासやग स्फष्धत कागजात, स्फष्धत ऩदाभधकायीहाको फमान कागज तथा राविभधक 
सवहत अनसु्धान अभधकृतको ्थरगत अनगुभनफाट सभेत कामवरभ नग नगयी फजेट दुु ऩमोग 
गयेको अि्था कतगफाट ऩवुट हनु स्ने अि्था नदेषखए ताऩभन उत कामावरमफाट आ.ि. 
०६९।७० य आ.ि. ०७०।७१ भा कग रारी षज्राको प्टुडेदेषख डडे्धयुा य फगतडी 
षज्राको भसभाना अनायखोरी, डडे्धयुा षज्राको ्माउरेदेषख अछाभ षज्राको सदयभकुाभ 
भंगरसेनस्भ, अछाभ षज्राको टोटासार ऩरुदेषख फाजयुा षज्राको फजुवगाडव ऩरुस्भ साथग 
डोटी षज्राको फडुयदेषख जोयामरस्भका सडकहाभा Road Painting, Furniture's, White 

cement painting, parapet wall enamel paint, delineator post, कारो सेतो Striate गने काभ, 

Drain भभवत, Support wall, hump pipe installation, catch pit with head wall सभेतका कामव य 
फगयकोट ाऩार सडकको Track Opening ज्ता कामवहा आकष्भक कामवको ऩरयबाषाभा 
सभािेश गयी सोझग िाताव िाया स्ऩन गयाएिाट या्मराई फढी ्ममबाय ऩयेको अि्था 
देषखमो।उ्रेषखत कामवहा आकष्भक कामव नबएको हुやदा सभमभा नग फोरऩर आवान गयी 
घटी घटाउ गयी कामव गये गयाएको बए कानूनको स्भान सवहत या्मराई ्ममबायभा कभी 
हनु स््मो। ब-ूऺम बएको कामव भनषित आकाय रकाय नहनुे बएको हुやदा र.ई. तमाय गनव 
नसवकन े बनी उत कामवभा संर्न राविभधकहाको फमानफाट खु् न आए ताऩभन बतुानी 
रवरमाभा घनभभटयराई आधाय भानी बतुानी ददइएको तय नाऩी वकताफभा Detail नचढाएको, 
ब-ूऺम हटाउन गएका डोजय चारक य रोडय चारकको बनाइराई आधाय भाभनएको, सि 
इष्जभनमय य इष्जभनमयको साइटभा उऩष्थभत ्मून यहेको, विबागीम भेभसन रमोग गयी गरयएको 
कामव ठेकाब्दा भहやगो ऩनव गएको, एउटग फजेट शीषवकराई टुरा टुरा ऩायी कामव गनव नभभ्न े
बए ताऩभन सो अनाुऩ गयेको कामवफाट सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सािवजभनक खरयद 
भनमभािरी, २०६४ को ऩारना बएको देषखएन। स्ऩन गरयएका कामवहाभा सूचीकृत 
पभवहाराई दयबाउ ऩर ऩेश गनव भरषखत जानकायी ददई गनुवऩनेभा सो नगयेको, विबागीम भेभसन 
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हुやदाहुやदग अ्म भेभसन रमोग गदाव विबागीम भेभसन भफरकेो हो बनी भफरकेो रभाण रे्ता संर्न 
हनुऩुनेभा सो हनु नसकेको, ऩवहयो सपा गयेको ्थानहाभा कहाや कहाや के कभत घ्टा भेभसन 
च्मो बने खु् न नआएको, कामव स्ऩन रभतिेदनभा Measurement Sheet संर्न नबएको, 
वप्डभा भनय्तय खवटएका कभवचायीहाराई सभेत ७/७ ददनको रभण आदेश तमाय गरयएको, 
सयकायी ए््काबेटयको भभवत ढुिानी तथा इ्धन ढुिानीभा भभत्मवमता नअऩनाएको ज्ता थरुग 
रवरमागत रवुटहा भभभसर अ्ममनफाट देषखमो । अत: सानाभतना काभहाराई 
आकष्भकताको ऩरयबाषाभबर ऩायी फजेटराई टुरा टुरा ऩायी अभानत िा सोझग िाताविाया कामव 
गनव, भनमभभत कामव य आकष्भक कामवको ि्तऩुयक ऩरयबाषा य िगीकयण गनव, विबागीम 
भेभसनको रमोग गदाव बाडाको भेभसनब्दा भहやगो देषखएकोरे सो को िा्तविकता ऩिा रगाई 
रबािकायी विक्ऩको खोजी गनव तथा आकष्भक कामवहा स्फ्धभा सभेत सो अनसुायको 
्ऩट रािधान याखी कुनग ऩभन दावम्ि एिं षज्भेिायी रचभरत कानूनरे तोकेको विभध य रवरमा 
अनाुऩ कामव स्ऩादन गनव य गयाउनका राभग आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को 
भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, बडभतक ऩिूावधाय तथा मातामात भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको ।   

(3) नेशनर क््र्सन क्ऩनी नेऩार भरभभटेड (NCCN) ऩोखया, ऩृ् िीचोकभा यहेको २६ योऩनी 
ज्गाभ्मे ३.५ योऩनी ज्गा सचारक सभभभतको भनणवम फेगय २०६५ सारभा त्कारीन 
भहारफ्धक भरिे्रयाज ऩ्त य रशासन रभखु ्माभफहादयु भफ.सी.रे १० (दश) िषवका राभग 
पेिा भभट रा.भर.राई रभतभवहना ु.३,८५०।- का दयरे बाडाभा ददएकोभा सो ज्गाभा 
भनजहारे ६८ िटा सटय फनाई रभतभवहना ु.२,५०,०००।- ब्दा फढी बाडा उठाई 
अभनमभभतता गयेको उजयुी स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा त्कारीन नेशनर क््र्सन क्ऩनी 
नेऩार भरभभटेड (NCCN) को ऩोखया, ऩृ् िीचोकभा यहेको २६ योऩनी ज्गाहाभ्मे ऩषिभ 
उियतपव को ३.५ योऩनी खारी ज्गा बाडाभा ददने रमोजनको राभग क्ऩनीरे भभभत 
२०६४।३।६ गते सािवजभनक सूचना रकाषशत गयी सफगब्दा फढी रभतयोऩनी (कय सवहत) 
भाभसक ु.११००।- भा दययेट र्ताि ऩेश गने पेिा भभट रोड्टराई त्कारीन (NCCN) 
का रशासन रभखु ्माभ भफ.सी.रे भभभत २०६५।६।३ गते भनणवमाथव ऩेश गयी भभभत 
२०६५।६।६ गते रेखा रभखु भरबिुननाथ ऩाठक य कामावरम रभखु केशिकुभाय अमावररे 
सहभभत जनाई उत भनणवमराई सचारक सभभभतफाट सभथवन गयाउने गयी ्िीकृत बनी सोही 
ददन भहारफ्धक भरिे्रयाज ऩ्तरे सदय गयेको देषखमो । तय सो भनणवमराई बन ेसचारक 
सभभभतफाट ्िीकृभत गयाएको देषखएन । भभभत २०६५।६।१० गते ज्गाधनी NCCN रथभ 
ऩऺ य पेिा भभट रोड्ट दोरो ऩऺ बई NCCN  को बोग य ्िाभभ्िभा दताव कामभ यहेको 
३.५ योऩनी ज्गाभा आि्मकता अनसुाय दिुग ऩऺहाको सहभभतभा दितीम ऩऺ (पेिा भभट 
रोड्ट) रे अ्थामी बिनहा भनभावण गने, बाडादय ज्गा ह्ता्तयण गयेको भभभतरे २ 
िषवस्भ कामभ यहने य तेरो िषवदेषखका राभग भूर बाडादय ु.३८५०।- भा रभतिषव १० 
रभतशतका दयरे थऩ बाडा दितीम ऩऺरे रथभ ऩऺराई फझुाउन,े ५ िषवऩभछ बाडा यकभ 
स्फ्धभा ऩनुयािरोकन गने तथा कयाय सभात बएऩभछ दितीम ऩऺरे रथभ ऩऺको ज्गाभा 
फनाएको अ्थामी टहयाहा ब्काई रगजाने बने शतवहा उ्रेख गयी कयायनाभा गयी उत 
ज्गाभा पेिा भभट रोड्टरे अ्थामी टहया, कफर य कोठाहा भनभावण गयेको देषखमो बने सो 
ऩ् चात ऩनु: सोही टहया, कफर तथा कोठाहा भभभत २०६७।८।१ गते पेिा भभट रोड्टरे 
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रभतभवहना ु.५०,०००।- बाडा भरने य र्मेक दईु िषवभा १० रभतशत बाडा िृव् गने शतव 
याखी कयाय स्झडता भापव त षज्रा का्की, ऩोखया उ.भ.न.ऩा.िडा नं.१६ छोयेऩाटन फ्ने िषव 
३५ को कृ्णरसाद फयारराई हक ह्ता्तयण गयेको देषखमो।उत ज्गा बाडाभा ददने 
कामवभा स्फष्धत कभावचायीहाफाट कुनग अभनमभभतता गयेको नदेषखए ऩभन भनजहारे उत 
कयायराई सचारक सभभभतफाट सभथवन नगयेकोरे त्कारीन ्मि्थाऩनका कभवचायीहाराई 
कानून फभोषजभ विबागीम कायफाही हनुऩुने बए ताऩभन भभभत २०७१।४।२२ गतेको नेऩार 
सयकाय भष्रऩरयष्को भनणवमफाट (NCCN) नग खायेज बई त्कारीन ्मि्थाऩन सभेतका 
स्ऩूणव कभवचायीहारे अिकाश रात गरयसकेको तथा केही कभवचायीहारे सो क्ऩनी खायेज 
हनुऩूुिव नग अभनिामव अिकाश सभेत ऩाएको ष्थभत वियभान यहेको य सो अि्थाभा अिकाश 
रात कभवचायीहाराई विबागीम कायफाही गनुवको कुनग औषच्म य आधाय सभेत देषखंदगन । 
्मसगगयी हार उ्रेषखत स्ऩूणव ज्गा य ऩूिावधायहा बडभतक ऩूिावधाय तथा मोजना भ्रारमको 
्िाभभ्िभा कामभ हनु आएको य भ्रारमफाट पेिा भभट रोड्टसやगको स्झडता यद गनव 
सािवजभनक सूचना आवान तथा ऩराचाय सभेत गयेको, पेिा भभट रोड्टरे भनभावण गयेको 
्टर/टहयाहा ्थरगत भनयीऺण गदाव स्ऩूणव संयचनाहा हटाइसकेको य फाやकी यहेको 
अिशेषहा हटाउने कामव जायी यहेको बनी भडभबजन सडक कामावरम, ऩोखयाको चरानी न्फय 
९३६ भभभत २०७२।१२।१२ गतेको ऩर तथा सो साथ संर्न पोटोहाको रभतभरवऩ 
सभेतफाट देषखएकोरे उत खारी ज्गाहाभा ्थानीम सकुु्फासीहा सभेतफाट अभतरभण हनु 
स्ने बएकोरे सो ज्गाहाको उषचत संयऺण गनव आमोगको भभभत २०७३।३।१५ को 
भनणवमानसुाय बडभतक ऩूिावधाय तथा मातामात भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको ।  

(4) उिय-दषऺण (कोशी) सडक मोजना खाやदिायी, संखिुासबाका मोजना रभखु स्मे्र शाय य 
रेखा अभधकृत याजे्र ओझारे मोजनाको विभबन शीषवकको फजेट नकरी भफर फनाइव रटाचाय 
गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उिय-दषऺण (कोशी) मोजनाको कष्ट्जे्सीको 
स्ऩूणव यकभराई मोजनाको काभभा खचव नगयी दईु रभतशत यकभ सडक विबागभा ऩठाउन े
गयेको‚ फहिुषीम ठेकाको कष्ट्जे्सी यकभ ठेकाको िावषवक रगभतको अनऩुातभा खचव नगयेको‚ 
कष्ट्जे्सीको यकभ खचव गदाव ठेकग वऩ्छे (Contractwise) को कष्ट्जे्सी खाता यान ेनगयेको, 
डोय हाषजयीभा काभ गयाइएका काभदायहारे गयेको काभको चेनेज य ऩरयभाणको ्ऩट विियण 
यान ेनगयेको‚ कष्ट्जे्सीको यकभफाट कामावरमभा ्टेसनयी‚ छऩाई‚ कामावरम साभान‚ इ्धन‚ 
वियतु‚ संचाय‚ सिायी साधन भभवत‚ सूचना रकाशन‚ दगभनक रभणबिा आददभा खचव गने गयेको य 
मोजनाफाट काजभा कभवचायी खवटदा य खटाउやदा तथा इ्धन खचव गदाव भभत्मवमतातपव  ्मान 
नददएको सभेत ऩाइमो।अतः कष्ट्जे्सी यकभ खचव गदाव मोजनाको काभराई राथभभकता ददन‚ 
कभवचायीहा काजभा खटाउやदा य इ्धन खचव गदाव भभत्मवमताराई ्मान ददन‚ डोय हाषजयीफाट 
काभ गयाउやदा चेनेज य ऩरयभाण खरुाई अभबरेख यान‚ ठेकग  वऩ्छे (Contractwise) को 
कष्ट्जे्सी खचवको छुटाछुटग कष्ट्जे्सी अभबरेख यान य कष्ट्जे्सी यकभ ठेकाको िावषवक 
रगभतको अनऩुातभा भार खचव गने ्मि्था भभराउन नेऩार सयकाय‚ बडभतक ऩूिावधाय तथा 
मातामात भ्रारमराई आमोगको भभभत २०७२।८।१४ को भनणवमानसुाय रेखी  
ऩठाइएको। 
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4.  संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम अ्तगवत 

(1) भसयहा षज्रा याजऩयु गाविसका सषचि जगदेि मादि सभेतरे गाविसको ऩोखयी ठेका एिं अ्म 
कामवरभभा भभरेभतो गयी यकभ फाやडपाやड गयी खाई रटाचाय गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा गाविस सषचि जगदेि मादिरे गाविसको आ्दानी य खचव गदाव भनमभानसुाय गाउや ऩरयष् य 
फोडवको भनणवम फभोषजभ खचव गयेको, अभनमभभतता नगयेको बने सभेत ्महोयाको फमान, षज्रा 
विकास सभभभतको कामावरम भसयहाको च.नं. २८३९ भभभत २०७२।१।१७ को ऩर साथ रात 
कागजातहाफाट देषखमो ।अत: ऩोखयी ठेकाको यकभ य भारऩोत यकभ गाउや ऩरयषदफाट भनणवम 
गयाई ऩरयषदफाटग भनणवम बएका कामवरभहाभा खचव गयेको ऩाइए ताऩभन केही कामवरभहाभा 
सहामक कागजातहा संर्न हनुऩुनेभा सो रात नबएको देषखएकोरे आगाभी ददनहाभा 
कामवरभ सचारन गदाव अिर्फन गनुवऩने स्ऩूणव रवरमा ऩूया गयी कामवरभ सचारन गने 
गयाउने बनी आमोगको भभभत २०७२।४।१८ को भनणवमानसुाय षज्रा विकास सभभभतको 
कामावरम भसयहा य याजऩयु गाविसको कामावरम भसयहाभा रेखी ऩठाइएको ।  

(2) तनहुや षज्राष्थत सवहद कृ्ण या्ऩस साभफक ढोयवपदわ हार शु् राग्डकी नगयऩाभरकाको 
या्ऩस सचारक सभभभतका ऩदाभधकायीहारे नेऩार सयकायको ्िाभभ्िभा यहेको सयकायी 
ऩती ज्गा वि्णफुहादयु भहत सभेतका नाभभा भफरी गने भनणवम गयेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा साभफक ढोयवपदわ गाउや विकास सभभभत, िडा नं. ३।ख वकिा न्फय 
२३० य हारको वक.नं. ११५९ ज्गाको वप्ड रभतिेदन य न्सा रेसको सकरग कागजात, 
साभफक ढोयवपदわ गाउや विकास सभभभत, िडा नं. ३।ख वकिा न्फय २३० ज्गाको वप्ड फकु 
य उत वकिाको ज्गाधनी रभाणऩजुावको रभाषणत रभतभरवऩफाट उत ज्गा हारस्भ ऩभन 
नेऩार सयकायको नाउやभा यहेको देषखमो।सवहद कृ्ण या्ऩस सचारक सभभभतको भनणवम 
अनसुाय आ्तरयक ाऩभा सूचना रकाशन गयी साभफक ढोयवपदわ गा.वि.स. िडा नं. ३ साभफक 
वकिा नं. २३० हारको वकिा नं. ११५९ को नेऩार सयकायको नाभभा यहेको ऩती ज्गा 
भ्मेफाट २ िटा घडेयी (१५×४०) (०-४-०-०) को ु.५,००,०००।– भा वि्णफुहादयु 
भहतरे य २०×३० (०-४-०-०) को घडेयी ु.५,०२,०००।- भा च्रकरा ये्भीरे खरयद 
गयी खरयदकतावरे ज्भा ु.१०,०२,०००।– या्ऩसको नाभभा यहेको भाछाऩ ु् रे फंक, 

दरुगगडडाको खाता नं. ३१२२५२४२८९४६६०१७ भा ज्भा गयेको य सवहद कृ्ण 
या्ऩसरे ऩभछ हनुे नाऩीको सभमभा आ्नो भानी नाऩ न्सा गयाई रभाण ऩर भरन ुबनी 
हारराई हकबोगको अ्थामी रभाणऩर ददएको भभभसर संर्न कागजातहाफाट देषखन 
आमो।सवहद कृ्ण या्ऩस सचारनाथव स्फ्धन भरन भरबिुन वि् िवियारम, कीभतवऩयुभा 
धयडटी ज्भा गनवको राभग यकभ अबाि बएकोरे खारी यहेको चडयराई उऩमोग गयी गाउやभग 
या्ऩस ्थाऩना गने असर भनसाम याखी साभफक वकिा नं. २३० फाट आठ आना जभभन 
भरराभ फढाफढ गयी ्थानीम वि्णफुहादयु भहत य च्रकरा ये्भीराई भफरी गयी भर.वि.भा 
धयडटी यकभ ज्भा गरयएको य मसभा कुनग वकभसभको आभथवक वहनाभभना गयेको छगन बने सभेत 
्महोया सचारक सभभभतका ऩदाभधकायीहाको भरषखत फमान सभेतफाट खु् न आएको 
देषखमो।्मसगगयी सवहद कृ्ण या्ऩसभा भफ.भफ.एस. सचारन गनव स्फ्धनको राभग 
ु.८,३०,०००।–धयडटी याखेको त्म भभभसर संर्न कागजातहाफाट देषखमो।मसयी सयकायी 
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ऩती ज्गा फे्न कुनग ऩभन साभदुावमक वियारम िा या्ऩसराई कानूनत: कुनग हक अभधकाय 
नहनुे य कानून फभोषजभको विभध य रवरमा ऩूया गयेय नेऩार सयकायको भनणवमफाट भारग 
सयकायी ऩती ज्गा ह्ता्तयण एिं भफरी वितयण गनव स्ने अि्था यहने हुやदा सवहद कृ्ण 
या्ऩस, शु् राग्डकी तनहुやरे ्मषत विशषेराई उऩमुवत वकिा ज्गाहा यकभ भरई हक 
बोगको अ्थामी रभाणऩर ददने कामव कानूनस्भत देषखन आएन।अतः नेऩार सयकायको 
्िाभभ्िभा यहेको सयकायी ऐरानी ऩती ज्गाहा ्मषत विशेषराई भफरी वितयण ह्ता्तयण 
एिं रमोग गनव हनु नददई ्म्ता ज्गाहाको संयऺण गनव गयाउन ्थानीम ्िामि शासन ऐन, 

२०५५ को दपा १८९(१) को ख्ड (ङ) फभोषजभ षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, 

तनहुやराई आमोगको भभभत २०७२।८।१४ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको।  

(3) काठभाडं षज्रा, काठभाडं भहानगयऩाभरका िडा नं. २८ ष्थत वक.नं. ५९४, ऺे.प. ०–५–३–
१ ज्गा नाऩी शाखाको वप्डफकु अनसुाय िडा कामावरमकग  नाभभा यहे ऩभन त्कारीन 
कामवकायी अभधकृत गणेश याईरे सवहद शरु ्रफसやग स्झडता गदाव सो बिन ्रफकग  नाभभा 
जाने गयी हक ह्ता्तयण गयेको य आ.ि. ०६७।६८ भा ु.३०,००,०००।– य ऩछी थऩ 
भनकासा ददंदग जाने बने सभेत गरत स्झडता गयी अभनमभभतता गयेको बने सभेतको स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा काठभाडं भहानगयऩाभरकाका िडा नं. २८ ष्थत वक.नं. ५९४, ऺे.प. ०-५-
३-१ ज्गा २०३५ सारब्दा अषघदेषख वप्डफकुभा भोही भहरभा काठभाडं 
भहानगयऩाभरका २८ िडा सभभभतको कामभ बगयहेको ज्गा बने देषखमो।तय िडा कामावरमफाट 
उत ज्गाको ज्गाधनी रभाणऩजुाव रात गये बएको अि्था खु् न आएको देषखएन।अतM 

कानून फभोषजभको विभध य रवरमा अिर्फन गयी उत ज्गाको ज्गाधनी रभाणऩजुाव 
स्फष्धत भनकामफाट रात गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।८।१४ को भनणवमानसुाय 
काठभाडं भहानगयऩाभरका कामावरम, काठभाडंराई रेखी ऩठाइएको ।  

(4) सनुसयी षज्राको त्कारीन वि्णऩुादकुा गा.वि.स. सषचि ददऩकिाि ु सिेुदीरे धयानका 
्माऩायीहाफाट आभथवक राब भरई कोकाहा खोराफाट खानेऩानी उऩर्ध गयाएको बने 
सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा कोकाहा खोराको वि्णऩुादकुा भष्दयभभुनफाट उऩर्ध 
गयाइएको खानेऩानी भहुानफाट रभगएको खानेऩानी धयान उ.भ.न.ऩा. ११ य १७ भा खानेऩानी 
्मि्थाऩन उऩबोता सभभभत सनुसयी नाभक सं्थारे ्थानीम नागरयकहाराई खानेऩानी 
वितयण य ्मि्थाऩन गदれ आएको बए ऩभन उत सं्था हारस्भ संघ सं्थाभा दताव नबएकोरे 
मसरे स्ऩन गदれ आएको कामव रणारीरे कानूनी औषच्मता रात गनव नस्ने देषखएको हुやदा 
मसराई भनमभानसुाय कानूनी दामयाभबर ्माइ सचारन गनव गयाउन ्थानीम ्िामि शासन 
ऐन, २०५५ को दपा ११७, ११८, ११९ य १२४ फभोषजभ साभफकको वि्णऩुादकुा गा.वि.स. 
हार धयान उऩ-भहानगयऩाभरकारे गनव स्न ेकानूनी ्मि्था हुやदा उत खानेऩानी ्मि्थाऩन 
उऩबोता सभभभत धयान ११ य १७ राई भनमभभत य रबािकायी उऩबोता वहत संयऺणको 
राभग ्मि्थाऩन य संयऺण गनव गयाउन आि्मक देषखएकोरे सो फभोषजभ गनव गयाउन 
आमोगको  भभभत २०७२।९।१ को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास 
भ्रारम भापव त धयान उऩ-भहानगयऩाभरका कामावरम सनुसयीराई रेखी ऩठाइएको ।   

(5) काठभाडं भहानगयऩाभरका अ्तगवतको हनभुानढोका दयफाय संयऺण कामवरभका कामावरम 
रभखु य अ्म कभवचायीहा सभेतको भभरेभतोभा कामावरमफाट वितयण हनुे चाडऩिव खचव य 
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कामावरम सचारनस्फ्धी यकभ आपूखसुी वितयण य खचव गयी रटाचाय गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा काठभाडं भहानगयऩाभरका अ्तगवतको हनभुानढोका दयफाय संयऺण ऺेर 
कामवरभको आ.ि.०६७।६८ य ०६८।६९ को रेखा ऩयीऺण रभतिेदन रगामतका 
कागजातफाट राब्स एजे्सीहाफाट उ्न फाやकी स्ऩूणव यकभ ु.35,83,575।- असरु 
उऩय बइसकेको य भभभत 2072।5।31 देषख स्ऩूणव रेभडट राब्स बडचय कायोफाय फ्द 
गयी राब्स एजे्सीहासやग कायोफाय गदाव नगदभा नग कायोफाय गने गयेको देषखमो । 
हनभुानढोका दयफाय ऺेर संयऺण कामवरभभा कामवयत खरयदाय रयु्  न राभारे भभभत 
2070।12।24 भा भग्टय ्टुभडमो रा.भर.सやग विऻाऩन छामांकन फाऩत ु.30,000।- 
भरई कागजको टुराभा सही गयी कामावरमको छाऩ रगाएको बने विषमभा भनज रयु्  न 
राभाराई उत कामव गये फाऩत काठभाडं भहानगयऩाभरकाफाट विबागीम सजाम बगसकेको 
देषखमो।हनभुानढोका दयफाय संयऺण ऺेरफाट वितयण हनुे जारा ऩिव खचव रगामतका आभथवक 
अनदुान वितयण गदाव कुनग ्ऩट भाऩद्ड य कामवविभध भफना नग वितयण गने गयेको देषखएकोरे 
आगाभी ददनभा जारा ऩिव खचव रगामतका आभथवक अनदुान वितयण गदाव अनदुान वितयण 
स्फ्धी ्ऩट भाऩद्ड य कामवविभध फनाई ्मिष्थत ाऩभा वितयण गनव गयाउन आमोगको 
भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय काठभाडं भहानगयऩाभरकाराई रेखी ऩठाइएको ।   

(6) काठभाडं भहानगयऩाभरकाभा साभान स्राई गदれ आइयहेको कु्दन बने एकग  ्मषतरे विभबन 
स्रामसव पभवहाको नाभफाट कायोफाय गदれ आएको, काठभाडं भहानगयऩाभरकाका 
कभवचायीहासやग भभरेभतो गयी नकरी कागजातहा फनाई अ्िाबाविक दययेटभा साभान खरयद 
गयी रटाचाय गयेको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा काठभाडं भहानगयऩाभरकारे 
आ.ि. 069।70 का राभग ्थानीम भनकाम आभथवक रशासन भनमभािरी, २०६४ को भनमभ 
७० फभोषजभ भडजदुा सूची दतावस्फ्धी १५ ददने सूचना रकाषशत गयी उत सूचना अनसुाय 
दताव बएका ६० िटा स्रामसव।पभवहा भ्मे भसरफ्दी दयबाउ ऩर तथा फोरऩर रवरमाफाट 
खरयद गरयएको फाहेक १७ िटा पभवहाफाट षज्सी शाखाभा साभान स्राई गयेको 
देषखमो।आ.ि. ०६९।७० भा काठभाडं भहानगयऩाभरकारे ज्भा ु.१४,१४,२२,५१६।९९ 
को साभानहा खरयद गयेकोभा फाफा विवनाथ रेडसवसやग ु.१७,८७,६०४।७८, च्रसूमव 
स्रामसवसやग ु.१८,१०,८८१।२५, जनुताया स्रामसवसやग ु.१६,२७,३४५।५५, ऩृ् िी 
स्रामसवसやग ु.१५,५७,२५८।३३ य याज ए्ड रयिाज स्रामसवसやग ु.३४,६३,६८५।६९ 
गयी कु्दन कुभाय भसंहसやग स्फष्धत पभवफाट भार ज्भा ु.१,०२,४६,७७५।६० को 
भारसाभान खरयद गयेको देषखमो। भनज कु्दन कुभाय भसंहकग  नाभभा यहेको कु्दन भसंह 
स्रामसवरे आ.ि. ०६९।७० भा बने कुनग ऩभन साभान स्राई नगयेको य कुनग यकभ सभेत 
बतुानी नभरएको देषखमो।उजयुीभा उ्रेषखत पभवहाफाट खरयद गदाव सािवजभनक खरयद ऐन, 

२०६३, सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ य ्थानीम भनकाम आभथवक रशासन भनमभािरी, 
२०६४ फभोषजभको रवरमा अिर्फन गयी यीतऩूिवक नग खरयद गयेको देषखमो। साथग 
स्रामसवहाको खरयद खाता, भफरी खाता, भू्म अभबिृव् कय भफजक य भू्म अभबिृव् कय 
चतुाको रभाण ऩर षझकाई हेदाव स्ऩूणव खाताऩाता य कागजातहा दुु ्त यहेको ऩाइए ताऩभन 
काठभाडं भहानगयऩाभरका कामावरमको खरयद इकाईरे आि्मक साभानहा खरयद गदाव 
सूचीकृत सफग पभव/स्रामसवहाराई सभान अिसय रदान गयी खु् रा रभत्ऩधाव गयाई खरयद 
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कामव गनुव गयाउन ुऩनेभा सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३, सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ 
य ्थानीम भनकाम आभथवक रशासन भनमभािरी, २०६४ रे भनददवट गयेका रवरमा तथा 
कामवविभध अिर्फन गयेको देखाउने रमोजनको राभग भार सूचीकृत पभवहा भ्मे केही भनषित 
्मषतसやग स्फष्धत पभवहाको नाभफाट पभव सचारकहाको आऩसी भभरेभतोभा सोझग खरयद, 

कोटेसन, भसरफ्दी दयबाउ ऩर भाग गयी कामावरम साभानहा खरयद गने गयेको देषखएकोरे 
सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३, सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ य ्थानीम भनकाम 
आभथवक रशासन भनमभािरी, २०६४ को कानूनी ्मि्था य भनसाम अनाुऩ फढीब्दा फढी 
स्रामसव एिं पभवहाको रभत्ऩधाव गयाई ऩायदशी ढंगफाट खरयद रवरमा अिर्फन गयी 
काठभाडं भहानगयऩाभरकाराई आभथवक ्ममबाय कभ ऩनव जाने तपव  मथे┌ रमास गये गयाएको 
खु् न नआएकोरे ्थानीम भनकाम आभथवक रशासन भनमभािरी, २०६४ को भनमभ ६२ (५) 
फभोषजभ िावषवक खरयद मोजना तमाय गयी गयाई सो खरयद मोजना अनाुऩ खरयद गनुवऩने 
सयसाभानहा ऩायदशी य रभत्ऩधाव्भक रवरमा अऩनाएय भार खरयद गने गयाउने ्मि्था गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७२।१२।२४ को भनणवमानसुाय काठभाडं भहानगयऩाभरका 
कामावरमराई रेखी ऩठाइएको ।   

(7) षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, ऩिवतरे चार ुअि्थाभा यहेका सडकको भभवत य रमाक 
सभेत नखोभरएको सडक फनाएको कागज खडा गयी यकभ वहनाभभना गयेकोरे छानभफन गयी 
ऩाउや बने सभेत ्महोयाको उजयुीको विषमभा अनसु्धान हुやदा षज्रा विकास सभभभत, ऩिवतको 
फोडव फगठकफाट ऩिवत षज्रा अ्तगवतका विभबन क्ची सडकहा भभवतका राभग ु 
५४,११,५३६।-  यकभ खचव गने य सूचीकृत भनभावण ्मिसामीहा भापव त सडक भभवत गने 
भनणवम बग सोही फभोषजभ ऩिवत षज्राभबरका ९४ िटा सडकहा भभवत बएको देषखमो।संघीम 
भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारमको भनदेशन, दशं, भतहाय य संविधान सबा भनिावचनअषघ 
मातामात सचुाु गनुवऩने आि्मकता ज्ता कायणरे त्कारीन अि्थाभा त ुु ्तग षज्राभबरका 
सडक भभवत स्बाय गनुवऩने बएकोरे ्माकेज फनाई सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य 
सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ फभोषजभ सोझग खरयद रवरमाफाट सडक भभवत कामव 
गरयएको बनी षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, ऩिवतरे ददएको रभतवरमा सभेतका आधायभा 
उत सडकहाको भभवतभा अभनमभभतता य यकभ वहनाभभना बएको बनी ऩवुट हनु नआएको बए 
ताऩभन उजयुीभा उ्रेख बएका सडकहा भ्मे कु्भा-अ्ऩेवय-झारफेगय सडक ख्डभा 
गरयएको भभवत कामव स्फ्धभा भभवत स्बायका राभग आि्मक यकभब्दा कभ यकभ 
विभनमोजन गयेय उत सडक खरुाउन नसवकने ष्थभत हुやदाहुやदग ऩभन उत सडकभा यकभ 
विभनमोजन गयी खचव गयेको देषखंदा सो खचव यकभको अथवऩूणव उऩमोग हनु नसकेको अि्थाराई 
ृवटगत गयी म्तो ऩरयऩाटी य रणारीभा सधुाय गयी राभीण सडकहाराई ददगो, बयऩदो य फारग 
भवहना सचारन मो्म फनाउनका राभग भभवत स्बायभा फजेट विभनमोजन गनुवऩूिव नग 
सडकहाको ष्थभत य अि्था ऩवहचान गयी भभवत स्बाय गनुवऩने कामवहाको रागत अनभुान 
तमाय गने य सो को आधायभा फजेट विभनमोजन गने तथा राभीण सडकहा ्थानीम उऩबोता 
सभभभतराई ह्ता्तयण गयी भभवत स्बाय कोषको बयऩदो ्मि्था गयी भनमभभत भभवत 
स्बायको सं्कृभत विकास गनेतपव  आि्मक ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत 
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२०७३।१।१३ को भनणवमानसुाय संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास भ्रारम भापव त 
षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, ऩिवतराई सझुाि रेखी ऩठाइएको। 

(8) ज्गा नाभसायी तथा याजीनाभा गने रभभा सयकायी भनमभानसुाय रा्ने स्ऩूणव याजव 
भतरयसकेको य आि्मक स्ऩूणव कागजात दुु ्त हुやदाहुやदग ऩभन षज्रा विकास सभभभत, फाやकेरे 
भारऩोत कामावरम, फाやके भापव त उठाउने एक रभतशत कय नभतयेको बनी भारऩोत कामावरमका 
कभवचायीरे भरखत ऩास नगयी आपूरे ऩाएको अष्तमायको दुु ऩमोग गयेको बने सभेत विषमको 
उजयुी उऩय अनसु्धान तहवककात हुやदा भभभत २०५६।१०।१० गतेको आठं षज्रा 
ऩरयष् को भनणवमका आधायभा षज्रा विकास सभभभत, फाやकेरे षज्राको षशऺा, ्िा््म य 
आकष्भक सेिा सचारनको राभग भारऩोत भारऩोत कामावरम भापव त यषजरेशन द्तयुको एक 
रभतशतको दयरे हनु े यकभ सहमोग ्िाऩ सेिाराहीसやगफाट उठाएको देषखमो। ्थानीम 
्िामि शासन ऐन, २०५५ को ऩरय्छेद- ६ भा ्ऩट ाऩभा कानूनी ्मि्था गरयएको 
विषमभा फाहेक थऩ सहमोग यकभ उठाउन ऩाउन े अभधकाय षज्रा ऩरयष्   षज्रा विकास 
सभभभत, फाやकेराई नयहेको य मसयी रभतभनभध्ि भफना कय रगाउन नऩाइने य एउटग काभ कुयाको 
राभग दईु ऩटक शु् क फझुाउन िा भा्न नहनुे बने कय कानूनको अ्तयाववरम भू्म भा्मता, 
नेऩारको संिगधाभनक ्मि्था, नागरयक अभधकाय ऐन, 2012 य ्थानीम ्िामि शासन ऐन, 

२०५५ रे भनददवट गयेको कानूनी ्मि्था सभेतको रभतकूर हनुे गयी षज्रा विकास सभभभत, 

फाやकेरे भारऩोत यषजरेशन द्तयुको एक रभतशतको दयरे हनुे अभतरयत द्तयु भभभत 
२०५६।१०।१० देषख हारस्भ भनय्तय ाऩभा भरए उठाएको देषखएकोरे रचभरत कानूनको 
अष्तमायी फभोषजभ फाहेक भारऩोत यषजरेशन द्तयुको एक रभतशतको दयरे हनु ेअभतरयत 
यकभ असरु नगनव, नगयाउन आि्मक ्मि्था गनव, गयाउन य षशऺा, ् िा््म तथा आकष्भक 
सेिा कोषको नाभभा हारस्भ संकरन गरयएको भड्दात यकभ कुनग ऩभन चार ुखचवभा रमोग 
नगनव य रशासभनक कामवभा खचव गनव, गयाउन नऩाउन ेगयी फाやके, षज्राष्थत षज्राफासीको 
अभधकतभ वहत हनुे गयी ऩुやजीगत खचव हनुे विकास भनभावण य ऩूिावधायका मोजना तथा 
कामवरभभा भार आि्मक भाऩद्ड सभेत फनाएय खचव गने आि्मक ्मि्था गनव, गयाउन 
आमोगको भभभत २०७३।२।२७ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, संघीम भाभभरा तथा ्थानीम 
विकास भ्रारमराई सझुाि रेखी ऩठाइएको। 

5. सहकायी तथा गरयफी भनिायण भ्रारम अ्तगवत 

(1) षज्रा रशासन कामावरम, भहोियीको येखदेखभा यहेको भनगडर गाई गडशारा सहमोग सभभभत, 

भहोियीफाट विभबन भभभतभा भनणवम गयाई त्कारीन भेनेजय दीऩनायामण याउतरे भोटो यकभ 
भरई सािवजभनक ज्गा विभबन ्मषतराई घय विटडयीको ाऩभा ददएको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भनगडर गाई गडशाराभा याणाकारदेषख नग ठूरो ऺेरपरभा गाई गडशारा 
्मि्थाऩन बई आएकोभा उत गाई गडशाराको ज्गा त्कार षज्रा रशासन कामावरम, 

भहोियीको संयऺणभा यहेको य भनगडर गाई गडशारा सहमोग सभभभत, भहोियीको भभभत 
२०५०।१।१९, २०५९।११।१३, २०६१।१०।९ य २०६२।६।२३ भा त्कारीन 
रभखु षज्रा अभधकायीहाको संमोजक्िभा फसेको फगठकरे सो गाई गडशाराको ज्गाभा 
ऩवहरेदेषख फसोफास गयी आएका ्मषतहाफाट घय विटडयी फाऩत यकभ भरई रगत याखी 
ज्गा भनजहाराई ददने गयी विभबन भनणवम गयेको देषखमो।उत गाई गडशाराको ज्गाभा 
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२०३५ सारदेषख नग विभबन ्मषतहा घय विटडयी रगत भरई फसेका तय भनजहाको विटडयी 
रगत कामभ बएको ्मषतहाको मवकन अभबरेख येकडव नयहेको बने उत भनगडर गाई 
गडशारा ्मि्थाऩन कामावरम, भहोियीको भभभत २०७१।८।१४ को ऩरफाट रेखी आएको 
बए ताऩभन उत गाई गडशाराको ज्गा विभबन ्मषतहाराई घय विटडयीभा ददन कानून 
फभोषजभ भभ्न े सभेत देषखंदगन।घय विटडयी फाऩत विभबन ्मषतहाराई गाई गडशारारे 
उऩर्ध गयाएको ज्गाको ्िाभभ्ि सो गाई गडशाराकग  नाभभा यहेको अ्म कोही कसगको 
नाभभा नगएको भारऩोत कामावरम, भहोियी सभेतको ऩरफाट खरेुको ऩाइमो।नेऩार सयकायको 
भभभत २०६७।२।१८ को भनणवम फभोषजभ उत गाई गडशाराको नाभभा चर अचर स्ऩूणव 
स्ऩषि त्कारीन कृवष तथा सहकायी विकास भ्रारमभा ह्ता्तयण बएकोभा उत ज्गाको 
अनभधकृत अभतरभण योकी सो ज्गाको उषचत संयऺण य ्मि्थाऩन भनगडर गाई गडशारा 
्मि्थाऩन कामावरम, भहोियीफाट हनु सकेको नऩाइएकारे उत ज्गाको उषचत संयऺण एिं 
्मि्थाऩन अविर्फ गने गयाउने स्फ्धभा आि्मक एिं उऩमतु कायफाही अषघ फढाउन 
आमोगको भभभत २०७२।४।१८ को भनणवमानसुाय सहकायी तथा गरयफी भनिायण भ्रारमभा 
रेखी ऩठाइएको ।   

6.  बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारम अ्तगवत 

(1) इराभ षज्रा साभफक खा्फाग गा.वि.स. िडा नं. ६ ख वक.नं. १ य ७ का वप्ड फकुभा 
फजाय एरयमा बनी रेषखएको ज्गा भारऩोत कामावरम तथा नाऩी कामावरम, इराभका 
कभवचायीहाको भभरभतोभा ्मषतको नाभभा अिगधाऩभा ज्गाधनी दताव गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा साभफक इराभ षज्रा खा्फाग गा.वि.स. िडा नं. ६ वक.नं. १ य ७ को 
ज्गाहा इराभ षज्रातपव  २०३० सारभा सबे नाऩी बएकोभा सोही ज्गा २०३२ सारभा 
सबे नाऩी हुやदा ऩनुः उ्रेषखत वक.नं. १ य ७ सवहतका ऩाやचथय षज्राको पातेऩ गा.वि.स. 
िडा नं. ५ को वक.नं. ३३९ सभेतका २७ वकिा ज्गाहा इराभ य ऩाやचथय दिुग षज्राभा 
नाऩी रे्ता खडा बई दोहोयो नाऩी हनु गएको देषखमो।उत साभफक इराभ खा्फाग गा.वि.स. 
िडा नं. ६ ख का ज्गाभ्मे हार पाकपोक गा.वि.स. अ्तगवत ऩने साभफक वक.नं. १ को 
ज्गा पाकपोक गा.वि.स. इराभतपव  सभेत ्मषतको नाभभा साभफकभा नाऩन्सा बएको 
वप्ड फकुफाट देषखमो।साभफक खा्फाग गा.वि.स. िडा नं. ६ ख को वक.नं. ७ य हार 
पाकपोक गा.वि.स. अ्तगवत ऩने ज्गा इराभतपव फाट सबे नाऩी हुやदा वप्डफकुभा फजाय 
एरयमा जभनएको देषखमो।उत वक.नं. को ज्गा ऩाやचथय षज्राभा २०३२ सारभा ऩनुः सबे 
नाऩी हुやदा ्मषतको नाभभा नाऩी बएको वप्डफकुफाट देषखमो। ऩाやचथय षज्रातपव  सो ज्गा 
सबे नाऩी बई ्मषतको नाभभा ज्गाधनी ऩजुाव बएको उत ज्गा विभबन ्मषतहाभा खरयद-
भफरी बएको सभेत देषखमो।उत ज्गाहा इराभ य ऩाやचथय दिुग षज्रातपव  दोहोयो नाऩी 
बएकारे ऩाやचथयतपव को नाऩी रे्ता फदय गयी इराभ षज्रातपव  कामभ गने स्फ्धभा नाऩी 
विबागको भभभत २०५२।३।११ को ऩरफाट रेषखएको, इराभ तथा ऩाやचथय षज्राका रभखु 
षज्रा अभधकायीफाट ्थरगत भनयीऺण य सजवभभन सभेतका आधायभा भनणवमसभेत बई भारऩोत 
कामावरम, ऩाやचथयफाट भभभत २०५४।५।२० को ऩरफाट दोहोयो नाऩी बएका २७ वकिा 
ज्गाहाभ्मेफाट ऩाやचथयतपव को न्सा रे्ता भभरान गने बनी भारऩोत कामावरम, इराभ 
सभेतराई ऩर ऩठाएको देषखमो । भारऩोत कामावरम तथा नाऩी कामावरम, इराभका स्फष्धत 
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कभवचायीहारे फमान गदाव उ्रेषखत वक.नं. का ज्गाहा इराभ तथा ऩाやचथय दिुग षज्रातपव  
दोहोयो सबे नाऩी बई इराभ षज्रातपव  रे्ता भभरान गने बनी नाऩी विबाग सभेतफाट रेखी 
आएकोरे उत ्मषतहाको रे्तास्भ भभरान गयेको बने देषखमो।साभफक खा्फाग गा.वि.स. 
िडा न. ६ख वक.नं. ७ को सािवजभनक ज्गा ्मषतको नाभभा दताव बएको बने स्फ्धभा 
वमनग उजयुकतावरे इराभ षज्रा अदारतभा भदुा दामय गयेकोभा िादी दाफी नऩु् ने ठहय गयी 
भभभत २०४७।५।५ भा सो अदारतफाट पग सरा बएकोभा सो उऩय ऩनुयािेदन सभेत नऩयी 
अष्तभ बग फसेको देषखमो।उ्रेषखत आधायभा भभभत २०५४।५।२० को भारऩोत कामावरम, 

ऩाやचथयको रे्ता भभरानका राभग भारऩोत कामावरम तथा नाऩी कामावरम, इराभ सभेतराई 
रेखी ऩठाइएका ्मषतहाको रे्ताभ्मे फखृ्िज भर्फ,ु कुरफहादयु चे्जोङ, सखुभामा चे्जोङ 
य यनफहादयु याईको भनिेदन भारऩोत कामावरम, इराभभा ऩेश बई कायफाही हुやदा भारऩोत 
कामावरम, इराभको भभभत २०६७।९।२३ को भनणवम फभोषजभ भनजहाको नाभभा रे्ता 
भभरान बएको देषखएकोरे उत साभफक खा्फाग गा.वि.स. िडा नं. ६ख वक.नं. ७ को ज्गा 
इराभ षज्रातपव  २०३० सारभा सबे नाऩी हुやदाकग  अि्थाभा फजाय एरयमा बनी वप्डफकुभा 
जभनएको देषखंदा मस स्फ्धभा के कसो बएको हो, जो जे फु् नऩुछव फझुी उऩमतु भनणवम गनुव 
बनी आमोगको भभभत २०७२।४।१८ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमभा 
रेखी ऩठाइएको।  

(2) काठभाडं षज्रा काठभाडं भहानगयऩाभरका िडा नं.7 ष्थत भभरऩाकव  चोकदेषख गडयीघाट 
चोकस्भको सडक वि्ताय गने कामव भाऩद्ड फभोषजभ काठभाडं उऩ्मका विकास 
राभधकयणरे काभ नगयेको, यािर आमोगरे योका याखेका ज्गाहा छुयाई सडक वि्ताय 
गने कामव गरयमोस  बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा यािर आमोगको रभतिेदन 2052 फभोषजभ 
सािवजभनक सयकायी ज्गा अभतरभण बएको बनी औ्माइएका ज्गाहाको विषमभा यािर 
आमोगको रभतिेदनभा ऩयेका सयकायी तथा सािवजभनक ज्गाहाभ्मे हारस्भ कहाやको कभत 
ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गरयमो तथा कामभ गने रवरमाभा यहेको छ ? 
रभतिेदनभा ऩयेका भ्मे के क्ता आधायहा फनाई कहाやको कुन ज्गा पुकुिा गरयएको छ ? 
तथा पुकुिा गने रभभा छ ? फाやकी कभत ज्गा कहाや-कहाや यहेको छ ? उत रभतिेदन 
ऩूणवतमा कामाव्िमन गनव के क्ता सभ्मा यहेका छन  ? के क्ता भाऩद्ड य रवरमाहा 
ऩयु    माई सो रभतिेदन कामाव्िमन गने कामवराई टंुगोभा ऩयु    माउन सवक्छ ? विगतभा गठन 
बएका कामवदरहाका याम सझुाि सभेत राई ृवटगत गयी बािी कामवमोजना फनाई आमोगभा 
ऩेश गनव भभभत 2070।4।27 भा रेखी ऩठाइएकोभा सो फभोषजभ बभूभसधुाय तथा ्मि्था 
भ्रारमरे कामवमोजना फनाई  भभभत 2070।10।10 को ऩर सवहत आमोगभा ऩेश गयेको 
य ऩनु: भभभत 2072।1।9 को ऩर━ाया उत कामवमोजना कामाव्िमनको रमास बइयहेको 
बनी रेखी आएको स्दबवभा उत कामवमोजना मथाशीर कामाव् िमन गयी आमोगराई जानकायी 
गयाउन आमोगको भभभत २०७२।४।२१ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था 
भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको ।  

(3) साभफक काठभाडं नगय िडा नं. १९ग ष्थत नायामण बगिती भनजी गठुीको ज्गा याजगठुीभा 
दताव गने रमास गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा गठुी सं्थान ऐन, २०३३ को 
दपा २० को उऩदपा (२) भा बएको ्मि्था फभोषजभ भनजी गठुीको हक दावम्ि गठुी 
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संथानरे भरई ्म्तो भनजी गठुीराई याजगठुीभा सचारन गने स्फ्धभा ्ऩट कामवविभधको 
अबाि देषखन आएकोरे ्मस रकायका भनजी गठुीराई गठुी सं्थानरे कानून फभोषजभको 
रवरमा ऩूया गयी आपू अ्तगवत ्माई ऩायदशी ाऩभा सचारन य ्मि्थाऩन गने स्फ्धभा 
कामवविभध फनाई फ्दोफ्त य सचारन गने ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७२।६।१२ को भनणवमानसुाय गठुी सं्थान सचारक सभभभतराई रेखी ऩठाइएको । 

(4) नेऩारग्ज नगयऩाभरका िडा नं. १६ (साभफक िडा नं. ४) को वकिा नं. ५ को ०-१३-१२ 
ऺेरपर ज्गा नेऩार सयकायको नाउやभा यहेकोभा भषु्रभ सभदुामराई भष्जद भनभावण रगामत 
्माऩारयक रमोजनको बिन भनभावण गनवको राभग ्िीकृभत ददएको बने स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा फाやके षज्रा नेऩारग्ज नगयऩाभरका िडा नं. १६ को वक.नं. ५ को ०-१३-१२ 
ऺेरपर ज्गा भभभत २०२५।३।२३ भा भष्जदको नाभभा नाऩी बई कामभ बएको वप्ड 
फकुफाट देषखमो । भभभत २०४८।१०।१८ भा ऩनु: नाऩी हुやदा उत वक.नं.१३ जाभे भष्जद 
नेऩारग्ज-१६ कामभ बएको ज्गाको विियणफाट देषखमो।साथग २ नं. नाऩी गोवायाफाट भभभत 
२०६३।५।२६ भा दाुर उरभु पग जनुिी जाभा भष्जद इदगाहको नाभभा ज्गाधनी 
रभाणऩजुाव कामभ बएको देषखमो।उत ज्गा २०२४ सारको सबे नाऩीभा त्कारीन री ५ 
को सयकायको नाभभा नाऩन्सा बई हारस्भ नेऩार सयकायकग  नाभभा दताव रे्ता कामभ 
यहेको भोठ रे्ताफाट देषखएको य हार िडा नं. १६ को ऩनु: नाऩी रे्ता रात बई नसकेको 
बनी भारऩोत कामावरम, फाやकेको भभभत २०६७।१०।२५ को ऩरफाट रेखी आएको 
देषखमो।छानभफनका रभभा भारऩोत कामावरम, फाやकेको ऩरानसुाय २०२४ सारको सबे नाऩी 
ऩिात २०२५ सारभा उत ज्गा नाऩी कामावरमको अभबरेखभा भष्जदको नाउやभा यहेको 
देषखमो बने ्मसऩभछ २०६३ सारभा २ नं. नाऩी गोवायाफाट भष्जदको नाउやभा रे्ता कामभ 
बएको अि्था सभेतिाट उत ज्गा साभफकदेषख भष्जदरे हकबोग गदれ आएको बने 
देषखमो।उत ज्गाको भारऩोत कामावरम य नाऩी कामावरम, फाやकेभा यहेको अभबरेखहाभा 
एकाऩता यहनऩुनेभा उत अभबरेखहाभा ज्गाधनी पयक पयक उ्रेख बएको देषखंदा उत 
ज्गाको रगत रे्ता भनणवम जो जे भबडाउनऩुने हो भबडाई छानभफन गयी मथाथव विियणको 
रे्ता, ऩजुाव अ्मािभधक एिं दुु ्त गने गयाउन े ्मि्थाका राभग आमोगको भभभत 
२०७२।६।१४ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारम, काठभाडंभा रेखी 
ऩठाइएको ।   

(5) काठभाडं षज्रा सीताऩाइरा गा.वि.स.िडा नं.4 को वक.नं. 464 य 465 रे फाटोको ज्गा 
अभतरभण गयी हार साभफक गनव रागेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा सीताऩाइरा 
गा.वि.स. िडा नं.4 को वक.नं. 464 य 465 को रभश: ऺेरपर 0-8-0-0 य 0-3-1-0 
ज्गा सु् दयरार रे┌ य भकुु्दरार रे┌को नाभभा दताव यहेकोभा सीताऩाइरा गाउや विकास 
सभभभतको कामावरमफाट वकिा नं. 464 य 465 को रभशः ऺेरपर योऩनी 0-8-0-0 य 
0-3-1-0 ज्गाभा घय भनभावण गनव भनज भकुु्दरार रे┌ य सु् दयरार रे┌राई ्िीकृभत 
ददएको तथा फाटोको ज्गाभा घय फनाएको बने भारऩोत कामावरम, करंकीभा ददएको 
भनिेदनफाट देषखमो । सो घयरे चचेको ज्गा आ्नो नाभभा य भनजको नाभभा दताव यहेको 
ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गने गयी सटाऩटा गयी ऩाउや बनी भनज सु् दयरार रे┌ 
य भकुु्दरार रे┌रे भारऩोत कामावरम,  करंकीभा भभभत 2068।10।7 भा ददएको भनिेदन 
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एिं साभफक नाऩी फभोषजभको उ्रेषखत वकिा नं.464 य 465 को ज्गा ऩनुः नाऩी 
फभोषजभको ज्गासやग हार साभफक गने रभभा भारऩोत कामावरम, करंकीभा कायफाहीभा यहेको 
पाइर संर्न ओबय्माऩ न्साफाट ज्गा (नाऩ जाやच) ऐन, 2019 फभोषजभ साभफकभा 
नाऩन्सा हुやदग फाटो जभनई नाऩन्सा बएको काठभाडं षज्रा सीताऩाइरा गा.वि.स.िडा नं.4 
वक.नं.317 य 244 को सािवजभनक फाटोको ज्गा अभतरभण गयी घय भनभावण गयेको अि्था 
देषखन आमो । अतः ज्गा (नाऩजाやच) ऐन, 2019 फभोषजभ साभफकभा नाऩन्सा हुやदा फाटो 
जभनई नाऩन्सा बएको काठभाडं षज्रा सीताऩाइरा गा.वि.स िडा नं. 4 को वक.नं. 317 य 
244 को सािवजभनक फाटो वकिा नं.464 य 465 फाट अभतरभण गयी ्मषतरे घय फनाई 
फसोिास गयी आएको ज्गा दतावका स्फ्धभा साभफक नाऩी फभोषजभको उत वक.नं.317 य 
244 को फाटोको ज्गा हार नाऩन्सा बएको ऩनुः नाऩी फभोषजभको के कुन ज्गासやग 
भब्न े हो < भबडाई उत ज्गा, ज्गा (नाやऩजाやच) ऐन, 2019 को दपा 6ग फभोषजभ ऩनुः 
नाऩी फभोषजभको ज्गाराई सािवजभनक फाटो जनाई नेऩार सयकायका नाभभा दताव गयी सो को 
जानकायी आमोगभा ऩठाउनका राभग भारऩोत कामावरम, करंकीराई रेखी ऩठाइएको ।   

(6) षज्रा भकिानऩयु, भस्नेयी गा.वि.स. िडा नं.८ ष्थत वक.नं.१५ को ऺे.प.१२–१३–० योऩनी 
भनजी गठुी ज्गा भषुतनाथ ऩयुीरे याधाकृ्ण ऩा्माराई भफरी गयी धभव रोऩ गयेकोरे उत 
ज्गा अदारतफाट बएको भनणवम फभोषजभ कामभ गयी ऩाउや बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा भस्नेयी गा.वि.स. िडा नं.८ ष्थत वक.नं.१५ को ऺे.प.१२–१३–० योऩनी भनजी गठुी 
ज्गा सुु  नाऩीभा ज्गाधनी भहरभा खारी, भोही भहरभा का्छीनानी कभनी य वकसानको 
भहरभा मो गठुीको ज्गा भह्त भषुतनाथराई भतयो बयो गयी खाएको बनी नाऩन्सा कामभ 
यहेकोभा भभभत २०३२।१।१६ भा य.नं. 6193 फाट भोही मथाष्थभतभा याखी भषुतनाथ 
ऩयुीरे याधाकृ्ण ऩा्माराई भफरी गयेको ऩाइमो।ज्गा भफरीको ऩारयत भरखतफाट धभवरोऩ हनु 
गएकोरे फदय गयी ऩाउや बनी यभेश ऩयुीरे रभरतऩयु षज्रा अदारतभा भदुा ददई उत 
अदारतफाट भभभत 2039।4।32 भा िादी दाफी ऩ ु् न ेगयी पग सरा बएको य सो पग सराराई 
फागभती अचर अदारत य भ्मभाचर ऺेरीम अदारतफाट भभभत २०४१।८।२६ को 
पग सरारे सदय गयी भारऩोत कामावरम, भकिानऩयुको य.नं. ६१९३ भभभत २०३२।१।१६ 
गतेको याजीनाभा ऩारयतफाट याधाकृ्ण ऩा्माको नाभभा कामभ यहेको उत ज्गा फदय बई 
यभेश ऩयुीको नाभभा रे्ता कामभ गने गयी पग सरा बएको ऩाइमो।सोही पग सराको आधायभा 
भारऩोत कामावरम, भकिानऩयुको भभभत २०४२।११।२१ को भनणवम वट्ऩणीरे उत वक.नं. 
१५ को ज्गा याधाकृ्ण ऩा्मा ऩडडेरको रे्ता कटा गयी यभेश ऩयुीको नाभभा कामभ बएको 
य भोही का्छीनानी कभनीका नाभभा मथाित यहेको देषखमो।भारऩोत कामावरम, भकिानऩयुफाट 
यभेश ऩयुीको नाभभा वक.नं. १५ को ज्गाको रे्ता कामभ गने कामव सやगसやगग याधाकृ्ण 
ऩा्माको नाभभा कामभ रे्ता खायेज गनुवऩनेभा खायेज नगयी मथाष्थभतभा याषखएको कायण 
भनज याधाकृ्ण ऩा्मारे २०५३ सारभा य.नं. 7516 को भरखत अंशि्डाफाट वकिाकाट 
बई आ्ना ६ बाइ छोयाहाराई ि्डा गरयददएकोरे छोयाहाको नाभभा वक.नं. 81 देषख 88 
स्भको रे्ता कामभ हनु गएको ऩाइमो।भनज याधाकृ्ण ऩा्माका छोयाहारे भभभत 
२०६६।८।१२ गतेका ददन य.नं. 1615 (घ) देषख १६२२ (घ) स्भको ऩारयत 
भरखतफाट सिुर का्रेराई भफरी गरयएको कायण दोहोयो रे्ता कामभ हनु गएको देषखमो । 



    244 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

भ्मभा्चर ऺेरीम अदारत, काठभाडंको भभभत २०४१।८।१६ को पग सरा कामाव्िमनको 
रभभा भारऩोत कामावरम, भकिानऩयुको भभभत २०४२।११।२१ को वट्ऩणी भनणवमफाट 
यभेश ऩयुीको नाभभा रे्ता कामभ गने कामव गरयसकेऩभछ याधाकृ्ण ऩा्माको नाभभा कामभ 
यहेको रे्ता खायेज गनुवऩनेभा खायेज नगयी मथाष्थभतभा याखेका कायण दोहोयो रे्ता कामभ 
हनु गएको कामव रवुटऩूणव देषखमो। अतः भरुकुी ऐन यषजरेशनको भहरको ३४ नं. भा “दोहोयो 
भरखत बएकोभा ऩवहरो यषजरेशन बएको भरखत जेठो ठहछव” बने कानूनी ्मि्था यहेको य 
भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा ७(३) भा “दोहोयो दताव हनु गएकोभा भारऩोत कामावरमरे 
आि्मक जाやचफझु गयी सो कुया स्माई दताव कामभ गनव स्नेछ” बने कानूनी ् मि्था 
यहेकोरे सो फभोषजभ दोहोयो रे्ता स्माउन े ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७२।१२।२४ को भनणवमानुसाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारम, काठभाडंभा रेखी 
ऩठाइएको। 

(7) नाऩी कामावरम, चाफवहरका नाऩी अभधकृत याभविनम कुभाय भसंहरे काठभाडं, जोयऩाटी 
गा.वि.स.िडा नं.७क वक.नं.४६२ को ्मषतको नाभको ज्गाभा सयकायी सािवजभनक ज्गा 
सभेत कामभ गरयएको हुやदा कायफाही गयी ऩाउや बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा ज्गा 
(नाऩजाやच) ऐन, २०१९ फभोषजभ साभफकभा नाऩ न्सा बई सेयप राभा सभेतको नाभभा दताव 
यहेको का.षज. जोयऩाटी गा.वि.स. िडा नं.७क वक.नं.४६२ ऺेरपर ५–२–०–० ज्गा भफरी 
वितयण हुやदग फाやकी यहेको १–२–०–० ज्गा ऩनुः नाऩी फभोषजभ हार साभफक गयी रे्ता 
अयािभधक गयी ऩाउや बनी सेयप राभा सभेतरे भारऩोत कामावरम, चाफवहरभा भभभत 
२०६७।४।१७ भा भनिेदन ददएकोभा २०६४ सारभा बएको ऩनुः नाऩजाやच फभोषजभ कामभ 
बएको का.षज. जोयऩाटी गा.वि.स. िडा नं.७ भसट नं.१०२–०९९०–१६ वक.नं.१०५ ऺेरपर 
७९९.९० िगव भभटय ज्गाभ्मे वकिाकाट गयी वक.नं.१९५ ऺेरपर ७३१.३४ िगव भभटय य 
ऐ.ऐ. भसट नं.१०२–०९९०–११ वक.नं.१५७ ऺेरपर १३५७.३० िगव भभटय ज्गाभ्मे 
वकिाकाट गयी वक.नं.१९८ ऺेरपर ३९.७५ िगव भभटय सभेत ज्भा ऺेरपर ७७१.०९ 
ि.भी. ज्गा भारऩोत कामावरम, चाफवहरको भभभत २०६७।८।१९ को भनणवमफाट भनज सेयप 
राभा सभेतको नाभभा साभफक नाऩी फभोषजभको ज्गाब्दा करयफ ०–५–३–२ फढी ज्गा हार 
साभफक गयी ज्गाधनी दताव रे्ता कामभ गयेकोभा दषऺण तथा ऩषिभतपव  यहेको ्मषत 
विशेषको ज्गाफाट ऺेरपर ०–४–३–० य उियतपव को ज्गाफाट ऺेरपर ०–१–०–२ सभेत 
ज्भा ऺेरपर ०–५–३–२ योऩनी ज्गा फ्न गएको देषखमो।्मषत विशेषको ज्गाफाट फ्न 
गएको तपव  भनज सेयप राभा सभेतको नाभभा हार साभफक गने भनणवम गनुव अगाभड नग ऩषिभ य 
दषऺणतपव  यहेका सやभधमाय ज्गाधनीरे आ्नो ज्गा दताव गयाइसकेको बने ्महोया नाऩी 
कामावरम, चाफवहरको भभभत २०६७।6।5 को विियण खरुाइएको ऩरफाट देषखएकोरे 
्मसतपव  केही गरययहनऩुने देषखएन।फाटोतपव को ज्गा फढेको स्फ्धभा उत वक.नं.४६२ को 
उियतपव  यहेको कुरोको ज्गाको चडडाइ ऩषिभतपव  ५ वपट, फीच बागभा ७ वपट य ऩूिवतपव  
६ वपट यहेकोभा हार नाऩी फभोषजभ कामभ यहेको फाटोको ज्गाको ऩषिभतपव  १८.१० 
वपट फीच बागभा १७.९ वपट य ऩूिवतपव  १७.०० वपट यहेको देषखएकोरे साभफक य हारको 
न्साराई तरुना्भक ाऩभा अ्ममन गदाव साभफक कुरोको ज्गाको चडडाइ हार फाटोभा 
ऩरयणत हुやदाको अि्थाभा घटेको देषखएन। साथग नाऩी विबाग, मोजना तथा अनगुभन शाखाको 
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च.नं.१७० भभभत २०७१।६।६ को ऩरभा “साभफक २०१९ सारको सेटराइट इभेज, साभफक 
२०२१ सारको न्साफाट तमाय न्साभा ऩनुः नाऩजाやच बग तमाय बएको न्साराई भबडाई 
हेदाव एक आऩसभा भबडेको नदेषखएको साथग २०२१ सारको नाऩी य ऩनुः नाऩीफाट तमाय 
न्साको अि्था सभेत एक आऩसभा भभरेको देषखएन।भाषजवनको फाटो साभफक जोयऩाटी ७क 
को तपव फाट न्फयी भसभाना फाहेक फाटो एक आऩसभा नभब्न,े साभफकभा रमोग गरयएको 
रविभध, नाऩजाやच कामवभा रमोग बएभा त्कारीन उऩकयण, बडगोभरक अि्था, विभबन चयणभा 
रेस बई कामभ बएको भसभानाको आधायभा बएको बोगफाट भसषजवत राविभधक सभ्मा बएको 
्महोया ओबय्माऩ न्साफाट देषखएको, अष्थय अि्थाभा राविभधक तडयतरयकाफाट र्याउन े
अि्था नयहेको य साभफक न्सा ऩनुः नाऩीफाट तमाय न्साभा हफुह ुओबय्माऩ हनु स्न े
अि्था नयहेको हुやदा उत वकिाभा सयकायी सािवजभनक ज्गा घसेुको बनी वकटानी गनव 
राविभधक ाऩभा कदठनाइ बएको” बनी रेखी आएकोभा हारको नाऩी फभोषजभ कुरोको 
ज्गाको चडडाइ साभफकब्दा फढेको अि्थाभा साやधभा यहेको ्मषत विशेषको ज्गा घटेको 
अि्था वियभान यहनऩुनेभा सेयप राभा सभेतको नाभभा यहेको ज्गाको चडडाइ सभेत फढेको 
अि्था यहेको, साभफक नाऩी फभोषजभ ्मषतको नाभभा कामभ यहेको ज्गाको रामर चेक 
गदाव सभेत वक.नं.४६२ को ज्गाको ऺेरपर १–२–०–० योऩनी नग यहेको त्म अनसु्धानका 
रभभा बएको ्थरगत रभतिेदनफाट देषखएको, नाऩी विबागफाट रात राविभधक रभतिेदन 
सभेतको आधायभा २०२१ सारको नाऩी य ऩनुः नाऩीफाट तमाय बएको न्सा एक आऩसभा 
नभभरेको बनी रेखी आएको य नाऩी कामावरम, चाफवहरफाट रात भभभत २०६९।४।५ को 
ओबय्माऩ न्सा सभेतको आधायभा उत वक.नं.४६२ को ज्गाको उियतपव  यहेको कुरोको 
ज्गाको चडडाइ न्साभा बएको चडडाइब्दा फढी नग यहेको ्ऩट हनु आमो।अतः सयकायी 
तथा सािवजभनक ज्गा य ्मषत विशषेको नाभभा यहेका ज्गा साやधभा यहेका य सो दिुग 
ज्गाहा फढेको अि्थाभा ्मषतको ज्गा साभफक न्सा फभोषजभ कामभ गयी सो फाहेकको 
ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनुवऩनेभा ्मषतको नाभभा दताव यहेको साभफक 
न्साब्दा उियतपव  यहेको नेऩार सयकायको नाभभा दताव गनुवऩने अि्थाको ऺेरपर ०–१–०–
२ योऩनी साभफक कुरोको सयकायी ज्गा ऩनुः नाऩी फभोषजभ ्मषतको नाभभा दताव हनु 
गएको अि्था देषखमो।म्तो अि्थाभा भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा २४ को उऩदपा (२) 
भा “कसगरे मो दपा राय्ब हनुबु्दा अषघ िा ऩभछ कुनग सयकायी िा सािवजभनक ज्गा ्मषत 
विशेषको नाभभा दताव गयी आिाद गयेकोभा ्म्तो दताव ्ितः फदय हनुछे।्म्तो ज्गाको 
्मषत विशेषका नाभभा यहेको दताव रगत सभेत भारऩोत कामावरम िा नेऩार सयकायरे 
तोकेको अभधकायीरे कटा गनेछ” बने ्मि्था यहेकोभा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
गनुवऩने अि्थाको उ्रेषखत ऺेरपर ३९.५ ि.भभ. अथावत ०–१–१–० ज्गा सयकायको 
नाभभा गने रमोजनका राभग साभफक न्सा फभोषजभको ्मषतको ज्गा ्मषतको नाभभा 
कामभ गयी फाやकी यहेको ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनेतपव  आि्मक ्मि्था 
गनुव गयाउन ुऩनेभा सो फभोषजभको ्मि्था हारस्भ हनु सकेको अि्था यहेको नदेषखएको 
हुやदा उ्रेषखत अि्थाभा उ्रेख बए फभोषजभको ्मि्था ३ भवहनाभबर गयी गयाई सोको 
जानकायी सभेत ऩठाउन आमोगको भभभत २०७२।१२।३० को भनणवमानसुाय भहाभनदेशक नाऩी 
विबागराई रेखी ऩठाइएको।   
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(8) याभेछाऩ षज्रा कठजोय गा.वि.स. िडा नं.३(क) वक.नं.487 को ऺेरपर 0-14-0-0 
ज्गाभ्मेफाट वक.नं. ५०२ ऺेरपर 0-4-0-0 ज्गा याजीनाभा ऩारयत गयी भरई बोगचरन 
गदれ आएकोभा उत वक.नं. सभेत न्साफाट भेटाई भेयो ्िाभभ्िफाट हटाउने कामव नाऩी 
कामावरम याभेछाऩका कभवचायीहा सभेतको भभरेभतोफाट बएको बने सभेतका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा ज्गा (नाऩ जाやच) ऐन, २०१९ फभोषजभ नाऩजाやच हुやदा याभेछाऩ षज्रा, 
कठजोय गा.वि.स. िडा नं. ३(क), वक.नं. ४६ कामभ बई नाऩन्सा बएको ज्गाको न्साभा 
रामर चेक गदाव ऺेरपर ५–१–०–० योऩनी देषखएको ज्गाको वप्ड फकुभा ऺेरपर ७–८–
३–३ योऩनी जभनई नाऩन्सा बई रोकफहादयु ख्काको नाभभा ज्गाधनी दताव रे्ता कामभ 
बएको देषखमो।सो वक.नं ४६ को ऺे.प.7-8-2-3 ज्गाभ्मे ऺे.प.०–२–०–० ज्गा भभभत 
२०४४।८।१७ भा धनफहादयु रे┌राई भफरी गदावको सभमभा सभेत रामर चेक गयी 
वकिाकाट गदाव न्सा फभोषजभ िा्तविक ऺेरपर ५–१–०–० कामभ हनुऩुनेभा न्साभा 
बएको ज्गाब्दा ऺेरपर ०–२–३–१ योऩनी फढी कामभ हनुे गयी ऺेरपर ५–३–३–१ योऩनी 
कामभ गयी वकिाकाट बएको देषखमो।मसऩभछ ऩभन उत वक.नं. ४६ वकिाकाट बई 
रोकफहादयु ख्काको नाउभा फाやकी यहेको वक.नं. ३६५ को ज्गा वकिाकाट गयी विभबन 
्मषतको नाभभा विभबन भभभतभा हक ह्ता्तयण हुやदाको सभमभा सभेत न्साभा बएको 
िा्तविक ऺेरपर अनसुायको ्रट यषजरय तथा ज्गाधनी दताव रे्ताभा सधुाय नगयी हक 
ह्ता्तयण हुやदग गएको, हक ह्ता्तयण बएको भरखत फभोषजभ वकिाकाट गयी न्साभा भसी 
बनुवऩनेभा भसी नबयी ऩेष्सररे भार वकिाकाट गरयएको य मसयी वकिाकाट हुやदग आएको 
न्साको आधायभा वक.नं. ४८७ ऺेरपर ०–१४–०–० योऩनी ज्गाको वकिाकाट गयी कामभ 
हनु आएको वक.नं. ५०२ ऺेरपर ०–४–०–० ज्गा चतयुफहादयु थाऩा भगयका नाभभा कामभ 
हनु आएको देषखमो । 

हक ह्ता्तयण हनुे ज्गा य ज्गाधनीकग  नाभभा फाやकी यहने ज्गाको ऺेरपर ऩु् ने नऩु् ने 
के हो ? र्मेक कायोफायको सभमभा रामर चेक गनुवऩनेभा सो नगयी राऩयफाहीऩूणव तरयकारे 
वकिाकाट बएका कायणफाट उ्रेषखत सभ्माको भसजवना हनु गएको देषखएकोरे वकिाकाट 
गने कामवभा संर्न कभवचायीहारे अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा ३ को देहाम ख्ड (छ) फभोषजभ जाभनजानी आ्नो ऩदको रकृभत अनसुाय ऩारना गनुवऩने 
ऩदीम कतव् म ऩारन नगयी अनषुचत कामव गयेको देषखए ताऩभन उत कामवभा संर्न 
कभवचायीहा अभभन बोरारसाद दाहार, अभभन भाधिरसाद ब्डायी य टोरी रभखु कभरभान 
जोशी य अभभन याभफहादयु याम रभशः भभभत २०५१।२।२९, २०५९।१०।१२ य 
२०४९।७।२८ य २०६६।१।२५ भा अिकाश बगसकेको बने देषखएकोरे भनजहारे गयेको 
अनषुचत कामवतपव  उऩमुवत कभवचायीहाराई हार कुनग कायफाही गनव स्ने अि्था यहेको 
देषखएन।साथग नाऩी कामावरम, याभेछाऩफाट मसयी कामभ बएका वकिास्फ्धी सभ्मा 
सभाधानका भनभभि नाऩी कामावरम, याभेछाऩको भभभत २०७१।३।१८ को ऩरफाट नाऩी 
विबागभा भनदेशन भाग बएकोभा “साभफक ज्गाधनी रोकफहादयु यहेको वकिाफाट ऩारयत 
भरखत फभोषजभ भभभत २०५७।२।२५ भा वकिाकाट बई कामभ वक.नं. का ज्गाधनी य 
रोकफहादयुराई कामावरमफाट न्साभा ऺेरपर घटी बएको विषमभा जानकायी गयाई सोही 
्महोया भारऩोत कामावरम, याभेछाऩराई रेखी ऩठाउनकुा साथग रवुट गने कभवचायीको ऩवहचान 
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गयी कभवचायीराई कायफाहीको राभग रवरमा अगाभड फढाउन ु हनु” बनी नाऩी विबागफाट 
ददइएको भनदेशन सभेत ्ऩट एिं उऩमुवत सभ्मा सभाधान हनुे खारको यहेको देषखएन अतः 
उ्रेषखत वक.नं.को ज्गाहाको न्सा सधुायका विषमभा नाऩी विबागफाट रचभरत कानून 
फभोषजभ आि्मक एिं उऩमतु भनणवम भरई तीन भवहनाभबर सभ्मा सभाधान गनव य हक 
ह्ता्तयणको अि्थाभा वकिाकाट गनुवऩने कुनग ऩभन वकिा (नाऩी फभोषजभको साभफक वकिा 
िा वकिाकाट बई कामभ बएको वकिा) को वकिाकाट गनुव अगाभड रामर चेक गयेय भार 
भसी नउ्न ेगयी वकिाकाट गने ्मि्था गयी गयाई सोको जानकायी आमोगभा सभेत ऩठाउन े
्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।१२।३० को भनणवमानसुाय भहाभनदेशक, नाऩी 
विबागराई रेखी ऩठाइएको।   

(9) बभूभसधुाय कामावरम, काठभाडंफाट हदफ्दीभा योका यहेको साभफक का.भ.न.ऩा. िाडव नं. २३ 
(घ) वक. नं. १५५ ऺेरपर १–१५–० ज्गा भबडी नमाやF नाऩी हुやदा कामभ का.भ.न.ऩा. िाडव 
नं. ४ भसट नं. 0९८३–२३ वक. नं. १९६ को ऺेरपर ६६८.९३ य भसट नं. 0९८६–२२ 
वक. नं. २० को ऺेरपर ४९३.८० ि. भभ. ज्गा ज्गाधनीको नाभतनी फहुायी उषायाजे 
याणाको नाभभा दताव, नाभसायी गयेको बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात  हुやदा 
बभूभसधुाय कामावरम, काठभाडंफाट भभभत २०५० पा्गणु २ गते बएको हदफ्दी छानभफन 
भनणवम फभोषजभ यानी सयरादेिी याणा य ऩशऩुती स्शेय ज.फ.या. को बभूभसधुाय कामावरम, 

काठभाडंफाट भभभत २०५० पा्गणु २ गते बएको हदफ्दी छानभफन भनणवम फभोषजभ 
आपूखसुी गनव ऩाउने गयी यान ऩाउने ठहय भनणवम बएका ज्गाहा फाहेक बभूभस्फ्धी ऐन, 

२०२१ फभोषजभ उत भनणवम अनसुाय रात गरयएका काठभाडं षज्रा, का.भ.न.ऩा. िाडव नं. 
२३ (द) वक. नं. ७८ ऺेरपर ३–११–०, बतऩयु षज्रा, गु् ड ुिाडव नं. ४ वक. नं. ६१३ 
ऺेरपर ०–१०–२, वक. नं. ३५८ ऺेरपर ०–८–०, वक. नं. ५१५ ऺेरपर ०–४–०, वक. नं. 
३४२ ऺेरपर १–४–०, वक. नं. ५१७ ऺेरपर ०–१–१, वक. नं. ३४३ भ्मे ऩूिवफाट 
ऺेरपर ०–७–०, वक. नं. ३४४ ऺेरपर ०–१०–०, वक. नं. ३४८ ऺेरपर ०–६–०, वक. नं. 
३७७ ऺेरपर ०–३–१, वक. नं. ४५१ ऺेरपर ०–८–१, वक. नं. ४५२ ऺेरपर ०–३–०, ऐ. 
ऐ. िाडव नं. ५ वक. नं. ४०९ ऺेरपर ४–१–०, षज्रा बतऩयु, दभधकोट िाडव नं. ७ (ख) वक. 
नं. ८५६ ऺेरपर ०–१–२ ज्गाहा रचभरत बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ फभोषजभ नेऩार 
सयकायको नाभभा दताव रे्ता कामभ गनव य फाやकी काभ भनमभानसुाय ऩूया गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७३।२।११ को फगठकको भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था 
भ्रारमराई सझुाि रेखी ऩठाइएको।   

(10) काठभाडं षज्रा, साभफक चाफवहर िडा नं. ८ (क) वक.नं.२४ ऺेरपर ०–६–१–० को 
ज्गाधनी शा्तयन शायरे सयकायी, सािवजभनक ज्गा घसुाई नमाや नाऩीभा नगय-७ भसट 
नं.१०२७–१७ वक.नं.२१ य २२ ऐ भसट नं.१०२७–२२ वक.नं.१४९ को ऩूया ज्गा कामभ 
गयेको य उत घसुाएको सयकायी ज्गा सयकायी तथा सािवजभनक ज्गा संयऺणस्फ्धी 
उ्च्तयीम आमोगको रभतिेदनफाट योका यहेकोभा योका पुकुिा गयी वहनाभभना गनव रागेको 
बने उजयुी स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा काठभाडं षज्रा साभफक चाफवहर िडा नं.८(क) 
वक.नं.२४ ऺेरपर ०–६–१–० ज्गा शा्तयन शायको नाभभा दताव यहेको देषखमो।साथग उत 
ज्गा भबडाई नमाや नाऩीभा कामभ नगय ७ भसट नं. १०२७–१७ वक. नं. २१ भा ०–४–१–१ 
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वक. नं. २२ भा ०–२–३–२ वक. नं. १४९ भा १–७–३–३ कामभ बएको देषखमो।सयकायी तथा 
सािवजभनक ज्गा संयऺण स्फ्धी उ्च ्तयीम आमोगको रभतिेदनफाट साभफकको सयकायी, 
सािवजभनक ज्गा घसुाई नमाや नाऩीभा रे्ता ऩजुाव कामभ गयेकोभा नगय-७ भसट नं. १०२७–
१७ वक. नं. २१ भा ०–0–३–३ वक. नं. २२ भा ०–२–२–० वक. नं. १४९ भा १–५–२–० 
ज्गा योका यहेको देषखमो। सयकायी तथा सािवजभनक ज्गा संयऺणस्फ्धी उ्च्तयीम 
आमोगको रभतिेदन फभोषजभको योका पुकुिा स्फ्धभा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोगको भनणवम, छाऩ, द्तखत वकते गयेकोभा सो वकते कामवभा संर्न ्मषतहाभाभथ सयकायी 
छाऩ, द्तखत वकते भदुा 20७२।५।६ भा दामय बग काठभाडं षज्रा अदारतभा विचायाधीन 
यहेको सभेत देषखमो।नाऩी कामावरम, चाफवहरको ऩ.सं. ०७०÷७१ च.नं.३३२३ भभभत 
२०७१।२।२० को ऩरफाट खरुाई आएको हार साभफक ओबय्माऩ रेस फभोषजभ साभफक 
चाफवहर िडा नं.८(क) वक.नं.२४ ऺेरपर ०–६–१–० ज्गा नमाや नाऩीभा कामभ नगय-७ 
भसट नं.१०२७–१७ वक. नं. १४९ भबर भार ऩने देषखंदा उत वकिाभ्मे ओबय्माऩ रेस 
फभोषजभको साभफक चाफवहर िडा नं.८(क) वक.नं.२४ को ज्गा फाやकी याखी वक.नं. 149 
को अ्म ज्गा य वक. नं. २१ य वक.नं. २२ को  ऩूया ज्गा साभफकको सयकायी, सािवजभनक 
ज्गा देषखंदा उत ज्गाहा नेऩार सयकायको नाभभा भनमभानसुाय दताव रे्ता कामभ गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।११ को फगठकको भनणवमानसुाय बभूभसधुाय तथा ्मि्था 
भ्रारमराई सझुाि रेखी ऩठाइएको ।  

(11) मस आमोगभा साझा मातामात सहकायी सं्था भरभभटेडको अ्मऺ कनकभणी दीषऺतका उऩय 
ऩयेको स्ऩषिस्फ्धी उजयुीभा अनसु्धान तथा तहवककात हुやदा ्िगीम यानी जगद्फा 
कुभायीदेिी याणाका नाभभा रभरतऩयु षज्रा ऩु् चोकष्थत रीदयफाय रीभहर या्ऩ 
क्ऩाउ्डभबरको ऺेरपर ४२५–८–१ योऩभन ज्गाहा दताव बई बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ 
रागू हनुऩूुिव नग केही ज्गा विभबन ्मषतहाको नाभभा हक ह्ता्तयण बएकोभा बभूभस्फ्धी 
ऐन, २०२१ रागू बएऩभछ रीदयफाय रीभहर, रभरतऩयु अ्तगवत ऺेरपर ११७–०–० योऩनी 
ज्गाको सभेत ७ नं. पाやटफायी बभूभसधुाय कामावरम, रभरतऩयुभा भनज ्िगीम यानी जगद्फा 
कुभायीदेिी याणाका तपव फाट ऩेश बएको देषखमो । भनजको नाभभा षज्रा बभूभसधुाय कामावरम, 

रभरतऩयुफाट भभभत २०२२।११।१४ भा ऩेश बएको पाやटिायी स्फ्धभा कायफाही बई 
ज्भा योऩनी ५९८–१२–१–२ य भफगाहा ११–४–१ को हकदाय ऩरयिाय भनज यानी जगद्फा १ 
जना भार बएकोरे हदफ्दीब्दा फढी ज्गा योऩनी ४४४–१२–१–२ नेऩार सयकायरे रात गने 
गयी भभभत २०२२।१०।२५ को भ्जयुी कागज फभोषजभ अनसूुची–८ भा रकाषशत बएको य 
फाやकी १५४ योऩनी एिं ११–४–१ भफगाहा भनजरे यान ऩाउने गयी भनजरे ऩेश गयेको ७ नं. 
पाやटिायी रगतको आधायभा भनणवम बएको देषखमो।  
उऩयोत फभोषजभ काठभाडं उऩ्मकाभबर यान ऩाउन े ५८ योऩनी ज्गा रभरतऩयु षज्रा, 
त्कारीन रभरतऩयु नगय ऩंचामत िडा नं.३ज वक.नं.८७, ८८, ८९, ९४, ११०, १११, ११३, 

३९, ४५, ४६, ५९, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७८ का ज्गाहा 
यान ेय अा छो्ने बनी भनज ्िगीम यानी जगद्फा कुभायीदेिी याणारे भभभत २०२८।३।१ 
भा षज्रा बभूभसधुाय कामावरम, रभरतऩयुभा पाやटिायी ऩेश गयेकोभा छा्ने बभनएका ज्गाहा 
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भफरी बएकोभा मथाथव खरुाउन बभूभसधुाय कामावरम, रभरतऩयुफाट भभभत २०२९।१२।२७ भा 
्िगीम यानी जगद्फा कुभायीदेिी याणाको नाभभा ्माद जायी बएको देषखमो। 

सो स्फ्धभा भनज ्िगीम यानी जगद्फा कुभायीदेिी याणारे भभभत २०३०।१।२१ भ 

बभूभसधुाय कामावरमभा खरुाउदा, यान ेज्गा फाहेकको र.ऩ.ुन.ऩ. िडा नं.३ (ज) वक.नं. ८०, 

८१, ८२, ८३, ८४ य ८५ ज्गाहा भभभत २०१८।३।२० को याजीनाभा फभोषजभ ऩाटन 
करेजराई च्दा ्िाऩ ददइएकोभा दा.खा. बई नसकेकोरे ऩभछ नाऩीको न्फय खरुाई दा.खा. 
बएको हुやदा रे्ताभा कटी बएको य बभूभसधुाय राग ुहनुबु्दा ऩवहरेकग  भरखत बएको हुやदा ज्गा 
भछऩाउने भनमतरे सो कामव नगयेको साथग रभरतऩयु न.ऩा. ३(घ) वक.नं.१, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, 

१०, ११, १२, १५, २३, २५, २८, २९, ३२ य ३४ को ज्गा ऩभन मसग कामावरमको 
२०२५।५।२६ को भनणवम फभोषजभ साझा सं्थाको नाभभा गएको य रभरतऩयु न.ऩा३(घ) 
वक.नं.१७ को ज्गा बभूभसधुाय रागू हनुबु्दा ऩवहरा नग गामरी देिीका नाभभा फकस ऩर 
ददएकोभा सो ज्गा ऩभन नाऩीभा जोताहारे जगद्फा कुभायीकग  नाभभा नऩाई ददएकोरे ऩभछ मसग 
कामावरमको २०२५।१०।१८ को भनणवम फभोषजभ भनज गामरीदेिीको नाभभा दा.खा. बग 
गएको हो । कानूनको फषखवराऩ गने तथा हदफ्दी ज्गा दफाउन ेभछऩाउने रमन गयेको होइन 
बने ्महोयाको कागज बभूभ रशासन कामावरम, रभरतऩयुभा गयेको। सो स्दबवभा भभभत भभभत 
२०२३।४।१६ भा र.ऩ ुन.ऩा. िडा नं.३ज वक.नं.८७, ८८, ८९, ९४, ११०, १११, ११३, 

३९, ४५, ४६, ५९, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७८ सभेतका 
वकिाफाट ज्भा योऩनी ५८–०–० यान ेबनी कागज गये भतुाविकका वकिाहा भनजको नाभभा 
कामभ यहने य सो ब्दा फाやकी हदफ्दी नाघेका य रे्ता कामभ हनु फाやकी यहेका ज्गा जभत 
ऩभछ ऩिा रा्नेस्भका सफग ज्गाहा कानून फभोषजभ रात गने बनी भभभत २०३०।१।२२ 
भा भनणवम ऩचाव बएको देषखमो ।मसयी बभूभ रशासन कामावरम, रभरतऩयुको भभभत 
२०३०।१।२२ को भनणवम ऩचाव सभेतको आधायभा भनज जगद्फा कुभायीदेिी याणारे 
ज्गािाराको हगभसमतरे यान ऩाउने अभधकतभ हदफ्दीब्दा फढी बई बभूभस्फ्धी ऐन, 

२०२१ को दपा १५ फभोषजभ नेऩार सयकायरे रात गने ज्गाभ्मे रभरतऩयु षज्रा 
रभरतऩयु न.ऩा. िडा नं.३ (ज) वक.नं.८६ को ऺेरपर ५–३–३–० योऩनी य वक.नं. ९७, ९८ 
य ९९ को ज्गाको हारस्भको ष्थभतराई हेदाव विभबन भभभतका भरखतफाट वकिाकाट गयी 
हक ह्ता्तयण सभेत बई हार देहाम फभोषजभका ्मषतहाका नाभभा ज्गाधनी दताव रे्ता 
कामभ यहेको देषखमो M 
(क) होटर ओएसीस रा.भर. ऩु् चोकको नाभभा वक.नं.१५६ ऺेरपर योऩनी ०–१०–०–०,  

वक.नं.२०७ ऺेरपर योऩनी ०–३–०–०, वक.नं.२९८ ऺेरपर योऩनी ०–१–३–०, 
वक.नं.९७ ऺेरपर ०–१–०, वक.नं.९८ ऺेरपर ०–०–२, वक.नं.९९ ऺेरपर २–५–२ 

(ख) कु्दभषण आददको नाभभा वक.नं.२०६ ऺेरपर योऩनी २–८–०–०। 

(ग) कनकभषण आददको नाभभा वक.नं.२९९ ऺेरपर योऩनी १–१३–०–०। 

कुर ज्गाः ७–१०–३–० 

्मसग गयी बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ फभोषजभ हदफ्दी छानभफनको रभभा ्िगीम यानी 
जगद्फा कुभायीदेिी याणारे भभभत २०३०।११।२१ भा बभूभ रशासन कामावरम, रभरतऩयुभा 
गरयददएका कागजभा रभरतऩयु न.ऩा. िडा नं. ३ज को वक.नं. ८०, ८१, ८२, ८३, ८४ य ८५ 
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को ज्गाहा भभभत २०१८।३।२० को याजीनाभा फभोषजभ ऩाटन करेजराई च्दा ्िाऩ 
ददएको बनी उ्रेख बएकोभा उत ज्गाहा उत भभभतभा ऩाटन करेजराई कुनग भरखत 
ऩारयत गयेको नबई उऩयोत वकिाहाको हारको ष्थभतराई हेदाव भन्नानसुाय दताव कामभ 

यहेको ऩाइमो । 

(क) वक.नं. ८० ऺेरपर ०–२–०–०, वक.नं. ८१ ऺेरपर ०–९–०–०, वक.नं. ८३ 
ऺेरपर ०–१२–०–०, वक.नं. ८४ ऺेरपर ०–०–२–०, वक.नं. ८२ ऺेरपर ३–६–
०–०, वक.नं. २५३  ऺेरपर १–१०– १–०, वक.नं. ८२ ऺेरपर ३–६–०–०, 
वक.नं. २५२, ऺेरपर २–१–२–०, य वक.नं.  ८५ ऺेरपर ०–४–२–० को ज्गा 
भदन ऩयु्काय ऩु् तकारमको नाभभा गयी  कुर ज्गाः ५–२–०–० यहेको ऩाईमो । 

्मसग गयी षज. रभरतऩयु ऩु् चोक फ्ने कभरभणी आददरे भभभत २०२१।१०।२६ भा ७ नं. 
पाやटिायी ऩेश गदाव आ्नो नाउやभा १२ योऩनी ज्गा भार कामभ यहेको देखाई ७ नं. 
पाやटिायी ऩेश गयेकोभा भनजको नाउやभा उत सभमभा पाやटिायीभा उ्रेख बए फाहेकका रकुाई 
भछऩाई रभरतऩयु न.ऩा. ३(ज) वक.नं.७४ ऺेरपर २–०–०–०, वक.नं.९० ऺेरपर ०–४–१–०, 
वक.नं.९१ ऺेरपर २–४–०–०, वक.नं.९३ ऺेरपर ०–८–०–० गयी कुर ज्गा ५-०-१-० 
सभेत दताव कामभ यहेको ऩाईमो । 

मसयी हदफ्दीब्दा फढी बग नेऩार सयकायरे रात गनुवऩने अि्थाको ज्गा ्मषत विशषेको 
नाभभा दताव बई हक ह्ता्तयण सभेत बएको अि्था य ज्गािाराको हगभसमतरे बभूभस्फ्धी 
भनमभहा, २०२१ को ७ नं. अनसूुची फभोषजभ पाやटिायी ऩेश गनुवऩने दावम्ि यहेको 
ज्गािारारे सो पाやटिायीभा नदेखाई रकुाएको अि्थाको ज्गाको विषमभा कायफाही गयी 
भनणवम भरनका राभग बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ तथा बभूभ ्फ्धी भनमभहा, २०२१ फभोषजभ 
बभूभसधुाय कामावरमराई तोकेको देषखमो । 

अतः भाभथ उ्रेख गरयएका त्म य कानूनका आधायभा यानी जगद्फा कुभायीदेिी याणारे 
बभूभसधुाय कामावरमको भभभत २०३०।१।२२ को भनणवमानसुाय आ्नो ्िइ्छारे त्कारीन 
री ५को सयकायको नाभभा कामभ गनव भ्जयु गयी छोडेको ज्गाभ्मे १२ योऩनी १२ आना 
३ ऩगसा ज्गा गगयकानूनी ाऩभा आपू य आ्नो ऩरयिाय एिं आपू आफव्त बएका 
क्ऩनीहाका नाभभा गगयकानूनी नाभसायी गयाई हारस्भ गगयकानूनी ाऩभा बोगचरन गदれ 
आइयहेको देषखमो । ्मसगगयी भनज कभरभषण दीषऺतरे बभूभसधुाय रागू बएऩभछ बयेको ७ 
न्फय पाやटिायीभा (रेषखए फाहेक अा कुनग ज्गा भेयो छगन बने भराई मवकन छ । 
रेषखएको विियण झठुा िा अधयुो साभफत बएभा ऐन, सिार फभोषजभ सजाम बो्न भ तमाय छु) 
बनी उ्रेख गयी ऩेश गयेको विियणभा आ्नो नाभभा काठभाडं उऩ्मकाभा १२ योऩनी भार 
ज्गा देखाई ऩेश गयेकोभा भनजरे ७ न्फय पाやटिायी बदावका फखतभग भनजका नाभभा दताव 
कामभ यहेका थऩ ५–०–१–० ज्गा रकुाई भछऩाई याखेको सभेत देषखमो ।  
मसयी बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ जायी बएऩभछ ऐन भतुाविक ज्गािाराको हगभसमतरे काठभाडं 
उऩ्मकाभबर यान ऩाउने ५८ योऩनी ज्गा फाहेक हदफ्दीब्दा फढी बएका य कानून 
फभोषजभ नेऩार सयकायको नाउやभा कामभ हनुऩुने उऩयोत दिुग करभका गयी ज्भा १७ योऩनी 
१३ आना ज्गाहा विभबन भभभतभा विभबन ्मषत तथा आपं य आ्नो ऩरयिायिाया सचाभरत 
क्ऩनी तथा नातेदायहाको नाभभा कामभ गयेको देषखएको य भनज यानी जगद्फारे ऩाटन 
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करेजराई ददएको बनी उ्रेख गयेको उऩयोत फभोषजभको ज्गा ऩाटन करेजको नाभभा 
नाभसायी नगयी गगयकानूनी ाऩभा आपू य ऩरयिाय संर्न यहेका जगद्फा रसे सभेतको नाभभा 
नाभसायी गयी बोगचरन गयेको देषखमो । मसयी आपूरे छाडेका ज्गाहा य ७ न्फय 
पाやटिायीभा उ्रेख नगयी रकुाई भछऩाइएका ज्गाहाको हकभा बभूभस्फ्धी ऐन, २०२१ 
को दपा १५ य १८ आकवषवत हनुे हुやदा १२ योऩनी १२ आना ३ ऩगसा ज्गा नेऩार 
सयकायको नाउやभा कामभ बएको देषखएन । ्मसगगयी कभरभषण दीषऺतरे बभूभसधुाय कामावरम, 

रभरतऩयुभा ७ नं. पाやटिायी ऩेश गदाव रकुाएको देषखएको ५–०–१–० ज्गा य उत ज्गाभ्मे 
केही ज्गा हक ह्ता्तयण बएको ्महोया सभेतका स्फ्धभा कनकभषण दीषऺत उऩय ऩयेको 
स्ऩषिस्फ्धीको उजयुीको छानभफन गने रभभा खु् न आएकोरे सो ्फ्धभा बभूभस्फ्धी 
ऐन, २०२१ तथा बभूभस्फ्धी भनमभहा, २०२१ य रचभरत कानून फभोषजभ आि्मक 
कामवविभध ऩूया गयी जो जे फु् नऩुने हो, सो सभेत फझुी कानून फभोषजभ गनव य गरयएको भनणवमको 
जानकायी आमोगराई गयाउन आमोगको भभभत  २०७३।२।१६ को भनणवमानसुाय बभूभसधुाय 
तथा ्मि्था भ्रारम भापव त बभूभसधुाय कामावरम, रभरतऩयुभा सझुाि रेखी ऩठाइएको। 

12. प्कु भडजा हा.नं. २७० साभफक रगत भबडाई २२ योऩनी ८ आना ज्गा  भभभत 
२०३०।७।२४ भा १३ जना खनार उऩा्मामका नाभभा दताव बएको ज्गा हार भारऩोत 
कामावरम, करंकीका कभवचायी सभेतको भभरोभतोभा सोही २७० को रगत भबडाई डाやडाऩडिा-७ 
वक.नं. १८८ य १90 को ऺेरपर रभश २-१५-१-० य ३-०-०-० साथग ऐ.२ (क) वक.नं. 
४ य 5 को ऺेरपर रभश: १-९-२-० य १-५-०-० ज्गाहाराई खोये्─नाथ खनारको 
नाभभा दताव गयी रटाचाय गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान 
तहवककात हुやदा ज्गा (नाऩजाやच) ऐन, 2019 फभोषजभ सबे नाऩ न्सा हनुऩूुिव प्कु भडजाको 
हा.नं.270 को रगत ऺेरपर 22-8-0-0 ज्गा िेदनाथ खनार सभेत 13 जना खनारको 
नाभभा दताव बएको देषखमो।्म्तग, ज्गा (नाऩजाやच) ऐन, 2019 फभोषजभ नाऩन्सा बई 
कामभ बएको काठभाडं षज्रा, डाやडाऩडिा गा.वि.स.िडानं 4 वक.नं 325, 317, 328, 338, 

332, 344, 345, 331, 333, 335, 340, 341, 320, 342, 343, 350, 318, 

329, 355, 354, 334, 327, 336, 347,330, 336, 346, 324, 339 य 323 
सभेत ऺेरपर 32-13-0-0 योऩनी ज्गा त्कारीन बभूभ रशासन कामावरम, काठभाडंको 
भभभत 2030।7।14 को भनणवमफाट िेदनाथ खनार उऩा्मामको नाभभा का.षज.डाやडाऩडिा 
गा.वि.स. िडा नं.4 वक.नं. 351,352,353, ऺेरपर 2-8-1-० योऩनी ज्गा भारऩोत 
कामावरम, डोय भकुाभको भभभत 2047।2।14 को भनणवमफाट हरयरसाद खनार उऩा्मामको 
नाभभा का.षज.डाやडाऩडिा गा.वि.स.िडा नं.7 वक.न. 188 य 190 ऺेरपर 5-15-1  योऩनी 
ज्गा भारऩोत कामावरम, करंकीको भभभत 2068।5।12 को भनणवमफाट खोये्रनाथ खनार 
उऩा्मामको नाभभा उ्रेषखत प्कु भडजाको हा.नं.270 को रगत भबडाई ज्भा ऺेरपर 
5-15-1  ज्गा दताव बएको देषखमो। का.षज. सीताऩाइरा गा.वि.स. िडा न. 5 (क) वक.नं. 
98 ऺेरपर 2-15-0 योऩनी ज्गा 6 नं.नाऩी गोवायाको भभभत 2062।2।15 को 
भनणवमफाट दगुावकुभायी बने साविरीदेिी खनारको नाभभा का.षज. सीताऩाइरा गा.वि.स.िडा 
नं.5(क) वक.नं.109,202,203,206 य 10 ऺेरपर 5-9-3 योऩनी ज्गा 6नं. नाऩी 
गोवायाको  भभभत 2062।10।14 को भनणवमफाट चरुकुभायी खनारको नाभभा य 
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का.षज.सीताऩाइरा गा.वि.स. िडा नं 5 (क) वक.नं. 126 ऺेरपर ०-८-० ज्गा येितरसाद 
खनार सभेतको नाभभा दताव बएको देषखमो ।भारऩोत कामावरम, करंकीफाट रात उत ज्गा 
दतावस्फ्धी सकर पाइर एिं कागजातहा हेदाव नाभसायी ज्गा दताव गयी ऩाउや बनी 
अरभाषणत ज्गाधनी दताव रभाण ऩजुी, वप्ड फकुको रभतभरवऩ, नाता रभाणऩरको रभतभरवऩ य 
गा.वि.स.को भसपारयस सभेत संर्न याखी खोये्रनाथ खनाररे भभभत 2053।7।1 भा 
भारऩोत कामावरम, करंकीभा भनिेदन ददएको य सो भनिेदन उऩय भारऩोत भनमभािरी, 2036 
को भनमभ 4(क) फभोषजभ भभभत 2056।12।30 भा 35 ददने सािवजभनक सूचना रकाषशत 
गयी सयजभभन रगामतका रवरमा ऩूया गयी ज्गा दतावको राभग दाफी गने दाफीकताव सभेतको 
भ् जयुीरे ज्गा दताव सभभभतको भसपारयसभा भनिेदनभा भाग बएको ज्गाभ्मे वप्डफकु 
वकताफको ्महोया भहरभा चर नायामण गठुी बनी रेषखएका डाやडाऩडिा गा.वि.स.िडा नं 2(क) 
वक.नं. 4 य 5 को ज्गा फाहेकको वप्डफकुको भोही भहरभा वकसानको ्महोया भहरभा 
भोदनाथ खनार रेषखएको का.षज डाやडाऩडिा गा.वि.स. िडा नं.7 वक.नं.188 ऺेरपर २-१५-
१-० य वक.नं.१९० ऺेरपर ३-०-०-० ज्गा खोये्रनाथ खनारको नाभभा भभभत 
२०६८।५।१२ भा दताव बएको देषखमो।तथावऩ सबे नाऩन्सा हनुबु्दा अगाभड कामभ बएको 
साभफक प्कु भडजाको हा.नं.270 रगतभा िेदनाथ उऩा्माम खनार सभेत जना 13 को 
नाभभा यहेको 2 सराको ऺेरपर 22-8-0 को रगतफाट सबे नाऩी फभोषजभ कामभ बएको 
ऺेरपर 50-5-1 ज्गा दताव हनु गएको य बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमको भभभत 
2072।11।3 गतेको ऩरफाट साभफक रगतभा २ सरा ज्गा कामभ यहेको हुやदा सो रगत 
भबडाई हार ज्गा दताव गदाव वकिा नं.जभत सं्मा बए ऩभन २ ्रटभबर ज्गा दताव हनुेस्न े
देषखमो । कुनग ज्गाको वप्डफकुभा ज्गाधनीको नाभ उ्रेख बई आिादी, वियह कामभ 
यहेको ज्गाको साभफक रगत कामभ नहनु ुबनकेो फेभन्सा अ्तगवतको ज्गा बने फषुझने य 
फेभन्सा ज्गा तोवकएको सभमभबर तोवकएको कामवविभध ऩूया गयी दताव हनुे ्मि्था यहेको 
सभेत अि्थाभा रगतभा दयवऩठ िा कग वपमत नजभनएको अि्थाभा भारऩोत कामावरम य नाऩी 
गो् िायाफाट बएको दतावफाट २ ्रटब्दा फढी य रगतको ऺेरपरब्दा ताष्िक अ्तय हनु े
गयी ज्गा दताव बएको बने ्महोया खरुी आएको देषखमो।रगतभा उ्रेख बएका साभफक 
भडजाको रगत फभोषजभका ज्गाहा याजनगभतक विबाजन फभोषजभ कामभ बएका कुन 
नगयऩाभरका तथा गाउや विकास सभभभतभा ऩने हो बने विषमभा आभधकारयक अभबरेखको 
्मि्था नबएको तथा भारऩोत ऐन, 2034 रागू हनुबु्दा अगाभड साभफक रगत फभोषजभका 
ज्गा सबे नाऩीभा दताव गने रभभा सबे नाऩ जाやचको सभमभा नग वप्डभा नग नाऩी गडवायाफाट 
्मषतको नाभभा ज्गा दताव गदाव नाऩ जाやचको सभमको आभथवक िषवको भारऩोत भतयेको 
यभसदको ऩछाभड सबे नाऩीको ज्गा विियण उ्रेख गयी ज्गा दताव गने य सो ज्गा दताव 
बएको ्महोया रगतभा जनाउने नगयेको एिं बभूभ रशासन ऐन, 2034 फभोषजभ बभूभ रशासन 
कामावरमफाट सभेत ज्गा दताव गदाव सो ज्गा साभफकभा कुन रगत भबडाई दताव गरयएको हो 
सो को ्महोया साभफक रगतभा जनाउने रचरन एिं कानूनी ्मि्था यहेको ऩाइएन। मसयी 
साभफक रगत फभोषजभको ज्गाको आधायभा सबे नाऩी फभोषजभको ज्गा दताव बएऩभछ सो को 
्महोया रगतभा जनाउने कामवको सुु िात भारऩोत ऐन, 2034 रागू बएऩभछ भार गने गयेको 
देषखमो।अत: उ्रेषखत ऩरयिेशभा भारऩोत ऐन, 2034, भारऩोत भनमभािरी, 2036 तथा 
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ज्गा रशासन भनदेषशका, 2058 रे भनददवट गये फभोषजभ सािवजभनक सूचना रगामतका 
आि्मक रवरमा ऩूया गयी सजवभभन तथा ्थानीम भनकामको भसपारयस रगामतका आि्मक 
रभाणहा फझुी, भनिेदकरे भनिेदनभा उ्रेख गये फभोषजभ कामावरमभा यहेको रगत भबडाउやदा 
सो रगत फाやकी नग यहेको अि्थाभा वप्ड फकुफाट गठुी देषखएको वक.नं.4 य 5 को 
ज्गाराई छाडी नाऩजाやचको सभमभा तमाय बएको वप्ड फकुभा ज्गाधनी य भोहीको नाभ 
उ्रेख गयी नाऩजाやच बएको ज्गाको सो वप्ड फकुभा रेषखएका ज्गाधनीको हकदायका 
नाभभा ज्गा दताव बएको देषखएकोरे उ्रेषखत वक.नं. 188 य 190 को ज्गा दताव गने 
कामवभा संर्न कभवचायीहाफाट अष्तमाय दुु ऩमोग बएको छ बनी ब् न सवकनसे्भको ष्थभत 
य अि्था नदेषखए ताऩभन साभफक रगत फभोषजभ ऺेरपर 22-8-0 देषखएको ज्गाको 
आधायभा सबे नाऩी फभोषजभको ऺेरपर 50-5-1 ज्गा दताव हनु स्न ेवियभान अि्थाराई 
मथाष्थभतभा याखी या् नका राभग ्मािहारयक एिं उऩमतु हनुे नदेषखएकोरे अफ उरा्त 

भारऩोत कामावरम िा नाऩीको सभमभा नाऩी गोवायाफाट िा बभूभ रशासन कामावरमफाट ज्गा 
दताव बएका छन  िा छगनन  ? सो सभेत भबडाई रगत फाやकी यहेको देषखएको अि्थाभा भार 
दताव गने ्मि्था गनव गयाउनका राभग आमागको भभभत २०७३।२।२७ को भनणवमानासाय 
बभूभसधुाय तथा ्मि्था भ्रारमराई सझुाि रेखी ऩठाइएको ।  

13. री रभुडी बरकारी गठुीको िानेवय भहादेि्थान िडा नं. ९घ वक.नं. ९६ को ऺेरपर ०–४–
०–० य वक.नं. ९७ को ऺेरपर २–९–२–० को ज्गा भफजरुीफजायष्थत रभुडी बरकारीको 
दग भनक ऩूजाको राभग चावहने पूरहा योऩी सो पूरफाट ऩूजा गनुवऩने पूरफायी फगंचाको 
तगनाथीभा दताव बएको ज्गाराई गठुी सं्थान शाखा कामावरम, भरऩयेुवयरे भोही कामभ गने 
भनणवम गयेको हुやदा सािवजभनक स्ऩषिको यऺा गयी ऩाउや बनी गठुीमायहा रभुडी बरकारी 
गठुीको नाभफाट ऩेश हनु आएको उजयुी भनिेदनका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा का.षज. फानेवय 
भहादेि्थान गा.वि.स. िडा नं. ९ अ्तगवत २०२२ सारभा नाऩन्सा हुやदा कामभ बएको 
का.षज. फानेवय भहादेि्थान गा.वि.स. िडा नं. ९घ वक.नं. ९६ ऺेरपर ०–४–० य वक.नं. 
९७ ऺेरपर २–९–२–० ज्गाहा वप्ड फकुको वकसानको नाभ थय ितन भहरभा 
बिूनदेिी भाभरनी का.ई. टेफहार नछेटोर वकसानको ्महोयाको भहरभा मो ज्गा री ५ को 
सयकाय बरकारी गठुीको हो पूर फझुाई जोती आएको छु बने ्महोया जभनई नाऩन्सा 
बएको ज्गा गठुी सं्थान, शाखा कामावरम, काठभाडंको ऩर तथा भारऩोत कामावरम, 
भड्रीफजायको भभभत २०४२।१।२३ को भनणवम फभोषजभ भोही बिूनदेिी भाभरनी कामभ गयी 
री बरकारी गठुीको नाभभा गठुी अधीन्थ ज्गाको ाऩभा दताव बएको देषखमो ।री 
बरकारी गठुीको नाभभा गठुी अधीन्थ ज्गाको ाऩभा दताव बएका उत ज्गाहाभ्मे 
वक.नं. ९७ ऺेरपर २–९–२–० योऩनी ज्गा गठुी सं्थान शाखा कामावरम, काठभाडंको 
ऩर तथा भारऩोत कामावरम, भड्रीफजायको भभभत २०४६।८।७ को भनणवम फभोषजभ भोही 
भहरभा “पूरफायी” बने ्महोया जभनई रभुडी बरकारी गठुीको नाभभा गठुी तगनाथी ज्गाको 
ाऩभा दताव बएको देषखमो । उऩमुवत उ्रेषखत वक.नं. ९६ य ९७ को ज्गा भभभत 
२०४३।१०।१८ भा ऩनुः नाऩन्सा हुやदा का.षज.का.भ.न.ऩा. िडा नं. १० भसट नं. १०२–
११४६–१६ वक.नं. ६५ ऺेरपर २–१०–१–३ योऩनी कामभ बई वप्ड फकुको जोताहा 
भहरभा बिूनदेिी भारी, िषव ५८ का.भ.न.ऩा. िडा नं. १०क ३–९८, घय िा ज्गा िा 
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दिुगको भहरभा घयज्गा जभनई नाऩन्सा बएको य गठुी सं्थान, के्रीम कामावरमको भभभत 
२०५३।४।२३ सभेतको ऩर तथा भारऩोत कामावरम, भड्रीफजायको भभभत 
२०५३।४।२५ को भनणवम फभोषजभ ऩनुः नाऩी फभोषजभ कामभ बएको उत वक.नं. ६५ 
वकिाकाट गयी कामभ बएको वक.नं. २७५ ऺेरपर ०–४–०–० योऩनी ज्गा साभफक 
नाऩीको वक.नं. ९६ को राभग फाやकी याखी वक.नं. २७६ ऺेरपर २–६–१–३ योऩनी ज्गा 
हार साभफक गयी रभुडी बरकारी गठुीको नाभभा पूरफायी जभनई हार साभफक दताव बएको 
देषखमो ।  
साथग उत वक.नं. २७६ को ज्गाराई तगनाथी कामभ गने गयी गठुी सं्थान, शाखा कामावरम, 
काठभाडं एिं भारऩोत कामावरम, भड्रीफजायफाट बएको भभभत २०५३।४।२५ को भनणवम 
फदय गयी ज्गाधनी रभुडी बरकारी गठुी भोही भ बिूनदेिी भारी कामभ गयी ऩाउや बनी 
बिूनदेिी भारीरे काठभाडं षज्रा अदारतभा दामय गयेको भदुाभा तह–तह हुやदग स्भाभनत 
सिो्च अदारतफाट भभभत २०६१।९।१९ भा “गठुी तगनाथी कामभ गने गयी गठुी सं्थान, 
के्रीम कामावरम, गठुी तहभसर कामावरम, काठभाडं तथा भारऩोत कामावरम, काठभाडंफाट 
भभभत २०५३।४।२५ भा बएको भनणवम कानूनस्भत नग हुやदा दाफी फभोषजभ फदय गनुवऩने 
अि्था देषखएन । तसथव िादी दाफी फभोषजभ हनु े ठहय गयेको सुु  काठभाडं षज्रा 
अदारतको पग सरा सदय गयेको ऩनुयािेदन अदारत ऩाटनको पग सरा भभरेको नदेषखंदा फदय बग 
उ्टी हनुे ठहछव” बनी पग सरा बएको एिं सो पग सरा अष्तभ ाऩभा यहेको देषखमो । 

उत वक.नं. २७६ को ज्गा गठुी सं्थान ऐन, २०३३ को दपा २५ को उऩदपा (३) 
फभोषजभ रा्ने भू्म भरई भोही कामभ गयी यगतान न्फयीभा दताव गयी ऩाउや बनी बिूनदेिी 
भारीरे भभभत २०६४।५।२४ य सूमवनायामण भारीरे भभभत २०६९।५।१३ एिं भभभत 
२०७०।९।५ भा ददएका भनिेदनका स्फ्धभा कायफाही बई गठुी सं्थान, सचारक 
सभभभतफाट भभभत २०७१।५।२० भा ऩनुः नाऩी फभोषजभ कामभ बएको का.षज.का.भ.न.ऩा. 
िडा नं. १० भसट नं. १०२–११४६–१६ वक.नं. २७५ य २७६ को ज्गाभा साभफकदेषख 
घयफास बएको देषखएकोरे ्मि्थाऩनफाट र्ताि बए भतुाविक गठुी सं्थान ऐन,२०३३ को 
दपा २५(३) य गठुी सं्थान (कामव ्मि्था) विभनमभ, २०४९ को विभनमभ ११(३) 
फभोषजभ भारऩोत कामावरमरे तोकेको भू्मभा शत रभतशत थऩ गयी हनु आउने भू्म भरई 
स्फष्धत घयिारा भनिदेकको नाभभा दताव गरयददन ्िीकृभत ददन”े बनी भनणवम बएको  
देषखमो । 
्मसगगयी वक.नं. २७५ को न्सा तथा वप्डफकु उतायफाट घय नदेषखएको य कामावरमको 
रभतिेदनफाट हार फनाए ज्तो ज्ताको छानो बएको घय बएको बने बएकोरे २०४६ 
सारऩूिवकग  घय हो बने ऩवुट हनु नसकेकोरे सचारक सभभभतको भभभत २०७१।५।२० को 
भनणवम कामाव् िमन गने स्फ्धभा भनदेशन ऩाउや बनी गठुी सं्थान, शाखा कामावरम, 
कारभोचनको भभभत २०७१।६।२९ को ऩरफाट भनदेशन भाग बएकोभा गठुी सं्थान, 
के्रीम कामावरम, काठभाडंफाट भभभत २०७१।८।७ भा वक.नं. २७५ को ज्गाको तगनाथी 
ऩजुाव रात गयी फढी से फढी आम आजवन गने गयी शीर र्ताि ऩेश गने य अ्म ज्गाको 
हकभा भभभत २०७१।५।२० को सचारक सभभभतको भनणवम कामाव्िमन गने बने भनणवम 
बएको य गठुी सं्थान, सचारक सभभभतकग  भभभत २०७२।९।१० को भनणवमफाट वक.नं. 
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२७६ को ज्गाको हकभा सभेत मस आमोगफाट छानभफन बइयहेको कायण जनाई सचारक 
सभभभतको भभभत २०७१।५।२० को भनणवम कामाव्िमन नगने बनी भनणवम बएको देषखमो ।  
र्ततु स्दबवभा गठुी सं्थान ऐन, २०३३ को दपा २५ को उऩदपा (३) भा २०४६ सार 
चगर २६ गतेब्दा अगाभड आ्नग ऩ ुやजी रगाई घय फनाई फसोफास गयी आएको गठुी तगनाथी 
ज्गाको घय घडेयी भू्मांकन सभभभतरे तोकेको भू्मको आधायभा भनजकग  नाभभा यगतान 
न्फयीभा ऩरयणत गयी दताव गनव सवकने बने ्मि्था यहेको य म्तो भू्म कामभ गने 
स्फ्धभा गठुी सं्थान (कामव ्मि्था) विभनमभ, २०४९ को विभनमभ ११ को उऩविभनमभ 
(३) भा यषजरेशन रमोजनको राभग भारऩोत कामावरमरे तोकेको भू्मभा शत रभतशत थऩ 
गदाव हनुे भू्म भरई स्फष्धत ्मषतको नाभभा यगतान न्फयीभा दताव गरयददन े्मि्था यहेको 
देषखमो साथग साभफक नाऩी फभोषजभको वक.नं.९६ य ९७ को ज्गा भभभत २०४३।१०।१८ 
भा ऩनुः नाऩन्सा हुやदा न्साभा घयको संकेत जनाई वप्ड फकुको भोही भहरभा बिूनदेिी 
भारी िषव ५८ का.न.ऩं. िडा नं.१०क३–९८, ज्गाको विियण भहरभा घय ज्गा बने 
्महोया जभनई का.षज. का.भ.न.ऩा. िडा नं.१० अ्तगवत भसट नं.१०२–११४६–१६ 
वक.नं.६५ कामभ बई नाऩन्सा बएको य सो वक.नं. ६५ वकिाकाट बई कामभ वक.नं.२७६ 
को ज्गाभा घय यहेको तथा य उत वक.नं.६५ फाट वकिाकाट बई कामभ बएको वक.नं.२७५ 
को ज्गाभा घय नबएको अि्था यहेको देषखमो . ct वक.नं.२७५ को ज्गाको हकभा गठुी 
तगनाथी ज्गाको ाऩभा दताव नग नबएको एिं गठुी सं्थान ऐन, २०३३ फभोषजभ घय नग 
नबएको ज्गाराई सूमवनायामण भारीका नाभभा दताव गने गयी यगतान न्फयीभा ऩरयणत गयी 
गठुी सं्थान, सचारक सभभभतफाट बएका भनणवमका स्फ्धभा सो भनणवमराई स्माइसकेको 
अि्था हुやदा अफ म्तो रकृभतको विषमभा भनणवम भरやदा आि्मक सतकव ता अऩनाई रचभरत 
कानूनरे तोके फभोषजभको आधायभा त्मगत ाऩभा रात रभाणहाको विलषेण गयी 
कानूनस्भत भनणवम भरने ्मि्था गनव गयाउन य उत वकिा नं. २७६ को ज्गाको हकभा 
मस आमोगफाट छानभफन बइयहेको कायण जनाई गठुी सं्थान, सचारक सभभभतको भभभत 
२०७१।५।२० को भनणवम कामाव्िमन नगने बनी भनणवम भरएको अि्था हुやदा सो वक.नं. 
२७६ को ज्गाको हकभा भू्मांकन सभभभतको संम्र तमाय गयी रचभरत चरन च्तीको 
फजाय बाउराई सभेत राथभभकताभा या्दग गठुी सं्थान (कामव ्मि्था) विभनमभ, २०४९ को 
विभनमभ ११ को उऩविभनमभ (३) रे तोके फभोषजभको भू्मभा घटी नहनुे गयी भू्मांकन गयी 
भू्म कामभ गनव गठुी सं्थान ऐन, २०३३ तथा गठुी सं्थान (कामव ्मि्था) विभनमभ, 
२०४९ य रचभरत कानूनी ्मि्था फभोषजभ कानूनस्भत भनणवम भरन आमोगको भभभत 
२०७३।२।२८ को भनणवमानसुाय सचारक सभभभत, गठुी सं्थान, रधान कामावरमराई सझुाि 
रेखी ऩठाइएको । 

8. ्िा््म भ्रारम अ्तगवत 

(1) सु् भा कोइयारा भेभोरयमर रट, फाやकेरे भ्मऩषिभाचर ऺेरीम ्िा््म भनदेशनारमफाट आ.ि. 
०६९।७० भा सचारन गयेको भवहराहाको ऩाठेघय ख्ने सभ्माको उऩचाय तथा श्मवरमा 
षशवियभा श्मवरमा गनुवऩने भवहराहाको सभेत जफजव् ती श्मवरमा गयेको य श्मवरमा 
नगयेका भवहराहाको सभेत नागरयकताको रभाणऩरको रभतभरवऩ संर्न गयी श्मवरमा गयेको 
बने विियण ऩेश गयी सयकायी अनदुान फाऩत रात हनु ेयकभ दुु ऩमोग गयेको बने सभेतको 
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स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भ्मऩषिभाचर ऺेरका विभबन षज्राहाभा भवहराहाको जवटर 
्िा््म सभ्माका ाऩभा देषखएको ऩाठेघय ख्ने सभ्माको श्मवरमा षशविय सचारनाथव 
भ्मऩषिभाचर ऺेरीम ्िा््म भनदेशनारमफाट भभभत २०६९।७।२८ गतेको द वहभारमन 
टाइ्स दगभनक ऩभरकाभा आशमऩर ऩेश गने स्फ्धी सूचना रकाशन गयेकोभा सेिा रदामक 
सं्थाहाराई वहभारी, ऩहाडी य तयाईका षज्राहाका राभग ्िा््म सेिा विबाग ऩरयिाय 
्िा््म भहाशाखारे तमाय ऩायेको भवहराहाको ऩाठेघय ख्ने सभ्माको उऩचाय तथा 
श्मवरमा षशविय सचारनस्फ्धी भनदेषशकारे तोकेको रभत श्मवरमा दययेटब्दा रभत इकाइ 
रागत ु.१०० कभ रभशः ु.१९,०००।-, ु.१६,०००।- य ु.१३,५००।- भा स्झडता 
गरयएको देषखमो।जसभ्मे सखेुत, दगरेख, स्मान, ुकुभ, काभरकोट य डो्ऩा षज्राभा षशविय 
सचारनका राभग सु् भा कोइयारा भेभोरयमर रट नेऩारगज फाやकेसやग स्झडता बएको देषखमो । 

स्झडता गयेकाभ्मे सु् भा कोइयारा भेभोरयमर रटरे विभबन षज्राभा गयी १००८ जना 
भवहराहाको श्मवरमा गयेको य श्मवरमा गरयएका भवहराहाको अि्था स्फ्धभा 
भवहराहासやग र्मऺ बेट गयी श्मवरमा बए नबएको, मातामात खचव ऩाए नऩाएको, हारको 
अि्था तथा श्मवरमा आपूखसुी गयाएको िा कयकाऩभा गयाएको हो बने विषमहाभा 
Random Sampling विभधिाया अ्ममन गदाव भवहराहाको श्मवरमा बएको, हार अि्था ऩभन 
यारो बएको य मातामात खचव सभेत ऩाएको बने ्महोया उ्रेख उ्रेख बएको देषखमो।मसभा 
सेिाराही भवहराहाको जफजव् ती श्मवरमा गयेको बने स्फ्धभा ्थरगत अ्ममन तथा 
सोधऩछुफाट सभेत सेिाराहीको इ्छाविऩयीत श्मवरमा गरयएको ्महोया ऩवुट हनु सकेको 
देषखやदगन।श्मवरमा नबएका भवहराहाको सभेत श्मवरमा बएको बनी विियण ऩेश गयी 
यकभ बतुानी भरएको बने स्फ्धभा ्थरगत अ्ममन तथा सेिाराही भवहराहासやग गरयएको 
सोधऩछु ऩिातको रभतिेदनफाट उऩचाय तथा श्मवरमा नग नबएका भवहराहाको विियण 
संर्न गयी बतुानी भरएको सभेत देषखएन।केही सेिाराही भवहराहाको श्मवरमा नबएको 
तय रयङ ऩेसय याखी उऩचाय गरयएको बने कुया रभतिेदनभा उ्रेख बई आएको देषखमो । सो 
आधायभा उत आयोऩ स्म नबएको देषखमो ।श्मवरमा ऩिात भवहराहाको अि्था झन  
जवटर बएको बने स्फ्धभा नेऩार सयकाय ्िा््म तथा जनसं्मा भ्रारम, ्िा््म सेिा 
विबाग, ऩरयिाय ्िा््म भहाशाखाको ्िीकृत िावषवक कामवरभ अनसुाय ऺेरीम ्िा््म 
भनदेशनारमफाट सचारन गरयने भवहराहाको ऩाठेघय ख्ने सभ्माको उऩचाय तथा श्मवरमा 
षशविय छनडट तथा कामवरभ सचारनका स्फ्धभा ्िा््म सेिा विबागरे भवहराहाको 
ऩाठेघय (आङ) ख्ने सभ्माको उऩचाय तथा श्मवरमा षशविय सचारनस्फ्धी कामवविभध 
भनदेषशका २०६५ (दोरो संशोधन २०६८) फनाई रागू गयेको देषखमो। भनदेषशकाको ऩरय्छेद 
३ भा गगयसयकायी तथा भनजी ्िा््म सं्था भापव त सेिा उऩर्ध गयाउने ऩभन ्मि्था गये 
अनाुऩ नग भ्मऩषिभाचर ऺेरीम ्िा््म भनदेशनारमरे भनमभानसुाय सेिा रदामक सं्था 
छनडट गयी षशविय सचारन गनव अनभुभत ददएको देषखमो ।ऩरयिाय ्िा््म भहाशाखारे तमाय 
ऩायेको भनदेषशकाको ऩरय्छेद २ को दपा ५ को उऩदपा ३ फभोषजभको ऩोट अऩयेवटब य 
परोअऩ सेिा रदान गनुवऩने रािधान बएकोभा स्फष्धत षज्रा ्िा््म कामावरम, ऺेरीम 
्िा््म भनदेशनारम य ्िा््म सेिा विबाग सभेतफाट ऩमावत अनगुभन हनु नसकेको कुया रात 
कागजात तथा स्फ् ्मषतहासやगको फमानफाट खु् न आएको देषखमो।जसका कायण 
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श्मवरमा षशवियभा भफयाभीहाराई ददनऩुने सेिाको गणु्तय तथा श्मवरमा ऩिात सेिा 
रदामक सं्थारे गनुवऩने परो अऩ बए नबएको कुयाभा भनगयानी हनु सकेको देषखएन।सेिा 
रदामक सं्था सु् भा कोइयारा भेभोरयमर रटरे सभेत षशविय आमोजना ऩिात भनदेषशकारे 
भनददवट गयेको षज्भेिायी ऩूया गयेको देषखएन।तसथव श्मवरमा गयेऩिात केही सेिाराही 
भवहराहाको अि्था जवटर फनेको य सभ्मा सभाधान हनु नसकेको ्थरगत अ्ममन 
रभतिेदनफाट सभेत देषखमो।अनसु्धानफाट देषखएका विषमहा एिं स्फष्धत सािवजभनक 
भनकामका ऩदाभधकायीहा तथा सेिा रदामक सं्थाका कामवरभ संमोजक तथा षशवियभा संर्न 
षचवक्सक सभेतको फमान तथा अनसु्धानको भसरभसराभा स्फ् भनकामहाफाट रात 
्थरगत रभतिेदन सभेतफाट उजयुीभा उ्रेख बएज्तो श्मवरमा नग नगरयएका भफयाभीहाको 
विियण संर्न गरयएको देषखएन। मातामात खचव यकभ बतुानी नगयेको, षशवियभा साभा्म 
सािधानी सभेत नअऩनाएको तथा सेिाराही भवहराहाको अि्था भफरकेो बने स्फ्धभा षशविय 
आमोजक भनकाम भ्मऩषिभाचर ऺेरीम ्िा््म भनदेशनारम तथा अनगुभन गनुवऩने भु् म 
षज्भेिायी ऩाएको तथा विियण रभाषणत गयी ऩठाउन े भनकाम षज्रा ्िा््म कामावरम य 
्थानीम सयकायी ्िा््म सं्थाराई ्िा््म तथा जनसं्मा भ्रारम भापव त भनमभभत तथा 
रबािकायी अनगुभन गयी बवि्मभा आमोजना गरयन े म्ता खारे षशवियहाभा िा्तविक 
सेिाराहीहारे ऩाउनऩुने सेिाको गणु्तयभा कभी हनु नददने ्मि्था भभराउन तथा अनदुान 
यकभ रषऺत सभदुामको वहतभा खचव हनुे िाताियण भभराउनका  साथग भवहराहाको ऩाठेघय 
(आङ) ख्ने सभ्माको उऩचाय तथा श्मवरमा षशविय सचारनस्फ्धी कामवविभध भनदेषशका 
२०६५ (दोरो संशोधन २०६८) को अऺयश: ऩारना गनव गयाउनका राभग आमोगको भभभत 
२०७२।४।२० को भनणवमानसुाय ्िा््म सेिा विबागराई रेखी ऩठाइएको ।   

(2) ्िा््म सेिा विबाग, आऩूभतव ्मि्था भहाशाखारे ठे.नं. NHSP-II ।G।ICB-30।Procurement of 

Cold Chain and Refrigeration Equipment।2012।13, Slice No. 30.14 Supply of 

Vaccine Carrier 2 Ice Packs, Quantity 22000 Pieces का राभग राविभधक ाऩभा सऺभ 
WHO-PQS Qualified घवटिारा फोरऩर ऩेस गने कृ्ण इ्टयनेशनर, नेऩारराई नददई फढी 
यकभ कफोर गने ऩाटわराई ठेका ददइएको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा विव 
फंकको ्मि्थाऩनभा Nepal Health Sector Program II (NHSP 2) का राभग AusAID, 

DFID, IDA, KfW, GAVI Alliance रगामतका Pooling Partners य USAID, UNICEF, 

UNFPA, WHO रगामत Non-Pooling Partners (Partners Signatories) हाको अनदुानफाट 
खचव ्महोने गयी १५थयी Cold Chain Equipments खरयदभा ्ऩेभसवपकेसन फनाउन,े फोरऩर 
ऩषु्तका तमाय गने, फोरऩरको राविभधक भू्मांकन गरयददन,े आऩूभतव गरयएका साभानहाको 
राविभधक जाやच गयी बतुानीको भसपारयस गने सभेतभा राविभधक सहमोग गनव दात ृभनकामफाटग 
सोझग बतुानी ऩाउने गयी खवटएका टोरी रभखु Mr. Yaw Ay Shing, ऺेरीम फामोभेभडकर 
इष्जभनमय Mr. Quazi Wasiuddin य ्थानीम फामोभेभडकर इष्जभनमय री सषुजत 
फा्कोटाहाको टोरीरे Slice No. 30.14 Supply of Vaccine Carrier 2 Ice Packs, Quantity 

22000 Pieces का राभग ्ऩेभसवपकेसन फनाउने रभभा WHO-PQS भा उ्रेख गरयएका 
Small Vaccine Carriers को Insulation Thickness २८ भभभभ, ३२ भभभभ, ३२-३६ भभभभ य 
३५-४५ भभभभ भार उऩर्ध बएकोभा उऩर्ध नग नबएको ४० भभभभ तोवकएको 
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देषखमो।WHO-PQS भा एउटा भार उ्ऩादक Nil Kamal Ltd, India को भोडेर नं. BBVC-

23 को Vaccine Carrier को Insulation Thickness ३५-४५ भभभभ उ्रेख देषखमो बने उत 
क्ऩनीको आ्नो Brochure भा मही भोडेरको Vaccine Carrier को Insulation Thickness 

३२-३६ भभभभ उ्रेख बएफाट झन  दिविधा बएको देषखमो।मसयी अ्मािहारयक ्ऩेभसवपकेसन 
भनभावण गरयन ु य कुनग ऩभन आऩूभतवकतावको ्ऩेभसवपकेसन भाऩद्ड नग नऩगेुको अि्थाभा सो 
खरयद रवरमा यद गयी ्ऩेभसवपकेसनभा सधुाय गयेय नमाや खरयद रवरमाभा जानऩुनेभा ऩनव 
आएका फोरऩर भ्मे भाऩद्डभबर नऩने तय भाऩद्ड नषजक यहेको Nil  Kamal Ltd, India 

को भोडेर नं. BBVC-23 को Vaccine Carrier राई ्िीकृभतका राभग भसपारयस बएको 
देषखमो।सफग फोरऩरहा राविभधक ाऩभा रबािराही नयहेकारे कुनग दोरो फोरऩरसやग तरुना 
गयी आभथवक ाऩभा नेऩार सयकायराई मभत घाटा िा नो्सानी बमो बन स्ने अि्था बन े
देषखएन।फोरऩर भू्मांकन सभभभतभा खरयदस्फ्धी भनणवम गदाव Technical Evaluation Report 

का आधायभा गरयएको य मसका राभग ऩाやच जना फामोभेभडकर इष्जभनमयहा खवटएको अि्था 
सभेत देषखमो ।दात ृ भनकामफाट खवटएका टोरी रभखु Mr. Yaw Ay Shing य ऺेरीम 
फामोभेभडकर इष्जभनमय Mr. Quazi Wasiuddin स्झडता अनसुायको कामव अिभध सभात बग आ-
आ्नो देश पवकव सकेको हुやदा आमोगभा स्ऩकव  गनव आउन नस्ने बने ्िा््म सेिा विबाग, 

आऩूभतव ्मि्था भहाशाखाको भभभत २०७२।५।९ को ऩर रात बएकारे मस खरयद 
रवरमाभा ्ऩेभसवपकेसन तमाय गने, फोरऩर ऩषु्तका तमाय गने य ऩनव आएका फोरऩरहाको 
राविभधक भू्मांकन गने उत दफुग जना विदेशी ऩयाभशवदाताहासやग सोधऩछु गनव सवकएन।अत: 
फजायभा उऩर्ध हनु स्न ेय राविभधक ाऩभा रबािराही हनु स्ने वकभसभको ्ऩेभसवपकेसन 
फनाउन,े फोरऩर तमाय गने, फोरऩरको राविभधक भू्मांकन गने य आऩूभतव गने गयाउने खरयद 
रवरमा अिर्फन गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय नेऩार 
सयकाय ्िा््म भ्रारम य ्िा््म सेिा विबागराई रेखी ऩठाइएको ।   

(3) बीभ अ्ऩतार विकास सभभभत बगयहिाभा औषधी तथा सषजवकर साभानहा भफना फोरऩर आ.ि. 
०६६।६७ देषख ०७०।७१ स्भ सोझग खरयद गयी कभभसन भरई राखづ घोटारा बएको, सटय 
तथा ज्गा बाडा फोरऩरफाट नददइएको जसभा भे.स.ु डा. भनोहय जोशी, रेखा अभधकृत 
भभररार भरऩाठी, ना.स.ु वि्ण ुआचामव य खरयदाय गोवि्द ऻिारीको भभरेभतो यहेको बने सभेत 
्महोयाको उजयुी भनिेदनका स्फ्धभा अनसु्धान तहवककात हुやदा आ.ि. ०७०।७१ को 
पागनुस्भ बीभ अ्ऩतार बगयहिारे खरयद गयेको स्ऩूणव औषधी तथा साभरीहा फोरऩरको 
रवरमाफाटग खरयद गयेको देषखमो बने आ.ि.०६६।६७ भा विभबन भभभतभा खरयद गरयएको 
ु.४८,९५,४७६।५८, आ.ि. ०६७।६८ भा विभबन भभभतभा ु.४३,३५,९७०।५९, आ.ि. 
०६८।६९ भा विभबन भभभतभा ु.४९,५७,३६१।०२ य आ.ि. ०६९।७० भा विभबन 
भभभतभा ५०,२५,४६२।- को औषधी तथा सषजवकर साभानहा फजायफाट सोझग खरयद गयेको 
देषखमो।उत अ्ऩतारको राभग आि्मक ऩने औषभध तथा अ्म आि्मक साभरीहा खरयद 
गदाव सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ राई अिर्फन 
गयेको नऩाइएको हुやदा आगाभी ददनहाभा अ्ऩतारराई आि्मक औषधी य औषधीज्म 
साभरीहा खरयद गदाव सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ 
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को ऩरयभधभा यही खरयदका काभहा गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को 
भनणवमानसुाय ्िा््म भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको।  

(4) षचवक्सा विऻान यावरम रभत┌ान, िीय अ्ऩताररे फोरऩर आवान नगयी अ्मभधक भू्मका 
साभान स्राई गयी कयोडंको रटाचाय गयेको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा साकव  
षशखय स्भेरन तमायीको राभग नेऩार सयकाय (भष्रऩरयषद) को भभभत २०७०।१२।१३ 
को भनणवमानसुाय ्िा््म भ्रारमका सषचि शा्तफहादयु रे┌को संमोजक्िभा ्िा््म 
उऩसभभभत गठन बएको य सोही उऩसभभभतको भभभत २०७१।६।१ गतेको फगठकरे नेऩार 
सयकाय (भष्रऩरयषद) को भभभत २०७१।३।२० को भनणवमानसुाय सािवजभनक खरयद 
भनमभािरी, २०६४ को भनमभ १४५ फभोषजभ सफग अ्ऩतारहारे त्कार कामव गने गयी 
रवरमा अषघ फढाउने बनी भनणवम बएको देषखमो । नऩेार सयकाय (भष्रऩरयषद) फाट भभभत 
२०७१।३।२० भा २०१४ भा नेऩारभा आमोजना हनुे साकव को अठायं षशखय स्भेरनराई 
सपरताऩूिवक सभमभा नग स्ऩन गनवका राभग नेऩार सयकायका विभबन भ्रारम तथा 
स्फष्धत भनकामफाट सो स्दबवभा गरयनऩुने मोजना, खरयद, ऩयाभशव य कामाव् िमन रगामतका 
कामवहा रतु रवरमा अिर्फन गयी कामव स्ऩन गने गयी भनणवम बएको देषखमो ।साकव  
षशखय स्भेरन, २०१४ को राभग षचवक्सा विऻान यावरम रभत┌ान, िीय अ्ऩतारराई सहामक 
अ्ऩतारको ाऩभा तोवकए फभोषजभ भब.भब.आई.ऩी. तथा भब.आई.ऩी. ्मषतहाको उऩचायको 
राभग षचवक्सकीम उऩकयण तथा भब.भब.आई.ऩी. तथा भब.आई.ऩी. कऺको भभवत स्बाय, यंग 
योगन, ए.सी. जडान य पभनवभसङ सभेतको कामव सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ 
१४५ फभोषजभ नेऩार सयकाय (भष्रऩरयषद) को भभभत २०७१।३।२० को भनणवम अनसुाय 
रतु रवरमाफाट गने गयी षचवक्सा विऻान यावरम रभत┌ान िीय अ्ऩताररे Monitor, 
Defribilator, ECG,  Suction machine, Pulse oximeter, BP, Resuscitation Bed, Resuscitation 

Table को राभग भाग गयेको र्ताि अनसुाय विभबन पभवहारे ऩेश गयेको कोटेसनहाभ्मे 
सफगब्दा कभ दय येटभा भू्म सूची ऩेश गने Hospitec Enterprises  सやग भभभत २०७१।८।७ 
गते नड फुやदे स्झडता बएको देषखमो।उत स्झडता फभोषजभ रात उऩकयणहा रभत┌ानिाया 
तोवकएको ्ऩेभसवपकेसन अनसुाय बए नबएको हेयी रभतिेदन ऩेश गनवको राभग डा.्हु् छेभान 
डंगोरको संमोजक्िभा भभभत २०७२।८।१२ भा सभभभत गठन बएकोभा रात हनु आएका 
उऩकयणहा ्ऩेभसवपकेसन फभोषजभ यहेको बनी भभभत २०७२।८।२९ गते उत सभभभतरे 
रभतिेदन ऩेश गयेको देषखमो बन े उऩकयण सभेतको खचव फाऩतको यकभ 
ु.५०,२१,०७०।२५ भभभत २०७१।१०।७ गते बतुानी गयेको देषखमो।अ्ऩताररे साकव  
षशखय स्भेरनको तमायीको राभग खरयद गरयएका उऩकयणहाको अि्था तथा रमोगको 
स्फ्धभा ्थरगत भनयीऺण तथा अनगुभन गने रभभा खरयद गरयएका स्ऩूणव उऩकयणहा 
हार इभयजे्सी तथा अऩयेसन भथएटयभा रमोग बइयहेको बने सभेत देषखमो। मसगगयी उत 
खरयद रतु रवरमाभा गरयएको बनी सािवजभनक खरयद अनगुभन कामावरम, ताहाचर 
काठभाडंराई भभभत २०७१।१०।७ गते जानकायी ददएको देषखमो बने सािवजभनक खरयद 
अनगुभन कामावरमरे सो स्फ्धभा कुनग रभतवरमा ददएको देषखएन ।उत कामवका राभग 
कोटेसन भाग गयी भब.भब.आई.ऩी. तथा भब.आई.ऩी. कऺको भभवत स्बाय, यंगयोगन, ए.सी. 
जडान य पभनवभसङ सभेतको कामव गयी ु.२३,५०,२४५।१९ खचव गयेको देषखमो । साथग 
सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ भा रतु रवकमास्फ्धी ्मि्था नबएको य सोही ऐनको दपा 
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२ को उऩदपा (७) भा विशेष ऩरयष्थभतस्फ्धी ्मि्था गरयएको य "विशेष ऩरयष्थभत" 
बनारे सु् खा, अनािृवट, बकू्ऩ, फाढी, ऩवहयो, आगरागी ज्ता राकृभतक िा दगिीरकोऩ तथा 
आकष्भक िा अर्माभसत विशेष कायणफाट सषृजत ऩरयष्थभत स्झनऩुछव य सो श्दरे मु्  िा 
आ्तरयक ि्ि ज्ता ऩरयष्थभत सभेतराई जनाउやछ बनी उ्रेख गयेको य नेऩारभा आमोजना 
बएको १४ औ ंसाकव  षशखय स्भेरनको भभभत १३ औ ंसाकव  षशखय स्भेरनभग भनधावयण बएको 
अि्थाभा उत १४ औ ंसाकव  षशखय स्भेरनराई सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा २ 
को उऩदपा (७) भा गरयएको "विशषे ऩरयष्थभत" भा याखेय ्मा्मा गनव सवकने अि्था 
देषखएन।अत: नोबे्फय, २०१४ भा नेऩारभा आमोजना हनुे दषऺण एभसमारी सहमोग संगठन 
(साकव ) को अठायं षशखय स्भेरनराई सपरताऩूिवक सभमभा नग स्ऩन गनवका राभग नेऩार 
सयकायका विभबन भ्रारम तथा स्फष्धत भनकामफाट सो स्दबवभा गरयनऩुने मोजना, खरयद, 

ऩयाभशव य कामाव्िमन रगामतका कामवहा रतु रवरमा अिर्फन गयी कामव स्ऩन गने 
भनणवमका राभग नेऩार सयकाय (भष्रऩरयषद) भा ऩययार भ्रारमफाट भभभत २०७१।३।१८ 
भा भरषखत र्ताि ऩठाएको य नेऩार सयकाय (भष्रऩरयषद) भभभत २०७१।३।२० भा सोही 
र्ताि अनसुाय गने बनी बएको भनणवमको आपुखसुी ्मा्मा गयी “रतु रवरमा” बनारे सोझग 
खरयद बने अथव गयी रभत्ऩधावराई सीभभत गयी कोटेसनिाया ्िा््म उऩकयण तथा 
भब.भब.आई.ऩी. तथा भब.आई.ऩी. कऺको भभवत स्बाय, यंग योगन, ए.सी. जडान य पभनवभसङ 
सभेतको कामव गयी ु.७३,७१,३१५।४४ खचव गयी सािवजभनक खरयद ऐन,२०६३ तथा 
सािवजभनक खरयद भनमभािरी,२०६४रे तोकेको रवरमा य कामवविभध अिर्फन गयेको 
नदेषखएको हुやदा अफ उरा्त ऩूिव भनधावरयत कामवरभका राभग हनुे सयकायी यकभको खचव तथा 
्मि्थाऩनभा सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ रे 
तोकेको भाऩद्ड, कामवविभध तथा रवरमाको ऩूणवाऩभा अिर्फन गने गयाउने ्मि्थाका राभग 
आमोगको भभभत २०७२।१२।३० को भनणवमानसुाय ्िा््म भ्रारमराई सझुाि रेखी 
ऩठाइएको ।  

(5) भसंहदयफाय िगयखाना विकास सभभभत, अनाभनगय काठभाडंफाट भेभसनयी उऩकयण खरयदस्फ्धी 
फोरऩर आवान गदाव रफ्ध भनदेशकरे JHS Analytic Traders सやग भभरेभतो गयी आभथवक 
अभनमभतता गयेको बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भसंहदयफाय िगयखाना विकास 
सभभभतरे आ.ि. 068।69 भा विभबन नड िटा भेभसनयी उऩकयणहा खरयद गनवका राभग 
रागत अनभुान ु.६६,९६,३८०।- (्माट सवहत) कामभ गयी भभभत 2068।12।22 भा 
फोरऩर आवान गयेकोभा फोरऩरस्फ्धी कागजातहाभा केही अंश छुट हनु गएको य फोरऩर 
खरयदकतावभ्मेका रडेु्ट भेभडटेक इ्टयनशेनरको तपव फाट सािवजभनक खरयद अनगुभन 
कामावरमभा उजयुी गये ऩिात उत फोरऩर रकाषशत गरयएको सभमािभधभा 15 ददन सभम 
ऩनुः थऩ गरयएको देषखमो ।उत सभमािभधभबर ४ िटा पभवहारे फोरऩर कागजातहा खरयद 
गयेकोभा दइुव िटा पभव JHS Analytic Traders र AS Enterprises रे भार फोरऩर दाषखर 
गयेको य सो भ्मे AS Enterprises रे ऩेश गयेको कफोर अंक ु.३२,११,४६०।- (्माट 
सभेत) रागत अनभुानब्दा ५२.०४ रभतशत ्मून देषखए ऩभन भनजरे ऩेश गयेको राविभधक 
र्ताि भसहदयफाय िगयखाना विकास सभभभतरे तोकेको Technical Specification फभोषजभको 
नदेषखएको य JHS Analytic Traders रे कफोर गयेको कफोर अंक ु.६६,८८,४७०।- (्माट 



    261 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

सभेत) रागत अनभुानब्दा घटी देषखएको य राविभधक र्ताि सभेत ्ऩेभसवपकेसन अनसुाय 
यहेको कायण JHS Analytic Traders को फोरऩर ्िीकृत गयी भभभत 2069।2।31 गते 
स्झडता बएको देषखमो।सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा 26 को उऩदपा (2) 
फभोषजभ फोरऩर ऩेश हुやदा एउटग भार Responsive Bid ऩेश बए ऩभन ्िीकाय हनुे ्मि्था 
यहेको, फोरऩर फभोषजभ खरयद बग षज्सी आ्दानी फाやभधएका भेभसनयी उऩकयणहा भसंहदयफाय 
िगयखाना विकास सभभभतरे तोकेको Technical Specification फभोषजभ सायबतू ाऩभा पयक 
नयहेको खरेुको य फोरऩर ऩेश गदाव भभरोभतो यहेको बने ऩवुट नबए ताऩभन खरयद गरयएका 
भेभसनयी उऩकयण कामावरमभा राविभधक रभतिेदनसवहत षज्सी आ्दानी दाषखरा गनुवऩनेभा 
राविभधक रभतिेदन नबई दाषखरा बएको य फोरऩरका राभग ३० ददन े ्माद सूचना 
ददइसकेऩभछ सोही फोरऩरका राभग ऩनु: ्माद थऩ गनव सािवजभनक खरयद स्फ्धी छाता ऐन 
सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ रे अभधकाय रदान गयेको सभेत नदेषखएको हुやदा अफदेषख 
फोरऩरफाट सािवजभनक खरयद गदाव एिं सो फभोषजभ खरयद बएका षज्सी साभान कामावरमभा 
दाषखर गदाव सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य आभथवक कामवविभध भनमभािरी, २०६४ सभेतका 
्मि्थाहाराई ऩूणवतः ऩरयऩारन गनुव, गयाउन ु बनी आमोगको भभभत २०७३।१।५ को 
भनणवमानसुाय भसंहदयफाय िगयखाना विकास सभभभत भसंहदयफायभा रेखी ऩठाइएको ।   

(6) यावरम ऺमयोग के्र बतऩयुका भनदेशक रगामत अ्म कभवचायीहाको भभरोभतोभा भफना 
रभत्ऩधाव कभवचायी भनमतु गयेको, कोटेसनफाट भभवत कामव गयेको, अनाि्मक साभान खरयद 
गयेको, भफना रभत्ऩधाव षचवक्सक भनमतु गयेको, िा्तविक भू्मब्दा फढीभा औषधी तथा 
उऩकयण खरयद गयेको, खरयद गरयएका साभानहा स्फष्धत ्थानभा जडान नगयेको बने सभेत 
्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान अभधकृत हुやदा यावरम ऺमयोग के्र बतऩयुरे 
NTC।G।NCB।03।PO2।2071-72 Supply and delivery of Sputum pot को फोरऩर 
डकुभे्ट तमाय गदाव ्ऩेभसवपकेसनभा Product certified NS or IS or CE उ्रेख बएकोभा 
साभान खरयद गदाव गणु्तय रभाणीकयण नबएको स्रामयको फोरऩर ्िीकृत गयी साभान 
खरयद गयेको ऩाइमो । मसगगयी NTC।NCB।05।p01।2071-72 Supply, Delivery and 

Installation of Portable X-ray Machine (with film printer) को खरयद स्फ्धभा भभभत 
२०७२।३।६ भा फोरऩर ्िीकृभतको आशमको सूचना रकाषशत गयेकोभा २०७२।३।१५ 
भा फोरऩर ऩनुयािरोकन गयी फोरऩर यद गने भनणवम गयेको ऩाइमो। फोरऩर भू्मांकन गने 
भू्मांकन सभभभतरे आ्नो भनणवमभा ्ऩेभसवपकेसनभा कग वपमत देषखएको विषमभा केही नफोरी 
टे्डय ्िीकृभतका राभग भसपारयस गयेको तथा फोरऩर खोरी ्िीकृभतका राभग आशमको 
सूचना रकाषशत गरयसकेको अि्थाभा भफना कानूनी आधाय फोरऩर रवरमाभा सहबागी दोरो 
कभ यकभ कफोर गने फोरऩरदाताको फोरऩर ्िीकृत गने रवरमा अगाभड फढाउन सभम 
हुやदाहुやदग सभमको अबाि देखाई स्ऩूणव फोरऩर रवरमा नग यद गयेको देषखएकोरे यावरम ऺमयोग 
के्र बतऩयुका खरयद रवरमाभा संर्न ऩदाभधकायीहारे भू्मांकनको रभभा कागजातहाको 
यारोसやग भू्मांकन नगयेको, सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 
२०६४ को ऩूणव ऩारना नगयेको देषखएकोरे म्ता कामवहाफाट नेऩार सयकायराई र्मऺ 
हाभन नो्सानी बएको अि्था नबए ताऩभन सयकायी यकभ खचव हनु नसकी विज हनु गएको, 
खरयद कामवभा बएका खचवहा (विऻाऩन शु् क, भू्मांकन सभभभतको बिा, ्ऩेभसवपकेसन फनाउन 
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बएका खचवहा) उऩरष्धविहीन बएको, अनाि्मक कामवहाभा कामावरमको सभम खेय गएको 
सभेत देषखंदा म्तो अि्थाको ऩनुयािृषि हनु नददनतेपव  आि्मक ्मि्था गनव आमोगको 
भभभत २०७३।२।२७ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, ्िा््म भ्रारमराई सझुाि रेखी 
ऩठाइएको । 

(7) नेऩारी वियाथीहाराई फंगरादेशको एक भेभडकर करेजभा बनाव गनव नेऩारी भफचडभरमा भापव त 
भोटो यकभ असरु उऩय गनव खोजेको य क्स्टे्सी ्मिसामको भमावदा विऩयीत 
गगयषज्भेिायऩूणव कामव गयेको तथा छारिृषिभा अ्ममन गनव गएका षचवक्सकहारे सयकायी 
सेिा नगयेको बने सभेतको विषमभा अनसु्धान हुやदा छारिृषिफाट अ्ममन सभात गयी 
हारस्भ भ्रारमको स्ऩकव भा नआएका तय नेऩार भेभडकर काउष्सरभा विशषेऻ दतावका 
राभग ऩयीऺा ददएको बनी रेखी आएका षचवक्सक डा. योशन कुभाय अजेर य डा.विकेन 
रे┌राई छारिृषि स्फ्धी ऐन, २०२१ को रािधान फभोषजभ आि्मक कायफाही गयी 
आमोगभा जानकायी ऩठाउन य अफ उरा्त मस रकायको विियण च ु् त दुु ्त य अ्मािभधक 
याखी कानूनको रबािकायी कामाव्िन गने ्मि्था भभराउन आमोगको भभभत २०७३।१।७ 
को भनणवमानसुाय  षशऺा भ्रारमभा य मस स्फ्धभा षशऺा भ्रारमसやग रबािकायी सभ्िम 
गयी छारिृषिभा अ्ममन गयेका षचवक्सकराई अभनिामव ाऩभा सयकायी सेिाभा ऩठाउन े
्मि्थाका राभग आि्मक रवरमागत रफ्ध गनव गयाउन नेऩार भेभडकर काउष्सरभा रेखी 
ऩठाइएको । 

9.  िन तथा ब–ूसंयऺण भ्रारम अ्तगवत 

(1) गडयीशंकय संयऺण ऺेर आमोजनाका कभवचायी य आमोजना ऺेरका गा.वि.स.भा गदठत 
गा.वि.स.्तयीम सभभभतहारे भभरेभतो गयी संयऺण ऺेरको िन पडानी, चोयी त्कयी तथा 
जभडफटुीज्म काठहा कटाई विनाश गरययहेको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
Gaurishankar Conservation Area Management Plan (2013-2017) भा गडयीशंकय संयऺण 
ऺेर ्मि्थाऩन काउष्सरको ्मि्था गने, र्मेक गा.वि.स.भा संयऺण ऺेर ्मि्थाऩन 
सभभभत गठन हनुेफाये उ्रेख बएको य सो काउष्सर तथा सभभभतको अभधकाय य बभूभका 
गडयीशंकय संयऺण ऺेर ्मि्थाऩन भनमभािरी अनाुऩ हनुे बभनएकोभा हारस्भ सो 
भनमभािरी ्िीकृत बएको देषखएन, िाताियण संयऺण भनमभािरी, २०५४ को अनसूुची १ भा 
“यावरम भनकु्ज, ि्मज्त ुआयऺ तथा संयऺण ऺेर य भतनको भ्मिती ऺेर एिं भसभसाय ऺेर 
सभेतभा ्मि्थाऩन मोजना तमाय गनव य सयकायिाया ्मिष्थत सफग रकायका षज्रा्तयीम 
्मि्थाऩन मोजनाहा तमाय गने” र्तािभा रायष्बक िाताियणीम ऩयीऺण गनुवऩने उ्रेख 
बएकोभा गडयीशंकय संयऺण ऺेर ्मि्थाऩन मोजनाको रायष्बक िाताियणीम ऩयीऺण 
रभतिेदन तमाय गयेको नदेषखएको य संयऺण ऺेरभबर हनुे हाभन नो्सानी स्फ्धभा यावरम 
भनकु्ज तथा ि्मज्त ु संयऺण ऐन, २०२९ अनाुऩ कायफाही हनुे रािधान यहेको बए ऩभन 
ाख काटी हाभन नो्सानी बएको अि्थाभा नो्सानी अनसुायको भफगो कामभ गने रािधान 
यहेको नऩाइएकोरे गडयीशंकय संयऺण ऺेर ्मि्थाऩन भनमभािरी तजुवभा गनव गयाउन, 

िाताियण संयऺण भनमभािरी, २०५४ को उ्रेषखत रािधान कामाव् िमन गनव गयाउन य िन 
ऩगदािाय हाभन नो्सानी स्फ्धभा भफगो कामभ गयी द्ड सजाम गने रािधान यावरम भनकु्ज 
तथा ि्मज्त ु संयऺण ऐन, २०२९ भा सभािेश गने ्मि्था गनव आमोगको भभभत 



    263 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

२०७२।४।२० को भनणवम अनसुाय िन तथा ब–ूसंयऺण भ्रारमराई सझुाि रेखी  
ऩठाइएको ।   

(2) दद वट्फय कऩोयेशन अप नऩेार भर.रे २०६८ पागनुदेषख २०६९ जे┌स्भ काठ दाउया भफरी 
गदाव कभभसन भरने गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा आ.ि. ०६८।६९ भा उ्ऩादन 
बएको, ह्ता्तयण तथा भफरी वितयण बएको य ्टक यहेको गोभरमा काठ, दाउया तथा षचयान 
काठको ऩरयभाण, दद वट्फय कऩोयेशन अप नेऩार भर. सचारक सभभभतरे तोकेको खरयद तथा 
भफरी भू्मका तरुनाभा कऩोयेशनरे खरयद तथा भफरी गयेको भू्म हेदाव अ्िाबाविक नदेषखएको, 
उत कऩोयेशनको विभनमभ फभोषजभ रभत्ऩधावफाट खरयद तथा भफरी कामवहा बए गयेको देषखएको 
हुやदा थऩ केही गरययहन ुऩयेन।साथग काठ दाउयाको भड्दात हेदाव विगत राभो सभमदेषखको रगत 
कभवचायी षज्भा कामभ गयेको, कभतऩम कभवचायी अिकाश सभेत बइस्दा सभेत भनजको नाभभा 
रगत कामभग गयी असरु उऩय ऩभन नगयेको, पयपायक ऩभन नगयी अिकाशऩभछ ऩाउन ेयकभ योका 
याखेको देषखंदा कभवचायीको कायणरे बएको हाभन नो्सानी असरु उऩय गने य अ्म राकृभतक एिं 
काफ ुफावहयको कायणरे कभी बएको सटेज भड्दातको हकभा भनमभानसुाय अऩरेखन िा भभनाहा 
गयी अभबरेख दुु ्त यान आमोगको भभभत २०७२।६।२२ को भनणवमानसुाय कऩोयेशनको 
्मि्थाऩनराई रेखी ऩठाइएको । 

(3) षज्रा उदमऩयु, भरिेणी गाउや विकास सभभभतष्थत भसताऩोखयी साभदुावमक िन उऩबोता सभूहरे 
िन राविभधकराई बिा ददएको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान गयी साभदुावमक िन 
उऩबोता सभूहहारे गने खचवराइव ्मिष्थत य ऩायदशी, भतनीहाको रेखा रणारी य रेखा 
ऩयीऺण रभतिेदनराइव बयऩदो य विवसनीम फनाउन, साभदुावमक िन उऩबोता सभूहहारे िन 
राविभधकराइव के क्तो अि्थाभा के कभतका दयरे बिा ददने िा नददन ेबने सभेतका विषमभा 
ऩायदशी भनदेषशका िा भाऩद्ड तमाय गयी रागू गने गयाउने ्मि्था गनव गयाउन आमोगको 
भभभत २०७२।१२।२३ को भनणवमानसुाय िन तथा ब-ूसंयऺण भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

(4) कग रारी षज्राको िस्ता िनऺेर (करयडोय) भा िन पडानी बएको बने उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा कग रारी षज्राको ऩहरिानऩयु गा.वि.स.ष्थत नकपोडिुा बने ठाउやभा जनता 
साभदुावमक िनको ऺेरभा यहेको येिाही ऩोखयीभा ऩवहरेदेषख सानो ऩोखयी यहेको ्थानभा 
भसやचाइ रमोजनको राभग विव खाय कामवरभ (WFP) को “काभको राभग सहभुरमत”  (Cash for 

work) बने कामवरभफाट MercyCrops Nepal नाभक अ्तयाववरम गगयसयकायी सं्थारे 
ु.७९,२००।–  फयाफयको ्मारा सहमोग उऩर्ध गयाई िनऺेरभबर यहेको राकृभतक 
ऩोखयीको फहािराई योकी करयफ ६ वपट अ्रो फाやध फनाई ऩोखयीभा थऩ ऩानी संकरन गयी 
फारग भवहना ऩानी रमोग गने उदे् मरे सोही ऺेरका फाभस्दाहाराई सभेटी येिाही उऩबोता 
सभभभत गठन गयी कुरो भनभावण गयी भसやचाइ रमोजनका राभग ऩानी रगेको ऩाइमो । उत 
कामवफाट ऩानी जभेको कायणरे विभबन जातका गयी ज्भा २०५ िटा ाखहा सु् न गएका य 
सकेुका ाखहा राकृभतक ्थानभा मथाित यहेको ऩाइमो।मसयी ्थानीम फाभस्दारे भसやचाइ 
गने उदे् मरे फाやध भनभावण गयेका तथा ाख सकुाउन ेभनसामरे उत फाやध फनाउन ेकाभ बएको 
बने खु् न नआए ताऩभन िनऺेर तथा िाताियणभा ऩनव स्ने रभतकूर असयका स्फ्धभा 
अ्ममन नग नगयी, स्फष्धत भनकामफाट सहभभत सभेत नभरई ऩानीको राकृभतक फहाि 
योवकएको कायणरे नग फढी ाखहा सु् न गएको देषखएकोरे थऩ ऺभत हनु नऩाउन े्मि्था 
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गनव य आगाभी ददनभा मस रकायका वरमाकराऩहा हनु नददनका राभग िन ऺेरभबर विकास 
भनभावणका कामव सचारन गदाव स्फष्धत भनकामको ्िीकृभत भरई भार सचारन गनव ऩाउन े
नीभतगत ्मि्था कडाइका साथ ऩारना गनव गयाउन य सो ऩोखयीभा सकेुका २०५ िटा 
ाखहाको उषचत ्मि्थाऩन गनव गयाउन िन तथा ब–ूसंयऺण भ्रारमराई य ऩोखयीभा 
ऩानीको सतह फढाएको कायणरे ाखहा सकेुको ऩाइएकोरे ऩानीको सतह फढाई थऩ ाखहा 
सु् न नददन े ्मि्था गयी भनमभभत अनगुभन गनव गयाउन षज्रा िन कामावरम कग रारीराई 
आमोगको भभभत २०७३।१।१३ को भनणवमानसुाय सझुाि रेखी ऩठाइएको ।  

(5) चयेु ऺेरभा ऩने भसयहा षज्रा अ्तगवत तयेगाना गोवि्दऩयुष्थत कऩरेवय फाफा साभदुावमक 
िनभा कभवचायीको भभरेभतोभा ढराऩडाको नाभभा हरयमा ाख कटान गयेको बने सभेतको 
उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा षज्रा िन कामावरम भसयाहाका त्कारीन भनभभि षज्रा 
िन अभधकृत िासदेुि झारे भभभत २०६४।५।३ को नऩेार याजऩर, बाग ५, ख्ड ५७, सं्मा 
१९ भा रकाषशत िाताियण, विऻान तथा रविभध भ्रारमको सूचनाफाट िाताियण संयऺण 
भनमभािरी, २०५४ को अनसूुची-१ भा २०० देषख ५०० हे्टयस्भको िनऺेर एउटग 
सभदुामराई ्मि्थाऩन गनव ह्ता्तयण गने र्तािभा रायष्बक िाताियणीम ऩयीऺण (IEE) 

गनुवऩने य अनसूुची-२ भा ५०० हे्टयब्दा फढीको िनऺेर एउटग सभदुामराई ्मि्थाऩन गनव 
ह्ता्तयण गने र्तािभा िाताियणीम रबाि भू्मांकन (EIA) गनुवऩने बने रािधान य 
साभदुावमक िनभा IEE य EIA गने स्फ्धभा िन विबागको भभभत २०६६।१०।२१ भा 
बएको विबागीम भनणवम फभोषजभ साभदुावमक िनहाको कामवमोजना निीकयण/ऩनुयािरोकन 
गदाव सभेत २०० हे्टयब्दा फढी ऺेरपर बएकोभा IEE य ५०० हे्टयब्दा फढी ऺेरपर 
बएको हकभा EIA गनुवऩने बने िन विबाग, साभदुावमक िन भहाशाखाको भभभत 
२०६६।११।१८ को ऩरयऩर षज्रा िन कामावरम, भसयाहाभा भभभत २०६६।१२।१८ भा 
दताव बइसकेको अि्थाभा उ्रेषखत कानूनी  ्मि्था तथा विबागीम आदेशको ऩारना नगयी 
भसयाहा षज्राको तयेगना गोवि्दऩयुष्थत ज्भा ७१३.६ हे्टय ऺेरपर बएको कार े
कऩरेवय फाफा साभदुावमक िन उऩबोता सभूहको कामवमोजना निीकयण/ऩनुयािरोकन गदाव 
EIA नग नगयी भभभत २०६६।१२।३० भा कामवमोजना ्िीकृत गयी भभभत २०६७।२।३ भा 
सार जातका ११४ य अ्म जातका १३० ाखको काठ संकरन सहभभत ददएको य 
५,७०१.५८ यु. वपट काठ संकरन बई उऩबोता सभभभतको षज्भाभा सयुषऺत यहेकोरे उत 
काठ रचभरत कानून फभोषजभ सदऩुमोग एिं ्मि्थाऩन गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७३।२।१० को भनणवमानसुाय िन तथा ब-ूसंयऺण भ्रारमराई सझुाि रेखी  
ऩठाइएको ।   

10. रभ तथा योजगाय भ्रारम अ्तगवत 

(1) नकरी तथा स्माइएका कागजातहाफाट भेनऩाियहारे िगदेषशक योजगाय विबागका 
कभवचायीहाको भभरेभतोभा िगदेषशक योजगायभा काभदायहा ऩठाए बने स्फ्धभा अनसु्धान 
हुやदा आपूरे स्ऩादन गयेको काभ कायफाहीका स्फ्धभा गरयएको अनसु्धान रगामतभा 
उऩष्थत नबई कामवयत हनुऩुने कामावरमभा सभेत राभो सभमदेषख गगयहाषजयी यहेको खु् न 
आएका शाखा अभधकृत फस्त नेऩारको हकभा भनजफाट बए गरयएका काभ य अनसु्धानफाट 
देषखन आए फभोषजभ आमोगफाट गरयएको भनणवमका स्फ्धभा साभा्म रशासन भ्रारमराई 
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सभेत जानकायी गयाई म्ता गरत तथा नकरी कागजहाफाट रभ ्िीकृभतस्फ्धी काभ गने 
गयाउने उऩय कडा भनगयानी य कायफाहीको राभग आि्मक नीभत एिं संम्र भनभावण गयी 
कडाइका साथ ऩारना गने गयाउन े ्मि्था गनव आमोगको भभभत २०७२।५।३१ को 
भनणवमानसुाय स्फष्धत िगदेषशक योजगाय विबागराई रेखी ऩठाइएको।   

(2) िगदेषशक योजगाय विबाग अ्तगवत िगदेषशक योजगाय विबाग, काठभाडं कामावरमरे भेनऩािय 
्मिसामीसやग भभरेभतो गयी रट नं. ७४९५६ फाट भभभत २०७२।४।२६ गते १० जना 
काभदायहाका राभग गरत कागजहाको आधायभा अष्तभ रभ ्िीकृभत रदान गयेकोरे 
संर्नहाराई कायफाही गयी ऩाउや बने उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा िगदेषशक 
योजगायका राभग कतायष्थत STEELCO Trading & Contracting क्ऩनीभा काभदाय ऩठाउन 
अभभदािा फु्  भेनऩािय रा.भर.रे िगदेषशक योजगाय विबागफाट रात गयेको रट नं. ७४९५६ 
को ऩूिव ्िीकृभत पाइरफाट भभभत २०७२।४।२६ गते १० जना काभदायहाका राभग 
अष्तभ रभ ्िीकृभत भरन ेरभभा अभभदािा फु्  भेनऩािय रा.भर.का सचारक सभेत यहेका 
नेरफहादयु ऩनुरे आभथवक ररोबनभा गरत भनसामका साथ १० जना काभदायहाको अष्तभ 
रभ ्िीकृभत भरए ऩिात सो फाऩत भनजफाट आपूरे ुऩगमाや एक राख रात गयेको बनी 
फमानभा खरुाई ददएअनसुाय जाभनजानी गरत कागजहाफाट रचभरत कानून विऩयीत हनुे गयी 
अष्तभ रभ ्िीकृभत भरन ेकाभ गयी गयाई िगदेषशक योजगाय ऐन, २०६४ विऩयीतका कामव 
गयेको देषखन आएकोरे आमोगको भभभत २०७३।२।२ भनणवमानसुाय अनसु्धानफाट देषखन 
आएको ि्तषु्थभत विियण, भनजरे अनसु्धानको रभभा गरयददएको फमानको रभतभरवऩ 
रगामतका संकभरत रभाणका सकर कागजातहा सभेत संर्न याखी कानून फभोषजभ जो जे 
गनुवऩने हो गनव आमोगको भभभत २०७३।२।२ को भनणवमानसुाय िगदेषशक योजगाय विबागराई 
सझुाि रेखी ऩठाइएको। 

11. सूचना तथा संचाय भ्रारम  

(1) नेऩार टेभरभबजनसやग ि्डव भबजन भभभडमा िाइङ हाउस रा.भर.रे आभथवक कायोफाय गदाव 
का┌भ्डऩ डेबरऩभे्ट फंकको नाभको नकरी फंक ्माये्टी ऩरहा नेऩार टेभरभबजनभा ऩेश 
गयी ठगी गयेको य सो स्फ्धभा भहारफ्धक र्भण हभुागाई, आभथवक रशासन भहाशाखा 
भनदेशक याजनकुभाय रे┌, कामवकायी रेखा अभधकृत ऩिनकुभाय भा्ड्म, िरय┌ रेखा अभधकृत 
कभररसाद ये्भी, िरय┌ रेखा अभधकृत शयदच्र रे┌, िरय┌ रेखा अभधकृत ऋवषयाभ ब्तना य 
रेखा अभधकृत ददनशे ऩडडेररे सो रा.भर.सやग भभरोभतो गयी राऩयफाहीऩूिवक काभ गयी 
सं्थानको यकभ ु. 8,64,77,054।08 जोषखभभा ऩायेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
ि्डव भबजन भभभडमा िाइङ हाउस रा.भर.सやग नेऩार टेभरभबजनरे आभथवक कायोफाय गदाव ि्डव 
भबजन भभभडमा िाइङ हाउस रा.भर.का सचारक ददनशे रे┌रे नकरी फंक ्माये्टी ऩरहा ऩेश 
गयेको स्फ्धभा नेऩार टेभरभबजनका भाभथ उष्रषखत ऩदाभधकायीहाको संर्नता ठोस ाऩभा 
ऩवुट हनु सकेको भभभसरफाट देषखन आएन।नेऩार टेभरभबजनसやग आभथवक कायोफाय गदाव ऩेश 
बएका फंक ्माये्टी ऩरहाका स्फ्धभा नेऩार टेभरभबजनरे स्फष्धत फंकसやग 
आभधकारयकता नफझेुकोरे ि्डव भबजन भभभडमा िाइङ हाउस रा.भर.रे सं्थानराई ठगी गयी 
हाभन नो्सानी ऩयु    माएको स्फ्धभा काठभाडं षज्रा अदारतभा ठगी भदुा चभरयहेको 
देषखमो।नकरी फंक ्माये्टी ऩर ऩेश बएको स्फ्धभा आगाभी ददनभा नेऩार टेभरभबजन 
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्माऩाय भनदेषशका, 2061 फभोषजभ रात हनुे फंक ्माये्टी ऩरहाको आभधकारयकता फझुी 
मवकन गयेय आभथवक कायोफाय गने गयाउने ्मि्था भभराउन आमोगको भभभत 
२०७२।५।३१ को भनणवमानसुाय नेऩार टेभरभबजन भसंहदयफायराई सझुाि ददइएको। 

12.ऊजाव भ्रारम अ्तगवत 

(1) नेऩार वियतु राभधकयण अ्तगवत १३२ के.बी. सोर ुकोरयडोय रसायण राइन आमोजना ठेका 
नं. ICB-TL।SC।071।72-1 अ्तगवत ठेकाका शतवहा ऩरयितवन गयी अभनमभभतता गयेको 
बने सभेत ्महोयाको उजयुी भनिेदन उऩय अनसु्धान हुやदा फोरऩर रवरमाको अनसु्धानका 
रभभा ऩवहचान बएका देहामका विषमहाका स्फ्धभा आमोगको भभभत २०७२।६।१ को 
भनणवमानसुाय ऊजाव भ्रारम य नेऩार वियतु राभधकयण, सचारक सभभभतराई रेखी  
ऩठाइएको । 

(क) आमोजनाहाको भनभावण कामवभा तदाुकता नदेखाएको कायण सभमभा आमोजना 
भनभावण स्ऩन हनु नसकी राभधकयणरे हजावना भतनुवऩने अि्था भसजवना बएभा सशुासन 
(्मि्थाऩन तथा सचारन) ऐन, २०६४ को दपा ८ य ९ फभोषजभ स्फष्धत 
ऩदाभधकायीहाराई षज्भेिाय फनाउन आि्मक ्मि्था गने ।   

(ख) सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ६७(१)(ख) भा नेऩार सयकाय य दात ृ
ऩऺफीच बएको स्झडताभा सो ऩऺको खरयद भनदेषशका अनाुऩ खरयद गरयने अि्थाभा 
फाहेक सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ७ को उऩदपा ३(ख) अनसुाय 
सािवजभनक खरयद अनगुभन कामावरमरे तमाय गयेको नभनुा फोरऩरस्फ्धी कागजात 
रमोग गनुवऩने रािधान यहेको य बायतीम अथव भ्रारमरे जायी गयेको Terms and 
conditions and procedure to be adopted in respect of India (GOI) supported EXIM 

Bank Lines of Credit (LOC's) को Annex II भा “Borrowing countries may follow 
bidding process in accordance with their own procurement laws, rules, regulations 
and procedures which should be clearly defined and details should be provided to 
GOI in advance to ensure that the award of contract is made in a fair and 

transparent manner” उ्रेख बएको स्दबवभा सोर ुकोरयडोय १३२ के.बी. रसायण 
राइन आमोजना रगामतका EXIM Bank को Soft loan भा भनभावण हनुे आमोजनाहाभा 
सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ अनाुऩको खरयद रवरमा अऩनाउनऩुने देषखमो । नेऩार 
वियतु राभधकयण अ्तगवत सोर ु कोरयडोय १३२ के.बी. रसायण राइन आमोजनाभा 
रमोग गरयएको फोरऩरस्फ्धी कागजात कोशी कोरयडोय २२० के.बी. रसायण राइन 
आमोजना य कािेरी कोरयडोय १३२ के.बी. रसायण राइन आमोजनाभा रमोग गरयएको 
फोरऩरस्फ्धी कागजातब्दा सायबतूाऩभा पयक यहेको देषखमो।कोशी कोरयडोय य 
कािेरी कोरयडोयभा रमोग गरयएको फोरऩरस्फ्धी कागजात सािवजभनक खरयद 
अनगुभन कामावरमफाट जायी गरयएको नभनुा फोरऩर स्फ्धी कागजात "Standard 

bidding document for works single stage post qualification (ICB)" सやग धेयग हदस्भ 
Compatible देषखमो।मी दईु आमोजनाका राभग रमोग गरयएका फोरऩरस्फ्धी 
कागजातका विषमि्तहुा वि्ततृ एिं Standard form भा उ्रेख गरयएका कायण 
खरयद कायफाहीभा अ्मोर हटाउन, वििाद ्मूनीकयण गनव तथा भनणवम रवरमाराई 
सहज फनाउन भदत ऩु् न े देषखमो बने सोर ु कोरयडोय १३२ KV रसायण राइन 
आमोजनाभा रमोग गरयएको फोरऩरस्फ्धी कागजातभा उ्रेख गरयएका रािधानहा 
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ऩमावत य ऩूणव देषखएन । र्मेक Clause भा ऩमावत ्महोया उ्रेख नगरयएको मस 
वकभसभको फोरऩर स्फ्धी कागजातरे खरयद रवरमाभा अ्मोरता भसजवना गने, वििाद 
भन््माउने तथा भू्मांकन रवरमाभा ्िवििेकरे ्थान रात गने अि्था भसजवना हनुे 
बएकोरे सभान रकृभतका आमोजनाहाका राभग फोरऩर रवरमािाया आमोजना 
भनभावणस्फ्धी खरयद कामव गदाव वियभान कानून य रचभरत भाऩद्ड सभेतराई आधाय 
फनाई फोरऩर कागजातभा एकाऩता कामभ गने ्मि्था गने । 

(2) नेऩार वियतु राभधकयण, भहायाजगंज वितयण के्र (त्कारीन उिय वितयण के्र), फसु् धया 
भहायाजग्जको त्कारीन कामावरम रभखु ्माु याणा सभेतरे ऩदको दुु ऩमोग गयी 
कामावरमका साभानहा राहकराई भफरी वितयण गने, राहकफाट ऩगसा असरु उऩय गने ठूरा 
उयोग, भभर, हाउषजङ आदद ठाउやभा यकभ भरई सधुायको नाउやभा ती ठाउやहाभा रा्सपयभय 
यान ेबने सभेत ्महोयाको उजयुीका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा अ्मिष्थत ाऩभा बइयहेको 
ज्गा ्रवटङभा हनुे Rechargeable Work Order कामवराई रबािकायी ाऩभा भनमभन गदれ 
्थानीम भनकाम सभेतको सभ्िमभा ्मिष्थत गनव, ्मािसावमक ाऩभा हनुे ्रवटङ तथा फसाई 
Re settlement भा RWO को दुु ऩमोग नगनव नगयाउन, नमाや राइन भफ्ताय स्फ्धभा ्थानीम 
्तयफाट बएको भाग य आि्मकता फभोषजभ कामवरभ फनाई सोही आभथवक िषवभा नग कामव 
स्ऩन गनव ऩहर गनव गयाउन, RWO को काभ स्फष्धत वितयण के्रफाट हनुे गयेकोभा 
आभथवक िषवको अ््मभा वितयण के्र रभखुको तारकु भनकामफाट िषवबरयभा बए गयेका 
कामवहाको भनयीऺण अिरोकन गनव गयाउन रगाई RWO का िषवबरयको काभहाको विियण 
संकरन गयी Documentation Profile तमाय गनव गयाउन आि्मक ्मि्था भभराउन 
आमोगको भभभत २०७३।१।७ को भनणावमानसुाय नेऩार वियतु राभधकयण के्रीम 
कामावरमराई सझुाि रेखी ऩठाइएको ।  

13. रधानभ्री तथा भष्रऩरयषदको कामावरम अ्तगवत 
(1) कृवष साभरी क्ऩनी भरभभटेड, कुरेवय, काठभाडंरे आ.ि.०६८।६९ भा ्रोफर टे्डयको 

भू्मब्दा भहやगोभा षज.टु.षज.फाट भड.ए.ऩी. भर खरयद गयेको य आ.ि. ०७१।७२ भा ्रोफर 
टे्डय यद गयी षज.टु.षज.फाट भर खरयद गनव रागेको बने रगामतका स्फ्धभा सयकायी तथा 
सािवजभनक सं्थानहारे टे्डय रवरमाभा नगई सोझग भारसाभानहा खरयद गने स्फ्धभा 
सािवजभनक खरयद ऐन,२०६३ भा कुनग रािधान नबएको, उत ऐनको दपा ४१ भा बएको 
्मि्थारे षज.टु.षज.फाट भर खरयद गनव छुट नददएको अि्थाभा सभेत भभभत २०७१।६।२ 
को भष्रऩरयषदको भनणवमरे षज.टु.षज.फाट भर खरयद गनव ्िीकृभत ददएको देषखमो।भर 
खरयदस्फ्धी विषम भष्रऩरयषदभा रगजानऩुने विषम नबएकोभा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोगको ऺेराभधकायराई छ्न े उदे्मरे आपूरे भनिावह गनुवऩने षज्भेिायी ऩूया नगयी, 
षज्भेिायी ऩ्छाउने वकभसभरे मस वकभसभका र्तािहा भष्रऩरयषदभा रगजाने रिृषि फढेको 
देषखंदा अफ आइ्दा मस वकभसभका र्तािहा भष्रऩरयषदभा रगजानेराई षज्भेिाय ठहय    माई 
कानून फभोषजभ कायफाही गरयने हुやदा ्मस वकभसभका रिृषिहाराई भनु्सावहत गनेतपव  
आि्मक ्मि्था गनव गयाउनका राभग आमोगको भभभत २०७२।६।१३ को भनणवमानसुाय 
नेऩार सयकाय, रधानभ्री तथा भष्रऩरयषदको कामावरमराई अनयुोध गयी रेखी ऩठाइएको ।  
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(2) भडभबजन सडक कामावरम काठभाडंरे ऩरु भनभावणभा रमोग हनुे यडको रचभरत दययेट य 
भाऩद्डभा चरखेर गयी रागत फढाएको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनभावण 
कामवको दययेट विलषेण न्सव, २०४१ य सोभा बएको दोरो संशोधन २०५० ऩभछ एकीकृत 
ाऩभा न्सव तमाय बई रमोगभा आएको देषखएन।भनमभभत ाऩभा साऩेऺ हनु ेगयी सो न्सवराई 
संशोधन/ऩरयभाजवन गयी विभबन भ्रारम अ्तगवत हनु े भनभावण कामवहाभा एकाऩता कामभ 
गनुवऩने देषखमो। हार विभबन भ्रारमरे एउटग काभको राभग पयक-पयक न्सव रमोग गयेको 
सभेत देषखंदा एकीकृत ाऩभा नभवस भनभावणको ्मि्था भभराउनका राभग आमोगको भभभत 
२०७२।६।१४ को भनणवमानसुाय रधानभ्री तथा भष्रऩरयष्को कामावरमभा रेखी 
ऩठाइएको ।   

(3) भभभत २०७२ सार िगशाख १२ गते गएको शषतशारी विनाशकायी बकू्ऩ ऩिात  याहत 
साभरी संकरन, खरयद तथा वितयण रगामतका आभ सयोकाय तथा भानिीम संिेदनशीरताका 
विषमभा आमोगको ्मानाकषवण बई उ्रेषखत विषमहाभा हनु स्न ेअभनमभभतता स्फ्धभा 
आमोगको भभभत२०७२।४।३१ गतेको भनणवमफाट छानभफन कामवटोरी गठन बई कामवटोरीरे 
याहत ्मि्थाऩनसやग र्मऺ सयोकाय या् ने के्रीम तथा ्थानीम ्तयका कामावरमहाफाट 
अभबरेख संकरन गनुवका साथग स्फष्धत सयोकायिारा, ऩीभडतहासやग सभेत अ्तयवरमा गयी 
आि्मक सझुाि सवहत रभतिेदन ऩेश गयेकोभा छानभफन रभतिेदनरे आमोगफाट वि्ततृ 
छानभफन गनुवऩने बनी सझुाएका विषमहाभा त्कार आमोगरे वि्ततृ अनसु्धान गने य अ्म 
सझुािहाका हकभा कामाव् िमनका राभग आमोगको भभभत २०७२।८।१० को भनणवमानसुाय 
नेऩार सयकाय, रधानभ्री तथा भष्रऩरयष्को कामावरमराई रेखी ऩठाइएको। 

(4) षज्रा ऩिवत, कावकव नेटा गा.वि.स. िडा नं.७ फ्न े सशुीररसाद शभावरे नकरी अऩांग फनी 
अऩांगताको ऩरयचमऩर फनाई रोक सेिा आमोगफाट भरइएको अ.हे.फ.को ऩयीऺाभा साभेर बई 
ऩयीऺा उिीणव गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा सशुीररसाद शभाव (कावकव नेटा-
७,ऩिवत) रे भभभत २०७०।११।२३ भा अऩांगता ऩरयचमऩरको राभग अनसूुची-२ को 
आिेदनसाथ ददएको भनिेदनको आधायभा काकीनटेा गा.वि.स.को कामावरमरे भभभत 
२०७०।११।२३ भा भनजको देरे हातरे काभ नददने बग अऩांग हुやदा अऩांगता ऩरयचमऩर 
उऩर्ध गयाई ददन बनी भसपारयस गयेको य सोही आधायभा भनजरे "घ" िगवको शायीरयक 
अऩांगता बएको ्मषतको ऩरयचमऩर ऩाएको य सोही फभोषजभको िगमषतक विियण भवहरा तथा 
फारफाभरका कामावरम, ऩिवतफाट रभाषणत बग आएको देषखमो।अऩांगता बएका ्मषतहाको 
ऩरयचमऩर वितयण भनदेषशका, २०६५ को आधायभा अऩांगता ऩरयचमऩर वितयण गने गरयएको य 
सोही आधायभा रोक सेिा आमोग रगामत अ्म रभत्ऩधावभा भाग हनुे विऻाऩनहाभा दयखा्त 
ददन े रभत्ऩधीहारे अऩांगताको ऩरयचमऩरको रभाषणत रभतभरवऩ भार ऩेश गने गयेको, 
अऩांगताको िगीकयणका आधायभा दयखा्त भाग गने तथा रात गने सवुिधाभा भबनता नहनु े
हुやदा िा्तविक ाऩभा शायीरयक अऩांगता नबएका ्मषतहारे सानो सानो अऩांगताराई देखाई 
अऩांगता ऩरयचमऩर रात गने य सोही ऩरयचमऩरका आधायभा रभत्ऩधाव गने य ऩयीऺाभा उिीणव 
सभेत हनुे अिसय यहやदा िा्तविक अऩांगराई या्मिाया ददइएको अिसयको सही रमोग हनु 
नसवकयहेको देषखएकोरे उऩमुवत अि्थाहाराई स्फोधन हनुे गयी रचभरत ऐन भनमभहाभा 
सभसाभवमक ऩरयभाजवन गयी अऩांगताको ऩरयबाषा सभेत ्ऩट गयी साभा्म अऩांगता बएका 
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्मषतरे अऩांग ्मषतका राभग छुयाइएको आयऺण कोटाको भसटभा रभत्ऩधाव गनव नऩाउन े
गयी अऩांगता बएका ्मषतहाको ऩरयचमऩर वितयण भनदेषशका, २०६५ राई ्मािहारयक 
फनाई िा्तविक अऩांगता बएका ्मषतरे भार या्मिाया ददइएको अिसय उऩबोग गनव 
स्नेतपव  आि्मक ्मि्था गनव गयाउन रधानभ्री तथा भष्रऩरयषदको कामावरम, भसंहदयफाय 
राई आमोगको भभभत २०७२।८।१३ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।   

(5) उिय-दषऺण (कोशी) सडक मोजना खाやदफायी, संखिुासबाका मोजना रभखु स्मे्र शाय य 
रेखा अभधकृत याजे्र ओझारे मोजनाको विभबन शीषवकको फजेट नकरी भफर फनाइव रटाचाय 
गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा उिय-दषऺण (कोशी) मोजनाको कष्ट्जे्सीको 
स्ऩूणव यकभराई मोजनाको काभभा खचव नगयी दईु रभतशत यकभ सडक विबागभा ऩठाउन े
गयेको‚ फहिुषीम ठेकाको कष्ट्जे्सी यकभ ठेकाको िावषवक रगभतको अनऩुातभा खचव नगयेको‚ 
कष्ट्जे्सीको यकभ खचव गदाव ठेकग  वऩ्छे (Contract Wise) को कष्ट्जे्सी खाता यान े
नगयेको, डोय हाषजयीभा काभ गयाइएका काभदायहारे गयेको काभको चेनेज य ऩरयभाणको ्ऩट 
विियण यान ेनगयेको‚ कष्ट्जे्सीको यकभफाट कामावरमभा ्टेसनयी‚ छऩाई‚ कामावरम साभान‚ 
इ्धन‚ वियतु‚ संचाय‚ सिायी साधन भभवत‚ सूचना रकाशन‚ दगभनक रभणबिा आददभा खचव गने 
गयेको य मोजनाफाट काजभा कभवचायी खवटंदा, खटाउやदा य इ्धन खचव गदाव भभत्मवमतातपव  
्मान नददएको सभेत ऩाइमो।अत: कुनग ऩभन विकास य मोजना भनभावण गदावको फखतको 
कष्ट्जे्सी यकभ खचव गदाव एकाऩता य रबािकारयता कामभ गनवका राभग कष्ट्जे्सी यकभ 
खचव गने स्फ्धभा ्ऩट कामवविभध एिं भाऩद्ड फनाई रागू गने ्मि्था गनव आमोगको भभभत 
२०७२।८।१४ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय‚ रधानभ्री तथा भष्रऩरयष्को कामावरमराई 
रेखी ऩठाइएको।  

(6) नेऩार ्िा््म अनसु्धान ऩरयषदका अ्मऺ य सद्मको भनमषुत रवरमा अभनमभभत यहेको, 
्िा््म स्फ्धी अ्ममन तथा अनसु्धान नग नगयेको ्मषत ऩभन भनमषुतभा ऩयेको बने 
रगामतको उजयुी स्फ्धभा मस आमोगफाट छानभफन हुやदा नेऩार ्िा््म अनसु्धान ऩरयषदभा 
ऩदाभधकायीहाको भनमषुत विभबन भभभतभा भ्री्तयको भनणवमफाट बएको देषखएको य उऩयोत 
भनमषुतहाका स्फ्धभा नऩेार ्िा््म अनसु्धान ऩरयषद ऐन, २०४७ को दपा ७(१)(क) 
भा ऩरयषद कामव सचारनको भनभभि ्िा््मस्फ्धी अ्ममन तथा अनसु्धानभा अनबुि रात 
आधभुनक षचवक्सा रणारी तथा आमिेुददक षचवक्सा रणारीका षचवक्सकहा भ्मेफाट नेऩार 
सयकायिाया भनोनीत ७ जना ्मषत सद्म यहन ेय नेऩार सयकायरे तोकेको 1 जना ्मषत 
सद्म-सषचि यहने ्मि्था यहेको देषखमो।्मसगगयी सोही दपाको उऩदपा २ भा नेऩार 
सयकायरे उऩदपा (१) को ख्ड (क) फभोषजभ भनोनीत सद्महा भ्मेफाट १ जना अ्मऺ 
तथा १ जना उऩा्मऺ तोवकददनेछ बनी उ्रेख बएको देषखमो।मसयी नेऩार ्िा््म 
अनसु्धान ऩरयषद ऐन, २०४७ को दपा ७(१)(क) य (च), दपा ७(२) फभोषजभ उऩयोत 
ऩदाभधकायीहाको भनमषुत नेऩार सयकायरे गनुवऩने फा्मा्भक कानूनी ्मि्था य कानून 
्मा्मास्फ्धी ऐन, २०१० को दपा 2(झ) को (च) भा नेऩार सयकाय बनारे नेऩारको 
कामवकारयणी अभधकाय रमोग गने भष्रऩरयषदराई स्झनऩुछव बने ्मि्था यहेको साथग 
स्भाभनत री सिो्च अदारतको ऩूणव इजरासफाट नऩेार सयकायराई बएको कुनग अभधकाय 
भष्रऩरयषद फाहेकको अ्म भनकाम िा ऩदाभधकायीफाट रमोग गनव नऩाइने बनी (ने.का.ऩ. 
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२०६८, भन.नं. ८६४४, ऩ┌ृ १११८) भा भस्ा्त सभेत रभतऩाददत बएको स्दबवभा नेऩार 
नेऩार सयकाय (भष्रऩरयषद) रे गनुवऩने भनमषुत त्कारीन भ्रीफाट बएको देषखएको हुやदा 
उऩयोत ऩदाभधकायीहाको भनोनमनराई कानूनस्भत भान भभ्ने नदेषखएकोरे अफ उरा्त मो 
य म्तग रकायरे नेऩार भेभडकर काउष्सर, नेऩार नभसवङ ऩरयषद, नेऩार ्िा््म ्मािसावमक 
ऩरयषद, नेऩार पाभेसी ऩरयषद, नेऩार आमिेुददक षचवक्सा ऩरयषद, रषु्फनी विकास कोष, 

िी.ऩी.कोइयारा भेभोरयमर या्सय अ्ऩतार रगामतका ऩदाभधकायीहाका उऩयोत 
भनकामहाभा ऩदाभधकायी भनमतु गदाव नेऩार सयकाय (भष्रऩरयषद) फाट भनषित भाऩद्ड तमाय 
गयी भार भनमषुत तथा भनोनमन हनुे ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।१५ 
को भनणवमानसुाय रधानभ्री तथा भष्रऩरयषदको कामावरमभा सझुाि रेखी ऩठाइएको। 

14. भवहरा फारफाभरका तथा सभाज क्माण भ्रारम 

(1) खानेऩानी तथा ढर भनकास विबाग, काठभाडंको नामफ सु् फा ऩदभा कामवयत अुण साऩकोटारे 
रात गयेको फोराई स्फ्धी अऩांगताको रभाणऩर नकरी बएको बने सभेतको स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा ठूरी ऩोखयी-१, ऩिवत ्थामी ठेगाना बई हार खानेऩानी तथा ढर भनकास 
विबाग, काठभाडंको नामफ सु् फा ऩदभा कामवयत अुण साऩकोटा अऩांग कोटाभा नबई रोक 
सेिा आमोगको खरुा रभतमोभगताफाट नामफ सु् फा ऩदभा भसपारयस बई भनमषुत बएको  
ऩाइमो । भनज अुण साऩकोटाको षशऺण अ्ऩतार भहायाजगंजका भसभनमय ्िीच ्माथोरोषजट 
ए्ड अभडमोरोषजटफाट ऩयीऺण हुやदा भनजको फोरीको Informal तथा Formal Assessment दिुग 
तरयकाफाट गरयएको जाやचका आधायभा य खासगयी Stuttering Severity Index फाट गरयएको 
जाやचको आधायभा भनजभा Mild Degree को Stuttering Problem (बकबकेऩना) बएको बने 
रभाषणत बग आएको देषखंदा म्तो रकृभतका ्मषतहाराई रभाणऩर जायी गदाव िा्तविक 
अऩांगहा आ्नो हक अभधकायफाट िषचत हनु स्ने अि्था देषखंदा अऩांगताको रभाणऩर 
वितयणका स्फ्धभा ऩनुविवचाय गनव आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय नेऩार 
सयकाय, भवहरा फारफाभरका तथा सभाजक्माण भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

(2) सभाज क्माण ऩरयष्का भनदेशक भदनरसाद रयभाररे 207१।८।11 भा उभेयको 
हद्मादको कायण अभनिामव अिकाश ऩाउनऩुनेभा 50 राख खचव गयेय फदभनमतऩूिवक 2 िषव 
्माद थऩ गयेको, सभाज क्माण ऩरयषदभा अभनमभभतता बएको बने सभेतको स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा भनदेशक भदनरसाद रयभारको १ िषव ८ भवहना (भभभत २०७१।८।११ भा 
अभनिामव अिकाश हनुे) भार सेिा अिभध फाやकी यहेको अि्थाभा सो अिभधबयभा भरन खान 
ऩाउने स्ऩूणव ऩारयरभभक यकभफाट चतुा हनु नस्ने गयी भभभत २०७०।१।१३ भा 
ु.१६,६५,६००।- घय कजाव फाऩतको यकभ भनजराई बतुानी गयेको ऩाइमो। भनज 
भदनरसाद रयभाररे मसऩूिव ऩभन भभभत २०५१।९।२२ भा ु.६९,४८०।- य भभभत 
२०५८।२।२ भा ु.१,९६,८४८।- घय कजाव फाऩतको यकभ बतुानी भरएको देषखमो। 
सभाज क्माण ऩरयषदको कभवचायी क्माण कोषफाट विभबन कभवचायीहाराई ददइने घय 
कजावका विषमभा ्ऩट कामवविभध (भागदाफी गयेको यकभ, सो को विलषेण, आरोऩारोको 
्मि्थाऩन, कजावको सयुऺण सभेत) को ्मि्थाऩन नगयी रबाि ऩानव स्न े हगभसमतका 
कभवचायीहाको सवुिधा य वहतभा भारग रमोग हनुे गयी कजाव फाऩतको यकभ वितयण बएको 
देषखएकोरे सो कजाव फाऩतको यकभको ्मि्थाऩन गनव ्ऩट कामवविभध (भागदाफी गयेको 
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यकभ, सो को विलषेण, आरोऩारोको ्मि्थाऩन, कजावको सयुऺण सभेत) को रफ्ध गयेय भार 
कजाव वितयण गने गयाउने ्मि्था गनव आमोगको भभभत २०७२।१२।२४ को भनणवमानसुाय 
भवहरा, फारफाभरका तथा सभाज क्माण भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको ।   

(3) कग रारी षज्राको िस्ता िनऺेर (करयडोय) भा िन पडानी बएको बने उजयुीका स्फ्धभा 
अनसु्धान तहवककात हुやदा कग रारी षज्राको ऩहरिानऩयु गा.वि.स.ष्थत नकपोडुिा बने 
ठाउやभा जनता साभदुावमक िनको ऺेरभा यहेको येिाही ऩोखयीभा ऩवहरे देषख सानो ऩोखरय 
यहेको ्थानभा भसंचाइ रमोजनको राभग विव खाय कामवरभ (WFP) को “काभको राभग 
सहभुरमत” (Cash for work) बने कामवरभफाट MercyCrops Nepal नाभक अ्तयाववरम 
गगयसयकायी सं्थारे ु.७९,२००।–  फयाफयको ्मारा सहमोग उऩर्ध गयाई िन ऺेरभबर 
यहेको राकृभतक ऩोखयीको फहािराई योकी करयफ ६ वपट अ्रो फाやध फनाई ऩोखयीभा थऩ 
ऩानी संकरन गयी फारग भवहना ऩानी रमोग गने उदे् मरे सोही ऺेरका फाभस्दाहाराई सभेटी 
येिाही उऩबोता सभभभत गठन कुरो भनभावण गयी भसやचाइ रमोजनको राभग ऩानी रगेको 
ऩाइमो।उत कामवफाट ऩानी जभेको कायणरे विभबन जातका गयी ज्भा २०५ िटा ाखहा 
सु् न गएका य सकेुका ाखहा राकृभतक ्थानभा मथाित यहेको ऩाइमो।मसयी ्थानीम 
फाभस्दारे भसやचाइ गने उदे्मरे फाやध भनभावण गयेका तथा ाख सकुाउने भनसामरे उत फाやध 
फनाउने काभ बएको बने खु् न नआए ताऩभन िनऺेर तथा िाताियणभा ऩनव स्ने रभतकूर 
असयका स्फ्धभा अ्ममन नग नगयी, स्फष्धत भनकामफाट सहभभत सभेत नभरई ऩानीको 
राकृभतक फहाि योवकएको कायणरे नग फढी ाखहा सु् न गएको देषखएकोरे आगाभी ददनभा 
मस रकायका वरमाकराऩहा हनु नददनका राभग िन ऺेरभबर विकास भनभावणका कामव 
सचारन गदाव स्फष्धत भनकामको ्िीकृभत भरई भार सचारन गनव ऩाउन ेनीभतगत ्मि्था 
कडाइका साथ ऩारना गनव गयाउन य िाताियणभा ऩनव स्न े रभतकूर असयका स्फ्धभा 
अ्ममन गयी गयाई स्फष्धत भनकामफाट अनभुभत भरएय भार िन ऺेरभबर ऩने विकास 
भनभावणका कामवभा सहमोग गने ्मि्था गनव सभाज क्माण ऩरयषद भापव त MercyCrops 

नेऩारराई आमोगको भभभत २०७३।१।१३ को भनणवमानसुाय सझुाि रेखी ऩठाइएको ।  

15. अथव भ्रारम  

(1) सरावही ब्साय कामावरमका रभखु टीकायाभ बसुाररे चोयी तथा ब्साय छरीका अिगध सिायी 
साधन भरराभ गदाव भगयोहसやग भभरोभतो गयी आभथवक राब भरएको तथा याजव छरी गयी 
सयकायराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान गयी ब्साय 
कामावरमफाट जपत गरयएका सिायी साधनको भरराभ भफरी गने रमोजनका राभग ्थानीम 
भू्मांकन सभभभतरे माष्रक तथा बडभतक अि्था, ्थानीम भाग, उऩमोभगता, रमोग गनव सवकन े
अिभध, रास कटी, अिशषे भू्म य फजाय भू्मको अभतरयत सिायी साधनको Manufacturing 

Date र Modal Number सभेत उ्रेख गयी ्ऩट आधाय य कायणहा खरुाएय ्मूनतभ भू्म 
कामभ गने ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय अथव 
भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

16. खानऩेानी तथा सयसपाइ भ्रारम अ्तगवत 

(1) ्मूठान षज्रा‚ खगु गा.वि.स.भा सचाभरत खोयचडय खानऩेानी तथा सयसपाइ कामवरभको यकभ 
वहनाभभना गयेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा खोयचडय खानेऩानी तथा सयसपाइ 
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आमोजना राभीण खानेऩानी तथा सयसपाइ कोष विकास सभभभत भापव त सचारन बएको य 
क्स्टे्ट भापव त मोजनाको सभर भू्मांकन गयी बतुानी रवरमाभा ्माएको 
ऩाइमो।उऩबोता सभभभत तथा सहमोगी सं्था भ्रयानी राभीण विकास तथा सयोकाय के्ररे 
गयेको खचवराई ऩायदशी फनाउन सािवजभनक सनुिुाई सभेत गयेको देषखमो।ताऩभन भनभावण 
बइसकेऩभछका संयचनाहा साभफक भडजाइन अनसुाय दुु ्त नबएको तय बतुानी गदाव बन े
भडजाइन अनसुाय नग बतुानी बए गयेको देषखंदा भनभावण्थरको िा्तविक नाऩजाやच गयी बतुानी 
बएको बन सवकन ेअि्था नदेषखएकोरे कुनग ऩभन भनभावण कामव स्ऩादन गनव आि्मक ऩने 
रगत इष्टभेट, भडजाइन, नाऩी वकताफ, बतुानीका राभग यभनङ भफर, कामव स्ऩादन रभतिेदन, 

ज्ता स्ऩूणव विभध य रवरमा ऩूया गनव राभीण खानेऩानी तथा सयसपाइ कोष विकास सभभभत‚ 
काठभाडंराई आमोगको भभभत २०७२।८।१३ को भनणवमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।   

(2) काठभाडं षज्रा इचंगनुायामण गा.वि.स. िडा नं. ४ भा सचाभरत ऩाやचधाया भूर संयऺण तथा 
खानेऩानी उऩबोता सभभभतका अ्मऺरे सं्थाको विधान य रचभरत कानून विऩयीत हनुे गयी 
तरफ बिा भरने गयेको, उऩबोताहाफाट रात यकभको वहसाफ वकताफ नयाखेको बने सभेतको 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा साभफक इचंगनुायामण गा.वि.स. िडा नं. ४ हार नागाजुवन 
नगयऩाभरका- ३ ष्थत ऩाやचधाया भूर संयऺण तथा खानेऩानी उऩबोता सभभभतरे खानेऩानी 
संकरन तथा वितयण रणारीका राभग आ.ि. ०६३।६४ देषख आ.ि. २०६८।६९ स्भ 
खानेऩानी ऺेरीम अनगुभन तथा सऩुयीिेऺण कामावरम भापव त ज्भा ु.१,३०,१२,६१७।९३ 
रागतभा भनभावण य सचारन कामव गयी हार ६९३ धायाहा भापव त खानेऩानीको ्मि्थाऩन य 
सचारन गदれ आएको देषखमो।उत सं्था भभभत २०५९।६।२३ भा काठभाडं षज्रा 
जररोत सभभभतभा दताव बई रभाणऩर ऩाएको देषखमो।ऩाやचधाया भूर संयऺण तथा खानेऩानी 
उऩबोता सभभभतका अ्मऺ याभशयण नगयकोटीराई सो सभभभतको भभभत २०६५।९।५ को 
फगठकको भनणवमरे कामवकायी अ्मऺको षज्भेिायी तोकेको य भभभत २०६५।१२।८ को भनणवम 
अनसुाय २०६५ ऩडष भवहनादेषख रभतभवहना ु.८,०००।- तरफ ऩाउने गयी रफ्धकको सभेत 
षज्भेिायी ददइएकोभा सो भनणवमको साधायण सबाफाट अनभुोदन बन े बएको देषखएन।तय सो 
सभभभतभा अ्मऺरे रफ्धकको षज्भेिायी ऩाई बतुानी भरएको यकभ तरफका ाऩभा सभािेश 
गयी रेखा ऩयीऺण गयाई रेखा ऩयीऺण रभतिेदन साधायण सबाफाट ऩारयत बएको देषखमो साथग 
सो खानेऩानी उऩबोता सभभभतको िावषवक साधायण सबाहा भभभत २०७०।६।२०, भभभत 
२०७१।९।५ य भभभत २०७२।८।५ भा स्ऩन बएको देषखमो।सो सभभभतरे आ.ि. 
०६९।७० देषख नग भनमभभत ाऩभा रेखा ऩयीऺण गयाएको य साधायण सबाफाट आम-्मम 
विियण तथा रेखा ऩयीऺण रभतिेदन ऩारयत बएको देषखमो । मसगगयी सभभभतराई आि्मक 
ऩने कभवचायीको भभभत २०६५।१२।८ भा दयफ्दी भसजवना गयेकोभा भडषखक ऩयीऺा भरई 
भनमषुत ददई सभभभतको भभभत २०७०।७।६ को भनणवमफाट अनभुोदन गयेको य सभभभतरे हार 
ऩदऩूभतव सभभभत गठन गयी बनाव गयेको देषखमो। सभभभतको भभभत २०७०।१०।११ को 
फगठकरे खानेऩानीको फगकष्ऩक भूर आि्मक बएकोरे ऩाやचधाया खानेऩानी भहुानसやगगको 
इचगुनायामण गा.वि.स.-४ ष्थत वक.नं. १०६ ऺे.प. १०७.३५ ि.भभ. को ज्गा वहयाकुभायी 
्मडऩानेफाट ु.२८,००,०००।- भा खरयद गने भनणवम गयेको य भभभत २०७०।१०।१३ भा 
उत ज्गा खरयद गयेको देषखमो । तय ज्गा खरयद गदाव भू्मांकन गयेको बन े देषखएन। 
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तथावऩ सभभभतराई आि्मक ऩने ज्गा सं्थाकग  नाभभा खरयद गयेको देषखएकोरे अ्मथा 
बएको बन सवकने अि्था बने देषखंदगन। भभभत २०७१।८।२६ को ्थरगत रभतिेदन 
सभेतका हारस्भको कागज रभाणका आधायभा उत सभभभतका ऩदाभधकायीफाट अभनमभभतता 
बएको बने ऩु् याइや हनु े अि्था खरेुको ऩाइएन ।मयवऩ सभभभतको काभ कायफाहीराई 
ऩायदशी ाऩभा अगाभड फढाउन, सभभभतको आम-्मम विियण भनमभभत ाऩभा सािवजभनकीकयण 
गनव य उऩबोताहाको ्माऩक सहबाभगताभा सं्थाको साभाषजक ऩयीऺण (Social Audit) गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।१।७ को भनणवमानसुाय काठभाडं षज्रा जररोत 
सभभभतराई रेखी ऩठाइएको ।  

(3) नेऩार सयकाय, राभीण खानेऩानी तथा सयसपाइ कोष विकास सभभभतको सहमोगभा अघावखाやची य 
गु् भी षज्राभा खानेऩानी आमोजना सचारनका राभग भनकासा बएको यकभ ऩहाडी रोत 
्मि्थाऩन सभूह (MRMG) का सचारक डा. दभुन भसंह थाऩारे वहनाभभना गयेको य भनकासा 
बएको ६ भवहनास्भ ऩभन कुनग काभ सुु  नगयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुी भनिेदनका 
स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा नेऩार सयकाय, खानेऩानी तथा सयसपाइ भ्रारम अ्तगवत राभीण 
खानेऩानी तथा सयसपाइ कोष विकास सभभभत, ऩहाडी रोत ्मि्थाऩन सभूह (MRMG) य 
स्फष्धत उऩबोता सभूहहाफीच भभभत २०६९।५।२० भा गु् भी य अघावखाやची षज्राका 
गयी ८ िटा खानेऩानी आमोजनाहाको कामाव् िमन चयणको स्झडता बई भन्नानसुायको 
भनकासा बएको देषखमो । 

भस.नं. 
खानऩेानी 
आमोजनको 
नाभ 

्थान 
आमोजनाको कुर 
रागत (ु.) 

सभभभतरे ्महोने 

(ु.) 
सभदुामरे ्महोने 

(ु.) 

हारस्भ भनकासा 
(रथभ वक्ता) (ु.)  

 
कग वपमत 

१. जकेुखोरा 
भेडरचडय  

अघाव/ 

अघावखाやची 7,71,:8,1;>।?: >;,8:,79<।<: 8;7=?88।9 39,60,640।83 
 

२. देउऩजेु 
खानेऩानी  

खन 

अघावखाやची 7;,=1,7?=।>9 7;,;1,7<<।?7 81,191।?8 12,06,030।88 
 

३. भु् रेधाया  ठाडा/ 

अघावखाやची 77,?>,?:=।>? 77=?9::।1< 7?<19।>9 8,00897।97 
 

४. बटेखोरा  अ्घा/ 

अ्घाखघँची 
7,71,:8,1;>।?: >;,8:,79<।<: 8;7=?88।9 39,60,640।83 

 

५. ऩやधेयेखोरा 
अफुवन 
 

फ्कोट 

अघावखाやची 
३८,०२,०९४.८४ १६३६८०.८० २९६७२३७।६२ 31,50,915।42 

्थभगत 
बई यकभ 
वपताव 
बएको 

६. भस्ने 
दरावभचडय  

दरावभचडय 
गु् भी 

78,;?,7<२।>: 789?1>;।9? 811==।:; 7,91,154।66 
,, 

७. उददनढंुगा 
सपुर  

ऩीऩरधाया 
गु् भी 77,9;,१>7।99 77,7>,971।7? 7<,>=7।7: 6,63,328।12 

,, 

८. घोस फदविास हाडहाडे 

गु् भी 
१६,२६,४१८.६०   20,21,010।73 

,, 

उ्रेषखत स्झडता बएका ८ िटा आमोजनाहा भ्मे चाय िटा आमोजनाहा भनभावणाधीन 
यहेको य चार ु आ. ि. को असाय भसा्तस्भभा स्ऩन हनुे अि्था देषखमो बने भस्न े
दरावभचडय, घोस फदविास, उददनढुगा सपुार य ऩंधेयेखोरा अफुवन गयी चाय िटा खानेऩानी 
आमोजनाहा ्थभगत बई यकभ सभेत वपताव बएको देषखमो ।उष्रषखत आमोजनाहा 
कामाव्िमन स्झडता अनसुाय सहमोगी सं्थाको तपव फाट राविभधक सहमोग य सहजीकयण 
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गनुवऩने य साभान खरयद स्फ्धभा स्फष्धत उऩबोता सभभभतफाटग हनु ु गरयनऩुने बनी ्ऩट 
ाऩभा कामव विबाजन बए ऩभन सहमोगी सं्था ्िमं नग साभान संकरन, खरयद तथा ढुिानीभा 
संर्न बएको देषखमो।साथग सहमोगी सं्थाका अ्मऺरे उऩबोता सभभभतका अ्मऺहाराई 
फटुिरको ्मू इया होटरभा फोराई साभान खरयद गनव चेक काटी रगेको बने सभेतको 
अि्था देषखन आएकोरे भाभथ उष्रषखत आमोजनाहा सचारन गदाव सहमोगी सं्थाको ाऩभा 
यहेको ऩहाडी रोत ्मि्थाऩन सभूह (MRMG) फाट आमोजना स्झडताका रािधान विऩयीत 
हनुे गयी काभ कायफाही बए गयेको देषखमो। साथग उत आमोजना कामाव्िमन स्झडताको फुやदा 
नं. ११.१ भा सहमोगी सं्था िा खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोता सभूहको कामव संतोषजनक 
नबएभा िा आमोजना ्मि्थाऩन गरत ढंगफाट बएभा राभीण खानेऩानी तथा सयसपाइ कोष 
विकास सभभभतरे स्झडताको अ््म गनव स्ने ्मि्था यहेको देषखमो । ्मसगगयी उत 
सभभभतरे स्झडता अिभधभा कामव् थरभा बइयहेको काभको अनगुभन, भनयीऺण गने य वििाद 
्मि्थाऩन गने स्फ्धभा विभबन रािधानहा उत स्झडताभा उ्रेख बए ऩभन रबािकायी 
अनगुभन, भनयीऺण य वििाद ्मि्थाऩन गने गयाउन े कामवको कामाव्िमनभा उत राभीण 
खानेऩानी तथा सयसपाइ कोष विकास सभभभतरे ऩमावत ्मान ऩु्  माउन य कामवस्ऩादन गनव 
सकेको अि्था देषखएन। तसथव, मस वकभसभका आमोजनाहा सचारन गदाव आमोजनाको 
स्झडता कामाव्िमनको सभुनषितताका राभग सभम सभमभा अनगुभन तथा भनयीऺणराई 
रबािकायी फनाउन, आमोजना सचारनभा कुनग सभ्मा आइऩयेभा िा वििाद उ्ऩन बएभा 
मथासभमभा सभाधानका राभग कदभ उठाउन य आमोजनाको ्मि्थाऩन य सचारनभा 
षज्भेिायीऩूणव काभ कायफाही नगने ऩहाडी रोत ्मि्थाऩन सभूह (MRMG), काठभाडंराई 
मस रकृभतका आमोजना ऩनु: सचारन गनव नऩाउन ेगयी सतकव ता अऩनाउन ेस्फ्धभा उऩमतु 
य रबािकायी ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।२७ को भनणवमानसुाय नेऩार 
सयकाय, खानेऩानी तथा सयसपाइ भ्रारम तथा राभीण खानेऩानी तथा सयसपाइ कोष विकास 
सभभभतराई सझुाि रेखी ऩठाइएको । 

17.  भसंचाइ भ्रारम  

(1) भसंचाइ विबाग अ्तगवतका आमोजनाहाभा आ.ि. ०६८।६९ य ०६९।७० भा विभनमोषजत 
फजेट यकभ खचव गदाव अभनमभभतता बएको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भसंचाइ विबाग 
अ्तगवत सचाभरत भसंचाइ तथा जररोत आमोजना, बभूभगत जर भसंचाइ आमोजना, साभदुावमक 
्मिष्थत भसषचत कृवष ऺेर आमोजना य भसंचाइ स्बा्मता अ्ममन तथा भनभावण गणु्तय 
कामवरभभा विकास साझेदाय सं्थाहा (WB, ADB,OPEC Fund) सやग बएको द━ऩऺीम भरषखत 
सभझदायी फभोषजभ यकभ खचव गयेको य नेऩार सयकायको रोतफाट खचव गने शीषवकहाभा 
सािवजभनक खरयद ऐन, 2063 सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 2064 फभोषजभ सूचीकृत 
ऩयाभशवदाताहाफाट दयबाउऩर भरई काभहा गयाएको ऩाइमो।दईु ऩऺीम सभझदायीभा 
आमोजना भनदेशक (Project Manager) फाट भसंचाइ विबाग अ्तगवतका भडभबजन भसंचाइ 
कामावरमहाभा यहेका सिायी साधनहाको भभवत गने य कभतऩम अनसु्धाना्भक कामवहा 
भडभबजन भसंचाइ कामावरमहा भापव त गयाउने गयेको य उत कामवहाको बतुानी के्रफाटग हनु े
गयेको सभेत ऩाइमो।अतःविभनमोषजत फजेटको रबािकायी कामाव्िमन, रभत्ऩधावको विकास य 
विकेष्रत फजेट विभनमोजन साथग सभान काभको एकीकृत कामव रणारी अिर्फन गयी 
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देहामका ्मि्थाहा गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७२।८।१४ को भनणवमानसुाय अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ दपा 28(१)(ख) य (ग) फभोषजभ भसंचाइ 
भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

(क) एउटग आभथवक िषवभा एकग  ऩयाभशवदाता य पभवफाट पयक/पयक रकृभतका दईु िा सो 
ब्दा फढी काभ गयाइएको देषखやदा पयक/पयक काभराई पयक/पयक सूचीकृत 
ऩयाभशवदाताफाट अ्ममन अनसु्धान गने गयाउन े्मि्था भभराउन।े 

(ख) दयबाउ ऩरफाट स्ऩन गरयएका एकग  रकृभतका काभहाराई एकीकृत गयी ्माकेज 
फनाई टे्डय रवरमाभा रभग काभ स्ऩन गने गयाउने।  

(ग) भातहतको भनकामहाको कभतऩम खचव बतुानी आमोजनाफाटग गरयने ्मि्थाभा 
ऩरयिवतन गयी स्फष्धत भनकामभा अष्तमायी ऩठाउन े य आमोजनाफाट अनगुभनको 
काभ गदाव र्म अनसुायको काभ रबािकायी हनुे देषखएकोरे कामवरभ ्िीकृभत ऩूिव य 
फजेट विभनमोजन गदाव विकेष्रत ऩ्भत अिर्फन गने गयाउने। 

18. सहयी विकास भ्रारम अ्तगवत 

(1) दाङ षज्राष्थत रभही नगय विकास सभभभतका ऩदाभधकायीहारे अनषुचत राब उठाउन े
उदे्मरे फढी दग भनक रभण बिा बतुानी भरएको, अभतभथ स्काय य मातामात खचव फाऩत 
भाभसक यकभ भरएको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भनमभ विऩयीत ज्गा उऩर्ध 
गयाएको, अभनमभभत ाऩभा खचव गयेको  सभेत देषखएकोरे आमोगको भभभत २०७२।१०।१७  
को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, सहयी विकास भ्रारमराई रेखी ऩठाइएको ।   
(क) भभभत २०६९ सार भाघ १७ गते रभही नगय विकास सभभभतका अ्मऺ याभरार 

खनारको अ्मऺताभा फसेको विशषे फगठकरे नगय विकास सभभभत, रभहीरे सं्थागत 
ऺेरराई छुयाएको ज्गा भ्मे दाङ षज्रा रभही नगयऩाभरका िडा नं.११ को ्रट 
नं. ३१४ वक.नं. ५१२ ऺे.प. ००२५३.०० को ज्गा याती सािवजभनक मातामात 
्मिसामी सभभभत, दाङ य सोही ्थानको ्रट नं. ३१५ वक.नं. ६५६ ऺे.प. 
००२५३.०० को ज्गा याती टे्ऩो तथा या्सी भभभनफस ्मिसामी सभभभतको 
कामावरमको बिन फनाउन बोगाभधकायभा उऩर्ध गयाउने भनणवम कामव सभभभतको 
आभधकारयक फगठकफाट भनणवम गयाएको नदेषखएको य सो कामव नगय विकास सभभभत ऐन, 

२०४५ को दपा १३(क) विऩयीत सभेत यहेको साथग उत ्मािसावमक सं्थाहारे 
हार ऩकी घय सभेत भनभावण गरयसकेकारे उत ज्गाहाको बोगाभधकाय ददएको 
भभभतदेषख सो दईुिटा ्रटहाको बाडा यकभका स्फ्धभा नेऩार सयकायरे अ्मथा 
भनणवम नगयेस्भको राभग रचभरत बाडा यकभराई भूर आधाय भानी षज्रा रशासन 
कामावरम, दाङ सभेतको संर्नताभा बाडा यकभ भनधावयण गयी बाडा यकभ उठाउन े
्मि्था गनव गयाउन, 

(ख) ऩेरोर ऩ्ऩको सचारकका स्फ्धभा अ्मऺ याभरार खनारको अिभधको भार नबई 
ऩूिव अ्मऺहा तथा ितवभान सभभभतको सभेत उषिकग  दावम्ि देषखएको य उत कामव दईु 
ऩऺफीचभा बएको कयाय स्झडता अनसुाय भसजवना बएकोरे कयायीम दावम्िको ऩारना, 
वििाद सभाधान तथा सो को कानूनी उऩचाय रचभरत कयाय ऐन, २०५६ फभोषजभ बाडा 
यकभ कामभ गनव य बवि्मभा सभेत कयाय स्झडता तथा सािवजभनक खरयद स्फ्धी ऐन 
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२०६३, ऐ भनमभािरी, २०६४ फभोषजभ हनुे गयी बाडा यकभ कामभ गनव य 
्मािसावमक रमोजन फाहेक संघसं्था तथा सयकायी भनकामराई सभेत रभही नगय 
विकास सभभभतरे ज्गा उऩर्ध गयाएको देषखएकोरे ्मसयी उऩर्ध गयाइएको 
ज्गाहाका स्फ्धभा छानभफन गयी कानून फभोषजभ आि्मक ्मि्था गनव,  

(ग) रभण खचव, इ्धन, कामावरम सचारन, विविध य संचाय भहसरु शीषवकहाभा खचव गरयएको 
यकभका स्फ्धभा नगय विकास सभभभतरे आ्नो फजेट शीषवकको यकभ खचव गने 
स्फ्धभा आ्नो छुटग भाऩद्ड फनाएको नदेषखएको तय खचव गरयएको यकभ सयकायी 
खचव भाऩद्डब्दा फढी खचव गयेको देषखएकोरे सयकायी खचव भाऩद्डब्दा पयक 
रकृभतको खचव भाऩद्ड आि्मक बएभा सोही अनसुायको खचव भाऩद्ड भनभावण गयी 
गयाई अभधकाय रात भनकामफाट ्िीकृत गयाई सोही खचव भाऩद्डको अधीनभा यही 
सभभभतको फजेट शीषवकभा विभनमोषजत यकभ खचव गने गयाउने ्मि्था भभराउन अ्मथा 
नेऩार सयकायको रचभरत खचव भाऩद्डको ऩारना गनव गयाउन, 

(घ) आभथवक िषव ०६९।७० य ०७०।७१ को आभथवक कायोफाय गदाव साभान वकनेको 
विियण सेतो कागजभा उ्रेख गयी भफना भफर बतुानी गयेको, दाङ षज्राको गढिा 
नगय विकास सभभभतराई नऩेार सयकायको ्िीकृभत फेगय साऩटी उऩर्ध गयाएको, 
सािवजभनक खरयद ऐन, २०६३ य सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ विऩयीत भनभावण 
कामवहाभा रागत अनभुान, टुरा ऩायेय कामावदेश ददएको, ्मषतगत ाऩभा ऩे्की भरई 
ददई भनभावण कामव गये गयाएको, अभतभथ स्कायका नाभभा अ्िाबाविक खचव गयेको, नाभग 
उ्रेख नगयी यकभ बतुानी गयेको, षजऩ रयजबव बनी भफना कागजात यकभ बतुानी 
ददएको, भफना भनणवम य कागजात ऩयाभशव सेिाको बतुानी ददएको, ु.५०००।- ब्दा 
फढीको खरयदभा ्माट भफर रमोग नगयेको, योडा खरयदभा स्फष्धत भफरेताको भफर 
भफना सेतो कागजभा रेषखएको बयभा योडा खरयद गयेको, फोरऩर, भचु ु् का रगामतका 
कागजातहाभा केयभेट गयेको, सद्म सषचिको आभथवक अभधकायराई अ्मऺफाट रमोग 
बएको, एउटग काभको दोहोयो बतुानी ददएको सभेत गयी कुर बतुानी 
ु.१,१६,५०,६४८।९८ यकभ खचव गने कामवभा रभही नगय विकास सभभभतका 
अ्मऺिम अभनरकुभाय चडधयी तथा याभरार खनार, सद्म सषचि भस.डी.ई.िम 
भतरकयाभ अभधकायी तथा याजे्र खभतिडा, रेखाऩार एकयाज चडधयी, सि इष्जभनमय 
तु् सीयाभ अमावर य खरयदाय हरयकृ्ण खनार सवहत ज्भा ७ जनाको संर्नता 
देषखएकोरे मस रकयणका विषमहाभा थऩ छानभफन गयी स्फष्धत ऩदाभधकायीहा तथा 
कभवचायीहाफाट असरुउऩय, अ्म नीभतगत ्मि्था गनव । 

(2) सखेुत उऩ्मका नगय विकास सभभभत (त्कारीन िीये्रनगय नगय भनभावण मोजना कामाव्िमन 
सभभभत) रे नेऩार सयकायको ्िाभभ्िभा यहेको ज्गा नेऩार सयकायको भनणवमभफना विभबन 
भभभतभा विभबन सं्थाराई भनःशु् क ह्ता्तयण गयी अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा सखेुत उऩ्मका नगय विकास सभभभतको भभभत २०४९।३।३० गते र.षज.अ. 
येिती यभण नेऩारको अ्मऺताभा फसेको फगठकरे उयोग िाषण्म संघ, सखेुत, भभभत 
२०५८।८।२ य २२ गते र.षज.अ. नये्र कोइयाराको अ्मऺताभा फसेको फगठकरे नेऩारी 
कांरसे, ने.क.ऩा. एभारे य यावरम रजात्र ऩाटわ य भभभत २०६४।६।१५ गते त्कारीन नगय 
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विकास सभभभत अ्मऺ षजतफहादयु यानाको अ्मऺताभा फसेको फगठकरे ने.क.ऩा.ए. भाओिादी 
य यावरम जनभोचाव तथा भभभत २०६६।३।१६ गते त्कारीन नगय विकास सभभभत अ्मऺ 
्माभ सु् दय अरिारको अ्मऺताभा फसेको फगठकरे यावरम रजात्र ऩाटわ नेऩार य भधेसी 
जन अभधकाय पोयभ, गणताष्रकराई १/१ कठाका दयरे बोगाभधकायका राभग ज्गा उऩर्ध 
गयाउने भनणवम बई उत ज्गाभा उऩयोत सं्था य दरको बिनहा सभेत फभनसकेको 
देषखमो।जनु कामवहा नगय विकास ऐन २०४५ को दपा १३क अनसुाय नेऩार सयकायको 
ऩूिव ्िीकृभत भरनऩुने कानूनी ्मि्था विऩयीत देषखन आमो।उ्रेषखत संघ सं्थाहा फाहेक 
अ्म (ब.ूऩू. सगभनक संघ, स्मसाई के्र, र्हकुभायी याजमोग, ऩरकाय भहासंघ, िीये्रनगय 
जेभसस, नेऩार ्काउट, येडरस सोसाइटी, नेऩार ऩरयिाय संघ, नेऩार यावरम दभरत सभाज 
क्माण सभाज आदद) सं्थाहाराई सभेत विभबन भभभतभा नेऩार सयकायको ्िाभभ्िभा यहेको 
ज्गा सखेुत नगय विकास सभभभतरे कानूनी ्मि्था विऩयीत बोग गनव ददएको देषखमो ।मसयी 
नेऩार सयकायको ऩूिव ्िीकृभत फेगय सयकायी ज्गा विभबन संघसं्था य दरहाराई बोग गनव 
ददने कामवराई भनम्रण गनव संघसं्था एिं दरहारे ज्गा रात गने आधाय य औषच्म तथा 
संघसं्था एिं दरहाराई सयकायी ज्गा बोग गनव ददने रवरमा य कामवविभध सवहतको 
ि्तऩुयक भाऩद्ड फनाई कडाइका साथ कामाव्िमन गने गयाउने ्मि्था गनव आमोगको 
भभभत २०७२।१०।२४ को भनणवमानसुाय सहयी विकास भ्रारम भसंहदयफायराई रेखी 
ऩठाइएको।  

(3) यावरम आिास क्ऩनीका रेखा अभधकृत अभनर फढुाथोकी, रेखा अभधकृत ऩदभा विभनमभािरी 
विु् भनमषुत बएको, हारस्भ सचारक सभभभतरे अनभुोदन नगयेको, अ्थामी कभवचायी बएय 
ऩभन मोजना कामावरम, क्चनऩयु य कारभेा का.भ.ु मोजना रभखु बई आभथवक कायोफाय 
गरययहेको, एक तहभाभथको तरफ बिा खाएको, के्रीम कामावरम य मोजना कामावरमफाट 
दोहोयो सवुिधा भरएको, कयायका घयुन चडधयीराई अ्थामी ऩदभा भनमषुत ददएको, क्चनऩयुभा 
देिे च्दफाट घूस खाई घडेयी सटाऩटा गयेको, आ.रे.ऩ. गनव फददवमा, क्चनऩयु य निरऩयासी 
जाやदा भहारफ्धकसやग क्ऩनीको गाडीभा गई फसभा गएको भफर फनाएको य निरऩयासीको 2 
वकिा घडेयी सचारक सभभभतको भनणवम विऩयीत रीभती शाष्त रे┌को नाभभा अ्थामी 
रभाणऩजुाव फनाएको बने सभेत ्महोयाका उजयुी/भनिेदनहाका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
यावरम आिास क्ऩनीभा २०४८ सारदेषख हारस्भ कुनग ऩभन ऩदभा ्थामी ऩदऩूभतव नबएको 
कायण दयफ्दीब्दा ्मादग ्मून अभधकृतहाफाट कामव सचारन गनुव ऩयेकोरे अ्थामी तथा 
कयायभा कभवचायीहा भनमषुत गयी काभकाजभा रगाइएको देषखमो । क्ऩनीरे भनजी ऺेरसやग 
रभत्ऩधाव सभेत गनुवऩने अि्थाभा ्मािसावमक मोजना तमाय गयी कभवचायी दयफ्दी 
ऩनुयािरोकन गनुवऩने बए सो सभेत गयी रचभरत यावरम आिास क्ऩनी भर. कभवचायी सेिा शतव 
विभनमभािरीको ्मि्था फभोषजभ अ्थामी य ्मारादायीभा कभवचायी यान े ्मि्था नगयी 
्थामी ऩदऩूभतव भापव त कभवचायीको ऩदऩूभतव गनव गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।२५ को 
भनणवमानसुाय सहयी विकास भ्रारम भापव त यावरम आिास क्ऩनी भर. राई सझुाि रेखी 
ऩठाइएको ।  

(4) सखेुत उऩ्मका नगय विकास सभभभत (त्कारीन िीये्रनगय नगय भनभावण मोजना कामाव्िमन 
सभभभत) रे नेऩार सयकायको ्िाभभ्िभा यहेको ज्गा नेऩार सयकायको भनणवमभफना विभबन 
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भभभतभा विभबन सं्थाराई भनःशु् क ह्ता्तयण गयी अभनमभभतता गयेको बने उजयुी स्फ्धभा 
अनसु्धान तहवककात हुやदा सखेुत उऩ्मका नगय विकास सभभभतरे नगय विकास ऐन २०४५, 

को दपा १३ क अनसुाय नेऩार सयकायको ऩूिव् िीकृभत भरनऩुने कानूनी ्मि्था विऩयीत 
नेऩार सयकायको ्िाभभ्िभा यहेका ज्गाहा नेऩार सयकायको ऩूिव् िीकृभत नभरई कानूनी 
्मि्था विऩयीत संघ सं्थाहा फाहेक अ्म (ब.ूऩू. सगभनक संघ, स्मसाई के्र, र्हकुभायी 
याजमोग, ऩरकाय भहासंघ, िीये्रनगय जेभसस, नेऩार ्काउट, येडरस सोसाइटी, नेऩार ऩरयिाय 
संघ, नेऩार यावरम दभरत सभाज क्माण सभाज आदद) सं्थाहाराई सभेत गयी बोग गनव 
ददएको ऩाइएकोरे अफ उरा्त नेऩार सयकायको ऩिूव् िीकृभत नभरई कोही कसगराई बोग 
चरनका राभग बनी वितयण गनव नभभ्ने गयी य संघ सं्था एिं दरहारे ज्गा रात गने 
आधाय य औषच्म तथा संघसं्था एिं दरहाराई सयकायी ्िाभभ्िको ज्गा बोग चरन गनव 
ददन ेरवरमा य कामवविभध सवहतको ि्तऩुयक भाऩद्ड फनाई कडाइका साथ कामाव् िमन गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।२७ को भनणवमानासाय सहयी विकास भ्रारमराई सझुाि 
रेखी ऩठाइएको ।  

19. उयोग भ्रारम अ्तगवत 

(1) हेटंडा भसभे्ट उयोग भरभभटेड, हेटंडाको कोइरा य षज्सभ स्राइभा अभनमभभतता बएको बने 
सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा आ.ि. 070।71 य 071।72 भा हेटंडा भसभे्ट 
उयोगका तपव फाट कोइरा तथा षज्सभ खरयद गनवका राभग सािवजभनक खरयद ऐन, 2063 य 
सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 2064 फभोषजभ खरयद गरयने साभानको Specification तमाय 
गयेको, यावरम दग भनक गोयखाऩरभा फोरऩर आवानस्फ्धी सूचना रकाषशत गयेको, उत 
सूचनाभा E-Bidding को ऩभन ्मि्था गरयएकोरे इ्छुक फोरऩरदाता सफगरे रभत्ऩधाव गनव 
स्ने अि्था यहेको देषखमो।मसफाट स्रामसवहाराई रभत्ऩधाव गनव स्ने िाताियण यहेको य 
ऩूिव मो्मता भनधावयण गने य फोरऩरस्फ्धी कागजात तमाय गने ्मि्था सािवजभनक खरयद 
ऐन, 2063 को दपा 12 य दपा 13 भा यहेको कायण हेटंडा भसभ्ट उयोगरे फोरऩरहा 
आवान गनुवऩूिव नग Instruction to bidder को ्मि्था गयेको य सोही फभोषजभ 15% थऩघट 
गनव स्ने य डेभरबयी सभमको सीभा भनधावयण गने तथा Specification अनसुाय कोइरा नबए 
वपताव गनेस्भको रािधानहा तमाय गयी फोरऩरदाताहाराई रागू गयेको देषखमो । 

सािवजभनक खरयद ऐन, 2063 तथा सािवजभनक खरयद भनमभािरी, 2064 फभोषजभ फोरऩर 
आवानस्फ्धी कुनग एउटा फोरऩर अनसुायको कोइरा स्राइ गने स्रामसवरे क्तीभा दश 
कयोडब्दा भाभथको ऩुやजी रगानी गनुवऩने य आऩूभतव ऩिात  उयोगफाट गणु्तय ऩयीऺण बएऩभछ 
भार बतुानी हनुे फा्मा्भक अि्थाको कायण सीभभत स्रामसवहा भार फोरऩर रवरमाभा 
सहबागी हनुे बई अभधकांश टे्डयको रवरमाभा रयव्भसव् इ्टयराइजेज य भोनाभरसा 
इ्टयनसेनररे भार कोइरा स्राइ रवरमाभा सहबागी बएकोराई अ्मथा बन भभरेन । 

कोइराको गणु्तय स्फ्धभा हेदाव 340 भे.टन िा सो ब्दा फढी कोइरा आऩूभतव बए ऩिात  
उयोगको गणु भनम्रण भहाशाखाफाट गणु्तय ऩयीऺण हनुे गयेको, तोवकएको Specification 

अनसुाय नबएभा 5700 KCL।KGस्भ Price adjustment तथा सो ब्दा कभ बएभा Reject 

गयी ऩठाएको बने यहेको, 5% भाभथको moisture राई फोरऩरको शतव फभोषजभ बतुानी 
ददやदाको अि्थाभा तडरफाट घटाई बतुानी ददएको य ढुिानीभा वढराइ बएभा जरयिाना ्िाऩ 
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यकभ कटी गयी बतुानी ददने गयेको, नभनुा संकरन गयी उयोगको कभवचायीहाको योहफयभा 
भचु ु् का तथा भसरफ्दी गयी नेऩार गणु्तय तथा नाऩतडर विबाग, फाराजभुा ऩयीऺणका राभग 
ऩठाइएकोभा ऩयीऺणको नभतजाभा Gypsum को गणु्तय फोरऩरको Specification फभोषजभ 
यहेको बने ऩयीऺण रभतिेदन यहेकोरे कोइरा य षज्सभ आऩूभतव कामवराई अ्मथा बन  
सवकएन । हेटंडा भसभे्ट उयोग नो्सानीभा जानऩुने कायणहाभा उत उयोग ऩणूव ऺभताभा 
सचारन हनु नस्न,ु ऩयुानो रविभध तथा भेभसनयीहा हनु,ु Load shedding हनु,ु साभान खरयद 
रवरमा जवटर य झ्झवटरो हनु,ु Air leakage हनु,ु रगामतका कायणहारे गदाव ठूरो भाराभा 
कोइरा तथा षज्सभ रगामतका क्चा ऩदाथव खरयद हनुे गयेको कायण कोइरा तथा षज्सभ 
खरयद स्फ्धभा उऩमतु ्मि्थाऩन य गणु्तय भाऩन हनुे ्ऩट भाऩद्डहा भनभावण गनव 
नसकेभा रटाचायज्म वरमाकराऩरे ररम ऩाउन स्न े य उयोगको उ्ऩादन य गणु्तयभा 
सभेत नकाया्भक असय ऩनव जानेतपव  ृवटगत गयी देहाम अनसुायको ्मि्था गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय नऩेार सयकाय उयोग भ्रारम य हेटंडा 
भसभे्ट उयोगराई सझुाि रेखी ऩठाइएको ।  

(क) हेटंडा भसभे्ट उयोगको चार ुरविभधराई सभमानकूुर सधुाय, ऩरयभाजवन गने िा ऩयुानो 
रविभधराई रभत्थाऩन गयी नमाや रविभधराई जडान गयी अभधकतभ ऺभताभा उयोग 
सचरान गनवका राभग Technical अ्ममन गयी कामव अषघ फढाउने। 

(ख) Power Back Up अथावत Diesel Generator िा वियतु आऩूभतवको अ्म िगकष्ऩक ्मि्था 
गयी चडफीसग घ्टा वियतु आऩूभतव हनुे ्मि्था भभराई उयोग ऩूणव ऺभताभा सचारन 
गने। 

(ग) हेटंडा भसभे्ट उयोगको कोइरा तथा षज्सभ माडवहाभा ऩयीऺण बएका य हनु फाやकी 
कोइरा तथा षज्सभ एकग  ठाउやभा ब्डायण गयेको ऩाइएकोरे ऩयीऺण बएका य हनु 
फाやकी कोइरा तथा षज्सभ ्ऩट छुदटन ेगयी छुटाछुटग ब्डायणको ्मि्था भभराउन े। 

20. सं्कृभत, ऩमवटन तथा नागरयक उडमन भ्रारम 

(1) भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थरको ्टेयामर हरको ठीक अषघष्तय (करयडय सやगग) सिुास रे┌ 
नाभक ्माऩायीरे एमयऩोटव वट, कपी ए्ड क्पे्सनयी ऩसर सचारन गदれ आएकोभा हार 
भनजराई स्झडता य भनमभ कानून विऩयीत दो्फय ऺेरपर उऩर्ध गयाई अभनमभभतता गयेको 
बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थरको ्टेयामर हरभा सचाभरत 
Airport Tea Coffee and Confectionary Shop राई उऩर्ध गयाइएको ्थान साやगयुो बएको, 
ददन रभतददन िाममुानको सं्मा तथा मारहुाको चाऩ फ्दग गएको कायण उऩर्ध गयाइएको 
्थानफाट ्तयीम सेिा उऩर्ध गयाउन नसवकएको कायण देखाई ऩसर सचारकफाट थऩ 
्थान उऩर्ध गयाई ददन भनिेदन रात बएकोरे ्थान थऩ गने रभभा रमोगहीन अि्थाभा 
यहेको खारी ज्गाभा टहया आ्नग खचवभा फनाउन ुऩने शतवसवहत भनजरे हार सचारन गयेको 
ऩसरको भू्म िृव् सूचांक अनसुाय बाडा यकभभा िृव् गयी ३ िषवको राभग 
ु.१,०७,४६,७५५।- (१८.८. िगव भभ.) कामभ गरयएको फहार यकभ अनसुाय नग खारी 
ज्गाको सभेत फहार यकभ कामभ गयी ददइएको देषखमो।भनजराई उऩर्ध गयाइएको खारी 
ज्गा (फगंचा) भा रिेश गने अ्म फाटो नबएको, उत ्थानभा अ्म ्माऩारयक रमोजनको 
राभग कामव गने मोजना नयहेको, रमोग नबग फगंचाको ाऩभा यहेको ्थानभ्मे २० िगव भभटय 
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ज्गा (जनु ज्गा ऩवहरेदेषख नग सचारनभा यहेको ऩसरसやग जोभडएको) उऩर्ध गयाइएको य 
ऩसरको भबिा/ऩखावर ब्काई उत ्थानस्भ ऩसर वि्ताय गरयएको, जनु ्थानराई छुटग 
्ित्र ाऩभा फोरऩर आवान गयी अ्म ्मषत िा ्मिसामीराई कुनग ऩभन रमोजनको राभग 
बाडाभा रगाउन सवकने अि्था नदेषखएको त्मफाट ऩवुट हनु आमो। मसयी फमानभा उ्रेख 
बएका त्महा ्थरगत अिरोकनफाट सभेत ऩवुट हनु आएको एिं उत थऩ गरयएको २० 
िगव भभ. ्थानराई नेऩार नागरयक उडमन राभधकयण ऐन, २०५३ भा वियभान रािधान 
अनाुऩ सचारन गनव ददइएको य हार सचारनभा यहेको ऩसररे बतुानी गरययहेको रभत िगव 
भभ. ु.१५,८७९।- को दयरे हनुे यकभ नग बतुानी ददने स्झडता बएको देषखन आएकोरे 
ऩसरराई थऩ ्थान उऩर्ध गने/गयाउने कामवराई अभनमभभत कामव बएको बनी बन भभ्न े
देषखएन । उ्रेषखत कायण तथा आधायफाट भाऩद्डब्दा फढी ज्गा उऩर्ध गयाई कभ 
याजव असरुी गयेको बन सवकने अि्था यहेको नदेषखए ताऩभन भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थर 
नागरयक उडमन कामावरम य एमयऩोटव वट कपी एंड क्पे्सनयी सऩ फानेवय सचारकफीच 
बएको स्झडता ऩरको ३ (क) अनसुाय “सचारकरे कामावरमरभत गयेको ्मिहाय, बाडा यकभ 
बतुानीको ्मि्था, ऩसर सचारनफाट मार ुिगवभा ऩनव गएको सकाया्भक असय साथग सयुऺा 
्मि्थाभा कुनग आやच नआउने बएभा मो स्झडताको अिभध थऩ गनव सवकन ेछ|” बने भडजदुा 
रािधानको रमोग गदれ विगतभा उत ऩसरका राभग एक ऩटक सचारन अिभध थऩ 
गरयसवकएको देषखमो । मसफाट बवि्मभा सभेत उत रािधानको दुु ऩमोग हनु स्ने य केही 
सीभभत ्मषतको हारी भहुारी कामभ बई अ्म ्ि्थ रभतमोभगताको अिसयफाट फष्चत हनु 
गई मारिुगवराई ऩयु    माउन ुऩने गणु्तयीम सेिाको ्तयभा सभेत रास आउन स्ने देषखएकोरे 
अफका ददनभा बाडाभा ददनऩुने अि्था आएभा र्मेक ऩटक रचभरत ऐन भनमभ फभोषजभ 
फोरऩर आवानको रवरमा अिर्फन गयी रभत्ऩधाविाया ऩसर बाडाभा रगाउने ्मि्था गनव 
य भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थरको ्टेयामर एरयमाभा ऩसर सचारन गनव ददन े स्दबवभा 
सयुऺाको ृवटकोणरे उऩमतु हनुे िा नहनुेफाये विभान्थरष्थत सयुऺा सभभभतको सभेत 
आि्मक याम ऩयाभशव भरई कामाव्िमन गनव आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को 
भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, सं्कृभत, ऩमवटन तथा नागरयक उडमन भ्रारमराई रेखी 
ऩठाइएको ।  

(2) नेऩार िामसेुिा भनगभका त्कारीन भहारफ्धक कुरफहादयु भर्फरेु चारक अनभुभतऩर 
अयािभधक, Free Air Tickets, विऻाऩन, टामय खरयद तथा नकरी भफर बयऩाई फनाई 
अभनमभभतता गयेको बने सभेतका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा नेऩार िामसेुिा भनगभका 
त्कारीन भहारफ्धक कुरफहादयु भर्फकुो विभान चारक अनभुभत ऩर निीकयण हनुका 
राभग आि्मक ्मूनतभ अिभधस्भ भनजराई विभान उडाउन ऩाउने सवुिधा रदान गने य 
भनजराई विभान उडाए फाऩत रदान गने सवुिधा/बिा स्फ्धभा स्फष्धत भनकामफाटग भनणवम 
हनु स्न े बनी रधानभ्री तथा भष्रऩरयषदको कामावरमको भभभत २०६४।११।१७ को 
ऩरफाट देषखमो बन े भभभत २०६४।१२।२१ को सचारक सभभभतको फगठकरे रचभरत 
कानूनभा भहारफ्धकरे गने बनी ्मि्था बएको काभ, नेऩार सयकायरे भनजराई भनमषुत ददंदा 
तोकेको TOR य सचारक सभभभतरे ददएका काभहाभा कुनग फाधा नऩने गयी भनगभका 
भहारफ्धक या. कुरफहादयु भर्फकुो इ्छा बएभा विभान चारक अनभुभतऩर निीकयणको 
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राभग आि्मक ऩने ्मूनतभ उडान गनव अनभुभत ददने य सो को कामाव्िमनको राभग 
्मि्थाऩनराई भनदेशन ददने तथा भनजको चारक अनभुभतऩर निीकयण गनवको राभग 
आि्मक ऩने Simulator को खचव भनगभरे ्महोने बनी भनणवम बएको ऩाइमो । ्मसगगयी 
नेऩार िामसेुिा भनगभको Operation Manual को ५.१.२ भा All  cost pertaining and renewal 

of license will  be borne by  the corporation उ्रेख बएको देषखमो बन े त्कारीन 
भहारफ्धक कुरफहादयु भर्फरेु फोइङ ७५७ विभानको आ्नो चारक अनभुभतऩर अयािभधक 
गनवको राभग ु.१०,१३,२६८।५० खचव बएको य भनगभको सचारक सभभभतको भभभत 
२०७०।९।२३ को फगठकरे उत खचव अनभुोदन गरयसकेको देषखमो । दो्फय भू्म बतुानी 
गयी टामय खरयद गरयएको बने स्फ्धभा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगको भभभत 
२०६७।३।३२ को भनणवम अनसुाय िावषवक ाऩभा खऩत हनुे टामयको वहसाफ गयी अफ 
आइ्दा कामवरभ ्िीकृत गयाई सभमभग ऩायदशी य भभत्ममी वकभसभफाट खरयद कामव गने 
्मि्था भभराउन नेऩार िामसेुिा भनगभको सचारक सभभभतराई भनदेशन ददने भनणवम 
बइसकेको देषखमो बन ेत्कारीन भहारफ्धक कुरफहादयु भर्फरेु नकरी भफर बयऩाई फनाई 
यकभ सोधबनाव भरएको स्फ्धभा आमोगको भभभत २०५६।१।२८ को भनणवम अनसुाय 
कुरफहादयु भर्फरेु नकरी भफर ऩेश गयी फढी बतुानी भरएको ु.२,८३,१७५।६६ भनजफाट 
असरु उऩय गयी भनजराई विबागीम कायफाही गनव भनगभराई भनदेशन ददने भनणवम बएकोभा री 
सिो्च अदारतफाट भभभत २०६२।२।१८ गते आमोगफाट बएको स्ऩूणव काभ कायफाही 
फदय हनुे आदेश बएको देषखमो।्मसगगयी नेऩार िामसेुिा भनगभको Cash or on Barter भा 
विऻाऩन तथा कुनग कामवरभ रामोजन गये फाऩत वटकट वितयण गने ्मि्था बए ताऩभन सो 
स्फ्धभा ्ऩट भाऩद्ड रागू गयेको नदेषखएकोरे विऻाऩन तथा वटकट स्फ्धभा ्ऩट 
भाऩद्ड तथा आधायहा सं्थागत वहत हनुे गयी वटकट वितयण गने ्मि्था गनव गयाउन 
आमोगको भभभत २०७२।११।१३ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, सं्कृभत, ऩमवटन तथा 
नागरयक उडमन भ्रारमराई सझुाि रेखी ऩठाइएको।   

(3) नागरयक उडमन राभधकयण अ्तगवतको भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थररे ठूरो यकभ फयाफयका 
साभरी तथा सेिा सािवजभनक खरयद भनमभािरी विऩयीत वकनेको बने रगामतका विषमभा ऩयेको 
उजयुी उऩय अनसु्धान हुやदा सं्कृभत ऩमवटन तथा नागरयक उडमनभ्रीरे नेऩार नागरयक 
उडमन राभधकयण, सचारक सभभभतका अ्मऺको हगभसमतरे नेऩार नागरयक उडमन राभधकयण, 

सचारक सभभभतको २२९ औ ं फगठकको भनणवम फभोषजभ भभभत २०६६।९।१४ देषख 
२०६७।५।१३ स्भ भाभसक ु.1,32,079।64 का दयरे ु.10,56,637।12 य 
भभभत 2067।5।14 देषख 2067।11।13 स्भ ु.6,00,000।- गयी ज्भा 
ु.16,56,637।12 (्माट फाहेक) सिायी बाडा भरएको य सोही अिभधभा गहृ 
भ्रारमफाट सं्कृभत, ऩमवटन तथा नागरयक उडमनभ्रीको रमोजनका राभग फा1झ 5534, 

फा1झ 5535 य फा१झ 8228 न्फयका तीन िटा काय उऩर्ध गयाएको बनी गहृ 
भ्रारम, आ्तरयक ्मि्था शाखाको च.नं. 518 भभभत 2072।3।4 को ऩरफाट रेखी 
आएको देषखमो। गहृ भ्रारमफाट सवुिधा उऩर्ध हनुे ऩदाभधकायी (भ्री) रे ऩदेन 
अ्मऺता गने सं्था (नागरयक उडमन राभधकयण) फाट सभेत सिायी साधन भरई रमोग गने य 
सो सिायी साधनको बाडा फाऩतको यकभ नेऩार नागरयक उडमन राभधकयण, भरबिुन 
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विभान्थर नागरयक उडमन कामावरमफाट बतुानी हनु े सचारक सभभभतको भनणवम य सिायी 
साधन बाडाभा भरएको विषम औषच्मऩूणव भान स्ने अि्था देषखएन।एकग  ऩदाभधकायीरे एउटग 
रमोजनका राभग दईु भनकामफाट रोत य साधनको रमोग गने गयाउने य अनाि्मक खचव िवृ् 
गने गयाउने कामव आगाभी ददनभा नगने नगयाउने तपव  आमोगको भभभत २०७३।२।२ को 
भनणवमानसुाय नेऩार नागरयक उडमन राभधकयण, सचारक सभभभतराई सझुाि रेखी ऩठाएको। 

(4) ऩाटन संरहारम विकास सभभभत, रभरतऩयुका कामवकायी भनदेशक देिे्रनाथ भतिायीरे अभनमभभत 
तरयकारे कयायभा कभवचायी भनमतु गयेको, हुやदग नबएको संचाय राविभधकको दयफ्दी भसजवना गयी 
छोयाराई ्थामी गनव रागेको य अ्म ऩदहाभा सभेत अभनमभभत तरयकारे रातांक पेयफदर 
गने रगामतका अभनमभभतता गयेको बने सभेत ्महोयाको उजयुीको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा 
ऩाटन संरहारम विकास सभभभतभा कयायभा कभवचायी भनमषुत गदाव सािवजभनक सूचना रकाशन 
नगयी ्मषतको भनिेदन तथा कागजात भरई वट्ऩणी उठाई भनमषुत गने गरयएको ऩाइएको हुやदा 
सफगराई सभान अिसय ददइएको य खरुा रभत्ऩधाव गयी भनमषुत बएको अि्था नदेषखएकोरे 
हार कयायभा कामवयत कभवचायीहाको ्माद सभात बएऩभछ ऩनुः कयायभा कभवचायी भनमषुत 
गदाव खरुा रभत्ऩधाव हनुे य सफगराई सभान अिसय रात हनुे गयी सािवजभनक सूचना सभेत 
रकाशन गयी ऩाटन संरहारम विकास सभभभत, कभवचायी (सेिा शतव तथा सवुिधा) भनमभािरी, 
२०७० को ऩरयभधभबर यही सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ ९५ फभोषजभको 
कामवविभध ऩूया गयी कभवचायी छनडट गने तथा छनडट बएऩभछ सेिा अिभध य सेिा शतव सभेत 
तोकी स्झडता गने ्मि्था गनव गयाउन, भफना रभत्ऩधाव भनिेदनका बयभा अको ्मि्था 
नबएस्भका राभग बनी ्माद वकटान नगयी कभवचायी कयायभा याखी काभकाज गयाउने कामव 
नगनव नगयाउन य कयायको अिभध सभात बएऩभछ ऩाटन संरहारम विकास सभभभत कभवचायी 
(सेिा शतव य सवुिधा) भनमभािरी, २०७० य सािवजभनक खरयद भनमभािरी, २०६४ को भनमभ 
९५ फभोषजभको कामवविभध य रवरमा अिर्फन गनव गयाउन भभभत २०७३।२।१८ को 
भनणवमानसुाय ऩमवटन, सं्कृभत तथा नागरयक उडमन भ्रारमभा सझुाि रेखी ऩठाइएको। 

21. मिुा तथा खेरकुद भ्रारम अ्तगवत 

(1) षज्रा खेरकुद विकास सभभभत, दाच ुवरारे कबडवहर भनभावणभा रा् त यकभ अभनमभभत ाऩभा 
खचव गयेको बने उजयुी उऩय अनसु्धान तहवककात हुやदा उत कबडवहर भनभावणका राभग 
यावरम खेरकुद ऩरयषद, भरऩयेुवय, काठभाडंफाट आ.ि. ०५७।५८ देषख आ.ि. ०६९।७० 
स्भ गयी ज्भा ु.७५,५०,०००।- भनकासा बएकोभा आ.ि. ०५७।५८ देषख आ.ि. 
०६०।६१ स्भका तीन आ.ि.हाभा भनकासा बएको ु.४०,५०,०००।- को कुनग ऩभन 
रे्ता य कागजातहा नबएको बनी दाच ुवरा षज्रा खेरकुद विकास सभभभतको च.नं. 56 भभभत 
2071।11।15 को ऩरफाट रेखी आएको य सो ऩभछका आ.ि.हाभा भनकासा बएको 
ज्भा ु.३५,००,०००।- भ्मेफाट कामव बएको बभनएका केही स् कर य केही रभाषणत 
कागजातहा रा् त हनु आएको देषखमो । दाच ुवरा षज्रा खेरकुद विकास सभभभतराई भनकासा 
बएको उऩमुवत फजेट यकभ सचारन गनव र्मेक िषवभा छुटाछुटग भनभावण सभभभतहा गठन 
गयेको देषखमो।मसयी विभनमोषजत बएको फजेट न् करी रे्ता य भफर बऩावई तमाय गयी 
वहनाभभना एिं दुु ऩमोग गये गयाएको य फगठकभा न् करी द्तखत गयी उऩष्थभत जनाएको 
अि्था देषखएको तथा कबडवहर भनभावण सभभभतका सद्महारे ददइएको षज्भेिायी अनाुऩको 
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कामव नगयेको य झठुा भफर बऩावईहा तमाय गयी गयाई यकभ बतुानी गने, गयाउने य भरनदेदन े
कामव गये गयाएको देषखमो बने षज्रा खेरकुद विकास सभभभतफाट सभम सभमभा भनयीऺण, 

अनगुभन, येखदेख य आि् मक कायफाही गनुव गयाउनऩुनेभा सो नगयी षज्रा राविभधक 
कामावरम, दाच ुवराफाट बएको रागत अनभुान फभोषजभको भनभावण कामव बए/नबएको मवकन 
नगयी झठुा भफर बऩावई य रे्ता सभेतका आधायभा भनकासा यकभ बतुानी भरनेददने कामवराई 
भनम्रण गने गयाउनेतपव  काभ कायफाही गयेको अि्था देषखएन। अतः यावरम खेरकुद 
ऩरयषदफाट भनकासा बएको फजेट यकभहा भनकासा बए फभोषजभको कामवभा खचव बए नबएको, 
रागत अनभुान फभोषजभको काभ गये नगयेको य कामव स्ऩन बए नबएको सभेत मवकन गयी 
भनकासा यकभ िा्तविक कामव बएको खचवभा बतुानी गने गयाउने ्मि्था गनव गयाउन य 
सभम सभमभा भनयीऺण अनगुभनको ्मि्था सभेत गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७३।१।२९ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, मिुा तथा खेरकुद भ्रारमराई सझुाि 
रेखी ऩठाइएको। 

(2) नेऩार फा्केट फर संघको फूढानीरक्ठ ष्थत कोटव भनभावणका राभग ऩरयष् फाट करयफ 
ऩ्चीस राख ुऩगमाや टे्डी शेऩावरे रगेको तय ऩाやच राख ुऩगमाやको ऩभन काभ नगयी सफग यकभ 
अभनमभभतता गयेको बने स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा नेऩार फा्केट फर संघको फूढानीरक्ठ 
(चऩरी बरकारी- 7) ष्थत फा्केट फर कोटव भनभावणको राभग यावरम खेरकुद ऩरयष् फाट 
वि.सं. 2066 सारभा ऩ्चीस राख ुऩगमाや ऩे्की भरएको देषखमो । उत कोटव भनभावण 
्थरको ज्गा स्माउन,े कोटवस्भ ऩु्  न ेगोयेटो फाटोराई भोटयेफर फाटो फनाउन,े कोटव भनभावण 
्थरस्भ ऩु् ने फाटोका घु् तीहा/खो्साहाभा ढंुगाको ऩखावर रगाउने रगामतको कामव गयी 
उऩर्ध ऩे्की यकभब्दा फढी यकभ अथावत ु.53,77,674।35 फयाफयको कामव स्ऩन 
बई उत ऩे्की यकभ यावरम खेरकुद ऩरयष् िाया भभभत 2070।4।5 भा पछ मौट बगसकेको 
सभेत देषखमो तथावऩ 2066।3।7 को भनणवमानसुाय फूढानीरक्ठष्थत फा्केट फर कोटव 
भनभावण गदाव अभानतभा गयाएको देषखमो। ्मसयी अभानतभा भनभावण कामव गयाउやदा सािवजभनक 
खरयद भनमभािरी, 2064 को भनमभ 98 को उऩभनमभ (1) फभोषजभ एक तहभाभथको 
अभधकायीको ऩूिव् िीकृभत भरनऩुनेभा सो फभोषजभ ्िीकृभत भरए, गयेको अि्था देषखएन ।साथग 
भनभावणऩूिव आभधकारयक भनकामहाफाट भनभावण ्िीकृभत तथा भनभावण्थरको भाटो ऩयीऺण 
रगामतका इष्जभनमरयङसやग स्फष्धत कामवहा गयेको सभेत नऩाइएकोरे कुनग ऩभन भनभावण 
कामव िा बडभतक ऩूिावधाय विकासको कामव िा आभथवक भनणवम गदाव रचभरत ऐन, भनमभको 
ऩरयभधभबर यही गने, गयाउने गयी आि्मक ्मि्था भभराउन आमोगको भभभत 
२०७३।२।१८ को भनणवमानसुाय यावरम खेरकुद ऩरयष् राई सझुाि रेखी ऩठाइएको। 

22. विऻान तथा रविभध भ्रारम अ्तगवत 

(1) विकास सभभभत ऐन, 2013 रे ददएको अभधकाय रमोग गयी गठन बएको वि.ऩी. कोइयारा 
भेभोरयमर ्रानेटोरयमभ तथा अ्जयबेटयी य विऻान संरहारम विकास सभभभत, कीभतवऩयुष्थत 
बिन भनभावण य संरहारमभा याषखने उऩकयण य औजायहाको खरयदभा आभथवक अभनमभभतता 
बएको बने उजयुीका विषमभा अनसु्धान हुやदा उत बिनको राभग आि्मक उऩकयण, औजाय 
य साभरीहा आ.ि.०६५।66 भा खरयद गरयएको य भभभत २०६५।१०।२ भा षज्सी 
दाषखरा बएको तय बिनको भनभावण स्ऩन आ.ि.०७१।७२ भा बएको देषखमो।संरहारम 
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बिन नग ऩूया नगयी नगयाई सो बिनभा जडान हनुे, याषखने उऩकयण,  औजाय य भेभसनयी 
साभानहा खरयद कामवभा फढी चासो ददएको ष्थभत देषखएकोरे अफ उरा्त बडभतक ऩूिावधायको 
भनभावण कामव स्ऩन बएऩभछ भार ्मसभा याषखने भेभसनयी उऩकयण, औजाय य पभनवचय आददको 
खरयद रवरमा अगाभड फढाउने ्मि्था गनव गयाउन य हार वि.ऩी. कोइयारा भेभोरयमर 
्रानेटेरयमभ तथा अ्जयबेटयी य विऻान संरहारम विकास सभभभतको विऻान संरहारम बिनको 
भनभावण कामव स्ऩन बग उ् घाटन सभेत बगसकेको अि्थाभा ऩभन उत बिनको रमोजनको 
राभग खरयद गरयएका उऩकयण, भेभसनयी, औजायहा बिनभा हारस्भ जडान गने एिं या् न े
कामव बए गयेको नदेषखंदा उत उऩकयण एिं भेभसनयी औजाय एिं साभरीहा मथाशीर दुु ्त 
अि्थाभा विऻान संरहारम बिनभा जडान गने एिं या् ने कामव गनव गयाउन आमोगको भभभत 
२०७३।२।१० को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, विऻान तथा रविभध भ्रारमराई सझुाि 
रेखी ऩठाइएको ।  

(2) हु् रा षज्रा ष्थत काभरका गा.वि.स.भा नेऩार सयकाय के्रीम निीकयणीम ऊजाव कोष, 

िगकष्ऩक ऊजाव रफ व्न के्र रगामत सं्थाहाको भु् म रगानीभा सचारन बएको १०० 
वकरिाट ऺभताको कुकुयपा्ना रघ ु जरवियतु आमोजना भनभावण गदाव आमोजना उऩबोता 
सभभभतका अ्मऺ य िगकष्ऩक ऊजाव रफ व्न के्रका ऩदाभधकायी सभेतको भभरेभतोभा वकते 
कागजात फनाई ढुिानी खचव य काभदायको यकभ ठगी गयी रटाचाय गयेको बने सभेत 
्महोयाको उजयुीहाका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा वि.सं.२०६४ िगशाखभा ऩामोभनअय 
आवकव टे्ट क्सरटे्सीरे गयेको वि्ततृ स्बा्मता अ्ममन अनसुाय उत आमोजना ऺभता 
९४.५ वकरोिाट य कुर रागत ु.१,९०,८०,६३६।- हनुे देषखएकोभा अष्तभ अनदुान 
्िीकृभतको राभग वि.सं.२०६५ पागनु (सन  २००९ भाचव) भा गरयएको आमोजनाको ्थरगत 
रभाणीकयण रभतिेदन अनसुाय सभदुामको भाग फभोषजभ आमोजनाको ऺभता िृव् बई ९४.५ 
वकरोिाटफाट १०० वकरोिाट बएको य आमोजनाको कुर रागत ऩभन िृव् बई 
ु.३,३१,३३,१४६।- ऩु् न गएको रभतिेदनभा उ्रेख बएको देषखमो।वि.सं. २०६६ सारभा 
आमोजनाको काभ सुु  बइसकेऩभछ कुरो भनभावणको काभ अगाभड फवढयहेको सभमभा अचानक 
चटाने बीय पेरा ऩनव गई कुरोको फाटो ऩरयितवन गनुवऩने य इनटेक, ऩािय हाउसराई खोरारे 
ऺभत ऩु् ने बएकारे अको ्थानभा सानुवऩने अि्था भसजवना बई २०७०।९।८ भा आमोजना 
्थर ऩरयितवन बए ऩिात गरयएको रागत अनभुान अनसुाय आमोजनाको रागत अझ िृव् बई 
कुर ु.५,७७,४६,८७२।- हनु गएको देषखमो।मसयी, कुरोको र्फाइ १२९२ भभ. फाट फढेय 
१४७० भभ. ऩु् न,ु आमोजना ्थर ऩरयितवन हनु,ु भाटोको कुरो भसभे्टेड फनु य काठको 
ऩोरको सटा पराभका ऩोर रमोग गरयन ुसभेतका कायणरे आमोजनाको रागत िृव् बएको 
त्म नथव इष्जभनमरयङ क्ऩनीको रभतिेदन, िगकष्ऩक ऊजाव रफ व्न के्ररे गोवि्दयाज 
ऩोखयेरको संमोजक्िभा भभभत २०७०।१२।१४ गते गठन गयेको सभभभतको रभतिेदन य 
अनसु्धानको रभभा गरयएको ्थरगत अ्ममन रभतिेदनफाट सभेत ्ऩट बएकोरे 
आमोजनाको रागत फढेय कुर ु.५,७७,४६,८७२।- ऩु् न ु मथाथव एिं त्मांकभा आधारयत 
देषखएकारे मस स्फ्धभा अ्मथा बएको बन सवकनसे्भको अि्था हार 
देषखएन।कुकुयपा्ना रघ ु जरवियतु आमोजना भभभत २०७१ असाय १२ गते स्ऩन बई 
वियतु उ्ऩादन तथा सपर सचारन ऩयीऺण बएको य सो सभमभा कुर ६३० घयधयुीभ्मे 
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४७५ घयधयुीरे वियतु उऩबोग गरययहेका छन  तथावऩ कुकुयपा्ना रघ ुजरवियतु आमोजना, 
हु् रा, काभरकाको रेखाऩयीऺण गने पभव याई ए्ड क्ऩनीरे आमोजनाराई रेखा 
रणारीस्फ्धी कभ ऻान बएका कायण आ.ि.अनसुायको आ्दानी य खचव विियण स्तोषजनक 
ढंगरे नयाखेको य उऩबोता सभभभतरे आम कय ऐन, २०५८ भा ्मि्था बएको बतुानीभा 
वटभडएस का्ने विषमभा संिेदनशीर हनु नसकेको बनी उ्रेख गयेको ऩाइमो।मसगगयी 
बेरयएसनका कायण मस आमोजनाको भनभावण रागत भू्म अ्मभधक फढेको देषखएको हुやदा 
आगाभी ददनभा म्ता आमोजनाहाको भनभावण गदाव रागत अनभुानब्दा फढी खचव हनुे गयी 
बेरयएसन देषखएभा स्फष्धत ऩदाभधकायीफाट बेरयएसन ्िीकृत गयाएय भार भनभावण कामव 
अगाभड फढाउन य रेखास्फ्धी ्मून ऻान बएको ्थानभा अनदुान ददंदा आमोजनाको आिभधक 
अनगुभन गनुवका साथग कानून फभोषजभ रेखाको अभबरेख यानका राभग रेखास्फ्धी ताभरभको 
्मि्था गरयददन िा रेखाऩारको छुटग विक्ऩको ्मि्था गनव य रघ ु जरवियतु आमोजना 
सचारनका राभग कामवविभध सवहतको ि्तऩुयक भाऩद्ड फनाई कडाइका साथ कामाव् िमन गने 
गयाउने ्मि्था गनव गयाउन आमोगको भभभतको भनणवमानासाय विऻान रविभध तथा िाताियण 
भ्रारम, भसंहदयफायराई रेखी ऩठाइएको । 

23. आऩूभतव भ्रारम  

(1) भभभत २०७१।३।१ भा िाषण्म तथा आऩूभतव ्मि्थाऩन विबागको टोरीरे रभरतऩयु-२२, 

भभन्डो, शंखभूर ऺेरको अनगुभन गदाव उत ऺेरभा यहेको बिानी ्टोयभा नेऩार सयकायराई 
जाऩान सयकायिाया अनदुानभा रात ३० के.जी. तडरको २३९ फोया जाऩभनज ताइषचन चाभर 
भफरी वितयण गनव रागेको अि्थाभा पेरा ऩायी उत चाभरराई भसरफ्दी गयी, चाभर भफरी 
गने ्मिसामीहा तथा सो चाभर उऩर्ध गयाउने नेऩार खाय सं्थानका कभवचायीहाको 
सभेत संर्नता यहेको देषखやदा छानभफन हनुऩुने बने सभेत ्महोयाको िाषण्म तथा आऩूभतव 
भ्रारमको ऩ.सं.०७०।७१ च.नं.१६७० भभभत २०७१।३।४ को फोधाथव ऩर य काष्तऩयु 
दग भनकभा २०७१।३।३ भा रकाषशत सभाचाय तथा मसग विषमभा थऩ छानभफन एिं कायफाही 
गनुवऩने देषखएको बने यावरम सतकव ता के्रको ऩ.सं.०७०।०७१ च.नं.१८१५०५२११६ 
भभभत २०७१।३।३० को ऩर एिं उजयुीहाका स्फ्धभा अनसु्धान गयी नऩेार खाय 
सं्थानरे अनदुानभा िा अ्म कुनग वकभसभरे रात िा खरयद गयेको चाभर सहयी ऺेरभा 
वितयण हनु ेकोटाको चाभर फढी बएभा दगुवभ ऺेरभा वितयण गनव सवकन ेगयी य सगुभ तथा 
सहयी िा दगुवभ तथा राभीण ऺेरभा रभत्मषत के कभत ऩरयभाणभा के कसयी भफरी गनुवऩने हो, 
सो को ्ऩट नीभत य भाऩद्ड तम गयी चाभर भफरी गने गयाउने ्मि्था कामाव् िमन गनव 
गयाउन आमोगको भभभत २०७३।२।२५ को भनणवमानसुाय नेऩार सयकाय, आऩूभतव भ्रारमराई 
सझुाि रेखी ऩठाइएको। 

24. ऩशऩु्छी विकास भ्रारम अ्तगवत 

(1) दु् ध विकास सं्थान, काठभाडंिाया सािवजभनक खरयद ऐन, भनमभ विऩयीत अष्तमायको 
दुु ऩमोग गदれ अमो्म क्ऩनीराई फोरऩर ददने भनणवम गयेको, ऩोभरभथन वपभरङ भसधग संघाई 
्राष्टक इ्डष्रजफाट खरयद गयी अभनमभभतता गयेको, कभवचायीहाराई ऩायिहन बिा 
उऩर्ध गयाई सं्थानराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएको, सं्थानरे षचतिन भभ्कसやग ऩाउडय य 
भ्खन खरयदभा अभनमभभतता गयेको, सं्थानका उऩकयणहा भनजी डेयीभा रमोग गयेको, 
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जेनेयेटय भभवत तथा बाडाभा भरやदा अभनमभभतता गयेको, होभडवङ फोडव खरयदभा अभनमभभतता 
बएको बने उजयुीहाका स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा दु् ध विकास सं्थानरे सचारक सभभभतको 
्िीकृभत तथा भहारफ्धकको आदेशानसुाय ७४ जना कभवचायीहाराई कयायभा भनमतु 
गयेकोभा स्ऩूणव आमोजनाभा कयायभा याषखएका कभवचायीहाराई मथाित या्दा सं्थानराई 
आभथवकबाय ऩने देषखएको बनी भभभत २०७१।४।१ फाट रागू हनुे गयी भहारफ्धकफाट 
भनमभ विऩयीत कयायभा याषखएका ५६ जना कभवचायीहाराई भभभत २०७१।३।१३ भा 
फसेको सचारक सभभभतको १२३१ औ ं फगठकको भनणवमानसुाय कयाय सेिाफाट हटाइएको, 
फाやकी यहेका १८ जना कभवचायीहा सचारक सभभभतको ्िीकृभतसभेत भरई हार कामवयत यहेको 
देषखएकोरे बवि्मभा सेिा कयायभा कभवचायी भनमतु गदाव सं्थानको आि्मकता य ऩदको 
औषच्मसभेत हेयी दु् ध विकास सं्थान, कभवचायी सेिा शतव य सेिा सवुिधास्फ्धी भनमभािरी 
य सािवजभनक खरयद भनमभािरीको रवरमा य रभत्ऩधावसभेत सभुनषित हनुे गयी गनव आमोगको 
भभभत २०७३।२।२७ को भनणवमानसुाय ऩशऩंुऺी विकास भ्रारमभा रेखी ऩठाइएको । 

25. गहृ भ्रारम अ्तगवत 

(1) काठभाडं षज्रा सीताऩाइरा गा.वि.स.िडा नं.4 को वक.नं. 464 य 465 रे फाटोको ज्गा 
अभतरभण गयी हार साभफक गनव रागेको बने सभेतको स्फ्धभा अनसु्धान हुやदा सीताऩाइरा 
गा.वि.स. िडा नं.4 को वक.नं. 464 य 465 को रभश: ऺेरपर 0-8-0-0 य 0-3-1-0 
ज्गा सु् दयरार रे┌ य भकुु्दरार रे┌को नाभभा दताव यहेकोभा सीताऩाइरा गाउや विकास 
सभभभतको कामावरमफाट वकिा नं. 464 य 465 को रभशः ऺेरपर योऩनी 0-8-0-0 य 
0-3-1-0 ज्गाभा घय भनभावण गनव भनज भकुु्दरार रे┌ य सु् दयरार रे┌राई ्िीकृभत 
ददएको तथा फाटोको ज्गाभा घय फनाएको बने भारऩोत कामावरम, करंकीभा ददएको 
भनिेदनफाट देषखएको, सो घयरे चचेको ज्गा आ्नो नाभभा य भनजको नाभभा दताव यहेको 
ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गने गयी सटाऩटा गयी ऩाउや बनी भनज सु् दयरार रे┌ 
य भकुु्दरार रे┌रे भारऩोत कामावरम,  करंकीभा भभभत 2068।10।7 भा ददएको भनिेदन 
एिं साभफक नाऩी फभोषजभको उ्रेषखत वकिा नं.464 य 465 को ज्गा ऩनुः नाऩी 
फभोषजभको ज्गासやग हार साभफक गने रभभा भारऩोत कामावरम, करंकीभा कायफाहीभा 
यहेको पाइर संर्न (सार उ्रेख नबएको 4।20 य 5।2 बने भभभत जभनएको) 
ओबय्माऩ न्साफाट ज्गा (नाऩ जाやच) ऐन, 2019 फभोषजभ साभफकभा नाऩ न्सा हुやदग 
फाटो जभनई नाऩन्सा बएको काठभाडं षज्रा सीताऩाइरा गा.वि.स.िडा नं.4 वक.नं.317 य 
244 को सािवजभनक फाटोको ज्गा अभतरभण गयी घय भनभावण गयेको अि्था देषखन आमो 
अतः ज्गा (नाऩजाやच) ऐन, 2019 फभोषजभ साभफकभा नाऩन्सा हुやदा फाटो जभनई नाऩन्सा 
बएको काठभाडं षज्रा सीताऩाइरा गा.वि.स िडा नं. 4 को वक.नं. 317 य 244 को 
सािवजभनक फाटो वकिा नं.464 य 465 फाट अभतरभण गरयएको स्फ्धभा ्थानीम रशासन 
ऐन, 2028 को दपा 9 को उऩदपा (6क) फभोषजभ आि्मक कायफाही गयी घय ब्काई 
ज्गा खारी गयी गयाई सोही ऐनको दपा 5 को उऩदपा (5) को देहाम ख्ड (ग) फभोषजभ 
येखदेख य संयऺण सभेतको आि्मक ्मि्था भभराई सोको जानकायी आमोगभा ऩठाउनका 
राभग आमोगको भभभत २०७२।६।१७ को भनणवमानसुाय काठभाडं षज्राका रभखु षज्रा 
अभधकायीराई रेखी ऩठाइएको ।  
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6.7 ताभेरी/भु् तफी 

 6.7.1 ताभेरी  

आमोगभा ऩनव आएका उजयुीहाभ्मे आभथवक िषव २०७२/७३ देहामका उजयुीहा अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा(१२) तथा अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग भनमभािरी, २०५९ को भनमभ १० फभोषजभ ताभेरीभा याषखएको छ।  

र.सं. उजयुीको ्महोया ताभेरी भनणवम  
भभभत 

1.  फाやसगढी येजऩोट, ुऩ्देहीरे फयाभदी काठ ओसाय ऩसाय गने गाडी य 
्मषतराई कुनग कायफाही नग नगयी छाभडददएको बने  

२०७२।४।१० 

2.  रभजङु षज्रा भाभरङ गा.वि.स भा राभीण वियतुीकयण गनवको राभग 
उठाइएको यकभ काभ नगयी वहनाभभना गयेको तथा शायदा भा.वि को ्िणव 
भहो्सि कामवरभकाच राभग उठाइएको यकभ वहनाभभना बएको । 

२०७२।४।१३ 

3.  आ.ि. २065।66 भा ऩाやचथय षज्राको खुंगा काउरे हुやदग एकभतन जाने 
सडक भनभावणका राभग उऩबोता सभभभतका अ्मऺ कुभाय अभधकायीरे ऩे्की 
भरई काभ नगयेको य  षज्रा कृवष विकास कामावरम ऩाやचथयफाट आ.ि. 
२066।67 भा सहकायी ऩसर सचारन गनव ु. एक राख भनकारी ऩसर 
नखोरेको । 

२०७२।४।१३ 

4.  उदमऩयु षज्राको ऩंचिती गाउや विकास सभभभत िडा नं ४ ष्थत रगभतशीर 
साभदुावमक िन उऩबोता सभूहका ऩदाभधकायीहारे गाउやस्भ जाने राभीण 
भोटयफाटो खने कामवभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।४।१३ 

5.  कृवष विकास फंक, शाखा कामावरम उरावफायी, भोयङका रफ्धक सभेतको 
भभरेभतोभा फढी भू्म ऩने ज्गा कभ भू्मभा भरराभ गयाइव अभनमभभतता 
गयेको । 

२०७२।४।१३ 

6.  भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थर कामावरमरे आ.ि. २०६९।७० भा 
धिनभागवको छेउभा दफुो रगाउने कामवभा अभनमभभतता बएको । 

२०७२।४।१४ 

7.  षज्रा ्िा््म कामावरम दाच ुवराभा आ.ि. 2069।70 य 2070।71 भा 
 औषधी उऩकयण य भारसाभान खरयदभा सभेत अभनमभभतता बएको । 

२०७२।४।१४ 

8.  भसयाहा षज्रा गोवि्दऩयु गा.वि.स.-5 ष्थत री जनता रा.वि. भाभनकदह, 

षझटकीका रधान्माऩक याभ अिताय चडधयी सभेतरे वियारम बिन भनभावणभा 
अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।४।१४ 

9.  सतयी षज्रा  अ्तवगत री भडहफाय या. रा. वि. ुऩनगय-९ षश्दऩयु 
सतयीराई विभबन शीषवकभा भनकासा बग गएको सयकायी अनदुान यकभ 
दुु ऩमोग बएको । 

२०७२।४।१४ 

10.  सतयी षज्रा अ्तगवत ऩटीरिाहा -४ ष्थत यावरम राथभभक वियारमभा याहत 
षशऺकका ाऩभा कामवयत जाभनुरसाद मादि य भरराकुभायी मादिरे नकरी 
अ्माऩन अनभुभत ऩर ऩेश गयी षशऺक ऩदभा भनमषुत भरई तरफ खाएको । 

२०७२।४।१४ 

11.  भसयहा षज्रा अ्तगवत त्कारीन च्रोदमऩयु गा.वि.स. का सषचि हरयनायामण 
मादिरे गाउや विकास सभभभतभा रटाचाय य अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।४।१४ 
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12.  री मसभ भा.वि. मसभ-५ ओखरढुやगाका त्कारीन र.अ. संजीिकुभाय भसंह 
दनिुायरे  वियारमभा आभथवक अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।४।१४ 

13.  काठभाडं षज्रा पुटुङ गा.वि.स. िडा नं.९ वक.नं. ४० को ऺेरपर ०–८–

०–० ज्गा भगृे्रयाज उऩा्माम शभाव सभेतको नाभभा ज्गाधनीको रगत 
भफना छुट ज्गा दताव गने भनणवम गयेको । 

२०७२।४।१५ 

14.  ऩयोऩकाय रसूभत तथा री योग अ्ऩताररे औषधी खरयद रवरमाभा 
अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।४।१५ 

15.  का्की षज्रा ऩोखया उऩभहानगयऩाभरका िडा नं. १८ ष्थत शरुयाज फरबर 
उ्च भा.वि. भछनेडाやडाका र.अ. री नायामण रसाद ब्डायी य वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺको भभरेभतोभा यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।४।१५ 

16.  डडे्धयुा षज्रा आभरतार गा.वि.स.िडा नं ९ भनिासी जगत फहादयु विटरे 
हरयमारी य सयुतार साभदुावमक िनभा अफगध ाऩभा ाख काटी ज्गा आिाद 
गयेको । 

२०७२।४।१५ 

17.  बतऩयु षज्रा भ्मऩयु दठभी नगयऩाभरका िडा नं १६ रगभतनगयभा यहेको 
री सय्िती रा.वि.का वियारम ्मि्थाऩन सभभतका अ्मऺ ऩदभफहादयु 
भसंजाऩतीरे वियारमभा बएको भनभावण य सहमोग यकभ रटाचाय गयेको । 

२०७२।४।१८ 

18.  जनता यावरम राथभभक वियारम भधेऩयुा-८, सतयीका वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे सयकायी अनदुानको यकभ 
वहनाभभना गयेको । 

२०७२।४।१८ 

19.  भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थरभा करयफ २ िषव अषघदेषख जडान गयेको 
CCTV Camera य Video Mangagement System याभतको सभमभा रट 
नदेषखने, CCTV Camera को Recording ४ िा ८ िा १३ ददनस्भ यहने 
गयेकोरे भरबिुन विभान्थरका कभवचायी य साभान Supply गने फीच भभरेभतो 
बई ्माऩक अभनमभभतता बएको । 

२०७२।४।१९ 

20.  षज्रा काठभाडं सागरा गा.वि.स. िडा नं. ९ भा ऩने ्मूयो खोरा 
साइटोरभा ऩने फाटोभा ढरान गदाव न्सा अनसुाय नबएको । 

२०७२।४।१९ 

21.  सरावही षज्राष्थत देिनी देिी रा.वि. ग्हरयमा-5 सचारनभा नयहेकोरे 
खायेज गनुवऩने । 

२०७२।४।१९ 

22.  फगतडी षज्रा दशयथच्द न.ऩा.५ भा सडक भनभावण कामवको उऩबोता 
सभभभतका अ्मऺ य सषचिरे यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।४।१९ 

23.  कणावरी हाउषजग रा.भर.को स्ऩूणव शेमय वकिा भभभत २०६७।३।२५ फाट 
रभोदकुभाय नेऩाररे हक ह्ता्तयण गयी एकर शेमयधनी कामभ बएकोभा 
भनजरे अषघ्रो भभभत २०६७।३।५ याखी क्ऩनी यषज् रायको कामावरमका 
कभवचायीसやग भभरोभतो गयी विवशे रे┌राई भफरी गयेको कामव वकते, 

जारसाजी बएको । 

२०७२।४।१९ 

24.  षज्रा षशऺा कामावरम, यडतहट अ्तयगत री सय्िती उ्च भा्मभभक 
वियारम, वऩऩया, बरडवहमाका र.अ. यवि्र झा सभेतरे आभथवक अभनमभभतता 
गयेको । 

२०७२।४।१९ 

25.  तानसेन नगयऩाभरकाका इष्जभनमय भनोहयरार शायरे आपंरे नकरी ्थामी २०७२।४।२० 
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भनमषुत ऩर फनाई ऩेस गयेको । 

26.  षज्रा ्िा््म कामावरम सनुसयीका भस.अ.हे.ि.याजनायामण भ्डररे कभ 
गणु्तयको औषधी खरयद गयेको । 

२०७२।४।२० 

27.  गजुभानभसंह भेभोरयमर रट, म्खा काठभाडंरे षचतिन षज्राको वऩठुिा 
गा.वि.स. िडा नं. ५ भा भनभावण गयेको अ्ऩतार बिन गणु्तयहीन बएको । 

२०७२।४।२१ 

28.  नेऩार नागरयक उडमन राभधकयण भनमभािरी, 2058 को भनमभ 51, विऩयीत 
विदेशी उडान तथा भभवत स्बाय इजाजत रात ्मषतहाराई इजाजत भा्मता 
ददएको, री एमयराइ्सका Mi-17 हेभरक्टयहा नेऩार ब्दा फावहय सचारन 
बएको । 

२०७२।४।२१ 

29.  नेऩार टेभरकभफाट अष्टकर नेटिकव  आमोजना अ्तयगत ADSS Optical 

Fiber Cable नेटिकव को खरयदभा अभनमभभतता गयेको । 
२०७२।४।२१ 

30.  सरावही षज्रा अ्तगवत साभदुावमक राथभभक वियारम सु् दयऩयु चहुिाव 
हरयऩिुाव-१ का रधाना्माऩक, वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतरे 
सयकायी अनदुानको यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।४।२१ 

31.  सरावही षज्रा अ्तगवत साभदुावमक राथभभक वियारम शंकयऩयु-८ का 
रधाना्माऩक, वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतरे सयकायी 
अनदुानको यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।४।२२ 

32.  षशऺा भ्रारम अ्तगवत षशऺा विबागभा आ.ि. 2068।69 य 
2069।70 भा बएको विभनमोषजत फजेट यकभ खचव गदाव रचभरत कानूनको 
ऩरयभधभबर यही खचव नगयेको । 

२०७२।४।२७ 

33.  भस्धऩुा्चोक षज्राको जगुर थारखकव  हो्चे खानेऩानी उऩबोता तथा 
सयसपाइ सभभभत चडतायाका त्कारीन अ्मऺ ऻाने्र कऺऩभतरे यकभ 
दुु ऩमोग गयेको । 

२०७२।४।२८ 

34.  भाभथ्रो भरशरुी ३ए जरवियतु आमोजनाभा अनाि्मक ज्गा खरयद तथा 
ज्गा भू्मांकनभा रटाचाय गयेको तथा २०६७ सारभा भआु्जा सभभभतरे 
भआु्जा भनधावयण चरन च्तीको येट ब्दा फढी गयेको । 

२०७२।४।२८ 

35.  षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, डडेरधयुाभा सडक भभवत संहाय कोष य 
सिेऺण फाऩतको यकभ बतुाभनभा अभनमभभतता बएको । 

२०७२।४।२८ 

36.  दगुाव उ्च भा्मभभक वियारम, फयेिा, फगरयमा, फायाको चाय कोठे बिन 
भनभावणको राभग षज्रा षशऺा कामावरम, फायाफाट भनकासा बएको यकभ 
वहनाभभना गयेको । 

२०७२।४।३१ 

37.  षज्रा िन कामावरम याभेछाऩफाट भनकासी बएको खमयभा तोवकएको 
ऩरयभाणब्दा फढी भनकासी बएको । 

२०७२।४।३१ 

38.  तनहुや षज्रा खगयेनीटाय गा.वि.स.का सषचि च्रफहादयु खनार य राविभधक 
सहामक षशियाज अभधकायी सभेतरे तनहुや षज्रा साविक उदनेढंुगा गा.वि.स. 
िडा नं.5 को वक.नं.1155 ऺे.प.1-0-0-0 को ऩृ् िी याजभागवसやग 
जोभडएको ज्गाराई कुनग रकायको फाटो नबएको बनी ज्गा यषजरेशनको 
राभग भारऩोत कामावरम, तनहुやभा भसपारयस गयेको । 

२०७२।४।३१ 

39.  कुभनमाや-6 यडतहटष्थत री रा.वि.का ्मि्थाऩन सभभभत अ्मऺ सभेतरे २०७२।४।३२ 
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वियारमको नाभभा यहेको ऺेरपर 4-10-15 को ऩोखयी भाछाऩारनको 
राभग ठेकाभा ददंदा ्मून भू्मभा रेनदेन गयी रटाचाय गयेको । 

40.  गोयखा या्ऩसका षशऺक मदरुसाद अभधकायीरे ि्ि ऩीभडतरे ऩाउने 
ताभरभभा आ्नी रीभतीराई ददएको, अिभध नऩगुी ऩे्सन खाएको, रीभतीराई 
अऩागता बिा खिुाएको । 

२०७२।४।३२ 

41.  काठभाडं षज्रा, साविक गागरपेदी गा.वि.स.-५,ष्थत गागरपेदी हषव 
भन.भा.वि.भा बिन भनभावणको यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।४।३२ 

42.  हेटडडा न. ऩा.भा कानून विऩयीत सभामोजन य मो्मता य भनमषुत विऩयीत हनुे 
गयी कामव विबाजन गरयएको । 

२०७२।५।१ 

43.  षज्रा षशऺा कामावरम हु् राका षज्रा षशऺा अभधकायी कुरफहादयु पडेयारे 
फार विकास सहमोगी कामवकतावफाट घूस भरई याहत षशऺकको भन.भा.वि. 
तहभा ऩद्थाऩना गयेको । 

२०७२।५।१ 

44.  भ्म ऩषिभाचर भसंचाइ विकास भडभबजन नं ३, सखेुतिाया दगरेखभा संचाभरत 
भगताचडय याितकोट भसंचाइ आमोजनाभा भ्म ऩषिभाचर भसंचाइ विकास 
भडभबजन नं ३ का कभवचायीको भभरोभतोभा राविभधक नाऩजाやच नगयी स्झडता 
अनसुायको यकभ बतुानी नबएको एिं ददन आरटार गयेको । 

२०७२।५।७ 

45.  री भन्न भा.वि. ऩसाव¸ यघनुाथऩयु¸ भहोियीका र.अ. बीभ झारे वियारमको 
खाताफाट भनोभानी वकभसभरे यकभ षझकी दुु ऩमोग गयेको¸ वियारमको ऩयुानो 
बिन ब्काई ऩठन ऩाठनभा अियोध गयेको य ऩु् तकको राभग रात यकभ 
दुु ऩमोग गयेको । 

२०७२।५।१७ 

46.  भवहरा तथा फारफाभरका कामावरम काभरकोटका भु् म भवहरा कामवकताव 
स्झना अभधकायी, भनभभि कामावरम रभखु हभसना सिेुदी य सह-रेखाऩार 
भभरभ याित सभेतरे गरयफी विु् भवहरा अभबमान कामवरभ अ्तगवतको 
यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।५।२५ 

47.  षज्रा कृवष  विकास कामावरम गोखावका िरय┌ कृवष विकास अभधकृत 
फवु्फहादयु थाऩारे आ्नग ्थाई घय ठेगाना यहेको गोखाव षज्रा हभी 
गा.वि.स. िडा नं ८ ष्थत ऺेरभा भनजकग  अरसयताभा दताव बएको री रगभत 
कृवष सहकायी सं्था भर. भापव त १(एक) िटा ष्कन हाउस भनभावण गनव बनी 
ु.३,५०,०००।-, साना भसंचाइ कामवरभभा ु.३,००,०००।- वहनाभभना 
गयेको । 

२०७२।५।३१ 

48.  इराका रशासन कामावरम याजाऩयुका त्कारीन रशासकीम अभधकृत भयुरीधय 
ऩयुीरे बायतीम नागरयकराई नेऩारी नागरयकताको रभाणऩर ददएको तथा 
ऩदको दुु ऩमोग गयेको । 

२०७२।५।३१ 

49.  दु् ध विकास सं्थानरे सािवजभनक खरयद ऐन, भनमभ विऩयीत ष्कभ भभ्क 
ऩाउडय, भ्खन आदद खरयद गयेको, सजुर डेयी रा.भर. सやग भरन फाやकी दूध 
भफरी फाऩतको यकभ य षचतिन भभ्क भर. सやग भरन फाやकी यहेको भभ्क 
ऩाउडय य भ्खन सभेत हारस्भ भरन नसकेको, रात बएको भ्खन 
गणु्तयवहन यहेको । 

२०७२।५।३१ 

50.  भगु ु षज्राको नाथवऩ ु गाउや विकास सभभभतभा ऩने गु् भ भसंचाइ आमोजना २०७२।५।३१ 



    291 ऩरय्छेदऩरय्छेद--6, 6, आमोगफाट स्ऩाददत कामवहाको विलषेण       िावषवकिावषवक  रभतिेदन,रभतिेदन,२०७२२०७२//७३७३  

वि.सं. २०४२ सारभा शुु  बएय हारस्भ ऩभन स्ऩन हनु नसकेको । 

51.  सय्िती भा.वि. ऩा्का, सखेुतभा कामवयत त्कारीन रधाना्माऩक शेयफहादयु 
याना सभेतरे वियारमभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।५।३१ 

52.  ऩिवत षज्रा ठानाभडरा गा.वि.स- ९ भनिासी देिीरसाद भतभभष्सनारे दोहोयो 
तरफबिा खाएको । 

२०७२।६।१ 

53.  भभभथरा साभदुावमक राथभभक वियारम, फयहथिा, सरावहीका वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे यकभ वहनाभभना  
गयेको । 

२०७२।६।१३ 

54.  सभाज क्माण साभदुावमक राथभभक वियारम जानकीनगय-४, गंगाऩयु, 

सरावहीका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे 
रटाचाय गयेको । 

२०७२।६।१३ 

55.  उदमऩयु षज्रा, कटायी गा.वि.स.-५ (हार िडा नं.८) अ्तगवतको सािवजभनक 
ऩगनी जभनएको वक.नं. ११२ को ऺेरपर १-६-५ भफगा ज्गा वकिाकाट गयी 
वक.नं. १६९ य १७१ गयी जानकुा ख्काको नाभभा नाऩ न्सा गयाएको, 
उत ऩगनीभा ऩने सािवजभनक ज्गाभा ्मषतरे घय भनभावण गयेको साथग सोही 
ऩगनीको वक.नं. २१७ राई बभूावपमा तथा सकुु्फासी सभ्मा सभाधान आमोग 
षज्रा सभभभत, उदमऩयुका कभवचायीहाको भभरोभतोभा वकिाकाट गयी सानो 
वक.नं. २२२ को नारा याखी वक.नं. २२० य वक.नं. २२१ को २ िटा 
वकिा ज्गा फेचभफखन बई अभतरभण, घय भनभावण, फेचभफखन सभेत बएको । 

२०७२।६।१३ 

56.  ऩोखरयमा गा.वि.स.,ऩसावका त्कारीन गा.वि.स. सषचि याभ रोचन साह 
यडभनमायरे यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।६।१३ 

57.  सरावही षज्राष्थत सय्िती राथभभक वियारम¸ गडवहमा वितावको नाभभा 
भनकासा बएको सयकायी अनदुान यकभ अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।६।१३ 

58.  अभधकाय स्ऩन फा्भती स्मता एकीकृत विकास सभभभतका अ्मऺ 
नायामणरसाद ये्भी आमोजना रभखु गजे्रकुभाय ठाकुय तथा शाखा अभधकृत 
विनोदयाज गडतभको आऩसी भभरेभतोभा ठाडो भनिेदनका बयभा कभवचायी बनाव 
गयेको । 

२०७२।६।१३ 

59.  संखिुासबा षज्राको सदयभकुाभ खाやदिायी जो्ने रेगिुा–अकय–तषु्रङटाय 
सडकख्ड अ्तगवत वऩरिुा खोराभा भनभावणाभधन ऩरु भनभावण कामवभा वढराइ 
तथा अभनमभभतता बएको  । 

२०७२।६।१४ 

60.  खानेऩानी तथा सयसपाइ भडभबजन कामावरम, ऩा्ऩाका खानेऩानी सयसपाइ 
टेष्नभसमन केशिफहादयु काकीरे नकरी भाकव भसट खरयद गयेको । 

२०७२।६।१४ 

61.  सनुसयी षज्राष्थत बिानीऩयु साभदुावमक िन उऩबोता सभूहका अ्मऺ 
सभेतको भभरेभतोभा अिगध ाऩभा काठ कटान गयी ऩकरीको काठ भभरभा 
फे्ने गयेको । 

२०७२।६।१४ 

62.  भारऩोत कामावरम, ऩसावभा कामवयत खरयदाय तेजफहादयु रसाद कुभीरे दईुिटा 
नागरयकताको पोटोकऩीहा ऩेश गयेकोरे जायी भभभतफाट भनजको ज्भभभभत 
दईु िटा देषखएको । 

२०७२।६।१४ 

63.  झाऩा षज्राको ऩथरयमा गाउや विकास सभभभतका सषचि कुभोदच्र झा सभेतरे २०७२।६।१५ 
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यकभ वहनाभभना गयेको । 

64.  री षशि भा्मभभक वियारम, ्मास-५, तनहुやका वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩकरे छारिषृिको यकभ वितयण नगयी 
वहनाभभना गयेको । 

२०७२।६।१५ 

65.  नेर्मोती राथभभक वियारम, डरु,े कारऩेरा्चोकका र.अ. वहया भसं राभारे 
वियारमभा आभथवक अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।६।१५ 

66.  जु् रा षज्राको भसंजाष्थत फष्दयाज भसंचाइ कुरो भभवत संबायको कामवभा 
उऩबोता सभभभतरे यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।६।१५ 

67.  आ.ि २०५५।५६ देषख २०६९।७० स्भको भसंचाइ सेिा शु् कको 
यकभ टसवयी जर उऩबोता सभभभतराई उठाउन नददई विधान विऩयीत 
भहाकारी भसंचाइ भडभबजन नं. ८ य जर उऩबोता संघ रथभ चयण ऺेरीम 
सभभभतरे उठाई वहनाभभना गयेको । 

२०७२।६।१५ 

68.  षज्रा रशासन कामावरम फाやकेका त्कारीन र.षज.अ.िीये्रफहादयु फाやभनमा 
सभेतरे सयकायी कागज वकते गयी फाやके षज्रा र्भणऩयु-५ फ्ने रीभती 
कंचन भसंह य ऐ.ऐ. फ्न े याभभसंह ठाकुयको नाउやभा नागरयकताको रभतभरऩी 
जायी गयेको । 

२०७२।६।१५ 

69.  येभडमो रसाय सेिा विकास सभभभत (येभडमो नेऩार) का ्टोय रभखु इ्रजीत 
थाऩारे नेऩार जेनयर भाकेवटङ रा.भर.फाट येभडमो नेऩारका राभग ६ िटा 
भोटयसाइकर खरयद गदाव कभभसन फाऩत ु.१०¸२००।- यकभ भरएको तथा 
भनज सभेतरे नमाや A/C वक्दा २५% कभभसन भरएको । 

२०७२।६।१५ 

70.  यावरम ऺमयोग के्रका, ऩूिव भनदेशक काशीका्त झारे ऩगसाको चरखेर गयी 
साकव  ऺमयोग के्रको भनदेशक ऩदभा भनमषुत तथा ्माद थऩ गयाएको, 
्रोिर प्डको यकभ दुु ऩमोग गयेको, सभमभा रेखा ऩयीऺण नगयाएको, 
गगयसयकायी सं्था भापव त यकभ खचव गयी कभभसन भरने गयेको । 

२०७२।६।१७ 

71.  भारऩोत कामावरम, भोयङका त्कारीन रभखु भारऩोत अभधकृत रिुरसाद 
ये्भी सभेतरे सािवजभनक ऐरानी ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गयेको । 

२०७२।६।१७ 

72.  भदन ब्डायी ्भभृत रभत┌ान, भंगरफाये, उराविायीरे ४० थान ्माऩटऩ खरयद 
गनव फोरऩर आवान गयेकोभा स्ऩूणव आधायहा ऩु्  माई यकभ सभेत कभ 
बएको टे्नो कभभसवमर इ्ऩे्सराइव छनडट नगयी भफना कुनग कायण उ्चतभ 
भू्म कामभ बएको पभवराइव छनडट गयेको य ्मसभा आऩषि जनाउやदा यद 
गयी रय-टे्डय गने भनमत याखेकोरे उषचत कायण नग नदेखाइव भनऩयी गयेकोरे 
फोरऩरभा बएको अभनमभभतता छानभफन गयी ऩाउや । 

२०७२।६।१७ 

73.  फेरडयी नगयऩाभरकाको कामावरम कंचनऩयुका राविभधक सहामक 』दमयाज 
फजगाई सभेत बई विकास भनभावणको यकभ य साभाषजक सयुऺा बिा यकभ 
वहनाभभना गयेको । 

२०७२।६।१९ 

74.  फाया षज्रा औयगमा-४ ख वक.नं.७३ को ०–०–१७ ऺेरपर बएको ज्गाको 
ऺेरपर सधुाय गयेको । 

२०७२।६।१९ 

75.  ऩूिव ऩषिभ याजभागवको फददवमा षज्राभा ऩने सडक भभवत कामव गणु्तयीम 
नबएको ।  

२०७२।६।१९ 
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76.  काठभाडं भहानगयऩाभरकाका त्कारीन कामवकायी अभधकृत केदायफहादयु 
अभधकायीरे नेऩार िाम ुसेिा भनगभ अगाभडको ऩयुानो आकासे ऩरु ब्काएय सो 
ठाउやभा नमाや आकाशेऩरु भनभावण गनव इनोबेवटि क्से्ट रा.भर.राई ्िीकृभत 
रदान गदाव ्थानीम ्िामि शासन ऐन, २०५५ को ऩरय्छेद ९ को दपा 
१४९ को रािधान विऩयीत संयचना भनभावणको अनभुभत ददएको । 

२०७२।६।१९ 

77.  सतयी षज्रा भरेठ गा.वि.स. िडा नं. ४ जोरहयी ऩष् चभटोरभा यहेको री 
यावरम राथभभक वियारमभा भनकासा बएको अनदुानको यकभ दुु ऩमोग  
गयेको । 

२०७२।६।१९ 

78.  भरबिुन अ्तयाववरम विभान्थर अ्मागभनतपव  खरुा ्थानभा गुडको चाय 
वपट अ्रो (नभ्ते ऩोजभा) भूती काやसको हनुऩुने शतव सवहत ऩ्चीस 
राखब्दा फढीको यकभ याखी टे्डय गरयएकोभा सफगब्दा स्तो धात ुढरडट 
रमोग गयी चाय राख भार खचव गयी ऩ्चीस राखब्दा फढीको भफर फनाई 
यकभ फझेुको हनुारे टे्डयको शतव भूतीभा रमोग गरयएको धात ुय यकभ फाये 
अनसु्धान गयी दोषीभाभथ कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७२।६।१९ 

79.  साना वकसान सहकायी सं्था भरभभटेड‚ फ्दह‚ सरावहीको ज्गा खरयद‚ ऋण 
वितयण य इजयामरभा रषशऺाथी ऩठाउने रमोजनका राभग उ्भेदिाय छनडट 
सभेतका कामवभा अभनमभभतता बएको । 

२०७२।६।२० 

80.  ऩयोऩकाय रसूभत तथा रीयोग अ्ऩताररे टे्डय नगयी भनमभ विऩयीत 
कोटेशनफाट आई.भब.एप.,अटो्रेब य फोइरय ज्ता उऩकयण खरयद गयेको । 

२०७२।६।२२ 

81.  यावरम फीउ भफजन क्ऩनी भरभभटेडदेषख षज्रा कृवष विकास कामावरम य 
भडरय सभेतको भभरेभतोभा अनदुानको फीउ अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।६।२२ 

82.  जु् रा षज्रा वियाट गा.वि.स. अ्तगवत िाडव नं. ४, ५, ६ य ७ को 
आ.ि.२०६६।६७ सारको वियाट खानेऩानी मोजना उऩबोता सभभभतका 
अ्मऺ धनफहादयु ओड काभीरे मोजनाको कामव सभात नगयी इवटभेटभा १९ 
धाया बए ऩभन २६ िटा धाया फनाएको, भसभे्ट सभेत फाやडेय रमोग गयाएको, 
आसेडाやडाभा फनाउने बभनएको RVT (Reservoir Tank)  भसमारऩानीभा सायी 
फनाएको, धाया ऩाइऩराइनको कामव अधयुो छोडेको, ्मारा नददई काभभा 
रगाएको । 

२०७२।६।२२ 

83.  सिी छोटी ब्साय कामावरम, वटकाऩयु, खरडरा कग रारीका नामि सु् फा 
मादिकुभाय रे┌रे ब्साय नभतयी भनकासी ऩगठायी गयाई दद्छु बनी 
सेिारहीफाट ु.२१,०००।– रयसित भाग गयेको । 

२०७२।६।२८ 

84.  षज्रा ऩिवत, आथवयडाやडाखकव  गाउや विकास सभभभतका सषचि राररसाद 
राभभछानेरे नेऩारी नागरयकताको भसपारयस गनव ु.३,०००।– रयसित  
भरएको । 

२०७२।६।२८ 

85.  नाऩी कामावरम, षचतिनका नाऩी अभधकृत याभका्त आचामवरे जभभन य न्सा 
अनसुाय साढे सात धयु ज्गा बएकोभा ऩजुावभा 4 धयु भार बएकोरे ऩजुावभा 
नऩगु ज्गा थऩ गयी रे्ता सधुाय गरयददन रवरमा ऩु्  माई कायफाही अगाभड 
फढाउやदा घूस यकभ ु.१ राख भाग गयेको । 

२०७२।६।२८ 

86.  काठभाडづ भहानगयऩाभरका कामावरमरे गँगि ुफसऩाकव  भरजभा ददやदा अभनमभभत २०७२।८।२ 
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तरयकारे भरज स्झडता गयी भहानगयऩाभरकाराई हाभन नो्सानी ऩ ु्  माएको । 

87.  तेरथभु षज्राष्थत री भस्कारी उ्च भा्मभभक वियारम भडिाटी भेहेरेका 
रधाना्माऩक कुररसाद दरुार य रेखाऩार दगुावरसाद च्रागाざरे आभथवक 
अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।८।१३ 

88.  कोटेवय फहभुखुी या्ऩसका या्ऩस रभखु गोवि्दफहादयु काकीरे या्ऩस 
रभखु हनुे उदे्मरे एभ.वपर.को नकरी शगषऺक मो्मता तथा नकरी 
अनबुिको रभाणऩर ऩेश गयेको । 

२०७२।८।१३ 

89.  नेऩार इष्जभनमरयङ ऩरयषदका त्कारीन यषजराय ई. ऻाने्रकुभाय झाराई 
वियाथीहारे अ्थाई रभाणऩर ऩाउनका राभग दईु राख ुऩगमाや सयोजकुभाय 
मादि भापव त संकरन गयी ददएको । 

२०७२।८।१३ 

90.  काठभाडं षज्रा साविक नगय २३ (भ) वक.नं. ८९ य ९१ को सािवजभनक 
ाऩभा रमोग बगयहेको य ्रफहारे खेरकुदका राभग रमोग गदれ आइयहेको 
ज्गा भारऩोत कामावरम, काठभाडंका कभवचायीहाको भभरेभतोभा ्मषतको 
नाभभा दताव गयेको । 

२०७२।८।१३ 

91.  सरावही षज्रा ष्थत भाや दगुाव साभदुावमक रा.वि. इनिाव-५ पुरऩयासीभा 
सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना बएको । 

२०७२।८।१३ 

92.  सरावही षज्राष्थत फािासाहेि राथभभक वियारम भरंगिा-१० को वियारम, 

्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतरे नकरी वियाथी देखाई नकरी कागजात 
ऩेश गयी अनदुान भरएको । 

२०७२।८।१४ 

93.  फाया षज्राष्थत कभविा राथभभक वियारम, फेरदायी-३को वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतरे अनदुान यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।८।१४ 

94.  सरावही षज्राष्थत रीयाभ राथभभक वियारम भोभतऩयु-३ को वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतरे अनदुान यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।८।१४ 

95.  सरावही षज्राष्थत साभदुावमक राथभभक वियारम भोभतऩयु-६ को वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतरे अनदुान यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।८।१४ 

96.  सरावही षज्राष्थत साभदुावमक राथभभक वियारम भोभतऩयु-८ को वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतरे यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।८।१४ 

97.  मातामात ्मि्था कामावरम, भहाकारी अचर, भहे्रनगयभा सिायी चारक 
अनभुभतऩर वितयणभा अभनमभभतता बएको । 

२०७२।८।१४ 

98.  ऩसाव षज्रा ठोयी-1 ष्थत षझंगे खोरा य िडा नं.2,4 य 5 ष्थत ऩने 
ढेढुखोरा नदी भनम्रण कामवभा राविभधक षझकाइ गऩुचऩु ाऩभा उऩबोता 
सभभभत फनाएय तटफ्धको यकभ भनकासा गयी अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।८।१४ 

99.  यडतहट षज्रा ऩथया फधुयाभ-2 ि्ने गडयीशंकय रसाद जमसिाररे आ्नो 
याम स्राहका ्मषतहाको उऩबोता सभभभत फनाई री उ्च भा्मभभक 
वियारम ऩथया फधुयाभको षज्रा षशऺा कामावरम यडतहट तथा वियारमको 
कोषफाट फभनयहेको बिन देखाई षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, 

यडतहटफाट फझेुको ु.6,25,507।– रटाचाय गयेको । 

२०७२।८।१४ 

100.  धोविखोरा करयडोय सधुाय आमोजना अ्तयगत बगयहेको भनभावण/भभवत कामवभा 
सािवजभनक खरयद ऐन, भनमभ विऩयीत कामव गयाएको । 

२०७२।८।२२ 
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101.  फी.ऩी.कोइयारा ्िा्थ विऻान रभत् ठान, धयानरे आ.ि. २०६७।६८ भा 
खरयद गयेको ophthalmic operating, ENT operating microscope भा 
आभथवक अभनमभभतता बएको । 

२०७२।९।१ 

102.  काठभाडं भहानगयऩाभरकाको जन्िा््म विकास विबागका रभखु डा.फाफयुाभ 
गडतभ सभेतरे औषधी खरयदभा कभभसन खाएको । 

२०७२।९।१ 

103.  सनुसयी षज्राको त्कारीन दहुिी नगयो्भखु गाउや विकास सभभभतका 
त्कारीन गा.वि.स. सषचि तथा कभवचायीहा सभेत भभभर गा.वि.स.को 
आ्तरयक रोततपव को आ्दानी वहनाभभना गयेको । 

२०७२।९।१ 

104.  षज्रा िन कामावरम, दाच ुवरा अ्तगवत देथरा इराका िन कामावरमका 
सहामक िन अभधकृत याभ सागय भंडररे २०७१ सार असोज १ गतेस्भको 
अभरभ हाषजय गयी भभभत २०७१ रािण १४ गते घयभतय गएको । 

२०७२।१०।१७ 

105.  औषधी ्मि्था विबाग, शाखा कामावरम, नेऩारगजभा कामवयत पाभेसी 
सऩुयबाइजय सयुज गडतभरे फाやके षज्रा नेऩारगज उऩभहानगयऩाभरका िडा 
नं.११ ष्थत S.G. Care Herbal Formulation, Nepalgunj, Banke, Nepal 

नाभक उयोगका सचारकराई गगयकानूनी ाऩभा उयोग सचारन गरययहेको 
बनी उयोग फ्द गयी भफर सभेत नका्न बनी भडषखक ाऩभा आदेश 
ददएकोरे सचारनको रवरमा फताइददनहुोस ब्दा भाभथस्भ भभराउनऩुछव 
ु.१,५०,०००।– नददए काभ हुやदगन बनी रयसित भाग गयेको । 

२०७२।१०।२४ 

106.  धाददङ षज्रा भगदी गा.वि.स. िडा नं. ४ ष्थत सं्कृत तथा साधायण उ्च 
भा्मभभक वियारम, भगदीका रधाना्माऩक ऩडष रसाद भतिायीरे आभथवक 
अभनमभभतता रगामतका कामवहा गयेको । 

२०७२।११।१३ 

107.  याभेछाऩ षज्राष्थत री कृ्ण िणेवय उ.भा.वि. का त्कारीन रधाना्माऩक 
तथा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺरे आ.ि. २०६८।६९ भा 
विभनमोषजत यकभफाट ३ तरे बिन भनभावण गनुवऩनेभा बिन नफनाई यकभ 

वहनाभभना गयेको । 

२०७२।११।१३ 

108.  निुाकोट षज्राष्थत काभरका ऩयोऩकाय रा.वि. का त्कारीन र.अ. य 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺरे वियारमको २ कोठे बिन भनभावण 
रगामतभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।११।१३ 

109.  षज्रा षशऺा कामावरम, फायाका त्कारीन षज्रा षशऺा अभधकायी याभ विनम 
कुभाय भसंहरे वियाथी सं्मा अ्मभधक देखाई अनदुान यकभ वहनाभभना  
गयेको । 

२०७२।११।१३ 

110.  उदमऩयु षज्रा यडता गा.वि.स. ष्थत यडता ऩोखयी सधुाय तथा भभवत कामवका 
राभग ऩमवटन सूचना के्र, जनकऩयु य षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, 

उदमऩयुफाट भनकासा बएको यकभभा कभ खचव गयी फढी खचव गयेको भफर 
बयऩाई फनाई यकभ वहनाभभना गयेको हुやदा यडता ऩोखयी ऩमवटन ऩूिावधाय भनभावण 
उऩबोता सभभभतका अ्मऺ केशि याई य सषचि भदन याई सभेतराई 
आि्मक कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७२।११।१३ 

111.  जन्मोभत उ्च भा्मभभक वियारम, च्रभनगाहाऩयु, यडतहटका राचामव मोगे्र 
रसाद मादिरे वियारम बिन भनभावण य या्ऩस बिन भनभावणभा अभनमभभतता 

२०७२।११।१३ 
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गयेको । 

112.  बोजऩयु षज्रा देउयारी-1 ि्ने बोगे्र उदाशरे रहयी चडकी देउयारीको 
ज्गा खरयद गदाव  देउयारी-1 ष्थत वक.नं.495 को 6-0-2-1 ऺेरपर 
ज्गा रहयी चडकीको नाभभा ऩास नगयी 3-0-0-0 ऺेरपर ज्गा भार 
याजीनाभा ऩास गयी फाやकी 3-0-2-1 ज्गा झयुाई आ्नो नाभभा याजीनाभा 
ऩास गयेको । 

२०७२।११।१३ 

113.  धनकुटा षज्रा, चानिुा गा.वि.स.-1 फ्ने छरफहादयु चाऩागाई य त्कारीन 
भारऩोत अभधकृत य नाऩी अभधकृत सभेतरे चानिुा-3 ष्थत वकिा नं. 571 
को ऺे.प.14-11-0 ज्गा छरफहादयु चाऩागाざको नाभभा दूवषत तरयकारे 
दताव गये गयाएको । 

२०७२।११।१३ 

114.  दशयथ यंगशारा ऩनुः भनभावण तथा भभवतका स्फ्धभा बएका काभहाभा 
आपू अनकूुरका ्मषतराई ठेका ददएको । 

२०७२।११।१३ 

115.  सहयी विकास तथा बिन भनभावण भडभबजन कामावरम, ऩसावका रेखाऩार फरयाभ 
थाऩा य त्कारीन भडभबजन रभखु सभुनरकुभाय ठाकुय भभरेय विभबन 
मोजनाहाको कष्ट्जे्सी यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।११।१३ 

116.  बीभपेदी कायागाय, कामावरमका त्कारीन जेरय षचयष्जिी थाऩारे कग दी/फ्दी  
सुिा गदाव रयसित भरएको । 

२०७२।११।१३ 

117.  हेटंडा-काठभाडं काष्त रोकऩथ (भागव) मोजनाको फागभती खोरा (फगिुा) 
भा ऩने सडक ऩरु भनभावणभा ्माद थ्ने काभ गयी भनभावण कामव वढराइ  
गयेको । 

२०७२।११।१३ 

118.  यसिुा षज्राका ्थानीम विकास अभधकायी ऻानयाज ऩा्डे, ्थानीम भनकामका 
कभवचायी य याजनगभतक दरका रभतभनभधहा सभेतको भभरेभतोभा यसिुाभा छुतेन 
भनभावण, काभरका साभदुावमक अ्ऩतारभा तरा थऩ, ्मािुभा गु् िा भनभावण, 

बाखुवभा खेर भगदान भनभावण, षज्राभा संचाभरत खानेऩानी मोजनाको राभग ऩाइऩ 
खरयद य वितयण, वियतु योम्टी फाऩतको यकभ वहनाभभना य हारो सहकायी 
सं्थाको नाभभा ददएको अनदुान यकभ रगामतभा रटाचाय गयेको । 

२०७२।११।१३ 

119.  नेऩार िाम ु सेिा भनगभका नामि भहारफ्धक गणेश ठाकुय य यभेश फहादयु 
शाहरे भभरेभतो गयी Ground Handling Service भा ५३ रभतशत स्भ छुट 
ददने provision याखी १० रभतशत ब्दा भाभथको यकभ ऐजे्ट भापव त घोटारा 
गने गयेको, Ambulift, External Air  Condition Unit, Ramp Bus य Baggage 

Tow Tractor खरयदभा TLD Asia राई भार भभ्ने गयी ्ऩेभसवपकेसन तमाय 
गयी अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।११।१३ 

120.  निरऩयासी षज्रा, सनुिर नगयऩाभरका-3 कीभतवऩयुष्थत री मगु्मोभत 
राथभभक वियारमका रधाना्माऩक दीऩक फयार य षशषऺका जभनुा थाऩाको 
अ्माऩन अनभुभतऩर नकरी बएको, 2061 सारदेषख वियारमभा छारिषृि 
वितयण नगयेको, षशऺकहाको संचमकोष यकभ वपताव नददएको य 2069 
सारको हाषजयी यषजरय यद गयी नमाや फनाएको । 

२०७२।११।१३ 

121.  झाऩा षज्राष्थत भेची फहभुखुी या्ऩसका या्ऩस रभखु रगामत अ्म 
रा्माऩक तथा षशऺकहारे सयकायी सेिा सवुिधा भरएय भनजी या्ऩस तथा 

२०७२।११।१३ 
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्कुरहाभा अ्माऩन गयाउने गयेको । 

122.  उदमऩयु षज्राष्थत कटायी अ्ऩतार अधीन्थ यहेको ज्गाभा वि्णफुहादयु 
याई दनिुायरे जफयज्ती घय टहया फनाएको । 

२०७२।११।१३ 

123.  गठुी शाखा कामावरम, जनकऩयुका कामावरम रभखु याजफाफ ु ऩा्डेरे 
जनकऩयुष्थत याभसागयको भडरभा असरुी षज्सी धान यानका राभग भनभावण 
बएको ऐभतहाभसक धभव बकायी आपूखसुी कानूनी रवरमा भभचेय स्तोभा 
भनभावण गयी रटाचाय गयेको । 

२०७२।११।१३ 

124.  ऩशऩुभतनाथको ्िाभभ्िभा यहेको गोठाटायष्थत ज्गाको फारिुा ठेका 
भभठायाभ दहारराई नददएकाभा सं्कृभत, ऩमवटन तथा नागरयक उडमन भ्री 
कृऩासयु शेऩावरे ऩशऩुभत ऺेर विकास कोषका सद्म सषचि गोवि्द टंडनराई 
हटाई सयेश नेऩारराई कोषको सद्म-सषचिभा भनमषुत गयेको । 

२०७२।११।१३ 

125.  सतयी षज्राष्थत गाउや विकास सभभभतको कामावरम, भडिाहाका त्कारीन 
गा.वि.स सषचि भहे्ररसाद चडधयी य राविभधक सहामक मशोदान्द 
भब्डिायरे आ.ि.२०६५।६६ भा गा.वि.सको भफजरुीको ऩोर य उऩ ्िा््म 
चडकीको यकभ रगामतका काभ स्ऩन नगयी पजी भफर फनाई बतुानी  
गयेको । 

२०७२।११।१३ 

126.  ुकुभ षज्राष्थत गाउや विकास सभभभतको कामावरम, हकुाभका गा.वि.स सषचि 
ऻानफहादयु ख्का सभेतरे आ.ि. २०६९।70 को साभाषजक सयुऺा बिा 
वितयण नगयी वहनाभभना गयेको । 

२०७२।११।१३ 

127.  का्की षज्रा ऩोखया उऩ-भहानगयऩाभरका-९ ष्थत शाष्त फावटकाभा 
अिष्थत कृवष उऩज फजाय सचारक सं्थाऩक अ्मऺ कुभाय राभा तथा 
सद्म ुर खनार सभेतका ्मिसामीको भभरेभतोभा आपंरे कामवविभध फनाई 
द्तखत गयेको कामवविभधको २५ 'क' य 'ख'  विऩयीत आ्ना, छोया य एकग  
घयका रीभान /रीभतीको नाभभा ्टर वितयण गयेको । 

२०७२।११।१३ 

128.  भसयहा षज्रा, भोहनऩयु कभरऩयु गा.वि.स.-2 ष्थत साभदुावमक भन्न 
भा्मभभक वियारमभा P.C.F. कोटा अ्तगवत षशऺक भनमषुत गने रभभा 
मो्मता नग नऩगुेका रीभती भनरभ कुभायी मादिराई भनमषुत गयेको । 

२०७२।१२।१५ 

129.  घयेर ुतथा साना उयोग विकास सभभभत, शाखा कामावरम, डो्ऩाका नामफ सु् फा 
बरिीय यािररे यभसद स्माई कभ याजव दाषखरा गयेको । 

२०७२।१२।२१ 

130.  कग रारी षज्रा उभाव गा.वि.स.ष्थत इやटा उयोग िन जंगरफाट १ वक.भभ. 
टाढा हनुऩुनेभा िन जंगरफाट आधा वक.भभ.को दूयीभा यहेको ्मू गणेश इやटा 
उयोगराई घयेर ुतथा साना उयोग कामावरम, कग रारीफाट दताव गरयददएको । 

२०७२।१२।२३ 

131.  जु् रा षज्राष्थत च्दननाथ य बगयिनाथ याजगठुीभा अ्मऺ, सषचि य ऩजुायी 
बई गठुीको नगद, षज्सी वहनाभभना गयेको । 

२०७२।१२।२३ 

132.  रभरतऩयु उऩ-भहानगयऩाभरका िडा नं. १५ ख हार िडा नं. २२ शंखभरुभा 
फागभती पाやट ज्गा एकीकयण आमोजनाफाट ज्गा ्राभनङ गरयएकोभा 
आमोजनाराई ठूरो यकभ हानी हनुे गयी ्थानीम ज्गाधनी य नगय विकास 
आमोजनाका केही कभवचायीहाको भभरेभतोभा ज्गा सटाऩटा गयी य 
भनमभानसुाय कटा गनुवऩने ज्गा मोगदान रभतशत सभेत कटा नगयी वपताव 

२०७२।१२।२३ 
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गयेको । 

133.  कग रारी षज्रा ष्थत ऩ्चोदम उ्च भा्मभभक वियारम, धनगढी, कग रारीका 
भन.भा.वि.दितीम रेणीका षशऺक नयफहादयु भर्फ ु २०५४ सारफाटग 
वियारमभा अनऩुष्थत यही खेतारा षशऺक याखेको  । 

२०७२।१२।२३ 

134.  सरावही षज्राष्थत येभता रा.वि.,फफयगंज- ८ सचारनभा नयहेको, वियारम 
यहेको ्थानभा तयकायी खेती रगाएको, ऩठन ऩाठन नबएकोरे सयकायी 
अनदुान यकभ वहनाभभना बएको । 

२०७२।१२।२३ 

135.  सरावही षज्राष्थत सय्िती साभदुावमक रा.वि., भसुडरीटोर, फयहथिा-६ भा 
अनगुभन गयेको सभमभा ्थानीम ्मषतहाफाट वियारमभा ऩढाइ नबएको 
जानकायी रात बएको, ऩढाइ बएको य हनु स्ने अि्था नदेषखएको, आ्नो 
बिन नबएको, ऐरानी ज्गाभा भड.वऩ.भस. गयी वऩरय खडा बएको अधयुो 
अि्थाभा यहेको । 

२०७२।१२।२३ 

136.  भसयहा षज्राष्थत गा.वि.स.को कामावरम, बिानीऩयु (र.ध.)भा 
आ.ि.२०६९।७० भा रा्सपभवय तथा वियतुका ख्िाहा खरयद गयी जडान 
गनवको रागी ु.५,८५,०००।- यकभ विभनमोजन गयी कृवष वियतुीकयण 
उऩबोता सभभभत गठन बई काभ गने षज्भेिायी ऩाएकोभा भनणवम भफना नग 
सभभभतका अ्मऺ भो.आदभरे आपूखसुी भनोभानी ढंगरे वहभारम 
इष्जभनमरयङ क्ऩनी, नेऩार,रा.भर., ऩोखयासगや १०० KVA ऺभताको 
रा्सपभवय ु.२,४५,०००।- भार ऩनेभा ु.३,६५,०००।- भा खरयद 
गयेको य वियतुीकयण ऩोभरङ गनवका रागी ख्फाहा खरयद नग नगयी यकभ 
वहनाभभना गयेको । 

२०७२।१२।२३ 

137.  षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, दाच ुवरािाया एरयभछना-रयठाचडऩाता-घ्थरा 
सडक भनभावणको कामवभा अभनमभभतता गयेको, वि.ऩी. ्भभृत बिन भनभावणका 
राभग विभनमोषजत यकभफाट वऩ.भस.भस फाटो य ढर भनकास मोजनाभा खचव 
गयेको य भाभरकाजुवन एप.एभ. दाच ुवराराई छुटमाइएको यकभ उऩकयण 
खरयदभा खचव गयेको । 

२०७२।१२।२३ 

138.  षज्रा सनुसयी, खनाय-७ (हार इटहयी उऩ-भहानगयऩाभरका-११ ष्थत बान ु
राथभभक वियारमरे बोगचरन गदれ आएको सयकायी ज्गा केही ब-ू
भावपमाहारे वियारमका रधाना्माऩक य ्मि्थाऩन सभभभतका 
ऩदाभधकायीहाराई रबािभा ऩायी आ्नो ज्गाराई ्रवटङ गनव सषजरो हनुे 
गयी वियारमको ज्गाफाट ११ धयु ज्गा भरखत गयेय नग भरएकोरे छानभफन 
गयी दोषीराई कायफाही गयी वियारम ्िाभभ्िको ज्गाको यऺा गयी ऩाउや । 

२०७२।१२।२३ 

139.  छऩारी-५, डोटीभा साभदुावमक विकास के्र (CDC) को बिन भनभावणको 
फजेटभा वियारम ्म्थाऩन सभभभतरे अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।12।23 

140.  षज्रा हरुाक कामावरम, दगरेखको भनभावणाधीन बिन भनभावण कामवभा 
अभनमभभतता एिभ  रटाचाय बएको । 

२०७२।12।23 

141.  फरिायाही उ्च भा्मभभक वियारम, चाऩागाउや,रभरतऩयुका त्कारीन 
रधाना्माऩक स्तरार साहरे अभनमभभतता गयेको ।  

२०७२।12।23 

142.  बभूभसधुाय कामावरम, भहोियीका त्कारीन बभूभसधुाय अभधकायी भदन कुभाय २०७२।12।23 
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झारे विना आधाय-रभाण इष्रस किायीराई भोही कामभ गयी ददएकोरे 
छानभफन गयी कायफाही गयी ऩाउや । 

143.  फाया षज्रा, हददवमा गा.वि.स.का त्कारीन गा.वि.स. सषचिहा इ्रदेि रसाद 
मादि य चष्रका रसाद साहरे गा.वि.स. फाट भरएको ऩे्की वपताव नगयेको 
तथा कीते भफर बऩावई तमाय गयी यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।12।23 

144.  नेऩार विकास फंकका ऩूिव अ्मऺ अभय गुु ङरे ु.36 कयोड 5 राख 
अऩचरन गयेको तय सयकायी िवकर कामावरम, काठभाडंरे फंवकङ कसयुभा 
भदुा चराउन नसवकने याम ददएऩभछ सयकायी िवकर स्देहको घेयाभा । 

२०७२।12।23 

145.  कारऩेराचोक षज्राभा धनेवय भहादेि भष्दयको अऺेता गठुी यहेकोभा 
बभूावपमाहारे गठुी तगनाथी ज्गाभा भोही कामभ गनव रागेको । 

२०७२।12।24 

146.  भोयङ षज्रा री जनता भन्न भा्मभभक वियारम, तेतरयमाका रधाना्माऩक 
जगतरार चडधयी (खाや) रे वियारमको छारिषृि तथा ऩायऩु् तक वितयण, 

बिन भनभावण सभेतका विषमभा रटाचाय गयेको । 

२०७२।12।24 

147.  का्की षज्रा ष्थत री भेघयाज भन्न भा्मभभक वियारम, घाचोकको 
विऻाऩन नं. ०१¬२०७१।७२ भा रकाषशत याहत कोटाको साभाषजक 
विषमको षशऺक छनडट रवरमाभा अभनमभभतता बएको । 

२०७२।12।24 

148.  नेऩार टेभरकभफाट खरयद गरयएको Wimax CPE Device हाको खरयद 
रवरमाभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।12।24 

149.  भसंहदयफाय िगयखाना विकास सभभभतका त्कारीन रफ्ध भनदेशक डा. स्तोष 
कुभाय ठाकुयरे भेभसन भभवत तथा औषधी खरयदभा अभनमभभतता गयी रटाचाय 
गयेको । 

२०७२।12।24 

150.  गोयखा नगयऩाभरका कामावरमका सि इष्जभनमय भनशान ऩाठकरे घय भनभावण 
्थामी इजाजत ऩर य बिन भनभावण स्ऩन रभाणऩर ददन ु.15000।- 
रयसित भरएको । 

२०७२।12।24 

151.  सहकायी सं्था भर. कठडना, सतयीका सहामक ्मि्थाऩक कभर भसं फ्नेतरे 
सं्थाको यकभ ु.1,99,211।19 फदभनमतऩूिवक वहनाभभना गयी खाइभासी 
सं्थाराई हानी नो्सानी ऩु्  माएको । 

२०७२।12।24 

152.  री आदशव उ्च भा्मभभक वियारम, इराभका रधाना्माऩक धनयाज याई य 
वियारम ्मफ्थाऩन सभभभतका अ्मऺ कृ्णरसाद रे┌रे वियारमको वहत 
विऩयीत आभथवक अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।12।24 

153.  षचवक्सा विऻान यावरम रभत┌ान, िीय अ्ऩतारभा नभसवङ रशासक (निं तह) 
ऩदभा कामवयत री योशनी र्भी तइुतइुरे आिेदन पायाभभा बनव झठुा विियण 
बयी निं तह नभसवङ सभूह उिीणव बई हार षचवक्सा विऻान यावरम रभत┌ान, 

िीय अ्ऩतारभा कामवयत यहेको । 

२०७२।12।24 

154.  यडतहट षज्राष्थत सुअठा गाउや विकास सभभभतको कामावरमका त्कारीन 
सषचि भोह्भद अ्जावहयरे अिगध तियफाट गाउや ऩरयषद गयी सयकायी एिं 
सािवजभनक यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७२।12।24 

155.  री गडयीशंकय रा.वि., भहादेिाऩोतावहा-२, भसयाहाका रधाना्माऩक य वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतरे वियारमभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७२।12।24 
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156.  री जनता रा.वि., षजझडर-४, भसयाहाका रधाना्माऩक य वियारम ्मि्थाऩन 
सभभभतको अ्मऺ सभेतरे रटाचाय गयेको । 

२०७२।12।24 

157.  री याभ रा.वि., खगयिोना-२, सखिुा नयकाहाकटी,  भसयाहाका रधाना्माऩक य 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतको अ्मऺ सभेतरे रटाचाय गयेको । 

२०७२।12।24 

158.  षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, दाच ुवरारे आ.ि. २०६९।७० भा 
इ्धनभा बएको खचव विकेष्रत राभीण ऩूिावधाय तथा जीविकोऩाजवन सधुाय 
कामवरभ (DRILP) को आ.ि. २०७०।७१ भा बएको ताभरभ,  इ्धन 
रगामतको बतुानीभा अभनमभभतता बएको । 

२०७२।12।30 

159.  डडेरधयुा षज्राष्थत फगयकोट-भसयाड-ुऩार सडकख्डको भनभावण तथा 
भभवत काभभा दोहोयोऩना बई अभनमभभतता बएको । 

२०७२।12।30 

160.  भभनकाऩयु -२ फाやकेष्थत वक.नं १२३ को ज्गा धनी रभाणऩजुाव स्फ्धभा 
सकु्िासी सभ्मा सभाधान आमोगफाट रात गनवका राभग गा.वि.स.फाट 
भसपारयस भाग गदाव गा.वि.स सषचि केशिरसाद ऩडडेररे ०-१-१५ को भार 
भसपारयस गयेको य अा ज्गाको भसपारयस माभसन अ्सायी सभेतराई यकभ 
भरई गयेको । 

२०७२।12।30 

161.  ऩगसा भरएय भत्फती शयणाथीराई विदेश ऩठाउने ध्दा, ऩययार कभवचायीको 
भभरोभतोको आशंका बनी भभभत २०६८।४।१२ भा अनऩूणव ऩोट सभेतभा 
रकाषशत सभाचाय (उजयुी) हाका स्फ्धभा । 

२०७२।12।30 

162.  कवऩरि्त ु षज्राष्थत दोहनी गा.वि.स.-१भा सचाभरत विवभगरी रा.वि.का 
रधाना्माऩक य वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ सभेतको भभरेभतोभा 
रटाचायज्म कामव बएको । 

२०७२।12।30 

163.  नेऩार वियतु राभधकयण, ओखरढंुगा वितयण के्रका कामावरम रभखु याभ 
एकिार साह य रेखा रभखु ऩु् ऩ रसाद ढंुगानारे आभथवक िषव २०६९।७० 
भा राभीण तथा अ्म वियतुीकयणका राभग विभनमोषजत यकभ वहनाभभना  
गयेको । 

२०७२।12।30 

164.  दशयथच्द नगयऩाभरका, फगतडीको बिन भनभावण कामवको टे्डय रवरमाभा 
त्कारीन कामवकायी अभधकृत फासदेुि आचामव सभेतका कभवचायीहाको 
भभरोभतोभा अभनमभभतता बएको । 

२०७२।12।30 

165.  फंक तथा वििीम सं्थास्फ्धी ऐन, २०६३ अनसुाय कभवचायी फंकको 
सचारक हनु नऩाउने ्मि्था बएकोभा ्मोभत विकास फंक भर. कभरादीको 
सफग सं्थाऩकहा नेऩार वियतु राभधकयणका कभवचायी छन  । केही 
कभवचायीहारे झ्डग ु. २ कयोडको हायाहायीभा यकभ रगाएका हुやदा 
छानभफन गयी कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७3।1।5 

166.  षचतिन षज्रा, भंगरऩयु गा.वि.स.-९ ष्थत सेतीदेिी साभदुावमक िन उऩबोता 
सभूहका अ्मऺ दीऩक अभधकायीरे सभूहको यकभ वहनाभभना गयेको  
स्फ्धभा । 

२०७3।1।5 

167.  षज्रा फाやके नेऩारगज नगयऩाभरका-५ फ्ने भंगरादेिी रोहायरे नकरी 
नागरयकता फनाई ्िगीम आभा कफतुया रोहायको नाभको स्ऩूणव स्ऩषि 
आ्नो नाभभा दा.खा. गयाएको । 

२०७3।1।5 
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168.  नेऩार यावरम भन्न भा्मभभक वियारम, तायातार–१, फददवमाको हाताभबरका 
भससडका ाखहा वियारम ्मि्थाऩन सभभभतरे अभनमभभतताऩूिवक कटान 
भछुान गयी भफरी वितयण गयेको । 

२०७3।1।5 

169.  भारऩोत कामावरम, चािवहर य भारऩोत कामावरम, रभरतऩयुका कभवचायीहारे 
आभथवक ररोबनभा ऩयी एस डेबरऩभे्ट फंक ्मूयोड शाखाका शाखा रभखु 
सभेतको भभरेभतोभा अदारतको आदेश विऩयीत ज्गा याजीनाभा ऩारयत गयी 
ददएको । 

२०७3।1।6 

170.  षज्रा िन कामावरम, डोटीभा कामवयत षज्रा िन अभधकृत जम भंगर रसाद 
सभेतरे सयकायी फजेट दुु ऩमोग गयेको । 

२०७3।01।06 

171.  षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, यसिुा अ्तगवत राभीण ऩहुやच सधुाय 
विकेष्रत ऩरयमोजना (आ.ए.आइ.भड.ऩी.) अ्तगवत धगिङु बोरेभा ४ वक.भी. 
रमाक खोरी ३ कयोड सवकएको,  षज्राष्थत याजनगभतक दर, षज्रा 
इष्जभनमय य ्थानीम विकास अभधकायी सभेतको भभरोभतोभा वहनाभभना  
बएको । 

२०७3।1।6 

172.  षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, यडतहटका त्कारीन भनभभि ्थानीम 
विकास अभधकायी षजते्रकुभाय कणवरे षज्रा विकास सभभभतका 
कभवचायीहाको भभरेभतोभा षज्रा विकास सभभभत, यडतहटका नाभभा यहेको 
कटहरयमा गाउや विकास सभभभत िडा नं. ८ ्रट नं. २७ य २८ को वकिा नं. 
६३६ य वकिा नं. ६२७ को ज्गा संघीम भाभभरा तथा ्थानीम विकास 
भ्रारमको अनभुभत फेगय ्मषतका नाभभा यषजरेशन ऩास गयी रटाचाय 
गयेको । 

२०७3।1।7 

173.  षज्रा रशासन कामावरम, निरऩयासीका रशासकीम अभधकृत मभफहादयु कुिやय 
य ओभरसाद ऩा्डेरे सेिाराहीराई द:ुख ददएको तथा आभथवक अभनमभभतता 
गयेको । 

२०७3।1।7 

174.  मातामात ्मि्था कामावरम, भहे्रनगय, कचनऩयुभा कामवयत ना.स.ुरे सिायी 
चारक अनभुभतऩर फनाइदद्छु बनी रयसित भागेको । 

२०७3।1।7 

175.  षज्रा क् चनऩयु, सडुा गा.वि.स.-९ भा खानेऩानी आमोजना भनभावणको कामव 
स्ऩन बएको तीन िषव भफभतस्दा सभेत याकीभा ऩानी नआएको य उत 
मोजनाको यकभ वहनाभभना गयी रटाचाय गयेको । 

२०७3।1।7 

176.  भन्न भा्मभभक वियारम, फभरयाभऩयु, कटहरयमा, यडतहटका रधाना्माऩक तथा 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺरे वियारमको बिन भनभावणको राभग 
आएको सयकायी अनदुान यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७3।1।7 

177.  षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, रभरतऩयुभा कानून विऩयीत १८० 
ददनब्दा फढी संषचत घय भफदा देखाई यकभ असरेुको , सूचना के्रभा 
कभवचायी नबेवटने, सधं ताराफ्दी बइयहने साथग ऩु् तक खरयदको नाभभा 
्माऩक रटाचाय बई ठूरो धनयाषश ऺभत बएको, षज.वि.स.रे खरयद गने षज्सी 
साभानहा िावषवक खरयद मोजना ऩारयत नगयी भनऩयी ढंगफाट दईु दो्फयदेषख 
चाय दो्फयस्भ फढी यकभको भफर फनाई षज्सी साभान खरयद गरयएको, 
गतिषव खरयद गयेको जेनेटय एक िषव नचरी भफरकेो, कामावरमभा ३/३ िटा 
गाडी हुやदा हुやदग वप्ड जाやदा गाडी बाडाभा भरने य भनऩयी यकभको भफर फनाई 

२०७3।1।7 
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बतुानी देखाई रटाचाय गने गयेको,  मिुा ्ियोजगाय कोषका राभग र्मेक 
कभवचायीको तरफफाट एक रभतशत य िावषवक ऩारयरभभकको सीभा भाभथको 
यकभभा ऩ्र रभतशत कय कटी गयी याज्ि दाषखरा गनुवऩनेभा नगयेको, 
मोजना शाखाका कभवचायीरे उऩबोता सभभभतफाट २५ रभतशतस्भ यकभ 
असरु गयी यकभ भनकासा ददन ेगयेको, दईु िषवअषघको दशंभा फाटो सपा गनव 
खवटएका कभवचायीरे जनही १०/१२ राखको भफना रगत इष्टभेट य 
भू्माकंन भफर ऩेश गयी बतुानी भागेको । 

178.  जनता उ्च भा्मभभक वियारम गोरा, फददवमाभा उ्च भा्मभभक तपव  
्मि्थाऩन संकामको विषमभा षशऺक ऩदऩूभतव गदाव आ्नो अनकूुरको 
्मषतराई भनमतु गयेको । 

२०७3।1।13 

179.  फाやके षज्रा, भभनकाऩयु गा.वि.स.का सषचि य भषुखमारे ऩूिव कायफाही य 
सिो्च अदारतको आदेश विऩयीत गरत ्मषत खडा गयी सजवभभन गयी गयाई 
भरुकुी ऐनको अऩतुारीको भहरको १७ नं. फभोषजभ नेऩार सयकायको 
नाभभा आउने ज्गा ्मषतरे ऩाउने गयी भसपारयस गयेको । 

२०७3।1।13 

180.  बभूभसधुाय कामावरम, फायाका त्कारीन बभूभसधुाय अभधकायी ऩु् कर कुभाय 
थाऩारे ज्गाधनी यवि्र रे┌राई डय ध्की ददई याभऩयुखे गा.वि.स. िडा 
नं.९ वक.नं.३५५, ३६७, ९१९, १०३ य ९०४ को ज्भा ऺेरपर ज.वि.२–

६–५ ज्गा भोही भभराई बभूभसधुाय कामावरम, फायाका कामावरम सहमोगी याभ 
एकिार कुभीका नाभभा कामभ गयाएका छन  य हार ्मषतको नाभभा कामभ 
यहेको फाया षज्रा भनहिाव गा.वि.स. ४(क) को वक.नं.२५२ ज.वि.३–२–१० 
ज्गा सयकायी ऐरानी ऩती बएकारे छानभफन गयी कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७3।1।13 

181.  धनकुटा षज्रा, रेगिुा गा.वि.स. िडा नं. ७ वक.नं.२१ ऺे.प.५८८–२–१–० 
ज्गा वकिाकाट गयी कामभ वक.नं.६४९, ६५० य ६५१ भ्मे वक.नं.६४९ 
ऺे.प.३१–१२–२–० य वक.नं.६५० ऺे.प.८–३–२–० ज्भा ऺे.प.४०–०–

०–० ज्गा भारऩोत कामावरम, धनकुटाको भभभत २०५४।१०।८ को 
भनणवमफाट धनकुटा षज्रा, रेगिुा–७ फ्न े भानफहादयु भभरको नाभभा दताव 
गयेकारे छानभफन गयी कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७3।1।13 

182.  ऩषिभाचर ऺेरीम अ्ऩतार, ऩोखयाभा कामवयत ्थामी कभवचायी ्टाप नसविम 
गडया गुु ङ य शाष्त ख्कारे ऩोखया विववियारमभा सभेत कयायभा काभ 
गयी दोहोयो सवुिधा भरएको । 

२०७3।1।13 

183.  षज्रा िन कामावरम, ऩसावका षज्रा िन अभधकृत वि्द ुकुभायी भभर सभेतका 
कभवचायीहारे सिगमा साझेदायी िन ऩगदािाय वितयणभा वहनाभभना गयेको, बेडाहा 
तथा बरमुाही खोराभा ढंुगा भगटी संकरन गने टे्टयहासやग यकभ असरुी 
गयेको, भनजी आिादीको ाख कटान भछुान गदाव यकभ असरु गने गयेको, 
नेऩारभबर काठ आमात गने ्मिसामीसやग यकभ असरु गने गयेकोरे छानभफन 
गयी कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७3।1।13 

184.  सरावही षज्रा, भदनऩयु रोतके्र अ्तयगत याजदेिी साभदुावमक राथभभक 
वियारम, ऩडरयमा-६, सरावहीका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य 
रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।1।13 

185.  सरावही षज्रा, भदनऩयु रोतके्र अ्तयगत फारक्माण राथभभक वियारम, २०७3।1।13 
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ऩडरयमा-८, षशिनगय, सरावहीका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य 
रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा अभनमभभतता गयेको । 

186.  सरावही षज्रा,  भदनऩयु रोतके्र अ्तयगत साभदुावमक राथभभक वियारम, 

जभभुनमा-२, वियनगया, सरावहीका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य 
रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।1।13 

187.  हरुाक सेिा विबागका भहाभनदेशक रोकरसाद आचामव सभेतरे कभभसनको 
च् कयभा दताव नग नबएको गणु्तयहीन छाऩाखानाभा  हरुाक वटकट छऩाई 
गयी रटाचाय गयेको,  गणु्तय नबएको कायण वटकट भफरी हनु नसकेको य 
वटकटभा कारोफजायी हनुे स्बािना यहेको । 

२०७3।1।13 

188.  “भ्रोभसभ काराऩातर साभदुावमक िन उऩबोता सभभभत काराऩातर 
खाभतिडा, डोटीको भभभत २०६४।९।१४ देषख भभभत २०७१।१०।२७  
स्भको अ्मऺ ऩदभा यही कायोफायभा यकभ वहनाभभना गयी उऩबोताहाराई 
सही विियण नददएको हुやदा आि्मक छानभफन गयी कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७3।1।23 

189.  जन उ्च भा्मभभक वियारम,  सखेुतका रधाना्माऩक माभफहादयु रे┌रे 
गमर बएको षशऺकको तरफ बिा बतुानी गयी अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।1।23 

190.  फाやके षज्राष्थत गनाऩयु गा.वि.स. को कामावरम━ाया फाढीरे ऩु्  माएको 
ऺभतको स्फ्धभा िा्तविक फाढीऩीभडतराई याहत यकभ वितयण नगयी 
ऩीभडत नग नबएकाहारे याहत यकभ फझुी सयकायी यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७3।1।23 

191.  षज्रा फाやके, खासकु्भा-4 ष्थत भसंहिावहनी िन उऩबोता सभूहभा काठ 
दाउया भफरीफाट आ्दानी बएको यकभ ु.24,00,000।- उऩबोता 
सभभभतका ऩदाभधकायीहाको योहफयभा विभबन फंकहाभा ज्भा गयेको,  सो 
यकभभ्मे ु.7,00,000।- सोराय खरयद य ु.5,00,000।– गरयफी 
भनिायणभा खचव बएकोभा फाやकी यकभ ु.12,00,000।– सभभभतका 
ऩदाभधकायीहाको भभरेभतोभा आपूखसुी भनकारेय खचव गयेको य 15 घयधयुी 
भार सभािेश बएको उत साभदुावमक िन उऩबोता सभूहभा सो ब्दा फढी 
घयधयुीको भसपारयस गयी नेऩार सयकाय भष्रऩरयषदको भभभत 
2070।12।20 को भनणवमानसुाय गोठयी फ्तीका २६ घयधयुीराई फाやके 
यावरम भनकुजकग  भ्मिती ऺेरभा ऩने यझेना- ४, पयेरा विकासनगय (हार 
कोहरऩय न.ऩा.-2, फाやके) भा फ्ती ्थाना्तयण गयी अभनमभभतता गयेको 
हनुारे छानभफन गयी आि्मक कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७3।1।23 

192.  काभरका भन्न भा्मभभक वियारम, ऩथयगमा, कग रारीका र.अ. जनकफहादयु 
थाऩारे पड्दायी अभबमोगभा सजाम कावटयहेका याहत षशऺक बोजफहादयु 
सोडायीराई षज्रा षशऺा कामावरम, कग रारीराई जानकायी नगयाईकन जेरभग 
यहेका अि्थाभा तरफ बिा खिुाएको । 

२०७3।1।23 

193.  यडतहट षज्राको सबास् कोषको यकभ ्माऩक ाऩभा नकरी भफर फनाई 
वहनाभभना गयेको, जसभा ओबयभसमय, इष्जभनमय, भड.ई., एर.भड.ओ. य 
रेखाऩाररे २०% कभभसन खाई काभ नबएको झूटो विियण य गरत भफर 
फनाएय रटाचाय गयेकोरे रटाचायीराई कानून फभोषजभ कायफाही होस  बने 
तथा आ. ि. २०६७।०६८ भा संविधान सबाका सद्महाको विकास 
कोषको यकभ, षज्रा विकास सभभभतको फजेट अ्तगवतको विभबन कामवको य 

२०७3।1।23 
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सडक भडभबजन कामावरम, हेटづडा अ्तगवत बएको विभबन विकास भनभावणका 
कामवभा अभनमभभतता य रटाचाय बएको । 

194.  भकिानऩयु फहभुखुी या्ऩस, हेटंडा, भकिानऩयुभा गगयनेऩारी नागरयक 
(बायतीम) भधकुुभाय भसंहराई क््मटुय षशऺक ऩदभा भनमतु गरयएको य 
भनजको सिायी चारक अनभुभतऩर नकरी बएको हुやदा आि्मक कायफाही गयी 
ऩाउや । 

२०७3।1।23 

195.  Asian Development Bank को ऋण सहमोगभा भनभावण हनु रागेको ु्जाटाय 
खातेखोरा भोटयफाटोको ४ कयोड य ७ कयोडको गयी ११ (एघाय) कयोडको 
ठेकाभा षज्रा विकास सभभभत ओखरढुगांको ठूरा कभवचायी भभरी E-bidding 

नगयाई,  टे्डयका कागजातहा ्माने,  स्माउने रगामतका कामवहा  
गरयएको ।  

२०७3।2।2 

196.  दाच ुवरा षज्रा सनुसेया गा.वि.स. ष्थत री भस् भा. वि. का रधाना्माऩक 
भंगर भसंह धाभीरे वियारमको यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७3।2।10 

197.  आ.ि.067/068 देषख आ.ि.070/071 स्भ यडतहट षज्रा ष्थत षज्रा 
विकास सभभभतको कामावरम, यडतहट, गडय नगयऩाभरका, जोकाहा गा.वि.स. 
रगामतका गा.वि.स. हाभा सभेत सयकायी, अधवसयकायी अनदुान यकभ, 
साभाषजक सयुऺा बिा तथा ्थानीम ऩूिावधाय विकास भनभावणको यकभ 
दुु ऩमोग बई रटाचाय य अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।2।10 

198.  सरावही षज्रा ष्थत नागे्रेवय जनता राथभभक वियारम, हेभऩयु-५, सरावहीका 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा 
अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।2।10 

199.  षज्रा सतयी ष्थत भाや बगिती यावरम राथभभक वियारम, राराऩटी-२, का 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा 
अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।2।10 

200.  भरबिुन विववियारम, षशऺण अ्ऩतार, भहायाजगंज, काठभाडंभा सीभभत 
शाखाका कभवचायीहारे थऩ १२० घ्टास्भ अभतरयत सभम काभ गयेको 
बनी बिा भरई रटाचाय गयेको । 

२०७3।2।10 

201.  नेऩार नागरयक उ् डमन राभधकयणफाट रकाषशत विऻाऩन नं. 
115/069/70 सभेतभा संचाभरत भरषखत ऩयीऺाभा अभनमभभतता बएको । 

२०७3।2।10 

202.  षज्रा सरावही ष्थत जनता उ्च भा.वि. याभिनको बिन भनभावण गदाव 
अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।2।10 

203.  गाउや विकास सभभभतको कामावरम, हयगमा, फायाको त्कारीन गाउや विकास सभभभत 
सषचि भसतायाभ साहरे ु. २,००,०००।– (दईु राख) घसु भरई अभधकायको 
दुु ऩमोग गयी भफजुव हजायाराई कामावरम सहमोगी ऩदभा भनमषुत गयेको य 
हारका गा.वि.स. सषचि डरुयाज ऩंगेनीरे भफजुव हजायाको भनमषुत फदयको 
राभग कुनग कायफाही अगाभड नफढाएको देषखंदा भफजुव हजायाको भनमषुत फदय 
गयी भनजरे खाईऩाई आएको तरफ सभेत असरु उऩय गयी त्कारीन गाउや 
विकास सभभभत सषचि भसतायाभ साह य हारका गाउや विकास सभभभत सषचि 
डरुयाज ऩंगेनीराई कायफाही गयी ऩाउや । 

२०७3।2।11 
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204.  आ.ि.067/068 देषख आ.ि.070/071 स्भ यडतहट षज्राष्थत षज्रा 
विकास सभभभतको कामावरम,  यडतहट,  गडय नगयऩाभरका, टे्राहा गा.वि.स. 
रगामतका गा.वि.स. हाभा सभेत सयकायी,  अधवसयकायी अनदुान यकभ, 

साभाषजक सयुऺा बिा तथा ्थानीम ऩूिावधाय विकास भनभावणको यकभ 
दुु ऩमोग बई र् टाचाय य अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।2।11 

205.  आ.ि.067/068 देषख आ.ि. 070/071 स्भ यडतहट षज्रा ष्थत 
षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, गडय नगयऩाभरका, बेभडमाही गा.वि.स. 
रगामतका अ्म गा.वि.स. हाभा सभेत सयकायी, अधवसयकायी अनदुान यकभ 
तथा साभाषजक सयुऺा बिा, ्थानीम ऩूिावधाय विकास भनभावणको यकभ 
दुु ऩमोग बई र् टाचाय य अभनमभभतता गयेको तथा बेभडमाही गा.वि.स. 
यडतहटका राविभधक सहामक उभाशंकय रसाद मादिरे वकते द्तखत गयी 
गा.वि.स.को यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७3।2।11 

206.  भहानगयीम रहयी रबाग, ऩु् चोकका रहयी भनयीऺक हकव  विवकभावरे उत 
एरयमाभा यहेका सयकायी कामावरमहाको ठेका ऩटाभा ्थानीम गु् डाहासやग 
भभरी ३ जनाको भार ठेका हा्ने ्मि्था भभराउने गयेको,  कामावरमभा 
गाडीभा तेर हा्ने फजेट नबएको य भाभथका हावकभहास्भ ऩु्  माउनऩुछव 
ब्दग ्थानीम ्मिसामीहासやग यकभ असरुी गयेको । 

२०७3।2।11 

207.  नेऩार कृवष अनसु्धान ऩरयषद अ्तगवत ऩहाडी फारी अनसु्धान कामवरभ 
(कृवष अनसु्धान के्र), कार,े दोरखाका राविभधक अभधकृत शगरे्र थाऩारे 
कामावरमको साभान खरयद रवरमाभा नकरी भफर फनाई रटाचाय गने गयेको, 
१० औ ं िषव हुやदा ऩभन एउटग कामावरम फसेको, कामावरमभा कामवयत ्माभी 
काभदायहाराई भनमभ अनसुाय ददनऩुने ्मारा नददएको । 

२०७3।2।11 

208.  षज्रा कग रारी त्कारीन नायामणऩयु गा.वि.स.िडा नं.६ वक.नं.२३१ 
ऺे.प.१-१०-० को ज्गा राहयुाभ थाुरे ऋण भरए फाऩत योका यहेकोभा 
अस्फष्धत ्मषतरे योका पुकुिा गयाई भफरी वितयण सभेत गयेको । 

२०७3।2।11 

209.  षज्रा सतयी, िगयिा गा.वि.स.का त्कारीन सषचि भदनकुभाय झारे आभथवक 
िषव ०६५।६६ य ०६६।६७ भा वितयण गनुवऩने साभाषजक सयुऺा बिाको 
यकभ वहनाभभना गयेको, फारफाभरकाको राभग वितयण गनुवऩने बिाभा कभ 
यकभ भार वितयण गयेको, साऺयता अभबमानको अष्तभ वक्ता फाऩतको 
यकभ बतुानी नददएको । 

२०७3।2।11 

210.  भरबिुन उ्च भा्मभभक वियारम, रताऩऩयु, निरऩयासीरे आ्नो नाभभा 
वप्डफकुभा दताव बएको ज्गा आ्नग नाभभा ऩजुाव फनाई भरनऩुनेभा सोनाकरी 
चभायको नाभभा दताव गनव भसपारयस गयी वियारमको स्ऩषि हानी नो्सानी 
ऩु्  माएको । 

२०७3।2।11 

211.  षज्रा उदमऩयु साविक देउयी गा.वि.स. िडा नं १ (ख) हार भरमगुा न.ऩा. -
११ को वक.नं. २०२ य २०३ को सयकायी ज्गा ्मषतका नाभभा दताव 
गयाएको । 

२०७3।2।11 

212.  काठभाडंष्थत रा्डी अऩाटवभे्ट, धाऩासीरे सयकायी सािवजभनक ज्गा क्जा 
गयी बिन भनभावण गयेको । 

२०७3।2।18 

213.  शंकयऩोखयी - ४, ऩिवत फ्ने षचयजीिी रा्गादेरे २०६७ सार भाघ २०७3।2।18 
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भवहनादेषख २०६९ सार पा्गणुस्भ री जनक भा्मभभक वियारम थभु, 

ऩिवतभा य सोही सभमभा री नायामण उ्च भा्मभभक वियारम,  कु्भा, 
ऩिवतभा सभेत षशऺक बई एकग  सभमभा दोहोयो तरफ, बिा तथा सवुिधा 
भरएको । 

214.  यडतहट षज्राष्थत दभरत राथभभक वियारम, गुडा फगयीमा-७, यडतहटका 
वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा 
अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।2।18 

215.  ्मािसावमक तथा सीऩ विकास ताभरभ के्र¸ तरुसीऩयु¸  दाङका के्र रभखु 
नायामणरसाद ये्भीरे पजी भफरहा ्माई आभथवक चरखेर गयी फजेट 
वहनाभभना गयेको¸ भभवतभा खचव नग नगयी सयकायी स्ऩषिको वहनाभभना  
गयेको । 

२०७3।2।18 

216.  राथभभक ्िा््म के्र, कभरफजाय, अछाभको ए्फरेु्स खरयद बएको बनी 
भफर बऩावई दुु ्त याखी षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, अछाभफाट यकभ 
भनकासा गयी पयपायक गयेको बए ऩभन ए्फरेु्स खरयद बई नआएको । 

२०७3।2।18 

217.  षज्रा आमिेुद ्िा््म के्र, भस्धऩुा्चोकका त्कारीन कामावरम रभखु डा. 
िंशदीऩ शभाव खयेररे ठोकऩाव आमिेुद औषधारमको क्ऩाउ्ड िार भभवत 
गयाउने कामवभा कामावरम रभखुफाटग वट्ऩणी उठान य अ््म बएको, भफना 
आधायको बऩावई य भनिेदनको आधायभा ऩे्की पछमौट गयाई  यकभ 
वहनाभभना गयेको, जे┌ नागरयक, सु् केयी ्माहाय रगामतका जनचेतनाभूरक 
कामवरभ नग सचारन नगयी नकरी भफर बऩावई फनाई  
ु. ४,00,000।- वहनाभभना गयेको । 

२०७3।2।24 

218.  सतयी षज्राको गंगाजरी य भरेठ बने ्थानफाट भगटी फारिुा ढुिानी गने 
रकफाट षज्रा विकास सभभभतको कामावरम, सतयी, त्कारीन कभरऩयु गाउや 
विकास सभभभतको कामावरम, सतयीरे छुटाछुटग य कोशी ट्ऩ ु ि्मज्त ु
आयऺको भ्मिती ऺेर विकास कोष अ्तयगत ओरहा- कभरऩयु उऩबोता 
सभूह य ऩूिववऩरा-धयभऩयु-घोघना उऩबोता सभूहरे संमतुाऩभा अिगध ाऩभा 
तेहोयो कय असरुी गने गयेको । 

२०७3।2।24 

219.  षज्रा यडतहट वऩऩरयमा (रयोहा) गा.वि.स.भा सचाभरत िभथवङ से्टयका रभखु 
जमभंगर रसाद भस्हारे फढी सं्माभा रसूभत बएको येकडव फनाई यकभ 
वहनाभभना गयेको । 

२०७3।2।24 

220.  भहोियी षज्रा, गडशारा गा.वि.स.भा यहेको गठुी तगनाथी खेतीमो्म ५२ भफघा 
ज्गा गठुी सं्थान शाखा कामावरम, जरेवयरे २०७१ सार िगशाखभा 
टे्डयको भा्मभफाट ठेका रगाउने रमास गदावगदれ जे┌ भवहनाभा रधान 
कामावरमभा हारा भाभनस संजम मादि य बोरा भहतोसやग ५ िषे ठेका सदय 
गये फाऩत ु.२५ राख घूस भागेकोभा ु. ५ राख ऩे्की ्िाऩ ऩ्चरार 
भहजवन य अ्मतुान्द ऩोखयेरराई फझुाइएको य फाやकी ु.२० राख ऩटक 
ऩटक पोनफाट भाग गयेको । 

२०७3।2।24 

221.  सरावही षज्राष्थत भरंगिा रोतके्र अ्तगवत सखुभ रा.वि सरेभऩयु-३, 

सरावहीका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे 
वियारमभा रात भनकासा यकभभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।2।25 
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222.  री याभ्िाऩ याभसागय फहभुखुी या्ऩस¸ जनकऩयुधाभ¸ धनषुाफाट भभभत 
2071/4/13 गते संचाभरत फी.फी.एस. दोरो िषवको ऩयीऺाभा या्ऩस 
रभखु तथा के्रा्मऺ निे्रकुभाय भनभधको र्मऺ संर्नताभा भस.नं. 
140275 को ऩयीऺाथी संगीता कणवको नाभभा नकरी ऩयीऺाथीिाया ऩयीऺा 
ददइएको तथा या्ऩस विकास कोषको यकभ वहनाभभना बएको । 

२०७3।2।25 

223.  री सजृना फवहया उ्च भा्मभभक वियारम, रेखनाथ, का्कीभा आ.ि. 
2069/70 भा वियाथीहाका राभग षज्रा षशऺा कामावरम, का्कीफाट 
रात छारिषृिको यकभ वितयण नगयी वियाथीफाट थऩ यकभ सभेत उठाई 
वहनाभभना गयेको, रधाना्माऩकरे थऩ सवुिधा खाएको, वियारमको यकभफाट 
इ्धनको दुु ऩमोग गयेको । 

२०७3।2।25 

224.  फाやके षज्रा, नयगनाऩयु गा.वि.स.को कामावरमका भषुखमा ऩदभा कामवयत 
र्भीका्त भभररे आपूविु् षज्रा रशासन कामावरम, फाやकेभा ऩयेको उजयुी 
भभराई दद्छु बनी उत कामावरमको अष्तमाय मभुनटभा काभ गने कभवचायी 
केशिरसाद ऩडडेररे ु. ६,००,०००।- घूस/रयसित भरएको य उत यकभ 
भरएय ऩभन ऩटक-ऩटक डय रास देखाई दःुख ददने गयेको । 

२०७3।2।25 

225.  नेऩार फंक भरभभटेड नेऩारगज शाखाका त्कारीन jरय┌ सयापी बान ुभगयीको 
विहाय इ्टयभभभडमट एजकेुसन काउष्सरफाट उिीणव गयेको इ्टयभभभडमट 
तहको शगषऺक मो्मताको रभाणऩर शंका्ऩद देषखएको । 

२०७3।2।25 

226.  काठभाडं षज्रा का.भ.न.ऩा. िडा नं.४ को  साविक २३ य वक.नं. 64,65 
को ज्गाधनी बरकारी रभुडी ऺेरभा फेिारयसे अि्थाभा इहभररा सभात 
बएका याभ भछऩाका स्तान कसयी बए ? कसयी गठुी बमो य कसयी 
षजतफहादयु याउतको नाभभा मो ज्गा दताव बमो ?  बने सभेतको विषमभा 
छानभफन गयी ऩाउや बने । 

२०७3।2।27 

227.  जनता भा्मभभक वियारम, भस्-९, ऩो्माङ, का्कीका त्कारीन 
रधाना्माऩक षशिरसाद ओझा य वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ 
फाफयुाभ ओझारे षज्रा षशऺा कामावरम, का्कीफाट आ.ि. ०६५/६६ य 
आ.ि ०६६/६७ भा आठ कोठाको बिन भनभावण  गनवका राभग ु. 
१६,५०,०००।- भनकासा भरएकोभा बिन भनभावण कामव स्ऩन नगयी यकभ 
वहनाभभना गयेको । 

२०७3।2।27 

228.  सरावही षज्राष्थत जन्मोभत रा.वि डनुरयमा-४, सरावहीका वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ य रधाना्माऩक सभेतरे वियारमभा भनकासा 
रात यकभभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।2।28 

229.  री भन्न भा्मभभक वियारम¸ भखनाह-भरुाहा¸ धनषुाका षशऺक 
स्तोषकुभाय मादिरे मो्मता नऩु् दग षशऺक ऩदभा भनमतु बएको । 

२०७3।2।28 

230.  री जन्मोभत भन्न भा्मभभक वियारम, हष्तचडय, गु् भीका वियारम 
्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ जगतफहादयु खरीरे आभथवक िषव ०६७/६८ भा 
षज्रा षशऺा कामावरम, गु् भीफाट भभवत शीषवक तथा आ.ि. ०६८/६९ छारा 
शडचारम भनभावणका राभग रात यकभ राविभधकको भभरोभतोभा वहनाभभना 
गयेको । 
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231.  षज्रा यडतहट गा.वि.स. कुभनमा िडा नं.5 ष्थत री जनता रा.वि. २०७3।3।14 
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कुभनमाभा याहत अनदुानभा र.ऩ.नं.064/24043, ऩयीऺाथीको रभांक 
0097 को षज्रा षशऺा कामावरम, भसयाहाफाट जायी बएको जारी ्थामी 
अ्माऩन अनभुभतऩर भरएकी यभभता कुभायी ऩटेर कामवयत यहेकी, र.अ. 
षशिनायामण ऩटेररे गा.वि.स. सषचिफाट ु.2,00,000।– (दईु राख) यकभ 
भरएको य वियारमको नाभभा यहेको जभभन सभेत जारसाजी गयेको । 

232.  नेऩार ये्िे क्ऩनी भरभभटेडका येर चारक वि्देवय ऩासिानको शगषऺक 
रभाणऩर छानभफन । 

२०७3।3।14 

233.  सनुसयी षज्रा ऩकरी गा.वि.स. िडा नं.8 ष्थत याभ कविय भसता कविय याभ 
जानकी भष्दयको नाभको ज्गाको भोही वपयनी देिी थुनीसやग भोही 
फाやडपाやड गदाव नयभ गयभ नभभराई भोहीराई असर ज्गा ऩायी फाやडपाやड 
गयेको । 

२०७3।3।15 

234.  फतास इ्बेटभे्टका संचारक आन्द फतासरे नेऩार वियतु राभधकयणराई 
आ्नो राहक फनाएय करयफ ५ (ऩाやच) कयोडको हायाहायीभा नमाや गाडीहा 
भफना टे्डय भफरी गयेको तथा नेऩार वियतु राभधकयणका उऩकामवकायी 
भनदेशक टीकायाभ भफ.सी.रे आन्द फतासफाट एउटा गाडी उऩहाय ्िाऩ 
रात गयेको । 
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235.  षज्रा िन कामावरम, भस्धऩुा्चोकका षज्रा िन अभधकृत री भयुायीरसाद 
ऩोखयेररे चीनको ्िशाभसत ऺेर भत्फत र्दग गयेको अि्थाभा फारफीसे 
रहयी━ाया ऩराउ गयेको दरुवब ि्मज्त ुसारकको सऩटा 46 के.जी. सवहत 
ओसाय ऩसायभा संर्न षचभनमाや नागरयकराई अभबमतु ठह् माई नेऩारी 
नागरयकसやग घूस भरई सपाइ ददएको साथग उत सारकको खऩटा ओसायऩसाय 
गने भ्मे षचभनमाや नागरयक जषुजमा्िाराई भदुा चराई याखेको अि्थाभा 
षज्रा िन कामावरम भस्धऩुा्चोकको ्टोयभा फावहयफाट तारा रगाई सयुषऺत 
याषखएको सो खऩटा ्टोयको चाफी नतोभडकन हयाएको बनी नाटक गयी 
त्कारीन षज्रा िन अभधकृत, ्टोयवकऩय य अ्म कभवचायीहाको सभेत 
भभरेभतोभा ्टोयफाट षझकी िनकग  गाडीफाट षज्रा िन अभधकृत ्िमंरे 
तातोऩानीभा रगी भफरी गयेको य त्ऩिात कामावरम ्िमंको षज्भाभा यहेको 
उत खऩटा हयाएको बनी खरयदाय एिं ्टोयवकऩय ददरीऩकुभाय चडधयीराई 
१५ (ऩ्र) ददन थनुाभा याखी भनज चडधयीराई थनुाभतु गरयएको हुやदा भनज 
षज्रा िन अभधकृत रगामत संर्न कभवचायीहाराई कायफाही गयी ऩाउや । 
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236.  निुाकोट षज्रा र्माङ-2, छाऩष्थत री भंगरादेिी भन.भा.वि.का त्कारीन 
रधाना्माऩक ऋवषयाभ ब्डायी वियारमभा अनऩुष्थत यहेको बनी भभभत 
2070 असाय 1 गते काष्तऩयु यावरम दगभनकभा सभाचाय रकाषशत बएको। 
षज्रा षशऺा कामावरम निुाकोटभा भनज त्कारीन रधाना्माऩक ऋवषयाभ 
ब्डायीराई कायफाही गयी ऩाउや बनी उजयुी दताव बएको  उत उजयुी उऩय 
कुनग कायफाही नबएऩभछ ऩनु: उजयुी दताव बएकोभा कुनग कायफाही नगयी भभभत 
2070 ऩसु 9 गते याजीनाभा ्िीकृत गरयएको,  भनज ब्डायीरे वियारमको 
बिन भनभावण शीषवकभा वियारमराई रा् त यकभफाट वियारमको बिन भनभावण 
नगयी कागजी रभाण फनाई यकभ भनकासा गयी आभथवक अभनमभभतता गयेको, 
सो अभनमभभतताभा षज्रा षशऺा कामावरम य षज्रा राविभधक कामावरम 
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सभेतको संर्नता देषखएको हुやदा मथाशीर छानभफन गयी कायफाहीको दामयाभा 
्माई ऺभत असरु उऩय गयी वियाथी य वियारमको बवि्म सभुनषित गयी  
ऩाउや । 

237.  नेऩार नागरयक उडमन राभधकयणभा कामवयत ि.अ. रभेनाथ ठाकुयको शगषऺक 
रभाणऩर छानभफन  स्फ्धभा । 
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238.  भारऩोत कामावरम, करंकीफाट ऩारयत गयेको य.नं. २५० (ख) भभभत २०६७/ 

४/ ११ को याजीनाभा भरखत य सोही ददन सोही ज्गाको य.नं. २५१ (ख) 
भभभत २०६७/ ४/ ११ फाट ऩारयत ृवटफ्धक भरखत म्तग य. नं. १०५३ 
(ख) भभभत २०६७/५/१५ को याजीनाभा भरखत य सोही ददन सोही ज्गाको 
य. नं. १०५५ (ख) भभभत २०६७/५/१५ फाट ऩारयत ृवटफ्धकी 
भरखतहाभा ज्गा याजीनाभा ऩारयत गयी भरंदा ्मूनतभ भू्मांकन थगरी कामभ 
गयी भरखत ऩारयत गयेको य ृवटफ्धकी भरखत ऩारयत गदाव अभधकतभ 
भू्मांकन थगरी अंक कामभ गयी ऩारयत गदाव याजीनाभा भरखत य ृवटफ्धकी 
भरखत फीचको अ्तय भू्मको सयकायी याजव रटाचाय बएको । 
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239.  याभेछाऩ षज्रा फेतारी गा.वि.स. िडा नं. ६ ङ वक.नं. २३ को सािवजभनक 
िनको ज्गा फेतारी गा.वि.स. सषचि य भारऩोत कामावरम, याभेछाऩको 
भभरेभतोभा वकते रभाण खडा गयी ्मषतको नाभभा दताव गयेको । 

२०७3।3।19 

240.  षज्रा ुऩ्देही, फगडरी गा.वि.स. िडा नं. ९ ष्थत री सय्िती रा.वि., 
रीयाभऩयुका र.अ. जीिरार रसाद आमव य वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
अ्मऺ याभफचृ ऩासीरे बिन भनभावण, शडचारम भनभावण, छारिषृि वितयण, 

ऩायऩु् तक वितयण य ऩोशाक वितयण रगामतभा अभनमभभतता गयेको । 

२०७3।3।19 

241.  री शवहद यावरम राथभभक वियारम को्हिुाफगेमा- ८ ऩनुिावसटोर, भहोियीभा 
ऩठन ऩाठन संचारन नबएको तथा सयकायी यकभको दुु ऩमोग बएको । 

२०७3।3।19 

242.  नायामणी भसंचाइ आमोजना रणारी अ्तगवत ्रक नं ३ ऺेरभा स्थाऩक 
अ्मऺ फाफरुार भेहता सभेतरे कोषा्मऺ याभेवयरसाद यडभनमायसやग भभरेभतो 
गयी सं्थाको नाभभा सयकायफाट ९६।९७ राख ुऩगमाや कुनग काभ नग नगयी 
यकभ रटाचाय गयेको। अ्मऺ फाफरुार भेहता य कोषा्मऺ याभेवयरसाद 
यडभनमाय सं्थाको विधान २०६२ को धाया २९(घ) फभोषजभ कामवकायी 
सभ्िम सभभभतको ऩदाभधकायीको ऩदािभध ३ िषव भार हनुे य सो सभमऩभछ 
विधानको धाया ३५ फभोषजभ छनडट सभभभत गठन गयी सभभभतरे नग भनिावचन 
सभेत गयाई सभ्िम सभभभत गठन गनुवऩनेभा विधान फभोषजभ कुनग नमाや 
सभ्िम सभभभत गठन नगयी विधान विऩयीत सं्थाभा हारीभहुारी गने भनमतरे 
फागडोय ह्ता्तयण नगयेको। सं्थानको विधानको धाया ३८(घ) फभोषजभ 
कुनग ऩभन संसद, सबासद सं्थाको सभ्िम सभभभतभा फ्नका राभग अमो्म 
यहने हुやदाहुやदग हारका संविधान सबाका सबासद री याभेवयरसाद यडभनमाय उत 
सभ्िम सभभभतका कोषा्मऺ यहेको । नायामणी भसंचाइ ्मि्थाऩन भडभबजन 
नं. ५ का भडभबजन रभखु वियासागय भष्रक य अजम रीिा्ति सभेतको 
भभरेभतोभा नेऩार सयकायको राखं यकभ पजी नाभ याखी दगभनक 
्मारादायीको य भाभसक यकभ वहनाभभना गयेको। नायामणी भसंचाइभा नदीको 
ऩानी भनकासी हुやदाका फखत ५० जना ्मारादायी यान ेगयेकोभा हार ऩानी 
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भनकासी नहुやदाका फखत ४० जना पजी काभदाय सभेत गयी ९० जना 
्मारादायी भ्टय योरभा याखी आ-आ्ना छोया, छोयी य का्ऩभनक नाभ 
याखेको। भडभबजन रभखु वियासागय भष्रकरे आ्ना ्िाざ िीये्र रार 
कणवराई डेभरिेज ्मारादायीभा दगभनक ु.२४०।- ददई सऩुयबाइजयभा 
याखेकोभा भनज हारस्भ कुनग साइटभा नगएको। नायामणी भसंचाइ ्मि्थाऩन 
भडभबजन नं. ५ का भडभबजन रभखु री वियासागय भष्रकरे भभभत २०६६ 
भाघदेषख २०६८ भाघस्भ १७ कयोड फजेट चराएकोभा १३ कयोड 
फाやडपाやड गयी खाएको । 

243.  नेऩार षचवक्सा विऻान यावरम रभत┌ान, सेिा आमोगका सद्म सषचि 
र्भणरसाद अमावररे िीय अ्ऩतारभा ६ भवहनाको राभग ्टाप नसव बनाव 
गदाव आभथवक चरखेर गयी उिय ऩषु्तका साटी कभजोयराइव उिीण  
गयाएको । 

२०७3।3।22 

244.  वकतीचडय उ.भा.वि. भानाकोट फाजयुाका वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका 
अ्मऺ िीये्रफहादयु योकामा, र.अ. दफरफहादयु फोगटी तथा रेखाऩार 
यणफहादयु योकामारे वियारमको बिन भनभावण यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७3।3।22 

245.  कग रारी षज्रा हसभुरमा गा.वि.स. िडा नं. ८ विसनऩयु, झाराभा 
छारछारा/षशऺक/षशषऺका नबएको य षशऺा विबागफाट ्िीकृभत ऩभन 
नऩाएको चर रा. वि. बने वियारमको नाभ याखी उत वियारमको बिन 
फनाउने फहानाभा षज्रा विकास सभभभतको कामावरम कग रारीका कभवचायी य 
उत वियारम ्मि्थाऩन सभभभतका अ्मऺ गगने साकीको भभरोभतोभा 
सारना मोजना ऩायी यकभ दुु ऩमोग बइयाखेको य आ.ि. ०७१/७२ भा ऩभन 
षज.वि.स.फाट ु. ३,००,०००।– चर रा.वि.को बिन भनभावण मोजना ऩास 
गयी यकभ वहनाभभना गयेको । 

२०७3।3।22 

तऩभसर फभोषजभका यारसेिक कभवचायीहारे रोत नखरेुको स्ऩषि आजवन गयेको बने स्फ्धभा 
अनसु्धान हुやदा आ्दानीका िगध रोतफाट रात यकभको अनऩुातभा भनजहारे आजवन गयेको चर अचर 
स्ऩषि तथा अ्म खचवहा कभ बएको खु् न आएकोरे ऩभछ अ्म थऩ रभाण रात हनु आएभा सोही 
फखत ऩनुः अनसु्धान रगामत कानून फभोषजभ कायफाहीहा हनुे नग हुやदा हार अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोग  ऐन, 2048 को दपा 19 को उऩदपा (12) फभोषजभ देहामका ्मषतहाको 
अनसु्धान कायफाही ताभेरीभा याषखएको । 

भस.नं. आमोगको भनणवम 
भभभत 

नाभ थय ऩद कामावरम 

1.  २०७२।८।२ ऩुु षोिभ रसाद 
खनार 

भनदेशक नेऩार दूयसंचाय राभधकयण 

2.  २०७२।८।२ स्तोष ढुगाना क््मटुय अभधकृत अथव भ्रारम 

3.  २०७२।८।२ अवीनी कुभाय ठाकुय कामवकायी भनदेशक नेऩार यार फंक 

4.  २०७२।८।२ पडजदायरसाद चडधयी गा.वि.स.का त्कारीन 
सषचि 

ऩोखयभब्डी गा.वि.स.को 
कामावरम, ुऩ्देही 

5.  २०७२।८।२ भनीरसाद याई रभखु सद्म सषचि भसंहदयफाय सषचिारम 
ऩनुभनवभावण सभभभतको कामावरम 
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6.  २०७२।८।२ खगयाज शभाव आचामव उऩसषचि कायागाय कामावरम 
भड्रीफजाय, काठभाडं 

7.  २०७२।८।२ काभेवय रसाद भसंह इष्जभनमय खानेऩानी तथा सयसपाइ 
भडभबजन कामावरम वियाटनगय 

8.  २०७२।८।२ जगनाथ शभाव शाखा अभधकृत अ्मागभन कामावरम, कोदायी 
9.  २०७२।८।२ निीन बटयाई षशऺण सहामक करेज अप भेभडकर ए्ड 

ए्राइड साइ्सेज, ऩूिावचर 
विववियारम 

10.  २०७२।८।२ हरयिंश आचामव ब-ूसंयऺण अभधकृत ब ूतथा जराधाय संयऺण विबाग, 

काठभाड  ं

11.  २०७३।३।२८ याजेश ऩ्थी शाखा अभधकृत बडभतक ऩूिावधाय तथा मातामात 
भ्रारम, भसंहदयफाय 

12.  २०७३।३।२८ भहेश गडतभ क््मटुय अभधकृत क््मटुय अभधकृत अ्मागभन 
विबाग 

13.  २०७३।३।२८ याजन विरभ शाह का.भ.ु कामवकायी भनदेशक नेऩार यार फंक 

14.  २०७३।३।२८ याजे्र रसाद रे┌ रहयी नामफ उऩरयऺक रहयी रधान कामावरम, न्सार 

15.  २०७३।३।२८ गडयी शंकय भतभरा उऩ-भहाभनदेशक िन विबाग 

16.  २०७३।३।२८ िासदेुि रयजार इष्जभनमय शहयी विकास तथा बिन 
भनभावण भडभबजन कामावरम, 

नेऩारग्ज, 

17.  २०७३।३।२८ भधये्र भसंह रे┌ शाखा रभखु (अभधकृत) सा्ट रेभडङ कऩोयेशन 
भरभभटेड 

18.  २०७३।३।२८ कुर फहाद ुय भर्फ ु त्कारीन भहारफ्धक नेऩार िामसेुिा भनगभ 

19.  २०७३।३।२८ रा्माऩक डा .
यभत्रनाथ रे┌ 

सहामक भडन भरबिुन विव वियारम, षशऺण 
अ्ऩतार, भहायाजगज 

20.  २०७३।३।२८ यभेश कुभाय फखती भनदेशक (अभधकृत रथभ) राविभधक षशऺा तथा 
्मािसावमक ताभरभ ऩरयष्, 

सानोदठभी 
21.  २०७३।३।२८ 

 

याभशयण षचभोरयमा उऩसषचि उयोग विबाग भरऩयेुवय 

22.  २०७३।३।२८ वहभारम ऩडडेर इष्जभनमय जरउ्ऩन रकोऩ भनम्रण 
विबाग,नदी भनम्रण मोजना 

23.  २०७३।३।२८ कभरयाज ऩा्डे सह-सषचि बडभतक मोजना तथा भनभावण 
भ्रारम 

24.  २०७३।३।२८ जिावहयरसाद मादि रहयी नामफ भनयीऺक इराका रहयी कामावरम, 

याभगोऩारऩयु¸ भहोियी 
25.  २०७३।३।२८ भड्रीयाभ ि्नेत रधाना्माऩक वहभगंगा भा्मभभक वियारम, 

ओखरढंुगा 
26.  २०७३।३।२८ डा. येशभ फहादयु 

याना 
सहामक भडन षचवक्सा विऻान यावरम 

रभत┌ान, िीय अ्ऩतार 

27.  २०७३।३।२८ डा. रभेुवय आचामव फरय┌ क्स्टे्ट ऩषिभाचर ऺेरीम अ्ऩतार, 
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ऩोखया 
28.  २०७३।३।२८ ुऩनायामण बटयाई उऩ-भहाभनदेशक ब्साय  

विबाग 

हरुाक सेिा विबाग 

29.  २०७३।३।२८ योशन अरिार सहामक रफ्धक नेऩार वियतु राभधकयण 

30.  २०७३।३।२८ फोधयाज ढकार सहामक रफ्धक नेऩार वियतु राभधकयण 

31.  २०७३।३।२८ हरयहय रे┌ रहयी नामि उऩरयऺक 
(अिकाश रात) 

नेऩार रहयी 

32.  २०७३।३।२८ रभोद ढुगाना सहामक रफ्धक नेऩार वियतु राभधकयण 

33.  २०७३।३।२८ याजकुभाय ठाकुय यषजराय ऩूिावचर विववियारम 

34.  २०७३।३।२८ याभच्र ऩा्डे का.भ.ु सहसषचि उ्च भा्मभभक षशऺा ऩरयषद 

35.  २०७३।३।२८ याभदि चडरागाざ नामफ सु् फा मातामात ्मि्था कामावरम, 

एका्तकुना 
36.  २०७३।३।२८ शंकय रसाद बेटिार रभखु भारऩोत अभधकृत भारऩोत कामावरम, चाफवहर 

37.  २०७३।३।२८ सषुशर कुभाय झा ऩयीऺा भनम्रक ऩूिावचर विववियारम 

38.  २०७३।३।२९ न्दरार भषुखमा इष्जभनमय भसंचाइ भ्रारम अ्तगवत 
फागभती भसंचाइ आमोजना 

39.  २०७३।३।२९ मिुयाज भा्के षज्रा िन अभधकृत षज्रा िन कामावरम¸ बोजऩयु 

40.  २०७३।३।२९ ऩूणवफहादयु खरी भनदेशक नेऩार यार फंक 

41.  २०७३।३।२९ रारनायामण भसंह िन अभधकृत षज्रा िन कामावरम¸कंचनऩयु 

42.  २०७३।३।२९ र्भणरसाद अमावर भेभडकर येकडव अवपसय 
सातं(राविभधक) 

षचवक्सा विऻान याव┎म 
रभत┌ान‚िीय अ् ऩतार 

43.  २०७३।३।२९ विभर गुु ङ त्कारीन सहामक 
रफ्धक 

भाभथ्रो ताभाकोशी जर 
वियतु आमोजना 

44.  २०७३।३।२९ सनतकुभाय शभाव सह कामवकायी भनदेशक वि.ऩी.कोइयारा भेभोरयमर 
्रानेटोरयमभ तथा अ्जयबेटोयी 
विऻान संरहारम विकास 
सभभभत,काठभाडं 

45.  २०७३।३।२९ डा.सयेु्र रसाद 
चडयभसमा 

भहा-रफ्धक उदमऩयु भसभे्ट उयोग 
भरभभटेड 

46.  २०७३।२।१ याभरसाद उरतेी  रा्माऩक भर.वि.वि. षशऺण अ्ऩतार 
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अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोगरे आपूरे गयेका काभको िावषवक रभतिेदन नेऩारको संविधानको 
धाया २९४ फभोषजभ यारऩभत सभऺ ऩेश गनुवऩने य उत रभतिेदन  रधानभ्रीभापव त संसद सभऺ र्ततु 
छरपर सभेत हनेु रािधान यहेको छ । िावषवक रभतिेदनभा भूरतः आमोगरे िषवबरय स्ऩादन गयेका 
काभको विियण रगामत रटाचाय भनिायणका स्फ्धभा बएका उऩरष्ध तथा सो स्फ्धभा बवि्मभा 
गनुवऩने सधुायको विियण ऩभन उ्रेख हनुऩुने ्मि्था छ । मसग ्मि्था अनाुऩ सािवजभनक ऩद धायण 
गयेको ्मषतरे अष्तमायको दुु ऩमोग गयेको विषमभा रात सूचना, उजयुी छानभफन, अनसु्धान तथा 
तहवककात य अभबमोजन गदाव रात अनबुिहा सभेतका आधायभा भरुकुभा सशुासन ्थावऩत गने एिं 
रटाचाय भनम्रण तथा अनषुचत कामव भनम्रण गने स्दबवभा आमोगरे नेऩार सयकायराई सधुायका राभग 
सझुािहा ददंदग आएको छ ।  

रटाचाय भनम्रणको ऺेरभा वरमाशीर यही हाभसर गयेको अनबुि सभेतका आधायभा आमोगरे ददने 
सधुाया्भक सझुािहा रटाचाय भनम्रणभा कायगय एिं रबािकायी हनु स्ने हुやदा ती सझुािहाको सभेत 
कामाव्िमनको अऩेऺा यान ुअ्िाबाविक होइन । भरुकुभा रटाचाय तथा अनषुचत कामव भनम्रण गने 
स्दबवभा नेऩार सयकायराई मसअषघ ददइएका विभबन सझुािहाको कामाव्िमन अऩेऺाकृत ाऩभा हनु 
नसकेको कुया गत िषव ददइएको ४२ फुやदे सझुािहाभ्मे केही सझुािहाको भारग आंषशक कामाव्िमन 
बएफाट ऩभन ऩवुट हु् छ । सझुाि कामाव्िमनराई स्फष्धत भनकामरे राथभभकताभा याखी कामवमोजना 
फनाई कामाव्िमनको ऩहर नगयेको हुやदा भह्िऩूणव सझुािहा ओझेरभा ऩयेका छन  । भनमोजन य 
भनमष्रत हनुऩुने वरमाकराऩहाको ऩनुयािृषि बइयहやदा ्म्ता विषमरे आमोगको अनाि्मक सभम 
भरएको देषख्छ । 

७.१ विगतभा ददइएका सझुािहा कामाव् िमन नहनुकुा कायणहा 

विगतभा ददइएका सझुाि कामाव्िमनको अि्था स्तोषजनक नबएको हुやदा कामाव्िमन नहनुकुा कायणहा 
ऩवह्माउन सकेभा बवि्मभा सझुािको रबािकायी कामाव्िमनभा सहमोग ऩु् नस्ने  
देषख्छ ।सझुािहाको रकृभत, सझुाि कामाव्िमन गनव बएको ऩहरकदभी, कामाव्िमनका राभग उऩर्ध 
कामविाताियण य सझुाि कामाव्िमनको अनगुभन रगामतका विविध ऩऺहा सभेत केराउやदा सझुाि 
कामाव्िमन नहनुकुा स्बा्म कायणहा देहाम अनसुाय र्ततु गनव सवक्छ : 

1. ्ऩट कामवमोजनासवहतको सझुाि कामाव् िमनको खाकाको कभी : 
अनसु्धान य अभबमोजनका भसरभसराभा विभबन वकभसभरे हाभसर बएका जानकायी, सूचना, अनबुि य 
अ्ममन सभेतका आधायभा आमोगरे ददएका सझुािहा रटाचाय भनम्रण य सशुासन रि व्नका राभग 
सहमोगी हनेु हुやदा कामाव्िमनको अऩेऺासवहत रधानभ्रीफाट छरपरका राभग रभतिेदन 
्मि्थावऩका-संसदको फगठकभा र्ततु हनेु ्मि्था बएको देषख्छ । मस ्मि्थानसुाय 
्मि्थावऩका संसदको फगठक िा सभभभतको फगठकभा आमोगको सझुािका विषमभा छरपर हनेु 
गयेको छ ।तत  ऩिात  विधावमकाको भनदेशन सभेतका आधायभा कामाव्िमन कामवमोजना, अनगुभनको 
खाका य ्ऩट भागवषचर सवहतको कामवऩ्भत तम गयी कामाव्िमनको ऩहर हनुऩुनेभा हनु सकेको 
देषखंदगन ।  

ऩरय्छेद– ७ 

सझुािहा 
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2. स्फष्धत सयकायी भनकामको वरमाशीरताको कभी : 
आमोगरे ददएका सझुािहा रटाचाय भनम्रण य सशुासन रि व्नका राभग भह्िऩूणव हनेु हुやदा ्म्ता 
सझुािहाको ्िाभभ्ि  रहण गयी स्बि बएस्भ कामाव्िमनभा ्माउन ु स्फष्धत सािवजभनक 
भनकामको सभेत दावम्ि हनु आउやछ । मसथव स्फष्धत सािवजभनक भनकाम ्िमं सभेत वरमाशीर बग 
ददइएका सझुािहाको कामाव्िमनको राभग हयस्बि रमनशीर यहनऩुनेभा ्म्तो वरमाशीरता सहज 
ाऩभा र्ततु हनु सकेको देषखंदगन । केही सझुािहाका स्फ्धभा मोजना, नीभत तथा फजेट भापव त  
स्फोधनको रमास बए ऩभन सभर कामाव्िमनको अि्था बने कभजोय नग देषखएको छ । 

3. भनकामगत सभ्िम एिं सवरमताभा कभी : 
आमोगरे ददएका केही सझुािहाको कामाव्िमनभा विभबन भनकामहाको सभ्िम आि्मक ऩदवछ । 
मसयी दईु िा दईुब्दा फढी भनकामहाका फीचभा उषचत सभ्िम हनु नसकेको कायणरे ऩभन केही 
सझुािहा कामाव्िमनभा अऩेषऺत रगभत हनु नसकेको देषख्छ। अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान 
आमोग ्िमंरे रटाचाय विु्का द्डा्भक, भनयोधा्भक य रि व्ना्भक उऩामहाभा सवरम 
वरमाशीरता अंगीकाय गयी अ्म सयकायी भनकामफाट सभेत सोही फभोषजभ सहमोगको अऩेऺा गये 
अनसुाय सधुाया्भक सझुािहा र्ततु गयेको छ । तथावऩ आमोगको अऩेऺा य अ्म भनकामको 
सवरमताभा औषच्मऩूणव संमोजन बएको देषखंदगन । उदाहयणको ाऩभा यावरम गडयिका आमोजनाहा 
रगामतका विकास भनभावण आमोजनाहाका साथग सेिारिाहका कामवहा सभेत सु् त गभतभा हुやदा 
सझुाि कामाव्िमनभा वढराइ बएको देषख्छ । अकोभतय आमोगरे ददएका कभतऩम नीभतगत 
सझुािहाको कामाव्िमनका राभग वियभान कानूनभा संशोधन िा नमाや कानूनको भनभावण हनुऩुने 
देषख्छ । विधावमका य अ्म विभबन भनकामहाको सहबाभगताभा फने म्ता कानूनहा आि्मक 
सभ्िमको अबािभा सभमभा भनभावण िा संशोधन हनु सकेको देषखंदगन । 

4. संरभणकार, राकृभतक विऩषि तथा आऩूभतव असहजता : 
आमोगरे ददएका केही सझुािहा भार आंषशक ाऩभा कामाव्िमन बग अभधकांश सझुािहा कामाव्िमन 
नहनुभुा वियभान याजनीभतक अष्थयता, रष्फंदो संरभणकार य द्डहीनताको सं्कृभतराई केही 
हदस्भ षज्भेिाय ठहय    माउन सवक्छ । ्मसगगयी भहाबकू्ऩरे भन््माएको राकृभतक विऩषि य 
भसभानाभा बएको अियोधका कायण आएको आऩूभतव असहजतारे गदाव आकष्भक कामवहाभा ्मान 
केष्रत गनुवऩयेको हुやदा सयकायी भनकामहारे सहजताऩूिवक भनमभभत वरमाकराऩहा कामाव्िमन गनव 
नसकेको हनुारे केही हदस्भ सझुाि कामाव्िमनको ऩहर बए ऩभन अऩेषऺत उऩरष्ध हाभसर 
नबएको भान सवक्छ । तय सभर ाऩभा तयर याजनीभतक अि्था य ऩरयष्थभतराई भार औं् माएय 
ऩष्छन बने सवकंदगन । 

अ्म कायणहा : 
ितवभान अि्थाभा या्मको रभखु राथभभकता संविधान भनभावण य कामाव्िमन यहेको हुやदा आमोगका 
सझुािहाको कामाव्िमनभा अऩेषऺत ्मान ऩु् न नस्न,ु आमोगफाट ददइएका केही सझुािहा 
दीघवकारीन रकृभतका बएकोरे कामाव्िमन हनु राभो सभम आि्मक हनु,ु सयकायी भनकामहाभा 
कामवयत कभवचायीहाभा बएको अनशुासनको ्खरन, आदेशको रंृखराको उ्रंघन य द्डहीनताको 
अि्थाको छामा कामावरमको कामवस्ऩादनभा ऩनुव, कभतऩम कामावरमहाभा उऩमतु ्मूनतभ 
कामविाताियणको सभेत कभी हनु ु रगामतका विभबन कायणहारे सभेत सयकायी भनकामहारे 
आमोगको अऩेऺानाुऩ कामवस्ऩादनभा रबािकारयता ्माउन नसकेको देषख्छ । 
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७.२ सझुािहा 
रटाचायको वकभसभ, ाऩ य यंगसभेतको ऩवहचान गयी तदनाुऩ उऩचाया्भक कदभ अिर्फन गनुवका 
अभतरयत ्मसभा भनम्रणा्भक ऩूिववरमाशीरता सभेत आि्मक हु् छ । विकास भनभावणका 
कामवराई तीरता ददने, सािवजभनक सेिा रिाह गने, सभवटगत आभथवक ्थावम्ि कामभ गने रगामत 
सयकायरे भह्िऩूणव बभूभका खे्नऩुने ऺेरहाभा विभबन वकभसभका सभ्मा, अभनमभभतता तथा 
विकृभतहा वियभान यहेका छन  । रटाचायराई भनु्सावहत एिं सदाचायराई रि व्न गनवका राभग 
आि्मक सधुाया्भक रफ्ध गरयनऩुने आि्मकता फोध गयी आमोगरे उष्रषखत ऺेरहाभा 
राथभभकताका साथ आगाभी ददनभा गनुवऩने सधुायका स्फ्धभा नेऩार सयकायराई भन्नानसुाय 
सझुािहा र्ततु गयेको छ :- 

1. नेऩाररे सन  २००३ भा  ह्ताऺय तथा २०११ भा अनभुोदन गयी रटाचायविु्को  संमतु 
यारसंघीम भहासष्धको ऩऺ यार बइसकेको बए ताऩभन सो भहासष्धको रबािकायी कामाव्िमन 
हनु बने सकेको छगन । मसका राभग नीभतगत, संयचनागत य कामवगत ्मि्था गनुव आि्मक  
देषख्छ । साथग भडजदुा कानूनहाभा सभेत सभसाभवमक संशोधन एिं नमाや कानूनहाको तजुवभा 
गयी रागू गनुवऩने । 

2. रटाचाय भनम्रणभा संर्न भनकामहाफीच सभ्िमको अबाि, काभभा दोहोयोऩना य 
असाभज्मताको कायण सेिाराहीहाभा दिविधा यहेको छ । मस स्दबवभा विशेष गयी यावरम 
सतकव ता के्र, याज्ि अनसु्धान विबाग एिं के्रीम अनसु्धान ्मयुोज्ता भनकामको 
्मािसावमक ऺभता अभबिृव् गयी सभ्िमा्भक ाऩभा ऩरयचारन गने ्मि्था हनुऩुने । 
्मसगगयी स्ऩषि शु् ीकयण अनसु्धान विबागको कामवस्ऩादनराई नभतजाभखुी फनाउन अष्तमाय 
दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग भातहत यहने गयी कानूनी ्मि्था हनुऩुने । 

3. भनजाभती सेिा रगामतका सािवजभनक सेिाका ऺेरभा आभथवक-साभाषजक ाऩरे ऩछाभड ऩयेका 
भवहरा, दभरत, आददिासी-जनजाभत, वऩछभडएको ऺेरका साथग अऩागंता बएका ्मषतका राभग 
खरुा रभत्ऩधावतपव  भनषित रभतशत ऩदहा आयषऺत गरयएको छ । तय कानूनको भभव अनसुाय 
मो ्मि्थाफाट आयषऺत िगवका आभथवक-साभाषजक ाऩरे ऩछाभड ऩयेका भाभनसरे राब भरन 
नसकेको अि्था छ बने अऩांगतातपव  छुयाइएको ऩदभा सभेत नग्म ाऩभा अऩांगता बएका 
्मषतरे रभत्ऩधाव गने य ऩयीऺाभा उिीणव हनेु अिसय यहやदा िा्तविक अऩांगता बएका 
्मषतराई या्मिाया ददइएको अिसयको सही रमोग हनु नसवकयहेको देषख्छ । मसकायण 
आयषऺत ऩदभा आभथवक-साभाषजक ाऩरे ऩछाभड ऩयेका िगव य िा्तविक अऩागंता बएका 
्मषतरे भार रभत्ऩधाव गनव ऩाउने एिं सेिा रिेशको तहभा एकऩटक भार आयऺणको अिसय 
रात गनव स्ने गयी आि्मक कानूनी तथा नीभतगत ्मि्था हनुऩुने।  

4. विववियारम ज्तो राषऻक सं्थाहाभा रयत ऩदभा ऩदऩूभतव गदाव सभान अिसय य भन्ऩऺ 
रभत्ऩधावफाट मो्म ्मषतहाराई अिसय ददनऩुनेभा भनमभ, विभनमभ संशोधन िा नमाや ्मि्थाका 
नाभभा खु् रा रभत्ऩधाव रवरमाराई सीभभत गयेको ऩाइएको छ । साथग रनऩर भनभावण, 
भोडयेसन¸ कोभडङ¸ उिय ऩषु्तका ऩयीऺण ज्ता कामवभा भन्ऩऺता य गोऩनीमता कामभ यान 
नसकेको सभेत ऩाइएको छ । अत: खु् रा रभत्ऩधाव रवरमाराई सीभभत गनव नऩाउने गयी 
उऩमतु कानूनी ्मि्था गनुवका साथग सघन अनगुभन य ऩयीऺा ्मि्थाऩनभा आि्मक 
गोऩनीमता कामभ याखी ऩदऩूभतव रवरमाभा भन्ऩऺता य खरुा रभत्ऩधावको सभुनषितता गनुवऩने । 
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5. नेऩारभा करयफ चारीस हजायको सं्माभा यहेका गगयसयकायी सं्थाहारे सेिाबािरे कामव गयेभा 
बकू्ऩ रगामतका विऩ् ्मि्थाऩनका साथग विकास भनभावणभा सभेत रबािकायी बभूभका भनिावह 
गनव स्ने बए ताऩभन ्म्ता सं्थाहाफाट संचाभरत कामवरभको रबािकारयता, ऩायदषशवता य 
जिापदेवहताभाभथ रन उ्ने गयेको छ । मसगरे गगयसयकायी सं्थाको दताव, भनमभन, ऩरयचारन य 
्मि्थाऩनस्फ्धी कामव गनव कानूनिाया नग एकर भनकामको ्मि्था गयी ्ऩट नीभत तजुवभा य 
रबािकायी अनगुभन तथा सऩुरयिेऺ ण सभेत गयी ती सं्थाहाराई यावरम राथभभकतानसुाय 
भमावददत य ऩायदशी ाऩभा ऩरयचारन गनुवऩने ।  

6. विभबन फहानाभा षज्भेिायी ऩ्छाउने य सभमभा भनणवम नगने रिृषि सािवजभनक रशासनभा 
अभधकतय देषख्छ । भ्रारम्तयफाट भनणवम हनेु विषम भष्रऩरयषदभा ऩेश गयेको य 
भष्रऩरयषदभा ऩेश गनुवऩने विषम भ्रारमफाटग भनणवम गयेको सभेत ऩाइएको छ । मसकायण 
सभमभा भनणवम नगने तथा षज्भेिायी ऩ्छाउने उऩय कायफाही गने य कामवरगभतराई कामवस्ऩादन 
भू्मांकनसやग आफ् गनुव अऩरयहामव बइसकेको छ । साथग भष्रऩरयषदफाट हनेु नीभतगत भनणवमको 
आधाय य औषच्म ्ऩट गदれ नीभतगत य रशासभनक भनणवमको सीभा भनधावयण गयी सािवजभनक 
खरयद तथा साभा्म रशासभनक विषमराई सभेत नीभतगत भनणवमका राभग भष्रऩरयषदभा ऩेश गने 
ऩरयऩाटीराई भनु्सावहत गनुवऩने । 

7. एकीकृत यावरम अभबरेख रणारीको अबािका कायण नागरयकता रभाण-ऩर, ज्गाधनी रभाणऩूजाव, 
सिायी चारक अनभुभतऩर रगामतका सेिा रात गने रभभा सिवसाधायणरे अनाि्मक झ्झट 
्महोनुव ऩयेको आभ जनगनुासो यहेको छ । यावरम भह्िका म्ता कागजात नकरी फने य 
अनभधकृत ्मषतरे सभेत म्ता कागजात भरने रिृषि फ्दग गएको देषखएका छन  । र्मेक 
्मषतको एकीकृत ्मषतगत विियण सभािेश गयी यावरम ऩरयचम-ऩर (National ID Card) 
फनाउने कामव केही सभमअषघ नग सुु  बए ऩभन ्मसरे खास गभत भरन नसकेको हुやदा 
तदाुकताका साथ कामवस्ऩन गनुवऩने य म्तो ऩरयचमऩरको विियणको क््मटुयाइ्ड अभबरेख 
स्फष्धत सफग सयकायी भनकामहाभा यानऩुने  ।  

8. कभतऩम सयकायी भनकामहाको संगठन संयचना य कामवफोझ एिं कामवरकृभतको फीच तारभेर 
नबई जनशषतको उऩमतु वितयण हनु नसकेको देषख्छ । या्म ऩनु:संयचनाराई सभेत ्मानभा 
याखी रबािकायी कामवस्ऩादन य रोतको अ्मिुभ उऩमोग तथा सहज, सयर य रबािकायी सेिा 
रिाहका राभग सािवजभनक भनकामहाको संगठन तथा दयफ्दी संयचना ऩनुयािरोकन गनुवऩने । 

9. झ्डग दईु भतहाई जनता कृवष ऩेशाभा आषरत यहेको बए ऩभन कुर गाहव् थ उ्ऩादनको एक 
भतहाई वह्सा भार कृवष ऺेररे ओगटेको छ । फहसंु्मक कृषक सभदुामको जीिन्तयभा सधुाय 
्माउन,ु खायसयुऺा सभुनषित गनुव तथा ्मािसामीकयण गयी कृवष ऺेरको मोगदान फढाउन ु
आि्मक छ। भसंचाइ सवुिधा, कृवषभगरी औजाय, उनत रविभध, सरुब कृवषकजाव ज्ता कृवष 
ऺेरको ऩूिावधायको रफ्ध गयी खायान, नगदेफारी, ऩशऩुारन य जडीफटुी रगामतका कृवषज्म 
उ्ऩादन िृव् एिं कृवषभा आधारयत उयोग तथा कृवषफजायको वि्तायभा जोड ददनऩुने ।   

10. हारस्भ भागको रऺऩेण अनकूुर वियतु उ्ऩादन हनु नसकेकोरे रोडसेभडङको नकाया्भक 
रबाि दगभनक जीिन भनिावहदेषख उयोग करकायखाना सचारनस्भ ऩयेको छ । ्ऩट भागवषचर य 
कामवमोजना, रगानीको सभुनषितता, रवरमागत सयरीकयण, सघन अनगुभनको ्मि्था गयी 
जराशममतु जरवियतु उ्ऩादनराई राथभभकता ददई चार ु तथा नमाや आमोजनाको शीर 
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कामाव्िमन गनुवऩने।साथग ऩय्ऩयागत तथा आमाभतत ऊजावभाभथको भनबवयता घटाउन, हरयत 
अथवत्रराई रि व्न गनव तथा त्कारको ऊजावसंकट कभ गनव उऩमोगी देषखएको नमाや तथा 
निीकयणम (new and renewable energy) ऊजाव (रघ ुजरवियतु, सडमव तथा िामऊुजाव रगामत) 
को उ्ऩादन य वि्तायराई सयकायी ्तयफाट रो्साहन ददनऩुने । रभखु रशासभनक बिन, 

सयकायी कामावरम य सयकायी आिासहाभा सडमव ऊजाव रणारी जडानराई फढािा ददनऩुने ।  

11. बडगोभरक तथा जगविक विविधता, राकृभतक सु् दयता, सां्कृभतक स्ऩनता, ऐभतहाभसक वियासतका 
कायण नेऩारको हयेक ऺेरभा ऩमवटन उयोगको स्बािना बए ऩभन औरंाभा गन सवकने ्थानभा 
भारग ऩमवटन विकास सीभभत यहेको य भछभेकी यारहाको स्ऩनताफाट अऩेषऺत राब भरन 
नसवकएको हुやदा ऩिवतायोहण, ऩगदरमारा, साहभसक ऩमवटन, ऩमाव-ऩमवटन (eco-tourism) तथा कृवष 
ऩमवटन, धाभभवक ऩमवटन, स्भेरन/गो┌ी/कामवशारा/अ्तयवरमा ऩमवटन, ्िा््म ऩमवटन, राभीण 
ऩमवटन रगामत ऩमवटनको विविधीकयणभा जोड ददनऩुने । मसका राभग िगकष्ऩक अ्तयाववरम 
विभान्थर, बयऩदो हिाई सेिा, गणु्तयीम जनशषत, भनोयजन्थर रगामतका ऩमवटन 
ऩूिावधायको विकास एिं ऩयुाताष्िक तथा सां्कृभतक स्ऩदाको शीर ऩनुभनवभावण गदれ ऩमवटकीम 
्थर एिं ऩमवटकीम उऩजको विकास य रचयु रचायरसाय सभेत गयी ऩमवटनफाट स्बा्म राब 
भरनऩुने । 

12. जनसाधायणको दगभनकीदेषख स्ऩूणव आभथवक साभाषजक गभतविभधको अऩरयहामव ऩूिावधायको ाऩभा 
यहेको मातामातको सभषुचत विकास, वि्ताय एिं विविधीकयण हनु नसकेको, दईु षज्रा 
सदयभकुाभ रगामत अ्म दगुवभ ्थानभा सडक नऩगुेको साथग अ्तयाववरम विभान्थर य याजधानी 
शहयको सडकको सभेत दयुाि्था यहेको छ । ्मसगरे सडक मातामातराई सयुषऺत, बयऩदो य 
ऩहुやचमो्म फनाउनका राभग सडक सजारको वि्ताय एिं ्तयोनभत गनुवऩने साथग उिय-दषऺण 
रोकभागव, भ्मऩहाडी रोकभागव, ऩूिव-ऩषिभ रोकभागव तथा हरुाकी याजभागवको वि्ताय य 
्तयोनभतको साथग काठभाडं उऩ्मकाको सडक सुृ ढीकयण य िगकष्ऩक मातामातको विकास 
तथा अ्तयदेशीम नाका जो्ने सडकको विकास, वि्ताय य सुृ ढीकयण गनुवऩने । भरबिुन 
अ्तयाववरम विभान्थरको बडभतक संयचना य राविभधक ऩूिावधायभा सधुाय ्माउनकुा साथग 
िगकष्ऩक अ्तयाववरम  तथा ऺेरीम विभान्थरको भनभावणस्फ्धी कामव अविर्फ सुु  गनुवऩने । 

13. राभीण सडकको भभवत स्बाय गयी सडक खरुाउनका राभग आि्मक बएको यकभब्दा कभ 
यकभ विभनमोजन गयेय खचव गरयएको हुやदा सडक खरुाउन नसवकएको य यकभको दुु ऩमोग बएको 
ऩाइएको छ । अत: राभीण सडकहाराई ददगो,  बयऩदो य फारग भवहना सचारनमो्म फनाउनका 
राभग भभवत स्बायभा फजेट विभनमोजन गनुवऩूिव नग सडकहाको ष्थभत य अि्था ऩवहचान गयी 
भभवत स्बाय गनुवऩने कामवहाको रागत अनभुान तमाय गने य सोको आधायभा फजेट विभनमोजन 
गने तथा भभवत स्बाय कोषको बयऩदो ्मि्था सभेत गयी भनमभभत भभवत स्बायको सं्कृभत 
विकास गनेतपव  आि्मक ्मि्था गनुवऩने । 

14. विकास भनभावण गदाव विभबन भनकामफीच आि्मक सभ्िमको अबाि, काभभा दोहोयोऩना, एउटा 
भनकामरे अको भनकामभाभथ षज्भेिायी ऩ्छाउने तथा वढराइ हनेु गयेको ऩाइएको छ । ्मसगरे 
सडक, खानेऩानी, ढर, वियतु, टेभरपोन रगामतका ऩूिावधायहाको भनभावण, भभवत तथा ्तयोनभतका 
राभग एकीकृत कामाव्िमन कामवमोजना तमाय गयी भनषित भाऩद्ड फनाई सभ्िमा्भक, 
्मिष्थत य रबािकायी ाऩभा काभ गनुवऩने । 
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15. यावरम गडयिका आमोजनाको सभेत मोजनानाुऩ रगभत हनु नसकेको य भनधावरयत सभमभबर स्ऩन 
हनु नसकेको अि्था छ ।म्ता आमोजनाराई उषचत भह्ि य राथभभकता ददई भनधावरयत 
सभमभबरग ऩूया गने ऩ्भत एिं संम्रको विकास, कामवस्ऩादन स्झडता गयी सऺभ कभवचायीको 
ऩरयचारन, द्ड तथा ऩयु्कायको उषचत रफ्धका साथग उषचत कामविाताियण य रोत साधनको 
रफ्ध गनुवऩने । 

16. मथाथवऩयक त्मांक संकरन तथा सं्थागत संम्र ्थाऩनाभा वढराइ रगामतका कायणरे 
बकू्ऩऩभछको ऩनुभनवभावणरे अऩेषऺत गभत भरन सकेको छगन । मसकायण ऩनुःभनभावण य 
ऩनुः्थाऩनास्फ्धी कामवराई तदाुकताका साथ अषघ फढाउनऩुने । साथग बकू्ऩको घटनाफाट 
ऩाठ भसकी दीघवकारीन उऩामका ाऩभा  सयुषऺत एकीकृत फ्ती विकासको अिधायणा अिर्फन 
गनुवऩने ।  

17. विकास भनभावण तथा सेिारिाहका रभभा खरयद गदाव एकाभधकाय, काटेभरङ, भस्डीकेट एिं 
भभरेभतोको वियभानतारे ्ि्छ रभत्ऩधाव हनु नसकेको अि्था छ । मसथव सघन अनगुभनफाट 
सािवजभनक खरयद ऐनको रबािकायी कामाव्िमन गनुवका साथग वियतुीम टे्डय रवरमाराई 
रबािकायीाऩभा रागू गयी सािवजभनक खरयदभा सधुाय ्माउनऩुने ।  

18. आधायबतू तथा गणु्तयीम ्िा््मसेिा य भेभडकर षशऺा दगुवभ ऺेर य विऩन िगवको ऩहुやचफाट 
टाढा यहेको छ। दगुवभ ऺेरका सयकायी ्िा््म सं्थाभा ्िा््मकभी, ्िा््म साभरी तथा 
औषधीको उऩर्धता सभुनषित गने तथा भेभडकर करेज रगामतका भनजी ्िा््म सं्थाको 
्थाऩना य सचारनको ्िीकृभत ददंदा स्तभुरत ऺेरीम विकासको अिधायणाराई ्मानभा याखी 
दगुवभ ऺेरभा सेिा रिाह गनेराई राथभभकता ददनऩुने । मसका अभतरयत ्िा््म सेिाको 
उऩर्धता, गणु्तय रगामतका विषमभा गरयने अनगुभन तथा भनमभन गने भनकामको ऺभता 
अभबिृव् गयी सो स्फ्धी कामवराई भनमभभत,  ि्तगुत, सशत य नभतजाभखुी फनाउनऩुने।  

19. विऩन तथा दगुवभ ऺेरका फारफाभरकाहाराई गणु्तयीम षशऺा रदान गनव शगषऺक य बडभतक 
ऩूिावधाय, ताभरभ तथा रबािकायी अनगुभनको सभुनषितता गयी शगषऺक सधुाय गनुवऩने ।भनजी 
वियारम तथा करेजहाभा सयकायरे तोके अनसुायको ऩूिावधाय एिं शु् कस्फ्धी भाऩद्ड रागू 
गयाउन भनमभन य अनगुभन रबािकायी फनाउनऩुने । विववियारम य करेज सचारनका राभग 
स्फ्धनका ्ऩट य ि्तगुत भाऩद्ड फनाई रागू गनुवऩने ।  

20. िगदेषशक योजगायी सयुषऺत ्मिष्थत य भमावददत नहुやदा नेऩारी मिुाहारे ठभगनऩुयेको, ददनहुや 
्मान गभुाउनऩुयेको य घयऩरयिायको सभेत विच्री हनेु गयेको अि्था वियभान छ । 
योजगायीभा जानऩूुिव ताभरभ, ्िा््म ऩयीऺण य स्झडताको रबािकायी ्मि्था गदれ िगदेषशक 
योजगाय क्माणकायी कोषको उऩमोग एिं स्फष्धत भरुकुभा यहेका कूटनीभतऻको ऩरयचारन 
सभेत गयी योजगायीराई ्मिष्थत फनाउनऩुने । नेऩारी काभदायहाको रभखु ग्त्म 
भरुकुहासやग रभ स्झडता गनेतपव  अविर्फ ऩहर गनुवऩने ।  

21. आ्तरयक उ्ऩादनको ्मूनता िा अबािका कायण दगभनक जीिनमाऩन गनव आि्मक अभधकांश 
ि्तहुा आमातफाट ऩूभतव गनुवऩयेको छ । उिय तथा दषऺण दिुगतपव का नाकाहाभा सडक 
संजारको वि्ताय तथा ्तयोनभत गयी नेऩारराई ्माऩायका राभग राष्जट ्िाइ्टका ाऩभा 
विकास गनुवऩने य रबािकायी अनगुभन य भनमभन सभेत गयी गणु्तयमतु उऩबो्म ि्तहुाको 
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आऩूभतव सभुनषित गनुवऩने । आऩूभतव सहज फनाउन िगकष्ऩक भागवको वि्ताय गनुवका साथग 
ब्डायण ऺभताभा सभेत िृव् गनुवऩने । 

22. ् थानीम ्िामि शासनको भा्मता फभोषजभ आभजनसभदुामको घयदगरोभा रबािकायी सेिा रिाह 
हनु सकेको छगन । अत: ्थानीम ्तयभा ऩूिावधाय विकास, कभवचायीको सभुनषितता, ्थानीम 
भनकामको ऺभता विकास, रोत साधनको सभ्मावमक विभनमोजन तथा अनगुभन संम्र य घु् ती 
सेिा के्र य एकीकृत सेिा के्र ज्ता सं्थागत संम्रको भा्मभफाट रबािकायी सेिा रिाह 
गनुवऩने । ्थानीम भनकामभा भनिावषचत जनरभतभनभधहाको रयतताका कायण ्महाやफाट रदान गरयने 
सेिा सवुिधा रबािकायी हनु नसकेको य भनम्रण, भनणवम रवरमा य जिापदेवहता कभजोय हुやदग 
गएकोरे अविर्फ ्थानीम भनकामको भनिावचन गयाउनऩुने । 

23. बकू्ऩको कायणफाट जनताभा ऩनव गएको भानिीम ऩीडाको अि्थाराई भडका य अिसयको 
ाऩभा रमोग गयी भरऩार रगामतका याहत साभरीहा खरयद गदाव ्मून गणु्तयको खरयद गनुवका 
साथग अभधक भू्म भतयेको देषखएको छ । राकृभतक विऩ् य ्माऩाय नाकाभा बएका असहजतारे 
रबािकायीाऩभा सेिा रिाह गनव सहज नहनेु हुやदा विऩ् ्मि्थाऩनका राभग उऩमतु नीभत तथा 
कामवमोजना रागू गयी रोतसाधनको उषचत ऩरयचारन गने तथा भनमभनकायी भनकामरे सवरम य 
सघन अनगुभन गने रफ्ध गनुवऩने। 

24. सािवजभनक सेिा रिाहका रभभा अनगुभन य भू्मांकनराई भह्ि नददइやदा सेिाराहीरे 
अनाि्मक झ्झट ्महोनुवऩयेको छ । सयकायी कामावरमहाभा दरार य विचडभरमाहाराई 
भनु्सावहत गनव तथा कृभरभ अबाि एिभ  एकाभधकाय रगामतका सभ्मा हटाउन अनगुभन तथा 
सऩुरयिेऺ ण कामवभा संर्न भनकामहाको ऺभता विकास गयी अनगुभनस्फ्धी कामवराई थऩ 
रबािकायी य नभतजाभखुी फनाउनऩुने । 

25. माराका रभभा बएका दघुवटनाहाफाट ठूरो जनधनको ऺभत बएको छ । चारकको अमो्मता, 
सडकको दयुाि्था, अनऩुमतु सिायी साधन, भसष्डकेटको वियभानता, सचेतनाको कभी तथा 
सऩुयीिेऺ ण-अनगुभनको कभी रगामतका कायणहारे विशेष गयी ऩहाडी ऺेरभा भनय्तय ाऩभा 
सडक दघुवटनाहा बगयहेका छन  । अत: दघुवटना ्मूनीकयणका राभग मातामात भनमभन एिं 
्मि्थाऩन, रावपक ्मि्थाऩन, सडक ्तयोनभत तथा वि्तायसやग स्फ् सफग भनकामहाको 
सभ्िमा्भक ऩहरफाट सयुषऺत मातामातको रफ्ध हनुऩुने।  

26. वियतु, सडक रगामतका भह्िऩूणव ऩूिावधायको कभी एिं ्मािसावमक सयुऺा य रगानीभगरी 
िाताियणको सभुनषितता नहुやदा ऩमावत िगदेषशक रगानी आकवषवत गनव सवकएको छगन । िगदेषशक 
रगानी सहज गनव आि्मक ऩने एकिाय संम्रको ्मि्थाका साथग अ्म कानूनी, सं्थागत य 
रवरमागत सधुाय गयी रगानी फोडव रगामतका स्फ् भनकामहारे रबािकायी ऩरयचारनभा जोड 

 ददनऩुने । 

27.  फिीस हजायब्दा फढी सहकायी सं्थाभा दईु खफवब्दा फढी फचत यहे ऩभन विकृभत य 
विसंगभतका कायण सिवसाधायण संचमकतावरे उषचत राब ऩाउन नसकेको य उनीहाको 
जीिनबयको आ्दानी अऩचरन बएको ज्ता सभ्मा देषखएका छन  । ्मसगरे सहकायी ऺेर 
विकासस्फ्धी कानूनी ्मि्था, दीघवकारीन यणनीभत, संगठन संयचनाको उषचत रफ्ध, 
फचतकतावको फचत सयुऺणका राभग फचत सयुऺण फीभाको ्मि्था य भनमभन संम्र भापव त 
रबािकायी अनगुभन य सऩुरयिेऺ णको रफ्ध सभेत गयी सहकायी ऺेरभा सधुाय गनुवऩने ।  
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28. फंक तथा वििीम सं्थाको सं्मा धेयग बए ऩभन दगुवभ ऺेरभा अऩेषऺत ऩहुやच वि्ताय हनु नसकेको, 
केही सं्था सीभभत िगवको वहतभा कामवयत यहेको य फचतकतावको भनऺेऩ जोषखभभा ऩाने कामव 
सभेत बएको ऩाइएको छ । म्ता कामवराई भनु्सावहत गनव य वििीम जोषखभ ्मून गनव 
उऩमतु आभथवक नीभत रागू गने, भनमाभक तथा अनगुभनकायी भनकामको बभूभकाराई अझ 
रबािकायी फनाउने तथा दगुवभ ऺेरभा फंक तथा वििीम सं्था ्थाऩना य वि्ताय गनव रो्सावहत 
गनुवऩने । 

29. अ्म्तग कभजोय आ्तरयक उ्ऩादन ऺभता, अभनषित औयोभगक िाताियण य उ्च उ्ऩादन 
रागतका कायण भनमावत ्माऩाय कभजोय बई ्माऩाय घाटा फढेको छ । अत: आ्तरयक 
रभत्ऩधाव्भक ऺभता अभबिृव् गयी यावरम कृवष उ्ऩादनराई राथभभकता ददन य यावरम 
आि्मकताका आधायभा ्माऩाय विविधीकयण गनव कृवष, जररोत, ऩमवटन, औयोभगक, िाषण्म य 
िगदेषशक रगानी रगामतका नीभतहाको सभ्िमा्भक एिं रबािकायी कामाव्िमनभा जोड  
ददनऩुने । 

30. यारको आभथवक सभनुभतभा भह्िऩूणव मोगदान ऩयु    माउने विकास फजेटको वििीम तथा बडभतक 
रगभत विगत केही िषवहादेषख ्मून देषखनकुा साथग आभथवक िषवको अ्तभा विकास फजेटको ठूरो 
वह्सा खचव हनेु गयेको ऩाइएको छ ।म्तो रिृषिरे रटाचाय य ्मून गणु्तयराई फढािा 
ददनस्ने हुやदा मसका राभग सभमभग कानूनी, नीभतगत, कामवविभधगत, बडभतक य भानिीम रोतको 
फ्दोफ्त तथा भनमभभत अनगुभन य भू्मांकनको ्मि्था गयी विकास फजेटको रबािकायी 
ऩरयचारनको सभुनषितता गनुवऩने । 

31. िन पडानी गयी अभनमष्रत फसोफास गने, चयेु ऺेरफाट अनभधकृत ाऩभा ढंुगा, भगटी य फारिुा 
उ्खनन  गने, धाभभवक भठभष्दय देिारम गु् फा आददको ज्गा ्मषतको नाभभा दताव गने य 
सािवजभनक ज्गा भभ्ने ज्ता रिृषि फ्दग गएकोरे सािवजभनक स्ऩषि भाभसंदग गएको छ । 
अत: म्ता स्ऩषिको एकीकृत अभबरेख यान,े बउूऩमोग न्सा तमाय गने, िन ्मि्थाऩन एिं 
स्ऩदा संयऺणभा सभदुामको सहबाभगता फढाउने, िगकष्ऩक ऊजावको ्मि्था गने, सकुु्िासी 
सभ्मा स्फोधन गने तथा भनमभन य अनगुभन गने ज्ता कामव गयी सािवजभनक स्ऩषिको 
संयऺणको उषचत रफ्ध गनुवऩने ।  

32. काठभाडं उऩ्मका रगामत देशका विभबन बागभा सािवजभनक ज्गा अभतरभण गयी राखं 
भाभनसहा फसोफास गरययहेका छन  । सकुु्फासी सभ्मा सभाधानका राभग विगतभा गठन बएका 
यािर आमोग रगामतका विभबन आमोगफाट सझुािहा रात बएका य फजेटभा सभेत ्मिष्थत 
फसोफास आमोग गठन गने बभनए ऩभन कामाव्िमन ऩऺ रबािकायी हनु सकेको छगन। कामवमोजना 
सभेत फनाई कामाव्िमन ऩऺराई रबािकायी फनाउやदग सािवजभनक स्ऩषि य सड्दमवको संयऺण एिं 
िा्तविक सकुु्िासीको भानिोषचत जीिनमाऩनको रफ्ध गनुवऩने । 

33. काठभाडं उऩ्मकाभा रावपक जाभका कायण सभमको फफावदी य आिागभनभा कदठनाइका साथग 
रदूषण तथा सडक दघुवटनाको जोषखभ ऩभन फवढयहेको छ । नदी वकनायका भरंकयोडको विकास, 
फावहयी चरऩथको भनभावणभा तीरता, भेरो येरज्ता िगकष्ऩक मातामातको रफ्ध, रावपक 
्मि्थाऩनभा आधभुनक ऩ्भतको रमोग, वियतुीम ठूरा सिायी साधनराई रो्साहन ज्ता 
ऩूिावधायगत, नीभतगत तथा ्मि्थाऩकीम सधुायका उऩाम अिर्फन गयी सभ्माको शीर 
सभाधान गनुवऩने । 
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34. गरयफीको चऩेटाभा यहेका िगव य ऺेरका राभग संचाभरत गरयफी भनिायणका कामवरभरे साथवक 
ऩरयणाभ ददन सकेको ऩाइやदगन । गरयफी भनिायण कोषफाट संचाभरत कामवरभभा सहबागीको झूटो 
उऩष्थभत, हुやदग नबएको झूटो कामवरभ, वप्डभा फसेको झूटा कागजात आदद फनाई रटाचाय गयी 
गरयफका राभग विभनमोषजत यकभको दुु ऩमोग गयेको देषखएको छ । अत: गरयफी भनिायण कोष 
रगामतका विभबन भनकामहारे कामवरभ सचारन गदाव िा्तविक गरयफको ऩवहचान गयी उत 
िगवभा केष्रत रषऺत कामवरभहा, कामाव्िमन ऩ्भत, सभ्िम य अनगुभनको खाका सभेत 
तमाय गयी रबािकायी ाऩभा कामाव्िमन गनुवऩने । 

35. िगशाख १२ को अवि्भयणीम य कहारीरा्दो बकू्ऩऩिात  काठभाडं उऩ्मका रगामत विभबन 
ठाउやभा आधायबतू सवुिधा सवहतका खरुा ऺेरहाको आि्मकता भहससु गरयएको छ । 
जोषखभऩूणव अि्थाभा यहेका केही ठूरा होटर, अऩाटवभे्ट तथा सवऩङ भरहाको भनमभनको 
आि्मकता छ ।अत: म्ता खरुा ऺेरहाको विकास गनुवका साथग अ्रा बिन भनभावण 
अनभुभतका आधाय, भाऩद्ड य ऩारना गनुवऩने शतवहा ऩरयभाजवन गयी बिन संवहता कडाइका साथ 
रागू गनुवऩने ।  

36. भनिावचन ऺेर ऩूिावधाय विशेष कामवरभ य भनिावचन ऺेर विकास कामवरभका राभग फजेटभा िृव् 
बएको छ । देशबयीका सफग भनिावचन ऺेरहाभा सचारन हनेु मी कामवरभहाको कामाव्िमनका 
राभग ्ऩट भाऩद्ड, कामवमोजना य अनगुभनको ्मि्था गयी कामाव्िमनभा भन्ऩऺता य 
विभनमोषजत यकभको अ्मिुभ उऩमोगको सभुनषितता गनुवऩने । 

37. देशको भह्िऩूणव उ्ऩादनभूरक उयोगका ाऩभा यहेको हेटंडा भसभे्ट उयोग घाटाभा सचारन 
बएको य ऩूणवाऩभा सचारन सभेत हनु नसकेको अि्था छ । उयोगराई अभधकतभ ऺभताका 
साथ सचारन गनव चार ुरविभधराई सभमानकूुर पेयफदर गयी उऩमतु ाऩभा ्मसको सचारन य 
्मि्थाऩन गनुवऩने। 

38. सािवजभनक कभवचायी रशासनभा अनशुासनको कभी, आदेशको रंृखराको उ्रंघन तथा ्मूनतभ 
कामविाताियणको अबाि रगामतका विभबन सभ्माहा वियभान छन  । मसका राभग सऩुयीिेऺण, 
अनगुभन तथा द्ड य ऩयु्कायको उषचत रफ्ध गयी अनशुासन कामभ गनेतपव  आि्मक 
्मि्थाऩन गनव जुयी बएको छ । उऩमतु कामविाताियण नबएका भनकामहाभा बडभतक 
रोतसाधनको उऩर्धता, सयसपाइको रफ्ध य उऩमतु कामावरम रेआउटको ्मि्था गयी 
्मूनतभ कामविाताियण सभेत कामभ गनुवऩने । 

39. कुनग भनकामका राभग तोवकएका कामवरभहाभा आभथवक िषवको सुु भा ्मून फजेट विभनमोजन गने 
य सोही आभथवक िषवको भ्मभतय िा अष्तभभतय गएय ठूरो यकभ यकभा्तयको रवरमा भापव त 
ऩठाउने रचरनरे आभथवक िषवको अ्तभा फजेट भस्माउन जथाबािी ाऩभा खचव गने रिृषि फ्न 
गई वििीम अनशुासन कामभ गनवभा कदठनाइ बएको देषखएको हुやदा म्तो रिृषिभा भनम्रणका 
राभग मथाथवऩयक कामवरभ य फजेट विभनमोजनको ्मि्था गनव स्फष्धत भनकामहारे ्मान 
ददनऩुने । 

40. आमोजना कामाव्िमनका राभग आमोजनाको रइङ, भडजाइन, सऩुयीिेऺ ण रगामतका भह्िऩूणव 
कामवहाभा ऩयाभशवदाताको ाऩभा यही कामव गने ्िदेशी तथा विदेशी ऩयाभशवदाताहाराई आपूरे 
गयेको काभको नभतजारभत उियदामी फनाउन य स्ऩन स्झडताको ृढ कामाव्िमन गने ऩ्भतको 
विकास गयेभा आमोजनाहाको रइङ, भडजाइनभा ग्बीय रवुट हनेु, रागत य सभमको िृव् हनु 
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जाने, गणु्तयभा रास आउने ज्ता सभ्माको सभमभग हर हनु स्ने हुやदा म्ता 
ऩयाभशवदाताहाराई आपूरे गयेको काभरभत उियदामी फनाउन कयायीम ्मि्थाऩन (contract 

management) च ु् त फनाउनऩुने । 

41. भनभावण कामव य ि्त ुतथा सेिा खरयदका राभग आवान गरयने र्तािहाको ऩूिवशतव (criteria) य 
तोवकएको नभनुा (specification) तमाय गदाव कुनग अभूक ्मषत, पभव िा ि्तरुाई रषऺत गयी 
रभत्ऩधावराई सीभभत गने रिृषि अ्मभधक ाऩभा फ्दग गएको य म्तो रिृषिफाट सािवजभनक 
भनकामको खरयद रवरमाको रभत्ऩधावभा संकुचन हनेु, खरयदको रागत फढेय रोत अऩ्मम हनेु य 
रटाचायज्म वरमाकराऩभा फढोियी हुやदग गएको देषखएकोरे म्तो रिृषि भनु्सावहत गनव 
सािवजभनक खरयद रवरमाभा दऺता, ऺभता य अनबुिका ि्तऩुयक भाऩद्डहाको भनभावण गयी 
भू्मांकनका आधायहाराई ्ि्छ रभत्ऩधाव कामभ हनेु गयी सहज य िा्तविक फनाउन स्फ् 
ऐन, भनमभहाभा आि्मक ऩरयभाजवनका साथग रात फोरऩरहाको शीर, ऩायदशी एिं 
उियदावम्िऩूणव भन्ऩऺ भू्मांकन हनुऩुने । 

42. भनभावण कामव फाहेक अ्म सािवजभनक खरयद (सेिा तथा ि्त ुखरयद) को रागत अनभुान तमाय 
गदाव सयकायी भनकामहाफीच विविधता देषखएको, रभतइकाई रागत भू्मांकन गने तरयका पयक 
पयक ऩयेको, ि्त ु तथा सेिाको खरयद रवरमाभा एकाऩता कामभ हनु नसकेको य आभथवक 
अनशुासन कामभ गनव नसवकएको देषखएको हुやदा ि्त ु तथा सेिा खरयदका राभग तमाय गरयने 
रागत अनभुान ि्तऩुयक एिं मथाथवऩयक फनाउनका राभग स्फ् ऐन,  भनमभ,  भनदेषशकाहाभा 
आि्मक ऩरयभाजवन गनुवऩने ।   

43. सयकायी भनकामहाफाट िावषवक कामवरभहा अ्तगवत विभनमोजन हनेु यकभफाट सचारन हनेु 
ऺेरगत कामवरभभा रबािकायी सभ्िमको अबािभा कभतऩम मोजना तथा कामवरभहाभा 
दोहोयोऩन ऩनव गई सयकायी खचवको अऩ्मम हनेु, वििीम अनशुासन कामभ गनव रभतकूरता 
भसजवना हनेु य रटाचायज्म गभतविभध सभेत फढदग गएको देषखएकोरे ऺेरगत कामवरभहाका 
राभग विभनमोषजत फजेटफाट सचारन हनेु कामवरभहा ऺेरगत भनकामभापव त  एकिाय रणारी 
अ्तगवत सचारन गनुवऩने । 

44. देशभबर सचारनभा यहेका विभबन ्तयका सडकहाको भनमभभत भभवत ,स्बायको राभग सडक 
फोडव गठन बग यकभसभेत संकरन बगयहेकोभा सडक विबागरे सडक फोडव भापव त 
उऩर्ध/विभनमोषजत फजेट अनसुाय सभमभग भनमभभत, ऩटके, आकष्भक, आिभधक य ऩनुः्थाऩना 
ज्ता भभवत स्बायका कामवहा सचारन गनुवऩनेभा म्ता कामवहा ग्बीयताऩूिवक सचारन गयेको 
देषखएन । आ्नो तोवकएको ऺेरभबर िावषवक ाऩभा सडक भभवतस्फ्धी कामव गनुवऩनेभा 
कभतऩम भडभबजन सडक कामावरमहारे ३ िषवअषघ स्ऩन गनुवऩने भभवतस्फ्धी काभका राभग 
चार ु आभथवक िषवभा आएय फजेट भाग गयेको सभेत देषखमो । मसफाट एकातपव  वििीम 
अनशुासन कभजोय हनु गएको य अकोतपव  सािवजभनक सयोकायको सडक ्मि्थाऩनस्फ्धी 
कामवभा सयोकायिाराहाको अनिुयदामी रिृषि फ्दग गएको देषखएकोरे भभवतस्फ्धी कामवरभ 
एकग  आभथवक िषवभा स्ऩन गरयस्ने ्मि्था कडाइका साथ अिर्फन गनुवऩने । 

45. फह-ुिषीम ठेकाका फहानाभा या्मरे थे्नग नस्ने मोजनाहाभा जथाबािी ठेका गयेय या्मराई 
दावम्ि भसजवना गने रिृषि भडराएको देषख्छ । मसफाट िषंस्भ कामव स्ऩन नबई ठेकाको 
्माद थऩ गने ,भू्मिृव् ददई आमोजनाको रागत फढाउन रो्साहन हनेु देषखएकोरे फजेटको 
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सभुनषितता बएभा भार मथाथवऩयक मोजनाको आधायभा भनभावणस्फ्धी कामवको रवरमा आय्ब 
गने ्मि्था गनुवऩने । 

46. आमोजनाहारे िाताियणीम अ्ममन तथा वि्ततृ ऩरयमोजनाको भडजाइन स्ऩन बएऩभछ भार 
ठेका ्मि्थाऩन गनुवऩनेभा सो नगयी काभ अषघ फढाउやदा आमोजना भनभावणको काभभा वििाद 
आउने य मसफाट सयकायरे ठेकेदायराई हजवना सभेत ददनऩुने अि्था भसजवना बएको देषखएकोरे 
आमोजना ्मि्थाऩनराई रबािकायी फनाउन आि्मक ्मि्था गनुवऩने । 

47. विगत केही िषवदेषख षचवक्सा शार अ्ममनका राभग भरइने रिेश ऩयीऺा सचारनभा विभबन 
वकभसभका अभनमभभतताहा हनेु रभ फवढयहेको स्दबवभा षचवक्सा शार अ्ममनका राभग 
वियाथीहा छनडट गनव सचारन हनेु रिेश ऩयीऺाको रनऩर भनभावण, भोडयेसन, उियऩषु्तका 
ऩयीऺण य नभतजा रकाशन रगामतका विषमभा रोकसेिा आमोगरे विभबन रभतमोभगता्भक 
ऩयीऺा सचारनका चयणभा अिर्फन गने रणारी अऩनाउन स्फष्धत ऐन, कानून, 
भनदेषशकाहाभा संशोधन गनव उऩमतु हनेु । 

48. सािवजभनक अभधकायीहाभा भन┌ा, इभा्दायी य उियदावम्ि अभबिृव् गनव य सािवजभनक 
कामवहाको सही, स्भानजनक य सभषुचत कामव स्ऩादनका राभग आमोगको सभेत संर्नताभा 
यावरम सदाचाय नीभत (National Integrity Policy) तमाय गयी रागू गनुवऩने उत नीभतको सपर 
कामाव्िमन गयी सािवजभनक ऩदाभधकायीहाको काभकायफाहीराई ऩायदशी तथा उियदामी फनाउन 
य जीिनऩ्भतराई सयर य सदाचायमतु फनाउन स्फष्धत भनकामभा सदाचाय इकाई गठन गयी 
सदाचाय अभधकृत (Integrity Officer) भनमषुत गनुवऩने । 
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अिसयहा 

आमोग विगत राभो सभमदेषख ्ित्र संिगधाभनक भनकामको ाऩभा यहやदग आएको छ । ितवभान 
संविधानरे ऩभन आमोगराई रटाचाय भनम्रण गने एक भार संिगधाभनक भनकामको ाऩभा ्थावऩत गयेको 
छ । संिगधाभनक रािधान अनाुऩ आमोगरे ्ित्र, भन्ऩऺ य रबािकायी ाऩभा आ्नो बभूभका भनिावह 
गरययहेको छ । आमोगरे आ्नो बभूभका भनिावह गने रभभा नेऩार सयकायका विभबन भनकामहाफाट 
आि्मक सहमोग रात गदれ आएको छ बने कभतऩम भनकामहासやग सहकामव ऩभन गदれ आएको छ । 

आमोगरे भनजाभती सेिा रगामत अ्म सािवजभनक सेिाका कभवचायीहाको सभेत विशेषऻ सेिा उऩमोग 
गदれ आएको छ।आमोगरे जनशषत विकासका राभग ्िदेशी तथा विदेशी सं्थाहाफाट अनसु्धान 
अभबमोजन तथा छानभफनसやग स्फ् ऻान य सीऩ हाभसर गयाउने उदे्मरे सभम सभमभा  विबन 
ताभरभहाको ्मि्थाऩन गने गयेको छ । आमोगभा कामवयत ताभरभ रात जनशषतको ऺेरगत दऺता 
सभेतका आधायभा विषमि्तकुो अनसु्धान तहवककात य अभबमोजनको कामवभा राथभभकता ददन 
रणारीको विकास गनेतपव  आि्मक रमासहा जायी छन  । 

आमोगरे निीनतभ सूचना रविभधको रमोग गदれ आएको छ । मसका कायण आमोगभा रविभधभगरी 
कामवसं्कायको विकास बएको छ । म्तो रमोगफाट आमोगको सभर कामवस्ऩादनराई e-governance 

भा आधारयत फनाउやदग रगजाने आधाय भसजवना बएको छ । ्थानीम्तयभा सभेत आमोगका कामावरमहा 
्थावऩत गरयएफाट आभ नागरयकहासやग आमोगको सहकामव य स्फ्ध भफ्ताय बएको छ । आमोगका 
वरमाकराऩफाट रटाचाय वियोधी जनभत फ्दग गएको छ बने अभनमभभतता तथा रटाचायज्म 
गभतविभधस्फ्धी सूचनाको ऩहुやचको कायण सभमभग भनमष्रत तथा दष्डत हनेु अि्था भसजवना बएको  
छ । आमोगरे रटाचाय वियोधी अ्तयाववरम संघ संगठन तथा अ्म भरुकुका रटाचाय वियोधी 
भनकामहासやगको सहकामव य सभ्िमराई ऩभन भह्ि ददई आएको छ । ऩाय्ऩरयक रभण य सूचना 
आदान रदानरे रटाचाय भनम्रण स्फ्धभा विकास बएका निीन सग्ाष्तक अिधायणा, ऻान तथा 
सीऩराई यावरम ऩरयिेशभा ाऩा्तयण गनव स्ने तथा असर अ्मासहाराई अिर्फन गने अिसय ऩभन 
रदान गयेको छ। 

चनुडतीहा 

1. ितवभान संविधानभा आमोगको ऺेराभधकाय संकुचन गरयएको य अनषुचत कामवस्फ्धी उजयुीको 
अनसु्धान गने अको भनकाम सभेत नबएको अि्थाभा रटाचायविु्को अभबमानभा गभतयोध 
आउन स्ने स्बािना यहेको छ। सयकायी भनकामहाको षज्भेिायी य जिापदेवहताको ्तय 
ख्केको य सयकायको भनमभनकायी बभूभका कभजोय बएको हुやदा संगदठत अयाजकता फ्दग गएका 
कायण भनमाभक भनकामहाभाभथ अनाि्मक दफाफ भसजवना बई रटाचायज्म गभतविभधको 
भनम्रणभा ठूरो चनुडती खडा बएको छ। 

ऩरय्छेद- ८ 

आमोगको अिसय, चनुडती, आगाभी कामवददशा य रभतफ्ता  
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2. रटाचाय विु्को संमतु यारसंघीम भहासष्धको रबािकायी कामाव्िमनका साथग रटाचाय 
भनम्रण य सशुासन रि व्नका राभग आमोगफाट िावषवक रभतिदेन भापव त भसपारयस गरयएका 
सझुािहाको सपर कामाव्िमन गयाउन ुचनुडतीऩूणव यहेको छ। 

3. आमोगको सं्थागत तथा कभवचायीहाको ्मािसावमक ऺभता अभबिृव् गयी आमोगका काभ 
कायफाहीहाराई िगऻाभनक, ि्तभुन┌ य विवाभसरो फनाएय आमोगरभतको जनताको अऩेऺाराई 
स्फोधन गनुव आमोगको रभखु चनुडती हो ।  

4. सयकायका विभबन भनकामहाफाटग आमोगको फहाना फनाई काभ ऩ्छाउने रिृषि भडराउやदग गएको 
कायण आभ नागरयकभा आमोगरभत नकाया्भक धायणा विकास हनेु स्बािनाराई ्मूनीकयण गयी 
रटाचायविु् सशत ाऩभा अगाभड फ्ने चनुडती सभेत आमोग साभ ुयहेको छ । 

5. रटाचायविु्को अभबमानभा स्फष्धत सफग सयोकायिाराहाको सहमोग अऩरयहामव छ । मस 
स्दबवभा स्म, त्म य मथाथवऩयक सूचना रात गयी ज्तोसकुग  वकभसभ, ाऩ य यंगको रटाचायराई 
कायफाहीको दामयाभा ्माउने आमोगको अठोट तथा संक्ऩराई कामवमोजनाभा ऩरयणत गनव स्फ् 
सफग सयोकायिारा ऩऺको सहमोग रात गने चनुडती ऩभन आमोगका साभ ुवियभान छ ।  

आगाभी कामवददशा 
अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग दीघवकारीन ाऩभा सफग वकभसभका रटाचायज्म वरमाकराऩको 
भनम्रण गयी नेऩारीको नगभतकिान य ससंु्कृत सभाज भनभावण गने सोचराई आ्भसात गयी वरमाशीर 
यहेको छ । मसका राभग भन्ऩऺ एिं विवसनीम अनसु्धान आि्मक छ । मसका अभतरयत 
सािवजभनक अभधकायीहाभा भन┌ा, इभा्दारयता य सदाचायको अभबिृव् गनुव ऩभन जुयी छ । तय आधभुनक 
सूचना रविभधको विकास एिभ  वि्तायरे रटाचायको ्िाऩ ऩवहचान गने, मसको संजार फु् ने तथा 
अनसु्धान, तहवककात य अभबमोजन गने विषमराई थऩ चनुडतीऩूणव फनाएको छ । ्मसगगयी एकाभतय आभ 
नागरयकभा सशुासनरभतको अभबराषा य अऩेऺा िृव् बएको छ बने अकोभतय आमोगका सकाया्भक 
काभकायफाहीका फायेभा सभेत मदाकदा अनाि्मक टीकावट्ऩणी य नकाया्भक अपिाह पग राउने काभ 
बएको अि्था छ । म्तो ऩरयष्थभतभा आमोगरे विगतदेषख अिर्फन गयेका नीभत, यणनीभत य 
रमासहाको रबाि य उऩादेमताको विलेषण गदれ आगाभी ददनभा थऩ सशतता य सवरमताका साथ 
कामवस्ऩादन गयी आ्नो त्कारीन य दीघवकारीन सोचराई भूतवाऩ ददनऩुने ट्कायो आि्मकता छ । 
मस ऩ┌ृबभूभभा विगतका काभकायफाहीहाफाट ऩाठ भस्दग वियभान कामव स्ऩादन रवरमाराई अझ 
रबािकायी तथा ्मिष्थत फनाउन आमोगरे आगाभी ददनभा देहाम फभोषजभको कामवददशा अिर्फन गने 
अरसयता देखाएको छः- 

 ( क) अनसु्धान, अभबरेख ्मि्थाऩन तथा ऩहुやच रि्वनका राभग सूचना रविभधको उऩमोगभा जोड ददने: 
 सूचना रविभधको उऩमोगरे अनसु्धान य तहवककातको कामवराई रबािकायी य त्मऩयक फनाउन, 

अभबरेख ्मि्थाऩनराई दुु ्त यान तथा नागरयकको ऩहुやच रि व्न गनव सहमोग ऩयु    माएको भहससु 
गरयएको छ । आमोगको कामव रणारीराई विवसनीम, ्मिष्थत य ऩायदशी फनाउन, ्मून रोत य 
साधनफाट अभधकतभ रभतपर रात गनव य सऩुयीिेऺ क एिं भनणवमकतावको ऩहुやच सहज फनाई अनगुभनराई 
रबािकायी फनाउन सभेत सूचना रविभध सहमोगीभस् हनेु देषखएको छ । आगाभी ददनभा अनसु्धानका 
भसरभसराभा रभाण संकरन तथा विलेषण, अनसु्धान रभतिेदन तथा अभबमोजनऩर तमायी एिं रगभत 
रभतिेदनका विविध ऩऺहाभा सूचना रविभधको उऩमोगराई अझग रबािकायी ाऩभा उऩमोग गरयनेछ । 

 अभबरेख ्मि्थाऩन तपव  आमोगभा उजयुीको दताव य पयौट, विभबन वकभसभका कायफाही, भदुा दताव, 
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अदारतको पग सरा य ऩनुयािरोकनसやग स्फष्धत जानकायी य त्माकंको ठूरो ब्डाय छ । संकभरत 
सूचना य त्मांकराई सयुषऺत य ्मिष्थत ाऩभा याखी कामवस्ऩादनका भसरभसराभा जनुसकुग  ऩदाभधकायी 
िा कभवचायीरे खोजेको फेरा रात गनव सवकने फनाउनका राभग सूचना रविभधभा आधारयत अभबरेख ऩ्भत 
उऩमतु हनेु देषखएको छ । सूचना रविभधको रमोगरे अभबरेख ्मि्थाऩनराई दुु ्त यान, खोजेको 
सभमभा रात गनव, भनणवमहाभा एकाऩता कामभ गनव, अनगुभन य सऩुयीिेऺण गनव तथा सभर ाऩभा 
आमोगको उ्ऩादक्ि फढाउन भदत गदवछ । आगाभी ददनभा रविभधको रमोगराई उ्च राथभभकताभा 
याखी रभशः ऩूणव ्िचाभरत अभबरेख ऩ्भतको विकास य ्थाऩना गरयनेछ । 

रटाचायको फायेभा सूचना, जानकायी तथा उजयुी ददने ्मषतराई भछटो य सषजरो ऩहुやच उऩर्ध गयाउन 
आमोगरे ऩहर गदれ आएको छ । आगाभी ददनभा अनराइन उजयुी दताव य सूचना संरेषणको कामवराई 
थऩ रबािकायी फनाई सूचना रविभधभापव त आमोगका गभतविभधभा नागरयकको सहज ऩहुやच ्थावऩत गने 
रमासराई थऩ सुृ ढ गरयनेछ । 

(ख) रभाणभा आधारयत अनसु्धान ऩ्भतको अभबिृव् गने : 
 उजयुीको पयौट, अदारतभा दामय गरयएका भदुाको सपरता रगामत आमोगको सभर कामवस्ऩादनराई 

नभतजाभखुी फनाउन, अनसु्धानराई विवसनीम य भन्षऺ फनाउन तथा त्मऩयक, िगऻाभनक य ि्तभुन┌ 
अनसु्धान कामवराई सं्थागत गनव रभाणभा आधारयत अनसु्धान ऩ्भतभा जोड ददन ुआि्मक देषखएको 
छ । रभाणभा आधारयत अनसु्धान ऩ्भतका राभग त्मऩूणव सूचनाको राभत  य उऩमोगराई जोड ददई 
रभाण िा सूचनाको संकरन, विलेषण य रिाहराई िगऻाभनक य बयऩदो फनाइनेछ। मसका राभग उनत 
तथा आधभुनक रविभध य उऩकयणको रमोगका साथग आि्मक विशेषऻताको विकासभा सभेत जोड ददई 
संकभरत त्महाको रशोधन य विलेषण गयी सािवजभनक ऩद धायण गयेका ्मषतहारे गने िा गनवस्ने 
रटाचायज्म कामवस्फ्धी विषमभा भन्कषवभा ऩ ु् न सहज हनेु देषख्छ । मो ऩ्भतको भा्मभफाट 
अनसु्धानका राभग बयऩदो य रबािकायी त्म संकरन हनुकुा साथग अनसु्धानभा रा्ने सभम सभेत 
घ्न जानेछ । रटाचायका तडयतरयका य रविभधभा आएको ऩरयितवनफाट भसषजवत चनुडतीको साभना गने 
कामवभा सभेत सहमोगी हनेु विवासका साथ आगाभी ददनभा रभाणभा आधारयत अनसु्धान ऩ्भत सुृ ढ 
गने सोच आमोगरे फनाएको छ । आमोगभा ्थाऩना बएको  Digital Forensic Lab को रबािकायी 
उऩमोगका राभग Digital Forensic Operational Manual तमाय गयी रागू गरयनेछ । 
(ग) रटाचाय ्मात ऺरेको ऩवहचान गयी ती ऺरेभा आमोगको भनगयानी फढाउने : 

    रष्फंदो संरभणकारको वियभानता य सयकायको ्मान संविधान कामाव्िमनभा केष्रत यहेका फखत 
रटाचाय भनम्रणको काभ थऩ चनुडतीऩूणव फनेको छ । आमोगरे म्तो संरभणकारभा हनु स्ने 
अनषुचत पाइदा भरने रििृीको भनम्रणभा विशेष जोड ददनऩुने आि्मकता यह्छ ।रटाचायको ृवटरे 
स्बावित जोषखभका ऺेरहाभा अनगुभन य अनसु्धान कामवराई सघन य वि्तारयत फनाउन सिवरथभ ती 
ऺेरहाको ऩवहचानस्फ्धी अ्ममन एिभ  अनसु्धान गनुवऩने देषखएको छ । मसयी  ऩवहचान बएका 
रटाचायज्म जोषखभऩूणव ऺेरको योकथाभ य भनम्रणका राभग आि्मक कामवरभ तम गरयनेछ । 
मसफाट संविधान कामाव्िमनभा सभेत सहमोग ऩु् ने अऩेऺा गरयएको छ। 

(घ)  आमोगको कामवविभधगत संम्र एिं संगठना्भक संयचनाभा साभवमक सधुाय गने : 
नेऩाररे अनभुोदन गरयसकेको रटाचायविु्को संमतु यारसंघीम भहासष्ध अनाुऩ आमोगको संिगधाभनक 
दावम्िभा य संिगधाभनक ्मि्था अनाुऩ अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग ऐन, रटाचाय भनिायण 
ऐन एिं अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग भनमभािरीका साथग आमोगको कामवविभध रगामतका 
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स्फ् ऐन, कानून य कामवविभधभा संशोधन हनु ुआि्मक छ । मसयी ऩरयिभतवत स्दबवभा कानूनी तथा 
नीभतगत खाका ऩनुयािरोकन गने कामवभा आमोगरे ऩहर गयेको छ ।्मसगगयी आमोगका ्थानीम 
्तयका कामावरमको ऩनुसंयचनाको ऩहर सभेत आमोगरे गयेको छ ।आगाभी ददनभा आमोगराई 
सषु्ऩएको षज्भेिायी रबािकायी ाऩभा भनिावह गनव कामवविभधगत संम्र य संयचनाभा थऩ ऩनुयािरोकन, 
ऩरयभाजवन, सधुाय एिं विकास गनुवऩने देषखएको छ । कामवविभधगत संम्रको सधुाय अ्तगवत अभबमोजन 
नीभत तमाय गने, वियभान द्तािेजहाभा ऩरयभाजवन गने तथा अष्तमाय दद्दशवन तमाय गने रगामतका 
कामवभा जोड ददइनेछ बने संयचना्भक सधुायतपव  रादेषशक संयचना अनाुऩ हनेु गयी आमोगका भातहत 
कामावरमहा भभरान गने तथा आमोगको उजयुी ्मि्थाऩन इकाईराई सुृ ढीकयण गने रगामतका 
कामवहा गरयनेछ । मसयी कानूनी तथा कामवविभधगत संम्रहा य संगठना्भक संयचनाभा गरयने 
साभवमक सधुाय तथा विकासफाट आमोगको कामवस्ऩादनभा एकाऩता, दऺता य रबािकारयता ्माउन 
सहमोग ऩु् ने अऩेऺा गरयएको छ । 

अभबमोजन नीभतरे अनसु्धान, तहवककात य अभबमोजनस्फ्धी कामवराई भागवदशवन गयी आमोगफाट हनेु 
भनणवमभा एकाऩता कामभ गनव, भनणवमभा हनु स्ने वियोधाबासको अ््म गनव य कसयुको गा्बीमवता य 
द्डको ्तयफीच साभज्मता कामभ गनव सहमोग ऩयु    माउने हनुारे अ्म भरुकुहारे अिर्फन गयेका 
ऩ्भत य अ्मासहा सभेतको विलषेण गयी नेऩारको वियभान कानून, अ्मास य रभतऩाददत भस्ा्तराई 
भ्मनजय याखी अभबमोजन नीभत तमाय गयी कामाव्िमन गरयनेछ । ्मसगगयी आमोगरे विगतभा तमाय 
गयेका छानभफन तथा अनसु्धान तहवककात दद्दशवन य अनसु्धान अभबमोजन तथा अदारती 
कायफाहीस्फ्धी भागवदशवन रगामतका वियभान कामवविभधगत भागवदशवनहाको सभमानकूुर ऩरयभाजवनफाट 
आमोगभा ऩने उजयुीहाको छानभफन तथा अनसु्धानभा थऩ रबािकारयता आउने, अनसु्धान रवरमाभा 
भानि अभधकायका आधायबतू विषमहा सभेवटने, आयोऩऩरहाको ्तयीमताभा िृव् हनेु, आमोगको 
तपव फाट गरयने अभबमोजन, फहस ऩगयिी, ऩनुयािदेन य ऩनुयािरोकनका कामवहा थऩ ्मिष्थत बई 
आमोगको कामव स्ऩादन रवरमा अझ रबािकायी हनेु हुやदा वियभान द्तािेजहाभा ऩरयभाजवन गरयनेछ । 
साथग अनसु्धान य तहवककातभा संर्न अनसु्धान अभधकृतहाराई सहजीकयण गनव य भनणवम रवरमाराई 
थऩ सयरीकृत गनव  सा्दभबवक कानूनहा,  कामवविभधहा,  भनदेषशका एिभ  भागवदशवनहा, आमोगफाट 
बएका नीभतगत ऩरयऩरहा य सिो्च अदारतफाट रभतऩाददत भस्ा्त एिं नषजयहा सभेत सभािेश गयी 
एउटा एकीकृत द्तािेजको ाऩभा अष्तमाय दद्दशवन तमाय गरयनेछ । 

(ङ) आमोगको ऺभता अभबिृव् गने : 
आमोगको कामवस्ऩादनराई रबािकायी य नभतजाभूरक फनाउन आमोगको भानिीम, बडभतक एिं राविभधक 
ऺभता विकास गयी रोतसाधनको भहिभ उऩमोग गनुवऩने आि्मकता यहेको छ । आमोगरे मस ददशाभा 
बडभतक य राविभधक ऩूिावधाय विकास तथा जनशषत विकासका कामवरभहा सचारन गदれ आएको छ । 
कामवस्ऩादनफाट अऩेषऺत रभतपर रात गनव जनशषतको सिोऩयी बभूभकाराई ्मानभा या्दग आगाभी 
ददनभा आमोगभा कामवयत जनशषतको ऺभता अभबिृव्का राभग आि्मकताको ऩवहचान गयी सोही 
आधायभा भानि संशाधन विकासको कामवमोजना तमाय गयी कामाव्िमन गरयने सोच याषखएको छ ।   

(च) अनसु्धानकताव तथा सूचनादाताको संयऺण य सयुऺास्फ्धी कानून तजुवभा गनेः 
रटाचायज्म वरमाकराऩ उऩय हनेु अनसु्धानको रबािकारयता अनसु्धान अभधकृतको ऺभताका साथसाथग 
अनसु्धान तहवककातको कामवभा संर्न अनसु्धान अभधकृतको सयुऺा य संयऺणभा सभेत भनबवय यहने 
गदवछ । आमोगफाट अदारतभा दामय बएका भदुाहाको सपरता दय उत भदुाका साऺीहाभा सभेत 
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भनबवय हनेु त्मराई भ्मनजय गयी रटाचायज्म वरमाकराऩ उऩयको अनसु्धान तथा तहवककात य 
अभबमोजन कामवभा संर्न हनेु कभवचायी, विशेषऻ, ऩीभडत तथा साऺीहाको सयुऺाका राभग आि्मक 
कानून तजुवभा गरयनेछ । मसका अभतरयत कुनग सािवजभनक ऩद धायण गयेका ्मषतहाराई आ्ने कामव 
स्ऩादनको भसरभसराभा रटाचायको कुनग कामव बए गयेको बने कुया जानकायी हनु आएभा ्मसको सूचना 
ददन स्ने ऩ्भत य रणारीको आधायबतू रवरमा तथा कामवविभध सभुनषित गनव सूचनादाता संयऺण ऐन  
(Whistle Blower Protection Act) तजुवभा गरयनेछ । 
(छ) रटाचायविु् वरमाशीर संघसं्थाहासやग स्फ्ध एिं सहकामव रि्वन गने :  
रटाचाय संगदठत अऩयाधका ाऩभा विव्माऩी ाऩभा पग भरएको हनुारे अनसु्धानको रभभा सूचना 
आदानरदान, संजार भनभावण एिं ऺभता विकास रगामतका ऺेरभा रटाचाय भनम्रणभा संर्न विभबन 
यावरम तथा अ्तयाववरम संघ सं्था तथा संगठनहाको फीचभा सहकामव रि व्न आि्मक देषखएको छ । 
अत: रटाचायको विु्भा देशभबर वरमाशीर यहेका संघसं्थाहाको सहकामवका साथग आमोगफाट 
अ्तयाववरम स्फ्ध तथा सहकामव अभबिृव्स्फ्धी कामवहाभा सभेत जोड ददइनेछ  । 

आमोगको रभतफ्ता : 
नेऩारको संविधानभा बएको ्मि्था फभोषजभ संिगधाभनक भनकामको ाऩभा ्थावऩत अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोगराई रटाचाय भनम्रणस्फ्धी षज्भेिायी तोवकएको स्दबवभा सोही अनाुऩ आ्नो 
बभूभका भनिावह गदれ आएको छ । नेऩारको संविधानरे तोकेको काभ, कतव् म य अभधकायको ऩरयभधभबर 
यही भनधावरयत बभूभका रबािकायी ाऩभा भनिावह गनव स्फ् कानूनहाभा ऩरयभाजवन तथा नमाや कानूनको 
तजुवभा एिभ  संयचनागत सधुायका ऩऺहाभा आि्मक कामव गरयनेछ । नेऩाररे रटाचायविु्को संमतु 
यारसंघीम भहासष्धको अनभुोदन गरयसकेको स्दबवभा मसफाट भसषजवत दावम्ि य षज्भेिायी भनिावह गनव 
उऩमतु नीभतगत, संयचनागत य कामवगत ्मि्थाका राभग आि्मक ऩहर गरयनेछ । 

भनधावरयत षज्भेिायी फहन गने रभभा वियभान कानूनको ऩरयभधभबर यही ्मषतको भानि अभधकायको 
स्भान गदれ ्मषतगत रभत┌ारभत आमोग संिदेनशीर यवहआएकोभा उत विषमहाभा थऩ सधुाय गदれ 
रभगनेछ । ्मसगगयी अनसु्धान, तहवककात य अभबमोजन स्फ्धभा कानून फभोषजभ उऩमतु नीभत, 
कामवविभध य भागवदशवन तमाय गयी सोही आधायभा भन्ऩऺ, विवसनीम य ि्तभुन┌ ऩ्भतको अिर्फन गने 
कुयाभा सभेत आमोग रभतफ् यहेको छ । आमोगरभत फ्दग गएको नागरयक अऩेऺा य बयोसाराई कामभ 
यान सं्थागत सुृ ढीकयण, जनशषतको उषचत ्मि्थाऩन य ्मािसावमक ऺभता अभबिृव् गदれ आमोगका 
काभ कायफाहीहाराई त्मऩयक य नभतजाभखुी फनाई सशुासन रि व्न गने ददशाभा ठोस मोगदान 
ऩयु    माउन तथा सं्थागत फ्दग गएको रटाचायराई भनम्रण गनव आमोग ऩूणवतः रभतफ् यहेको छ । मस 
ददशाभा स्फ् सयकायी भनकाम, गगयसयकायी ऺेर, नागरयक सभाज, संचाय जगत, मिुा, वियाथी रगामत 
सभाजका र्मेक तह य त्काका नागरयकहाको ऩरयचारन गनव य सफग सयोकायिारा ऩऺहासやग सहकामव 
य साझेदायी रि व्न गनव सभेत आमोग कवटफ् छ । 
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अष्तमाय दुु ऩमोग अनसु्धान आमोग संविधान य कानूनफाट भनदेषशत एक ्ित्र संिगधाभनक भनकाम 

हो। कुनग सािवजभनक ऩद धायण गयेको ्मषतरे रटाचाय गयी अष्तमायको दुु ऩमोग गयेको स्फ्धभा 
अनसु्धान गने संिगधाभनक दावम्ि आमोगराई रात छ । रटाचाय बएको िा हनुस्ने फायेको सूचना, 
जानकायी य उजयुी सिवसाधायण िा ऩीभडत िा कुनग ्मषत विशेषरे सभेत आमोगराई उऩर्ध गयाउन 
स्छ । रटाचायको कसयुका स्फ्धभा रात उजयुीहाको भन्ऩऺ, त्मऩयक य विवसनीम अनसु्धान 

गयी उऩमतु ठहय    माएको कायफाही आमोगरे गदवछ । रटाचायको कसयु ऩिात  गरयने द्डा्भक 

कायफाहीका साथग ऩूिववरमाशीर बग भनयोधा्भक य रि व्ना्भक काभहा सभेत आमोगरे गने गयेको 
छ । आमोगरे स्ऩादन गयेका स्ऩूणव काभ कायफाहीको मथाथव त्िीय रभतिदेनभा सभािेश गरयएको 
हुやदा रटाचाय भनम्रणको ऺेरभा वरमाशीर स्फ् सफगका राभग मो रभतिेदन उऩमोगी हनेुछ ।   

नागरयकको सवरम सहबाभगता य सहकामवको अबािभा आमोग भारको बभूभकारे रटाचायविु्को 
अभबमान साकाय हनु स्दगन । सफग ऺेरको सहमोगको आि्मकताराई भनन गयी आमोगरे आ्नो 
यणनीभतभा रटाचाय भनम्रणको ऺेरभा कामवयत सं्थाहा फीच सहकामव रि व्नदेषख अ्तयाववरम स्फ्ध य 

सहमोग वि्तायस्भ सभेटेको छ । मसगगयी अनसु्धानभा संर्न कभवचायीको ऺभता विकासदेषख 

सयोकायिाराको सचेतना अभबिृव्का राभग सभेत आमोगरे रमास गयेको छ । शाष्त, सशुासन य सभवृ् 

कामभ गने ददशाभा सयकायका भनकामहाको काभ कायफाहीको अनगुभनका साथग कानून कामाव्िमनको 
रबािकारयताका राभग आमोगरे सभ्िमकायी बभूभकाभा सभेत जोड ददंदग आएको छ । रटाचाय विु्को 
मस कदठन माराभा आमोगरे ्थाऩनाको ऩ्चीस िषव सभेत ऩाय गयेको छ । अनभग्ती चनुडती य 

जवटरताका फािजदु आमोग कतव् म ऩथभा त्रीन छ, मयवऩ मी रमासहा ऩमावत बने छगनन  । मसगरे 

विगतभा बएका रमासहाको ि्तगुत विलेषण य भू्मांकन गदれ आगाभी कामवददशा तम गनुवऩने ट्कायो 
आि्मकता छ । देशको सभर विकास य सभवृ्को रभखु फाधक िा कायक त्ि रटाचाय बएको हुやदा 
मस संराभक योगको योकथाभ य भनदान अभनिामव छ । या्मका भनकामहा नागरयकरभत षज्भेिाय य 

जिापदेही बएभा भार सशुासन कामभ हनु स्दछ । ि्ततु: सशुासन कामभ गने राथभभक दावम्ि 

सयकायको हो । सयकायको सभर नीभतको उदे्म राभत तथा सशुासन रि व्न, सभ्मावमक विकास य 

आभथवक सभवृ्को र्म हाभसर गने काभभा सहमोग, सहकामव य हातेभारो गनव आमोग सदा त्ऩय यहेको 
छ । आमोगरे संिगधाभनक दावम्ि भनिावह गने रभभभा फढाएको सवरमताराई फहाना फनाएय आ्नो 
सािवजभनक उियदावम्ि य जिापदेवहताफाट ऩष्छने छुट कुनग ऩभन सािवजभनक ऩद धायण गयेको 
्मषतराई छगन । आगाभी ददनभा आ्नो कतव् म य षज्भेिायीराई आमोगरे अझ सघन य सशत ाऩभा 
फहन गनेछ । आभनागरयकको षच्ता य चासोराई के्रवि्दभुा याखी रटाचायभतु सभाज भनभावण, 
सशुासन रि व्न, आभथवक सभनुभत य साभाषजक ्मामको र्माबभूत गयाउने ददशाभा आमोग आगाभी ददनभा 
ठोस यणनीभतसवहत अषघ फ्ने रभतफ्ता सभेत जाहेय गदवछ । साथग रटाचायाऩी योगफाट सभाज य 

यारराई भतु गयी ससंु्कृत य सभनुत नेऩार भनभावणको अभबमानभा आमोगसやग सहकामव य साझेदायी 
रि व्न गनव आमोग सफगभा हाददवक अवऩर गदवछ ।  

ऩरय्छेद–९ 
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रभखु आमतु 

आमतुहा 

सषचि 
ऺेरीम कामावरमहा 

धनकुटा/हेटंडा/ऩोखया/सखेुत/ददऩामर 

स्ऩकव  कामावरमहा 
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फहस ऩगयिी 
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ऩनुयािेदन तथा 
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अष्तमाय द ुुऩमोग अनसु्धान आ
मोगक

ो ्िीकृ
त दयफ्दी                                           अनसूुची २

सषचि या.ऩ. विषशट रेणी

अराविभधक
तपव

राविभधक
तपव

अराविभधक
तपव

राविभधक
तपव

ज्भा
(क

)

रहयीतपव
ज्भा 
(ख

)

कुर ज्भा

सहसषचि 
िा सो 
सयह

उऩसषचि 
िा सो सयह

शाखा 
अभधकृ

त िा 
सो सयह

सहसषचि िा सो सयह

उऩसषचि िा सो सयह

शाखा अभधकृत िा सो सयह

रहयी उऩयीऺक

रहयी नामि उऩयीऺक

रभखु अनसु्धान अभधकृत

रहयी भनयीऺक

अनसु्धान अभधकृत

रहयी नामि भनयीऺक

ना.स.ु िा 
सो सयह

खरयदाय िा सो सयह

ना.स.ु िा सो सयह

खरयदाय िा सो सयह

रहयी नामि भहाभनयीऺक

रहयी िरय┌ उऩयीऺक

सेिा 
क

याय
ऩरु दयफ्दी

ज्भा (क
+ख

)

िरय┌ अनसु्धान सहामक

रहयी सहामक भनयीऺक

रहयी हि्दाय

रहयी जिान

रहयी कामावरम सहमोगी

ii



cf=j @)&@.&# ;fnsf] ah]6 Joj:yf 

lgsf;f vr{ lgsf;f dWo] lgsf;f gul/Psf] b'j}

s= a=lz=g+ @)^))!# - g]kfn ;/sf/ _ 9640000.00 8952779.45 8952779.45 687220.55 687220.55

v= a=lz=g+ @)^)!!# - g]kfn ;/sf/ _ 527278000.00 453931908.86 453931908.86 73346091.14 73346091.14

u= a=lz=g+ @)^!)!# - g]kfn ;/sf/ _ 91886000.00 46289151.80 46289151.80 45596848.20 45596848.20

8= cy{ ah]6 - g]kfn ;/sf/ _ 14939371.00 13663542.00 13663542.00 1275829.00

rfn' ah]6 hDDff 643743371.00 522837382.11 522837382.11 120905988.89 120905988.89

,s=k'FuLut vr{ a=lz=g+ @)^!)!$ - g]kfn ;/sf/ _ 376991741.00 207320259.95 207320259.95 169671481.05 169671481.05

k'FhLut ah]6 hDdf 376991741.00 207320259.95 207320259.95 169671481.05 169671481.05

rfn' / k'FhLut ;d]t s'n hDDff 1020735112.00 730157642.06 730157642.06 290577469.94 290577469.94

!=  /fh:jtkm{

12000118.12

cf=j @)&@.)&#sf] w/f}6L tkm{

   cf=j @)&@.)&# sf nflu lhDd]jf/L ;/]sf] w/f}6L 36570140.26

   @)&@ >fj0fb]lv @)&# cfiff9 d;fGt;Dd hDdf ePsf] w/f}6L 21431927.06

   @)&@ >fj0fb]lv @)&# cfiff9 d;fGt;Ddsf] lkmtf{ hDdf w/f}6L 12244399.00

 @)&# cfiff9 d;fGt;Ddsf] afFsL w/f}6L 45757668.32

!= s]Gb| Pj+ cGt/utsf !) sfof{nox?sf] w/f}6L 

clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u 

6+ufn, sf7df8f}+

ah]6

vr{ af+sL

jflif{s ljlgof]hg -yk ;d]t_

!=!  cfof]usf] s]Gb| tyf cGt/utsf sfof{notkm{sf] k|zf;lgs b:t'/, Gofos b:t'/, b08 hl/jfgf / hkmt, k|zf;lgs b08 

hl/jfgf hkmt, ;/sf/L ;fdfg laqmLsf] cfo ;d]t u/L hDdf ?=

cg';"rL – # 
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     अनसूुची-४ (क) 

आभथवक िषव २०७२/७३ भा आमोग य अ्तगवत कामावरमहाभा ऩयेका कुर उजयुीहाभ्मे वि्ततृ 
अनसु्धानका राभग अनसु्धान अभधकृत तोवकएको, कायफाहीका राभग रेखी ऩठाएको, रायष्बक 
अनसु्धानफाट ताभेरी बएको य आगाभी आभथवक िषवभा षज्भेिायी सयेको भहाशाखा एिं भनकामगत 
विियण : 
 

भहाशाखा 
 

भ्रारम/भनकाम 
 

ज्भा 
उजयुी 

(सं्मा) 
 

ज्भा 
पयौट    
(सं्मा) 

 

पयौटभ्मे  आगाभी िषवभा 
षज्भेिायी 

सयेको 
(सं्मा) 

वि्ततृ 
अनसु्धानभा  

गएको (सं्मा) 

रायष्बक 
अनसु्धानफाट 
ताभेरी (सं्मा) 

विविध कायफाही     
(सं्मा) 

! 

अथव 482 380 5 133 242 102 

बडभतक ऩूिावधाय तथा 
मातामात 

290 191 3 73 115 99 

ऊजाव 250 184 10 99 75 66 

गहृ 874 725 8 242 475 149 

सूचना तथा संचाय 

रविभध 
242 202 0 96 106 40 

भहाशाखा नं. १ को ज्भा 2138 1682 26 643 1013 456 

@ 

 

 

सहयी विकास 333 234 5 143 86 99 

िाषण्म तथा आऩूभतव 132 103 3 49 51 29 

भसंचाइ 97 65 1 44 20 32 

ऩययार 49 33 1 20 12 16 

यऺा 20 20 1 5 14 0 

भहाशाखा नं. २ को ज्भा 631 455 11 261 183 176 

# 

कृवष विकास 312 266 1 160 105 46 

बूभभसधुाय तथा 
्मि्था 

1026 642 22 411 209 384 

विऻान तथा रविभध 84 74 2 47 25 10 

िन तथा ब-ूसंयऺण 291 241 11 99 131 50 

भहाशाखा नं. ३ को ज्भा 1713 1223 36 717 470 490 

$ 

साभा्म रशासन 50 47 0 32 15 3 

भवहरा, फार 
फाभरका तथा 
सभाजक्माण 

183 157 0 55 102 26 

सं्कृभत, ऩमवटन तथा 
नागरयक उडमन 

347 269 16 94 159 78 



 
 

v 
 

भहाशाखा 
 

भ्रारम/भनकाम 
 

ज्भा 
उजयुी 

(सं्मा) 
 

ज्भा 
पयौट    
(सं्मा) 

 

पयौटभ्मे  आगाभी िषवभा 
षज्भेिायी 

सयेको 
(सं्मा) 

वि्ततृ 
अनसु्धानभा  

गएको (सं्मा) 

रायष्बक 
अनसु्धानफाट 
ताभेरी (सं्मा) 

विविध कायफाही     
(सं्मा) 

कानून, ्माम, 
संविधान सबा तथा 

संसदीम भाभभरा 
55 49 0 28 21 6 

मिुा तथा खेरकुद 73 47 1 16 30 26 

उयोग 197 175 5 69 101 22 

सहकायी तथा गरयफी 
भनिायण 

86 79 0 11 68 7 

रभ तथा योजगाय 189 156 3 56 97 33 

भहाशाखा नं. ४ को ज्भा 1180 979 25 361 593 201 

% ्िा््म 746 609 16 302 291 137 

 शाष्त तथा 
ऩनुभनवभावण 

14 11 0 3 8 3 

 यावरम मोजना आमोग 6 5 0 4 1 1 

 जनसं्मा तथा 
िाताियण 

26 11 0 3 8 15 

भहाशाखा नं. ५ को ज्भा 792 636 16 312 308 156 

^ यारऩभतको कामावरम 1 1 0 1 0 0 

 उऩ-यारऩभत कामावरम 0 0 0 0 0 0 

 रधानभ्री तथा 
भष्रऩरयष् 

34 32 0 15 17 2 

 नेऩार रटको 
कामावरम 

2 2 0 0 2 0 

 षशऺा भ्रारम 2100 1799 27 800 972 301 

भहाशाखा नं. ६ को ज्भा 2137 1834 27 816 991 303 

& सघीम भाभभरा तथा 
्थानीम विकास 

1544 1194 27 561 606 350 

 रोक सेिा आमोग 19 18 0 1 17 1 

 भनिावचन आमोग 1 1 0 1 0 0 

 भ.रे.ऩ.को कामावरम 8 8 0 7 1 0 



 
 

vi 
 

भहाशाखा 
 

भ्रारम/भनकाम 
 

ज्भा 
उजयुी 

(सं्मा) 
 

ज्भा 
पयौट    
(सं्मा) 

 

पयौटभ्मे  आगाभी िषवभा 
षज्भेिायी 

सयेको 
(सं्मा) 

वि्ततृ 
अनसु्धानभा  

गएको (सं्मा) 

रायष्बक 
अनसु्धानफाट 
ताभेरी (सं्मा) 

विविध कायफाही     
(सं्मा) 

 सािवजभनक खरयद 

अनगुभन कामावरम 
4 4 0 2 2 0 

 भहारेखा भनम्रक 

कामावरम 
9 9 0 5 4 0 

 यावरम भानि 

अभधकाय आमोग 
5 5 0 0 5 0 

 भहा्माभधिताको 
कामावरम 

2 2 0 0 2 0 

भहाशाखा नं. ७ को ज्भा 1592 1241 27 577 637 351 

* 

स्ऩषि भू्मांकन तथा 
विशेष अनसु्धान 

भहाशाखा 
2169 396 46 118 232 1773 

स्ऩषि भू्माकंन तथा विशेष 
अनसु्धान भहाशाखाको ज्भा 2169 396 46 118 232 1773 

( शगषऺक रभाणऩर 
छानभफन इकाई 

2592 1114 41 839 234 1478 

!) इजाजत छानभफन 
इकाई 

15 13 3 10 0 2 

!! ऩूिावचर ऺेरीम 
कामावरम धनकुटा 

1827 1373 18 1042 313 454 

!@ भ्मभाचर ऺेरीम 
कामावरम हेटंडा 

2083 1410 28 1167 215 673 

!# ऩषिभाचर ऺेरीम 
कामावरम ऩोखया 

2016 
1463 

 
60 1161 242 553 

!$ 
भ्मऩषिभाचर 
ऺेरीम कामावरम 

सखेुत 

2069 1683 32 1535 116 386 

!% 
सदूुय ऩषिभाचर 
ऺेरीम कामावरम 

ददऩामर 

1467 1043 28 991 24 424 

!^ 

आमोगको 
र्मामोषजत अभधकाय 

रमोग गने ३२ 
षज्रा रशासन 
कामावरमहा 

270 149 4 56 89 121 

 कुर ज्भा 24691 16694 428 10606 5660 7997 

 



वि्ततृ 
भा 

गएको 
सं्मा

ताभेरी 
सं्मा

अ्म 
कायफाही 

सं्मा

वि्ततृ भा 
गएको 
सं्मा

ताभेरी 
सं्मा

अ्म 
कायफाही 

सं्मा

वि्ततृ 
भा 

गएको 
सं्मा

ताभेरी 
सं्मा

अ्म 
कायिाही 

सं्मा

वि्ततृ 
भा 

गएको 
सं्मा

ताभेरी 
सं्मा

अ्म 
कायफाही
 सं्मा

वि्ततृ 
भा 

गएको 
सं्मा

ताभेरी 
सं्मा

अ्म 
कायफाही 

सं्मा

वि्ततृ 
भा 

गएको 
सं्मा

ताभेरी 
सं्मा

अ्म 
कायफाही 

सं्मा

१ यारऩभत 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२ उऩ-यारऩभत 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

३
रधानभ्री 

का.
0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0

४
रोक सेिा

आमोग
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1

५ भनिावचन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

६ भ.रे.ऩ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

७ या.मो.आ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

८ न.ेर.का. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

९ अथव 9 9 0 6 3 0 13 13 0 12 1 0 27 21 0 14 7 6 12 11 1 9 1 1 5 5 1 4 0 0 66 59 2 45 12 7

१० बडभतक 63 41 0 35 6 22 46 34 0 27 7 12 57 50 4 34 12 7 55 54 0 53 1 1 45 39 1 38 0 6 266 218 5 187 26 48

११ सहयी वि.भ. 42 34 2 27 5 8 33 22 0 20 2 11 71 51 5 39 7 20 63 45 0 39 6 18 51 30 0 29 1 21 260 182 7 154 21 78

१२ सहकायी 22 19 0 11 8 3 4 4 0 3 1 0 20 20 0 7 13 0 30 26 0 24 2 4 30 25 0 21 4 5 106 94 0 66 28 12

१३ िाषण्म भ. 6 5 0 5 0 1 2 1 0 1 0 1 7 7 1 2 4 0 10 8 0 8 0 2 2 2 0 2 0 0 27 23 1 18 4 4

१४
भहारेखा 

भन.का.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१५ यऺा भ. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

१६ फन तथा ब.ू 95 76 2 52 22 19 102 83 0 69 14 19 129 97 2 81 14 32 280 225 3 201 21 55 165 100 3 91 6 65 771 581 10 494 77 190

१७ कृवष वि.भ. 26 17 0 10 7 9 64 50 0 44 6 14 24 19 1 16 2 5 52 47 2 42 3 5 9 7 0 7 0 2 175 140 3 119 18 35

१८ विऻान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

१९ बभूभ सधुाय 144 116 2 96 18 28 143 119 0 114 5 24 116 94 5 80 9 22 79 59 2 51 6 20 74 58 0 54 4 16 556 446 9 395 42 110

२० गहृ 59 45 0 21 24 14 71 67 0 42 25 4 90 67 2 40 25 23 67 63 2 59 2 4 28 26 1 22 3 2 315 268 5 184 79 47

२१ ऩययार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२२ साभा्म र. 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 6 1 0

२३ भवहरा 7 7 0 6 1 0 4 2 0 2 0 2 5 1 0 1 0 4 13 8 0 6 2 5 4 4 0 3 1 0 33 22 0 18 4 11

२४ सं्कृभत 18 11 0 8 3 7 0 0 0 0 0 0 15 10 0 10 0 5 16 12 1 11 0 4 19 11 1 10 0 8 68 44 2 39 3 24

२५ काननु 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0

२६
मिुा तथा 
खेरकुद

1 1 0 1 0 0 5 4 0 4 0 1 7 5 0 5 0 2 10 7 1 5 1 3 4 3 0 3 0 1 27 20 1 18 1 7

२७ उयोग 15 14 1 10 3 1 42 35 0 27 8 7 12 11 0 11 0 1 15 15 0 14 1 0 10 10 0 10 0 0 94 85 1 72 12 9

२८
रभ तथा 
योजगाय

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 3 3 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 7 7 0 4 3 0

२९ शाष्त 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8 7 0 7 0 1 3 3 0 1 2 0 13 12 0 10 2 1

३० भसंचाइ 28 23 0 17 6 5 35 18 0 17 1 17 24 14 13 1 10 53 47 1 39 7 6 39 28 0 28 0 11 179 130 1 114 15 49

३१ उजाव 23 8 0 8 0 15 40 34 0 25 9 6 47 33 29 4 14 26 15 1 14 0 11 32 20 0 20 0 12 168 110 1 96 13 58

३२
सूचना तथा 

संचाय
11 10 0 9 1 1 2 2 0 1 1 0 7 5 0 3 2 2 24 21 0 19 2 3 4 4 0 4 0 0 48 42 0 36 6 6

३३
यावरम भानि 

अ.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

३४ ्िा््म 114 84 3 56 25 30 79 58 1 44 13 21 118 105 6 66 33 13 101 84 2 77 5 17 84 76 2 74 0 8 496 407 14 317 76 89

३५ षशऺा 731 564 6 418 140 167 775 461 3 401 57 314 748 499 17 427 55 249 708 550 4 503 43 158 609 415 16 397 2 194 3571 2489 46 2146 297 1082

३६
संघीम 
भाभभरा

393 272 2 230 40 121 613 394 24 308 62 219 469 338 17 279 42 131 440 372 12 348 12 68 200 132 2 129 1 68 2115 1508 57 1294 157 607

३७ खानेऩानी 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 1

३८ ऩशऩंुऺी 6 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 5 0 2

३९ आऩूभतव 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0

४०
जनसं्मा 

तथा 
3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0

४१ अ्म 2 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 16 10 0 2 8 6 0 0 0 0 0 0 49 44 1 43 0 5 69 57 1 46 10 12

1827 1373 18 1042 313 454 2083 1410 28 1167 215 673 2016 1463 60 1161 242 553 2069 1683 32 1535 116 386 1467 1043 28 991 24 424 9462 6972 166 5896 910 2490

ब ँकी 
उजुरीहू

ज्म  
उजुरी 
सं्य 

ज्म  
फ्यौट 

सं्य 

आ.ि. २०७२/७३ भा ऺेरीम कामावरमहाभा दताव बएका उजयुीहा तथा पयौटको विियण                                                                        अनसूुची ४(ख)

सफग ऺेरहाको कुर

ज्म  
उजुरी 
सं्य 

पयौट भ्मे

ब ँकी 
उजुरीहू

ज्म  
फ्यौट 

सं्य 

पयौट भ्मे

ब ँकी 
उजुरीहू

ऺेरीम कामावरम भ्मऩषिभाचर ऺेरीम कामावरम सदूुय ऩषिभाचर

पयौट भ्मे

ऺेरीम कामावरम ऩषिभाचर

ज्भा

ज्म  
उजुरी 
सं्य 

ज्म  
फ्यौट 

सं्य 

पयौट भ्मे

ब ँकी 
उजुरीहूर.सं.

ज्म  
फ्यौट 

सं्य 

पयौट भ्मे

ज्म  
फ्यौट 

सं्य 
ब ँकी 

उजुरीहू

ऺेरीम कामावरम ऩूिावचर ऺेरीम कामावरम भ्मभाचर

ब ँकी 
उजुरीहू

ज्म  
उजुरी 
सं्य 

ज्म  
उजुरी 
सं्य 

स्फष्धत 
भ्रारम

ज्म  
उजुरी 
सं्य 

ज्म  
फ्यौट 

सं्य 

पयौट भ्मे

vii
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अनसूुची-५ 

नेऩार याजऩर, ख्ड ६४, सं्मा ३४, बाग ४,  भभभत २०७१/९/२८ को सूचना अनसुाय अष्तमाय दुु ऩमोग 
अनसु्धान आमोगको र्मामोषजत अभधकाय रमोग गने षज्रा रशासन कामावरमहाफाट आ.ि.२०७२/७३ 
भा कायफाही बएका उजयुीहाको सं्मा्भक विियणः- 

भस.नं. षज्रा रशासन 

 कामावरमको नाभ 

ज्भा उजयुी 
 सं्मा 

पयौट  

सं्मा 
पयौट भ्मे  

फाやकी  
उजयुीहा 

ताभेरी  वि्ततृ 
अनसु्धानभा 
 गएको 

स्फष्धत  

भनकामभा 
 ऩठाएको 

ऩूिावचर विकास ऺरे  

१ ता्रेजङु 11 8 0 0 8 3 

२ ऩाやचथय 14 10 0 0 10 4 

३ संखिुासबा 21 15 0 0 15 6 

४ बोजऩयु 22 10 0 0 10 12 

५ सोरखुु्फ ु 26 18 0 0 18 8 

६ ओखरढुगा 8 0 0 0 0 8 

७ खोटाङ 14 4 0 0 4 10 

 भ्मभाचर विकास ऺरे  

८ धाददङ 0 0 0 0 0 0 

९ कारऩेराचोक 0 0 0 0 0 0 

१० भस्धुऩा्चोक 10 0 0 0 0 10 

११ निुाकोट 36 14 10 1 3 22 

१२ यसिुा 3 3 0 0 3 0 

 ऩषिभाचर विकास ऺरे  

१३ भनाङ 0 0 0 0 0 0 

१४ भु् ताङ 0 0 0 0 0 0 

१५ गोखाव 16 16 16 0 0 0 

१६ रभजङु 1 1 1 0 0 0 

१७ अघावखाやची 17 15 15 0 0 2 

१८ गु् भी  1 0 0 0 0 1 

 भ्मऩषिभाचर विकास ऺरे  

१९ हु् रा  6 4 0 0 4 2 

२० जु् रा 8 7 6 0 1 1 

२१ भगु ु 6 5 4 0 1 1 



 

ix 

 

२२ डो्ऩा 0 0 0 0 0 0 

२३ काभरकोट 3 1 0 0 1 2 

२४ जाजयकोट 27 14 2 3 9 13 

२५ ुकुभ 3 0 0 0 0 3 

२६ यो्ऩा 0 0 0 0 0 0 

२७ स्मान 2 2 0 0 2 0 

२८ ्मठुान 11 0 0 0 0 11 

 सदूुय ऩषिभाचर विकास ऺरे  

२९ फगतडी 0 0 0 0 0 0 

३० फझाङ 1 1 1 0 0 0 

३१ फाजयुा 3 1 1 0 0 2 

३२ अछाभ 0 0 0 0 0 0 

ज्भा 270 149 56 4 89 121 
 

 



x 

                                                                                                                             अनसूुची -6 

विभबन भ्रारम/भनकामहाको  वि्ततृ अनसु्धान बएका उजयुीहाको  अनसु्धानको ऺरे अनसुायको विियण 

भ्रारम/भनकाम 

झठुा  
शगषऺक 

 रभाणऩर 

सािवजभनक 

स्ऩषिको 
 हभन 

नो्सानी 

रयसित/घूस 

गगयकानूनी 
राब 

 िा हाभन 
ऩु्  माएको 

गगयकानूनी  
स्ऩषि 
आजवन 

याज्ि  

चहुािट 
विविध ज्भा 

रधानभ्री तथा 
भष्रऩरयष्को 

कामावरम 

0 1 0 0 0 0 0 1 

अथव 2 1 1 1 4 1 1 11 

बडभतक ऩूिावधाय 
तथा मातामात 

1 5 7 6 3 0 1 23 

सहयी विकास 0 8 2 6 2 0 0 18 

सहकायी तथा 
गरयफी भनिायण 

0 2 0 4 0 0 1 7 

िाषण्म 0 1 0 0 0 0 0 1 

िन तथा ब-ू
संयऺण 

0 16 5 19 5 0 3 48 

कृवष विकास 1 5 0 8 1 0 1 16 

बभूभसधुाय तथा 
्मि्था 

0 34 9 32 1 3 6 85 

गहृ 14 5 8 8 6 0 3 44 

ऩययार 0 0 0 1 0 0 0 1 

भवहरा,फारफाभरका 
तथा सभाज 

क्माण भ्रारम 

0 3 0 5 0 0 0 8 

सं्कृभत, ऩमवटन 
तथा नागरयक 

उड डमन 

2 5 0 6 1 0 1 15 

कानून, ्माम तथा 
संसदीम भाभभरा 

0 0 1 0 1 0 1 3 



xi 

भ्रारम/भनकाम 

झठुा  
शगषऺक 

 रभाणऩर 

सािवजभनक 

स्ऩषिको 
 हभन 

नो्सानी 

रयसित/घूस 

गगयकानूनी 
राब 

 िा हाभन 
ऩु्  माएको 

गगयकानूनी  
स्ऩषि 
आजवन 

याज्ि  

चहुािट 
विविध ज्भा 

मिुा तथा खेरकुद 0 3 0 2 0 0 0 5 

उयोग 1 4 0 2 2 1 2 12 

रभ तथा योजगाय 0 2 2 2 0 0 0 6 

भसंचाइ 0 4 2 5 2 0 0 13 

ऊजाव 2 4 1 4 5 0 0 16 

सूचना तथा संचाय 0 3 0 2 2 0 1 8 

्िा््म 2 21 1 16 7 0 0 47 

षशऺा 33 77 3 81 7 1 7 209 

संघीम भाभभरा 
तथा ्थानीम 

विकास 

2 52 15 43 2 3 3 120 

खानेऩानी तथा 
सयसपाइ 

1 4 1 4 1 0 2 13 

ऩशऩंुऺी विकास 0 2 0 1 0 0 0 3 

आऩूभतव 1 0 0 1 1 0 0 3 

नेऩार रटको 
कामावरम 

0 1 0 0 0 0 0 1 

अ्म 0 0 0 2 0 0 1 3 

ज्भा 62 263 58 261 53 9 34 740 

  

  



xii 

अनसूुची- ७ 

आ.ि.2072/73 भा विशेष अदारतभा दामय बएका विभबन रकृभतका भदुाहाको सं्मा 

 

 

 

अनसूुची- 8(क) 

आ.ि. 2072/73 भा विशेष अदारतभा दामय बएका विभबन रकृभतका भदुाहाभा भागदाफी भरइएको भफगो 
(ु. दस राखभा ) 

 

 

  

52 

11 7 
46 

23 2 3 
झठुा शगषऺक मो्मता 

गगयकाननुी राब िा हाभन  

गगयकाननुी स्ऩषि आजवन  

घूस रयसित  

सािवजभनक स्ऩषिको हाभन 
नो्सानी  
याजव चहुािट 

विविध  

गगयकाननुी राब िा 
हाभन 

50.4% 
गगयकाननुी स्ऩषि  

26.8% 

घूस रयसित  
0.5% 

याजव चहुािट 
0.6% 

सािवजभनक स्ऩषिको 
हाभन नो्सानी  

21.7% 

भागदाफी भरइएको कुर भफगोभा अनसु्धानको ऺेर अनसुायको अंश 



xiii 

अनसूुची -8(ख) 

विशेष अदारतफाट पग सरा बएका रटाचायस्फ्धी भदुाहाभा सपरताको रभतशत 

 

 

अनसूुची -8(ग) 

आ.ि.२०७२/७३ भा वि्ततृ अनसु्धानफाट बएको कायफाहीको विियण                 
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सप
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ो र
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विशेष 
अदारतफाट 
पग सरा बएका 
रटाचाय 
स्फ्धी  
भदुाभा 
सपरताको 
रभतशत 

आभथवक िषव 

भदुा दामय 144 

विबागीम  
कायफाही 52 

सझुाि 95 

ताभेरी 291 

रेखी ऩठाइएको 82 

अ्म 76 

वि्ततृ अनसु्धानफाट बएको कायफाही 



xiv 

अनसूुची -9(क) 

 आ.ि.२०७२/७३ भा रायष्बक छानभफनफाट बएको कायफाहीको विियण 

 

 

 

 

 अनसूुची -9(ख) 

     विगत ४ िषवको कुर उजयुी  पयौटको रिृषि 

 

 

 

2.6% 

63.5% 

13.1% 

20.8% 
वि्ततृ अनसु्धानभा गएको  

आमोगफाटग ताभेरी 

अ्म कामावरम/भहाशाखाभा 
रवेषत 
स्फष्धत भनकामभा 
आि्मक कायफाहीका राभग 
ऩठाएको  
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आ.ि.2071/72 

आ.ि.2072/73 



xv 

अनसूुची -10 

 

विभबन आभथवक िषवहाभा उजयुी दताव बएको सं्मा य पयौटको रिृषि 
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xvi 

अनसूुची -11 

आ.ि. 2072/73 भा  वि्ततृ अनसु्धानफाट विभबन कायफाहीभा बएका आमोगका भनणवमहाको  

भ्रारम/भनकामगत विियण 

भ्रारम/भनकाम 

भदुा  
दामय 

गने 

विबागीम  

कायफाहीको 
भसपारयस 

सचेत 

असरु 
उऩय 

 गने 

सझुाि 
्मानाकषवण 

गरयएको 
रेखी  

ऩठाइएको 
ताभेरी भु् तिी 

अथव 1 0 0 0 1 0 2 7 0 

बडभतक ऩूिावधाय 
तथा मातामात 

5 1 0 0 5 0 0 10 0 

सहयी विकास 3 3 0 1 5 0 2 4 2 

सहकायी तथा 
गरयफी भनिायण 

1 0 0 0 1 0 3 2 0 

िाषण्म 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

िन तथा ब-ूसंयऺण 7 5 0 2 6 2 6 16 4 

कृवष विकास 3 1 1 0 4 0 2 5 0 

बभूभसधुाय तथा 
्मि्था 

11 6 
 

0 13 0 11 26 10 

गहृ 25 0 1 1 1 0 2 12 0 

ऩययार 
 

0 0 0 0 0 0 1 0 

भवहरा,फारफाभरका 
तथा सभाज 
क्माण भ्रारम 

0 2 0 1 1 0 0 1 0 

सं्कृभत, ऩमवटन 
तथा नागरयक 
उड डमन 

1 0 0 0 4 0 1 10 0 

कानून, ्माम तथा 
संसदीम भाभभरा 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 

मिुा तथा खेरकुद 1 0 0 0 2 0 3 1 0 

उयोग 1 0 0 1 1 2 1 5 1 



xvii 

भ्रारम/भनकाम 

भदुा  
दामय 

गने 

विबागीम  

कायफाहीको 
भसपारयस 

सचेत 

असरु 
उऩय 

 गने 

सझुाि 
्मानाकषवण 

गरयएको 
रेखी  

ऩठाइएको 
ताभेरी भु् तिी 

रभ तथा योजगाय 2 1 1 0 2 0 2 1 0 

रधानभ्री  तथा 
भष्रऩरयष्को 
कामावरम 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

भसंचाइ 2 1 0 0 1 0 0 8 0 

ऊजाव 4 0 0 0 3 0 1 8 0 

सूचना तथा संचाय 0 0 0 0 1 0 0 7 0 

्िा््म 3 5 0 2 7 2 3 20 2 

षशऺा 46 12 0 5 22 1 28 93 3 

संघीम भाभभरा तथा 
्थानीम विकास 

25 13 1 6 8 1 14 46 1 

अ्म 0 1 0 0 1 
 

1 1 1 

खानेऩानी  तथा 
सयसपाइ 

1 1 0 0 4 0 0 4 1 

ऩशऩंुऺी  विकास 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

आऩूभतव 1 0 0 0 0 0 0 1 
 

नेऩार रटको 
कामावरम 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ज्भा 145 52 4 20 95 10 82 291 25 
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