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प्रततवेदनको सायाॊश 

 
1. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्धन गने उद्देश्मरे स्थापऩत 

सॊवैधातनक तनकाम हो । काठभाडौंको टॊगारख्स्थत आमोगको कामाधरमका साथै हयेक प्रदेशख्स्थत 
आमोगका कामाधरमहरूफाट पवकास तनभाधण, सेवाप्रवाह, याजस्व य सावधजतनक सम्ऩख्िसम्फन्धीका 
पवषमहरूभा जनताफाट उजयुी य सूचना प्राप्त गने, छानतफन तथा अनसुन्धान गने य भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणतपध  रख्ऺत आवश्मक कदभ चाल्ने काभ आमोगरे गरययहेको छ । आमोगका 
काभकायफाहीहरू नेऩारको सॊपवधान, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन २०४८,  भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन २०५९, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी २०५९ रगामत सम्फर्द् 
अन्म कानून, कामधपवतध, तनदेख्शका य आचायसॊपहताफाट तनदेख्शत छन ्। साथसाथै दीघधकारीन सोच य 
यणनीततको आधायभा दैतनक कामधसम्ऩादनका सदाचाय य सशुासनउन्भखु दण्डात्भक, तनयोधात्भक य 
प्रवर्द्धनात्भक कामधक्रभ सञ्चारनका रातग आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-२०१९) 
कामाधन्वमनभा ल्माइएको छ । 

2. सॊवैधातनक तनकामरे आपूरे गयेका काभ कायफाहीहरूको वापषधक प्रततवेदन सम्भाननीम याष्ट्रऩततसभऺ 
ऩेस गनुधऩने सॊपवधानको धाया २९४ भा बएको व्मवस्थाफभोख्जभ आमोगरे आतथधक वषध २०७४/७५ 
भा सम्ऩादन गयेका कामधहरूको पववयण सभावेश गयी प्रस्ततु अठ्ठाइसौं प्रततवेदन ऩेस गरयएको छ । 
प्रततवेदन अवतधभा आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान य अतबमोजनका साथै तनयोधात्भक, प्रवर्द्धनात्भक य 
सॊस्थागत सदुृढीकयणका कामधहरू बए/गयेका छन ् । मस आतथधक वषधभा सावधजतनक 
ऩदातधकायी/कभधचायीरे गयेका भ्रष्टाचायजन्म कामधउऩय प्रायख्म्बक छानतफन एवॊ पवस्ततृ अनसुन्धान 
गयेऩतछ पवशेष अदारतभा भदु्दा दामय गने, सम्फख्न्धत तनकामभा आवश्मक कायफाहीका रातग सझुाव 
रेखी ऩठाउने तथा तथ्महीन य प्रभाणपवहीन उजयुी ताभेरीभा याख्न ेतनणधमहरू बएका छन ्। 

3. आतथधक वषध २०७४।७५ भा आमोगभा १३,०१३ य भातहत कामाधरमहरूभा ६,४७५ सभेत गयी 
कुर १९,४८८ उजयुीहरू पवतबन्न भाध्मभफाट प्राप्त बएका तथए, जसभध्मे ७,७१९ उजयुीहरू आतथधक 
वषध २०७३/७४ फाट ख्जम्भेवायी सयेय आएका य ११,७६९ उजयुीहरू आतथधक वषध २०७४।७५ 
भा थऩ बएका तथए।  

4. आतथधक वषध २०७४/७५ भा कुर १९,४८८ उजयुीभध्मे १२,४०० उजयुी पर्छ्यौट बएका छन,् 
जसभध्मे ६,४५८ उजयुी प्रायख्म्बक छानतफनफाट ताभेरीभा याख्खएको छ बने २६२ उजयुी 
सझुावसपहत ताभेरीभा ऩठाइएको छ। त्मस्तै, ५४६ वटा उजयुीउऩय पवस्ततृ अनसुन्धान गने तनणधम 
बएको छ बने ५,१३४ उजयुीउऩय अन्म आवश्मक कायफाही बएका छन ्। मसयी कुर १२,४०० 
उजयुी पर्छ्यौट बई फाॉकी यहेका ७,०८८ उजयुीहरू बने आतथधक वषध २०७५।७६ भा सयेका छन ्
। 

5. आतथधक वषध २०७४।७५ भा पवतबन्न भन्रारमगत उजयुीहरूको सॊतमा हेदाध ख्शऺा ऺेरसॉग सम्फख्न्धत 
उजयुी १८.३२ प्रततशत, सॊघीम भातभरासॉग सम्फख्न्धत उजयुी १८.०२ प्रततशत, बतूभसम्फन्धी उजयुी 
६.४८ प्रततशत, वनसॉग सम्फख्न्धत उजयुी ४.४८ प्रततशत, स्वास्थ्म सेवासॉग सम्फख्न्धत उजयुी ४.३७ 
प्रततशत, गहृ प्रशासनसम्फन्धी उजयुी ४.१३ प्रततशत, बौततक ऩूवाधधाय तथा मातामाततपध  २.८२ 
प्रततशत, अथध भन्रारमतपध  २.५९ प्रततशत य अन्म तनकाम/ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुी ३८.८ प्रततशत 
यहेका छन ्।   
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6. मस आतथधक वषधभा आमोगफाट १९४ वटा भदु्दा पवशेष अदारतभा दताध गने तनणधम बएको छ, 
जसभध्मे  घसु (रयसवत) भा ९७, नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩरतपध  ६४, सावधजतनक सम्ऩख्िको हातन 
नोक्सानीतपध  १३, गैयकानूनी राब हातनतपध  ८, याजस्व पहनातभनातपध  ५,  गैयकानूनी सम्ऩख्ि 
आजधनतपध  ४ य अन्म पवषमहरूभा ३  वटा भदु्दा यहेका छन ्। उख्ल्रख्खत भदु्दाहरूभा कुर ४२६ 
जना व्मख्िराई प्रततवादी फनाई रु.40,५५,५९,२६2।16 तफगो भागदाफी तरइएको छ।  

7. आतथधक वषध २०७४।७५ भा सेवाग्राहीहरूको घसु रयसवतसम्फन्धी उजयुीका आधायभा गरयएका ९७  
वटा यङ्गेहात कायफाहीहरूभा सहसख्चवदेख्ख सहामकस्तयसम्भका १५४ जना याष्ट्रसेवक तथा अन्म 
व्मख्िहरूराई 

तनमन्रणभा तरई अनसुन्धान एवॊ अतबमोजन गरयएको छ ।  

8. पवस्ततृ अनसुन्धानऩतछ आमोगको तनणधमानसुाय सम्फर्द् तनकामहरूराई सझुाव ददइएको सॊतमा ४५ य 
पवतबन्न कायफाहीका रातग रेखी ऩठाएको सॊतमा ६४ यहेको छ । पवस्ततृ अनसुन्धानऩश्चात २०२ 
उजयुी ताभेरी य १० वटा उजयुी भलु्तफीभा याख्खएका छन ्। 

9. आमोगफाट पवगतभा पवशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथधक वषध २०७४।७५ भा 
१७४ वटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ । पैसरा प्राप्त बएका भदु्दाहरूभा ६७.८२ प्रततशत 
भदु्दाहरूभा आमोगराई सपरता प्राप्त बएको छ । आमोगफाट ६८ वटा पैसराउऩय सवोच्च 
अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएको छ । 

10. आमोगरे पवगत वषधहरूभा सम्फख्न्धत व्मख्िहरूफाट असरुउऩय हनु गयेको तनणधमहरू सभेतको 
कामाधन्वमनफाट प्रततवेदन अवतधभा रु.१६,१३,१३,१७९।९६ असरुउऩय बएको छ । आमोगफाट 
पवगतभा बएका तनणधमहरूको कामाधन्वमनफाट मस आतथधक वषधभा तयाईको ४१० तफघा १३ कठ्ठा 
१२ धयु तथा ऩहाडको ५३ योऩनी ६ आना जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बएको छ  

11. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) फभोख्जभ 
भ्रष्टाचाय योकथाभ तथा सचेतना अतबवपृर्द्का रातग आमोगरे सञ्चारन गयेका तनयोधात्भक एवॊ 
प्रवर्द्धनात्भक कामधक्रभहरूभध्मे पवद्यारमहरूभा सञ्चारन गरयएका ११९ वटा साभदुापमक ख्शऺा 
कामधक्रभहरूभा ११,९९० जना पवद्याथॉ तथा ख्शऺकहरूको सहबातगता यहेको तथमो बन े
सयोकायवारासॉगको ८७ वटा अन्तपक्रध मा कामधक्रभहरूभा ८६९९ जना व्मख्िहरूको सहबातगता तथमो 
। मस्तै, सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमसॉगको सहकामधभा ७५३ वटै स्थानीम तहका 
प्रभखु ऩदातधकायीहरू (प्रभखु/उऩप्रभखु/प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत) राई भ्रष् टाचाय तनमन्रण य 
सशुासनसम्फन्धी अतबभखुीकयण गरयएको तथमो ।  

12. आमोगभा कामधयत कभधचायीहरूको अनसुन्धान तथा अतबमोजन ऺभता अतबवृपर्द्का रातग आतथधक वषध 
२०७४।७५ भा सञ्चातरत वैदेख्शक तातरभ, प्रख्शऺण रगामतका कामधक्रभहरूभा १२२ जना य 
आमोगभा सञ्चारन गरयएका ६ वटा अनसुन्धानात्भक तातरभहरूभा १७९ जना आमोगका 
कभधचायीहरूको सहबातगता यहेको तथमो ।  
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13. आतथधक वषध २०७४।७५ भा आमोगफाट भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग गरयएका अध्ममन तथा 
पवकाससम्फन्धी कामधहरूभा सेवाग्राही अनबुतूत सवेऺण य यणनीततको भध्मावतध भूल्माॊकन प्रभखु यहेका 
छन ् । भ्रष् टाचाय हनुे सम्बाव्म ऺेरहरू ऩपहचान गयी भ्रष् टाचाय तनमन्रण गने उद्देश्मरे नेऩारभा 
भ्रष् टाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण गरयएको छ । आमोगको सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी भरुकुको सॊघीम सॊयचनासॉग तादात्म्मता कामभ हनुे गयी आमोगको सॊगठन 
सदुृढीकयण गरयएको छ । सयोकायवारा तनकाम तथा पवऻहरूको यामसझुावसभेतका आधायभा 
आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-२०१९) को भध्मावतध भूल्माॊकन गरयएको छ । 
भूल्माॊकनफाट प्राप्त सझुावसभेतका आधायभा आमोगको आगाभी यणनीतत तजुधभा गयी कामाधन्वमन गने 
रक्ष्म तरइएको छ ।  

14. आतथधक वषध २०७४।७५ भा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको पवश्लषेण गदाध भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनरे 
ऩरयबापषत गयेका रयसवत तरने ददने, याजस्व चहुावट गने, सावधजतनक सम्ऩख्ि पहनातभना, हातन 
नोक्सानी वा दरुुऩमोग गने, सयकायी/सावधजतनक जग्गा व्मख्िको नाभभा दताध गने, गैयकानूनी राब 
वा हातन ऩरु् माउने, झठुा पववयण (शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नागरयकता, तसपारयसऩर) ऩेस 
गने, ऐनकानूनको ऩरयऩारना नगने, गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्ि आजधन गने, नीततगत भ्रष्टाचाय गने 
जस्ता भ्रष्टाचायका प्रवृख्िहरूको ऩनुयावृख्ि बएको देख्खन्छ । भतुम रूऩभा सावधजतनक ऩद धायण 
गयेका व्मख्िरे गने भ्रष्टाचाय आतथधक रेनदेनसॉग गाॉतसएको पवषम बएकोरे सयकायी ढुकुटीभा यकभ 
प्राप्त गने य सयकायी कोषफाट खचध गने दवैु अवस्थाभा भ्रष्टाचाय गने प्रवृख्ि पवद्यभान छ । 

15. आमोगको सॊस्थागत तथा कभधचायीहरूको व्मावसापमक ऺभता अतबवपृर्द् गयी नीतत य ऩर्द्ततका 
आधायभा कामधसम्ऩादन गदै पवद्यभान भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िहरूको तनमन्रण गयी आमोगप्रततको जनताको 
अऩेऺाराई सम्फोधन गनुध आमोगको प्रभखु चनुौती हो । आमोगका साभ ु आमोगको ख्जम्भेवायी, 
अतधकाय य बतूभका सफर फनाई भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनुध, भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग आमोगका तनणधम 
तथा सझुावहरूको कामाधन्वमन सतुनख्श्चत गनुध, भ्रष्टाचायपवरुर्द् नतेतृ्व तहको प्रततफर्द्ता हातसर गनुध, 
आत्भकेख्न्ित सोच य भ्रष्टाचायप्रतत सपहष्ण ुसाभाख्जक व्मवहायभा सधुाय ल्माउन सचेतना अतबवृपर्द् गनुध 
जस्ता चनुौतीहरू प्रफर रूऩभा यहेका छन ्। 

16. भ्रष्टाचायजन्म चनुौतीहरूको साभना गनध आमोगफाट सम्ऩादन हनुे हयेक कामधहरू स्वतन्र य तनष्ऩऺ 
रूऩभा कामधसम्ऩादन गनध आग्रह, ऩूवाधग्रह, दफाफ य प्रबावभिु फनाइने सॊस्थागत सधुायका कामधददशा 
अवरम्फन गरयएको छ, जसअनसुाय अनसुन्धान, तहपककात य अतबमोजन कामधराई तथ्म य प्रभाणभा 
आधारयत फनाउनका रातग कामधसञ्चारन कामधपवतध, भाऩदण्ड य आधायहरूको पवकास गने कामध 
बइयहेको छ । भ्रष्टाचायजन्म कामधउऩयका उजयुीहरूको कुशर अनसुन्धानका रातग साइफय पयेख्न्सक 
ल्माफ, इख्ितनमरयङ ल्माफ य अपपस अटोभेसनजस्ता प्रपवतधको प्रमोगराई फढावा ददइएको छ । 
आमोगफाट नीतत, प्रपवतध, कामधपवतध य कामधशैरीभा क्रतभक सधुाय गयी जनताका गनुासा य उजयुीको 
तछटोछरयतो सनुवुाइ गने एवॊ सदाचाय य सशुासन प्रवर्द्धन गने प्रमास गरयएको छ ।  

17. नीततगत, कामधपवतधगत य प्रपवतधगत सधुायका कामधहरूराई तनयन्तयता ददॉदै आमोगरे आगाभी ददनभा 
भूरत: प्रबावकायी अनसुन्धान य अतबमोजन, जनचेतना अतबवृपर्द्, सॊस्थागत सधुाय य भानव सॊसाधन 
व्मवस्थाऩनको कामधभा जोड ददने कामधददशा अवरम्फन गयेको छ । 
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18. प्रबावकायी अनसुन्धानका रातग अनसुन्धानऩूवधको अध्ममन/पवश्लषेण, अनसुन्धानको क्रभभा गरयने 
प्रभाण सॊकरन य अनसुन्धानऩश्चातको अतबमोजनका कामधहरूराई प्रबावकायी फनाउनेतपध  जोड 
ददइएको छ । अनसुन्धानसॉग सम्फख्न्धत स्ऩष्ट नीतत, कामधपवतध, तनदेख्शका य ददग्दशधन तजुधभा गने, 
अनसुन्धानभा सहजताका रातग आधतुनक प्रपवतधको प्रमोग फढाउने तथा कामधपवतध य प्रपवतधको सही 
उऩमोगका रातग कभधचायीहरूको ऺभता अतबवपृर्द् गने कामध आमोगको प्राथतभकताभा यहेका छन ्। 
आगाभी ददनभा कामधपवतध, प्रपवतध य ऺभता अतबवृपर्द्का तीनवटै ऩऺराई अझै प्रबावकायी रूऩभा 
कामाधन्वमन गने कामधददशा आमोगरे तरएको छ ।  

19. दण्डात्भक यणनीतत अन्तगधत गरयने अनसुन्धान य अतबमोजनफाट भार ऩूणधरूऩभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण 
सम्बव नबएकोरे तनयोधात्भक कामधक्रभहरू सञ्चारन गयी भ्रष्टाचाय योकथाभ गने य प्रवर्द्धनात्भक 
कामधक्रभहरू भापध त ् सचेतना अतबवपृर्द् गने कामधभा जोड ददने कामधददशा अवरम्फन गरयनेछ । 
आमोगफाट स्वीकृत "भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्धनात्भक तथा तनयोधात्भक कामधसम्फन्धी 
अवधायणाऩर, २०७४" क्रभश: कामाधन्वमन गदै रतगनछे ।  

20. आमोगको सॊवैधातनक ख्जम्भेवायी य काभ कतधव्मराई प्रबावकायी रूऩभा तनवाधह गनधभा सहमोग 
ऩरु् माउनका रातग आमोग य भातहत कामाधरमहरूको सॊस्थागत सदुृढीकयण गने, स्वचातरत कामाधरम 
सञ्चारन प्रणारीको पवकास गने, प्रबावकायी सॊस्थागत स्भयण य अतबरेख व्मवस्थाऩन गने, आचयण य 
कामधशैरीभा सधुाय गने ऩऺभा जोड ददइनेछ ।  

21. सशुासन प्रवर्द्धन गने कामधभा आमोगको प्रमासका साथसाथै पवतबन्न भन्रारम, पवबाग य सयकायी 
तनकामहरूको प्रततफर्द्ता य पक्रमाशीरता जरुयी छ । भ्रष्टाचायजन्म पक्रमाकराऩराई तनरुत्सापहत एवॊ 
सशुासन य सदाचाय ऩर्द्ततराई प्रवर्द्धन गयी भरुकुभा ददगो शाख्न्त, पवकास य सभपृर्द् हातसर गनध 
प्रततवेदन भापध त ्नेऩार सयकायराई सधुायात्भक सझुावहरू ददइएको छ । 

22. सशुासनसम्फन्धी याज्मका नीतत य प्राथतभकताको कामाधन्वमनप्रतत ऩूणध प्रततफर्द् यही सॊवैधातनक 
गरयभाराई उचो यातदै स्वतन्र य तनष्ऩऺ कामधसम्ऩादन गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनुध आमोगको 
सवोऩयी उद्देश्म हो । सफै सयोकायवाराको सहकामधभा भारै भ्रष्टाचायभातथ तनभधभ प्रहाय गयी सशुासन 
य सभपृर्द् हातसर गनध सपकने हुॉदा आमोगरे सयकायी, गैयसयकायी य तनजी ऺेर तथा नागरयक 
सभाजरगामत सफैको सहमोगको अऩेऺा गयेको छ । सशुासन य सदाचायराई नीतत, कानून य 
फोरीवचनका साथै कामधव्मवहाय य जीवनशैरीभा सभेत रूऩान्तयण गनध सपकएभा भार सदाचायमिु 
सॊस्कृततको पवकास हनु सक्दछ । मस ददशाभा सद् बाव, सहमोग य सहकामधका रातग आमोग सफै 
सयोकायवारा तनकाम, प्रफरु्द् वगध, सञ्चाय जगत य जनसभदुामभा आग्रह गदधछ । 
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१.१ र्वषम प्रवेश : 
 भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गने उद्देश्मरे सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा र्व.सॊ. २०४७ सार भाघ 

२८ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको स्थाऩना बएको हो । नेऩारको सॊर्वधानको भभिअनसुाय 
भ्रद्शाचाययर्हत भरुकुको रूऩभा नेऩारराई स्थार्ऩत गने दूयदृर्द्शसर्हत साविजतनक ऺेरभा यहेको भ्रद्शाचायको 
तनमन्रणफाट कानूनको शासन य सशुासनभा अतबवरृ्र्द् गने ऩरयरक्ष्म एवभ ् प्रवर्द्िनात्भक, तनयोधात्भक य 
दण्डात्भक यणनीततराई अॊगीकाय गयी आमोगफाट भ्रद्शाचाय तनमन्रणसम्फन्धी काभकायफाहीहरू हुॉदै आएका  
छन ्। सॊवैधातनक व्मवस्था अनरुूऩ आमोगफाट वषिबरय सम्ऩादन गरयएका काभकायफाहीहरूको वार्षिक प्रततवेदन 
तमाय गयी सम्भाननीम याद्सऩततज्मूसभऺ ऩेस गने कामिसभेत हुॉदै आएको छ । मसै तसरतसराभा आतथिक वषि 
२०७४।७५ भा आमोगफाट बए गयेका प्रभखु काभकायफाहीहरूको र्ववयण सभावेश गयी मो वार्षिक प्रततवेदन 
तमाय गरयएको हो । आमोगका काभकायफाहीसॉग सम्फख्न्धत सॊवैधातनक, कानूनी एवभ ् साॊगठतनक व्मवस्था 
रगामतका आधायबतू ऩऺहरूको सॊख्ऺद्ऱ जानकायी य प्रततवेदन अवतधतबर बए गयेका काभकायफाहीको 
सॊतमात्भक र्ववयण प्रततवेदनको प्रायख्म्बक ऩरयच्छेदहरूभा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

१.२ आमोगको गठन तथा काभ, कतिव्म य अतधकायसम्फन्धी सॊवैधातनक व्मवस्था : 
 नेऩारको सॊर्वधानको बाग २१ धाया २३८ भा सॊवैधातनक तनकामको रूऩभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 

आमोग गठनको व्मवस्था गरयएको छ बने धाया २३९ भा आमोगको काभ, कतिव्म य अतधकाय स्ऩद्श उल्रेख 
गरयएको छ । जसअनसुाय साविजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे “भ्रद्शाचाय” गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग 
गयेको सम्फन्धभा आमोगरे कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भदु्दा दामय गनि सक्न े
व्मवस्था यहेको छ । त्मसैगयी सॊर्वधानको धाया २९३ भा सॊवैधातनक तनकामको काभकायफाहीको अनगुभन 
सॊसदीम सतभततफाट हनुे व्मवस्था यहेको छ बने धाया २९४ भा आमोगको वार्षिक प्रततवेदन याद्सऩतत सभऺ 
फझुाउने व्मवस्था यहेको छ । 

१.२.१ आमोगको गठन : 
नेऩारको सॊर्वधानको बाग २१ धाया २३८ भा आमोगको गठन सम्फन्धभा देहामफभोख्जभ व्मवस्था यहेको छ 
:- 
(१) नेऩारभा एक अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग यहनेछ जसभा प्रभखु आमिु य अन्म चाय जना 

आमिुहरू यहनेछन ् । प्रभखु आमिुरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको अध्मऺ बई काभ 
गनेछ ।  

(२) याद्सऩततरे सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयसभा प्रभखु आमिु य आमिुको तनमखु्ि गनेछ ।  
(३) प्रभखु आमिु य आमिुको ऩदावतध तनमखु्िको तभततरे छ वषिको हनुेछ ।  
(४) उऩधाया (३) भा जनुसकैु कुया रेख्खएको बए ताऩतन देहामको कुनै अवस्थाभा प्रभखु आमिु वा 

आमिुको ऩद रयि हनुेछ :- 
 (क) तनजरे याद्सऩततसभऺ तरख्खत याजीनाभा ददएभा,  
 (ख) तनजको उभेय ऩैसठ्ठी वषि ऩूया बएभा,  
 (ग) तनजका र्वरुर्द् धाया १०१ फभोख्जभ भहातबमोगको प्रस्ताव ऩारयत बएभा,  

(घ) शायीरयक वा भानतसक अस्वस्थताको कायण सेवाभा यही कामि सम्ऩादन गनि असभथि यहेको बनी 
सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयसभा याद्सऩततरे ऩदभिु गयेभा,  

 (ङ) तनजको भतृ्म ुबएभा ।  
(५) उऩधाया (२) फभोख्जभ तनमिु प्रभखु आमिु तथा आमिुको ऩनु् तनमखु्ि हनु सक्ने छैन ।  

ऩरयच्छेद– १ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऩरयचम  
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 तय आमिुराई प्रभखु आमिुको ऩदभा तनमखु्ि गनि सर्कनछे य त्मस्तो आमिु प्रभखु आमिुको ऩदभा 
तनमिु बएभा तनजको ऩदावतध गणना गदाि आमिु बएको अवतधराई सभेत जोडी गणना गरयनछे ।  

(६) देहामको मोग्मता बएको व्मख्ि अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको प्रभखु आमिु वा आमिुको 
ऩदभा तनमखु्िका रातग मोग्म हनुेछ :- 
(क) भान्मताप्राद्ऱ र्वद्वर्वद्यारमफाट स्नातक उऩातध प्राद्ऱ गयेको,  
(ख) तनमखु्ि हुॉदाका फखत कुनै याजनीततक दरको सदस्म नयहेको,   
(ग) रेखा, याजस्व, इख्न्जतनमरयङ, कानून, र्वकास वा अनसुन्धानको ऺेरभा कम्तीभा फीस वषि काभ गयी 

अनबुव य तमातत प्राद्ऱ गयेको,  
(घ) ऩैतारीस वषि उभेय ऩूया बएको, य  
(ङ) उच्च नैततक चरयर बएको ।  

(७) प्रभखु आमिु य आमिुको ऩारयश्रतभक य सेवाका सति सॊघीम कानूनफभोख्जभ हनुेछ । प्रभखु आमिु य 
आमिु आफ्नो ऩदभा फहार यहेसम्भ तनजराई भकाि ऩने गयी ऩारयश्रतभक य सेवाका सति ऩरयवतिन गरयने 
छैन ।  

 तय चयभ आतथिक र्वशृ्रॊखरताका कायण सॊकटकार घोषणा बएको अवस्थाभा मो व्मवस्था रागू हनुे  
छैन ।  

(८) प्रभखु आमिु वा आमिु बइसकेको व्मख्ि अन्म सयकायी सेवाभा तनमखु्िका रातग ग्राह्य हनुे छैन ।  
 तय कुनै याजनीततक ऩदभा वा कुनै र्वषमको अनसुन्धान, जाॉचफझु वा छानतफन गने वा कुनै र्वषमको अध्ममन 

वा अन्वेषण गयी याम, भन्तव्म वा तसपारयस ऩेस गने कुनै ऩदभा तनमिु बई काभ गनि मस उऩधायाभा 
रेख्खएको कुनै कुयारे फाधा ऩरु् माएको भातनने छैन ।  
१.२.२  आमोगको काभ, कतिव्म य अतधकाय : 
नेऩारको सॊर्वधानको बाग २१ को धाया २३९ भा आमोगको काभ, कतिव्म य अतधकायका सम्फन्धभा 
देहामफभोख्जभ व्मवस्था गरयएको छ :- 
(१)  कुनै साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे भ्रद्शाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गनि वा गयाउन सक्नेछ ।  
 तय मस सॊर्वधानभा छुटै्ट व्मवस्था बएको ऩदातधकायी य अन्म कानूनरे छुटै्ट र्वशेष व्मवस्था गयेको 

ऩदातधकायीको हकभा मो उऩधाया रागू हनुे छैन ।  
(२) धाया १०१ फभोख्जभ भहातबमोग प्रस्ताव ऩारयत बई ऩदभिु हनुे व्मख्ि, न्माम ऩरयषदफाट ऩदभिु हनुे 

न्मामाधीश य सैतनक ऐनफभोख्जभ कायफाही हनुे व्मख्िका हकभा तनज ऩदभिु बइसकेऩतछ सॊघीम 
कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गनि वा गयाउन सर्कनेछ ।  

(३) उऩधाया (१) वा (२) फभोख्जभ बएको अनसुन्धानफाट साविजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे 
कानूनफभोख्जभ भ्रद्शाचाय भातनने कुनै काभ गयेको देख्खएभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे 
त्मस्तो व्मख्ि य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मख्ि उऩय कानूनफभोख्जभ अतधकाय प्राद्ऱ अदारतभा 
भदु्दा दामय गनि वा गयाउन सक्नेछ ।   

(४) उऩधाया (१) वा (२) फभोख्जभ बएको अनसुन्धानफाट साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िको काभ 
कायफाही अन्म अतधकायी वा तनकामको अतधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृततको देख्खएभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत अतधकायी वा तनकामसभऺ 
रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

(५) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे अनसुन्धान गने वा भदु्दा चराउने आफ्नो काभ, कतिव्म य 
अतधकायभध्मे कुनै काभ, कतिव्म य अतधकाय प्रभखु आमिु, कुनै आमिु वा नेऩार सयकायको अतधकृत 
कभिचायीराई तोर्कएको सतिको अधीनभा यही प्रमोग तथा ऩारन गने गयी प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ ।  

(६) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको अन्म काभ, कतिव्म य अतधकाय तथा कामिर्वतध सॊघीम 
कानूनफभोख्जभ हनुेछ ।   
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१.२.३  सॊवैधातनक तनकामको काभकायफाहीको अनगुभन तथा वार्षिक प्रततवेदन  

सॊवैधातनक तनकामको काभ कायफाहीको अनगुभन : 
नेऩारको सॊर्वधानको बाग २१ को धाया २९३ भा सॊवैधातनक तनकामको काभ कायफाहीको अनगुभन 
सम्फन्धभा देहामफभोख्जभ व्मवस्था गरयएको छ :- 
सॊवैधातनक तनकामका प्रभखु य ऩदातधकायी सॊघीम सॊसदप्रतत उत्तयदामी य जवापदेही यहनऩुनेछ ।  
प्रतततनतधसबाका सतभततरे यार्द्सम भानव अतधकाय आमोग फाहेकका अन्म सॊवैधातनक तनकामको प्रततवेदन 
रगामतका काभकायफाहीको अनगुभन य भूल्माॊकन गयी आवश्मक तनदेशन वा याम सल्राह ददन सक्नेछ ।  
सॊवैधातनक तनकामको वार्षिक प्रततवेदन : सॊर्वधानको धाया २९४ फभोख्जभ "(१) मस सॊर्वधानफभोख्जभका 
सॊवैधातनक तनकामरे आपूरे गयेको काभकायफाहीको वार्षिक प्रततवेदन याद्सऩततसभऺ ऩेस गनेछ य याद्सऩततरे 
प्रधानभन्री भापि त त्मस्तो प्रततवेदन सॊघीम सॊसदसभऺ ऩेस गनि रगाउनेछ ।  
(२)  उऩधाया (१) फभोख्जभको वार्षिक प्रततवेदनभा खरुाउनऩुने कुयाहरू सॊघीम कानूनफभोख्जभ हनुेछ ।  
(३) उऩधाया (१) भा जनुसकैु कुया रेख्खएको बए ताऩतन सॊवैधातनक तनकामरे प्रत्मेक प्रदेशको 
काभकायफाहीको सम्फन्धभा अरग अरग प्रततवेदन तमाय गयी प्रदेश प्रभखुसभऺ ऩेस गनि सक्नेछ ।" 

1.3 आमोगको काभसॉग सम्फख्न्धत भतुम कानूनहरू एवॊ आमोगराई कानूनद्राया प्रदत्त अतधकायहरू : 
 १.३.1 आमोगको काभसॉग सम्फख्न्धत भतुम कानूनहरू : 

 आमोगका काभ, कतिव्म य अतधकाय देहामफभोख्जभका कानूनद्राया व्मवख्स्थत गरयएका छन ्:  
 नेऩारको सॊर्वधान, 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४8,  
 भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९, 

 र्वशेष अदारत ऐन, २०५९, 

 सयकायी भदु्दासम्फन्धी ऐन, २०४९, 

 प्रभाण ऐन, 2031 रगामत अनसुन्धानसॉग सम्फख्न्धत अन्म कानूनहरू, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिर्वतध, २०७३, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, ऩदातधकायी एवॊ कभिचायीहरूको आचायसॊर्हता  २०७३, 

 अनसुन्धानसम्फन्धी तनदेख्शकाहरू । 

   1.3.2 आमोगराई कानूनद्राया प्रदत्त अतधकायहरू 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ अनसुाय साविजतनक ऩदधायण गयेको कुनै व्मख्िरे 
अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेभा कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन गने व्मवस्था यहेको छ । 
आमोगरे आफ्नो कतिव्म तनवािहको क्रभभा देहामका अतधकाय प्रमोग गनि ऩाउने कानूनी प्रावधान छ : 
 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको कुनै व्मख्िरे कुनै प्रभाण रोऩ वा नास गनि सक्न े वा 

आमोगको काभकायफाहीभा फाधा व्मवधान वा प्रततकूर प्रबाव ऩानि सक्न ेऩमािद्ऱ कायण बएभा आमोगरे 
तनजराई प्रचतरत कानूनफभोख्जभ थनुवुा ऩजुॉ ददई थनुाभा याख्न े। 

 कुनै कामािरम वा कुनै व्मख्िको साथभा यहेको सम्फर्द् तभतसर वा प्रभाणको तरखत ऩेस गनि आदेश  
ददने ।  

 अख्ततमाय दरुुऩमोगको आयोर्ऩत वा सम्फर्द् तथ्महरूको जानकायी बएको व्मख्िराई उऩख्स्थत गयाई 
सोधऩछु गने, फमान तरने वा आवश्मकता अनसुाय फन्द सवार जायी गने ।  

 फमान तरइसकेऩतछ खोजेको फखत हाख्जय हनुे कागज गयाई छाड्ने वा तारयखभा याख्न े। 

 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको व्मख्ि ऩदभा फहार यर्हयहॉदा आफ्नो र्वरुर्द्को प्रभाण रोऩ गनि 
वा नास गनि सक्न ेवा अनसुन्धान य तहर्ककातभा फाधा व्मवधान ऩरु् माउन सक्ने भनातसफ कायण बएभा 
त्मस्तो व्मख्िराई ऩदफाट तनरम्फन गनि नेऩार सयकाय वा सम्फख्न्धत सॊस्थाराई रेखी ऩठाउने ।  

 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको व्मख्ि फेऩत्ता हनुसक्ने भनातसव कायण बएभा वा तफगो हातन 
नोक्सानी बएको देख्खएभा आमोगरे तनजसॉग धयौटी वा जेथा जभानत भाग्ने य नददएभा थनुाभा याख्न े।  
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 आमोगरे अनसुन्धानको तसरतसराभा कुनै तरखत वा अन्म कुनै वस्त ुऩेस गनि वा कुनै कुयाको जानकायी 
ददन कुनै कामािरम वा कुनै व्मख्िराई रेखी ऩठाएकोभा वा कुनै व्मख्िराई उऩख्स्थत हनु आदेश 
ददएकोभा सो फभोख्जभ नगने ऩदातधकायी उऩय र्वबागीम कायफाही चराउन तनदेशन ददने तथा जरयवाना 
गने वा थनुाभा याख्न े।  

 प्रचतरत कानूनफभोख्जभ कुनै ठाउॉको तरासी तरने वा तरन रगाउने य आवश्मक देख्खएका कुनै वस्त ुवा 
कागज वा तभतसर आफ्नो कब्जाभा तरने वा त्मस्तो कागज वा तभतसरको प्रतततरर्ऩ उताने ।  

 भ्रद्शाचायको कसयुभा अनसुन्धानको तसरतसराभा कुनै व्मख्िको स्वदेश वा र्वदेशभा कुनै फैंक वा र्वत्तीम 
सॊस्थाभा बएको कायोफाय वा खाता सॊचारन योक्का याख्न आदेश ददने ।  

 अतबमिुराई याहदानी जायी नगनि वा जायी बइसकेको बए सो याहदानी योक्का याख्न सम्फख्न्धत तनकामराई 
आदेश ददने ।  

 अतबमिुराई आमोगको स्वीकृतत तफना कुनै स्थान छोड्न नऩाउने गयी वा कुनै स्थानभा जान नऩाउने गयी 
आदेश ददने ।  

 आमोगको अनसुन्धान य तहर्ककातसम्फन्धी काभ कायफाहीभा फाधा र्वयोध गनेराई जरयवाना वा कैद वा 
दवैु सजाम गने ।  

सोही ऐनरे आमोगराई साविजतनक ऩदधायण गयेको कुनै व्मख्िरे अख्ततमाय दरुुऩमोग गयेभा कानूनफभोख्जभ 
अनसुन्धान य तहर्ककात गने, भदु्दा चराउने तथा तत्सम्फन्धी अन्म कामिको अततरयि कानूनी याज्मको 
अवधायणा अनरुूऩ सशुासन कामभ गनि य साविजतनक सेवाभा प्रबावकारयता ल्माउनका रातग आवश्मक हनुे 
सधुायात्भक कामिहरू गने थऩ दार्मत्वसभेत समु्ऩेको छ। जस अन्तगित आमोगफाट तनम्न कामिहरू सम्ऩाददत 
हुॉदै आएका छन ्: 

 र्वद्यभान ऐन, तनमभ, तनणिम, आदेश, कायफाही वा प्रचरनभा ररु्ट बए सधुाय गनि सझुाव ददने वा 
आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउने । 

 भ्रद्शाचायराई योकथाभ गने उद्देश्मरे प्रवर्द्िनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामिहरू गने, 

 भ्रद्शाचाय तनमन्रण गने उद्देश्मरे स्थार्ऩत यार्द्सम तथा अन्तयािर्द्सम सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम, आऩसी सहमोग 
य सम्फन्ध सदुृढ गने । 

 आवश्मकतानसुाय सम्फख्न्धत र्वषमको र्वशेषऻ वा र्वख्शद्शीकृत सेवा प्राद्ऱ गने ।  
१.४ छानतफन तथा अनसुन्धान प्रर्क्रमा : 

भ्रद्शाचायको सम्फन्धभा कसैको उजयुी वा अन्म कुनै स्रोतफाट प्राद्ऱ जानकायीको आधायभा आमोगरे छानतफन, 

अनसुन्धान तहर्ककात गनि/गयाउन वा अन्म कायफाही चराउन सक्छ । आमोगरे आफ्नो अतधकाय ऺेरतबर 
ऩने भ्रद्शाचायसम्फन्धी कुनै ऩतन र्वषमभा अनसुन्धान तहर्ककात गयी भ्रद्शाचाय बएको देख्खएभा सम्फख्न्धत 
अदारतभा भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दा दामय गनि सक्छ । साभान्मतमा आमोगरे उजयुी दतािऩद्ळात ् प्रायख्म्बक 
छानतफन गदिछ । प्रायख्म्बक छानतफन गदाि भ्रद्शाचायको सम्बावना देख्खएभा र्वस्ततृ अनसुन्धान गयी आवश्मक 
तनणिम गने गरयन्छ । उजयुीको गाम्बीमिता र्वचाय गयी आवश्मकतानसुाय तसधै र्वस्ततृ अनसुन्धानको प्रर्क्रमा 
सरुु गनि ऩतन सर्कन्छ । प्राद्ऱ हनु आएका उजयुी उऩयको छानतफन गदाि देहामको प्रर्क्रमा अऩनाउने गरयएको 
छ : 
क)  र्वतबन्न भाध्मभफाट प्राद्ऱ हनु आएका उजयुीहरू सविप्रथभ प्रभखु आमिुसभऺ प्रस्ततु हनुे व्मवस्था छ । 

ख)  मस्ता उजयुीउऩय आमोगका सख्चवको सॊमोजकत्वभा यहेको उजयुीसॉग सम्फख्न्धत सफै भहाशाखा प्रभखु 
यहने गयी उजयुी छानतफन व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट सतभतत (Screening Committee) रे छानतफन 
गयी याम प्रस्ततु गदिछ ।  

ग)  मसयी छानतफन गयी ऩेस बएका उजयुी/तनवेदन सम्फख्न्धत आमिुहरूसभऺ ऩेस बई तनणिम बएफभोख्जभ 
कायफाही अगातड फढाइन्छ । 

१.४.१ उजयुी छानतफन व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट सतभतत (Screening Committee) को काभ/कतिव्म : 
आमोग वा अन्तगित प्राद्ऱ हनुे उजयुीहरूको छानतफन, व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट प्रर्क्रमाराई प्रबावकायी य  
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व्मवख्स्थत फनाउने कामिका रातग आमोगका सख्चवको सॊमोजकत्वभा उजयुी छानतफन व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट 
सतभतत गठन गरयएको छ । 

आमोगभा प्राद्ऱ हनुे उजयुीहरूराई सतभततरे देहामफभोख्जभ वगॉकयण गने गयेको छ :- 
(क) साविजतनक र्हत वा सयोकायसॉग सम्फख्न्धत र्वषमवस्त ु फाहेकका सनाखत हनु नसकेका वा सनाखत 

गयाउन नसर्कने अवस्थाका उजयुी, 
(ख) साविजतनक र्हत वा सयोकायसॉग सम्फख्न्धत र्वषमवस्त ुफाहेकका र्वषमभा भकाि ऩने व्मख्ि फाहेक अन्म 

व्मख्िरे ददएको उजयुी, 
(ग) हदम्माद नाघेका उजयुी, 
(घ) आमोगको ऺेरातधकाय य कामिऺ ेरभा नऩयेका उजयुी, 
(ङ) प्रथभ दृर्द्शभै तथ्ममिु नदेख्खएका वा गोरभटोर रूऩभा रेख्खएका उजयुी, 
(च) अत्मन्त साभान्म र्वषमका उजयुी, 
(छ) कुनै कायणरे कायफाही गनि सम्बव नबएका उजयुी, 
(ज) ऩर्हरे एकऩटक ताभेरीभा यर्हसकेका उजयुी तनवेदनभा नमाॉ प्रभाण ऩेश नगयी ऩनु: ददएको उही र्वषमको 

उजयुी, 
(झ) भन्रारम/तनकामफाट नै कायफाही गनि उऩमिु देख्खएका उजयुीहरू, 
(ञ) आमोगफाट नै कायफाही प्रर्क्रमा अख्घ फढाउन उऩमिु देख्खएका उजयुीहरू । 

 उजयुी छानतफन सतभततरे आमोगभा प्राद्ऱ हनुे उजयुीहरूको देहामफभोख्जभ व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट गने गयेको 
छ :- 
(क) प्राद्ऱ बएका उजयुीहरूको भन्रारम/तनकामगत र्ववयण एकभदु्श रूऩभा तमाय गने, 
(ख) उजयुीहरूको छानतफन गदाि ताभेरीभा याख्नऩुने देख्खएका उजयुीहरू भन्रारम वा तनकामगत रूऩभा र्ववयण 

 तमाय गयी ताभेरीभा याख्न एकभदु्श उजयुी सम्फख्न्धत र्वषम हेने भाननीम आमिुहरूसभऺ ऩेस गने । 

(ग) सम्फख्न्धत र्वषम हेने भाननीम आमिुफाट ताभेरीभा याख्न े बनी तनणिम बएभा त्मस्ता उजयुी सम्फख्न्धत 
भहाशाखा भापि त अनगुभन तथा ताभेरी भहाशाखाभा ऩठाउने, 

(घ) तत्कार ताभेरीभा जाने उजयुी फाहेक अन्म उजयुीहरू आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत भहाशाखाभा 
ऩठाउने । 

(ङ) आमोग भातहत कामािरमहरूभा गठन गरयएका उजयुी ख्स्क्रतनङ सतभततफाट तसपरयस बई आएका उजयुीहरू 
अध्ममन छरपर गयी तसपारयस सर्हत तनणिमाथि ऩेस गने य तनणिम कामािन्वमनका रातग सम्फख्न्धत 
तनकाम य आमोगको कामािरमभा ऩठाउने । 

१ .४. २  प्रायख्म्बक छानतफनको प्रर्क्रमा  : 
आमोगसभऺ ऩयेका कुनै ऩतन उजयुी तनवेदन वा आमोग स्वमॊरे प्राद्ऱ गयेको जानकायी उऩय प्रायख्म्बक 
छानतफनको क्रभभा कायफाही गनुिऩने वा नऩने तनक्मौर गदाि देहामका आधाय तरने गरयएको छ : 
क) आमोगको ऺेरातधकायतबरको र्वषम, 

ख) र्वषमको गाम्बीमिता,  
ग) आयोऩको तथ्मऩयक आधाय, 
घ) आयोर्ऩत तनकाम य ऩदातधकायीहरू,  

ङ) साविजतनक वा सयकायी सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी वा अनखु्चत राबको अवस्था, 
ङ) उजयुीको र्वषमभा कुनै अदारतभा र्वचायाधीन यहेको वा भदु्दा चतरयहेको अवस्था, 
च) उजयुीभा उख्ल्रख्खत र्वषमको हदम्माद आदद । 

आमोगभा ऩनि आएका उजयुी उऩय प्रायख्म्बक छानतफन गनुिऩने देख्खएभा आमोग आपैं रे वा अन्म सयकायी 
तनकाम वा सॊस्था वा अतधकायी भापि त प्रायख्म्बक छानतफन गनि/गयाउन सक्दछ। आमोगभा ऩनि आएको 
उजयुीभा प्रायख्म्बक छानतफन गने क्रभभा देहामफभोख्जभको कुनै अवस्था र्वद्यभान बएभा आमोगरे त्मस्तो उजयुी 
कुनै कायफाही नगयी ताभेरीभा याख्न सक्दछ। 

क) ऐनको हदम्माद नाघेको, 
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ख) आमोगको अतधकाय य कामिऺ ेरतबरको र्वषम नबएको, 
ग)  तथ्ममिु आधाय नबएको, 
घ)  दु् ख ददने भनसामको य 
ङ)  साभान्म र्वषम सभावेश बएको । 

प्रायख्म्बक छानतफनको क्रभभा अख्ततमायको दरुुऩमोग बएको देख्खन आएभा त्मस्ता उजयुी उऩय आमोगरे 
र्वस्ततृ अनसुन्धान तथा तहर्ककात गनि/गयाउन सक्दछ । र्वषमवस्तकुो गाम्बीमिता, प्रकृतत य प्राद्ऱ 
सूचनाहरूको आधायभा प्रायख्म्बक छानतफन नगयी आमोगरे एकैऩटक र्वस्ततृ अनसुन्धान ऩतन गनि सक्दछ। 

१ .४. ३ र्वस्ततृ अनसुन्धानको प्रर्क्रमा  : 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट र्वस्ततृ अनसुन्धान गनुिऩने वा तसधै र्वस्ततृ अनसुन्धान गनुिऩने देख्खएभा अनसुन्धान 
अतधकृत तनमिु गरयन्छ । अनसुन्धान अतधकृतरे सम्फख्न्धत आमिुको प्रत्मऺ येखदेख य तनमन्रणभा 
अनसुन्धान य तहर्ककात गदिछ । उजयुीभा आयोर्ऩत र्वषमहरूका फायेभा सम्फख्न्धत व्मख्िहरूको फमान वा 
तरख्खत जवाप तरने, तनजर्वरुर्द्का प्रभाणहरू सॊकरन गने, अनसुन्धानको क्रभभा आयोर्ऩत व्मख्िराई 
तनमन्रणभा तरनऩुने बए तनमन्रणभा तरन,े आवश्मकता अनसुाय तनजफाट धयौटी वा जेथाजभानी वा हाख्जय 
जभानी तरने कामि गनि सक्दछ । अनसुन्धानको कामि ऩूया बएऩतछ अनसुन्धान अतधकृतरे प्रततवेदन तमाय गयी 
आमोगको फैठकभा ऩेस गनिका रातग सम्फख्न्धत आमिुसभऺ ऩेस गने व्मवस्था यहेको छ । मसयी ऩेस बएको 
प्रततवेदन आमोगभा ऩेस हनुऩूुवि सम्फख्न्धत आमिुफाट थऩ प्रभाण सॊकरन वा अनसुन्धान गनुिऩने बए सो सभेत 
गनि रगाई आमोगभा ऩेस गनि आदेश हनु सक्दछ । मसयी ऩेस बएको प्रततवेदन आमोगभा छरपर गयी 
कसयुको भारा,  र्वषमको गाम्बीमिता, प्रकृतत एवॊ सॊकतरत प्रभाणको प्राभाख्णकतासभेतराई दृर्द्शगत गयी भदु्दा 
दामय गने वा सम्फख्न्धत तनकामराई सझुाव ददने वा तत्कारका रातग भलु्तफीभा याख्न े वा केही कायफाही 
गरययहन नऩने गयी उजयुी ताभेरीभा याख्न े तनणिम गरयन्छ । आमोगरे गयेका र्वस्ततृ अनसुन्धान प्रततवेदन य 
तनणिमको कामािन्वमन आमोगको सख्चवभापि त ्हनुे व्मवस्था यहेको छ ।  

१.५ आमोगको आन्तरयक कामिर्वबाजन,  फैठक य तनणिम : 
सॊर्वधानभा व्मवस्था बएफभोख्जभ हार आमोगभा प्रभखु आमिु य तीन जना अन्म आमिु गयी चायजना 
ऩदातधकायीहरू कामियत बएको अवस्था छ । आमोगभा हार कामियत ऩदातधकायीहरूको नाभावरी 
देहामफभोख्जभ यहेको छ । 

 

क्र.सॊ. ऩद नाभ 

१.  प्रभखु आमिु श्री नवीनकुभाय ख्घतभये 
२. आमिु डा. गणेशयाज जोशी 
३. आमिु श्री  याजनायामण ऩाठक 
४. आमिु डा. सार्वरी थाऩा गरुुङ 

 

आमोगभा कामियत प्रभखु आमिु य आमिुहरूफीचको कामिर्वबाजन अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा २२ फभोख्जभ प्रभखु आमिुरे तोक्ने य तनणिम प्रर्क्रमाको हकभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग कामिर्वतध, २०७३ फनाई तनख्द्ळत गरयएको छ । आमोगका आन्तरयक कामिर्वतधहरू 
आमोगको फैठकफाट तनणिम गयी व्मवख्स्थत गरयएका छन ् । आमोगभा ऩेस हनु आएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी 
उजयुीका सम्फन्धभा आवश्मक छानतफन, अनसुन्धान य तहर्ककातका रातग आमिुहरूका फीचभा सॊमिुरूऩभा 
तनणिम हनुे व्मवस्था छ । आमोगको भहाशाखा वा अनसुन्धान अतधकृतरे अनसुन्धान कामि सम्ऩन्न गयी 
सख्चवभापि त सम्फख्न्धत आमिुसभऺ ऩेस गयेको कुनै र्वषमभा सम्फख्न्धत आमिुफाट आमोगभा ऩेस गने आदेश 
बएका र्वषमहरू वा अन्म नीततगत तनणिम हनुऩुने र्वषमहरूको कामिसूची प्रभखु आमिुको तनदेशनभा सख्चवफाट 
तम गरयन्छ । मसयी कामिसूची तमाय बएऩतछ र्वषमको गाम्बीमिता, जर्टरता य शीघ्र तनणिमको आवश्मकताराई 
दृर्द्शगत गयी प्रभखु आमिुको तनदेशन अनसुाय कुनै ऩतन सभमभा आमोगको फैठक फसी तनणिम हनुे व्मवस्था 
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यहेको छ । भातहत कामािरमहरूको काभकायफाहीको अनगुभन प्रमोजनका रातग सभेत प्रभखु आमिुफाट 
आमिुहरूफीच कामिर्वबाजन गयी व्मवख्स्थत गरयएको छ ।  

१.६   सॊगठन सॊयचना : 
 नेऩारको सॊर्वधानरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको गठन तथा काभ, कतिव्म य अतधकायको व्मवस्था 

गयेको छ । सोही फभोख्जभको बतूभका तनवािह गनिका रातग आमोगको सॊगठन सॊयचना, दयफन्दी तथा 
कभिचायीको व्मवस्थाऩन गरयएको छ । आमोगको सख्चवारमको प्रभखुभा नेऩार सयकायको याजऩराॊर्कत र्वख्शद्श 
शे्रणीको सख्चव यहने व्मवस्था यहेको छ । २०७५ असाय ३१ गतेसम्भ आमोग य भातहतका १० वटा 
कामािरमहरूभा गयी जम्भा ८२० कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको तथमो । आमोगको टॊगारख्स्थत कामािरमभा 
१२ वटा भहाशाखाहरूभा तनजाभती य प्रहयी गयी जम्भा ५१८ जना र्वतबन्न सेवा, सभूह य शे्रणीका 
कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको य आमोगका भातहत कामािरमहरू धनकुटा, इटहयी, हेटौंडा, फददिफास, फटुवर, 
ऩोखया, नेऩारगञ्ज, सखेुत, भहेन्रनगय य ददऩामरभा यहेका कामािरमहरूको जम्भा दयफन्दी ३०२ तथमो । 
भरुकुभा सॊघीम स्वरूऩ कामभ बएसॉगै सॊघीम ढाॉचाअनरुूऩ स्थानीम स्तयभा आमोगको उऩख्स्थतत थऩ सदुृढ 
फनाउन हारको सॊगठनात्भक सॊयचनाभा ऩनुयावरोकन गयी नेऩार सयकाय (भख्न्रऩरयषद) को तभतत 
२०७५।३।३२ को तनणिमरे स्वीकृत नमाॉ सॊगठन सॊयचनाफभोख्जभ आ.व. २०७५।७६ देख्ख अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगार, भातहत यहने गयी सात प्रदेशभा १/१ वटा कामािरम यहेका छन ्बने 
आमोगको कामािरम फटुवरको सम्ऩकि  कामािरम नेऩारगॊजभा यहेको छ । नमाॉ सॊगठन सॊयचना अनसुाय 
आमोग य भातहतका ८ वटा कामािरमहरूभा तनजाभती सेवा य प्रहयी सेवाका गयी जम्भा ९१६ कभिचायीहरूको 
दयफन्दी यहेको छ । आमोगको टॊगारख्स्थत कामािरमभा १२ वटा भहाशाखाहरू यहेका य जम्भा ४९५ जना 
र्वतबन्न सेवा, सभूह य शे्रणीका कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ बने आमोगका भातहत कामािरमहरूको जम्भा 
दयफन्दी ४२१ यहेको छ । 

आमोगको हार र्वद्यभान सॊगठनात्भक सॊयचना अनसूुची- १ भा तथा कभिचायीहरूको स्वीकृत दयफन्दी र्ववयण 
अनसूुची- २ भा उल्रेख गरयएको छ । 

१.७ आमोग य अन्म तनकामफीचको अन्तसिम्फन्ध : 
सॊवैधातनक तथा कानूनी व्मवस्थाफभोख्जभ र्वतबन्न तनकामहरू आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग अन्तसिम्फख्न्धत यहेका 
छन ्। आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध यहेका र्वतबन्न तनकामहरू देहामफभोख्जभ छन ्। 

1.७.1  र्वशेष अदारत : 
आमोगफाट बएको अनसुन्धानफाट कुनै साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे भ्रद्शाचाय गयेको देख्खएभा मस्तो 
व्मख्ि वा सो कामिभा सॊरग्न अन्म व्मख्िउऩय अतधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भदु्दा दामय गनिसक्न े व्मवस्था 
नेऩारको सॊर्वधानभा छ । सॊर्वधान तथा कानूनभा व्मवस्था बएफभोख्जभ अनसुन्धानफाट भ्रद्शाचायजन्म कसयु 
बएको देख्खएभा आमोगफाट र्वशेष अदारतभा भदु्दा दताि हनुे गयेको छ । र्वशेष सयकायी वर्करको 
कामािरमफाट मस सम्फन्धभा फहसऩैयवी हनुे गदिछ । आवश्मकतानसुाय आमोगफाट सवोच्च अदारतभा 
ऩनुयावेदन वा ऩनुयावरोकनको तनवेदन दताि गने कामि गरयन्छ । 
1.७.2  याज्म व्मवस्था तथा सशुासन सतभतत : 
प्रतततनतधसबाका सतभततरे सॊवैधातनक तनकामको अनगुभन गने सॊवैधातनक व्मवस्था बए अनरुूऩ व्मवस्थार्ऩका-
सॊसदको याज्म व्मवस्था तथा सशुासन सतभततफाट आमोगका काभकायफाहीहरूको अनगुभन हनुे गयेको छ । 
आमोगको वार्षिक प्रततवेदनभापि त ददइएका सझुावहरूको कामािन्वमनको र्वषमभा सतभततभा छरपर हनुे  
गदिछ । मसैगयी भ्रद्शाचाय तनमन्रणका प्रमासहरूराई गततशीर य प्रबावकायी फनाउन तथा सशुासन य सदाचाय 
प्रवर्द्िनभा देख्खएका सभस्मा सभाधान गनिका रातग सतभततफाट सम्फर्द् तनकामहरूसॉग छरपर तथा अन्तर्क्रि मा 
हनुकुा साथै आवश्मक तनणिम/तनदेशनसभेत हनुे गयेको छ । 
१.७.3 यार्द्सम सतकि ता केन्र : 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय यार्द्सम सतकि ता केन्ररे साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे 
हयेक आतथिक वषि सभाद्ऱ बएको साठी ददनतबर आफ्नो सम्ऩख्त्त र्ववयण बयी सम्फख्न्धत तनकामभा 
फझुाए/नफझुाएको र्वषमभा अनगुभन गयी प्रततवेदन आमोगभा ऩठाउन ेगयेको छ । प्राद्ऱ प्रततवेदनभा उल्रेख 



8 
 

 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-१, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
 
  

बएका सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िहरूराई कानूनफभोख्जभ आमोगफाट 
जरयवाना हुॉदै आएको छ । 
१.७.4  ख्जल्रा प्रशासन कामािरम (अतधकाय प्रत्मामोजन)   :  

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २३९ को उऩधाया ५ भा नेऩार सयकायको अतधकृत कभिचायीराई तोर्कएको सतिको 
अधीनभा यही प्रमोग य ऩारना गने गयी आमोगफाट अतधकाय प्रत्मामोजन हनुसक्ने व्मवस्था सॊर्वधानभा 
बएफभोख्जभ आमोगफाट तीसवटा ऩहाडी तथा र्हभारी ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीराई अनसुन्धानसम्फन्धी 
केही अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएको छ । नेऩार याजऩर खण्ड 67, सॊतमा 15, बाग 4 तभतत 
२०७४।३।२६ भा प्रकाख्शत अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको सूचनाफभोख्जभ ताप्रेजङु, ऩाॉचथय, 
सॊखवुासबा, बोजऩयु, सोरखुमु्फ,ु ओखरढुॊगा, खोटाङ, दोरखा, याभेछाऩ, भनाङ, भसु्ताङ, गोयखा, रभजङु, गलु्भी, 
अघािखाॉची, योल्ऩा, प्मूठान, रुकुभ, सल्मान, डोल्ऩा, जमु्रा, भगु,ु हमु्रा, कातरकोट, जाजयकोट, दाच ुिरा, फाजयुा, 
फझाङ, अछाभ य फैतडी गयी ३0 ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीराई तोर्कएको सतिफभोख्जभ आमोगको 
अतधकाय प्रमोग गनि ऩाउने गयी अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएको छ । 
१.७.५ अन्म तनकामहरू : 
आमोगफाट साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गयेको भ्रद्शाचायजन्म कामिको अनसुन्धानका तसरतसराभा 
नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरूफाट आवश्मक जानकायी तथा र्ववयण प्राद्ऱ हनुे गयेको छ । भन्रारमहरू, 
तनजाभती र्कताफखाना, याजस्व अनसुन्धान र्वबाग, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग, नेऩार याद्स 
फैंकरगामतका अतबरेख य र्ववयण यहने तनकामहरूफाट आवश्मक र्ववयण आमोगराई प्राद्ऱ हनु्छ । त्मसैगयी 
आमोगभा ऩयेको कुनै उजयुी अन्म तनकामको अतधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृततको देख्खएभा आमोगफाट 
आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामसभऺ रेखी ऩठाउने गरयएको छ । मस्ता तनकामहरूभा 
सम्फख्न्धत भन्रारम/र्वबाग/कामािरम, र्वद्वर्वद्यारम, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग, याजस्व अनसुन्धान 
र्वबाग, नेऩार प्रहयी रगामत अन्म तनमाभक तनकामहरू यहेका छन ्। 

१.८  फजेट व्मवस्था : 
र्वख्शद्शीकृत सॊस्थाको रूऩभा यहेको अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग अनसुन्धान तहर्ककातसम्फन्धी 
कामिभा सॊरग्न यहॉदै आएको छ । भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने कामिका रातग मसरे 
प्रवर्द्िनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामि सभेत गदै आएको छ । मसका रातग आवश्मक ऩने फजेटको व्मवस्था 
नेऩार सयकायफाट हुॉदै आएको छ । आतथिक वषि २०७४/७५ भा आमोगका रातग छुट्याइएको 
ऩुॉजीगततपि को फजेटफाट बवन तनभािण, पयेख्न्सक ल्माफ सॊचारन, इख्न्जतनमरयङ ल्माफ तनभािण, सौमि ऊजाि र्वद्यतु 
प्रणारी (सोराय तसस्टभ) जडान, सवायी साधन खरयदरगामतका कामि गरयएको तथमो बने चारतुपि को फजेटफाट 
तरफ बत्ता रगामतभा खचि गरयएको तथमो । मस आतथिक वषिभा आमोगका रातग छुट्याइएको कुर फजेट 
रु.१,१७,२७,०८,०००।- भा रु.८५,६३,०८,७५२।०३ तनकासा बई त्मख्त्त नै यकभ खचि बएको छ । 
आमोगराई प्राद्ऱ फजेटभध्मे सॊस्थागत सदुृढीकयणतपि  चारभुा रु.१३,९८,८५,०००।- य ऩुॉजीगतभा  
रु.30,99,98,०००।- र्वतनमोजन बएकोभा चारतुपि  रु.८,१०,९४,७८८।४२ य ऩुॉजीगततपि  
रु.२२,१७,७५,९६८।५७ खचि बएको छ । सॊस्थागत सदुृढीकयण अन्तगित बौततक ऩूवािधाय र्वकासतपि  
आमोगका कामािरम बवन तनभािण, उऩकयण खरयदरगामत कामि गरयएको छ । त्मसैगयी जनशख्िको ऺभता 
अतबवरृ्र्द्, अध्ममन अनसुन्धान, आमोगका कानूनी तथा कामिर्वतधगत सॊमन्रको र्वकासका रातग र्वतबन्न 
कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयएका छन ् । प्रततवेदन अवतधसम्भ आमोगभा कुनै ऩतन फेरुज ु यहेको छैन । 
आमोगको फजेट र्वतनमोजन, तनकासा, खचि, याजस्व आम्दानी तथा धयौटीको र्ववयण अनसूुची-३ भा प्रस्ततु  
गरयएको छ । 
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२.1 उजयुी/सूचनाहरू : 
 उजयुीकतािहरूको सहज ऩहुॉचका रातग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे र्वतबन्न भाध्मभहरूफाट उजयुी 

ददन सर्कने प्रफन्ध गयेको छ । आमोगभा हरुाक, इभेर, आमोगको वेफ साइटभा व्मवस्था बएको अनराइन 
उजयुी, फ्माक्स, टोर र्ि नम्फयभा भ्वाइस येकतडिङ भापि त उजयुी दताि हनुे तथा व्मख्िहरू आपैं  आई उजयुी 
दताि गने गयेका छन ्। मस अततरयि ऩरऩतरका तथा अन्म र्वद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभभा प्रकाशन तथा प्रसायण 
बएका साविजतनक चासोका र्वषमहरूराई सभेत आमोगरे उजयुीको रूऩभा ग्रहण गने गयेको छ । आमोगभा 
याज्मका अन्म तनकामहरूफाट सभेत उजयुीहरू प्राद्ऱ हनुे गयेका छन ्। आतथिक वषि २०७4।७5 भा र्वतबन्न 
भाध्मभहरूफाट आमोगको केन्र तथा भातहत कामािरमहरूभा ऩनि आएका तथा अख्घल्रो आतथिक वषिफाट 
ख्जम्भेवायी सयेका उजयुीहरूको सॊतमा तनम्नानसुाय यहेको छ । 

 तातरका २.१ आमोगभा दताि बएका उजयुीको सॊतमा 

कामािरम आ.व.2074।75 भा 
दताि बएका उजयुी 

गत आ.व.फाट ख्जम्भेवायी 
सयेका उजयुी 

जम्भा 
उजयुी 

अ.द.ुअ.आ., टॊगार ७537 5476 1३013 

आमोगको कामािरम इटहयी/धनकुटा 956 340 1296 

आमोगको कामािरम हेटौंडा/फददिफास 758 518 1276 

आमोगको कामािरम ऩोखया/फटुवर 1050 540 1590 

आमोगको कामािरम सखेुत/कोहरऩयु 880 472 1352 

आमोगको कामािरम भहेन्रनगय/ददऩामर 588 373 961 

कुर जम्भा 11769 7719 19488 

 

                            ऩरयच्छेद-२   
आमोगफाट सम्ऩाददत अनसुन्धान य अतबमोजन सम्वन्धी कामिको र्वद्ऴषेण 
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 उजयुी/सूचनाका भाध्मभहरू तपि  हेदाि ख्चठीऩर/तनवेदन सफैबन्दा फढी उजयुी प्राद्ऱ हनुे भाध्मभका रूऩभा यहेको 
देख्खन्छ । आतथिक वषि 2074/075 भा ख्चठीऩर/तनवेदनफाट 75%,  इभेर/अनराइनफाट 12% य टोर 
र्ि/टेतरपोनफाट 1०% उजयुी/सूचना प्राद्ऱ बएका छन ्। त्मसैगयी, ऩरऩतरकाभा प्रकाख्शत सभाचायफाट 2%  
य फ्माक्सफाट 1%  उजयुी प्राद्ऱ बएका छन ्। 

 

 २.१.2 ऺरेगत उजयुीको सॊतमा : 
आतथिक वषि २०७4/७5 भा फढी उजयुी ऩयेका र्वतबन्न ऺेरहरूसॉग सम्फर्द् उजयुीहरूको सॊतमा देहाम फभोख्जभ  
यहेको छ : 

क्र.सॊ.       उजयुीको ऺरे गत आ.व.फाट 

ख्जम्भेवायी सयेको 
मस आ.व.को जम्भा सॊतमा 

1.  ख्शऺा  1164 2406 ३५७० 

2.  सॊघीम भातभरा 945 2566 ३५११ 

3.  बतूभ सधुाय  446 816 १२६२ 

4.  वन तथा ब-ूसॊयऺण 207 667 ८७४ 

5.  स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा 225 626 ८५१ 

6.  गहृ 130 674 ८०४ 

भातथ उख्ल्रख्खत तातरकाफाट सफैबन्दा फढी ख्शऺा भन्रारमको ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुी करयफ १८.३२%, 
सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत १८.02%, बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमसॉग 
सम्फख्न्धत ६.४८%, वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत ४.48%, स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा 
भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत ४.३७%, तथा गहृ भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत उजयुी ४.१३% यहेको देख्खन्छ । मसका 
अततरयि सम्ऩख्त्त भूल्माॊकन तथा र्वशेष अनसुन्धानतपि  २२५९(११.६०%) य शैख्ऺक प्रभाण-ऩर छानतफनतपि  
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२०७७(१०.६५%) उजयुीहरू ऩनि आएका छन ्। र्वगत ऩाॉच वषिको तथ्माॊक हेदाि हयेक वषि फढी उजयुी ऩने 
ऺेरहरू (भन्रारम) प्राम: उस्तै यहेको तथ्म देहामको येखाख्चर (Bar Graph) फाट देख्खन्छ । 

 
२.2. प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको कायफाही : 

 आमोगरे उजयुीको गाम्बीमिता तथा प्राद्ऱ प्रभाणका आधायभा अनसुन्धान कामिराई दईु चयणभा सम्ऩन्न गदिछ । 
उजयुीको र्वषमभा प्रायख्म्बक छानतफनफाट र्वस्ततृ अनसुन्धान गने, ताभेरीभा याख्न ेवा सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी 
ऩठाउने रगामतका कामि गरयन्छ । प्रायख्म्बक छानतफनफाट भ्रद्शाचाय बएको सम्बावना देख्खन आएभा र्वस्ततृ 
अनसुन्धान तहर्ककात गनि आमोगफाट अनसुन्धान अतधकृत तनमिु गयी कायफाहीको प्रर्क्रमा अगातड  
फढाइन्छ । आ.व. 207४।7५ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूको सॊतमा तनम्नानसुाय 
यहेको छ । 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीको सॊतमा 

 

 

 

कामािरम 
 

कुर 
उजयुीको 
सॊतमा 

पर्छ्यौट गरयएका उजयुीको सॊतमा 
फाॉकी 

उजयुीको 
सॊतमा 

 

प्रायख्म्बक 

छानतफनफाट 
तसधै  

ताभेरी बएको 

प्रायख्म्बक 

छानतफनफाट 
सझुावसर्हत  
ताभेरी बएको 

र्वस्ततृ 

अनसुन्धान
भा 

गएको  

अन्म 
कायफाही 
बएको  

कुर 
पर्छ्यौट 

 

अ.द.ुअ.आ.,टॊगार 13013 3775 161 351 4407 8694 4319 

आमोगको कामािरम 
इटहयी/धनकुटा 

1296 430 0 58 248 736 560 

आमोगको कामािरम 
हेटौंडा/फददिफास 

1276 459 11 27 134 631 645 

आमोगको कामािरम 
ऩोखया/फटुवर 

1590 514 90 33 283 920 670 

आमोगको कामािरम 
सखेुत/कोहरऩयु 

1352 888 0 62 50 1000 352 

फढी उजयुी ऩयेका ऺेरहरू 
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आमोगको कामािरम 
कञ्चनऩयु/ददऩामर 

961 392 0 १5 12 419 542 

जम्भा 1948८ 6458 262 546 5134 12400 7088 

 

प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको उजयुी पर्छ्यौटको तथ्माॊक हेदाि अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारभा 
ऩयेका उजयुीहरूभध्मे 67% उजयुीहरू पर्छ्यौट बएका छन ्बने भातहत कामािरमहरूको सभग्र उजयुी पर्छ्यौट 
57% यहेको छ । आमोग य भातहत कामािरम सभेतका कुर उजयुीहरू १९,488 भा 12400 उजयुीहरू 
पर्छ्यौट बई सभग्र पर्छ्यौट बने ६4% यहेको छ । पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेका 7,०88 उजयुीहरूभा अनसुन्धान 
जायी यहेकोरे आगाभी आतथिक वषिभा ख्जम्भेवायी सयेय गएका छन ्। आमोगभा कुर दताि य पर्छ्यौट बएका 
उजयुीहरूको तनकामगत र्ववयण अनसूुची-४ भा य आमोगको प्रत्मामोख्जत अतधकाय प्रमोग गने ख्जल्रा प्रशासन 
कामािरमहरूभा दताि बएका उजयुीसम्फन्धी र्ववयण अनसूुची-५ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

 

 

आतथिक वषि ०७४।७५ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका कुर १२४०० उजयुीभध्मे ५२% उजयुी 
तसधै ताभेरीभा गएका छन ्बने ४२% उजयुी अन्म तनकामभा आवश्मक कायफाहीका रातग रेखी ऩठाइएको  
छ । त्मसैगयी २% उजयुी सम्फख्न्धत तनकामभा सझुाव ददई ताभेरीभा याख्खएका छन ् बने ४% उजयुीको 
र्वस्ततृ अनसुन्धानको कायफाही अगातड फढाइएको छ । 
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उजयुी दताि य पर्छ्यौटको सॊतमा तथा फाॉकी यहेका उजयुीहरूको सॊतमासम्फन्धी र्वगत ऩाॉच वषिको तथ्माॊकको 
तरुना गदाि र्वतबन्न आतथिक वषिहरूभा तथ्माॊक घटफढ बएको देहामको ख्चरफाट स्ऩद्श हनु्छ । र्वगत ऩाॉच 
वषिभा दताि बएका, पर्छ्यौट बएका य पर्छ्यौट हनु फाॉकी बई अको वषिभा ख्जम्भेवायी सयेका उजयुीहरूको 
सॊतमा हेदाि आतथिक वषि २०७१।७२ भा उजयुीको सॊतमा फढेको देख्खन्छ बने त्मसऩतछ क्रभश: घट्दै गएको 
देख्खन्छ । आतथिक वषि २०७१।७२ भा राभो सभमसम्भ रयि यहेको प्रभखु आमिु य अन्म आमिु ऩदभा 
तनमखु्ि बई आमोगभा ऩदातधकायीहरूरे ख्जम्भेवायी फहन गयेको य आमोगका ऺेरीम य सम्ऩकि  कामािरमको 
स्थाऩना सभेत बई नागरयकहरूको आमोगसॉगको ऩहुॉच सहज बएको हुॉदा आमोगभा प्राद्ऱ हनुे उजयुीको सॊतमा 
उल्रेतम रूऩभा फढेको देख्खन्छ । तय आ.व. २०७२।७३ को ऩूवािर्द्िभा जायी बएको नेऩारको सॊर्वधानभा 
अनखु्चत कामिसम्फन्धी आमोगको अतधकाय ऺेर कटौती बएऩतछ सो सभम ऩद्ळात ्आमोगभा प्राद्ऱ हनुे उजयुीको 
सॊतमाभा केही कभी हुॉदै आएको देख्खन्छ । आमोगभा पर्छ्यौट हनु फाॉकी बई अको वषिभा ख्जम्भेवायी सयेका 
उजयुीहरूको सॊतमातपि  हेदाि आतथिक वषि २०७०।७१ देख्ख २०७४।७५ सम्भ हयेक आ.व.भा उजयुी सॊतमा 
क्रभश: कभ हुॉदै गएको देख्खएको हुॉदा आमोगको कामिसम्ऩादनभा सधुाय हुॉदै गएको बन्न सर्कन्छ । 

२.3  र्वस्ततृ अनसुन्धान : 
र्वगत आ.व. फाट ख्जम्भेवायी सयेका य मस आ.व. भा थऩ बएका गयी जम्भा 5०४ वटा पाइरहरूको 
अनसुन्धान अतधकृतफाट र्वस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन्न गयी आमोगसभऺ ऩेस गरयएको य आमोगको तनणिम अनसुाय 
कामािन्वमन गरयएको छ । र्वस्ततृ अनसुन्धानको क्रभभा रु. ९,०१,४२,५७३।७९ यकभ असरुउऩय बएको 
छ । आ.व. 2074/75 भा र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाही र्ववयण तनम्नानसुाय यहेको छ । 
र्वस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन्न बएका उजयुीहरूको तनकामगत र्ववयण अनसूुची-९ भा य र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट 
कायफाही बएका तनणिमहरूको तनकामगत र्ववयण अनसूुची- १६ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाहीको र्ववयण : 
तस. नॊ.    र्ववयण  कायफाही सॊतमा 
1.  ताभेरी २02 
2.  भदु्दा दामय १94 
3.  रेखी ऩठाएको 64 
4.  सझुाव 45 
5.  भलु्तफी 10 
6.  अन्म  1१ 

    

 र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाही 
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आ.व. २०७४/७५ भा र्वस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन्न बई १९४ वटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएको छ 
बने सम्फख्न्धत तनकामराई ४५ वटा सझुाव ददइएको तथा आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा 
रेखी ऩठाइएको सॊतमा ६४ यहेको छ । 

२.४  भदु्दा दामय : 
 मस आतथिक वषिभा भदु्दा दामय गने तनणिम बएका १94 भध्मे १८८ वटा य अख्घल्रो आ.व.फाट ख्जम्भेवायी 
सयी आएका ४ थानसभेत गयी जम्भा १९२ थान भदु्दाहरू र्वशेष अदारतभा दामय बएका छन ्। र्वस्ततृ 
अनसुन्धानफाट भदु्दा दामय गने तनणिम बएका उजयुीहरू घसु/रयसवत, शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, 
साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी, गैयकानूनी राब हातन, याजस्व यकभ र्हनातभना, गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन 
रगामतका र्वषमसॉग सम्फख्न्धत यहेका छन ्। भदु्दाहरूको र्वषमगत र्ववयण, प्रततवादी फनाइएका व्मख्िहरूको 
सॊतमात्भक र्ववयण तथा कुर तफगो भागदाफीसम्फन्धी र्ववयण तनम्नानसुाय यहेको छ । 

आ.व.०७४/७५ को भदु्दासम्फन्धी तनणिम र्ववयण 

क्र.सॊ. र्वषम 

भदु्दा 
(सॊतमा) 

प्रततवादी (सॊतमा) कुर तफगो भागदाफी 
(रु.) ऩरुुष भर्हरा जम्भा 

१. घसु  (रयसवत) 97 150 4 154 1,03,72,850।00 

२. झठुा शैख्ऺक प्रभाण ऩर 64 45 19 64 0 

३. 
साविजतनक सम्ऩख्त्तको 
हातन नोक्सानी 

13 25 1 26 2,९०,९२,४८7।60 

४. गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन 4 4 0 4 11,97,74,821।96 

5 
गैयकानूनी राब वा हातन 
ऩरु् माएको 

8 94 3 97 12,25,53,913।84 

६. याजस्व चहुावट 5 20 1 21 11,01,53,188।76 

७. र्वर्वध 3 54 6 60 1,३६,१२,000।00 

जम्भा १9४ 392 34 426 40,५५,५९,२६2।16 

   र्वषमगत आधायभा भदु्दा दतािको सॊतमा 
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 आमोगफाट र्वगत वषिहरूभा र्वशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथिक वषि २०७४।७५ भा 174 

वटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राद्ऱ बएको छ, र्वशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे कुर 67.8२% भदु्दाहरूभा 
आमोगराई सपरता प्राद्ऱ बएको छ । जस अन्तगित भ्रद्शाचायतपि  ५७.८% य नक्करी शैख्ऺक  प्रभाणऩरतपि  
८४.६१% भदु्दाहरूभा आमोगराई सपरता प्राद्ऱ बएको छ । 
र्वशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा आ.व. ०६६/६७ देख्ख आ.व. ०७४/७५ सम्भ 
सपरताको प्रततशत 

 
२.५ आमोगको फैठक य तनणिम : 
 भ्रद्शाचायजन्म कामिहरू उऩय अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट हनुे अनसुन्धान तथा अतबमोजनसम्फन्धी 

र्वषमहरूभा आमोगको फैठकफाट तनणिम हनु्छ । आमोगभा ऩयेका उजयुीउऩय र्वस्ततृ अनसुन्धान गनि तोर्कएका 
अनसुन्धान अतधकृतहरूरे तमाय गयेको अनसुन्धान प्रततवेदन आमोगको फैठकभा प्रस्ततु गरयन्छ य छरपर बई 
तनणिम हनु्छ । मसका साथै आमोगका अन्म आवश्मक र्वषमहरूभा सभेत आमोगको फैठकभा छरपर बई 
तनणिम तरइन्छ । साभान्मतमा हद्ऱाभा दईुऩटक आमोगको फैठक फस्छ । आतथिक वषि २०७4।७5 भा 
आमोगको कुर 97 वटा फैठक फसी र्वतबन्न र्वषमहरूभा जम्भा 70८ वटा तनणिमहरू तरइएको छ ।  

 आमोगको फैठकवाट र्वगत वषिभा बए गयेका तनणिमहरूको कामािन्वमनफाट मस आतथिक वषिभा ऩहाडभा 53 
योऩनी 6 आना  य तयाईभा 410 तफघा 13 कठ्ठा 12 धयु जग्गा आमोगको तनणिम कामािन्वमन बई नेऩार 
सयकायको नाभभा कामभ बइसकेको छ । र्वगतका तनणिमहरूको कामािन्वमनफाट रु.१६,१३,१३,१७९।९६ 
असरुउऩय बएको छ । 

२.६ अतबमोजन 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ रे साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्ि 

उऩय भ्रद्शाचाय आयोऩको सम्फन्धभा चरेको कायफाही य त्मस सम्फन्धभा बएको अनसुन्धान य तहर्ककातफाट 
तनजरे सो अऩयाध गयेको हो बन्ने र्वद्वास गनुिऩने भनातसफ कायण बएभा आमोगरे त्मस सम्फन्धभा प्रचतरत 
कानूनफभोख्जभ भदु्दा चराउन सक्ने व्मवस्था गये अनरुूऩ आ.व. ०७4।७5 भा 194 वटा भदु्दा चराउन े
तनणिम बएकोभा सो भध्मेफाट १८८ वटा य गत आ.व.भा तनणिम बएको भध्मेफाट ४ वटा गयी कुर १९२ वटा 
भदु्दाको र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा अतबमोगऩर दामय गरयएको छ । आमोगको तनणिमफभोख्जभ गरयएको 
अतबमोजनको र्ववयण तनम्नानसुाय छ । 

 2.६.1 घसु (रयसवत) तरई भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 
 आ.व. ०७4।७5 भा घसु (रयसवत) तरई भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरूभध्मे तऩतसरफभोख्जभका याद्ससेवकरे रयसवत 

तरएको अवस्थाभा यॊगेहात पेरा ऩायी अनसुन्धान हुॉदा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
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(१) फभोख्जभको कसयु गयेको य याद्ससेवक तथा अन्म व्मख्िहरूरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएकारे तनजहरू उऩय तऩतसरफभोख्जभको तफगो कामभ 
गयी सोही उऩदपाभा व्मवख्स्थत जरयवाना तथा हदैसम्भको सजाम हनु भागदाफी तरई र्वशेष अदारत, 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ ।  
तस.नॊ. आमोगको तनणिम 

तभतत 
आयोऩऩर दामय तभतत याद्ससेवक प्रततवादीको नाभ, ऩद य 

कामािरम 
तफगो (रु.) 

१. २०७४।४।२ २०७४।४।6 
र्वद्वनाथप्रसाद मादव, नामफ सबु्फा, 
बतूभसधुाय कामािरम, फाया । 15,000।- 

२. २०७४।४।5 २०७४।४।6 
यभेश तसॊह, कयाय सव-इख्न्जतनमय, 
तायकेद्वय नगयऩातरका, काठभाडौं । 11,000।- 

३. २०७४।४।8 २०७४।४।8 
नतगना याम, कामिक्रभ अतधकृत, ख्जल्रा 
सभन्वम सतभतत, सरािही । 40,000।- 

४. २०७४।४।19 २०७४।४।20 
धभेन्र याम मादव, कम्प्मटुय अऩयेटय, 
नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, फयहथवा, 
सरािही । 

25,000।- 

५. २०७४।४।19 २०७४।४।20 
दीऩक खनार, खरयदाय (वडा सख्चव) य 
साभाख्जक ऩरयचारक सताय तभमाॉ 
फहदुयभाई गाउॉऩातरका, ऩसाि । 

30,000।- 

६. २०७४।४।22 २०७४।४।23 

चक्रफहादयु शे्रद्ष भारऩोत अतधकृत, 
याजकुभाय ख्घतभये नामफ सबु्फा, 
ददनेश येग्भी नामफ सबु्फा य 
दगुािप्रसाद ऩोखयेर खरयदाय 
भारऩोत कामािरम, बिऩयु । 

50,000।- 

७. २०७४।४।26 २०७४।४।27 
डा.यभेश र्वक्रभ तसॊह उऩ-भहातनदेशक 
स्वास्थ्म सेवा र्वबाग, टेकु । 10,000।- 

८. २०७४।४।26 २०७४।४।29 
सवुास गतौरा सहामक सहकायी 
तनयीऺक (खरयदाय), तडतबजन सहकायी 
कामािरम, रहान, तसयहा । 

15,000।- 

९. २०७४।४।32 २०७४।४।32 
गोर्वन्द न्मौऩाने पोयभेन, नेऩार र्वद्यतु 
प्रातधकयण, दहुफी र्वतयण केन्र । 30,000।- 

१०. २०७४।5।1 २०७४।5।5 
कोर्ऩरयाज तगयी प्रार्वतधक, ख्जल्रा 
भारऩोत कामािरम, फाजयुा । 80,000।- 

११. २०७४।5।5 २०७४।5।6 
हरयप्रसाद उऩाध्माम कामािरम सहमोगी य 
भाधव कुइॉकेर कामािरम सहमोगी, 
उद्योग र्वकास शाखा धतुरखेर । 

14,000।- 

१२. २०७४।5।5 २०७४।5।6 
प्रभेचन्र झा अतभन, नाऩी कामािरम,  
फाया य नयुभहम्भद हवायी रेखाऩढी 
व्मवसामी । 

10,000।- 

१३. २०७४।5।12 २०७४।5।14 
रेखनाथ साऩकोटा कामभ भकुामभ 
कामािरम प्रभखु (सहामक प्रशासक) गठुी 
सॊस्थान, शाखा कामािरम काठभाडौं । 

2,20,000।- 

१४. २०७४।5।12 २०७४।5।14 
सॊजमकुभाय देव नामफ सबु्फा य 
तभश्रीरार मादव नामफ सबु्फा, 
र्वष्णऩुयु गाउॉऩातरका, सद्ऱयी । 

53,000।- 
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१५. २०७४।5।12 २०७४।5।14 
याभप्रसाद साह ल्माफ टेख्क्नतसमन 
(अतधकृत छैठौं), ख्जल्रा जनस्वास्थ्म 
कामािरम, बरऩयु, झाऩा । 

2,00,000।- 

१६. २०७४।5।15 २०७४।5।16 
ररनकुभाय तसॊह ओबयतसमय, श्री 
भाध्मतभक र्वद्यारम भाधोऩयु यौतहट । 

35,000।- 

१७. २०७४।5।26 २०७४।5।26 

नयेन्रकुभाय साउद नामफ सबु्फा य 
टीकायाभ जोशी, कामािरम सहमोगी 
याजस्व अनसुन्धान भध्मऩख्द्ळभ तथा सदूुय 
ऩख्द्ळभाञ्चर ऺेरीम कामािरम अत्तरयमा 
कैरारी । 

60,000।- 

१८. २०७४।5।26 २०७४।5।28 
सतुनर देवकोटा सव-इख्न्जतनमय, 
ऩारङु्गटाय नगयऩातरका, गोयखा । 25,000।- 

१९. २०७४।6।1 २०७४।6।1 
सूमिप्रकाश ऩरयमाय ताभेरदाय, काठभाडौं 
ख्जल्रा अदारत, फफयभहर । 35,000।- 

२०. २०७४।6।1 २०७४।6।1 

र्वकास ध्वन्ज ु तनयीऺक, दगुािप्रसाद येग्भी 
सहामक तनयीऺक य ठाकुययाभ खड्का 
सहामक तनयीऺक, नेऩार गणुस्तय तथा 
नाऩतौर र्वबाग, ट्याक्सी टेम्ऩो इकाइ 
फाराज,ु काठभाडौं ।  

5,00,000।- 

२१. २०७४।6।2 २०७४।6।2 
कोषयाज बट्टयाई, वरयद्ष अध्मागभन 
सहामक (नामफ सबु्फा), अध्मागभन 
र्वबाग, कातरकास्थान काठभाडौं । 

40,000।- 

२२. २०७४।6।25 २०७४।6।25 
अमोध्मा र्वद्वकभाि, वडा सख्चव य वजेृश 
चाई कृर्ष प्रार्वतधक, मसोधाया 
गाउॉऩातरका, कर्ऩरवस्त ु। 

7,000।- 

२३. २०७४।6।29 २०७४।6।30 
याजेन्र खरी नामफ सबु्फा ख्जल्रा 
अदारत, काभ्र े। 1,25,000।- 

२४. २०७४।7।12 २०७४।7।12 
र्वद्वनाथ शभाि तनतभत्त कामािरम प्रभखु 
भारऩोत अतधकृत भारऩोत कामािरम, 

फाग्रङु । 
10,000।- 

२५. २०७४।7।16 २०७४।7।16 

तसतायाभ थारु वन यऺक, सगनु थाऩा 
येन्जय, सूमिफहादयु शाही वनयऺक  य 
अरुण चौधयी पयेद्शय, इराका वन 
कामािरम याजाऩयु, फददिमा । 

30,000।- 

२६. २०७४।7।16 २०७४।7।17 प्रकाश प्रसाद ऩोखयेर कामािरम प्रभखु 
बतूभसधुाय कामािरम सद्ऱयी । 

1,00,000।- 

२७. २०७४।7।19 २०७४।7।20 

नवीनकृष्ण बण्डायी, प्र.ना.उ., चन्रतसॊह 
बाट, प्र.स.तन., भनोजकुभाय मादव, प्र.ह. 
य ऩषु्कयफहादयु शाह, प्र.ज. भहानगयीम 
प्रहयी वतृ्त, फाराज ु। 
र्वनोद थाऩा सञ्चारक र्वन्दावातसनी 
फारवुा तडऩो । 

5,00,000।- 

२८. २०७४।7।20 २०७४।7।20 याभ र्कशोय भहतो कयाय भारी 
आन्तरयक याजस्व कामािरम जनकऩयु । 

32,000।- 

२९. २०७४।7।21 २०७४।7।21 जमयाज न्मौऩाने इरेख्क्ितसमन नेऩार 9,000।- 
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र्वद्यतु ् प्रातधकयण नेऩारगॊज र्वतयण 
केन्र, नो राइट शाखा कामािरम खजयुा 
फाॉके । 

३०. २०७४।7।21 २०७४।7।22 
हकि फहादयु याई ना.स.ु, मवुयाज ऩोखयेर 
ना.स.ु य भोहन सवेुदी ना.स.ु इराका 
प्रशासन कामािरम, धयान, सनुसयी । 

20,000।- 

३१. २०७४।8।1 २०७४।8।1 इद्वयीप्रसाद दाहार ना.स.ु भारऩोत 
कामािरम हरयवन सरािही । 

5,000।- 

३२. २०७४।8।1 २०७४।8।3 
बाग्मनायामण झा कम्प्मटुय अऩयेटय 
वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, ताहाचर 

काठभाडौं ।  
28,500।- 

३३. २०७४।8।4 २०७४।8।5 
केशव स्थार्ऩत घतॉभगय नामफ सबु्फा 
आन्तरयक याजस्व र्वबाग, कयदाता सेवा 
कामािरम, ऩतुरीसडक । 

6,000।- 

३४. २०७४।8।7 २०७४।8।8 
प्रर्वणकुभाय झा हेल्थ अतसस्टेन्ट 
अतधकृत (छैठौं तह) ख्जल्रा अस्ऩतार 
गौय, यौतहट । 

1,00,000।- 

३५. २०७४।8।7 २०७४।8।10 
शम्बपु्रसाद आचामि सशस्त्र प्रहयी जवान 
सशस्त्र प्रहयी फर, औद्योतगक सयुऺा गण, 
नेऩारगॊज, फाॉके । 

7,000।- 

३६. २०७४।8।24 २०७४।8।26 

केदाय शभाि प्रभखु ख्जल्रा इख्न्जतनमय, 
केशवयाज जोशी रेखाऩार, वीयेन्र तसॊह 
फडार सव-इख्न्जतनमय, डण्डीयाज ऩाण्डे 
सफ-इख्न्जतनमय य नवीनकुभाय दफेु सव-
इख्न्जतनमय ख्जल्रा प्रार्वतधक कामािरम, 

कॊ चनऩयु । 

20,70,000।- 

३७. २०७४।8।29 २०७४।9।2 
शेयफहादयु थाऩा नामफ सबु्फा य 
नायामणभख्ण खनार नामफ सबु्फा 
भारऩोत कामािरम, करॊकी । 

30,000।- 

३८. २०७४।9।3 २०७४।9।3 
हरयहय सनुवुाय प्रहयी तनयीऺक य 
वीयेन्रफहादयु फभ प्रहयी जवान 
भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, गोंगफ ु। 

50,000।- 

३९. २०७४।9।3 २०७४।9।4 गोर्वन्दप्रसाद बतेुर इख्न्जतनमय तसॊचाइ 
र्वकास तडतबजन, कास्की । 

50,000।- 

४०. २०७४।9।3 २०७४।9।4 

र्वद्वयाज ऩाण्डे भहातनदेशक, कृतत ऩौडेर 
शा.अ. य खड  गफहादयु के.सी. ना.स.ु 
वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, फरु्द्नगय 
काठभाडौं । 

10,00,000।- 

४१. २०७४।9।13 २०७४।9।14 
ईद्वयप्रसाद सवेुदी इरेख्क्टकर पोयभेन 
नेऩार र्वद्यतु ् प्रातधकयण ऩोखया र्वतयण 
केन्र भारेऩाटन । 

25,000।- 

४२. २०७४।9।13 २०७४।9।16 देवयाज काफ्रे नामफ सबु्फा भारऩोत 
कामािरम, बिऩयु । 

1,00,000।- 

४३. २०७४।9।17 २०७४।9।18 याभफहादयु मादव इख्न्जतनमय ख्जल्रा 
प्रार्वतधक कामािरम, तसयहा  

8,000।- 
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४४. २०७४।9।25 २०७४।9।25 
याज ु गौतभ नामफ सबु्फा, बतूभसधुाय 
कामािरम बिऩयु । 

6,000।- 

४५. २०७४।9।26 २०७४।9।28 
इद्वयफन्ध ु गौतभ नामफ सबु्फा मातामात 
व्मवस्था कामािरम साना/ठूरा सवायी, 
एकान्तकुना, रतरतऩयु । 

50,000।- 

४६. २०७४।9।30 २०७४।10।2 

मादव ऩौडेर नामफ सबु्फा य सभुन 
ऩोखयेर खरयदाय मातामात व्मवस्था 
कामािरम, सवायी चारक अनभुततऩर, 
फागभती, सकेुधाया, काठभाडौं । 

32,000।- 

47. २०७४।10।3 २०७४।10।5 
ददनेश थाऩा सऩुयबाइजय (इरेख्क्टकर) 
र्वद्यतु ् प्रातधकयण ऩाॉचखार उऩ-र्वतयण 
केन्र, काभ्र े। 

25,000।- 

48. २०७४।10।15 २०७४।10।17 
सॊगीता शे्रद्ष अतसस्टेन्ट सव-इख्न्जतनमय 
रभही नगयऩातरका । 50,000।- 

49. २०७४।10।18 २०७४।10।18 
सशुीर चाऩागाईं इख्न्जतनमय काठभाडौं 
भहानगयऩातरका । 10,000।- 

50. २०७४।10।18 २०७४।10।18 
नगेन्रप्रसाद गौतभ नामफ सबु्फा वैदेख्शक 
योजगाय र्वबाग, ताहाचर काठभाडौं । 2,34,000।- 

51. २०७४।11।6 २०७४।11।6 
कृष्णफहादयु दाहार जेरय कायागाय 
कामािरम, याजर्वयाज सद्ऱयी । 40,000।- 

52. २०७४।11।8 २०७४।11।9 येशभफहादयु खड्का प्र.स.तन. इराका 
प्रहयी कामािरम, फटुवर । 3,00,000।- 

53. २०७४।11।10 २०७४।11।10 
उभेश कुभाय थाऩा प्रहयी जवान य कुभाय 
शे्रद्ष प्र.ना.तन. भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, 
दतधकोट, बिऩयु । 

38,000।- 

54. २०७४।11।10 २०७४।11।10 हरयरार याना ऺेरी वनयऺक इराका 
वन कामािरम, भेहेरकुना, सखेुत । 

98,000।- 

55. २०७४।11।14 २०७४।11।14 

सन्तोषकुभाय तसॊह प्रहयी सहामक 
तनयीऺक य भनोजकुभाय ऩयसैरा प्रहयी 
जवान अस्थामी प्रहयी चौकी रक्ष्भीतनमाॉ 
धनषुा । 

10,000।- 

56. २०७४।11।22 २०७४।11।22 चडूाभख्ण चाऩागाईं शाखा अतधकृत 
बतूभसधुाय कामािरम, बिऩयु । 

4,00,000।- 

57. २०७४।11।25 २०७४।11।25 
याजदीऩ शाक्म ना.स.ु(कयाय) तरबवुन 
अन्तयािख्ष् िम र्वभानस्थर, बन्साय 
कामािरम, गौचय काठभाडौं । 

50,000।- 

58. २०७४।11।28 २०७४।11।29 
कुरफहादयु तफ.सी. (तफ.क.) प्रहयी 
हवल्दाय प्रहयीचौकी ऩाखाऩानी म्माग्दी । 1,60,000।- 

59. २०७४।12।1 2074।12।6 

सनु्दय बट्टयाई उऩ-सख्चव, माभरार 
ढकार शाखा अतधकृत य मादव ऩौडेर 
ना.स.ु य याज ु सेढाईं मातामात व्मवस्था 
कामािरम सकेुधाया । 

 
5,04,850।- 

 
 

60. २०७४।12।8 २०७४।12।9 
याजेन्रकुभाय रार कणि प्रभखु उद्योग 
अतधकृत उद्योग र्वकास शाखा (सातफक 
घयेर ु तथा साना उद्योग र्वकास 

2,00,000।- 
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कामािरम) रहान, तसयहा । 

61. २०७४।12।8 २०७४।12।9 

रेखनाथ बसुार नामफ सबु्फा, शाखा 
अतधकृत ख्शवप्रसाद सवेुदी य क. अ. 
अजुिनप्रसाद आचामि मातामात व्मवस्था 
कामािरम, फाग्भती, एकान्तकुना । 

32,000।- 

62. २०७४।12।13 २०७४।12।14 
ऩषु्ऩयाना ऺेरी पाभेसी तनयीऺक औषधी 
व्मवस्था र्वबाग, शाखा कामािरम 
नेऩारगन्ज, फाॉके । 

28,000।- 

63. २०७४।12।20 २०७४।12।20 
इख्न्दया गौतभ (खनार) उद्योग अतधकृत 
घयेर ु तथा साना उद्योग कामािरम 
तरऩयेुद्वय काठभाडौं । 

9,000।- 

64. २०७४।12।29 २०७5।1।2 
कभर बजेुर नामफ सबु्फा बतूभसधुाय 
कामािरम, बिऩयु । 28,000।- 

65. २०७5।1।2 २०७5।1।3 
भोतीकुभाय शे्रद्ष प्रहयी जवान ख्जल्रा 
िार्पक प्रहयी कामािरम, रभजङु य 
भसु्तर्कभ तभमा । 

70,000।- 

66. २०७5।1।3 २०७5।1।4 

वासदेुव मादव, तनतभत्त प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत य जमयाभ चौधयी, रेखाऩार 
(ना.स.ु), कल्माणऩयु नगयऩातरका  
तसयाहा । 

20,000।- 

67. २०७5।1।7 २०७5।1।10 

कारे फम्जन सशस्त्र प्रहयी तनयीऺक, 

ठाकुयफहादयु खरी सशस्त्र प्रहयी जवान य 
नवीन खड्का सशस्त्र प्रहयी जवान फोडिय 
आउट ऩोस्ट कप् तानग ज सनुसयी । 

25,000।- 

68. २०७5।1।11 २०७5।1।11 
यतनेशकुभाय चौधयी इख्न्जतनमय  नेऩार 
र्वद्यतु प्रातधकयण, करैमा, फाया । 9,500।- 

69. २०७5।1।11 २०७5।1।12 
छर्वन्र र्वक्रभ खाॉड इख्न्जतनमय य 
प्रदीऩकुभाय फातनमाॉ सव-इख्न्जतनमय 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम कास्की । 

1,00,000।- 

70. २०७5।1।23 २०७5।1।23 
तररा अतधकायी कामिकायी अतधकृत य 
तफजेन्र शे्रद्ष इख्न्जतनमय फूढानीरकण्ठ 
नगयऩातरका । 

5,00,000।- 

71. २०७5।1।24 २०७5।1।25 
धभियाज सवेुदी य ओभफहादयु सनुाय 
खरयदाय भारऩोत कामािरम वीयेन्रनगय, 

सखेुत । 
2,00,000।- 

72. २०७5।1।24 २०७5।1।25 

ख्जतेन्र ख्चरकाय वरयद्ष सहामक य 
गोऩार ढुङे्गर वरयद्ष सहामक गठुी 
सॊस्थान, शाखा कामािरम, रतरतऩयु य 
अनन्तफहादयु शे्रद्ष । 

20,000।- 

73. २०७5।1।24 २०७5।1।25 श्माभफाफपु्रसाद साह प्रभखु नाऩी अतधकृत 
नाऩी कामािरम, उदमऩयु, गाईघाट । 

50,000।- 

74. २०७5।1।31 २०७5।1।31 
ख्शवशॊकय कुतसमैत कृर्ष प्रसाय अतधकृत 
भेचीनगय नगयऩातरका कामािरम, कृर्ष 
र्वकास शाखा, चायआरी,  झाऩा । 

6,000।- 

75. २०७5।1।31 २०७5।1।31 तऩेन्र बट्टयाई पाभेसी अतधकृत औषधी 50,000।- 
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व्मवस्था र्वबाग, शाखा कामािरम, 

नेऩारगञ्ज, फाॉके । 

76. २०७5।2।1 २०७5।2।1 

फाफसुाहेव तसॊह पोयभेन तह-४, रारफाफ ु
ऩॊतडत इरेख्क्ितसमन तह-३ य सॊजीव 
कुभाय साह इरेख्क्ितसमन तह-३ नेऩार 
र्वद्यतु प्रातधकयण जरेद्वय र्वतयण केन्र 
जरेद्वय भहोत्तयी । 

30,000।- 

77. २०७5।2।1 २०७5।2।2 
जगदीशप्रसाद काफ्रे सहामक प्रफन्धक 
यार्द्सम वाख्णज्म फैंक शाखा कामािरम 
फददिवास भहोत्तयी । 

50,000।- 

78. २०७5।2।1 २०७5।2।2 
हरयप्रसाद ऩौडेर नामफ सबु्फा भारऩोत 
कामािरम भझगावाॉ रूऩन्देही               
य याभरखन ऩाण्डे रेखाऩढी व्मवसामी । 

 
11,000।- 

 

79. २०७5।2।3 २०७5।2।4 डा. याभदेव मादव तनतभत्त तनदेशक 
आमवेुद ख्चर्कत्सारम नयदेवी, काठभाडौं। 

37,000।- 

80. २०७5।2।7 २०७5।2।8 
बागवत साह कामािरम प्रभखु य खेभयाज 
बण्डायी कामािरम सहमोगी (कयाय) नाऩी 
कामािरम साॉख ुकाठभाडौं । 

2,50,000।- 

81. २०७5।2।17 २०७5।2।17 
मगुेद्वयप्रसाद मादव नामफ सबु्फा य श्माभ 
सनु्दय मादव रेखाऩार ख्जल्रा सभन्वम 
सतभतत, सद्ऱयी । 

1,35,000।- 

82. २०७5।2।21 २०७5।2।21 

तनसाय अहभद खान इरेख्क्िकर 
इख्न्जतनमय य तफक्रान्त शकु्रा 
सऩुयबाइजय नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण 
नेऩारगॊज र्वतयण केन्र, नेऩारगॊज, फाॉके 
तगयवररार धोवी । 

15,000।- 

83. २०७5।2।28 २०७5।2।29 
खगेन्रप्रसाद सवेुदी ख्जल्रा ख्शऺा 
अतधकायी ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम,  
सनुसयी । 

50,000।- 

84. २०७5।3।3 २०७5।3।5 

जनेुश साऩकोटा नामफ सबु्फा, ऩरुुषोत्तभ 
सवेुदी तनदेशक य याभहरय ऩोखयेर 
अतधकृत, वाख्णज्म आऩूतति तथा उऩबोिा 
सॊयऺण र्वबाग फफयभहर, काठभाडौं । 

10,000।- 

85. २०७5।3।5 २०७5।3।6 
भनोज कुभाय तनयौरा ना.स.ु य शॊकय 
प्रसाद तधतार कामािरम सहमोगी 
भारऩोत कामािरम बयतऩयु, ख्चतवन । 

25,000।- 

86. २०७5।3।6 २०७5।3।7 वीयेन्रफहादयु ऐडी प्र.ना.तन. भहानगयीम 
प्रहयी वतृ्त दयफायभागि, काठभाडौं । 

24,000।- 

87. २०७5।3।10 २०७5।3।10 याभप्रसाद ढुङ्गाना शाखा अतधकृत 
वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, फरु्द्नगय । 50,000।- 

88. २०७5।3।10 २०७5।3।11 सयेुशप्रसाद दास शाखा अतधकृत ख्जल्रा 
प्रशासन कामािरम, सरािही । 

50,000।- 

89. २०७5।3।11 २०७5।3।11 
याजेन्र नेम्कुर खरयदाय रतरतऩयु 
भहानगयऩातरका कामािरम य 
भध्मस्थकताि कृष्णभख्ण फोगटी । 

70,000।- 
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90. २०७5।3।14 २०७5।3।14 प्रकाश रयजार खरयदाय भारऩोत 
कामािरम भझगावाॉ, रूऩन्देही । 

2,000।- 

91. २०७5।3।14 २०७5।3।15 
दाभोदय येग्भी हरकुा सवायी चारक 
वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, कामािरम 
ताहाचर, काठभाडौं । 

6,000।- 

92. २०७5।3।21 २०७5।3।21 

हकि फहादयु चन्द ज्मारादायी कभिचायी 
नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, भहेन्रनगय 
र्वतयण केन्र, फ्मजु सेवा कामािरम 
गड्डाचौकी । 

5,000।- 

93. २०७5।3।21 २०७5।3।21 
ब्रह्मदेव भहतो सहामक वन अतधकृत 
इराका वन कामािरम, जवाफैयाठ, 
कर्ऩरवस्त ु। 

3,00,000।- 

94. २०७5।3।24 २०७5।3।24 
याभनयेश मादव सव-इख्न्जतनमय 
कातरन्चोक गाउॉऩातरका दोरखा । 9,000।- 

95. २०७5।3।24 २०७5।3।26 
योर्हत कुभाय साह सहामक वन अतधकृत 
य सख्न्दऩ अतधकायी ग्राभीण र्वत्त सहामक 
ख्जल्रा वन कामािरम, रुकुभ (ऩख्द्ळभ) । 

23,000।- 

96. २०७5।03।25 २०७5।3।25 
भाख्जद खाॉ इख्न्जतनमय (कयाय) वैजनाथ 
गाउॉऩातरका फाॉके । 25,000।- 

97 २०७5।3।32 २०७5।४।१ 
श्माभ र्कशोय बगत इरेख्क्ितसमन नेऩार 
र्वद्यतु प्रातधकयण, र्वतयण केन्र करैमा, 
फाया । 

30,000।- 

 
 2.6.२ झठुा शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 
तनम्नतरख्खत सयकायी कामािरम, सॊस्थान य शैख्ऺक तनकामभा कामियत तनम्न कभिचायीहरूरे अनखु्चत राब तरने 
उद्देश्मरे सरुु तनमखु्ि य फढुवाका रातग ऩेस गयेको शैख्ऺक मोग्मताका प्रभाणऩरहरूका सम्फन्धभा आतथिक वषि 
२०७4।७5 भा अनसुन्धान हुॉदा झठुा प्रभाणऩर ऩेस गयेको तथ्म प्रभाख्णत हनु आई सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १२ य प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) द्राया ऩरयबार्षत कसयु 
गयेको देख्खएकोरे तनजहरूराई सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य २९ तथा प्रचतरत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) द्राया व्मवख्स्थत हदैसम्भको सजाम हनु भागदाफी तरई र्वशेष 
अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ । 
 

तस.नॊ. तनणिम तभतत 
आयोऩऩर दामय 

तभतत 
प्रततवादीको नाभ, ऩद य 

कामािरम 
मोग्मता य शैख्ऺक सॊस्था 

1. २०७4।5।1 २०७4।5।6 
र्ऩताम्फय मादव, इख्न्जतनमय, 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, 

उदमऩयु । 

तडप्रोभा इन तसतबर 
इख्न्जतनमरयङ, तरबवुन 
र्वद्वर्वद्यारम । 

2. २०७4।5।1 २०७4।5।11 

याभा शॊकय याना, सहामक 
रेखाऩार, धनगढी उच्च 
भाध्मतभक र्वद्यारम, धनगढी 
- ८ कैरारी । 

हाई स्कुर ऩयीऺा (टेस्ट), 
भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद्, 

ऺेरीम कामािरम, उत्तय 
प्रदेश, इराहावाद, बायत । 

3. २०७4।6।2 २०७4।6।26 
योशन शाह, प्र.ना.तन., 
ख्जल्रा प्रहयी कामािरम 
दोरखा । 

इन्टयतभतडएट, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद, ऺेरीम 
कामािरम इराहावाद, 
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बायत। 

4. २०७4।6।2 २०७4।6।24 

अजुिनकुभाय गदु्ऱा,  तन.भा.र्व.   

ख्शऺक तेरी जनता 
भाध्मतभक र्वद्यारम 
याभग्राभ-१७ नवरऩयासी । 

फी.एड.,फटुवर फहभुखुी 
क्माम्ऩस फटुवर (तर.र्व.)। 

5. २०७4।6।26 २०७4।7।1 

याभरार सनुवुाय, तस.अ.हे.व. 
(छैठौं), आख्ददभ स्वास्थ्म 
चौकी, तेह्रथभु । 

एस. एर. सी., गण्डकी 
फोतडिङ स्कुर राभाचौय, 

ऩोखया, ऩयीऺा तनमन्रण 
कामािरम, सानोदठभी,  
बिऩयु । 

6. २०७4।7।16 २०७4।7।30 
धोजफहादयु यावर, प्राथतभक 
तहका ख्शऺक, श्री नवादेउ 
प्राथतभक र्वद्यारम अछाभ । 

भाध्मतभक, भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद, उत्तय प्रदेश, फयेरी, 
इराहावाद बायत । 

7. २०७4।9।20 २०७4।9।25 

चन्रर्वन तसॊह, भा. र्व. 
ख्शऺक, नेऩार यार्द्सम 
भाध्मतभक र्वद्यारम, 

गोतडमाना, फददिमा । 

अस्थामी तनमखु्ि ऩर, 

तनमखु्ि सभथिन ऩर य सेवा 
प्रभाख्णत ऩर । 

8. २०७4।10।11 २०७4।10।17 

ऩषु्ऩरता फभ (शाह), याहत 
ख्शख्ऺका प्रा.र्व. तह, श्री 
बकुृटी भा.र्व. दगुौरी-७, 

सवुणिऩयु कैरारी । 

भाध्मतभक तह,  भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद इराहावाद 
बायत । 

9. २०७4।10।11 २०७4।10।18 

ख्शव नायामण चौधयी, प्रा.र्व. 
तह ख्शऺक, श्री सयस्वती 
भाध्मतभक र्वद्यारम छोटी 
ऩतसिमा, कॊ चनऩयु । 

इन्टयतभतडएट तह, 
भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद्, 

ऺेरीम कामािरम, इराहावाद 
बायत । 

10. 2074।10।15 2074।10।18 

नीततफहादयु गरुुङ, 
इरेख्क्ितसमन, नेऩार र्वद्यतु 
प्रातधकयण कामािरम शाखा 
भस्मािददी, आॉफखैुयेनी । 

नागरयकताको प्रतततरर्ऩभा 
जन्भ तभततसम्फन्धी । 

11. २०७5।1।13 २०७5।1।21 

उषा मादव, याहत ख्शख्ऺका,  
श्री प्राथतभक र्वद्यारम 
थारुटोर देवाही - ७,  
यौतहट । 

हाइस्कुर तह, तफहाय 
सॊस्कृत ख्शऺा फोडि, ऩटना, 
बायत । 

12. २०७5।1।13 २०७5।1।19 

अञ्जना शाह, अस्थामी 
ख्शऺक(प्रा.र्व.), श्री सयस्वती 
चौताया तन.भा.र्व. तरुसीऩयु 
न.ऩा.-९ सल्रीवन, दाङ । 

आई.ए.(इण्टयतभतडमट) 
भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद् 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी 
बायत । 

13. २०७5।1।13 २०७5।1।19 
नगेन्र कुभाय बगत, 
प्र.ना.तन., प्रहयी प्रधान 
कामािरम अन्तगित । 

आई.एस.सी., र्वहाय 
इन्टयतभतडएट ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऩटना, बायत । 

14. २०७5।1।13 २०७5।1।24 
सन्तफहादयु फोटे, याहत 
ख्शऺक, श्री दगुाि बवानी 

हाइस्कुर तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद् ऺेरीम 
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प्राथतभक र्व. नवरऩयासी । कामािरम वायाणसी बायत । 

15. २०७5।1।13 २०७5।1।19 

धनप्रसाद ख्घतभये, प्राथतभक 
ख्शऺक (अस्थामी), श्री 
ऩद्मकन्मा भा. र्व.  
तडल्रीफजाय काठभाडौं । 

हाइस्कुर तह,  तफहाय 
सॊस्कृत ख्शऺा फोडि ऩटना 
बायत । 

16. २०७5।1।13 २०७5।1।21 
धनकुभाय राभा, खरयदाय, 
र्वयाटनगय भहानगयऩातरका 
र्वयाटनगय, भोयङ । 

हाइस्कुर तह,  तफहाय 
सॊस्कृत ख्शऺा फोडि ऩटना 
बायत । 

17. २०७5।1।13 २०७5।1।21 
अतभय शे्रद्ष, सहामक 
ऩसु्तकारम, ऩूवािञ्चर 
र्वद्वर्वद्यारम, र्वयाटनगय । 

हाइस्कुर तह, तफहाय 
सॊस्कृत ख्शऺा फोडि ऩटना 
बायत । 

18. २०७5।1।25 २०७5।2।2 

शोबा कुभायी ऩौडेर, वरयद्ष 
हाउस र्कर्ऩङ तनयीऺक 
(हाउस र्कऩय), बेयी अञ्चर 
अस्ऩतार । 

आइ.ए., गोबनिभेन्ट गल्सि 
इन्टय करेज फहयाइच 
उत्तय प्रदेश, बायत । 

19. २०७5।1।25 २०७5।2।4 

नकुर फहादयु फोगटी, प्रहयी 
सहामक तनयीऺक, प्रहयी 
प्रधान कामािरम, केन्रीम 
अनसुन्धान व्मयुो,  
भहायाजगॊज । 

भाध्मतभक तह, र्वहाय 
भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऩटना, बायत । 

20. २०७5।2।3 २०७5।2।9 

झयना याई, भर्हरा कामिकताि 
(या.ऩ.अनॊ. प्रथभ), खानेऩानी 
तथा सयसपाइ सव-तडतबजन 
कामािरम सल्रेयी  
सोरखुमु्फ ु। 

भध्मभा ऩयीऺा, मभनुा 
प्रसाद स्भायक सॊस्कृत उच्च 
र्वद्यारम कन्हैरी, नयऩतगॊज, 

ऩटना । 

21. २०७5।2।3 २०७5।2।10 

यभेशकुभाय अतधकायी, 
प्राथतभक तहका ख्शऺक, श्री 
बानबुि उच्च भाध्मतभक 
र्वद्यारम, दभाचौय, सल्मान । 

इन्टयतभतडएट तह, 
भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद्, 

ऺेरीम कामािरम, वायाणसी। 

22. २०७5।2।3 २०७5।2।10 

ऋर्र्द्फहादयु भहजिन, शाखा 
अतधकृत, भर्हरा तथा 
फारफातरका कामािरम, 

सातदोफाटो । 

इन्टयतभतडएट ऩयीऺा 
(आई.ए.), भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद्, उत्तय प्रदेश । 

23. २०७5।2।3 २०७5।2।23 

कृष्णाकुभायी थाऩा (ऩनु), 
प्राथतभक तहका अस्थामी 
ख्शऺक, श्री भहेन्रनगय 
भाध्मतभक र्वद्यारम, सूमिऩयुा 
-१, रूऩन्देही । 

हाईस्कुर ऩयीऺा, र्कसान 
इन्टय करेज, उस्काफजाय, 

(भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद, 

उत्तयप्रदेश, वायाणसी)  
बायत । 

24. २०७5।2।7 २०७5।2।13 

याभवरी चौधयी चौहान, 
साभाख्जक ऩरयचारक, करैमा 
नगयऩातरका, सेतो गयुाॉस 
फार र्वकास सेवा । 

एस.एर.सी., श्री 3 चन्र 
भा.र्व. करैमा, फाया । 
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25. २०७5।2।7 २०७5।2।9 

य जन कुभाय कठामत, 
प्रा.र्व. ख्शऺक, कभरा 
आधायबतू र्वद्यारम हनािभाडी 
दोबानचौय, भकवानऩयु । 

भध्मभा (एस.एर.सी.), 
तफहाय सॊस्कृत ख्शऺा फोडि, 
ऩटना । 

26. २०७5।2।7 २०७5।2।9 

ऩयेवाकुभायी घतॉ, प्रा.र्व. 
ख्शऺक, जनज्मोतत 
भाध्मतभक र्वद्यारम, 

आयखोरा, ऩाछावाङ, योल्ऩा। 

हाईस्कुर तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद, उत्तय प्रदेश 
बायत । 

27. २०७5।2।7 २०७5।2।8 

शोबा दवुाडी, आमवेुद 
सहामक (छैठौं तह), ख्जल्रा 
आमवेुद स्वास्थ्म केन्र 
धाददङ । 

भध्मभा तह, तफहाय सॊस्कृत 
ख्शऺा फोडि ऩटना । 

28. २०७5।2।7 २०७5।2।10 

ऩर्वरा शे्रद्ष, शाखा अतधकृत, 
श्रभ तथा योजगाय भन्रारम, 

वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, 

काठभाडौं । 

भध्मभा तह, तफहाय सॊस्कृत 
ख्शऺा फोडि ऩटना, बायत । 

29. २०७5।2।7 २०७5।2।13 

होभकरा फयार, प्रा. र्व. 
ततृीम तह अस्थामी ख्शऺक, 
भहेन्रनगय भाध्मतभक 
र्वद्यारम रूऩन्देही, सूमिऩूया। 

हाईस्कुर ऩयीऺा, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद् उत्तयप्रदेश 
बायत । 

30. २०७5।2।7 २०७5।2।15 

यतभता कुभायी तसॊह, प्रार्व 
याहत ख्शऺक, नेऩार यार्द्सम 
तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम, 

फसतऩयु, फाया । 

भध्मभा अथाित एसएरसी, 
र्वहाय सॊस्कृत ख्शऺा फोडि, 
ऩटना बायत । 

31. २०७5।2।17 २०७5।2।20 

भनु्नीदेवी शाह, प्रा.र्व. याहत 
ख्शऺक, श्री नेऩार यार्द्सम 
प्राथतभक र्वद्यारम 
गॊजबवानीऩयु-८ फाया 

भध्मभा अथाित एसएरसी, 
र्वहाय सॊस्कृत ख्शऺा फोडि, 
ऩटना बायत । 

32. २०७5।2।17 २०७5।2।20 

याजेद्वय भेहता, भेतडकर 
ल्माफ टेक्नोरोख्जस्ट 
(प्रार्वतधक अतधकृत 
प्माथोरोजी), तर.र्व. ख्शऺण 
अस्ऩतार ऩरयसय, 

भहायाजगञ्ज, काठभाडौं । 

आई.एस.सी., र्वहाय 
इन्टयतभतडएट ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऩटना, बायत । 

33. २०७5।2।17 २०७5।2।24 

सन्देश कुभाय शे्रद्ष, प्रहयी 
नामफ तनयीऺक, श्री प्रहयी 
प्रधान कामािरम 

इन्टयतभतडमट, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद उत्तय प्रदेश 
फोडि अप हाइस्कुर एण्ड 
इन्टयतभतडमट एजकेुसन 
म.ुऩी. बायत । 

34. २०७5।2।17 २०७5।2।21 

याभाख्शष साह (तेरी), तन. 
भा.र्व. तह अस्थामी ख्शऺक, 
श्री वीयेन्र ऐद्वमि उ.भा.र्व., 
तरम्सा, जाजयकोट । 

आई.एस.सी., र्वहाय 
इन्टयतभतडएट ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऩटना, बायत । 
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35. २०७5।2।17 २०७5।2।24 
इन्रप्रसाद बसुार, तन.भा.र्व. 
तह ख्शऺक, श्री ऩारसु्थान 
भा.र्व. वेउरीफास, ऩवित । 

आई.एस.सी., भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद् उत्तय प्रदेश 
बायत । 

36. २०७5।2।21 २०७5।2।25 

ऩतफकुभायी डागी, अस्थामी 
रेखाऩार, श्री ख्शश ुजागयण 
भा. र्व., खोयफाये, कोटभौरा 
- 7, सल्मान । 

हाईस्कुर तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद्, उत्तय प्रदेश, 
बायत । 

37. २०७5।2।21 २०७5।2।24 

ओभप्रसाद रइुॉटेर, प्राथतभक 
तह दितीम ख्शऺक, शे्रणी श्री 
सगुाहाट भा.र्व गा.र्व.स. 
वडा नॊ.६ हसनदह भोयङ । 

आई.ए., तफहाय 
इन्टयतभतडमट ख्शऺा ऩरयषद 
ऩटना, बायत । 

38. २०७5।2।21 २०७5।2।28 
कृष्णकुभाय राभा, प्रहयी 
नामफ तनयीऺक, ख्जल्रा 
प्रहयी कामािरम बोजऩयु 

आई. ए., र्वहाय 
इन्टयतभतडएट ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऩटना, बायत । 

39. २०७5।2।21 २०७5।2।27 
अख्म्फका गौतभ, वडा सख्चव, 
यत्ननगय नगयऩातरका 
ख्चतवन । 

भध्मभा अथाित एसएरसी, 
र्वहाय भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद्, ऩटना, बायत । 

40. २०७5।2।21 २०७5।3।5 

सयुजप्रसाद ऻवारी, प्रहयी 
नामफ तनयीऺक, भहानगयीम 
प्रहयी ख्शऺारम  
भहायाजगञ्ज । 

इन्टयतभतडमट, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद्, ऺेरीम 
कामािरम वायाणसी बायत । 

41. २०७5।2।21 २०७5।2।29 

ऩदभयाज शभाि, याहत 
ख्शऺक, श्री कापरी प्रा.र्व. 
धजडा डोटी । 

भध्मभा अथाित एसएरसी, 
भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऺेरीम कामािरम वायाणसी 
बायत । 

42. २०७5।2।21 २०७5।2।29 

चेतकुभायी ऩौडेर, प्रा.र्व. 
अस्थामी ख्शऺक, श्री श्रवण 
उच्च भा. र्व. वाङतसङ 
स्मादजा । 

हाइिस्कुर ऩयीऺा (S.L.C. 

सयह) याधाकुभायी 
इन्टयतभतडएट करेज 
भहायाजगञ्ज । 

43. २०७5।2।25 २०७5।2।31 

सार्वरी चन्द वभ, प्रा.र्व. 
ख्शऺक, श्री दशयथ भा.र्व., 
घोडाघोडी न.ऩा.-२, 
साॉडेऩानी, कैरारी । 

हाईस्कुर, भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद् उत्तय प्रदेश बायत । 

44. २०७5।2।25 २०७5।2।30 

कृष्णफहादयु यानाबाट, प्रा.र्व. 
ख्शऺक, श्री सयस्वती भा.र्व. 
गोछडा, नवरऩयासी । 

भाध्मतभक तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद, ऺेरीम 
कामािरम वायाणसी,  
बायत । 

45. २०७5।2।25 २०७5।3।3 

बवुनयाज ऩख्ण्डत, प्रा. र्व. 
ख्शऺक, श्री तसर्द् गणेश प्रा. 
र्व. कास्की । 

भाध्मतभक तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद, ऺेरीम 
कामािरम वायाणसी,  
बायत । 

46. २०७5।2।25 २०७5।3।3 रारफहादयु खड्का, पुटफर हाईस्कुर ऩयीऺा, भाध्मतभक 
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प्रख्शऺक, यार्द्सम खेरकुद 
ऩरयषद तरऩयेुद्वय,  
काठभाडौं । 

ख्शऺा ऩरयषद्, ऺेरीम 
कामािरम इराहावाद,  
बायत । 

47. २०७5।2।25 २०७5।2।31 

तायाफहादयु कुॉ वय, प्रभखु 
अनसुन्धान अतधकृत, यार्द्सम 
अनसुन्धान र्वबाग अन्तगित 
अघािखाॉची । 

आई.ए. (इन्टयतभतडएट 
ऩयीऺा), भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद्, उत्तय प्रदेश, 

वायाणसी, बायत । 

48. २०७5।2।31 २०७5।3।10 
धीयेन्रकुभाय शे्रद्ष, प्र.ना.तन., 
नेऩार प्रहयी प्रधान कामािरम 
अन्तगित । 

हाइिस्कुर, भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद, वायाणसी, बायत । 

49. २०७5।2।31 २०७5।3।8 

दोरखफहादयु काकी, 
अनसुन्धान अतधकृत, यार्द्सम 
अनसुन्धान र्वबाग  
काठभाडौं । 

आई.ए., भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद, उत्तय प्रदेश  
बायत । 

50. २०७5।2।31 २०७5।3।6 
यभेश फढुाथोकी, प्र.ना.तन., 
नेऩार प्रहयी प्रधान कामािरम 
अन्तगित । 

आइ.ए., र्वहाय इन्टयतभतडएट 

ख्शऺा ऩरयषद्, ऩटना, बायत । 

51. २०७5।2।31 २०७5।3।8 
र्वकास काकी, प्र.ना.तन., 
नेऩार प्रहयी प्रधान कामािरम 
अन्तगित । 

आई. ए., तफहाय 
इन्टयतभतडएट ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऩटना, बायत । 

52. २०७5।2।31 २०७5।3।6 

सीताकुभायी फन्जाया, प्रा. र्व. 
अस्थामी ख्शऺक, श्री शाख्न्त 
तनकेतन भाध्मतभक र्वद्यारम, 
तसऩाडोर, बिऩयु । 

हाईस्कुर तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद्, उत्तय प्रदेश, 
बायत । 

53. २०७5।2।31 २०७5।3।8 

सविख्जतप्रसाद चौधयी, 
तत्कारीन अध्मऺ र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभतत, श्री 
जनजागतृत भा. र्व., करुवानी,  
रूऩन्देही । 

भाध्मतभक तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत । 

54. २०७5।3।7 २०७5।3।13 

मीवनकुभाय मादव, याहत 
भा. र्व. ख्शऺक, श्री जनता 
उच्च भा. र्व. रुप्सा 
कातरकोट । 

आइ.एस्सी., र्वहाय 
इन्टयतभतडएट ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऩटना, बायत । 

55. २०७5।3।14 २०७5।3।17 

भहेश तसॊह, प्र.ना.तन., 
भहानगयीम अऩयाध 
भहाशाखा, टेकु,  

काठभाडौं । 

हाईस्कुर तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद् ऺेरीम 
कामािरम, इराहावाद,  
बायत । 

56. २०७5।3।14 २०७5।४।११ 

भ्मसुन कुभाय मोगी, 
तत्कारीन प्रशासकीम अतधकृत 
(ए ६),  ऺेरीम कृर्ष 
अनसुन्धान केन्र, खजयुा 
फाॉके। 

आई.ए., भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद्, उत्तय प्रदेश, बायत । 
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57. २०७5।3।14 २०७5।3।17 

हरयचन्र कान ु(गदु्ऱा), 
अध्मऺ र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभतत, श्री भाध्मतभक 
र्वद्यारम वेरबाय गा.र्व.स. 
वडा नॊ. ८ फाॉके । 

हाईस्कुर तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद्, ऺेरीम 
कामािरम वायाणसी,  
बायत । 

58. २०७5।3।14 २०७5।3।17 

सत्मधाभा मादव,  प्रा. र्व. 
अस्थामी ख्शऺक, श्रीभती 
भनयाजी देवी भा.र्व. 
भचिवायी, रूऩन्देही । 

प्राथतभक तहको स्थामी 
अध्माऩन अनभुततऩर, 
ख्शऺक सेवा आमोग, 

सानोदठभी बिऩयु । 

59. २०७5।3।14 २०७5।3।19 

अर्वनायामण अतधकायी, 
तत्कारीन प्रा.र्व. ख्शऺक, 
शायदा तनम्न भा. र्व. 
नाभसातरङ - ५, इराभ । 

भाध्मतभक तह, र्वहाय 
भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद्, 
ऩटना, बायत । 

60. २०७5।3।14 २०७5।3।19 
कृष्णफहादयु गैये, प्र.ना.तन., 
भहानगयीम अऩयाध 
भहाशाखा टेकु, काठभाडौं । 

हाईस्कुर तह भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद, उत्तय प्रदेश, 
बायत । 

61. २०७5।3।21 २०७5।४।६ 

भहेश याउत अर्हय, 
साभाख्जक ऩरयचारक, गाउॉ 
र्वकास सतभततको कामािरम 
फेनौरी, फाया । 

भाध्मतभक तह, र्वहाय 
र्वद्यारम ऩयीऺा सतभतत, 

ऩटना, बायत । 

62. २०७5।3।28 २०७5।४।9 

धनीयाभ डगौया, प्रा.र्व. याहत 
ख्शऺक, श्री नायामण यार्द्सम 
प्राथतभक र्वद्यारम दोदोधया-
५ फेरवुा, कैरारी । 

हाईस्कुर तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद्, ऺेरीम 
कामािरम, उत्तयप्रदेश, 

वायाणसी, बायत । 

63. २०७5।3।28 २०७5।४।8 

हभुकान्त डमु्र,े प्रा.र्व. 
ख्शऺक, ख्शऺा फोधनी प्रा. 
र्व.धौवादी-६, नवरऩयासी । 

हाईस्कुर तह, भाध्मतभक 
ख्शऺा ऩरयषद्, ऺेरीम 
कामािरम, उत्तयप्रदेश, 

वायाणसी, बायत । 

64. २०७5।3।28 २०७5।४।22 
याजेशकुभाय चौधयी, प्र.ना.तन., 
इराका प्रहयी कामािरम, 
याभऩयु ठोख्क्सरा उदमऩयु । 

आई.ए., र्वहाय इन्टयतभतडएट 
ख्शऺा ऩरयषद्, ऩटना,  
बायत । 

2.6.३ साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू: - 
१.   ख्जल्रा हरुाक कामािरम, यौतहटभा सॊचातरत हरुाक फचत फैंकभा यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्न े

उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा ख्जल्रा हरुाक कामािरम यौतहटका तत्कारीन तनम्न कभिचायीहरूरे 
देहामफभोख्जभको यकभ फदतनमतसाथ खाइभासी र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज 
कभिचायीहरूराई देहामफभोख्जभको कसयुभा सजामको भागदाफी तरई आमोगको तभतत 2074।4।2 को 
तनणिमानसुाय तभतत 2074।4।4 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

तस.नॊ प्रततवादीको नाभ थय, ऩद कसयु भागदाफी तफगो 

1 
कामािरम प्रभखु नामफ सबु्फा 
प्रभेरार झा 

भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, 2059 को 
दपा 17 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा 17 
तथा दपा 3(1) य 
3(1) को देहाम (ज) 

रु. 62,65,000।- 
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2 
नामफ सबु्फा हयदेव 
प्रसाद साह बतनने 
हयदेव साह 

ऐ ऐ रु. 95,76,173।- 

3 
रेखाऩार उभेशकुभाय 
ख्घतभये 

ऐ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा 17 
तथा दपा 3(1) य 
3(1) को देहाम (छ) 

रु. 29,50,000।- 

2. सद्ऱयी ख्जल्रा र्टकुतरमा गा.र्व.स. भा ज्मेद्ष नागरयक, एकर भर्हरा य दतरत फारफातरकाका रातग आ. व. 
०६७/६८ सम्भको बत्ता र्वतयण नगयी र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने सभेतको उजयुी सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा उि गा.र्व.स. का तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव याभदत्त मादवरे ख्ज.र्व.स. सद्ऱयीफाट प्राद्ऱ 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता यकभ आफ्नो नाभभा चेक काटेय यकभ तनकारी तनज आपू य सोही गा.र्व.स.का 
प्रार्वतधक सहामक जनकर्कशोय चौधयी एक आऩसभा तभरी आ.व. ०६७/६८ देख्ख २०६९/०७० को जम्भा 
रु. 2,60,000।- को फदतनमतसाथ झठुा बयऩाईसभेत फनाई नेऩार सयकायको सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी गयेको 
ऩरु्द्श हनु आएको देख्खॊदा तनज याभदत्त मादव य जनक र्कशोय चौधयीराई जनही तफगो रु.२,६०,०००।- 
कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम खण्ड (घ) फभोख्जभ कैद य जरयवाना सजाम हनु य दपा 
17 फभोख्जभ तनजहरूफाट हातन नोक्सानी बएको तफगो रु.२,६०,०००।- असरुउऩय हनु भागदाफी तरई 
आमोगको तभतत 2074।4।16 को तनणिमनसुाय तभतत 2074।4।25 भा श्री र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

3. जाजयकोट ख्जल्रा सातफक सवुानाउरी गा.र्व.स. भा साभाख्जक सयुऺा बत्ता शीषिकभा तनकासा बएको यकभ 
र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा आ.व. २०६८/०६९ देख्ख आ.व. 
२०७१/०७२ सम्भ उि गा.र्व.स. का रातग साभाख्जक सयुऺा बत्ता तनकासा बएको यकभ उि गा.र्व.स. 
कामािरमका तनम्न कभिचायीहरूरे फदतनमतऩूविक र्हनातभना गयी नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हातन ऩरु् माउन े
कामि गयी भ्रद्शाचाय गयेको कसयुभा तनम्न फभोख्जभको सजाम भागदाफी तरई आमोगको तभतत 2074।5।1 
को तनणिमनसुाय तभतत 2074।5।11 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

तस.नॊ. 
प्रततवादीको नाभ, थय य 

ऩद 
कसयु भागदाफी तफगो 

1 

सवुानाउरी गा.र्व.स. का 
तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव 
र्कयण न्मौऩाने 

भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन 2059 को 
दपा 17 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा 17 तथा दपा 3(1) 
य 3(1) को देहाम (घ) 

रु.2,45,000।- 

2 

सवुानाउरी गा.र्व.स. का 
तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव 
ख्चयन्जीवी ख्ज.सी. 

ऐ ऐ रु.1,75,300।- 

3 

सवुानाउरी गा.र्व.स. का 
तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव 
गोकणियाज शभाि 

ऐ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा 17 तथा दपा 3(1) 
य 3(1) को देहाम (ग) 

रु.94,000।- 

4 

सवुानाउरी गा.र्व.स. का 
तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव 
रक्ष्भीप्रसाद शभाि 

ऐ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा 17 तथा दपा 3(1) 
य 3(1) को देहाम (ङ) 

रु.5,79,300।- 
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4. ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, नवरऩयासी अन्तगित सातफक यकुवा गा.र्व.स.का धभेन्र योकारे नक्करी 
सख्चव बई काभ गयी गा.र्व.स. को यकभ तनकासा गयी खाइभासी भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने सभेतको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा अनतधकृत य गैयकानूनी रूऩभा आपूखसुी सरुवा य यभाना ऩर फनाई रुकुभ, 
नवरऩयासी, फाया य सरािही ख्जल्राख्स्थत ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम य भातहत कामािरमहरूभा कामियत 
तनज खरयदाय धभेन्र योकारे तफगो रु.48,17,290।- सयकायी सम्ऩख्त्त ख्झकी खाइभासी फदतनमतसाथ 
र्हनातभना गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज खरयदाय धभेन्र योका उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन 2059 को 
दपा 17 को 3 (1) य दपा 3(1) को देहाम (छ) फभोख्जभ जरयवाना एवॊ कैद सजाम हनु य सोही ऐनको 
दपा 17 फभोख्जभ तफगो रु.48,17,290।- असरुउऩय हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत 2074/6/26 
को तनणिमानसुाय तभतत 2074।7।1 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

5. कैरारी ख्जल्राख्स्थत बैयवभारा यार्द्सम भाध्मतभक र्वद्यारम, सगुयखार- ५ का प्र.अ. तथा ऩूवि र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ हरय जैसीसभेतरे र्वद्यारमको यकभ अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको भन्न े
सभेतको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उि र्वद्यारमका तत्कारीन व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ हरय 
जैसीरे रु.1,48,000।- र्हनातभना गयेको, त्मसैगयी उि र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका तत्कारीन अध्मऺ 
बतूभप्रसाद जैसी य प्रधानाध्माऩक भोतीयाभ जैसीरे रु.18,34,380।- र्हनातभना गयेको ऩरु्द्श हनु आएको 
देख्खॉदा र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ हरय जैसी  उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
को कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ (१) य ३ (१) को देहाम (घ) फभोख्जभ तफगो रु.1,48,000।- कामभ 
गयी सजाम हनु य ऐ. ऐनको दपा 17 फभोख्जभ तफगो रु.1,48,000।- असरुउऩय हनु य र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततकै अकाि अध्मऺ बतूभप्रसाद जैसी य प्र.अ. भोतीयाभ जैसी उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा 8(3) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा 8(3) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई 
आमोगको तभतत 2074।7।13 को तनणिमनसुाय तभतत 2074।7।29 भा श्री र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
भदु्दा दामय गरयएको । 

6. डोटी ख्जल्रा सातपयी गा.र्व.स. ख्स्थत टुनागाड दोस्रो रघ ुजरर्वद्यतु मोजनाका अध्मऺ नवयाज र्वडायीरे आ.व. 
२०६८।०६९ भा गा.र्व.स. रगामत सयकायी तनकामफाट सॊकतरत यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने 
सभेतका उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तनजरे आफ्नो ख्जम्भाभा यहेको यकभ रु.18,63,433।- 
ऩरयमोजनाराई नफझुाई यकभ हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको 
कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएको देख्खमो । तनज नवयाज र्वडायी उऩय तफगो रु.18,63,433।- कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (च) फभोख्जभ सजाम हनु य दपा 17 फभोख्जभ हातन 
नोक्सानी बएको तफगो रु.18,63,433।- असरुउऩय हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत 2074।7।23 
को तनणिमनसुाय तभतत 2074।8।3 भा श्री र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

७. भहोत्तयी ख्जल्रा, सखैुतनमा, वगडा- ९, ख्स्थत श्री र्वष्ण ुजनता प्राथतभक र्वद्यारमको २ कोठे बवन तनभािणको 
रातग ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, भहोत्तयीफाट आ.व. 066/067 भा तनकासा बएको यकभफाट बवन ज्मादै 
कभजोय य अधयुो फनाई सो र्वद्यारमका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक अभरेशकुभाय मादवरे भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने 
सभेत व्महोयाको उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उि र्वद्यारमको बवन तनभािण य फार्हयी वातावयण सधुाय 
कामिक्रभका रातग ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, भहोत्तयीफाट आतथिक वषि २०६६/२०६७ भा बौततक तनभािणभा 
रु.८,२८,७५०।-, बवन तनभािणभा रु.५,३६,२५०।- फार्हयी वातावयण सधुाय कामिक्रभका रातग 
रु.२,९२,५००।- तनकासा बएकोभा तनकासा बएको सम्ऩूणि यकभ खचि गयी आपूराई सखु्म्ऩएको ख्जम्भेवायी 
ऩूया नगयी सयकायी यकभको फदतनमतऩूणि रूऩभा दरुुऩमोग गयी तनजरे जम्भा रु.4,19,055|15 यकभ 
र्हनातभना गयेको ऩरु्द्श बएको हुॉदा तनज अभरेशकुभाय मादवरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॊदा तनजराई जम्भा तफगो रु.४,१९,०५५।१५ कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्जभ असरुउऩय हनु य तनज अभरेशकुभाय मादवराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (घ) फभोख्जभ जरयवाना एवॊ कैद सजाम हनु सभेतको 
भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।८।१९ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।9।18  भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 
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८. ख्जल्रा भहोत्तयी सातफक गा.र्व.स. औयहीफाट र्वतयण हुॉदै आएको साभाख्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण कामिभा 
अतनमतभतता बएको बन्न ेउजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तनम्न कभिचायीहरूरे सयकायी यकभ फदतनमतऩूविक 
र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी आपूहरूराई राब ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराई हातन ऩरु् माउने कामि गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज कभिचायी उऩय देहामफभोख्जभ भागदाफी तरई आमोगको तभतत 
२०७४।८।१९ तनणिमानसुाय तभतत 2074।9।6  भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय  
गरयएको । 

 

तस.नॊ. 
प्रततवादीको नाभ थय य 

ऩद कसयु भागदाफी तफगो 

१ 

गा.र्व.स. सख्चव 
बाग्मचन्र तभश्र 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७,दपा ३ (१) य दपा 
३(१) को देहाम (ख) 

रु.३९,५००।- 

२ 
गा.र्व.स. सख्चव 
जीवनहरय ऩोखयेर ऐ ऐ रु.२८,०००।- 

३ 

गा.र्व.स. सख्चव भखु्द्ऴभ 
फैठा  ऐ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७,दपा ३ (१) य दपा 
३(१) को देहाम (क) 

रु.२४,०००।- 

४ 
कामािरम सहामक 
घनश्माभ मादव  ऐ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७,दपा ३ (१) य दपा 
३(१) को देहाम (ग) 

रु.९१,५००।- 

 
९.  कास्की ख्जल्रा ऩोखया उऩ-भहानगयऩातरका अन्तगित गाउॉ नगय साझेदायी कामिक्रभभा कामियत सह-साभाख्जक 

ऩरयचातरका अतनता गरुुङरे गाउॉ नगय साझेदायी अन्तगित रगानी उठाएको यकभ कामािरमभा दाख्खरा नै नगयी 
अऩचरन गयेको बन्ने उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तनजरे ऩोखया उऩ-भहानगयऩातरका अन्तगित गाउॉ 
नगय साझेदायीको रगानी यकभ सॊकरन गयी कामािरमभा दाख्खरा गनुिऩनेभा दाख्खरा नगयी राऩयफाही एवॊ 
फदतनमत गयी तफगो रु.२,१२,५४७।६८ हातन नोक्सानी गयी भासी तनजी प्रमोगभा रगाई भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएकारे तनज अतनता गरुुङराई तफगो 
रु.२,१२,५४७।६८ कामभ गयी  भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ य ऐ ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभ जरयवाना य सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) देहाम खण्ड (घ) फभोख्जभ कैद 
सजाम हनु तथा ऐ ऐनको दपा १७ फभोख्जभ तफगो रु.२,१२,५४७।६८ असरुउऩय हनु भागदाफी तरई 
आमोगको तभतत २०७४।९।३ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।9।17 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

१०. ख्जल्रा सनुसयी, सातफक अभाहीफेल्हा गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ (हार फजुि गाउॉऩातरका वडा नॊ.५) ख्स्थत श्री भहेन्र 
प्राथतभक र्वद्यारम (हार भहेन्र आधायबतू र्वद्यारम) का तत्कारीन प्रधानाध्माऩक र्वनोदकुभाय गौतभरे 
र्वद्यारमभा तनकासा बएको यकभ भ्रष् टाचाय गयेको बन्ने सभेत र्वषमको उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तनज 
र्वनोदकुभाय गौतभरे छारवखृ्त्तको रु.६२,६५४।-, बवन तनभािणतपि  रु.१,३६,१९२।७७, शौचारम तनभािणतपि           
रु.१,००,०००।- य ख्शऺक भयुायीप्रसाद ख्घतभयेको कभिचायी सॊचम कोषको यकभ रु.२३,३९४।- सभेत गयी 
जम्भा रु.३,२२,२४०।७७ फदतनमतसाथ र्हनातभना, हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शचाय गयेको ऩरु्द्श बएको हुॉदा तनज 
उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा तफगो रु.३,२२,२४०।७७  कामभ गयी ऐ 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) देहाम (घ) फभोख्जभ जरयवाना एवॊ 
कैद सजाम हनु य तनजरे खाई भासेको तफगो रु.३,२२,२४०।७७ सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ असरुउऩय 
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हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।१०।३ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।10।11 भा र्वशेष 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

११. कीततिऩयु नगयऩातरका सातफक १५ नॊ. वडा कामािरमका तत्कारीन वडा सख्चव (खरयदाय) र्वजमरोचन सवेुदीरे 
वडा कामािरमको आम्दानी र्हनातभना गयेको एवॊ र्कत्ता नॊ ३१७ को जग्गाभा च.नॊ २८५ सभेतको ऩरफाट 
घयफाटो प्रभाख्णत गदाि गोयेटोफाटो यहेको बनी तसपारयस गयेको य च.नॊ. २३६, तभतत २०७१।९।२३ भा 
चायर्कल्रा प्रभाख्णत गदाि याजकुरो बनी प्रभाख्णत गयेको बन्न े उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तनज 
र्वजमरोचन सवेुदीरे घय/फाटो प्रभाख्णत य चायर्कल्रा प्रभाख्णत तसपारयस फाऩत प्राद्ऱ बएको यकभभध्मे 
से्रस्ताभा कभ देखाई य अको नगदी यतसद खडा गयी सयकायी यकभ र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको तथ्म ऩरु्द्श बएको हुॉदा तनज उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ 
कसयुभा तनजराई तफगो रु.७,३८,३८९।-  कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ को आधायभा सोही ऐनको दपा 
३(१) तथा दपा ३(१) को देहाम (ङ) फभोख्जभ जरयवाना तथा कैद सजाम हनु य तनजरे र्हनातभना गयेको 
तफगो रु.४,११,००७।- सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ असरुउऩय हनु साथै तनजरे सयकायी तनकाम तथा 
साविजतनक सॊस्थाका कागजातसभेत अनतधकृत तथा गैयकानूनी तरयकारे सच्माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ११ फभोख्जभको कसयुसभेत गयेको देख्खॉदा तनजराई सोही ऐनको दपा ११ फभोख्जभ जरयवाना य कैद 
सजाम हनुसभेतको भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७५।२।१७ को तनणिमानसुाय तभतत 2075।2।20 
भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

१२. ख्जल्रा सद्ऱयी, गा.र्व.स. कभरऩयु वडा नॊ. ७ हार सद्ऱकोशी नगयऩातरका वडा नॊ. ११ फस्ने दीऩेन्रकुभाय 
ऩैकया ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, इराभ अन्तगित प्राथतभक स्वास्थ्म केन्र, प्माङ्गभा अ.हे.व. ऩदभा काभकाज 
गदै आएकोभा तभतत २०६६ सार भॊतसय भर्हनादेख्ख कामािरमको काभकाज छाडी तफदा स्वीकृत नगयी वैदेख्शक 
योजगायीका रातग दख्ऺण कोरयमा गई र्वदेशभा ४ वषि यही ऩनु: नेऩार आई ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, 
याभेछाऩभा सरुवा गयी काभकाज गरययहेको बन्ने व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तनज प्रततवादी 
दीऩेन्रकुभाय ऩैकयारे सयकायी ओहदाभा फहार यहने उद्देश्मरे ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम इराभभा झठुा र्ववयण 
ऩेस गयेको तथ्म ऩरु्द्श बएको देख्खएकोरे तनज प्रततवादी दीऩेन्रकुभाय ऩैकयाराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १६ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा १६ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम 
हनु साथै तनज दीऩेन्रकुभाय ऩैकयारे झठुा र्ववयण ऩेस गयी र्वदेशभा यहेको य कामािरमभा हाख्जय अवतधको 
तरफ सरु्वधा रु.३,४२,७५०।- बिुानी तरई साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी तथा दरुुऩमोग गयेको 
तथ्मसभेत ऩरु्द्श बएको हुॉदा तनज प्रततवादी दीऩेन्रकुभाय ऩैकयाराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
को कसयुभा सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३ (१) को देहाम (घ) फभोख्जभ जरयवाना तथा कैद सजाम हनु 
तथा दपा १७ फभोख्जभ तफगो रु.३,४२,७५०।- तनजफाट असरुउऩय हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत 
२०७5।३।१४ को तनणिमानसुाय तभतत 2075।3।19 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गरयएको ।  

१३. हमु्रा ख्जल्रा सातफक भैरा य भदना गा.र्व.स. हार ताजाकोट गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ का वडा सख्चव गोऩार 
चन्र राभारे आ.व.२०७३।०७४ को साभाख्जक सयुऺा बत्ता य ऩुॉजीगत खचितपि को गयी रु.२४,५०,०००।- 
र्हनातभना गयी २०७४ सार असोज भर्हनादेख्ख हारसम्भ तफना सूचना कामािरमभा अनऩुख्स्थत बएकोरे छानतफन 
गयी आवश्मक कायफाही गरयददन ु हनु बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तनज 
गोऩारचन्र राभारे आ.व.२०७३।०७४ को सातफक कातरका, भैरा य भदना गा.र्व.स.हरूको साभाख्जक सयुऺा 
बत्तातपि  रु.३९,१३,०००।-, सातफक भैरा गा.र्व.स.को ऩुॉजीगत खचितपि  रु.२२,८१,०४७।- य सातफक 
कातरका य भदना गा.र्व.स.को चार ुखचितपि  रु.१८,५८२।- गयी जम्भा यकभ रु.६२,१२,६२९।- र्हनातभना 
तथा दरुुऩमोग गयी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा १७ को 
कसयु गयेको देख्खन आएकोरे तनज गोऩारचन्र राभाराई तफगो रु.६२,१२,६२९।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७, दपा ३ (१) तथा दपा ३(१)(ज) फभोख्जभ जरयवाना य कैदको सजाम 
हनु तथा तनजरे र्हनातभना गयेको यकभ रु.६२,१२,६२९।- उि दपा १७ फभोख्जभ तनजफाट असरुउऩय हनु 
य सख्चव याभप्रसाद देवकोटारे साभाख्जक सयुऺातपि  रु.२२,६५,६००।-, सॊचारन अनदुानतपि  
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रु.६,५६,६६८।- य ऩुॉजीगत खचितपि  रु.३,९९,९९४।- गयी जम्भा रु.३३,२२,२६२।- दरुुऩमोग तथा 
र्हनातभना गयी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउन े भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
अनसुायको कसयु गयेको ऩरु्द्श बएको देख्खएकोरे तनज याभप्रसाद देवकोटाराई तफगो रु.३३,२२,२६२।- कामभ 
गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ तथा दपा ३(१) य दपा ३(१)(छ) फभोख्जभ जरयवाना य 
कैदको सजाम हनु तथा हातन नोक्सानी ऩरु् माएको तफगो रु.३३,२२,२६२।- तनज याभप्रसाद देवकोटाफाट उि 
ऐनको दपा १७ फभोख्जभ असरुउऩय हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७5।३।२१ को तनणिमानसुाय 
तभतत 2075।3।24 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

2.6.४ गैयकानूनी राब तरई नऩेार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 
१.  ख्जल्रा उदमऩयु, सातफक तसर्र्द्ऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ हार चौदण्डीगढी नगयऩातरका वडा नॊ. ८ ख्स्थत 

सारघायी साभदुार्मक वन उऩबोिा सतभततका अध्मऺ खड् गफहादयु याईसभेतरे उि साभदुार्मक वनको आम 
व्मम र्ववयण ऩायदशॉ रूऩभा साविजतनक नगयी आतथिक र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन् न ेसभेत व्महोयाको 
उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उि साभदुार्मक वनका तत्कारीन अध्मऺ खड् गफहादयु याई, कोषाध्मऺ 
र्वतसिका भामा याई य सख्चव चन्रकुभाय याईरे एक आऩसभा तभरोभतो गयी झठुा बयऩाई कागज फनाई 
र्हनातभना गयेको रु.4,32,000।- सभेत गयी कुर जम्भा रु.7,58,251।30 तनज खड् गफहादयु याई 
सभेतरे फदतनमतऩूविक अतधकायको दरुुऩमोग गयी आपूहरूराई गैयकानूनी रूऩभा राब ऩरु् माउने य साभदुार्मक 
वनको सम्ऩख्त्त गैयकानूनी रूऩभा हातन/नोक्सानी ऩरु् माउन ेकामि गयी प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा 8 को उऩदपा ४ द्राया ऩरयबार्षत कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज खड् गफहादयु याई उऩय तफगो 
रु.7,58,251।30 कामभ गयी, कोषाध्मऺ एवॊ खाता सॊचारक र्वतसिका भामा याई उऩय तफगो 
रु.4,52,000।- कामभ गयी य उि सारघायी साभदुार्मक वन उऩबोिा सतभततका तत्कारीन सख्चव 
चन्रकुभाय याई उऩय तफगो रु.4,32,000।- कामभ गयी तनज प्रततवादीहरूराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा 8 को उऩदपा ४ फभोख्जभ हदैसम्भको कैद सजाम य तफगो फभोख्जभ जरयवाना हनु भागदाफी 
तरई आमोगको तभतत २०७४।५।८ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।5।21 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

२.  ख्जल्रा धाददङ सातफक नीरकण्ठ गा.र्व.स. वडा नॊ. ५ झ र्कत्ता नॊ. ४ को ऺेरपर ३-१५-0-3 जग्गा भेया 
र्ऩता तरराफहादयु शे्रद्षको नाभभा दताि कामभ यहेकोभा ऐ. वडा नॊ. ५/च र्कत्ता नॊ. ५४८4 को ऺेरपर  ०-
४-१-३ को जग्गा प्रदीऩ अतधकायीरे तभतत २०७०।१।३० भा फकसऩर गयी तरएऩतछ तनजरे टामर चेक 
गयाई र्कत्ता नॊ. ५४८४ को ऺेरपरराई २-१-१-३ कामभ गयी ऩनु् र्कत्ताकाट गयेय र्कत्ता नॊ. 4 फाट फढ 
कामभ गयाएको ऺेरपर 1-१३-०-० जग्गाराई र्कते र्कत्ता नॊ. ५६६2 कामभ गयी कृष्णकुभायी ढुॊगानाका 
नाभभा य र्कत्ता नॊ. ५६६1 ऺेरपर ०-४-१-३ जग्गा वसन्त आचामिका नाभभा दताि गयेकारे उि र्कत्ता नॊ. 
५६६२ को ऺेरपर १-१३-०-० जग्गा फदय गयी तरराफहादयु शे्रद्षको नाउॉको र्कत्ता नॊ. ४ को ऺेरपर 
3-१५-0-3 जग्गा मथावत कामभ याखी उि कामिभा सॊरग्न कभिचायी य तनज जग्गा दताि गयाउने प्रदीऩ 
अतधकायीराई कायफाही गयी ऩाउॉ बन्न े उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तभरेभतोभा छुट जग्गा दताि 
तसपारयस गने, गैयकानूनी रूऩभा दताि गने गयाउन,े नक्सा तसटको फोडियबन्दा फार्हयको सयकायी जग्गासभेत 
सभावेश गयी तत्कारीन नाऩी गोद्वाया य नाऩी कामािरमरे कानूनफभोख्जभ नाऩ नक्सा तमाय नै नगयेको ऺेरभा 
गैयकानूनी रूऩभा ख्जल्रा धाददङ नीरकण्ठ गा.र्व.स. वडा नॊ. ५/झ र्कत्ता नॊ.१ ऺेरपर १०-१२-२-२ को 
छुटै्ट अवैधातनक नक्सा तसट तमाय गने  सभेतका कामिभा सॊरग्न भारऩोत कामािरम, धाददङका तत्कारीन प्रभखु 
भारऩोत अतधकृत शॊकयप्रसाद बेटवार, भारऩोत अतधकृत कुशध्वज खरी, शाखा अतधकृत याभकृष्ण खरी, नामफ 
सबु्फा नेरयाज जोशी, नामफ सबु्फा जमफहादयु खड्का, नामफ सबु्फा भकुुन्दयाज ऩाण्डे, खरयदाय याधाकृष्ण नेऩार 
तथा नाऩी कामािरम, धाददङका तत्कारीन अतभन बीभप्रसाद शे्रद्ष, सबेऺक र्वद्वकुभाय फस्नेत, सबेऺक यवीन्रनाथ 
ठाकुयसभेतरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) य सोही दपाको उऩदपा (1) को 
देहाम (ज) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज प्रततवादीहरूराई ऐजन ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम हनु य उि कामिभा सॊरग्न जग्गाधनी बतनएका तरराफहादयु शे्रद्ष य प्रदीऩ 
अतधकायी उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयुभा भ्रद्शाचाय 



            34 
 

 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत 
२०७४।७।२३ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।7।30 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गरयएको । 

३.  अछाभ ख्जल्रा तत्कारीन कारागाउॉ गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ ३ भा अवख्स्थत अन्नऩूणि उच्च भाध्मतभक 
र्वद्यारमभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम अछाभफाट आव २०६८।०६९ भा र्वऻान बवन तनभािण तथा शौचारम 
तनभािणका रातग अनदुान स्वरूऩ प्राद्ऱ यकभभा गणुस्तयहीन कामि गयी आतथिक अतनमतभतता गयेको बन्ने सभेत 
व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा र्वद्यारम बवन जस्तो सॊवेदनशीर साविजतनक तनभािणभा 
गैयख्जम्भेवाय, ररु्टऩूणि य गणुस्तयहीन कामि गयी मस्तो सॊस्थाफाट व्मख्िगत राब तरने फदतनमतरे उि कामिभा 
सॊरग्न प्रततवादीहरूभध्मे तत्कारीन र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभतत अध्मऺ फरफहादयु सोडायी, प्र.अ. कृष्ण 
फहादयु यावर, तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम अछाभका सव-इख्न्जतनमय सॊतोषयाज ऩाण्डे, ख्जल्रा ख्शऺा 
कामािरम अछाभका ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी जवाहयरार हभार य हारका ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम अछाभका 
सव-इख्न्जतनमय हेभयाज जोशी उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम 
ग अनसुायको कसयु गयेकोभा तनज प्रततवादीहरूराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा 
(१) फभोख्जभ जरयवाना एवॊ कैद सजाम हनु य अकाि प्रततवादी ठेकेदाय भख्न्जत तसॊह यावररे भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) अनसुायको कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज भख्न्जत तसॊह 
यावरराई ऐ भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ जरयवाना एवॊ कैद सजाम 
हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।८।७ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।8।9 भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

४.  ख्जल्रा टीकाऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ७ सातफक भतनकाऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. १ भा ऩने र्क.नॊ. ७२ को ज. 
र्व. ०-१-० को साविजतनक जग्गा भारऩोत कामािरम, टीकाऩयु य याभजी शाहीको तभरोभतोभा व्मख्ि र्वशेषका 
नाभभा दताि से्रस्ता कामभ बएकोरे उि पजॉ रारऩजुाि फदय गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ बन्न ेसभेत 
व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भारऩोत कामािरम, टीकाऩयुका तत्कारीन प्रभखु 
रोकफहादयु यावर, भोठ पाॉटभा काभ गने खरयदाय जग्गेप्रसाद उऩाध्माम य जग्गा प्रशासन तथा भदु्दा पाॉटभा 
यही काभ गने ना.स.ु भोहनफहादयु यसाइरीसभेतरे तफना आधाय प्रभाण आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी कैरारी 
ख्जल्रा सातफक भतनकाऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. १ हार टीकाऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ५ ख्स्थत ज.र्व. 0-1-0 
साविजतनक जग्गा व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि गयेको य याभजी शाहीरे सयकायी जग्गा आफ्नो नाभभा दताि 
गरय भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श बएको हुॉदा तनज कामािरम प्रभखु रोकफहादयु यावर, ना.स.ु भोहनफहादयु यसाइरी य 
खरयदाय जग्गेप्रसाद उऩाध्मामरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) देहाम (ज) भा 
उख्ल्रख्खत कसयु गयेको हुॉदा तनजहरू उऩय सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम हनु य 
सयकायी जग्गा आफ्नो नाभभा दताि गयी तरने तनज याभजी शाहीरे तफना आधाय प्रभाण साविजतनक जग्गा 
भारऩोत कामािरमका कभिचायीहरूसॉग तभरेभतो गयी आफ्नो नाभभा जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाि प्राद्ऱ गने कामि गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खएकोरे तनजराई भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) रे हनु ेसजामभा सोही ऐनको दपा २२ फभोख्जभको सजाम हनु 
सभेतको भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।९।१३ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।9।29 भा र्वशेष 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

५.  ख्जल्रा सखेुत बेयीगॊगा न.ऩा.-१२ तछन्च ु स्वास्थ्म चौकीका इन्चाजि नेरफहादयु देवकोटारे स्वास्थ्म चौकीभा 
सतु्केयी हनु आउने भर्हराहरूराई नेऩार सयकायरे ददने याहत स्वरूऩको यकभ सतु्केयीराई आधा भार ददने य 
आधा आपैं रे तरने, तन्शलु्क आएको औषधी साभग्री तथा तफयाभीहरूराई सयकायरे तन्शलु्क ददएको 
साभानहरूको तफर फनाई ऩैसा असलु्ने गयेको य स्वास्थ्म चौकीभा आएका सम्ऩूणि साभग्रीहरू भनोभानी तवयरे 
खरयद गरयएको तथा साभान खरयद गदािसभेत नक्करी तफर बयऩाई प्रमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको सो कामिभा 
बेयीगॊगा न. ऩा. वडा न. 12 का अध्मऺ हरयप्रसाद कॉ डेरको तभरेभतोभा एक ऩऺीम स्वास्थ चौकी सॊचारन 
सतभतत फनाई रु. 5 राखको भ्रद्शाचाय गयेकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुी सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा प्रततवादीहरू नेरफहादयु देवकोटा य हरयप्रसाद कॉ डेरको तभरेभतो य सॊरग्नताभा तछन्च ुस्वास्थ्म 
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 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

चौकीफाट तन:शलु्क रूऩभा ऩाउनऩुने सेवा सरु्वधा य तन:शलु्क औषधी सेवाग्राहीराइि उऩरब्ध नगयाई नक्करी 
तथा पजॉ तफर बयऩाईको आधायभा रु.५०,५८०।- आपूहरूरे बिुानी तरई नेऩार सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खन आएकारे तछन्च ु स्वास्थ्म चौकीका इन्चाजि नेरफहादयु देवकोटा य व्मवस्थाऩन 
सतभततका अध्मऺ हरयप्रसाद कॉ डेरराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१) को (ङ) 
फभोख्जभको कसयु अऩयाधभा तफगो रु.५०,५८०।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९, को दपा 8 
को उऩदपा (१) फभोख्जभ जरयवाना तथा कैद सजाम हनु तथा तनज प्रततवादीहरूरे हातन नोक्सानी ऩरु् माएको 
तफगो रु.50,580।- सोही ऐनको दपा 8 को उऩदपा (1) फभोख्जभ असरुउऩय हनु भागदाफी तरई 
आमोगको तभतत २०७५।२।३ को तनणिमानसुाय तभतत 2075।2।10 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

६.  ख्जल्रा फाॉके, नौवस्ता गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ भा आ.व. २०७१/०७२ भा तडऩ फोरयङ तनभािण सम्ऩन्न बएकोभा 
हारसम्भ सॊचारनभा नआएको, इख्स्टभेट अनसुाय कामि नगयी यकभ र्हनातभना गयेको बन्ने उजयुीको सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा उऩबोिा सतभततका अध्मऺ हार फाॉके ख्जल्रा फैजनाथ गाउॉऩातरका वडा नॊ. ३ का वडा 
सदस्म ऩदभा कामियत कहयतसॊह थाऩा भगय, सातफक नौवस्ता गाउॉ र्वकास सतभततका तत्कारीन वडा सख्चव 
ख्खभरार ऩाण्डे  य सव ओबयतसमय नेर र्वक्रभ थारूरे सातफक नौवस्ता गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ४ ख्स्थत 
तडऩ फोरयङ तनभािणभा रागत इख्स्टभेट अनसुायको ऩूया काभ नबएको अवस्थाभा ऩतन झठुा तफर फनाउन 
रगाउन,े गरत तफर तथा कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन स्वीकृत गने य रागत इख्स्टभेटफभोख्जभ सम्ऩन्न बएको छ, छैन 
हेयी मथाथिभा मोजना स्थरभा बएको काभको आधायभा तफर तथा कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गनुिऩनेभा सो 
नगयी फढी बिुानी तरई नेऩार सयकायराई तफगो रु.१,५८,७७१।१० हातन नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खन 
आएकारे उि कामिभा सॊरग्न तनज प्रततवादीहरू कहयतसॊह थाऩा भगय, ख्खभरार ऩाण्डे य नेर र्वक्रभ थारूराई 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१)(ङ) भा ऩरयबार्षत कसयु अऩयाधभा तफगो 
रु.१,५८,७७१।१० कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कैद य जरयवानाको सजाम 
हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७५।२।३ को तनणिमानसुाय तभतत 2075।2।10 भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

७.  ख्जल्रा फाॉके कोहरऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. १० भा सॊचातरत तरबवुन उच्च भाध्मतभक र्वद्यारमका प्र.अ. य 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺको तभरेभतोभा बवन तनभािण, जेनेयेटय खरयद, ख्शऺक तनमखु्ि, कम्प्मटुय 
साभग्री, ऩसु्तक खरयद रगामतभा अतनमतभतता गयेको सभेत बन्न े र्वषमको उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
ऩसु्तक नै खरयद नगयी साथै खरयद गयेको ऩसु्तकको वास्तर्वक भूल्मसभेत पयक ऩायी झठुा तफर बयऩाई सभेत 
फनाई रु.१,९२,२८८।- फढी बिुानी बएको देख्खएकोरे तरबवुन भाध्मतभक र्वद्यारम, कोहरऩयु-१०, फाॉकेका 
प्रधानाध्माऩक र्वभरा शाही य तरबवुन भाध्मतभक र्वद्यारम कोहरऩयु-१०, फाॉकेका रेखाऩार याभकुभाय 
मादवरे आपूहरूराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हातन ऩरु् माउने फदतनमतरे कामि गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१) (ङ) फभोख्जभ कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोरे तनज 
प्रधानाध्माऩक र्वभरा शाही य रेखाऩार याभकुभाय मादवराई जनही रु.१,९२,२८८।- तफगो कामभ गयी  
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१) फभोख्जभ कैद य जरयवानाको सजाम हनु य एर्पक्स 
टेक्नोरोजी, नेऩारगञ्ज -५, न्मयुोड फाॉकेका प्रोऩयाइटय सशुीराकुभायी तसॊहरे फदतनमतसाथ फढी बिुानी तरई 
दईु वषिऩतछ र्वद्यारमरे फढी बिुानी बएको बनी भाग गयेऩतछ भार र्पताि गयेको देख्खएकोरे तनजरे 
प्रधानाध्माऩक र्वभरा शाही य रेखाऩार याभकुभाय मादवराई भ्रद्शाचाय गनि सहमोग ऩरु् माई भततमाय बई काभ 
गयेको देख्खई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोरे 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१) फभोख्जभ हनुे सजामभा सोही ऐनको दपा २२ को 
प्रततफन्धात्भक वाक्माॊश अनसुाय कैद य जरयवानाको सजाम हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत 
२०७५।२।१७ को तनणिमानसुाय तभतत 2075।2।23 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गरयएको । 

८.  धाददङ ख्जल्रा गोगनऩानी गा.र्व.स. वडा नॊ.६ ङ र्क.नॊ. 49 ऺे.प.215-14-3-0 भहेश खोरा जतनएको 
सयकायी, साविजतनक जग्गा रगामतका सयकायी, साविजतनक जग्गाहरू र्वतबन् न र्कत्ता कामभ गयी र्वतबन् न 
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तभततभा र्वतबन् न व्मख्िहरूको नाभभा गैयकानूनी रूऩभा दताि गयेको बन् ने सभेतको र्वतबन्न उजयुीहरूका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी कुर रु. १२,०५,१०,०२३।४४ फयाफयको सयकायी, 
साविजतनक सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी हनुे य व्मख्ि र्वशेषराई प्रत्मऺ पाइदा ऩरु् माएकोरे देहामफभोख्जभ सोही 
फयाफयको कुर तफगो कामभ गयी प्रततवादीहरूराई तनम्नानसुाय सजामको भागदाफी तरई आमोगको तभतत 
२०७५।२।३१ को तनणिमानसुाय तभतत 2075।3।4 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गरयएको । 

तस.नॊ प्रततवादीको नाभ थय य ऩद कसयु भागदाफी तफगो रु. 

1 
भा. अ. कुशध्वज खरी, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा ८ को 
उऩदपा (1), सोही 
ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (१) को देहाम 
(ज) एवभ ् सोही ऐनको 
दपा 9 य दपा ११ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा 8 को 
उऩदपा (१), सोही 
ऐनको दपा 9 य दपा 
१1 फभोख्जभ 

5,25,40,159।66 

2 
सबेऺक यवीन्रनाथ ठाकुय, नाऩी 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 4,92,45,542।48 

3 
ना. अ. दीऩककुभाय साऩकोटा, 
नाऩी कामािरम, धाददङ । ऐ ऐ 2,09,75,230।48 

4 
भारऩोत अतधकृत याभकृष्ण 
खरी, भारऩोत कामािरम, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 1,48,86,558।60 

5 
ना. स.ु नेरयाज जोशी, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 90,17,265।63 

6 
सवेऺक तडल्रीयाभ रावती, 
नाऩी कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 98,17,593।75 

7 
अतभन र्वद्वकुभाय फस्नेत, नाऩी 
कामािरम, धाददङ 

ऐ ऐ 5,05,61,773।44 

8 
नाऩी तनयीऺक मऻप्रसाद 
हभुागाईं, नाऩी कामािरम, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 2,13,52,164।06 

9 
भा.अ. गोर्वन्दप्रसाद साऩकोटा, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 14,87,070।31 

1० 
ना.स.ुजमफहादयु खड्का, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 12,98,136।71 

1१ ना.स.ुभकुुन्दयाज ऩाण्डे भारऩोत 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,02,66,558।60 

1२ 
भा.अ.मवुयाज बट्टयाई भारऩोत 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,02,66,558।60 

1३ 
ना.स.ु अनन्तयाज सत्मार, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,42,50,000।00 

1४ 
ना.स.ु देवयाज शभाि, भारऩोत 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,85,66,085।94 

1५ 
शा.अ. ददरीऩकुभाय अतधकायी, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 84,70,312।50 

१६ भा. अ. ऩयशयुाभ अतधकायी, ऐ ऐ 1,85,66,085।94 
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भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

१७ 
ना. स.ु अच्मतुप्रसाद हभुागाईं, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 12,62,195।31 

१८ 
ना.स.ुयाभकेशय काकी, भारऩोत 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 84,70,312।50 

१९ 
ना.स.ुकृष्णप्रसाद साऩकोटा, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ रु.74671।88 

2० 
सबेऺक भाधव कुइॉकेर, नाऩी 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 74,671।88 

2१ 
अतभन बीभप्रसाद शे्रद्ष, नाऩी 
शाखा, धाददङ । 

ऐ ऐ 4,42,19,773।44 

2२ 
ना.स.ु कुरप्रसाद दाहार, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 20,12,500।00 

२३ 
ना.स.ुर्वजमकुभाय वभाि, भारऩोत 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 20,12,500।00 

२४ 
ना.स.ुयाभप्रसाद अतधकायी, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 2,20,12,500।00 

२५ 
भा.अ.भोहनजॊग थाऩा,  
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 2,20,12,500।00 

२६ 
ना.स.ु शम्बनुायामण याजबण्डायी, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 2,21,24,000।00 

२७ 
ना.स.ुसत्मनायामण नेऩार, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 2,00,00,000।00 

२८ 
ना.स.ु नन्दफुहादयु खड्का, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 2,00,00,000।00 

२९ 
खरयदाय ऩसु्कय तनयौरा, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,00,92,773।44 

३० 
ना.स ुयाधाकृष्ण नऩेार, भारऩोत 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ 
भतृ्म ुबइसकेकोरे 
सजामको भागदावी 
नतरइएको । 

1,88,11,542।98 

३१ 
भा.अ.चेतफहादयु डाॉगी, भारऩोत 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 12,15,636।71 

३२ 
नाऩी तनयीऺक धीयेन्ररार कणि, 
नाऩी कामािरम, धाददङ 

ऐ ऐ 1,86,37,757।82 

३३ 
भा. अ. भधसूुदन थऩतरमा, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 12,62,195।31 

३४ 
भा.अ.फारगोऩार अतधकायी, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,98,00,000।00 

३५ 
खरयदाय ऩूणिप्रसाद ब्राम्हण, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 2,24,875।00 

3६ 
प्र.भा.अ. येवतीप्रसाद ढकार, 
भारऩोत कामािरम, धाददङ । 

भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन,2059 को दपा ८ 
को उऩदपा (1), सोही 
ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (१)(ज) 

भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा 8 
को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ 

12,15,636।71 

३७ 
ना.अ.बयततसॊह ऐय, नाऩी 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 12,15,636।71 
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38 
स.वन अतधकृत फाफयुाभ अमािर, 
ख्जल्रा वन कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,39,765।63 

39 
स.प्र.ख्ज.अ.ओभकुभाय फस्नेत, 
ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 12,62,195।31 

40 
का.भ.ु ख्जल्रा वन अतधकृत 
बयतयाज अतधकायी, ख्जल्रा वन 
कामािरम, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,00,92,773।44 

41 
ख्जल्रा वन अतधकृत ददवाकय 
ऩाठक, ख्जल्रा वन कामािरम, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 65,093।75 

42 

अध्मऺ, गणुनाथ नेऩार, 
अभयावती साभदुार्मक वन 
उऩबोिा सभूह, धाददङ । 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा 8 
को उऩदपा (4) 
फभोख्जभ  

42,17,031।25 

43 
अध्मऺ, ऩशऩुततनाथ दवुाडी, 
अभयावती साभदुार्मक वन, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 56,00,562।50 

44 
अध्मऺ कुरफहादयु भगय, 
तायाडाॉडा साभदुार्मक वन 
उऩबोिा सभूह, धाददङ । 

ऐ ऐ 74,671।88 

45 
अध्मऺ, ऩेभा फाॊग्मार राभा, 
ठूरो साभदुार्मक व.उ.स, धाददङ 
। 

ऐ ऐ 65,093।75 

46 
प्रभेफहादयु ताभाङ, ऩीडा-1, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 52,72,265।63 

47 
अख्म्फका सवेुदी, भयुरी बञ्ज्माङ- 
३, धाददङ । 

ऐ ऐ 8,75,000।00 

48 
मदकुुभाय रयजार, भयुरी 
बञ्ज्माङ- ३, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,86,500।00 

49 
ईद्वयप्रसाद रम्सार, भयुरी 
बञ्ज्माङ- ३, धाददङ । 

ऐ ऐ 54,14,062।50 

50 
याजकुभाय सवेुदी, ऩीडा-३ 
धाददङ । 

ऐ ऐ 10,99,687।50 

51 
ख्शवरार शे्रद्ष, भयुरीबञ्ज्माङ 
4, धाददङ । 

ऐ ऐ 8,51,718।75 

52 
केदायप्रसाद सवेुदी, ऩीडा-3 
धाददङ । 

ऐ ऐ 3,12,500।00 

53 
फरीप्रसाद सवेुदी, भयुरी 
बञ्ज्माङ- ३, धाददङ । 

ऐ ऐ 10,78,125।00 

54 
ध्रवुयत्न भानन्धय, कीततिऩयु-४, 
काठभाडौं । 

ऐ ऐ 84,70,312।50 

55 
याभफहादयु गरुुङ, नीरकण्ठ-9, 
धाददङ । ऐ ऐ 74,671।88 

5६ 
याभचन्र स्माददान, 
भहादेवस्थान-६, धाददङ । 

ऐ ऐ 8,86,308।59 

5७ धभिख्जत ताभाङ, भहादेवस्थान- ऐ ऐ 37,570।31 
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६, धाददङ । 

5८ 
र्वष्णपु्रसाद येग्भी, गोगनऩानी-6, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 12,62,195।31 

५९ 
पतडन्रप्रसाद अमािर, नराङ-9 
धाददङ । 

ऐ ऐ 1,00,92,773।44 

6० 
कृष्णफहादयु तसरवार, नराङ-9 
धाददङ । 

ऐ ऐ 49,29,199।22 

6१ 
होभफहादयु गन्रभा भगय, भैदी 
-४ धाददङ । 

ऐ ऐ 2,24,875।00 

6२ 
येशभयाज तसरवार, नराङ-९, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 65,093।75 

6३ 
सोभरार कुभार, साॊकोष-३, 
धाददङ । 

ऐ ऐ 82,500।00 

6४ 
ठाकुयप्रसाद अतधकायी, फैयेनी-९ 
धाददङ । 

ऐ ऐ 20,12,500।00 

6५ 
भोहन कोइयरा, भयुरी बञ्ज्माङ-
2, धाददङ । 

ऐ ऐ 2,21,24,000।00 

6६ 
नभयाज कोइयारा, भयुरी 
बञ्ज्माङ-३, धाददङ । 

ऐ ऐ 2,00,00,000।00 

6७ 
याभहरय कोइयारा, भयुरी 
बञ्ज्माङ-३, धाददङ । 

ऐ ऐ 22,50,000।00 

६८ 
प्रकाश कोइयारा, भयुरी 
बञ्ज्माङ-2, धाददङ । 

ऐ ऐ 1,20,00,000।00 

६९ 
भॊगरफहादयु स्मादतान, 
भहादेवस्थान-६, धाददङ । 

ऐ 
भतृ्म ुबइसकेकोरे 
सजामको भागदावी 
नतरइएको । 

2,91,757।81 

७० 
याभफहादयु याई, ऩीडा-२ धाददङ 
। 

ऐ ऐ 1,98,00,000।00 

71 
गा.र्व.स. अध्मऺ बयत ताभाङ, 
गोगनऩानी  गा. र्व. स. धाददङ 
। 

भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन,2059 को दपा ८ 
को उऩदपा (1), सोही 
ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (१)(ज)  

भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा 8 
को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ 

12,62,195।31 

 
2.6.५ गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 
१.  नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयणका ऩूवि भहाप्रफन्धक भहेन्ररार शे्रद्षरे साविजतनक सेवाको ऩदभा यहॉदा भमािदा र्वऩयीतका 

कामिहरू गयी अकुत सम्ऩख्त्त आजिन गयेको हुॉदा आवश्मक कायफाही गरयमोस ् बन्न े सभेत व्महोयाको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयणका ऩूवि भहाप्रफन्धक भहेन्ररार शे्रद्षको साविजतनक ऩदधायण 
गयेको अवतध तभतत २०३६।१२।५ देख्ख तभतत २०७०।४।९ गतेसम्भको जाॉच अवतधको सम्ऩूणि आम य व्ममराई 
सभग्रताभा र्वष्रेषण गरय हेदाि तनजको कुर आम्दानी जम्भा रु. ५९,५२,८७१।- य कुर व्मम 
रु.३,४८,३५,७६२।- देख्खएकोरे रु.२,८८,८२,८९१।- फयाफयको सम्ऩख्त्त तनजरे के कस्तो स्रोतफाट आजिन गयेको 
हो बन्ने कुयाको स्रोत प्रभाणहरूफाट ऩरु्द्श गनि नसकेकोरे तनजरे सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा 
१५ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको 
ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज भहेन्ररार शे्रद्षराई तफगो रु.२,८८,८२,८९१।- कामभ गयी सातफक भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६(ग) तथा दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ तफगोफभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु साथै नेऩार र्वद्यतु 
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प्रातधकयणको भहाप्रफन्धक ऩदभा यही अवकाश प्राद्ऱ गयेका तनज भहेन्ररार शे्रद्षराई सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १४ (क) तथा प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २४ फभोख्जभ थऩ कैद 
सजाम हनु य देहाम (क) भा उख्ल्रख्खत भ्रद्शाचाय गयी गैयकानूनी रुऩभा आजिन गयेको स्रोत नखरेुको तनज 
भहेन्ररार शे्रद्षको नाभभा यहेका चर अचर सम्ऩख्त्तहरू सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ 
(ग) तथा दपा २९ य प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) य दपा ४७ 
तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ (ख) फभोख्जभ जपत हनु भागदाफी 
तरई सो प्रमोजनका रातग करुणादेवी कभािचामि शे्रद्ष, कभरेन्ररार शे्रद्ष य प्रयेणा शे्रद्षराई सभेत प्रततवादी कामभ 
गयी आमोगको तभतत २०७४।५।१५ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।5।26 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

२. उच्च भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषदका सह-सख्चव देवीप्रसाद वायकोटीरे प्रद्लऩर छऩाइ रगामत छारवखृ्त्त र्वतयण गदाि घसु 
रयसवत तरई अकुत सम्ऩख्त्त आजिन गयेको य असभान्म जीवनशैरी अऩनाएको हुॉदा तनजको सम्ऩख्त्त छानतफन गयी 
कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुीको सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उच्च भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषदका सह-
सख्चव देवीप्रसाद वायकोटीको आम-व्ममको प्रवाहसर्हतको अनसुन्धानात्भक र्वद्ऴषेणफाट तनज देवीप्रसाद वायकोटीको 
सम्ऩूणि जाॉच अवतधको कुर आम रु.३,५२,२६,७९६।७० य कुर व्मम रु.५,५५,१७,३९९।१८ देख्खएकोरे 
रु.२,०२,९०,६०२।४८ आम्दानीबन्दा फढी खचि गयेको य तनज देवीप्रसाद वायकोटीरे गैयकानूनी रूऩभा आजिन 
गयेको उि सम्ऩख्त्तभध्मे जग्गा तफक्रीफाट रु.१,०३,४०,६९०।- य शेमय तफक्रीफाट रु. १४,४२,८५६।८४ गयी 
रु.1,१७,८३,५४६।८४ फढे फढाएको सभेत गयी कुर तफगो रु.३,२०,७४,१४९।३२ कामभ गयी सातफक भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग, तथा दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
२० को उऩदपा (२) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य भ्रद्शाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको तऩतसरभा 
उख्ल्रख्खत चर अचर सम्ऩख्त्तहरू सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग, दपा २९ य प्रचतरत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) य दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोख्जभ भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।6।९ को तनणािमानसुाय 
तभतत 2074।6।25 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

३. आन्तरयक याजस्व र्वबाग राख्जम्ऩाटका भहातनदेशक चडुाभख्ण शभािरे गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयी उच्च 
जीवनमाऩन गयेको बन्ने आमोगभा ऩनि आएका उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा आन्तरयक याजस्व र्वबाग राख्जम्ऩाटका 
भहातनदेशक चडुाभख्ण शभािको साविजतनक सेवाभा प्रवेश तभतत २०४५।४।२३ देख्ख मस आमोगभा सम्ऩख्त्त र्ववयण 
ऩेस गयेको तभतत २०७३।८।२९ सम्भको जाॉच अवतधको सम्ऩूणि आम य व्ममराई सभग्रताभा र्वद्ऴषेण गयी हेदाि 
तनजको कुर आम्दानी रु.३,६३,७२,९६१।- य कुर खचि रु.७,९३,२७,०८५।- देख्खएकोरे रु.४,२९,५४,१२४।- 
आम्दानीबन्दा फढी खचि गयको देख्खन आएको य सो फढी खचि बएको यकभको प्रभाणहरूफाट स्रोतको ऩरु्द्श गनि 
नसकेकोरे तनज चडुाभख्ण शभािरे सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोरे तनज चडुाभख्ण शभाि उऩय 
तफगो रु.४,२९,५४,१२४।- कामभ गयी सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ ग तथा 
दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ तफगोफभोख्जभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु य तनज चडुाभख्ण शभािरे भ्रद्शाचाय गयी स्रोत खरुाउन नसकेको तफगो 
रु.४,२९,५४,१२४।-  सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग, दपा २९ य प्रचतरत भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२), दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा २९ख फभोख्जभ जपत गनि सभेत भागदाफी तरई सो प्रमोजनका रातग कल्ऩना उप्रतेी शभािराई 
सभेत प्रततवादी कामभ गयी आमोगको तभतत २०७४।१०।११ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।10।15 भा 
र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

४. आन्तरयक याजस्व कामािरम बयतऩयुभा कामियत प्रभखु कय अतधकृत टीकायाभ बसुाररे साविजतनक ऩदभा फहार 
यहॉदा ऩदको दरुुऩमोग गयी गैयकानूनी रूऩभा अकुत सम्ऩख्त्त आजिन गयेको बन्ने सभेत व्महोयको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा प्रभखु कय अतधकृत टीकायाभ बसुारको साविजतनक ऩदधायण गयेको अवतध तभतत 
२०५३।१।१९ देख्ख तभतत २०७२।१०।३० सम्भको जाॉच अवतधको सम्ऩूणि आम य व्ममराई सभग्रताभा 



            41 
 

 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

र्वद्ऴषेण गयी हेदाि तनजको कुर आम्दानी रु.१,१९,८४,८२२।१९ य कुर खचि रु.2,78,48,479।83 
देख्खएकोरे रु.1,58,63,657।64 आम्दानीबन्दा फढी खचि बएको यकभको प्रभाणहरूफाट ऩरु्द्श गनि नसकेकोरे 
तनज टीकायाभ बसुाररे सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज टीकायाभ 
बसुारराई तफगो रु.1,58,63,657।64 कामभ गयी सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, 
दपा १६ (ग) तथा दपा २9 एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) 
फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य तनजरे भ्रद्शाचाय गयी गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयी फढे 
फढाएको सम्ऩख्त्त सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ (ग) तथा दपा २९ एवॊ प्रचतरत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) य प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को 
दपा ४७ य अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ (ख) फभोख्जभ जपत हनु 
भागदाफी तरई सो प्रमोजनका रातग तनजकी श्रीभती भनुादेवी ख्घतभयेराई सभेत प्रततवादी कामभ गयी आमोगको 
तभतत २०७४।११।२५ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।11।30 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गरयएको । 

२.6.६ याजस्व चहुावट गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 
१. मातामात व्मवस्था कामािरम, भोटयसाइकर, फागभतीका रेखाऩार जनककुभायी रयजाररे र्हनातभना गयेको याजस्व 

यकभ असरुी सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको मातामात व्मवस्था कामािरम, 

भोटयसाइकर, फागभतीको ऩरका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा तनज रेखाऩार जनककुभायी रयजाररे सॊकरन 
गयेको सम्ऩूणि याजस्व यकभ कानूनरे तनधाियण गये अनरुूऩ कामािरमको खाताभा फैंकभा दाख्खरा नगयी कुन 
कुन यतसदहरूफाट कुन तभततभा सॊकरन गरयएको कतत यकभ फैंक दाख्खरा गनि फाॉकी छ बन्ने सभेतको र्ववयण 
थाहा ऩाउन कदठन हनुे गयी सभेत ददनेश फोहया य ठाकुय के.सी.को सहमोगभा रु.२३,७३,०००।- 
कामािरमको खाताभा फैंकभा दाख्खरा जम्भा नगयी तनज रेखाऩार जनककुभायी रयजाररे रु.२३,७३,०००।- 
याजस्व चहुावट गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०5९ को दपा ७ को देहाम (ग) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श 
बएकोरे सो कसयुभा तनजराई सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ जरयवाना गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (1) को देहाम (च) फभोख्जभ हदैसम्भ सजाम हनु य तनज रेखाऩार जनककुभायी 
रयजारसॉग स्माकाय िेतडङ कम्ऩनी (प्रा.) तर. का कभिचायी ठाकुय के.सी. य ददनेश फोहयाको तभरेभतोभा दवैु 
जनारे रेखाऩार जनककुभायी रयजारराई तभतत 2072।3।23 भा रु.23,73,000।- को 602417 
चेक नॊ. ददई नगदी यतसद नतरएको य तभतत 2072।5।31 भा रु.23,73,000।- को 30645 नॊ. को 
चेकफाट नगदी यतसद तरएऩतछ सो चेक सभेत तरई फैंकभा जम्भा गयी जम्भा बौचयको आधायभा अको 
काउण्टयफाट नगदी यतसद काट्न रगाई भोटयसाइकरहरू दताि गयी उि नगदी यतसदहरू स्माकाय िेतडङ 
कम्ऩनी (प्रा.) तर. भा ऩेस गयी आफ्नो र्हसाफ तभरान गयी भततमाय बई याजस्व चहुावट गयेको प्रभाख्णत बई 
उि कामिभा ठाकुय के.सी. य ददनेश फोहयारे भततमायको बतूभका खेरेको ऩरु्द्श बएको अवस्था हुॉदा तनज ठाकुय 
के.सी. य ददनेश फोहयाको उि कामि भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को कसयुभा भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 7 य दपा 3 को उऩदपा (1), दपा (3) को उऩदपा (1) देहाम (च) रे हनुे 
सजामभा ऐ दपा २२ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।५।२६ को तनणािमानसुाय 
तभतत 2074।6।1  भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

२. मातामात व्मवस्था कामािरम, भेचीका रेखा अतधकृत बगवान बट्टयाईरे आतथिक वषि २०७३/७४ भा सॊकरन 
बएको याजस्व यकभभध्मे रु.१,०७,२८,०००।- र्हनातभना गयेको य कामािरमरे ऩटक ऩटक चेतावनी ददॉदा 
ऩतन सो यकभ दाख्खरा नगयी अतनमतभतता गयेको हुॉदा छानतफन गयी दोषीराई कायफाही गयी ऩाउॉ बन्न ेसभेत 
व्महोयाको मातामात व्मवस्था र्वबागको च.नॊ. ६३२ तभतत २०७४।६।१ गतेको उजयुी ऩरका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा रेखा अतधकृत गणेशकुभाय ऩोखयेररे आफ्नो कामिकारभा उठाएको याजस्वभध्मे 
रु.9,97,444।- य रेखा अतधकृत बगवान बट्टयाईरे आफ्नो कामिकारभा उठाएको याजस्वभध्मे 
रु.१,१८,३७,७४७।- याजस्व फैंक दाख्खरा नगयी र्हनातभना गयेको देख्खएकोरे तत्कारीन रेखा अतधकृत 
गणेशकुभाय ऩोखयेर य रेखा अतधकृत बगवान बट्टयाईरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा ७ को देहाम 
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(ग) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श बएकोरे प्रततवादी तनज तत्कारीन रेखा अतधकृत गणेशकुभाय ऩोखयेरको 
हकभा तफगो रु.9,97,444।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा ७ तथा दपा ३(१) य 
दपा ३(१) को देहाम (ङ) फभोख्जभ जरयवाना एवॊ कैद सजाम हनु य प्रततवादी तत्कारीन रेखा अतधकृत 
बगवान बट्टयाईको हकभा तफगो रु.१,१८,३७,७४७।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा ७ 
तथा दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (झ) फभोख्जभ जरयवाना एवॊ कैद सजाम हनु भागदाफी तरई 
आमोगको तभतत २०७४।७।२२ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।7।24 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएको । 

३. नगयकोट नगयऩातरका ४,५,६ य ७ नम्फय सॊमिु वडा कामािरम, सडुार, बिऩयुका वडा सख्चव भाधव 
सवेुदीरे वडा कामािरमफाट तसपारयस ददॊदा तरनऩुने याजस्व यकभ आम्दानी यतसद नकाटी र्हनातभना गयेको हुॉदा 
कायफाही होस ् बन् ने सभेत र्वषमको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा वडा सख्चव भाधव सवेुदीरे तभतत 
२०७२।४।१ देख्ख २०७२।१२।३० सम्भ तसपारयस ददॊदा रु.२,३३,९९०।- य तभतत २०७१।८।२५ 
देख्ख २०७२।३।३२ सम्भ तसपारयस ददॊदा रु.१,९८,२२०।- गयी जम्भा रु.४,३२,२१०।- याजस्व यकभ 
फदतनमतसाथ आम्दानी यतसदफाट नकाटी उि यकभ आपैं रे फझुी खाई भासी नेऩार सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ अनसुायको कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएको य 
तनजरे आपूर्वरुद्र उजयुी ऩयेको थाहा ऩाएऩश् चात ् अनसुन्धानकै क्रभभा तभतत २०७२।४।६ देख्ख 
२०७२।१२।३० सम्भ खाई भासी र्हनातभना गयेको याजस्व यकभ रु.२,३३,९९०।- तभतत 
२०७३।१०।२४ गते सातफक नगयकोट नगयऩातरकाको फैंक खाताभा दाख्खरा गरयसकेको देख्खन आएकोरे 
फाॉकी यकभ रु.१,९८,२२०।- सोही भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ सातफक नगयकोट 
नगयऩातरका ४, ५, ६ य ७ नम्फय सॊमिु वडा कामािरम, सडुार, बिऩयुका वडा सख्चव भाधव सवेुदीफाट 
असरुउऩय हनु य तनजरे खाई भासी र्हनातभना गयेको यकभ रु. २,३३,९९०।- अनसुन्धानकै क्रभभा फैंक 
दाख्खरा गयेको बए ताऩतन सो खाई भासी र्हनातभना गयेको यकभफभोख्जभ हनुे जरयवाना य सजामफाट तनजरे 
उन्भखु्ि प्राद्ऱ गने अवस्था नयहेको हुॉदा तनजरे खाई भासी र्हनातभना गयी फैंक दाख्खरा गयेको 
रु.२,३३,९९०।- य तभतत २०७१।८।२५ देख्ख २०७२।३।३२ सम्भ खाई भासी र्हनातभना गयेको 
रु.१,९८,२२०।- गयी तफगो जम्भा रु.४,३२,२१०।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा १ फभोख्जभ जरयवाना य सोही दपा ३ (१) को देहाम (घ) फभोख्जभ कैद सजाम हनु साथै 
तनजरे तभतत २०७२।४।६ देख्ख २०७२।१२।३० सम्भ सनसेट भ्मारी भ्म ु प्रा.तर सर्हत १३९ राई 
तसपारयस ददॊदा आम्दानी यतसद नकाटी र्हनातभना गयेको रु.२,३३,९९०।- को र्हसाफ एवॊ दताि अतबरेख 
तभराउन याजस्व यतसद प्राद्ऱ हनु ुअगातडकै तभततफाट आम्दानी यतसदभा याजस्व सॊकरन गयेको देखाई उख्ल्रख्खत 
व्मख्िहरूको र्ववयण दैतनक आम्दानी दताि यख्जद्शयभा सभेत आतथिक वषि ०७२/०७३ सभाद्ऱ बएऩतछ ऩनु: दताि 
गयी गरत तरखत तमाय गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ द्राया ऩरयबार्षत कसयुसभेत गयेको 
हुॉदा तनज भाधव सवेुदी उऩय सोही भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोख्जभ थऩ सजाम हनु सभेत 
भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।७।२३ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।7।29 भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

४. मातामात व्मवस्था र्वबागको ऩर एवॊ सातफकको श्रभ तथा मातामात भन्रारमको तनणिमानसुाय आ.व. 
२०६७।०६८ देख्ख मातामात व्मवस्था कामािरम, कोशी (हार मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी, कोशी) भा 
VRS सरुु बएको बन्ने व्महोया खलु्न आए अनसुाय आ.व. २०६७।०६८ देख्ख आ.व. २०७०।०७१ सभेतका 
आतथिक वषिहरूभा कामािरमभा जम्भा हनु आएका याजस्व यकभ र्हनातभना सम्फन्धभा आमोगभा प्राद्ऱ उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी कोशीभा कामियत यहेका तत्कारीन कामािरम प्रभखु 
उऩ सख्चव होभनाथ बट्टयाईरे आ.व. २०६९।०७० भा कामािरमरे VRS प्रणारीफाट सॊकतरत याजस्व यकभ 
रु.४८,०८,४८,०३७।- भध्मे रु.४७,९४,४२,१६३।१० को भार र्हसाफ देखाएय उि अवतधको VRS प्रणारीफाट 
सॊकतरत याजस्व यकभभा रु.१४,०५,८७३।९० फैंक दाख्खरा नगयी, कहीॊ कतै नदेखाई खाई भासी र्हनातभना एवॊ 
याजस्व भस्मौट गयी गयाई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७(ग) द्राया ऩरयबार्षत कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु 
आएको हुॉदा तनज होभनाथ बट्टयाई उऩय तफगो रु.१४,०५,८७३।९० कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
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दपा ७ (ग) फभोख्जभको कसयुभा तनज उऩय सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ जरयवाना तथा दपा ३ (१) य ३(१) को 
देहाम (च) फभोख्जभ, सोही कामािरमका तत्कारीन कामािरम प्रभखु उऩसख्चव (हार अवकास प्राद्ऱ) र्वष्णपु्रसाद 
ऩौडेररे उि कामािरमभा VRS प्रणारीफाट सॊकतरत याजस्व यकभ रु.६१,२६,८३,१७३।- भध्मे 
रु.५२,४४,७१,९८३।५० को भार र्हसाफ देखाएय उि अवतधको सॊकतरत याजस्व यकभफाट 
रु.८,८२,११,१८९।५० फैंक दाख्खरा नगयी, कहीॊ कतै नदेखाई खाई भासी र्हनातभना एवॊ याजस्व भस्मौट गयी गयाई 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७(ग) द्राया ऩरयबार्षत कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनज र्वष्णपु्रसाद 
ऩौडेर उऩय तफगो रु.८,८२,११,१८९।५० कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ (ग) फभोख्जभको 
कसयुभा तनज उऩय सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ जरयवाना तथा दपा ३ (१) य ३(१) को देहाम (झ) फभोख्जभ य 
सोही कामािरमका तत्कारीन रेखाऩार सयेुश अतधकायी, रेखाऩार भख्णयाज दाहार य तत्कारीन सहरेखाऩार हार 
रेखाऩार टॊकफहादयु खड्कारे VRS र्ववयण अनसुाय उि अवतधभा कामािरमरे सॊकरन गयेको याजस्व यकभहरू 
भध्मे आ.व. २०६९।०७० भा रु. १४,०५,८७३।९० य आ.व. २०७०।०७१ भा रु.८,८२,११,१८९।५० 
सभेत गयी रु. ८,९६,१७,०६३।४० याजस्व यकभ फैंक दाख्खरा नगयी नगयाई तभरेभतोभा खाई भासी र्हनातभना 
गयी याजस्व भस्मौट गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ (ग) द्राया ऩरयबार्षत कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु 
आएको हुॉदा तनजहरू सयेुश अतधकायी, भख्णयाज दाहार य टॊकफहादयु खड्कासभेत उऩय जनही तफगो 
रु.८,९६,१७,०६३।४० कामभ गयी तनजहरूराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ (ग) फभोख्जभको 
कसयुभा तनजहरू उऩय सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ जरयवाना तथा दपा ३ (१) य ३(१) को देहाम (झ) फभोख्जभ 
हदैसम्भको सजाम हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।८।११ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।8।12 
भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

५. मातामात व्मवस्था कामािरम‚ भहाकारीका तनतभत्त कामािरम प्रभखु हेभन्तफहादयु तसॊह सभेतरे तरराभ सवायी 
साधन दताि गने क्रभभा भ१च ५१३‚ भ१च ५२३‚ भ१च ५२५ य भ २ऩ ६०२४ रगामतका सवायी साधनहरू 
व्माऩायीसॉगको तभरेभतोभा याजस्व अनसुन्धान कामािरम रगामतका सयकायी छाऩहरूको नक्करी ऩरको आधायभा 
दताि गयेको बन् न े सभेतको उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा बन्साय छरी चोयी ऩैठायी बई आएका सवायी 
साधनहरू दताि गदाि नेऩार सयकायको याजस्व यकभ चहुावट गयी हातन नोक्सानी गयाएकोरे देहामफभोख्जभका 
प्रततवादीहरूराई तनम्नानसुाय सजामको भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७५।२।७ को तनणािनसुाय तभतत 
2075।2।13 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

क्र.स. प्रततवादीको नाभथय ऩद कसयु भागदाफी 
तफगो 
रु. 

१. 
 

तन.का.प्र. हेभन्तफहादयु 
तसॊह 
 

भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, 

2059 को दपा 7 य 
दपा 7 (क) 
 

भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा 7 रे उल्रेख गये 
फभोख्जभ दपा 3 को उऩदपा 
(1) य दपा 3 को उऩदपा 
(1) को देहाम (छ) य दपा 7  

32,97,814।28 

३. 
नामव सबु्फा नयेन्रयाज 
जोशी 

ऐ ऐ 27,42,687।44 

२. 
भेकातनकर इख्न्जतनमय 
दीऩक थाऩा 

ऐ 

भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा 7 रे उल्रेख गये 
फभोख्जभ दपा 3 को उऩदपा 
(1) य दपा 3 को उऩदपा 
(1) को देहाम (च) य दपा 7 

17,23,333।73 

४. ना.स.ु भहादेव बट्ट ऐ ऐ 15,59,389।81 

५. ना.स.ु तायादत्त बट्ट 
भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, 

2059 को दपा 7 य 
दपा 7 को (क) 

भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा 7 रे उल्रेख गये 
फभोख्जभ दपा 3 को उऩदपा 
(1) य दपा 3 को उऩदपा 

5,93,612।- 
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(1) को देहाम (ङ) य दपा 7 

६. ना.स.ु केशवदत्त फड ु ऐ ऐ 3,85,431।95 

७. 
खरयदाय श्माभकृष्ण 
ओझा 

ऐ ऐ 2,43,395।56 

८. 
सवायी कायोफायी 
गोकुरप्रसाद शे्रष् ठ 

भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, 

2059 को दपा 8 को 
उऩदपा (4) 

भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा 8 को उऩदपा (4) 

47,40,695।05 

९. 
सवायी कायोफायी ददनेश 
फभ 

ऐ ऐ 1,23,615।- 

१०. 
सवायी कायोफायी कयन 
बन्डायी 

ऐ ऐ 31,414।31 

2.6.7 र्वर्वध र्वषमका भदु्दाहरू  : 
१. सॊखवुासबा ख्जल्रा खाॉदफायी नगयऩातरका नगयकामिऩातरकाको कामािरमको आ.व. ०७३/०७४ भा ऩाॉच कयोड 

फढी भ.रे.ऩ.फेरुजभुा सफैबन्दा ठूरो फेरुज ुरेखा अतधकृत ऩदभा यहेका नवीनकुभाय शे्रद्षरे कामािरमको यार्द्सम 
वाख्णज्म फैंक शाखा कामािरम, खाॉदफायीभा यहेको नगयऩातरकाको खाताहरूफाट अनतधकृत रूऩभा यकभ ख्झकी 
खाई भासी राखौं रुऩैमाॉ तफर बयऩाई तफना अतनमतभत खचि रेखी सयकायी यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बन्न े सभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट रेखाऩयीऺण 
गरयसकेऩतछ सम्फख्न्धत व्मख्िफाट असरुउऩय गने बनी औॊल्माइएको यकभ रु.१,२४,३८,७६६।- भध्मे तनज 
नवीनकुभाय शे्रद्षरे अख्घल्रो आ.व.को अन्त्मभा फैंक दाख्खरा गयेको यकभ रु.४०,००,०००।- सभेत गयी 
जम्भा रु.१,१६,८०,०००।- खाॉदफायी न.ऩा.का रेखा अतधकृत तनज नवीनकुभाय शे्रद्षरे या.वा. फैंकभा यहेका 
र्वतबन्न खाताहरूफाट र्वतबन्न तभततभा ऩटक ऩटक गयी सयकायी यकभ खाई भासी, व्मख्िगत प्रमोजनभा खचि 
गयेको य सो झठुा खचि रेख्खएका से्रस्ता कागजातहरू नद्श गयेको कुया अनसुन्धानको क्रभभा सॊकतरत प्रभाण 
कागजातहरूफाट ऩरु्द्श बएकोरे तनजको उि कामि भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको 
कसयु बएको देख्खॊदा तनजराई तफगो रु.१,१६,८०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ को आधायभा 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य ३(१) को देहाम (झ) फभोख्जभ कैद हनु य तनजरे र्हनातभना 
गयेको यकभ रु.१,१६,८०,०००।- दाख्खरा गरयसकेको देख्खॊदा तफगो असरुउऩयतपि  केही फोतरयहन ुऩयेन । 
साथै तनजरे सयकायी से्रस्ता कागजात च्माती पारी नद्श गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १२ को 
कसयु गयेको देख्खएकारे तनज नवीनकुभाय शे्रद्षराई सोही ऐनको दपा १२ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी  
तरई आमोगको तभतत २०७५।२।७ को तनणिमानसुाय तभतत 2075।2।10 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 

    आयोऩऩर दामय गरयएको । 
२.  काठभाडौं ख्जल्रा काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. १३, काॉडाघायी फस्ने वीय अस्ऩतार काठभाडौंभा सातौं 

तहभा येतडमोग्रापय अतधकृतको रूऩभा कामियत वषि ४८ को कृष्णप्रसाद तततभख्ल्सना य ख्जल्रा काठभाडौं, 
काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. १४, करॊकी फस्ने वीय अस्ऩतार काठभाडौंको सेवा आमोगको सख्चव ऩदभा 
कामियत वषि ५९ को रक्ष्भणप्रसाद अमािररे ख्जल्रा तसन्धऩुाल्चोक, फाह्रफीसे नगयऩातरका वडा नॊ. ८ फस्ने 
उर्द्वप्रसाद नेऩारराई जफजिस्ती कयणी उद्योग भदु्दाफाट छुटाउन वीय अस्ऩतार काठभाडौंभा जफजिस्ती कयणी 
उद्योग गने तभततभा उऩचाय गयाएको देख्खने नक्करी र्कते कागजातहरू तमाय गयी रु.५०,०००।-  रेनदेन 
गयेको बनी केन्रीम अनसुन्धान ब्मयुोरे तनजहरू याद्ससेवक कभिचायी बएकारे सयकायी ऩदभा यहॉदा नक्करी र्कते 
कागजातहरू तमाय गयी घसु/रयसवत तरएको देख्खन आएकोरे आवश्मक कायफाहीका रातग कागजात 
ऩठाइएको बन्न े व्महोयाको प्रहयी प्रधान कामािरम, केन्रीम अनसुन्धान ब्मयुो भहायाजगॊज, काठभाडौंको च.नॊ. 
२३०४, तभतत 207२।११।३ गतेको उजयुीऩरका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा जफजिस्ती कयणीको वायदातको 
सभमभा वीय अस्ऩतारभा उऩचायाथि यहेको कागजात तमाय गनि सोही अस्ऩतारको तत्कारीन सेवा आमोगको 
सख्चव ऩदभा कामियत रक्ष्भणप्रसाद अमािर य कृष्णप्रसाद तततभख्ल्सनारे केदायनाथ ऩयाजरुीसॉग रु.५०,०००।- 
तरई उर्द्वप्रसाद नेऩार ख्चर्कत्सा र्वऻान यार्द्सम प्रततद्षान, वीय अस्ऩतारभा उऩचायाथि यहेको गरत तरखत तमाय 
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गयी नक्करी कागजात ऩनुयावेदन अदारत, ऩाटनभा ऩेस गयेको तथ्म ऩरु्द्श बएको हुॉदा तनज याद्ससेवक 
कभिचायीद्रम कृष्णप्रसाद तततभख्ल्सना य रक्ष्भणप्रसाद अमािरराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ 
फभोख्जभ जरयवाना य कैदको सजाम हनु, केदायनाथ ऩयाजरुीको हकभा उर्द्वप्रसाद नेऩाररे जफजिस्ती कयणी 
उद्योग गने तभततभा वीय अस्ऩतारभा उऩचायाथि फेड बनाि यहेको देखाउन वीय अस्ऩतारको कागजात अनतधकृत 
रूऩभा गैयकानूनी तवयरे थऩघट तथा हेयपेय गने उर्द्वप्रसाद नेऩारको ससयुा नाता ऩने केदायनाथ ऩयाजरुीरे 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ११ फभोख्जभ कसयु गयेको देख्खन आएको हुॉदा केदायनाथ ऩयाजरुीराई 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ११ फभोख्जभ जरयवाना य कैदको सजाम हनु य उर्द्वप्रसाद नेऩारको 
हकभा जफजिस्ती कयणी भदु्दाफाट छुटकाया ऩाउने उद्देश्मरे तनज उर्द्वप्रसाद नेऩार ऩर्हरे वीय अस्ऩतारभा 
उऩचायाथि यहेको कागजातभा गैयकानूनी तरयकारे तभतत केयभेट तथा थऩघट गयी आपैं रे फनाएको र्कते 
कागजात ख्जल्रा अदारत, तसन्धऩुाल्चोकभा ऩेस गयेको देख्खएकोरे तनजरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ११ फभोख्जभ कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा तनजराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ११ 
फभोख्जभ जरयवाना तथा कैदको सजाम हनु भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७५।२।१७ को तनणिमानसुाय 
तभतत 2075।2।22 भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

३.  नाऩीका सभमभा नाऩ नक्सा बएका तय हारसम्भ व्मख्िरे प्रभाण ऩरु् माई दताि गनि नसकेका काठभाडौं ख्जल्रा 
सातफक गोठाटाय, फारवुा, भूरऩानी, र्वष्ण ु गा.र्व.स रगामतका र्वतबन्न र्कत्ता जग्गाहरू भारऩोत कामािरम, 

चाफर्हरका कभिचायी एवॊ अन्म व्मख्िसभेतको तभरेभतोभा गैयकानूनी से्रस्ता ऩजुाि कामभ गयी तफक्री र्वतयण 
सभेत गयेको बन्न ेसभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उख्ल्रख्खत र्वतबन्न गा.र्व.स अन्तगितका 
45 र्कत्ता जग्गाको जम्भा हनुे ऺे.प. 45-10-0-2 का जग्गाहरू सरुु नाऩीका फखत र्पल्डभा नाऩ नक्सा 
हुॉदा र्वतबन्न व्मख्िहरूरे आ-आफ्नो नाभभा नाऩ नक्सा गयाएको बए ताऩतन तत्कारीन अवस्थाभा जग्गा दतािको 
रातग ऩरु् माउनऩुने आवश्मक प्रभाण य कागज देखाई वा ऩेस गयी नाऩ नक्सा बएफभोख्जभ आ-आफ्ना नाभभा 
दताि गयी वा गयाई तत्कारीन नाऩी गोद्वाया वा भारऩोत कामािरम, चाफर्हरफाट से्रस्ता ऩजुाि प्राद्ऱ गनि नसकेको 
कायण दताि फाॉकी जतनई से्रस्ता कामभ बएका उख्ल्रख्खत र्क.नॊ. का जग्गाहरूको प्रततवादीहरूरे ऩूणिरूऩभा 
गैयकानूनी से्रस्ता एवॊ ऩजुाि खडा गयी भ्रद्शाचाय गयेको तथ्म प्रभाणसर्हत ऩरु्द्श हनु आएको हुॉदा देहामफभोख्जभ 
कसयु य सजामको भागदाफी तरई आमोगको तभतत २०७४।५।८ को तनणिमानसुाय तभतत 2074।5।14  
भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको । 

क्र.स. प्रततवादीको नाभथय य ऩद कसयु भागदाफी तफगो रु. 

१. ना.स.ु बोजयाज ऩोखयेर 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ११ य 
दपा १५  

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १५ - 

२. 

ना.स.ु सनु्दयकुभाय काकी, ना.स.ु 
उभेश ऩोखयेर, ना.स.ुयाभफाफ ुप्रसाद 
अमािर (हार सेवा तनवतृ्त)  य खरयदाय 
ददव्मयाज ख्घतभये 

ऐ  ऐ ऐ  ऐ -- 

३. 

कम्प्मटुय अऩयेटय (नामफ सबु्फा) 
रक्ष्भणप्रसाद खततवडा, भारऩोत 
अतधकृत चेतनाथ ढकार, भारऩोत 
अतधकृत ततखाियाभ अमािर य ना.स ु
ख्शवयाभ ऩडुासैनी 

ऐ ऐ ऐ ऐ - 

४. कम्प्मटुय अतधकृत प्रभोद बट्टयाई ऐ ऐ ऐ ऐ - 

५. कामािरम सहमोगी याजेन्र फस्नेत 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा दपा 
३ को उऩदपा (१) 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य 
सोही ऐनको दपा 3 

१८,८२,०००।- 
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को उऩदपा (1) 
देहाम (च) 

६. 

जग्गाधनीहरू हरयनायामण शे्रद्ष, 
हरयरार शे्रद्ष, होभफहादयु तफद्श, धभि 
भहजिन, श्माभसनु्दय दाहार, र्वद्वनाथ 
रातभछाने य ध्रवुयाभ शे्रद्ष 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २२ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा 3 
(1) य दपा 3 को 
उऩदपा (1) देहाम 
(च) रे हनुे सजामभा 
ऐ. भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा 
22  

- 

७. जग्गाधनी याज ुथाऩा 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन 
२०५९ को दपा 11 य 
दपा १५ को कसयु गने 
प्रततवादी बोजयाज 
ऩोखयेरसभेतको कामिभा 
भततमायको बतूभका तनवािह 
गयी ऐ. ऐनको दपा २२ 
फभोख्जभको कसयु गयेको 
ऩरु्द्श हुॉदा तनजराई  ऐ. 
दपा २२ को 
प्रततफन्धात्भक वाक्माॊश 
फभोख्जभ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन 
२०५९ को दपा २२ 
को प्रततफन्धात्भक 
वाक्माॊशफभोख्जभ 

- 

८. 

जग्गाधनीहरू काजीरार शे्रद्ष, हरयबि 
शे्रद्ष, टीकानायामण शे्रद्ष, भोहनभामा 
शे्रद्ष, चेतफहादयु तभजाय, श्रीकृष्ण 
नगयकोटी, ऩरुुषोत्तभ शे्रद्ष, घनश्माभ 
काकी, प्रभेफहादयु काकी, याभहरय 
ढकार, याभफाफ ुढकार, याभेद्वय 
ढकार, श्माभफहादयु तभजाय, बयत 
कायख्ञ्जत, कृष्णप्रसाद रातभछान,े 

याभप्रसाद रातभछान,े उभादेवी 
गरुुवाचामि, उज्जर थाऩा शे्रद्ष, 

तरराकुभायी येग्भी (तधभार), दगुािरार 
शे्रद्ष, याभकृष्ण शे्रद्ष, श्रीधय देवकोटा, 
शाख्न्त वैद्य, याभकेशयी शे्रद्ष, 

भदनफहादयु थाऩा, फहत्तभ गोऩार शे्रद्ष, 

नयफहादयु दोचे, याभगोऩार डॊगोर, 

याभकृष्ण डॊगोर, धनफहादयु भहजिन, 

भोतीयाभ शे्रद्ष, नायामणीदेवी शे्रद्ष, 

गम्बीयफहादयु चाॉदीकाय, प्रभेफहादयु 
के.सी. य सशुीरा याभदुाभ ुसभेत 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन 
२०५९ को दपा 11 य 
दपा १५ को कसयुको 
भततमायको रूऩभा दपा 
२२ 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन 
२०५९ को दपा २२ 

- 
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2.7 ऩनुयावेदन 
ऩनुयावेदन गरयएका भदु्दाहरूको र्ववयण : 
आमोगफाट र्वशेष अदारतभा दामय गयेका भदु्दाहरूभध्मे आतथिक वषि 2074/75 भा 1७४ वटा भदु्दाहरूको पैसरा 
प्राद्ऱ बएकोभा र्वशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ख्चत्त नफझुी तऩतसरका भदु्दाहरूको आतथिक वषि 2074/75 
भा सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएका छन ्: 
१. ख्जल्रा सद्ऱयी, पुल्काही गा.र्व.स.वडा नॊ. ५ घय बई हार ख्ज.र्व.स. सद्ऱयीको सख्चव ऩदभा कामियत वषि ५७ 

को फरदेव मादवसभेत 2 जना ................................................................. । 
 भदु्दा : साभाख्जक सयुऺा बत्ता तथा अनदुान यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७३।९।६               ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।४।9 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा भानयाजा गा.र्व.स. सद्ऱयीका सख्चव प्रततवादी फरदेव मादव य 

अस्थामी भखु्खमा प्रततवादी यघनुन्दन मादवरे तभरेभतोभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता तथा अनदुान यकभ र्वतयणका 
रातग तनकासा बएकोभा र्वतयण नगयेको यकभ दाख्खरा नगयी र्हनातभना गयेको, र्कते औॊठाछाऩ प्रमोग गयी 
बिुानी तरएको सभेत जम्भा रु.८,५१,१५०।- भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श बएकारे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा फरदेव मादवको हकभा रु.८,५१,१५०।-  य यघनुन्दन मादवको हकभा 
रु.८,११,१५०।- तफगो कामभ गयी सोही भागदाफी तरइएकोभा दाफीफभोख्जभ नै कसयु गयेकोरे प्रततवादी 
फरदेव मादवफाट रु.९६,३७५।- तफगो असरु, रु.१,५२,७५०।- जरयवाना य ६ भर्हना कैद य प्रततवादी 
यघनुन्दन मादवफाट रु.५६,३७५।- तफगो असरु, रु.१,१२,७५०।- जरयवाना य ६ भर्हना कैद तथा र्कते 
औॊठाछाऩ रगाई रु.६,९८,४००।- भ्रद्शाचाय गयेकोभा यकभ ऩाउने व्मख्िहरू फझुी तनजहरूरे यकभ नऩाएको 
मर्कन प्रभाण ऩेस बएको नदेख्खएको य प्रततवादीहरूरे बयऩाई कागजभा औॊठाछाऩ रगाएको बन्न ेफमान य रेखा 
तथा येखार्वशेषऻको प्रततवेदनसभेतका कागजातफाट ऩरु्द्श बएकोरे जनही १ भर्हनाका दयरे कैद गयी पैसरा 
बएकोभा अतभल्दो दपा ८(३) प्रमोग गयी सजाम गयी तफगोफाट उन्भखु्ि ददन ेगयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई 
फदयबागी यहेको छ ।  

२. ख्जल्रा काठभाडौं सातफक वार्हयीगाउॉ-१ हार कीततिऩयु नगयऩातरका-१६ फस्ने वागतसॊ भहजिनको नातत बाइरार 
भहजिनको छोया हार खानेऩानी तथा सयसपाइ तडतबजन कामािरम, हेटौंडा भकवानऩयुका इख्न्जतनमय वषि ५३ 
का श्री यभेश भहजिन.............................. । 

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत :२०७४।१।११              ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।४।23  

 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : खानेऩानी तथा सयसपाइ तडतबजन कामािरम, भकवानऩयुका इख्न्जतनमय यभेश 
भहजिनरे भकवानऩयुगढी ५ भा यहेको देवीडाॉडा खानेऩानी उऩबोिा सतभततराई तनकासा ददई मोजना चाॉडै 
सम्ऩन्न गनिसभेत सतभततका अध्मऺ तथा सख्चवफाट रु.४५,०००।-घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) फभोख्जभ कसयु गयेकोरे तफगो रु.४५,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(ख) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीको प्रभाणर्वहीन 
इन्कायी फमानराई भार आधाय तरई सॊरग्न प्रभाणको भूल्माॊकन नै नगयी वायदात स्थरभा अन्म १५/१६ 
जना भातनसहरूको उऩख्स्थतत यहेको बन्ने देख्खॊदा त्मस्तो खलु्रा साविजतनक स्थरभा प्रततवादीरे घसु तरए होरान ्
बनी बन्न सर्कने अवस्था नयहेको बनी सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।  

३. खोटाङ ख्जल्रा¸ धायाऩानी (डमु्र)े गा.र्व.स. वडा नॊ. १ फस्ने गौयीनाथ अतधकायीको नातत तभरनाथ अतधकायीको 
छोया हार वैदेख्शक योजगाय र्वबाग तीनकुने काठभाडौंका तनदेशक वषि ५७ ख्चयन्जीवी अतधकायीसभेत ६  
जना ......................................................। 
भदु्दा : घसु रयसवत तरई गरत कागजातहरूका आधायभा अख्न्तभ श्रभ स्वीकृतत प्रदान गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७३।४।३२                ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।४।25  
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी अतनर ऩन्थीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(२) फभोख्जभ कसयु गयेकोरे तफगो रु.१,८९,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(२) य ३(१)(घ) 
फभोख्जभ, प्रततवादी ऩषु्ऩयाज रातभछानेरे प्रततवादी अतनर ऩन्थीराई सघाएको देख्खॊदा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
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२०५९ को दपा २२ फभोख्जभ हनुे सजाम तथा प्रततवादीहरू सॊजीव नेऩार, रक्ष्भीप्रसाद ढुॊगाना, कुभायप्रसाद 
ऩोखयेर, ख्चयन्जीवी अतधकायीरे रु.१८,९०,०००।- घसु रयसवत तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसयु गयेकारे तनजहरूराई सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) फभोख्जभ सजाम हनु 
भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गयेकोभा ख्चयन्जीवी अतधकायी य सॊजीव नेऩारराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ फभोख्जभ जनही ३ भर्हना कैद य रु.10,000।- जरयवाना, अतनर ऩन्थीराई भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) को कसयुभा २ भर्हना कैद य अतबमोग दाफी ऩगु्न नसक्ने य ऩषु्ऩयाज 
रातभछानेराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्जभ १ भर्हना कैद य कुभायप्रसाद दाहार य 
रक्ष्भीप्रसाद ढुॊगानाराई अख्न्तभ श्रभ स्वीकृतत प्रदान गदाि ऩहुॉच नबएकारे गरत कामि गयेको ऩरु्द्श नबएको बनी 
सपाइ ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि अतनर ऩन्थीरे प्रततयाहदानी रु.3,000०।- का दयरे 
आपूरे तरई रु.30,000।- कभिचायीहरूसभऺ ऩरु् माएको फमानभा स्ऩद्श खरुाएको देख्खॊदा ६३ वटा 
याहदानीको हनुे रु.1,89,000।- तनजरे य अन्म कभिचायीरे रु.18,90,000।- घसु रयसवत तरई गरत 
कागजातको आधायभा अख्न्तभ श्रभ स्वीकृतत ददएको स्ऩद्श देख्खॊदा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(२) फभोख्जभ तफगो रु.१,८९,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(२) य ३(१)(घ) फभोख्जभ सजाम 
गनुिऩनेभा सो नगयी दपा ८(४) को कसयुभा दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम गने गयी बएको पैसरा कानूनी 
रूऩभा ररु्टऩूणि छ । साथै उि कामिभा सॊरग्न ऩषु्ऩयाज रातभछानेराई सोही ऐनको दपा २२ फभोख्जभ 
प्रततवादी अतनर ऩन्थीराई हनुे सजामको आधा सजाम गनुिऩनेभा सो नगयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा 
ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।  

४. तभमाॉ जान तभमाॉको नातत ख्जन्दाय तभमाॉको छोया सरािही ख्जल्रा हरयऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ.९ भा स्थामी ठेगाना 
बई हार का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ३४ कोटेद्वय काठभाडौंभा फस्ने Sanna International Recruting Services Pvt. 

Ltd. का सॊचारक वषि ५९ को भो. भसु्ताक तभमाॉसभेत 64 जना ...........................................। 
भदु्दा : सेर्टङका आधायभा रयसवत तरई वैदेख्शक योजगायीभा ऩठाउन भ्रद्शाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७३।२।४          ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।४।2९  
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : सेर्टङका आधायभा रयसवत तरई वैदेख्शक योजगायीभा ऩठाई भ्रद्शाचाय गयेको 
भदु्दाभा प्रततवादीहरू श्माभप्रसाद शे्रद्ष, हकि फहादयु तरम्फ,ु भो.भसु्ताक तभमाॉ, यभेशप्रसाद भैनारी य ऩप्ऩकुुभाय 
साहराई अतबमोग भागदाफीबन्दा फार्हय गई गरयएको पैसराभा सो हदसम्भ ख्चत्त नफझेुको य सेर्टङका 
आधायभा रयसवत तरई वैदेख्शक योजगायीभा ऩठाई भ्रद्शाचाय गने अख्जता शभाि, तनभिरा न्मौऩाने, भन्ज ु शभाि 
सवेुदी, दीऩकप्रसाद खततवडा, चन्रहरय रइुॉटेर, भाधव बट्टयाई, याभप्रसाद ऩोखयेर, सन्तोष सवेुदी, र्हयाध्वज 
काकी, अवेदलु्राह भक्सदु, यजा उल्राह, ऻानेन्र शभाि, ऩर्वर कुॉ वय, भखु्िप्रसाद खनार, गॊगाफहादयु बजेुर, 
यभेशकुभाय अतधकायी, मोगेन्रकुभाय अतधकायी, शॊकय काकी, केशव फन्जाया, कृष्णप्रसाद खततवडा, तडल्रीयाभ 
बट्टयाई, गोऩीप्रसाद ऩौडेर, याभचन्र काकी, बोजफहादयु ऐडी, याभचन्र खततवडा, कभरफहादयु काकी, 
तफक्रभफहादयु सोभै भगय, ददवाकय शभाि, याभकृष्ण ऩयाजरुी, नयफहादयु र्व.क., याभकुभाय ओझा, फाफहुरय ऩन्थी, 
जमफहादयु तसॉह, तररायभण ऩोखयेर, ख्चय जीवी अतधकायी, नवयाज कोइयारा, स जम नेऩार, रुरप्रसाद 
भयातसनी, तडल्रीयाभ शभाि ऩौडेर, कृष्णप्रसाद तसग्देर, कोषयाज बट्टयाई, फरु्र्द्फहादयु ततवायी, टरफहादयु ऩौडेर, 
रयर्र्द्प्रकाश तसटौरा, प्रदीऩप्रसाद रातभछाने, अशोककुभाय शे्रद्ष, नायामणप्रसाद ऩौडेर, ख्शवप्रसाद येग्भी, 
शेखजपये आरभ, याजीवकुभाय ऩॊख्जमाय, सोर्वता यानाबाट, सयेुशकुभाय भहतो, सयेुशकुभाय शे्रद्ष, सभुन दाहार, 
सवुासकुभाय भैनारी, सयोजकुभाय भैनारी, अरुणकुभाय फभाि कामस्थ, ख्शवशॊकय साह य रारफाफ ुऩाण्डेसभेतरे 
व्मख्िगत प्रमासभा प्राद्ऱ गयेको कम्ऩनी तथा ऩेसाको तबसा, ऩासऩोटि ऩूवि स्वीकृततभा उल्रेख बएबन्दा पयक 
यहेको जानीजानी सेर्टङका आधायभा पयक ऩेसा य कम्ऩनी यहेका तबसा तनवेदनसाथ नयाखी ऩूवि स्वीकृततभा 
उल्रेख बएअनसुाय हनुे गयी तबसाबन्दा पयक ऩेसा य कम्ऩनीभा अख्न्तभ श्रभ स्वीकृततका रातग तनवेदन ऩेस 
गयी स्वीकृततसभेत प्राद्ऱ गयेको गरत कागजातका आधायभा ड्राइबयको रातग ऩठाउने बनेकोभा श्रभ स्वीकृतत 
तनकाल्दा प्रास्टय वकि य बनी तनकारेको अवस्थाभा कताय ऩगुेऩतछ बनेको कम्ऩनीभा काभ नऩाएऩतछ नेऩार 
पर्कि एका अब्दरु अख्जभको कागज, फखु्झएका भातनसको घटना र्ववयण कागज, सम्फर्द् व्मख्िहरूको कागज, 
खानतरासी तथा फयाभदी भचुल्का, टेतरपोन कर तथा एस.एभ.एस. तडटेल्ससभेतका आधाय प्रभाणहरूको 
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र्वद्ऴषेण नै नगयी सेर्टङको आधायभा रयसवत तरई वैदेख्शक योजगायीभा ऩठाई भ्रद्शाचाय गयेकोभा केही 
प्रततवादीराई अतबमोग दाफीबन्दा फार्हय गई कभ सजाम य अन्मराई ऩूणिरूऩभा सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा 
ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।  

५. खोटाङ ख्जल्रा, धायाऩानी (डमु्र)े गा.र्व.स. वडा नॊ. १ फस्ने गौयीनाथ अतधकायीको नातत तभरनाथ अतधकायीको 
छोया हार वैदेख्शक योजगाय र्वबाग तीनकुने काठभाडौंका तनदेशक वषि ५७ का ख्चयन्जीवी अतधकायीसभेत ६ 
जना ...........। 
भदु्दा : घसु रयसवत  तरई गरत कागजातहरूका आधायभा अख्न्तभ श्रभ स्वीकृतत प्रदान गयी आपूर्वरुर्द्का प्रभाण 
सयकायी कागजसभेत च्माती नद्श गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७३।4।32           ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।5।1 
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी फेरास के.सी.उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(२) को कसयुभा तनज उऩय तफगो रु.५,४५,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(२) य 
३(१)(ङ) फभोख्जभ, प्रततवादी सन्तोष अतधकायीरे याहदानी य यकभ जम्भा गयी ददई फेरास के.सी.राई 
सघाएको देख्खॊदा तनज उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्जभ प्रततवादी फेरास के.सी.राई 
हनुे सजामको आधा य प्रततवादीहरू सशुीर शाक्म, बीभफहादयु फस्नेत, कुभायप्रसाद ऩोखयेर, ख्चयन्जीवी 
अतधकायीरे अख्न्तभ श्रभ स्वीकृततका रातग प्राद्ऱ पाइर कागजातहरू हेयी जाॉची ठीक दरुुस्त ठहरयए भार श्रभ 
स्वीकृतत प्रदानका रातग पाइर ऩेस गयी तनस्सा ददनऩुनेभा सो र्वऩयीत तफगो रु.३२,७०,०००।- घसु रयसवत 
तरई भ्रद्शाचाय गयेकोभा तनजहरू उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसयुभा सोही ऐनको 
दपा ३(१) य दपा ३(१)(छ) फभोख्जभ सजाम हनु य प्रततवादीभध्मे कुभायप्रसाद ऩोखयेर य बीभफहादयु 
फस्नेतराई ऐ ऐनको दपा १२ फभोख्जभको कसयुभा ऐ दपा १२ फभोख्जभसभेत सजाम हनु भागदाफी तरई 
आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरू ख्चयन्जीवी अतधकायी य सशुीर शाक्मराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ को कसयुभा सोही ऐनको दपा ९ फभोख्जभ जनही ३ भर्हना कैद य रु.१०,०००।- 
जरयवाना हनुे, प्रततवादी फेरास के.सी.राई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) को कसयुभा सोही 
ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ २ भर्हना कैद य अरूभा दाफी नऩगु्ने तथा प्रततवादीहरू कुभायप्रसाद ऩोखयेर, 
बीभफहादयु फस्नेत य सन्तोष अतधकायीरे अतबमोग दाफीफाट सपाइ ऩाउन ेठहर् माई बएको पैसराभा तभतसर 
अध्ममन गदाि प्रततवादीहरू कुभायप्रसाद ऩोखयेरसभेतरे तभरेभतो गयी घसु रयसवत तरई गरत पाइर तमाय गयी 
ऩेस गयेको ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै प्रभाण ऐन, २०३४ को दपा १८ फभोख्जभ फकऩरको व्महोया प्रभाणभा नतरइएको, 
प्रततवादी फेरास के.सी.रे कभिचायीहरूराई आतथिक प्ररोबनभा ऩायी श्रभ स्वीकृतत तनकारी ददन प्रततवादी सन्तोष 
अतधकायीसभेत भापि त सङ  करन गरयएका ऩासऩोटि य उठाइएका यकभभध्मे रु.३०,०००।- का दयरे 
कभिचायीसम्भ ऩरु् माई घसु रयसवत ददईतरई अख्न्तभ श्रभ स्वीकृतत तनस्सा ददएको तथ्म तभतसर सॊरग्न 
कागजातहरूफाट ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै ऩतन प्रततवादी ख्चयन्जीवी अतधकायीसभेतराई अतबमोग भागदाफी ऩरयवतिन गयी कभ 
सजाम य प्रततवादीहरू कुभायप्रसाद ऩोखयेरसभेतराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को भभि बावना य कानूनी व्मवस्था अनकूुर नबई ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

६. टीकादत्त कटे्टरकी छोयी तडल्रीयाभ बट्टयाईकी श्रीभती ख्जल्रा भोयङ र्वयाटनगय उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ.- ५ ख्स्थत 
चाॉदनी चौक घय बई श्री दीऺा प्रा.र्व.अभडवुा-५ सनुसयीका तत्कारीन प्र.अ. हार श्री शाल्ऩा भा.र्व. फगु्डहयी, 
ऩवुि कुसाहा-८, सनुसयीभा काजभा कामियत प्रा.ख्श. वषि २७ की नविदा कटे्टर (बट्टयाई) सभेत  
3 जना ........................................। 
भदु्दा : र्वद्यारमको यकभ भ्रद्शाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७३।१।५          ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।४।२9 
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू नविदा कटे्टर बट्टयाई, याहत प्रा.ख्शऺक तडल्रीयाभ 
बट्टयाई य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ भोहभद इसपु तभमाॉरे आऩसी तभरेभतो गयी सयकायी 
अनदुानको यकभ फदतनमतऩूविक जानीजानी चेक काटी रु.९,२७,६००।- नगद बिुानी तरई खाई भासी हातन 
नोक्सानी ऩरु् माउन ेकामि गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 17 फभोख्जभको कसयु गयेकोरे सोही 
ऐनको दपा १७ तथा ३(१) य ३(१)(ङ) फभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई अतबमोगऩर दामय 
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गरयएकोभा प्रततवादीहरू नविदा कटे्टर बट्टयाई य तडल्रीयाभ बट्टयाईराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
८(३) सम्भको कसयु गयेको ठहय गयी सोही ऐनको दपा ८(३) फभोख्जभ जनही १ भर्हना कैदको सजाम हनुे 
तथा अरू कुयाभा वादीको भागदाफी नऩगु्ने य प्रततवादी भहोभद इसपु तभमाॉरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउन े
ठहय गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि व्मवस्थाऩन सतभततको तनणिम तफना राभो सभमसम्भ 
ऩटकऩटक चेक काटी नगद तनकारेको देख्खएको, खचि गरयएको यकभको येखदेख य तनमन्रण गनुिऩने कतिव्म य 
दार्मत्व ऩारना नगयी फदतनमतऩूविक चेकभा दस्तखत गयी आपू य प्रततवादीहरू नविदा कटे्टर बट्टयाई य 
तडल्रीयाभ बट्टयाईराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने तनमतरे कामि गयेको ऩरु्द्श बइयहेको अवस्थाभा आत्भतनद्श 
आधाय तरई प्रततवादीद्रमराई तफगोफाट उन्भखु्ि ददने गयी प्रस्ततु वायदातको सम्फन्धभा प्रमोग नै हनु नसक्न े
दपा ८(३) प्रमोग गने गयी य प्रततवादी भहोभद इसपु तभमाॉराई आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ददने गयी बएको 
सो हदसम्भको सरुु पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

७. याभईद्वय यामको छोया सरािही ऩडरयमा गा.र्व.स. वडा नॊ.-६ घय बई भहादेव प्रा.र्व. ऩडरयमा-८ ख्शवनगयको 
प्रधानाध्माऩक यजतनश कुभाय याम .........................................................................................। 
भदु्दा : भ्रद्शाचाय (यकभ र्हनातभना) । 
पैसरा तभतत : २०७४।२।3         ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।५।4  
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू यजतनशकुभाय याम य याभइद्वय यामरे ख्शऺा कामािरम, सरािहीफाट 
र्वद्यारमको नाभभा तनकासा बएको अनदुान यकभ रु.४,२२,६१४।- प्रस्ट रूऩभा फदतनमतऩूविक र्हनातभना गयी 
र्वद्यारमराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ कसयु गयेको तथ्म 
तनर्विवाद रूऩभा ऩरु्द्श बइयहेको, सञ्चारनभा नै नयहेकोरे र्वद्यारमका नाउॉभा तनकासा बएको यकभ खचि गयेको 
बन्न े कुयाराई ठोस एवॊ वस्ततुनद्ष प्रभाण ऩेस गयी ऩरु्द्श गयाउन नसकेको, कसयुभा सभान रूऩभा सॊरग्न 
प्रततवादी याभइद्वय यामरे सरुु र्वशेष अदारतफाट जायी म्माद गजुायी प्रततवादसभेत नगयी सजाम स्वीकाय गयी 
फसेको य प्रततवादी यजतनशकुभाय यामसभेतरे आयोऩऩर दाफीफाट उन्भखु्ि ऩाउने उद्देश्मरे फेरुज ु यकभ बनी 
हातन नोक्सानी गयेको यकभ दाख्खरा गयेकै बयभा तनजराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, 2059 को भभि, बावना य कानूनी व्मवस्था अनकूुर नबई प्रत्मऺ: ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

८. ख्जल्रा कास्की सातफक ऩखु्म्दबमु्दी गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ घय बई हार ऩोखया उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. २५ 
फस्ने खडानन्द फयारको नातत, देवीरार फयारको छोया, मातामात व्मवस्था कामािरम ऩोखयाभा कामियत रेखा 
अतधकृत गोर्वन्दप्रसाद फयारसभेत २ जना .............................................................................।   
भदु्दा : भ्रद्शाचाय (घसु रयसवत) । 
पैसरा तभतत : २०७३।१२।७                ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।५।8 
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू गोर्वन्दप्रसाद फयार य नायामणहरय शभाि अतधकायीरे सवायी साधन 
नवीकयण गनिका रातग रु.10,000।- घसु भागेको य तनवेदकको भागफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगफाटै उऩरब्ध गयाइएको यकभ प्रततवादीहरूरे घसु/रयसवत फाऩत तरइएको देख्खॊदा 
प्रततवादीहरूको उि कामि भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1) अन्तगितको कसयुजन्म अऩयाध 
बएकारे प्रततवादीहरूरे तरएको रु.10,000।- राई तफगो कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 3(1) य 3(1) (क) 
फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा ऩेस बएको अन्म प्रभाणको भूल्माॊकन नगयी 
केवर प्रततवादीहरूरे कसयुभा इन्काय गयेको आधायभा भार प्रततवादीहरूराई आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ददने 
गयी बएको पैसरा प्रत्मऺ ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

९. तसयहा ख्जल्रा चन्दअमोध्माऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. १ चोहवाि घय बई ख्जल्रा वन कामािरम सनुसयीभा सहामक 
वन अतधकृत ऩदभा कामियत गॊगायाभको नातत, याभघायीको छोया वषि ४४ को वेचन मादव .....................।   
भदु्दा : झठुा तफर बयऩाई ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७४।१।2०          ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।५।8 
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : आ.व. 2070/71 भा यार्द्सम वन र्वकास कामिक्रभ अन्तगितको याभधनुी वन 
व्मवस्थाऩन य सॊयऺण कामिक्रभका रातग रु. 11,85,000।- ऩेश्की तरएकोभा वेचन मादवरे साभदुार्मक 
वन अन्तर्क्रि मा गोद्षी, तफरुवा उत्ऩादन, जतडफटुी योऩन व्मवस्थाऩन, साभदुार्मक वन आमआजिन कामिक्रभ, 
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रगामतका जम्भा 19 वटा कामिक्रभ सञ्चारन गयेको बनी जम्भा रु.4,41,660।०7 को तफरबयऩाई ऩेस 
गयी यकभ बिुानी तरएको तय अनसुन्धानफाट कुनै ऩतन कामिक्रभ नगयी झठुा तफर बयऩाई फनाई कामिक्रभ 
गयेको बनी बिुानी तरई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खॊदा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 8(1) य 
8(1)(ङ) अन्तगितको कसयुभा र्हनातभना गयेको रु.4,41,660।07 राई तफगो कामभ गयी सोही 
ऐनफभोख्जभ भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय बएकोभा ३ भर्हना कैद य रु.2,00,662।50 जरयवाना तथा 
आयोऩऩरभा दाफी गरयएको अन्म यकभको सन्दबिभा प्रततवादीरे ऩेस गयेका तफर बयऩाई नक्करी एवॊ झठुा हनु ्
बन्न े आयोऩ दाफी वादीका तपि फाट ऩरु्द्श हनु नसकेको बनी पैसरा बएकोभा प्रततवादी वेचन मादवरे 
अनसुन्धानका क्रभभा फमान गदाि सो कामि गल्ती बएको बनी कसयु स्वीकायेको अवस्था र्वद्यभान हुॉदाहुॉदै 
सोराई प्रभाणको रूऩभा नतरई आयोऩ दाफीबन्दा कभ तफगो र्हनातभना गयेको ठहय गयी बएको सो हदसम्भको 
पैसरा प्रत्मऺ ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१०. गोऩी तभमाको नातत, गपुय तभमाॉको छोया, ख्जल्रा सद्ऱयी तछन्नभस्ता गा.र्व.स. वडा नॊ. ३ गोर्वन्दऩयु फस्ने 
तछन्नभस्ता गा.र्व.स.का तत्कारीन सख्चव हार ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम सद्ऱयीभा काजभा यहेका 
भोहभत तार्हय हसेुनसभेत ७ जना ...................................................................................। 
भदु्दा : दतरत फारफातरकाको ऩोषण बत्ता य साभाख्जक सयुऺा बत्ता तथा र्वद्यतु ्िान्सपभियको यकभसभेत खाई 
भासी भ्रद्शाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७३।६।१२             ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।५।५  
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : तछन्नभस्ता गा.र्व.स.का सख्चव भोहभद तार्हय हसेुनरे दतरत फारफातरका सॊयऺण 
बत्ता, साभाख्जक सयुऺा, र्वद्यतु ् िान्सपभिय खरयद फाऩतको रु.५,७२,८५०।- सभेत गयी जम्भा 
रु.१५,९९,६५०।- फयाफयको यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श बएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ अन्तगितको कसयुभा खाई भासेको रु.१५,९९,६५०।, दतरत फारफातरका सॊयऺण 
बत्ता फाऩतको रु.५७,०००।- र्वतयण नगयी आपैं रे खाई भासेकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ अन्तगितको कसयुभा दीऩेन्रप्रसाद भण्डररे खाई भासेको रु.५७,०००।-, दतरत फारफातरका सॊयऺण 
बत्ता फाऩतको रु.१,१०,०००।- य साभाख्जक सयुऺा बत्ता फाऩतको रु.८,२२,०००।- सभेत जम्भा 
रु.९,३२,०००।- नक्करी तफर बयऩाई फनाई र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
अन्तगितको कसयु गयेकोरे र्वद्यानन्द झारे खाई भासेको रु.९,३२,०००।- तफगो कामभ गयी सजाम हनु 
आयोऩ भागदाफी तरइएकोभा प्रततवादीहरू बयतप्रसाद गदु्ऱा, दीऩककुभाय मादव य भनोज झारे साभाख्जक सयुऺा 
फाऩतको रु.८,२२,०००।- र्वतयण गयेको नक्करी बयऩाई फनाई यकभ फाॉडी खाई र्हनातभना गयेकोरे भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन २०५९ को दपा १७ अन्तगितको कसयुभा रु.८,२२,०००।- तफगो कामभ गयी सजाम हनु तथा 
र्वद्यतु ् टान्सपभिय खरयद नगयी उऩरब्ध नगयाई खरयद सप्राइ गयेको बनी तफर भार उऩरब्ध गयाई 
रु.२,८६,२५०।- नगद बिुानी तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) अन्तगितको कसयु 
गयेको देख्खॊदा सोही यकभराई तफगो कामभ गयी वजृनायामण मादवराई सजाम हनु भागदाफी तरइएकोभा सपाइ 
ऩाएका प्रततवादी अभन श्री िेडसि एण्ड सप्रामसि सद्ऱयीका वृजनायामण मादवरे तछन्नभस्ता गा.र्व.स.को भहवुा 
बन्न ेस्थानभा िान्सपभिय उऩरब्ध नगयाई खरयद गयी सप्राइ गयेको बनी रु.३,३५,६१०।- को तफर उऩरब्ध 
गयाई जम्भा रु.२,८६,२५०।- नगद बिुानी तरई खाई भासेको बन्ने तभतसर सॊरग्न प्रभाणफाट प्रस्ट देख्खएको 
अवस्थाराई नजयअन्दाज गयी केही प्रततवादीहरूराई सपाइ केही प्रततवादीहरूराई दाफीबन्दा कभ यकभ 
र्हनातभना गयेको बनी ठहय गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

११. प्रभेी यामको नातत  याभजस यामको छोया, जनकऩयु अञ्चर, भहोत्तयी ख्जल्रा भहोत्तयी गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ भा 
फस्ने भारऩोत कामािरम धनषुाका तत्कारीन भारऩोत अतधकृत याभनयेश यामसभेत 13 जना .................. ।  
भदु्दा : सयकायी जग्गा गैयकानूनी रूऩभा आफ्नो तथा अरूको नाभभा दताि गयी गयाई बद्शाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७३।10।6            ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।५।26 
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू भारऩोत कामािरम, धनषुाका तत्कारीन कभिचायीहरू शाखा अतधकृत 
याभनयेश याम, नामफ सबु्फा ऩयभेद्वयप्रसाद शाह, नामफ सबु्फा अरुणकुभाय ठाकुय, नामफ सबु्फा भोहनदत्त 
कामस्थ, भारऩोत कामािरम तसयहाका कभिचायीहरू नामफ सबु्फा भकुुन्दप्रसाद कोइयारा, नामफ सबु्फा गॊगाप्रसाद 
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शाह, नामफ सबु्फा हरयनायामण ठाकुय, खरयदाय याजर्कशोय चौधयी, तसन्धरुी ख्जल्रा तनऩाने गा.र्व.स. का प्रा.स. 
भोहनफहादयु राभा, तसयहा ख्जल्राका रेखाऩढी व्मवसामी गरुुदमार मादव, धनषुा ख्जल्राका रेखाऩढी व्मवसामी 
याभफाफ ुबन्न ेजानकीशयण मादव य जग्गा खरयद गने ऩॊचा भहतो कोइयीसभेतरे तभरेभतो गयी भतृकका नाभको 
जग्गा तफक्री तथा दा.खा. गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) को खण्ड (ज) फभोख्जभ कसयु 
गयेको देख्खॉदा तनज प्रततवादीहरूराई तफगो रु.५,२२,५००।- कामभ गयी सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर 
दामय गरयएकोभा भागदाफी तरइएको तफगोराई फेवास्ता गदै तसयहा भारऩोत कामािरमभा यख्जदे्ससन ऩास गदाि 
कामभ गरयएको भूल्म रु.१६0,000।- राई भार आत्भतनद्ष तवयफाट तफगो कामभ गने गयी बएको र्वशेष 
अदारतको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ। 

१२. ख्जल्रा झाऩा जयुोऩानी गा.र्व.स. वडा नॊ. २ फस्ने र्वष्णपु्रसाद बट्टयाईको नातत तायाप्रसाद बट्टयाईको छोया 
तत्कारीन ख्शऺा भन्रारमका उऩसख्चव वषि ४४ को फेणीभाधव बट्टयाईसभेत ८ जना ....................... । 
भदु्दा : रयसवत तथा भ्रद्शाचाय । 
पैसरा तभतत : २०७३।११।९            ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।५।26 
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी फेणीभाधव बट्टयाईरे तफगो रु.४३,५०,०००।- घसु रयसवत तरएको 
ऩरु्द्श हनु आएकोरे तनजराई सोही ऐनको दपा ३(१) को कसयुभा सोही ऐनको दपा ३(१) फभोख्जभ 
रु.४३,५०,०००।- जरयवाना य दपा ३(१)(छ) फभोख्जभ ४ वषि कैदको सजाम हनु ेय अन्म तफगोको हकभा 
आयोऩ दाफी ऩगु्न नसक्ने, प्रततवादीहरू र्वनोदकुभाय तभश्र य भनोज तभश्ररे घसु रयसवतको यकभ रेनदेन गयेको 
नदेख्खई फेणीभाधव बट्टयाईको कामिभा सहमोग गयेको देख्खॊदा तनजहरूराई सोही ऐनको दपा २२ को कसयुभा 
सोही दपा २२ अनसुाय प्रततवादी फेणीभाधव बट्टयाईराई ठहरयएको सजामको आधा जनही जरयवाना 
रु.२१,७५,०००।- य कैद वषि २ हनुे य आयोऩ दाफी ऩगु्न नसक्ने तथा अन्म प्रततवादीहरू योर्हत तभश्र, 
अतभतयञ्जन तभश्र, येखा तभश्र, याभचन्र तभश्र य टीकाफहादयु काकीरे आयोर्ऩत कसयु गयेको तभतसर प्रभाणफाट 
ऩरु्द्श बएको नदेख्खएकारे तनजहरूरे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउने गयी बएको पैसरासर्हतको तभतसर अध्ममन 
गयी हेदाि प्रततवादी फेणीभाधव बट्टयाईरे र्वतबन्न व्मख्िहरूफाट रु.४,५०,००,०००।- तरएको तथ्म तनर्विवाद 
रूऩभा ऩरु्द्श बएको, तनजरे अदारतभा फमान गदािसभेत टीकाफहादयु काकी फाहेकका अन्म प्रततवादीहरूसॉग 
आफ्नो रेनदेन कायोफाय बएको तथ्मराई स्वीकाय गयेका य अनसुन्धानको क्रभभा गयेको फमानराई स्वेच्छा 
र्वऩयीतको हो बनी अन्मथा प्रभाख्णत गनि नसकेकारे तनजरे र्वतबन्न व्मख्िहरूराई र्वदेशी तथा स्वदेशी शैख्ऺक 
सॊस्थाहरूभा अध्माऩन गयाइददने बनी रु.४,५०,००,०००।- घसु रयसवत तरएको कुया ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै 
रु.४३,५०,०००।- भार घसु रयसवत तरएको ठहय गयी आयोऩ दाफीबन्दा कभ सजाम गने गयी बएको 
पैसराभा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९ य १८ सभेतको गम्बीय कानूनी ररु्ट देख्खएको छ बने प्रततवादीहरू 
तफनोद तभश्र य भनोज तभश्ररे सभग्रभा तफगो रु.४,७६,७२,०००।- यकभ घसु रयसवत फाऩत रेनदेन गयेको 
कुया तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूरे तनर्विवाद रूऩभा स्थार्ऩत गयेको अवस्थाभा ऩतन प्रततवादीहरूराई तफगो 
रु.४,७६,७२,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य ३(१)(झ) फभोख्जभ 
सजाम नगयी तनजहरूरे यकभ तरएखाएको देख्खन नआएको य फेणीभाधव बट्टयाईराई सहमोग गयी भततमाय 
यहेको ठहय गयी घटी सजाम गने गयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि छ । घसु रयसवतको यकभभध्मे 
याभचन्र तभश्रराई रु.३,२०,०००।-, येखा तभश्रराई रु.७,००,०००।-, अतभतयॊजन तभश्रराई 
रु.१०,००,०००।-, योर्हत तभश्रराई रु.१६,५०,०००।- टीकाफहादयु काकीराई रु.४२,०००।- ददएको 
प्रततवादी फेणीभाधव बट्टयाईको फमानफाट ऩरु्द्श बएको, उि कुयाराई फैंकको चेक तथा आई.एभ.ई.को बिुानी 
ख्स्रऩ एवॊ वीयेन्रकुभाय काऩय य येणकुा अतधकायी बट्टयाईको फमानफाट सभेत तनजहरूरे फेणीभाधव बट्टयाईफाट 
यकभ रेनदेन गयी भ्रद्शाचायजन्म कामिभा सॊरग्न यही भततमायको बतूभका तनवािह गयेको तथ्म तभतसर सॊरग्न 
प्रभाणहरूफाट देख्खॊदादेख्खॊदै सपाइ ददने गयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ। 

१३.  तफल्टु यामको नातत, याभदेव याम मादवको छोया, भहोत्तयी ख्जल्रा अन्काय गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ६ घय 
बई नेऩार कृर्ष अनसुन्धान ऩरयषद्, काठभाडौं दयफन्दी बई ऺेरीम कृर्ष अनसुन्धान केन्र फाॉकेसभेतभा साइट 
इन्चाजिको रूऩभा खर्टएका प्रार्वतधक अतधकृत ऩदभा कामियत वषि ३७ को वीयेन्रकुभाय मादव ....... ।   
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 



            53 
 

 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

पैसरा तभतत : २०७४।२।७         ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।६।१ 
ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : ऺेरीम कृर्ष अनसुन्धान केन्र खजयुा य कोसेफारी अनसुन्धान कामिक्रभ खजयुा 
फाॉकेभा २ दईु वटा तसॊचाइ तडऩ फोरयङ य र्वद्यतु ्राइन र्वस्ताय गने बनी तभतत २०७२।१०।२३ गते ठेक्का 
बई ठेक्का सम्झौता गये फभोख्जभ तडऩ फोरयङ य र्वद्यतु ्राइन र्वस्तायको कामि सभमावतधतबरै सम्ऩन्न बई तफर 
बिुानी तरने क्रभभा वीयेन्रकुभाय मादवरे अनावश्मक रूऩभा प्रर्क्रमागत कामिराई र्वतबन्न फहानाभा स्थतगत 
गने तथा सम्झौता र्वऩयीत य ऩदीम दार्मत्व अनसुायको कामि नगयेको य काभ अनसुायको तफर बिुानीका रातग 
तफर बयऩाई तरई कामािरमभा जाॉदा बिुानी य कामिसम्ऩादन पयपायक कामिभा सहजीकयण य तसपारयसका 
रातग प्रततवादीरे रु.२,५०,०००।- घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
फभोख्जभ कसयु गयेकोरे उि यकभराई तफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य ३(१)(घ) फभोख्जभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीको इन्कायी फमानको आधायभा 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि उजयुीकताि याभसभझु तेरी य तसतायाभ गोतडमारे 
प्रततवादीरे घसु भाग गयेकोरे आमोगफाट यकभ तरई घसु ददइएको बनी फकऩर गयेको, रु.२,५०,०००।- नै 
फयाभद बएको तथ्मभा र्ववाद नबएको, फयाभदी भचुलु्काभा प्रततवादीरे स्वीकाय गयी सही गयेको, तबतडमो 
ख्क्रऩफाट फयाभद बएको देख्खएको अवस्थासभेतफाट प्रततवादीरे घसु तरई कसयु गयेको तथ्म ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै 
भागदाफीफभोख्जभ कसयु ठहय नगयी सपाइ ददने गयी बएको पैसरा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को भभि 
बावना य कानूनी व्मवस्था अनकूुर नबई प्रत्मऺ ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१४. प्रभेी यामको नातत याभजस यामको छोया, जनकऩयु अञ्चर, भहोत्तयी ख्जल्रा भहोत्तयी गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ भा 
फस्ने भारऩोत कामािरम धनषुाका तत्कारीन भारऩोत अतधकृत याभनयेश यामसभेत 13 जना .................। 

 भदु्दा : सयकायी जग्गा गैयकानूनी रूऩभा आफ्नो तथा अरूको नाभभा दताि गयी गयाई बद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७३।१२।२०    ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।6।२ 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : धनषुा ख्जल्रा उभाप्रभेऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ ५(ग) र्क.नॊ. ११७ ऺेरपर ०-

१९-११-० जग्गा नेऩार सयकायका नाभभा दताि से्रस्ता कामभ यहेकोभा गैयकानूनी रूऩभा व्मख्िका नाभभा 
ऩारयत गयाइएकोभा तरखत ऩारयत गने गयाउने कामिभा सॊरग्न याभनयेश यामसभेतका कभिचायीहरूराई भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१)(ज) को कसयुभा सजाम हनु तथा उि जग्गा गैयकानूनी रूऩभा आफ्नो 
नाभभा फनाई अन्म व्मख्िहरूराई र्वतयण गने कामिभा सॊरग्न प्रततवादीहरू तसतायाभ ऩन्तरगामतराई भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८(४) को कसयुभा सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
प्रततवादीहरू याभनयेश याम य याभस्नेही यामको हकभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) को 
कसयुभा सोही दपा ८(३) फभोख्जभ जनही १ भर्हना कैद, प्रततवादीहरू तसतायाभ ऩन्त य सॊजम ऩन्तका हकभा 
जनही १ भर्हना कैद य अन्म प्रततवादीहरू भदनकुभाय झासभेतका प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने गयी पैसरा 
बएकोतपि  र्वचाय गदाि प्रततवादी तसतायाभ ऩन्तरे आपूरे प्रत्मऺ रूऩभा थाहा ऩाउॉदाऩाउॉदै सयकायी स्वातभत्वको 
जग्गाराई झठुा प्रभाण ऩेस गयी आफ्नो नाभभा ऩारयत गयाउन गा.र्व.स.देख्ख भारऩोतका कभिचायीसभेतराई 
प्ररोबनभा ऩायेको कुयाराई पैसराभा सभेत स्वीकाय गयेको अवस्था छ बन ेप्रततवादीहरू उऩय तरइएको आयोऩ 
दाफीभा रु.८,३५,०००।- तफगोसभेत कामभ गरयएकोभा तफगोफभोख्जभ जरयवाना गयी तफगो जपत गनुिऩनेभा 
तफगोतपि  केही नफोरी न्मूनतभ जनही 1 भर्हना भार कैद हनुे तथा भदनकुभाय झासभेतका प्रततवादीहरूराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरातपि  हेदाि सफै प्रततवादीहरूरे तरखतभा बएका सहीछाऩ आफ्नै बएको स्वीकाय 
गनुिका साथै तरखत ऩास गयाउने कामिभा कुनै न कुनै रूऩभा सॊरग्न बएको कुयासभेत स्वीकाय बएको  
देख्खन्छ । प्रततवादीहरू यतसरार भण्डरसभेतको तभरेभतोभा नेऩार सयकायका नाभको जग्गा व्मख्ि र्वशेषको 
हो बनी तसपारयस गने प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर साभेर प्रभाणको उख्चत 
भूल्माॊकनतपि  ध्मान नददई जग्गा प्रततवादी तसतायाभ ऩन्तका नाभभा यख्जदे्ससन ऩास गयाउन बतूभका खेल्ने 
प्रततवादीहरूराई ऩूणिरूऩभा सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि देख्खनकुा साथै केही प्रततवादीहरूराई 
आयोऩ दाफीबन्दा र्वऩयीत कभ सजाम एवॊ दाफी गरयएको तफगोतपि  केही नफोरी तथा केही प्रततवादीहरूराई 
आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ। 
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१५. तसतायाभ साह करवायको नातत गदुय साह करवायको छोया फाया ख्जल्रा गॊजबवानीऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ 
घय बई हार करैमा नगयऩातरका वडा नॊ. ५ नवोदमटोर फस्ने ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम फायाको 
तत्कारीन इख्न्जतनमय वषि ४२ को भेघपु्रसाद जामसवारसभेत 2 जना .........................................। 

 भदु्दा : गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७३।७।२५                 ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।६।4  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी भेघपु्रसाद जामसवारसभेत बएको गैयकानूनी 

सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको भदु्दाभा बएको पैसराभा प्रततवादी भेघपु्रसाद जामसवारको कुर 
रु.१,३०,३४,८८७।५५ यकभको स्रोत खलु्न नसकेको तथ्म अनसुन्धानको क्रभभा गरयएको प्रततवादीको 
सम्ऩख्त्तको आम तथा व्मम र्ववयणको र्वद्ऴषेणफाट तनर्विवाद रूऩभा ऩरु्द्श बएको अवस्थाभा आयोऩऩरभा दाफी 
गरयएको रु.१,३०,३४,८८७।५५ को सम्ऩख्त्तको स्रोत नऩगुेको तथ्म स्ऩद्श हुॉदाहुॉदै ऩतन प्रततवादीको स्रोत 
नखरेुको सम्ऩख्त्त रु.९१,७४,५१९।४० भार कामभ गयी प्रततवादीराई घटी सजाम गने गयी बएको पैसरा 
प्रत्मऺ: रूऩभा कानूनी ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१६. गॊगाफहादयु थेवेको छोया ताप्रेजङु ख्जल्रा ताप्रेजङु नगयऩातरका वडा नॊ. ४ कञ्चनजॊघाचोक फस्ने ताप्रेजङु 
नगयऩातरका श्री फारभख्न्दय प्राथतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक रुरकुभाय थेफेसभेत २ जना ..................।  

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (यकभ र्हनातभना) गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०7४।1।२2     ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।6।30  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : फारभख्न्दय प्राथतभक र्वद्यारम, ताप्रेजङुका प्रधानाध्माऩक रुरकुभाय थेफेरे 

र्वद्याथॉ सॊतमा फढी देखाई प्रततर्वद्याथॉ भातसक रु.१,०००।- का दयरे जम्भा रु.३,१०,०००।- फढी 
यकभको झठुा कागज फनाई ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम ताप्रेजङुभा ऩेस गयी यकभ तनकासा गयाई बिुानी तरई 
नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी य आपूराई पाइदा हनु ेकामि गयी भ्रद्शाचाय गयेको एवॊ सोही र्वद्यारमको 
स्रोत ख्शख्ऺका तधयभामा इजभ भादेनरे र्वद्यारमभा र्वशेष ख्शऺा सञ्चारनका रातग छारवखृ्त्त, तरफ बत्ता य गयी 
जम्भा रु.६,५९,३१०।- तनकासा बएको यकभफाट छारवखृ्त्त प्रदान गरयएको, एक जना आमाको तरफ 
बत्तासभेत ददइएको बनी झठुा तफर बयऩाई य कागज ऩेस गयी कुर रु.२,९७,२८०।- बिुानी तरई भ्रद्शाचाय 
गयेको देख्खॊदा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य दपा ८(१)(ङ) फभोख्जभको कसयुभा 
रुरकुभाय थेफेका हकभा रु.३,१०,०००।- य तधयभामा इजभ भादेनका हकभा रु.२,९७,२८०।- तफगो कामभ 
गयी सजाम गयी तफगोसभेत असरुउऩय गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दाएय गरयएकोभा प्रततवादी तधयभामा 
इजभ भादेनका हकभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) को कसयुभा सोहीफभोख्जभ १ भर्हना 
कैद हनु ेएवॊ प्रततवादी रुरकुभाय थेफेरे कसयुफाट सपाइ ऩाउने गयी पैसरा बएकोभा आयोऩ दाफीभा तरइएको 
तफगोतपि  केही नफोरी दाफीबन्दा पयक कसयु गयेको ठहय गयी प्रततवादी तधयभामा भादेनराई न्मूनतभ सजाम 
गने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि देख्खन्छ । प्रततवादी रुरकुभाय थेफेरे वास्तर्वकबन्दा फढी र्वद्याथॉको सॊतमा 
देखाई यकभ तनकासा गयाई छारवखृ्त्त ददइएको झठुा कागज फनाई खाई भासेको स्ऩद्श देख्खई आयोऩ दाफी 
अनसुायको कसयु गयेको अवस्था र्वद्यभान हुॉदाहुॉदै सोतपि  केही नफोरी कसयुफाट फच्न अनसुन्धान हुॉदाहुॉदै खाई 
भासेको यकभ फेरुज ु पर्छ्यौट गयेको बनी जम्भा गयेको कागजराई भार प्रभखु आधाय भानी प्रततवादी 
रुरकुभाय थेफेराई प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नगयी ऩूणिरूऩभा सपाइ ददने पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी 
यहेको छ । 

१७. ख्जल्रा काठभाडौं, फूढानीरकण्ठ नगयऩातरका वडा नॊ. १७ चतुनखेर गाम्छा फस्न ेगरुुङ शे्रद्षको नातत फसन्त 
शे्रद्षको छोया हार फूढानीरकण्ठ नगयऩातरकाको कामािरमभा कयायभा कामियत कामािरम सहमोगी वषि २३ को 
सयेुश शे्रद्षसभेत ३ जना ................................................................................................। 

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (घसु/रयसवत) । 
 पैसरा तभतत : २०७४।३।११    ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।६।30  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरूरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य ३(१)(घ) 

अन्तगितको कसयु गयेकोरे प्रततवादी सयेुश शे्रद्षका हकभा रु.३,३६,४३९।-, प्रततवादी सभुन शे्रद्षका हकभा 
रु.२,००,०००।- य प्रततवादी सयोज खरीका हकभा रु.१,३६,४३९।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
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३(१) य ३(१)(घ) फभोख्जभ जरयवाना तथा सजाम हनु एवॊ प्रततवादीहरू सयेुश शे्रद्ष य सयोज खरीरे 
तनवेदकफाट तरएको यकभ रु.१,५०,०००।- फाट कयकट्टा गयेको रु.१३,५६१।- घटाई फाॉकी 
रु.१,३६,४३९।- ऐ ऐनको दपा ३(१) फभोख्जभ तनज प्रततवादीहरूफाट असरुउऩय गयी ऩाउन भागदाफी तरई 
आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरू सभुन शे्रद्ष य सयोज खरीको कसयु ऩरु्द्श हनु ेस्ऩद्श आधाय नदेख्खएकारे 
तनजहरूरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने ठहय गयी पैसरा बएकोतपि  तभतसर अध्ममन गयी हेदाि प्रततवादी 
सयेुश शे्रद्षरे ज्मोत्सना थाऩाका नाभभा फनेको घयको तनभािण सम्ऩन्न प्रभाणऩर तरनका रातग तनवेदक 
फूढानीरकण्ठ नगयऩातरका जाॉदा कय ततने रगामतका सम्ऩूणि काभ भ गरयददन्छु बनी तनवेदकसॉग 
रु.१,५०,०००।- घसु फाऩत तरएको य सो यकभ सयोज खरीराई ददएको बनी फमानको क्रभभा सयोज 
खरीराई ऩोर गयेको देख्खन्छ बन ेसयेुश शे्रद्षफाट उि यकभ आपूरे तरई रु.१३,५६१।- को यतसद काटेको 
य रु.१५,०००।- सयेुश शे्रद्षराई ददएको य अन्म यकभ आपैं रे खाई भासेको बनी कसयुराई स्वीकाय गयी 
अनसुन्धानका क्रभभा फमान गयेको देख्खन्छ । अकाि प्रततवादी सभुन शे्रद्षका साथफाट फयाभद बएको यकभभध्मे 
रु.१,७०,०००।- तनजको झोराफाट फयाभद बएको ऩाइन्छ बने प्रततवादी सयेुश शे्रद्षरे सभेत उि यकभ 
सभुन शे्रद्षराई ददन तनजको झोराभा याख्खददएको बनी फमान गयेको य फमानराई स्वीकाय गयी प्रततवादी सभुन 
शे्रद्षरे भेयो झोराफाट फयाभद बएको रु.१,७०,०००।- सयेुश शे्रद्षरे भेयो रातग याख्खददएको यकभ हो बनी 
कसयुराई स्वीकाय गयेको अवस्थाभा सोतपि का प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नगयी केवर प्रततवादीहरूका साथफाट 
यकभ फयाभद नबएकोराई नै प्रभखु आधाय भानी सभुन शे्रद्ष य सयोज खरीराई ऩूणिरूऩभा सपाइ ददने य 
प्रततवादी सयेुश शे्रद्षका हकभा भागदाफी बन्दा कभ सजाम हनुे ठहय गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि 
बई फदयबागी यहेको छ । 

१८. ततरक मादवको नातत शम्बरुार मादवको छोया सद्ऱयी ख्जल्रा ततराठी गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ८ स्थामी 
ठेगाना बई हार काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ.३५, गैह्रीगाउॉ, तीनकुने, साइयाभ भागि फस्ने नेऩार र्वद्यतु 
प्रातधकयणको कामिकायी तनदेशक ऩदभा कामियत वषि ५९ को याभेद्वय मादवसभेत १८ जना ..............। 

 भदु्दा : र्वतयण िान्सपभिय खरयद गदाि भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७३।१२।१५          ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।७।२8  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरूरे गणुस्तयहीन िान्सपभिय खरयद गयी नेऩार र्वद्यतु ्प्रातधकयणराई 

रु.१५,७९,०३,२८९।- नोक्सानी ऩरु् माएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा ८(१) फभोख्जभ सजाम 
गयी तफगो असरुउऩय एवॊ ऐ ऐनको दपा ३(१)(झ) फभोख्जभ कैद य दपा ३(१) अनसुाय तफगोफभोख्जभ 
जरयवाना हनु तथा सॊरग्न ठेकेदाय हवेुई सनराइट इरेख्क्िक कम्ऩनी तरतभटेडका अध्मऺ Mr. Li Dao Gu, 
भहाप्रफन्धक Mr. Hu Zheng Qiang, कम्ऩनीका अख्ततमायप्राद्ऱ प्रतततनतध Mr. Zou Yi Tian य नेऩारका रातग 
कम्ऩनीको स्थानीम अतबकताि अभय याजबण्डायीराई ऐ ऐनको दपा ८(४) य दपा २३ को कसयुभा सोही 
ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम हनु य तनजहरूरे नोक्सान ऩरु् माएको तफगो रु.३१,८२,०५,५७४।२९ 
फयाफय जरयवाना एवॊ तफगोसभेत जपत हनुका साथै प्रततवादीहरू याभेद्वय मादव, डा. जीवेन्र झा, टीकायाभ 
र्व.सी य ख्चयन्जीवी शभाि ऩौडेरको हकभा थऩ सजामसभेत भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
प्रततवादीहरू याभेद्वय मादव, ख्चयन्जीवी शभाि ऩौडेर, सेन्ध ुमादव, सयेुन्रप्रसाद ऩनेरु, शेखयकुभाय दत्त, सयेुन्रयाज 
जोशी य कैराशप्रसाद अटरको हकभा दपा १७ को कसयु य तफगो कामभ नगयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(१)(ञ) फभोख्जभ कसयुसम्भ ठहय गयी य प्रततवादीभध्मे याभेद्वय मादव, ख्चयन्जीवी शभाि 
ऩौडेरराई ऐ ऐनको दपा २४ फभोख्जभ थऩ सजामसभेत हनु े गयी सजाम बएको तथा प्रततवादीहरू Hubei 

Sunlight Electric Co. Ltd. को Chairman Mr. Li Dao Gu तथा Mr. Hu Zheng Qiang राई उि ऐनको 
दपा ८(४) फभोख्जभ Mr. Li Dao Gu राई तफगो घटी ऩायी रु.११,५१,४४,९५१।५० जरयवाना य प्रततवादी 
Mr. Hu Zheng Qiang राई १ वषि कैद सजाम बएकोभा तभतसर अध्ममन गदाि प्रततवादी ख्चयन्जीवी शभाि 
ऩौडेररे तनयीऺण एवॊ ऩयीऺण तफना िान्सपभिय तसऩभेन्ट हनुे गयी प्रतततऩर खोरी बिुानी स्वीकृतत ददएको, 
प्रततवादी कैराशप्रसाद अटररे ठेक्का स्वीकृत बएको १४ ददनऩतछ फोरऩर स्वीकृत गने आशमको ऩर जायी 
गयी साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को कानूनी व्मवस्था उल्रॊघन गयेको, कागजात ऩयीऺण नगयेको १२६० 
थान िान्सपभियहरूको तनमतभत ऩयीऺण प्रततवेदनभा सहीछाऩ नबएकोराई ऩतन स्वीकाय गयेको देख्खएको, 
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प्रततवादीहरू सेन्ध ुमादव य सयेुन्रप्रसाद ऩनेरुरे ऩर्हरो रट य प्रततवादीहरू सयेुन्रयाज जोशी एवॊ शेखयकुभाय 
दत्तरे दोस्रो रटको केवर ३ प्रततशतबन्दा ऩतन कभ ऩरयभाणको भार ऩयीऺण गयी 630 वटै िान्सपभिय 
ऩयीऺणको नततजा सन्तोषजनक ऩाइएको बनी तनयीऺण प्रभाणऩर जायी गयी ख्जम्भेवायीफाट र्वचरन बई 
ठेकेदायहरूसॉगको तभरोभतोभा गणुस्तयहीन िान्सपभियहरू खरयदभा सॊरग्न बई रु.१५,७९,०३,२८९।- हातन 
नोक्सानी ऩरु् माएको कसयु स्थार्ऩत हुॉदाहुॉदै ऩतन भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) फभोख्जभ तफगो 
कामभ हनुे स्ऩद्श कानूनको व्मवस्था एवॊ ऐ ऐनको दपा १७ को प्रावधानराई सरुु पैसरारे ररृ्टऩूणि र्वद्ऴषेण 
गयी तफगो कामभ नगयी घटी सजाम गरयएको । प्रततवादीहरू Hubei Sunlight Electric Company का 
Chairman Li Dao Gu  य  Hu Zheng Qiang रे आऩूतति गयेका 1260 थानभध्मे 10 य २५ केबीए 
ऺभताका फाहेक सफै िान्सपभियहरूभा Aluminum winding यहेको भचुलु्काफाट देख्खएको, ठेकेदायरे Copper 

Winding बएको िान्सपभियफाट प्रततस्थाऩन गयाउने बने ऩतन नगयेको, गणुस्तयहीन िान्सपभियहरू आऩूतति गयी 
र्वद्यतु आऩूतति गयी र्वतयण प्रणारीराई कभजोय ऩायेको तथ्मगत अवस्थारे फदतनमत स्ऩद्श ऩरु्द्श बएकोभा तफगो 
कामभ य तफगो जपत ऩतन नगरयएको । प्रततवादी डा.जीवेन्र झारे १३१० थान िान्सपभिय खरयद गनि 
रु.३८,५३,२४,९९१।- को रागत स्वीकृत गयेको, स्ऩेतसर्पकेसन र्वऩयीत न्मून गणुस्तयको Aluminum 

Winding बएको िान्सपभिय खरयद प्रर्क्रमाभा सॊरग्न यहेको तभतसरफाट ऩरु्द्श बइयहेकोभा भागदाफी बन्दा कभ 
सजाम हनुे गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि हनुकुा साथै प्रततवादी हरयशफहादयु ऩार, सयेुशकुभाय कटुवार य 
सशुीरप्रसाद खनार खरयद प्रर्क्रमाभा सॊरग्न यहेको तभतसरफाट देख्खएको, कैर्पमतऩूणि कागजातका आधायभा 
बिुानी ददएको, नायामणप्रसाद चौधयी य सयोज शे्रद्षरे ख्जन्सी आम्दानी बौचयहरूभा दस्तखत सनाखत गयेको, 
तनमभको ऩारना नगयी ऩूवि प्रचरन अनसुाय ख्जन्सी आम्दानी गरयएको बन्न ेख्जर्कय कसयु उन्भखु्िको आधाय हनु 
नसक्ने तथा अभय याजबण्डायीरे तनयीऺण तथा ऩयीऺणका रातग खर्टएका कभिचायीहरूराई प्रबावभा ऩायी 
गणुस्तयहीन िान्सपभियहरू आऩूतति गयेको ऩरु्द्श बएको देख्खएकोभा प्रततवादीहरू जीवेन्र झासभेतराई 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१९. तडल्रीयाभ बण्डायीको नातत सोभनाथ बण्डायीको छोया ख्जल्रा तसन्धरुी फाहरुततल्ऩङु गा.र्व.स. घय बइ हार 
का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 4 चनुदेवी काठभाडौंभा फस्ने भहानगयीम प्रहयी अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर सयुऺागाडि 
कामािरमभा तत्कारीन अवस्थाभा कामािरम प्रभखु बइ हार प्रहयी प्रधान कामािरम िार्पक तनदेशनारमभा 
काजभा यहेका प्रहयी नामफ भहातनयीऺक ऩदभा कामियत गोऩारप्रसाद बण्डायी .................................। 

 भदु्दा : र्वदेशी भरुा तथा उऩकयणहरू अऩचरन गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।3।20      ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।७।२९  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीरे अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर सयुऺागाडि कामािरमभा कामियत हुॉदा फयाभद 

बएका बा.रु.9,25,000।- (नेऩारी रु.14,80,000।-), रु.2,05,000।- को रयचाजिकाडि य 
रु.7,28,446।- को अन्म उऩकयण गयी जम्भा रु.24,13,446।- फयाफयको नगद तथा ख्जन्सी साभान 
र्हनातभना य अऩचरन गयी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा 17 फभोख्जभको कसयुभा रु.24,13,446।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ सजाम, तफगो 
असरुउऩय हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दाएय गरयएकोभा प्रततवादीरे तफगो रु.3,79,400।- फयाफयको यकभ 
भार फदतनमतसाथ र्हनातभना अऩचरन गयेको तफगो असरुउऩय जरयवाना य ६ भर्हना कैद सजाम हनु ेठहय गयी 
बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि फयाभद बएको बा.रु.9,25,000।- डेफकुफाट देख्खएको तय यकभ 
याद्स फैंकभा नऩठाएको, डोरयाज अमािरसभेतरे फयाभद बएको बायतीम रुऩैमाॉ तनजरे नै र्हनातभना गयेको बनी 
फकऩर गयेको कुयासभेतराई प्रभाणको रूऩभा नतरई आयोऩ दाफी र्वऩयीत दाफीबन्दा कभ तफगो फयाफयको 
नगद एवॊ ख्जन्सी र्हनातभना गयेको ठहय गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहको छ । 

२०. येवतीयभण झाको नातत गोर्वन्द झाको छोया यौतहट ख्जल्रा फसतऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 जन्भ बई ऐ.ऐ. गौय 
नगयऩातरका वडा नॊ. ५, र्वद्याऩततनगयभा घय बई हार काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. ९ वख्शद्शगल्री 
२६, फत्तीसऩतुरीभा फस्ने नेऩार र्वद्यतु ्प्रातधकयणका तत्कारीन कामिकायी तनदेशक वषि ६२ को डा. जीवेन्र 
झासभेत १४ जना ............................................................................................।         

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (िान्सपभिय खरयदभा भ्रद्शाचाय गयेको) । 
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 पैसरा तभतत : २०७३।१२।१५          ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2०७४।७।२8  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी जीवेन्रकुभाय झा, याभेद्वय मादवरगामत अन्म कभिचायीहरू मगुरर्कशोय 

साह, ख्चयन्जीवी शभाि ऩौडेर, कैराशप्रसाद अटर, हरयशफहादयु ऩार, तडल्रीयभण दाहार, सयेुशकुभाय कटुवार, 
सशुीरप्रसाद खनार, अद्शयत्न शाक्म, तरऩयुायीप्रसाद तसॊह, सयेुन्रप्रसाद ऩनेरु, नायामणप्रसाद चौधयी य सयोज 
शे्रद्षरे गणुस्तयहीन र्वद्यतु ् िान्पभिय खरयदभा रु.791,28,538।46 भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श बएकोरे सोही 
यकभ फयाफय तफगो भागदाफी गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 8(1)(ञ) तथा दपा 17 
अन्तगितको कसयुभा ऐ.ऐनको दपा 8(1) फभोख्जभ सजाम, तफगो असरुउऩय, जरयवाना तथा कैद सजाम हनु 
तथा ठेकेदाय तसचवुान दोङ्गपाङ्ग िान्सपभिय कम्ऩनी तरतभटेड, चीनका अध्मऺ Mr. Ou Yang - Shi, 
भहाप्रफन्धक Mr. HongYu Ouyang प्रतततनतध इन्टयकख्न्टनेन्टर तफख्जनेस नेटवकि का भख्णनाथ ढकारराई 
सोही ऐनको दपा 8(4) य दपा 23 अन्तगितको कसयुभा सजाम हनु तफगो रु.18,24,05,865।16 
फयाफय जरयवाना हनु तथा जीवेन्र झा, याभेद्वय मादव, मगुरर्कशोय साह य ख्चयन्जीवी शभािराई थऩ सजामसभेत 
हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दाएय गरयएकोभा प्रततवादी जीवेन्र झा, मगुरर्कशोय साह, याभेद्वय मादव, 
कैराशप्रसाद अटर, अद्शयत्न शाक्म य तरऩयुायीप्रसाद तसॊहराई 3 भर्हना कैद य रु.15,000।- जरयवाना थऩ 
1 भर्हना कैद, याभेद्वय मादवराई 9 भर्हना कैद य रु.40,000।- जरयवाना थऩ 3 भर्हना कैद, 
कैराशप्रसाद अटरराई 4 भर्हना कैद य रु.15,000।- जरयवाना, अद्शयत्न शाक्म य तरऩयुायीप्रसाद तसॊहराई 
3 भर्हना कैद य रु.15,000।- जरयवाना एवॊ Mr. Ou Yang Shi राई प्रातधकयणफाट बिुानी रगेको 
रु.5,87,79,603।- सोही ऐनको दपा 8(4) फभोख्जभ जरयवाना, Mr. Hong YuQuyang राई 1 वषि कैद 
सजाम गयी ख्चयन्जीवी शभाि ऩौडेर, नायामणप्रसाद चौधयी, सयोज शे्रद्ष, हरयशफहादयु ऩार, सशुीरप्रसाद खनार, 
सयेुशकुभाय कटुवार, तडल्रीयभण दाहार, भख्णनाथ ढकार य सयेुन्रप्रसाद ऩनेरुरे कसयुफाट सपाइ ऩाउने गयी 
बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि गणुस्तयहीन िान्सपभिय खरयद प्रर्क्रमाभा प्रततवादीहरूको कुनै न कुनै 
रूऩभा तभरोभतो गयी हातन नोक्सानी ऩरु् माएको मथेद्श प्रभाणहरूको र्वद्ऴषेण नगयी प्रततवादीहरू ख्चयन्जीवी शभाि 
ऩौडेर, नायामणप्रसाद चौधयी, सयोज शे्रद्ष, हरयशफहादयु ऩार, सशुीरप्रसाद खनार, सयेुशकुभाय कटुवार, 
तडल्रीयभण दाहार, भख्णनाथ ढकार य सयेुन्रप्रसाद ऩनेरुसभेतराई सपाइ ददने गयी तथा जीवेन्र झा, 
मगुरर्कशोय साह, याभेद्वय मादव, कैराशप्रसाद अटर, अद्शयत्न शाक्म य तरऩयुायीप्रसाद तसॊहराई भागदाफी 
फभोख्जभ कभ सजाम एवॊ Mr. Ou Yang Shi य Mr. Hong Yu Quyang राई जरयवानातपि  केही नफोरी 
अतबमोग दाफीबन्दा कभ तफगो जरयवाना गने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

२१. येवतीयभण झाको नातत गोर्वन्द झाको छोया यौतहट ख्जल्रा फसतऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 जन्भ बई ऐ.ऐ.  
गौय नगयऩातरका वडा नॊ. ५, र्वद्याऩततनगयभा घय बएका हार काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. ९ 
वख्शद्शगल्री २६, फत्तीसऩतुरीभा फस्न ेनेऩार र्वद्यतु ्प्रातधकयणका तत्कारीन कामिकायी तनदेशक वषि ६२ को 
डा. जीवेन्र झासभेत २२ जना ............................................................................................।         

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (िान्सपभिय खरयदभा भ्रद्शाचाय गयेको) । 
 पैसरा तभतत : २०७३।१२।१५          ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।७।२8 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी याभेद्वय मादवसभेतरे खरयद गरयएका १५६७ थान िान्सपभियको खरयद 

प्रर्क्रमादेख्ख बण्डायणसम्भका चयणहरूभा तबन्दातबन्दै व्मख्िहरूको साभूर्हक सॊरग्नताफाट प्रातधकयणराई हातन 
नोक्सानी ऩयु ् माई भ्रद्शाचाय गयेको देख्खएकोरे प्रततवादीहरू क्रभश् जीवेन्र झा, याभेद्वय मादव, मगुरर्कशोय साह 
रगामत र्वतबन्न ऩदभा यही कामियत कभिचायीहरू कैराशप्रसाद अटर, हरयफहादयु ग.सी., अजुिनकुभाय चौहान, 
हरयशफहादयु ऩार, शख्शर्वक्रभ थाऩा, भहेशकुभाय काकी, सयेुशकुभाय कटुवार, सशुीरप्रसाद खनार, र्वद्यतु 
ऩौडेर, सयुजप्रसाद शाह, तनभेशकुभाय ऩोखयेर, र्वनोदकुभाय स्वणिकाय, भनोज फयार, याभर्वजरु भण्डर, 
नायामणप्रसाद चौधयी, सयोज शे्रद्षसभेतका १९ जनारे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) को (ञ) 
तथा ऐ. ऐनको दपा १७ को कसयु गयेकोरे सोही ऐनफभोख्जभ कैद य तफगो, तफगोफभोख्जभ जरयवाना य 
असरुउऩय हनु, ठेकेदाय Mr. Parpart Jantarangsri स्थानीम प्रतततनतध याजन के बट्ट य र्वनोदकुभाय 
भानन्धयरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २३ य दपा ८(४) फभोख्जभ कसयु गयेकोरे सोही 
ऐनफभोख्जभ कैद सजाम, जरयवाना, तफगो जपत हनुसभेत भागदाफी तरई प्रततवादीहरू २२ जना उऩय आयोऩऩर 
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दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरू जीवेन्र झासभेत १० जना उऩयको आयोर्ऩत कसयु ठहय हनु ेतय तफगोतपि को 
दाफी नऩगु्ने भानी कसयु आकर्षित नहनु े ठहय गयी आॊख्शक सजाम गयेको । ठेकेदाय Mr. Parpart 

Jantarangsri उऩयको दाफी तरइएको दपा ८(४) को कसयुसभेत ठहय गयी तनजरे प्रातधकयणफाट बिुानी 
तरएको यकभ रु.१२,९८,४१,९३३।- सम्भ जरयवाना दाफीको तफगो ठहय नगयेको य अन्म फाॉकी यहेका ११ 
जना प्रततवादीहरू उऩयको आयोऩऩर दाफी ऩरु्द्श नहनुे बनी सपाइ ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन 
गयी हेदाि प्रततवादीहरू खरयद प्रर्क्रमादेख्ख बण्डायणसम्भका चयणहरूभा स्ऩद्श तभरोभतो गयी प्रातधकयणराई 
अऩयुणीम हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचायजन्म कामिभा सॊरग्न यहेको तभतसर प्रभाणफाट स्ऩद्श खलु्दाखलु्दै 
कसयुफभोख्जभ भागदाफी तरइएको सजाम नगयी दाफी गयेको यकभ कानूनफभोख्जभ असरुउऩय नगने य तफगो 
नोक्सानीफभोख्जभ दख्ण्डत नगने गयी प्रततवादीहरूराई आॊख्शक सजाम गने, कसैराई सपाइ ददने गयी भ्रद्शाचायभा 
सॊरग्न सफै Parties of the crime फाट कामभ बएको नोक्सानीको तफगोसभेत बयाई जरयवानासभेत कसयु ठहय 
बएको सफैराई गरयनऩुनेभा सो नगयेको हदसम्भ पैसरा Collective responsibility burden गनुिऩने equal 

status of offenders यहेको case भा unequal before the equal हनु गई ररु्टऩूणि यहेको छ ।  
२२. येवतीयभण झाको नातत गोर्वन्द झाको छोया यौतहट ख्जल्रा फसतऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 जन्भ बई ऐ.ऐ.  

गौय नगयऩातरका वडा नॊ. ५, र्वद्याऩततनगयभा घय बएका हार काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. ९ 
वख्शद्शगल्री २६, फत्तीसऩतुरीभा फस्न ेनेऩार र्वद्यतु ्प्रातधकयणका तत्कारीन कामिकायी तनदेशक वषि ६२ को 
डा. जीवेन्र झासभेत १७ जना .......................................................................................।         

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (िान्सपभिय खरयदभा भ्रद्शाचाय गयेको) । 
 पैसरा तभतत : २०७३।१२।१५            ऩनुयावेदन दताि तभतत :२०७४।७।२8 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू याभेद्वय मादव, जीवेन्र झा, भहेशप्रसाद आचामि, देवशभाि ऩौडेर, 

कृष्णफहादयु थाऩा, कृष्णफहादयु के.सी., बयत रूऩाखेती, प्रभोद रयजार, भदनयाज चाऩागाई य प्रज्वर ऩाण्डे उऩय 
िान्सपभिय खरयदभा भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श बएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा १ 
को खण्ड (ञ) तथा दपा 17 फभोख्जभको कसयुभा ऐ. ऐनको दपा ८(१) फभोख्जभ कैद य तफगो 
रु.936,34,997।19 जरयवाना गयी दपा 17 फभोख्जभ प्रातधकयणराई नोक्सानी ऩगुेको यकभ खरयद 
प्रर्क्रमाभा सम्रग्न याद्ससेवकहरूफाट असरुउऩय हनु य दपा 3(1) य 3(1)(झ) फभोख्जभ सजाम गयी ठेकेदाय 
कम्ऩनीका अध्मऺ Mr. Li Dao Gu, अख्ततमाय प्राद्ऱ प्रतततनतध Mr. Zou Yi Tian, भहाप्रफन्धक Mr. Hu 

Zheng Qiang तथा नेऩारका स्थानीम प्रतततनतध अभय याजबण्डायीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 
२३ य दपा ८(4) फभोख्जभको कसयुभा दपा ८(4) फभोख्जभ सजाम गयी तफगो रु.936,34,997।19 
फभोख्जभ जरयवाना गयी तफगो जपत हनु साथै तत्कारीन प्रभखु जीवेन्र झा य तत्कारीन भहाप्रफन्धक याभेद्वय 
मादव उऩय थऩ सजामसभेत हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरू याभेद्वय मादव, 
भदनयाज चाऩागाई, प्रज्वर ऩाण्डेसभेत ३ जनाराई अतबमोग दाफीबन्दा तबन्न सजाम य तफगोभा दाफी नऩगु्ने गयी 
य प्रततवादीहरू Mr. Li Dao Gu य Hu Zheng Qiary सभेत 2 जनाराई अतबमोग दाफी अनसुाय कसयु ठहय 
गयी Mr. Li Dao Gu राई तफगो फभोख्जभ जरयवाना य Hu Zheng Qiary राई कैद सजाम ठहय बएको छ 
बने फाॉकी अन्म प्रततवादीहरू ९ जनाराई अतबमोग दाफीफाट सपाइ ददने पैसरा बएको, प्रततवादीहरू याभेद्वय 
मादव, भदनयाज चाऩागाई य प्रज्वर ऩाण्डेराई आकर्षित नै हनु नसक्ने भागदाफी बन्दा पयक कसयु ठहय 
गरयएको देख्खॊदा प्रथभ दृर्द्श (Prima facia) भै खण्डनीम बई ररु्टऩूणि यहेको छ । प्रततवादी प्रज्वर ऩाण्डे य 
भदनयाज चाऩागाईराई चीनख्स्थत कायखानाभा १२ वटा भार ऩयीऺण गयी 735 थान नै खरयद गनि Dispach 
को रातग Certificate ददएको, िान्सपभियहरूको नततजा सन्तोषजनक यहेको प्रततवेदनको आधायभा भाऩदण्ड 
र्वऩयीतको (Aluminium Winding बएको) िान्सपभिय तबतरएको तथ्म स्थार्ऩत बएको अवस्थाभा Part and 

Partially भहत्वऩूणि ख्जम्भेवायी य बतूभकाभा कानूनी कतिव्म ऩूया नगयी हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोभा कसयु ठहय 
गयी कैद य न्मून जरयवाना गने, तफगो नबयाउने य तफगोफभोख्जभको जरयवानासभेत नगने गयी बएको पैसरा 
अतभल्दो बई न्मामसॊगत नबएको । कम्ऩनीका अध्मऺ Mr. Li Dao Gu राई रु.9,93,57,423।- जरयवाना 
भार गयी कैद सजाम नगने, General Manager Hu Zheng Qiary राई कैदभार गने तफगो बयाउन ेजरयवाना 
गने य जपत गने दाफीतपि  भौन यहेको पैसरा न्मामको भभि य बाव प्रततकूर बई खण्डनीम यहेको छ बने 
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दाफी ऩगु्न ेनऩगु्न ेआधाय कायण खोरी इन्साप फोतरनऩुनेभा General Manager को हकभा जपततपि  भौन 
फसेको पैसरा खण्डनीम यहेको सजामको तनधाियण कसयुको आधायभा बन्दा पयक ढॊगफाट आत्भतनद्ष तवयरे 
ऩद ख्जम्भेवायी य औकातको आधायभा ठेतगएको देख्खॊदा कामि ररु्टऩूणि यहेको । प्रततवादी भहेशप्रसाद आचामिरे 
कम्ऩनीको प्रतततनतध Mr. Zou Yi Tian रे अतग्रभ बिुानीका रातग ददएको तनवेदनराई बिुानी ददन तसपारयस 
गयेको य कृष्णफहादयु के.सी. य आमोजना सॊमोजक भहेशप्रसाद आचामिरे रु.1,15,52,259।- बिुानी 
गयेको, प्रतततऩर खोतरददन अनयुोध गयेको 52 ददन ऩद्ळातभार प्रतततऩर खोरी ददन प्रततवादीिम भहेशप्रसाद 
आचामि य कृष्णफहादयु के.सी.रे फैंकराई रेखेको कामिरे दूर्षत बाव स्ऩद्श ऩायेको, नेऩार इन्बेद्शभेन्ट फैंकरे 
Goods Inspection and testing certificate not certified by applicants nominated inspection Agency and 

nomination letter not presented बनी पयक औॊल्माइएकोभा सभेत स्वीकाय गयी अभेरयकी डरय 

15,98,928।- को 70% रे हनुे अभेरयकी डरय 11,19,250।- बिुानीका रातग कुनै प्रततर्क्रमा व्मि 
नगयी फैंकराई बिुानी गनि रेखी ऩठाएको य सोहीको न्मून गणुस्तयको िान्सपभिय आऩूतति गयी 
रु.115,52,259।- य अभेरयकी डरय 11,19,250।- बिुानी ददई कसयु ऩरु्द्श बइयहेको अवस्थाभा 
सपाइ ददएको ररु्टऩूणि देख्खएको । प्रततवादी देव शभाि ऩौडेररे कम्ऩनीको प्रतततनतध Mr. Zou Yi Tian रे 
स्थानीम भरुा फाऩतको र्वजक याखी बिुानीका रातग अनयुोध गयेफभोख्जभ तसपारयस गयी नऩेार याद्स फैंकराई 
रु.34,31,071।- बिुानी गनि रेखी ऩठाएफभोख्जभ स्थानीम अतबकतािरे यकभ प्राद्ऱ गयेको, िान्सपभियहरूको 
ऩयीऺण तफना नै बिुानी गयी प्रातधकयणराई गैयकानूनी हातन ऩरु् माउने कामि गयी आयोर्ऩत कसयु गयेको 
प्रभाख्णत हुॉदाहुॉदै सपाइ ददएको पैसरा खण्डनीम यहेको । प्रततवादी कृष्णफहादयु थाऩारे 735 थानको ठेक्का 
सम्झौता गयी फोरऩरको भान्म अवतध ऩटकऩटक गयी ३ ऩटक थऩ गयेको, इन्बेद्शभेन्ट फैंकको प्रतततऩरभा 
तबन्नता औॊल्माइएकोभा सोराई अनदेखा गयी स्वीकाने, USD 15,98,928।- को ७०% यकभ बिुानीको 
रातग प्रततवादी कृष्णफहादयु थाऩारे तसपारयस गयी अभेरयकी डरय 11,19,250।- बिुानी ददएको, स्थानीम 
अतबकताि प्राइभ इन्टयनेसनरराई रु.34,31,071।- बिुानी तसपारयस गयेको, ठेकेदाय कम्ऩनीको तपि फाट 
२ जना पयक पयक व्मख्िराई अख्ततमायीऩर पेयी दिर्वधामिु अख्ततमायीऩरको आधायभा िान्सपभिय ऩयीऺण 
तफना बण्डायण य बिुानी ददनेजस्ता कामिफाट प्रततवादीको फदतनमत एवॊ आयोऩऩरफभोख्जभको कसयु स्थार्ऩत 
बइयहेको तथ्मगत प्रभाण कागजहरूतपि  न्मार्मक दृर्द्श नऩरु् माई प्रततवादी कृष्णफहादयु थाऩाराई सपाइ ददने, 
प्रभोद रयजारको ऩेश्कीफाऩत अतग्रभ बिुानीको तसपारयसको आधायभा रु.1,15,52,259।- बिुानी बएको, 
सम्झौताको १०% यकभ अतग्रभ ऩेश्कीफाऩत तनतभत्त बई बिुानी ददएकोरे कसयुजन्म कामिभा तभरेभतो 
सर्हतको सॊरग्नता यहेको स्थार्ऩत हुॉदाहुॉदै सपाइ ददएको, प्रततवादी बयत रूऩाखेतीरे फढी चहुावट हनु े
Aluminium Winding िान्सपभियहरू आम्दानी फाॉधी खचिसभेत गयी कसयु गयेकोभा सपाइ ददने, अभय 
याजबण्डायीराई कम्ऩनीको स्थानीम प्रतततनतध बई काभकाज गदाि यकभ तरने फझु्ने कामिहरू गयेको ऩरु्द्श बएको 
देख्खॊएको, कभ गणुस्तयको िान्सपभिय खरयद गयी प्रातधकयणराई नोक्सानी ऩरु् माई कसयु ठहय बई प्रभाख्णत 
बइयहेको अवस्थाभा नोक्सानी ऩगु्न गएको तफगो जरयवाना य तफगो असरुउऩय नगरयएको हदसम्भ पैसरा 
कानूनी व्मवस्थाको अवरम्फन एवॊ व्मातमाको दृर्द्शकोणफाट सभेत खण्डनीम य ररू्टऩूणि बई फदयबागी छ । 

२३. याभदेव तसॊहको छोया भहोत्तयी ख्जल्रा इटहवाि कट्टी गा.र्व.स. वडा नॊ. 6 बोरही घय बई हार ऩसाि ख्जल्रा, 
वीयगॊज उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. 10 ऩानीट्याङ्की फस्ने तत्कारीन तसॊचाइ र्वबाग, जावराखेरका 
सऩुरयटेन्डेन्ट इख्न्जतनमय (स.ुइ.) र्वनमकुभाय तसॊहसभेत २ जना ...................................................। 

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन) । 
 पैसरा तभतत : २०७४।5।9      ऩनुयावेदन दताि तभतत :२०७४।9।6 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीभध्मेका र्वनमकुभाय तसॊहरे गैयकानूनी रूऩरे सम्ऩख्त्त 

आजिन गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 20 अन्तगितको कसयुजन्म अऩयाध गयेको ऩरु्द्श हनु आई 
तनजको स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त रु.1,45,76,688।- राई तफगो कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा 47 फभोख्जभ जपत गयी ऩाउनसभेतको भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
रु.36,12,506।80 फयाफयको सम्ऩख्त्तको स्रोत ऩरु्द्श नबएकारे सो हदसम्भ गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयी 
प्रततवादी र्वनमकुभाय तसॊहरे आयोर्ऩत कसयु गयेको देख्खॉदा तनज र्वनमकुभाय तसॊहराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
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2059 को दपा 20(2) फभोख्जभ रु.36,12,506।80 जरयवाना बई सोही दपाफभोख्जभ ६ भर्हना कैद 
हनुे, प्रततवादी अरका तसॊहका नाभभा ऩख्ब्रक डेबरऩभेन्ट फैंक वीयगॊजभा यहेको खाताको यकभभध्मे तफगो 
रु.36,12,506।80 गैयकानूनी देख्खएकोरे सो यकभ जपत हनुे ठहय गयी पैसरा बएको देख्खन्छ । तनज 
र्वनमकुभाय तसॊहरे साविजतनक ऩदधायण गयेको अवतधभा रु.79,24,386।- आजिन य कुर 
रु.2,25,01,074।- व्मम गयेको देख्खन्छ । तनज र्वनमकुभाय तसॊहरे गयेको आम्दानी य खचि एवॊ 
भौज्दातको तरुना गदाि आमबन्दा व्मम रु.1,45,76,688।- फढी देख्खई सो यकभ फयाफयको सम्ऩख्त्तको 
स्रोत नखरेुको प्रस्ट देख्खएको अवस्थाभा सोतपि  केही नफोरी प्रततवादीहरूको केवर रु.36,12,506।80 
भार स्रोत नखरेुको बनी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।  

२४. ख्जल्रा काठभाडौं काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. २९ घय नॊ. १०७ नवसॊगभ भागि, साभाखसुी स्थामी घय 
ठेगाना बई हार ख्जल्रा कास्की, भख्णऩार भेतडकर करेज, पूरफायी ऩोखया फस्ने स्व. फाथदत्त कैनीको नातत 
स्व. नायामणदत्त कैनीको छोया ऩूवाि चर र्वश् वर्वद्यारमका ऩूवि तडन वषि ५९ को खेभयाज कैनीसभेत ११ 
जना.....।         

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (यकभ र्हनातभना) । 
 पैसरा तभतत : २०७४।३।१८           ऩनुयावेदन दताि तभतत :२०७४।9।6 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : ऩूवािञ्च्र र्वद्वर्वद्यारम य Instrument and Chemicals P.Ltd. फीच बएको 

सम्झौताफभोख्जभ तत्कारीन तडन खेभयाज कैनीरे रु.६०,१३,८३४।८८, जगतफहादयु के.सी.फाट जनही 
रु.६०,१३,८३४।८८ य यख्जद्साय बोगेन्रप्रसाद उऩाध्मामरे रु.६१,७२,३१४।१६ यकभ र्वद्वर्वद्यारमराई 
हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ कसयु गयेकोरे तनजहरू उऩय 
सोही ऐनफभोख्जभ सजाम हनु य हातन नोक्सानी ऩगु्न गएको यकभ र्वद्वर्वद्यारमराई ददराई बयाई ऩाउन, 
र्वख्शद्श शे्रणीका ऩदातधकायीहरू उऩय थऩ सजाम हनु, बऩेुन्रप्रसाद खनार, नायामणप्रसाद दाहार य सकेुश 
कणिरे कम्ऩनीराई रु.१,२१,१८,८३४।८८ बिुानी ददई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोख्जभ कसयु गयेकोरे सोही ऐनफभोख्जभ हातन नोक्सानी ऩगुेको उि यकभ 
सन्जेशप्रसाद कोइयारा, प्रा.डा. याभावताय मादव, डा. प्रदीऩयाज प्रधान, डा. नायामण कुभायफाट तोर्कएफभोख्जभ 
र्वद्वर्वद्यारमराई ददराई बयाई ऩाउन य र्वख्शद्श शे्रणीका ऩदातधकायीहरू उऩय थऩ सजाम हनु, Instrument 

and Chemicals P.Ltd रे र्वद्वर्वद्यारमका ऩदातधकायीको तभरेभतोभा सम्झौताफभोख्जभ Terms and 

Condition ऩारना नगयी राऩयफाही य फदतनमतऩूविक तरयकारे रु.१,२१,१८,834।८८ बिुानी तरई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८(४) कसयु गयेकोरे सोही ऐनफभोख्जभ सजामको 
भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरू खेभयाज कैनी, बोगेन्रप्रसाद उऩाध्माम, प्रदीऩयाज प्रधान, 
बऩेुन्रप्रसाद खनार, सन्जेशप्रसाद कोइयारा, सकेुश कणि, नायामणप्रसाद दाहार, जगतफहादयु के.सी., याभावताय 
मादव, नायामणकुभाय कामस्थ य Supplier Company M/S Instrument and Chemicals P.Ltd. सभेतरे 
आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउन े ठहछि बनी पैसरा बएकोभा र्वद्वर्वद्यारमरे जनु प्रमोजनका रातग 
उऩकयणहरू खरयद गयेको हो सो प्रमोजन नै कामािन्वमन हनु नसकेको, साभग्रीहरू Installation नै नबएको 
अवस्थाभा यकभ बिुानी गयेको य कम्ऩनीरे सभेत जडान नगयी अरऩर ऩायी बिुानी तरएको देख्खएकोरे 
केवर कसयुफाट उम्कनका रातग भार फार्हयी ऩरयवेश य याजनीततक उतायचढाव सभेतको फहाना फनाएको 
सभेत ऩरु्द्श बइयहेकोरे तनज प्रततवादीहरूराई आयोऩऩर भागदाफीफभोख्जभ सजाम गनुिऩनेभा तनज प्रततवादीहरूको 
प्रभाण र्वहीन इन्कायी फमानराई भार आधाय तरई वादी ऩऺको प्रभाणहरूको भूल्माॊकन नै नगयी सपाइ ददने 
गयी बएको उि पैसरा कानूनी रूऩभा नै ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।  

२५. याख्जवर ऩडुासैनीको नातत हरयवॊश ऩडुासैनीको छोया ख्जल्रा काठभाडौं सातफक बरवास गा.र्व.स. वडा नॊ.२ हार 
ऐ कागेद्वयी भनहया न.ऩा. वडा नॊ.१६ फस्ने वषि ९२ को सानबैुयव प्रसाद ऩडुासैनीसभेत 3 जना .......... ।         

 भदु्दा : सयकायी कागजात गैयकानूनी तरयकारे सच्माई थऩघट हेयपेय गयी (तनणिम तभतसर) रकुाई नद्श गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको 

 पैसरा तभतत : २०७४।१।२४            ऩनुयावेदन दताि तभतत :२०७४।9।9 
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 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू सानबैुयव प्रसाद ऩडुासैनी, भारऩोत कामािरम 
चाफर्हरका तत्कारीन खरयदाय ऩावितीयभण खनार य तत्कारीन भारऩोत अतधकृत याजर्कशोय भहतोको 
सॊरग्नताभा उजयुकतािको फवुा बैयवप्रसाद ऩडुासैनीको नाभभा दताि से्रस्ता कामभ बएको काठभाडौं, नमाॉऩाटी 
वडा नॊ.२(क) र्क.नॊ. १७७, ऺे.प.०-१२-०-० को जग्गाको सयकायी तनकामभा यहेको दताि से्रस्ताको 
कागजातराई गैयकानूनी तरयकारे हेयपेय गयी प्रततवादीभध्मे ऩावितीयभण खनाररे उि जग्गाको 
नाभसायीसम्फन्धी ऩयुानो सक्कर तभतसर फझुी तरई र्पतािसभेत नगयी नद्श गयाई अकाि प्रततवादी याजर्कशोय 
भहतोरे सक्कर तभतसर कुनै रुज ु नै नगयी प्रततवादी सानबैुयव प्रसाद ऩडुासैनीराई बैयवप्रसाद ऩडुासैनी नै नाभ 
उल्रेख गयी पोटोसभेत टाॉस गयी जग्गाधनी प्रभाणऩजुािको प्रतततरर्ऩ ददई तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 
को दपा ११ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्द्श बएकोरे प्रततवादीहरूराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 
11 फभोख्जभ सजाम हनु तथा प्रततवादी ऩावितीयभण खनाररे भारऩोत कामािरम, चाफर्हरभा यहेको तभ.नॊ.74 
तभतत 2055।6।6 भा बैयवप्रसाद ऩडुासैनीको नाभफाट नयदेवी ऩडुासैनीको नाभभा नाभसायी बएको सक्कर 
तनणिम तभतसर फझुी तरई सम्फख्न्धत पाॉटभा र्पताि नफझुाई नद्श गयी सोही ऐनको दपा १२ फभोख्जभको कसयु 
गयेको देख्खॉदा तनजराई सोही ऐनको दपा १२ फभोख्जभ सजाम हनुसभेत भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय 
गरयएकोभा प्रततवादीहरू सान ु बैयवप्रसाद ऩडुासैनी, याजर्कशोय भहतो य ऩावितीयभण खनाररे आयोऩ दाफीफाट 
सपाइ ऩाउन ेठहछि बनी पैसरा बएकोभा तभतसर हेदाि र्ववाददत जग्गा सम्फन्धभा सम्फख्न्धत तनकामभा नखोजी 
फसी राभो अन्तयारऩतछ भार उजयुी गयेको देख्खएको बन्न ेजस्ता प्रभाणर्वहीन आत्भतनद्ष आधाय तरई तभतसर 
सॊरग्न उजयुी तनवेदन, उजयुकतािको कागज य उजयुकतािरे अदारत सभऺसभेत उि र्ववाददत जग्गा आफ्नो 
फाफ ु बैयवप्रसाद ऩडुासैनीको नै बएको बनी गयेको फकऩर सभेतको फेवास्ता गयी प्रततवादीहरूको बनाइराई 
भार आधाय तरई प्रततवादीको प्रभाणर्वहीन इन्कायी फमानराई भार आधाय तरई वादी ऩऺको प्रभाणहरूको 
भूल्माॊकन नै नगयी सपाइ ददने गयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा नै ररु्टऩूणि य फदयबागी यहेको छ ।  

२६. स्व. नन्दरार ऩाध्माको नातत गॊगाप्रसाद शभािको छोया कुघाि अघाखेत-२ ऩवित स्थामी ठेगाना बई हार 
काठभाडौं ख्जल्रा, फूढानीरकण्ठ नगयऩातरका वडा नॊ. ८ सातफक हात्तीगौंडा गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ भा फसोफास 
गने वषि ६१ को नायामणप्रसाद शभािसभेत ३ जना ................................................ । 

 भदु्दा : झठुा र्ववयण ऩेस गयी तनवखृ्त्तबयण तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।५।७              ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।9।6 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : फूढानीरकण्ठ स्कुरका तत्कारीन र्प्रख्न्सऩर नायामणप्रसाद शभािरे तनवखृ्त्तबयणको 

रातग मोग्मता नै नऩगुेको अवस्थाभा झठुा एवॊ पजॉ कागजातसभेत तमाय गयी तनवखृ्त्तबयणफाऩत बिुानी तरई 
तनजरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोख्जभको कसयु गयेकोरे 
रु.१३,६५,६११।- तफगो कामभ गयी सोही दपा ८(३) फभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन य तनजको तरमन ऩद 
भहाकारी देवी भाध्मतभक र्वद्यारम बटे्टडाॉडाभा कामभ गने बनी तनणिम गने तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी 
फतरयाभप्रसाद तसॊह तथा याजीनाभा स्वीकृत गने य तनवखृ्त्तबयणका रातग तसपारयस गदाि तनमभानसुायको प्रावधान 
ऩूया नगयी तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी हरयद्ळन्र मादवरे सभेत नायामणप्रसाद शभािराई अतनमतभत तवयरे 
तनवखृ्त्तबयण ददराई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभ कसयु गयेको देख्खॉदा तनजहरूराई तफगो रु.१३,६५,६११।- कामभ गयी दपा १७ फभोख्जभ तफगो 
असरुउऩय गयी दपा ३(१) तथा ३(१)(च) फभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय 
गरयएकोभा प्रततवादीहरू नायामणप्रसाद शभाि, फतरयाभप्रसाद तसॊह य हरयद्ळन्र मादवरे आयोऩ दाफीफाट सपाइ 
ऩाउने ठहछि बनी प्रततवादीहरूराई कसयुफाट सपाइ ददन ेठहय गयी पैसरा बएकोभा तभतसर अध्ममन गदाि 
तनज नायामणप्रसाद शभािको याजीनाभा स्वीकृत गरयएऩद्ळात र्वद्यारम ख्शऺक र्कताफखानाभा ऩठाइएको 
तसपारयसऩर रगामतका अनसूुचीहरूभा र्वद्यारमफाट प्रभाख्णत गयी आउनऩुने कुयाहरू प्रभाख्णत नगरयएको । 
प्रधानाध्माऩकरे बनुिऩने कुयाहरू खारी छोडी तसपारयस गयेको देख्खॉदा तनमभानसुाय प्रावधान ऩूया नगयी प्रततवादी 
नायामणप्रसाद शभािको तरमन ऩदका सम्फन्धभा अन्मोर देख्खएको तथ्मभा अदारत र्वद्वस्त हुॉदाहुॉदै ऩतन 
तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी हरयद्ळन्र मादवरे अतनमतभत तवयरे तनवखृ्त्तबयण ददराइएको देख्खॉदा देख्खॉदै 
ऩतन वादी दाफी नऩगु्न ेबनी बएको पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकन य कानून प्रमोगका दृर्द्शरे ररु्टऩूणि छ । तनज 
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नायामणप्रसाद शभािको तरमन ऩदफाट याजीनाभा गयी ऩदभिु बएको व्महोया आपू र्प्रख्न्सऩर यहेको 
फूढानीरकण्ठ स्कुरराई जानकायी नगयाई त्महाॉको स्थामी सेवाराई तनयन्तयता ददइएको देख्खन्छ । तनजको 
तरमन ऩद भहाकारी देवी भाध्मतभक र्वद्यारम बटे्टडाॉडाभा कामभ गने बनी तनणिम गने तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा 
अतधकायी फतरयाभप्रसाद तसॊह तथा याजीनाभा स्वीकृत गने य तनवखृ्त्तबयणका रातग तसपारयस गदाि प्रर्क्रमा ऩूया 
नगयी तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी हरयद्ळन्र मादवरे सभेत तनज नायामणप्रसाद शभािराई अतनमतभत 
तवयरे तनवखृ्त्तबयण ददराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई कसयु गयेको तथ्म ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै उि प्रभाणसभेतराई अनदेखा 
गयी तफना र्वद्ऴषेण आत्भतनद्ष आधायभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा पौजदायी कानूनका 
स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को भभिबावना य कानूनी व्मवस्था र्वऩयीत बई 
ररु्टऩूणि फदयबागी यहेको छ ।  

२७. जगुर भहासेठको नातत अनरुर्द् भहासेठको छोया भहोत्तयी ख्जल्रा बटौतरमा गा.र्व.स. वडा नॊ.-2 घय बई  
नाऩी कामािरम, भनभैज ुकाठभाडौंभा सवेऺक ऩदभा कामियत वषि ३7 को याभप्रवोध कुभाय भहासेठसभेत २ 
जना ..... ।      

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।६।२५              ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।9।9 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : भनभैज ुनाऩी कामािरमभा कामियत तन. प्रभखु र्वजमकुभाय मादव, हरयचन्र ततवायी 

य याभप्रवोध कुभाय भहासेठ रगामत कभिचायीहरूको तभरेभतोभा घय जग्गा हारसातफकको काभ गये फाऩत 
वोधयाज शे्रद्षसॉग रु.50,000।- घसु⁄रयसवत तरएको ऩरु्द्श हनु आई याद्ससेवक याभप्रवोध कुभाय भहासेठ य 
हरयचन्र ततवायीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसयु गयेको ऩरु्द्श बई जनही 
रु.50,000।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय 
गरयएकोभा प्रततवादीहरू याभप्रवोध कुभाय भहासेठराई आयोऩऩर भागदाफीफभोख्जभ कसयु ठहय गयी तफगो 
फभोख्जभ रु.50,०००।- जरयवाना य ३ भर्हना कैद य अकाि प्रततवादी हरयचन्र ततवायीरे अदारतभा बएको 
फमानभा सभेत कसयु ऩूणित् इन्काय गयेको, प्रततवादीको साथफाट यकभ फयाभद बएको तभतसर सॊरग्न 
कागजातफाट देख्खन नआएको दशीको रूऩभा ऩेस बएको तस.तड. तरर्ऩफर्द्फाट सभेत सॊरग्नता नदेख्खएकोरे 
प्रततवादी हरयचन्र ततवायीरे कसयु गयेको भान्न सर्कने आधाय नबएको बनी सपाइ ददने ठहय गयी पैसरा 
बएकोभा तभतसर अध्ममन गदाि र्वजमकुभाय मादव, हरयचन्र ततवायी य याभप्रवोध कुभाय भहासेठको तभरेभतोभा 
हारसातफकको काभ गयेफाऩत याभप्रवोध कुभाय भहासेठरे रु.75,000।- भाग गयी नगद रु.50,000।- 
तरएकोभा कसयु स्वीकाय गयी हरयचन्र ततवायीको मस भदु्दाभा तभरेभतो यहेको छ बनी फमान गयेका य 
भागदाफीफभोख्जभ कसयु ठहय बएका प्रततवादी याभप्रवोध कुभाय भहासेठरे ऩोर गयेको सभेतफाट तभरेभतोभा 
कसयु गयेको तथ्म ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै ऩतन भागदाफीफाट प्रततवादी हरयचन्र ततवायीराई सपाइ ददएको हदसम्भको 
पैसरा पौजदायी कानूनका स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को भभि बावना य कानूनी 
व्मवस्था र्वऩयीत बई ररु्टऩूणि फदयबागी यहेको छ । 

२८. तसॉचाइ र्वकास तडतबजन वीयेन्रनगय सखेुतका सव-इख्न्जतनमय सञ्जमकुभाय मादव  ...........................।     
 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।४।२३              ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।9।9 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : तसॉचाइ र्वकास तडतबजन वीयेन्रनगय सखेुतका सव-इख्न्जतनमय सञ्जमकुभाय 

मादवरे घभुखहये खयामोचौय तसॉचाइ मोजना सखेुतको कामि सम्ऩन्न बई तफर पयपायक गयी चेक बिुानी ददने 
प्रमोजनका रातग रु.97,000।- घसु/रयसवत तरएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1) 
फभोख्जभको कसयुभा रु.97,000।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी 
तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा इन्कायी फमान गयेको, उजयुवारारे प्रततवादीरे ऩैसा भाग नगयेको, पसाउने 
तनमतरे रयसको आफेगभा उजयुी ददएको बनी उजयुी व्महोयाराई खण्डन गयी फकऩर गयेको, आमोजना सम्ऩन्न 
बई उजयुी ऩनुिऩूवि नै बिुानी तरइसकेको बन्ने उऩबोिा सतभततका अध्मऺको फकऩर तभतसर सॊरग्न प्रभाणफाट 
देख्खन आएको, वादी ऩऺका साऺीहरूरे प्रततवादी असर चरयरका व्मख्ि हनु ् बनी प्रततवादीको फमानराई 
सभथिन हनुे गयी फकऩर गयेको अवस्थाभा प्रततवादीरे कसयु गयेको भान्न सर्कने आधाय नबएको बनी सपाइ 
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ददने पैसरा बएकोभा घसु/रयसवत तरएको प्रभाणका रातग दशीको रूऩभा कामािरमफाट उऩरब्ध गयाएको 
यकभ प्रततवादीरे तरइसकेऩतछ फयाभद बएको य फयाभदी भचुलु्काभा बएको दस्तखत भेयो हो बनी अदारतभा 
सभेत स्वीकायी फमान गयेको तथा ऩेस बएका तसतडसभेतफाट कसयु गयेको तथ्म ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै ऩतन प्रभाणराई 
अनदेखा गयी तफना र्वद्ऴषेण आत्भतनद्ष आधायभा सपाइ ददने गयी बएको पैसरा पौजदायी कानूनका स्थार्ऩत 
भूल्म, भान्मता य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को भभि बावना य कानूनी व्मवस्था र्वऩयीत बई ररु्टऩूणि 
देख्खॉदा फदयबागी यहेको छ । 

२९. बिऩयु ख्जल्रा, भध्मऩयुदठभी न.ऩा.वडा नॊ. १५ फस्ने तरराकान्त बट्टयाईको नातत नयनाथ बट्टयाईको छोया 
सहयी र्वकास भन्रारमका उऩसख्चव वषि ४९ को होभनाथ बट्टयाईसभेत ८ जना ...............................।         

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय उद्योग गयेको ।  
 पैसरा तभतत : २०७४।६।२५            ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।9।6 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू होभनाथ बट्टयाईसभेतरे गणुस्तयहीन तरऩारराई अस्वाबार्वक रूऩभा 

फढी भूल्म ततयी खरयद प्रऩञ्च तभराई आऩूततिकतािहरूराई रु.२,३६,७६,१९१।१३ फदतनमतऩूविक बिुानी 
ददराई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) को देहाम 
खण्ड (ङ) य (ञ) फभोख्जभको कसयुको उद्योग गयेकोतपि  रु.२,३६,७६,१९१।१३ तफगो कामभ गयी 
ऐ.ऐनको दपा २१ फभोख्जभ उऩयोि दपा ८(१) फभोख्जभ हनु ेसजामको आधा सजाम गयी ऩाउन य नेऩार 
उद्योग वाख्णज्म भहासॊघका तनदेशक यहेका प्रततवादी हॊशयाभ ऩाण्डेमउऩय तरऩारको दययेटको अतबरेख नै 
नबएको/नयहेको अवस्थाभा आऩूततिकताि तथा कभिचायीहरूसॉग तभरेभतो गयी आऩूततिकतािरे उल्रेख गयेको 
दययेटराई नै खरुा तफक्री भूल्म खरुाई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९, को दपा १९(२) फभोख्जभको कसयु 
गयेकोरे सोही दपाफभोख्जभ सजाम हनु तथा आऩूततिकतािभध्मेका रक्की ए.एस. इन्टयप्राइजेजका सतुनरकुभाय 
गौतभराई रु.१,२३,२१,९५३।८३, दीऩर्कयण र्प्रख्न्टङ एण्ड िेडसिका याभशयण कुॉ वयराई 
रु.३०,३०,३६६।९०, भाता इन्टयप्राइजेजका कृष्णहरय चौरागाईंराई रु.८१,७६,५७६।७७ य अजम शबु 
िेडसिका भोतीरार ऩोखयेरराई रु.१,४७,२९३।६३ तफगो कामभ गयी झठुा तफर ऩेस गयी गैयकानूनी राब 
ऩरु् माउने तनमतरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोख्जभको कसयु गयेकोरे ऐ. ऐनको दपा 
२१ फभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन आयोऩऩर दाफी तरई भदु्दा दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरूरे तभरेभतो गयी 
अतबमोग दाफीफभोख्जभ भ्रद्शाचाय गने उद्योग गयेको बन्न े कुया तथ्ममिु र्कतसभफाट ऩरु्द्श हनुसकेको नदेख्खॉदा 
प्रततवादीहरू होभनाथ बट्टयाईसभेतरे सपाइ ऩाउने गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि प्रततवादी हॊशयाभ 
ऩाण्डेमसभेतरे फदतनमतऩूणि तवयफाट नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघभा हुॉदै नबएको झठुा र्ववयण उल्रेख गयी 
तभरेभतो गयी ऩराचाय गयेको, वादी ऩऺका साऺीको फकऩरसभेतराई भ्रद्शाचायको उद्योग गयेको तथ्मराई 
प्रभाणभा नतरई केवर प्रततवादीको इन्कायी फमानराई भार आधाय तरई कसयुफाट सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 3,8 य 14 र्वऩयीत बई ररु्टऩूणि छ । र्हभार टेन्टस ्प्रा.तर. सभेतफाट 
तरऩार उऩरब्ध हनु सक्न ेजानकायी हुॉदाहुॉदै सोझै खरयद नगयी भाता इन्टयप्राइजेजका कृष्णहरय चौरागाईंराई 
र्वचौतरमाको रूऩभा प्रमोग गयी तरऩार उऩरब्ध गयाई ददन याभकृष्ण गयुागाईं आपैं रे ख्जम्भा तरई ठाडो 
आदेश ददई कसयु गयेको तथ्म ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै ऩतन उि प्रभाणसभेतराई अनदेखा गयी तफना र्वद्ऴषेण आत्भतनद्ष 
आधायभा सपाइ ददने गयी बएको पैसरा पौजदायी कानूनका स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को भभि बावना य कानूनी व्मवस्था र्वऩयीत बई ररु्टऩूणि देख्खॉदा फदयबागी यहेको छ । 

३०. शोबादत्त बट्टको नातत बवानीदत्त बट्टको छोया ख्जल्रा कन्चनऩयु सातफक भहेन्रनगय न.ऩा. हार बीभदत्त न.ऩा. 
वडा नॊ.७ हल्दयवात फस्ने मातामात व्मवस्था र्वबाग सवायी चारक अनभुततऩर, फाग्भतीभा कामियत तत्कारीन 
तनतभत्त कामािरम प्रभखु शाखा अतधकृत वषि ३८ का याभदत्त बट्टसभेत 33 जना ............... ।      

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई अतबरेख सच्माई सवायी चारक अनभुततऩर र्वतयण गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।४।२९              ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।9।6 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : सवायी चारक अनभुततऩर फाग्भतीका शाखा अतधकृत याभदत्त बट्ट, र्वचौतरमा 

रक्ष्भण तततभख्ल्सना, ड्राइतबङ सेन्टयका सॊचारक वसन्तकुभाय काकीसभेतका ३३ जनारे सेर्टङभा तनमतभत 
रूऩरे अतबरेख सच्माई प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा सहबागी नबएका तथा अनतु्तीणिराई उत्तीणि गयाउन, ऩनु: 
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िामरभा याख्न, वगि थऩ गनि, अतबरेख सच्माई अकािको नाभभा प्रतततरर्ऩ जायी गनि, तनमभ र्वऩयीत ३ भर्हना 
अगावै िामर ऩयीऺाभा सहबागी गयाउन घसु रयसवत तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ११ 
सभेतको कसयुभा सॊरग्न शाखा अतधकृत याभदत्त बट्टरे तरएको घसु यकभ रु.३४,९०,०००।- सभेत र्वतबन्न 
कभिचायी य र्वचौतरमारगामतरे र्वतबन्न व्मख्िहरूभापि त तरएको र्वतबन्न यकभको आधायभा तफगो कामभ गयी 
सोही ऐनफभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा वादी ऩऺका साऺीरे अतबमोगदाफी 
खख्ण्डत हनुे गयी फकऩर गयेको, कुन कभिचायीरे कुन दरारसॉग सेर्टङ तभराएय कतत यकभ घसु रयसवत 
तरएको हो बन्न ेकुया तथ्ममिु र्कतसभफाट ऩरु्द्श हनु नसकेको अवस्थाभा सेर्टङ तभराएय ऩैसा खाए बन्न ेहचवुा 
बनाइराई आधाय फनाएय घसु तरनदुदन ुबएको तथमो बन्न े तनष्कषिभा ऩगु्न सक्ने अवस्था नदेख्खएको, भहारेखा 
ऩयीऺकको कामािरमको प्रततवेदनभा औॊल्माइएफभोख्जभ कभिचायीराई उऩरब्ध गयाइएको ऩासवडि तथा मजुय 
आई.डी. सयुख्ऺत यहे बएको नऩाइएको ख्स्थततभा शॊका य अनभुानकै बयभा प्रततवादीहरूरे अतबमोग दाफी 
फभोख्जभको कसयु गयेको भान्न तभल्ने नदेख्खएको बनी सपाइ ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गयी 
हेदाि अतनमतभत रूऩरे सवायी चारक अनभुततऩर फनाउन घसु रयसवत ददने व्मख्ि य यकभको सम्फन्धभा 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा पेर बई तसधै सवायी चारक अनभुततऩर फनाउनका रातग बोरा थाऩासभेतरे 
रु.२०,०००।-, घसु रयसवत ददएको देख्खएको तथा दरारहरू रक्ष्भण तततभख्ल्सनासभेतको फमानफाट पेर 
बएकोराई ऩास फनाई अनभुततऩर तरन जनही रु.१५,०००।- य ऩनु: िामरभा याख्नका रातग रु.५,०००।- 
घसु रयसवत फझुाउन ऩने य जनही रु.२,०००।- का दयरे दराररे तरन े गयेको तथ्म ड्राइतबङ स्कुर 
सॊचारकहरू अभयभख्ण फयारसभेतको फमानसभेतका आधायफाट ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै ऩतन वादी दाफी नऩगु्ने गयी बएको 
पैसरा कानून प्रमोगका दृर्द्शरे ररु्टऩूणि हनुकुा साथै कसयुको गाम्बीमिता एवॊ प्रभाणराई अनदेखा गयी तफना 
र्वद्ऴषेण य भूल्माॊकन आत्भतनद्ष आधायभा भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा पौजदायी कानूनका 
स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को भभि बावना य कानूनी व्मवस्था र्वऩयीत बई 
ररु्टऩूणि देख्खॉदा फदयबागी यहेको छ । 

३१. र्ऩताम्फयरार देवको नातत ख्शवनायामण रार देवको छोया सद्ऱयी ख्जल्रा पते्तऩयु गा.र्व.स.वडा नॊ.३ घय बई 
तत्कारीन सभमभा नेऩार सयकाय, कृर्ष र्वकास भन्रारम, साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वरृ्र्द् आमोजना 
नेऩारगॊजभा आमोजना तनदेशक ऩदभा कामियत यही हार कृर्ष र्वकास भन्रारम अन्तगित ख्जल्रा कृर्ष  
र्वकास कामािरम, सरािहीभा वरयद्ष कृर्ष र्वकास अतधकृत ऩदभा कामियत वषि ४८ को शम्बपु्रसाद देवसभेत १२ 
जना ......................................................................................................... ।        

 भदु्दा : नऩेार सयकायको सम्ऩख्त्त र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गये गयाएको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।4।1९                ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।9।6 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा कृर्ष र्वकास भन्रारम अन्तगित नेऩारगञ्जख्स्थत साना तथा भझौरा 

कृषक आमस्तय वरृ्र्द् आमोजनाका तनदेशक शम्बपु्रसाद देवसभेतरे उि आमोजनाभा आ.व. २०६९/७० भा 
सयकायी यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी तथा दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको सम्फन्धभा अनसुन्धान बई 
प्रततवादीहरूभध्मे शम्बपु्रसाद देव य कभर साऩकोटा उऩय तफगो रु.२३,९७,१४६।६५ य प्रततवादी डारप्रसाद 
ऩडुासैनीरे तफगो रु.१०,२३,७८३।५० य कृर्ष प्रसाय अतधकृत कभरयाज शभािरे तफगो रु.१३,६३,३६३।१२ 
हातन नोक्सानी ऩरु् माएको हुॉदा तनजहरू उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा सोही 
ऐनको दपा १७ फभोख्जभ सजाम एवॊ तफगो असरुउऩय हनुका साथै ऐ ऐनको दपा ३(१) फभोख्जभ उख्ल्रख्खत 
तफगो कामभ गयी जरयवाना हनु तथा ऐ ऐनको दपा ३(१) को खण्ड (च) फभोख्जभ कैद सजाम हनु य अन्म 
प्रततवादीहरूभध्मे एडबटािइख्जङ रयबोरसुनका जनक याउतको हकभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
८(४) को कसयुभा तफगो रु.२,२७,९८४।२८, चौयीगॊगा सप्रामिसका र्वदयुप्रसाद गौतभको हकभा ऐ ऐनको 
दपा ८(४) को कसयुभा तफगो रु.२,२८,७१२।-, जमगणेश सप्रामसिका फारर्कसनु चौधयी, न्मरु्वऻान 
इन्टयप्राइजेजका र्वदयुप्रसाद गौतभ य र् मार्ऩङ ग्रो टेडसिका सहदेव गौतभको हकभा ऐ ऐनको दपा ८(४) को 
कसयुभा तफगो रु.६,८८,१७१।५०, धनरक्ष्भी िेडसि एण्ड सप्रामसिका मवुयाज कोइयाराको हकभा ऐ ऐनको 
दपा ८(४) को कसयुभा तफगो रु.१,३१,७१२।७५, केसी तफजनेस नेटवकि का नेभफहादयु खरीको हकभा ऐ 
ऐनको दपा ८(४) को कसयुभा तफगो रु.३,१५,४६१।२५ स्काई प्रसे एण्ड िेड तरॊकका भानफहादयु 
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के.सी.को हकभा ऐ ऐनको दपा ८(४) को कसयुभा तफगो रु.२,७७,०१६।७५ य र्हभगणेश कन्सल्ट 
प्रा.तर.का याजेद्वय काकीको हकभा ऐ ऐनको दपा ८(४) को कसयुभा तफगो रु.२,९८,९४१।५० कामभ गयी 
प्रततवादीहरूराई सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम गयी तफगो जपत हनु सभेत भागदाफी तरई 
आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरू अनसुन्धानको क्रभभा तथा अदारतभा कसयुको इन्कायी फमान गयेको, 
आयोऩऩरभा होतडिङ फोडि ६० थान बतनएकोभा स्थरगत तनयीऺणभा १४ थान बेर्टएकोभा ४६ थान 
नबेर्टएकोरे होतडिङ फोडि प्रततगोटा रु.२९,८५५।७२ का दयरे १४ थानको रु.४,१७,९८०।- भार बिुानी 
गनुिऩनेभा नफनाएको सभेत ४६ थानको रु.१३,७३,३६३।- को भार दाफी गरयएकोरे १४ थानको सम्फन्धभा 
कामभै याखी दाफी नतरएको य उख्ल्रख्खत आमोजना दात ृसॊस्थाको आतथिक सहमोगफाट सञ्चारन बए सभेतफाट 
टुक्राटुक्रा फनाई कोटेसनफाट खरयद गयेको कामि अतनमतभत नबएको, होतडिङ फोडि तमाय गनि तनमभसम्भत 
तरयकारे कामािदेश ददई कोटेसन भाग बई कभ भूल्मकाराई कामािदेश ददई ६० थान हातडिङ फोडि स्टोय 
दाख्खरा गयाई कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन ऩेस गयेको तभतसर सॊरग्न कागजातहरूफाट देख्खने य होतडिङ फोडि १० 
ख्जल्राभा याख्खएको बतनएकोभा सफै ख्जल्राका स्थानहरूको तनयीऺणसभेत गयेको नदेख्खएको साथै स्थरगत 
तनयीऺण जाॉदा सम्फख्न्धत व्मख्िहरूराई सोतधएको वा रतगएको अवस्थासभेत नदेख्खएको य कृर्षसम्फन्धी 
प्रचायप्रसाय साभग्री छऩाइ बएको करयफ १ वषिऩतछ अनसुन्धान गरयएको य कामािरमभा ६७६५ प्रतत भौज्दात 
यहेको ऩाइएको बनी याभेद्वय ऩोखयेररे फकऩर गयेफाट भौज्दात ६७६५ यहेको देख्खन आएको य उि प्रचाय 
साभग्री प्राद्ऱ गयेको र्वतबन्न NGO को ऩर तभतसर सॊरग्न बएफाट र्वतयणसभेत बएको देख्खएको य छार्ऩएको 
तफर तथा सम्ऩन्न प्रततवेदनसभेत यहेको प्रकृततरे हातहातै र्वतयण गनुिऩने प्रचाय प्रसायभूरक साभग्री र्वतयणको 
बयऩाई तनस्सा खोज्न ऩतन उऩमिु नदेख्खने बनी सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा तभतसर अध्ममन गदाि GIS 

and Remote Sensing तातरभको रातग रु.298,941।50 खचि रेख्खएकोभा तातरभ सञ्चारन गयेको 
वस्ततुनद्ष प्रभाण ऩेस गनि सकेको नदेख्खएको, भौकाभा फखु्झएका उदमप्रताऩ देव, देवा भहयासभेतको व्महोयाफाट 
तातरभ सॊचारन नगयी तभरेभतो गयी झठुा तफर बयऩाई फनाएको तथ्म उदमप्रताऩ देव य देवा भहयारे 
अदारतसभऺ गयेको फकऩरफाट तातरभ सञ्चारन नगयी बिुानी ददएतरएको देख्खएकोरे प्रततवादीहरूरे सयकायी 
यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी तथा दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ 
ददने गयी बएको पैसरा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को भभि, बावना य कानूनी व्मवस्था अनकूुर नबई 
प्रत्मऺ ररु्टऩूणि देख्खॉदा फदयबागी यहेको छ । 

३२. ख्जल्रा झाऩा गयाभनुी गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ स्थामी ठेगाना बई ऐ. ख्जल्रा सातफक अनायभनुी गा.र्व.स. वडा नॊ. 
८, हार र्वतािभोड नगयऩातरका वडा नॊ. ९ भा फसोफास गने भोहनरार ऩाठकको नातत गोऩीचन्र ऩाठकको 
छोया फेरडाॉगी इराका वन कामािरम दभक, झाऩाभा कामियत सहामक वन अतधकृत वषि ४७ को जीवनप्रसाद 
ऩाठक .................. ।       

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।८।१४             ऩनुयावेदन दताि तभतत :२०७४।१०।१8 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : इराका वन कामािरम फेरडाॉगी, दभक झाऩाका सहामक ख्जल्रा वन अतधकृत 

जीवनप्रसाद ऩाठकरे तनवेदक गोतफन्द शे्रद्षरे सॊचारन गयेको दगुाि पतनिचय उद्योगभा तफना इजाजत, तफनाऩजुॉ य 
तफनाटाॉचाको सार जातका ख्चयान काठ फयाभद बएको सम्फन्धभा उि भदु्दा तभराइददने बनी घसु/रयसवत कुर 
रु.३८,०००।- यकभ तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ३ (१) फभोख्जभ कसयु गयेको देख्खॊदा 
तनजराई तफगो रु.३८,०००।- कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन य फयाभद बई आएको सभेत 
रु.३८,०००।- उजयुीकताि तनवेदक गोतफन्द शे्रद्षराई र्पताि गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय 
गरयएकोभा प्रततवादीराई आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ददने ठहय गयी पैसरा बएको ऩाइमो । प्रततवादीफाट 
रु.२८,०००।- फयाभद बएको बन्न े तथ्मभा र्ववाद नबएको यीतऩूविकको खानतरासी गदाि तनजको साथफाट 
फयाभद बएका नगदहरू भेयै साथफाट फयाभद बएको हो बनी सनाखतसभेत गयी उि फयाभदी भचुलु्काभा मी 
प्रततवादीरे सही गयेको छु बनी स्वीकाय गयेको देख्खएको, Audio CD फाट यकभ भाग गयेको बन्न ेदेख्खएको, 
फयाभदी भचुलु्काका साऺीरे अदारतभा फकऩर गयी फयाभदी भचुलु्काराई ऩरु्द्श गरयददएको अवस्थासभेतफाट 
प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरई कसयु गयेको तथ्म ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै ऩतन आयोऩऩर भागदाफीफभोख्जभ कसयु ठहय गयी 
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 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

प्रततवादीराई सजाम गनुिऩनेभा सपाइ ददन ेगयी बएको उि पैसरा पौजदायी कानूनका स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता 
य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को कानूनी व्मवस्था र्वऩयीत बई प्रत्मऺ ररु्टऩूणि देख्खॉदा फदयबागी यहेको 
छ।  

३३. ख्जल्रा गलु्भी अजे-३ स्थामी ठेगाना बएका जनादिन ऻवारीका नातत ख्शवरार ऻवारीका छोया वषि ३९ का 
भहानगयीम प्रहयी ऩरयसय, रतरतऩयुभा कामियत प्रहयी नामफ उऩयीऺक दमातनतध ऻवारीसभेत २ जना ........।         

 भदु्दा : घसु रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।५।२५           ऩनुयावेदन दताि तभतत :२०७४।१०।२9 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी प्र.ना.उ. दमातनतध ऻवारी य प्रततवादी  प्र.तन. यभेशफहादयु तसॊहराई 

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसयुभा तफगो रु.३,००,०००।-  कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ३(१) य ३(१)(घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैदको सजाम हनु भागदाफी तरई र्वशेष अदारत, 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रभाणको अबावभा तनज प्रततवादीहरूराई कसयुदाय कामभ गनि तभल्ने 
अवस्था नबएकारे प्रततवादीहरूरे आयोर्ऩत कसयु अऩयाधफाट सपाइ ऩाउने पैसरासर्हतको तभतसर अध्ममन 
गयी हेदाि तनज प्रततवादीहरूको फमान भनुचनु प्रसाद फभािको भौकाको तनवेदन, फमान कागज तथा तनजको 
फकऩर, फयाभदी भचुलु्का एवॊ उि भचुलु्काका व्मख्िहरूको अदारतभा बएको फकऩरसभेतका तभतसर सॊरग्न 
प्रभाण कागजातहरूफाट ऩरु्द्श बइयहेको अवस्था र्वद्यभान देख्खॊदा देख्खॊदै ऩतन उि प्रभाणहरूराई प्रभाणको 
रूऩभा ग्रहण नगयी प्रततवादीहरूरे अदारतभा फमान गदाि इन्काय यहेको बन्न ेआधायभा सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ । 

३४. फहादयु फस्नेतको नातत रूऩरार फस्नेतको छोया ख्जल्रा रतरतऩयु रतरतऩयु उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. 22 
चाकुघाट फस्ने तीथिफहादयु फस्नेत ........................................................................................।     

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (घसु रयसवत) । 
 पैसरा तभतत : २०७४।8।7           ऩनुयावेदन दताि तभतत :२०७४।११।21 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : सडक तडतबजन कामािरम, बिऩयु कटुन्जेका रेखा अतधकृत तीथिफहादयु फस्नेतरे 

ठेक्कासम्फन्धी कागजऩर नऩगुेको बन्दै कागजऩर तभराउनका रातग घसु रयसवत तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा 3(1) फभोख्जभ कसयु गयेको देख्खॊदा तफगो रु.20,000।- कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ 
सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ददन े
ठहय गयी पैसरा बएकोभा प्रततवादीरे घसु रयसवत फाऩत कान्छारार ख्जम्फासॉग कामिकऺभै फझेुको य आफ्नो 
ऩाइन्टको खल्तीभा याखेको तथ्म सप्रभाण स्थार्ऩत बइयहेको, तनवेदक य प्रततवादीफीच बएको तबतडमो सॊवाद ऩरु्द्श 
बइयहेको अवस्थाभा कामािरमरे ऩठाएको ऩरभा उख्ल्रख्खत ठेक्का य तनवेदकरे व्मि गयेको ठेक्काभा काभ 
नतभरेको बन्न ेआधायराई ग्रहण गयी र्वद्ऴरे्षत प्रभाण कागजको अनादेखा गयी सपाइ ददएको पैसरा खण्डनीम 
बई ररू्टऩूणि यहेको छ । प्रततवादीरे फमान गदाि फयाभद यकभ साऩटी तरएको हो बनी व्मि गये ऩतन सो कुया 
ऩरु्द्श गयाउन सकेको छैन । प्रततवादीरे साऩटी तरएको हो बनेकै बयभा साऩटी फाऩत नै यकभ तरए ददएको 
यहेछ बनी र्वद्वास गनि सर्कने अवस्था हुॉदैन, भैरे साऩटी ददएको होइन घसु रयसवत भाग गयेकोरे घसु रयसवत 
ददएको हो बनी कान्छारार ख्जम्फारे ऩटकऩटक व्मि गयेको व्महोयासभेत उख्त्तकै प्रभाण ग्राह्य हनुेभा 
प्रभाणभा तरइएको छैन । साऩटी नै भाग गयेको बए अख्ततमायसम्भ गई तनवेदन हारी यकभ भाग गयी साऩटी 
ददनऩुने अवस्था स्वाबार्वक देख्खॊदैन, त्मसयी साऩटी भाग गने व्मख्िराई झठुा व्महोया गयी पसाउन ुऩनेसम्भको 
ऩूवि रयसइफी केही तनवेदक य प्रततवादीफीच यहेको अवस्थासभेत प्रततवादीरे खरुाउन सकेको छैन । फयाभदी 
भचुलु्काका फकऩर गने भौकाको फयाभदी भचुलु्का एवॊ प्रततवेदन व्महोया सभतथित गयी ददएको, प्रततवादीफाट 
घसुको यकभ दशी स्वरूऩ फयाभद बएको तथ्मभा र्ववाद नबई कसयु सप्रभाण प्रभाख्णत बइयहेको अवस्थाभा 
सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा प्रभाण भूल् माॊकनको योहफाट ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ । 

३५. नयुी शेऩािको नातत रयन्जी शेऩािको छोया ख्जल्रा सोरखुमु्फ ु सातफक ताभाखानी गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ हार 
दूधकुण्ड नगयऩातरका वडा नॊ. ३ स्थामी घय बई हार ख्जल्रा काठभाडौं, का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ६, याभर्हटी 
फौर्द् फस्ने अख्खर नेऩार र्हभारी फौर्द् सॊघका अध्मऺ वषि ६८ का सोनाभ तछरयङ शेऩािसभेत ३ जना.........।       

 भदु्दा : याद्ससेवकराई घसु रयसवत ददई भ्रद्शाचाय गयेको । 
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 पैसरा तभतत : २०७४।6।23               ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।११।21 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : फरु्द् एकेडेभी आवासीम र्वद्यारम जोयऩाटी काठभाडौंका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 

सतभततका अध्मऺ सोनाभ वाङछेन शेऩाि, अख्खर नेऩार र्हभारी फौर्द् सॊघका अध्मऺ सोनाभ तछरयङ शेऩाि य 
अख्खर नेऩार र्हभारी फौर्द् सॊघका भहासख्चव नयफहादयु फढुाथोकीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 
3(3) अन्तगितको कसयु गयेकोरे देख्खएकारे घसु रयसवत ददनका रातग तनजहरूफाट फयाभद बएको 
रु.10,00,000।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ जरयवाना तथा सजाम हनु आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
कसयुफाट सपाइ ऩाउन े गयी बएको पैसरासर्हतको तभतसर अध्ममन गयी हेदाि, प्रततवादीहरूरे अनसुन्धान 
अतधकृतराई अनसुन्धानको क्रभभा प्रबार्वत ऩायी आफ्नो स्वाथि ऩूया गने उद्दशे्मरे घसु/रयसवत फाऩत ददनका 
रातग ल्माएको यकभ तनज प्रततवादीहरूफाट फयाभद गरयएको फयाभदी भचुलु्का य भौकाको तबतडमो तसतडसर्हत 
वस्तगुत बौततक सफदु एवॊ कागजप्रभाणको कुनै भूल्माॊकन नगयी फयाभद नगद जपत गने तय प्रततवादीहरूराई 
सजाम नगने गयी बएको पैसरा खण्डनीम ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी यहेको छ । 

३६. ख्जल्रा भोयङ र्वयाटनगय उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. ५ वतन बएका रक्ष्भीप्रसाद थऩतरमाको छोया भारऩोत 
कामािरम, धनकुटाका तत्कारीन प्रभखु भारऩोत अतधकृत (उऩसख्चव) सयेुशकुभाय थऩतरमासभेत ३२ जना.. ।         

 भदु्दा : सयकायी तथा साविजतनक जग्गा व्मख्िका नाभभा दताि गयी गयाई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।९।४           ऩनुयावेदन दताि तभतत :२०७४।१२।8 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरूभध्मे भारऩोत कामािरम धनकुटाका तत्कारीन प्रभखु 

सयेुशकुभाय थऩतरमा, तत्कारीन वरयद्ष अतधकृत टॊकप्रसाद दवुाडी, नामफ सबु्फा यवीन्रहरय दाहार, नाऩी 
कामािरम, धनकुटाका नाऩी अतधकृत याजेन्रप्रसाद मादव, नाऩी अतधकृत याभप्रसाद गदु्ऱाराई भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, 2059 को दपा ८(1)(ज) फभोख्जभको कसयुभा प्रततवादीहरू सयेुशकुभाय थऩतरमा, टॊकप्रसाद दवुाडी य 
यवीन्रहरय दाहारको हकभा तफगो रु.29,65,392।63 कामभ गयी ऐ ऐनको दपा ८(1) फभोख्जभ, 

प्रततवादीहरू याभप्रसाद गदु्ऱाराई तफगो रु.13,44,111।38 य याजेन्रप्रसाद मादवराई तफगो 
रु.16,21,281।25 कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८(1) फभोख्जभ सजाम हनु, प्रततवादीहरू याजकुभाय 
तरम्फ,ु देवीप्रसाद तरम्फ,ु धनभामा तरम्फ,ु बिफहादयु थाऩा, प्रभेफहादयु फस्नेत, याभफहादयु याई, याभफहादयु फस्नेत, 

ख्जतफहादयु फस्नेत, कभरफहादयु फस्नेत तथा खगेन्रफहादयु फस्नेतको हकभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को 
दपा 8(4) को कसयुभा प्रततवादीहरू याजकुभाय तरम्फरुाई रु.66,798।88, देवीप्रसाद तरम्फरुाई 
रु.1,19,250।-, धनभामा तरम्फरुाई रु.1,80,000।-, बिफहादयु थाऩाराई रु.96,000।-,  प्रभेफहादयु 
फस्नेतराई रु.1,35,000।-, याभफहादयु याईराई रु.9000।-, याभफहादयु फस्नेतराई रु.1,20,000।-, 
ख्जतफहादयु फस्नेतराई रु.60,000।-, कभरफहादयु फस्नेतराई रु.45,000।-, खगेन्रफहादयु फस्नेतराई 
रु.52,687।50 तफगो कामभ गयी ऐ ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम हनु, प्रततवादीहरू केशयभान तरम्फ,ु 

र्वष्णभुामा तरम्फ ुतथा कान्छीभामा तरम्फकुो हकभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 8(4) को कसयुभा 
केशयभान तरम्फरुाई रु.3,47,250।-, र्वष्णभुामा तरम्फरुाई रु.3,42,562।50 य कान्छीभामा तरम्फरुाई 
रु.3,47,250।- तफगो कामभ गयी ऐ ऐनको दपा ८(4) फभोख्जभ सजाम हनु, प्रततवादीहरू नायामणफहादयु 
बट्टयाई, तररभफहादयु बट्टयाई, जानकुा बट्टयाई, तडकफहादयु बट्टयाई, गोर्ऩरार बट्टयाई य कभरफहादयु बट्टयाईको 
हकभा रु.1,58,671।87 तफगो कामभ गयी ऐ ऐनको दपा ८(4) फभोख्जभ सजाम हनु, प्रततवादीहरू सीता 
बट्टयाई, गीता बट्टयाई य सरयता बट्टयाईको हकभा रु.2,26,562।50 तफगो कामभ गयी ऐ भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, 2059 को दपा ८(4) फभोख्जभ सजाम हनु, प्रततवादी भध ु ताभाङको हकभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

2059 को दपा ८(4) फभोख्जभको कसयुभा रु.75,140।63 तफगो कामभ गयी ऐ ऐनको दपा 8(4) 
फभोख्जभ सजाम हनु, प्रततवादीहरू हरयप्रसाद ओझा, अख्ग्न ओझा, येवतीप्रसाद ओझा, ततरकप्रसाद ओझासभेतको 
हकभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा ८(4) फभोख्जभको कसयुभा तनज प्रततवादीहरूराई 
रु.5,84,218।75 तफगो कामभ गयी ऐ ऐनको दपा ८(4) फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर 
दामय गरयएकोभा भारऩोत कामािरम धनकुटाको तनणिमफभोख्जभ व्मख्िका नाभभा बएको जग्गा दताि फदय गयी 
नेऩार सयकायको नाभभा दताि बइसकेको अवस्थाभा आयोऩऩरभा दाफी गरयएजस्तो नेऩार सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩगुेको ख्स्थतत नबएको, व्मख्ि र्वशेषको हकबोगको देख्खन आएभा रगत कट्टा नबएको बए 



            68 
 

 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

सातफकको नदीधाय छुट्याई फाॉकी जग्गा बतूभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन र्वबागको सहभतत तरएयभार दताि गने 
बतनएको अवस्थारे प्रततवादीहरूको कसयु स्वत: सभाद्ऱ हनुे बनी प्रततवादीहरूराई आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को भभि, बावना य कानूनी व्मवस्था अनकूुर 
नबई प्रत्मऺ: ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी यहेको छ । 

३७. खभुरार आचामिको नातत देवीयाभ आचामिको छोया सखेुत ख्जल्रा वीयेन्रनगय नगयऩातरका वडा नॊ.१० घय बई 
नाऩी कामािरम फददिमाभा सबेऺक ऩदभा कामियत वषि ३८ को बीभरार आचामिसभेत २ जना ................।    

 भदु्दा : घसु रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।१०।३           ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।१२।21 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : फाॉसगढी नगयऩातरका वडा नॊ. ८ भोतीऩयुको करचरुयमा थारूको आवादी 

जग्गाको रूख काट्न वन कामािरमभापि त नाऩी कामािरम, फददिमाभा तसपारयस तरने तसरतसराभा नाऩी सबेऺक 
बीभरार आचामिरे तसपारयस गनि रु.१०,०००।- घसु रयसवत तरएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) फभोख्जभको कसयुभा ऐ दपा ३(१) य ३(१)(क) फभोख्जभ सजाम हनु य आमोगको टोरीफाट 
यकभ फयाभद गने क्रभभा अतभन यवीन्रकुभाय साऩकोटारे बीभरार आचामिफाट उि यकभ तरई बाग्न 
रागेको अवस्थाभा ऩक्राउ गयी यकभ फयाभद बएको हुॉदा भ्रद्शाचायजन्म कामिभा सहमोग गयी भततमायको बतूभका 
तनवािह गयेकोरे तनजराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को कसयुभा तफगो रु.१०,०००।- 
कामभ गयी सोही दपा २२ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरूरे 
कसयु इन्कायी फमान गयेको य उजयुी व्महोया नै सत्मताभा यहे बएको नऩाइएको साथै उजयुीकताि अरुणकुभाय 
मादव आपैं  प्रत्मऺ रूऩभा सेवाग्राही नबई काठ व्मवसामी रल्र ुखाॉको रातग कागजऩर तमाय गरयददने अथाित 
ऩारयश्रतभक तरएय रेखाऩढी गनेसम्भ व्मख्ि बएको देख्खएको, अकािका रातग ऩारयश्रतभक तरएय तरखत तमाय 
गने रगामतका काभ गने व्मख्िराई कल्चरुयमा थारूको जग्गाभा यहेका रूख काट्ने र्वषमको सेवाग्राही भान्न 
सर्कने अवस्था नदेख्खएको, प्रततवादीहरूरे घसु रयसवत यकभ प्राद्ऱ नबएसम्भ आपूरे गनुिऩने काभ गनि र्ढराइ 
गयेको देख्खन नआएको, प्रततवादीको साथफाट फयाभद बएको बतनएको यकभ तनजहरूराई पसाउने तनमतरे 
तनजहरूको साथभा ऩरु् माएय फयाभद गयेको देख्खएको, प्रततवादीहरूरे आयोऩ दाफीफभोख्जभको कसयु गयेको 
नदेख्खएको अवस्थाभा प्रततवादीरे कसयु गयेको भान्न सर्कने आधाय नबएको बनी सपाइ ददन ेय दशीको रूऩभा 
ऩेस बएको रु.१०,०००।- आमोगभा र्पताि ऩठाइददन ेगयी बएको पैसराभा प्रततवादीहरूरे अदारतभा गयेको 
इन्कायी फमानराई भार आधाय तरई सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 3, 8 य 
१४ र्वऩयीत हनुकुा साथै आमोगरे उऩरब्ध गयाएको यकभ रु.१०,०००।- प्रततवादीफाट फयाभद बएको 
तथ्मभा र्ववाद नबएको, फयाभदी भचुलु्काभा प्रततवादीरे स्वीकाय गयी सही गयेको, तबतडमो ख्क्रऩफाट यकभ 
फयाभद बएको देख्खएको, फयाभदी भचुलु्काका साऺीरे अदारतभा फकऩर गयी ऩरु्द्श गरयददएको अवस्थासभेतफाट 
प्रततवादीरे घसु तरई कसयु गयेको तथ्म तनर्विवाद रूऩभा ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै ऩतन आयोऩऩर भागदाफीफभोख्जभ कसयु 
ठहय नगयी सपाइ ददने गयी बएको पैसरा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को भभि, बावना य कानूनी व्मवस्था 
अनकूुर नबई प्रत्मऺ ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी यहेको छ । 

३८. उदमजङ गरुुङको नातत नन्दजङ गरुुङको छोया ख्जल्रा रभजङु प्मादॊ गा.र्व.स. वडा नॊ. ३ हार ख्जल्रा 
काठभाडौं ख्जल्रा फूढानीरकण्ठ न.ऩा. वडा नॊ. २ घय बई तत्कारीन टोखा नगयऩातरकाको कामािरम 
काठभाडौंको प्रार्वतधक चौथो ऩदभा कामियत वषि ५४ को फरु्र्द्जॊग गरुुङ ........................................।      

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।१०।२५         ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७४।१२।21 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : टोखा नगयऩातरका कामािरम, काठभाडौंका प्रार्वतधक चौथो ऩदभा कामियत  

फरु्र्द्जङ्ग गरुुङरे घयको अतबरेखीकयण प्रभाणऩर फनाई ददनका रातग रु.४५,०००।- घसु/रयसवत तरई 
भ्रद्शाचाय गयेको ऩखु्ष् ट हनु आएकोरे तनजराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1) फभोख्जभको कसयु 
गयेको देख्खॊदा तफगो रु.४5,000।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा 3(1) य दपा 3(1)(ख) फभोख्जभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर ऩेस गरयएकोभा भागदाफीफाट सपाइ ददने य फयाभदी 
यकभ आमोगभा र्पताि ऩठाइददन ेपैसरासर्हत तभतसर अध्ममन गदाि प्रततवादीरे फयाभदी भचुलु्काभा उख्ल्रख्खत 
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रु.४५,000।- भेयो साथफाट फयाभद बएको हो बनी आमोगभा फमान गयेको, तनवेदकरे ऩेस गयेको तस.तड.को 
श्रव्मदृश्म तनवेदकसॉग यकभ रेनदेन गदािको अवस्थाको बएको य अतडमो वातािराऩभा रु.४५,०००।- यकभ 
रेनदेनको कुयाकानी बएकै हो बनी कसयु स्वीकाय गयेको देख्खन आएको साथै अनसुन्धानका क्रभभा गयेको 
फमान व्महोया भ आपैं रे रेखेको हुॉ ठीक छ बनी अदारतभा स्वतन्र रूऩभा गयेको फमानराई प्रभाण ऐन, 
2031 को दपा 9 फभोख्जभ प्रभाणको रूऩभा ग्रहण नगयी सपाइ ददएको पैसरा कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि 
हनुकुा साथै प्रततवादीरे कसयुफाट फच्नका रातग ऩोतरग्राप ऩयीऺण गनि इन्कायेको देख्खॊदा उजयुकतािसॉग 
फदतनमतऩूविक घसु यकभ तरएको बन्न ेतथ्म ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै प्रभाणको न्मार्मक भूल्माॊकन नै नगयी प्रततवादीको 
कोया इन्कायी फमानराई भार आधाय तरई उजयुकताि तनवेदक य वादी ऩऺका साऺीहरूरे अदारतभा उऩख्स्थत 
बई फकऩरसभेत गयेको अवस्थाभा तथ्म तनर्विवाद रूऩभा स्थार्ऩत हुॉदाहुॉदै उि तथ्म प्रभाणराई अनदेखा य 
फकऩरराई नै गरत व्मातमा गयी आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा नै 
ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी यहेको छ । 

३९. ख्जल्रा कास्की रेखनाथ नगयऩातरका-३ फस्ने बऩुतत फयारको नातत इन्रप्रसाद फयारको छोया तत्कारीन 
वैदेख्शक योजगाय र्वबागका तनदेशक हार व्मावसार्मक तथा सीऩ र्वकास तातरभ केन्र सैंफ,ु बैंसेऩाटी, 
रतरतऩयुका उऩसख्चव वषि ५४ का याभजीप्रसाद फयारसभेत ३३ जना ..........................................।        

 भदु्दा : घसु रयसवत तरई ददई गरत कागजातहरूका आधायभा ऩूवि तथा अख्न्तभ श्रभ ख्स्वकृती तरन ेददन ेकाभ 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

 पैसरा तभतत : २०७४।१०।8            ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।१।9 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : गरत कागजातहरूका आधायभा याभजीप्रसाद फयारसभेत ३३ जना उऩय घसु 

रयसवत तरई ददई ऩूवि तथा अख्न्तभ श्रभ स्वीकृतत तरनेददने काभ गयी भ्रद्शाचाय गयेकोरे आयोऩऩर भागदाफी 
तरई दामय बएकोभा सफै प्रततवादीहरूराई सपाइ ददन े गयी पैसराको तभतसर अध्ममन गदाि भेनऩावय 
कम्ऩनीका प्रतततनतधहरू य र्वबागका कभिचायीहरूफीच घसु यकभ तरइददई कोड य केतडमन, कम्ऩनी काभदाय 
नतभरेको अवस्थाभा ऩतन फदतनमतऩूविक ऩूवि य अख्न्तभ स्वीकृतत प्रदान गयेको प्रभाख्णत हुॉदाहुॉदै सपाइ ददएको 
पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहफाट ररु्टऩूणि यहेको छ । एतसमा तरॊक सतबिस प्रा.तर.का सञ्चारक तभरन 
कटे्टरको फमानभा कतायख्स्थत NAFFCO य Torch Engineering योजगायदाता कम्ऩनीका कागजहरू नक्करी 
हनु,् याभजी फयारराई रट नॊ. ९९७७७ को रातग रु.१०,०००।- य रट नॊ. १००८८८ को रातग 
रु.१०,०००।- गयी रु.२०,०००।- घसु रयसवत ददएय नक्करी ऩूवि स्वीकृतत तरएको हो बनी व्महोया खरुाई 
ददएको रगामत अन्म प्रततवादीहरूका सम्फन्धभा सभेत कसयु ऩरु्द्श हनुे ऩमािद्ऱ आधाय कायणहरू हुॉदाहुॉदै पैसरा 
गदाि तरइएका तनणिमाधायहरू आधाय कायण य प्रभाणहरूफाट खण्डनीम बई ररु्टऩूणि यहेका साथै भेनऩावयका 
सञ्चारक तथा प्रतततनतधहरूरे कभिचायीहरूसॉग तभरेभतो गयी ऩटकऩटक रटैर्ऩच्छे घसु रयसवत ददएय गरत 
कागजातहरूको आधायभा श्रभ स्वीकृतत तरई काभ गयाएको बनी तथ्मसर्हत सातफती फमान गयेको य सम्फर्द् 
कागज प्रभाणहरूफाट प्रततवादीहरूको उि फमान व्महोया सभतथित बई प्रभाणग्राह्य यहेको देख्खन्छ । 
प्रततवादीहरूरे अदारतभा इन्कायी फमान गयेकोभा तभतसर सॊरग्न कागज प्रभाणहरूफाट खख्ण्डत बएको छ बने 
तनक प्रसेफाट फयाभद बएका दशीप्रभाण कागजहरूफाट य म्मानऩावयका सञ्चारकहरूरे गयेको ऩोरहट फमान, 
तनक प्रसेका सञ्चारक शेयफहादयु भहजिनरे गयेको ऩोरहट फमान व्महोया सभेतफाट म्मानऩावय सञ्चारकहरूरे 
तनक प्रसेफाट नक्करी कागजातहरू फनाई ऩेस गने गयेको तथ्म थऩ ऩरु्द्श बएको छ । अदारतभा इन्कायी फमान 
गये ऩतन अनसुन्धानको क्रभभा स्वत:स्पुति व्महोया आपैं  रेखी गयेको सातफती फमानराई अदारतभा खण्डन 
गदाि प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९ रे तनददिद्श गयेको ऩरयतधतबर प्रततवादीहरूको सातफती फमान ऩयी सोको 
र्वद्वसनीमता सभाद्ऱ हनुे ख्स्थतत नहनुे स्ऩद्श हुॉदाहुॉदै तथा र्वद्ऴरे्षत तथ्म प्रभाणहरूफाट प्रततवादीहरूरे ऩटक ऩटक 
सेर्टङभा घसु रयसवत ददई काभ गयाएको तथ्म सप्रभाण ऩरु्द्श बइयहेको अवस्थाभा घसुको यकभ फयाभद नबएको 
जस्ता तकि  उठाई सपाइ ददएको पैसरा आत्भतनद्ष देख्खन्छ । सफै अवस्थाभा घसु रयसवतको यकभ फयाभद 
हनु नसक्ने हुॉदा प्रस्ततु भदु्दाभा घसु रयसवतको यकभ रेनदेन गयी कामि गये बएको तथ्म प्रततवादीहरूकै फमान 
व्महोया, बए गरयएका काभ कायफाही, तथ्मगत र्ववयण, फयाभददत सम्फर्द् दशीप्रभाणहरू य सम्फख्न्धत पाइर 
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कागजातहरूको सकु्ष्भ र्वद्ऴषेणफाट फदतनमतऩूणि भनसाम स्थार्ऩत बइयहेकोभा सपाइ ददएको पैसरा ररु्टऩूणि 
देख्खॊदा फदयबागी यहेको छ । 

४०. इराभ ख्जल्रा सोमाङ गा.र्व.स वडा नॊ. १ घय बई हार का.ख्ज.का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ९ धाऩासी फस्ने भाहानन्द 
ऩोख्ररेको नातत गोकुर ऩोख्ररेको छोया वषि ५२ को डा. तायानाथ ऩोख्ररेसभेत 14 जना ...................। 

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय। 
 पैसरा तभतत : २०७४।१०।२3           ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।१।9 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : स्वास्थ्म सेवा र्वबाग, फार स्वास्थ्म भहाशाखाभा कामियत कभिचायीहरूरे र्वतबन्न 

कामिक्रभका नाभभा ऩेश्की तरई नक्करी तफर बयऩाई ऩेस गयी पर्छ्यौट गयी भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श हनु आएकारे 
तत्कारीन प्रभखु तनदेशक डा. तायानाथ ऩोखयेरराई रु.61,38,815।- य डा.श्माभयाज उप्रतेीराई  
रु.33,91,323।- तफगो कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 8(1)(ज) को कसयुभा ऐ 
ऐनको 8(1) फभोख्जभ, रेखा अतधकृत तेजप्रकाश प्रसाईंराई रु.66,43,040।-, दीऩकप्रसाद तततभख्ल्सनाराई 
रु.28,87,098।-, जनस्वास्थ्म अतधकृत तररार्वक्रभ थाऩाराई रु.2,04,359।-, जनस्वास्थ्म अतधकृत 
भहेन्रप्रकाश शभािराई रु.5,06,082।-, शाखा अतधकृत हरयप्रसाद अतधकायीराई रु.10,47,950।-, 
जनस्वास्थ्म अतधकृत ठाकुय फस्नेतराई रु.24,26,942।-, खोऩ सऩुयबाइजय प्रभेकुभाय शे्रद्षराई 
रु.25,17,162।-, सऩुयबाइजय अतधकृत शॊकयप्रसाद आचामिराई रु.11,46,747।-, जनस्वास्थ्म अतधकृत 
शॊकयदेव जोशीराई रु.5,00,136।-, खोऩ अतधकृत श्माभफाफ ु ततवायीराई रु.18,82,293।-, शाखा 
अतधकृत तडकफहादयु र्वद्शराई रु.6,19,553।-, वरयद्ष जनस्वास्थ्म अतधकृत दीऩकयाज चौरागाईंराई 
रु.4,32,147।- भ्रद्शाचाय गयेकोभा ऐ ऐनको दपा 8(1)(ङ) को कसयुभा ऐ 8(1) फभोख्जभ सजाम हनु 
भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरूरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने ठहय गयी पैसरा 
बएको अवस्था छ । साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 को तनमभ 19 फभोख्जभ आफ्नो कुनै प्रततर्क्रमा 
फेगय ऩेश्की पर्छ्यौटका रातग ऩेस गयी आफ्नो ऩदीम दार्मत्वफाट र्वभखु बई फदतनमतऩूविक काभ गयी आपू य 
अन्म व्मख्िराई पाइदा ऩरु् माउने कामि गयी नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय 
गयेको ऩरु्द्श हनु आएको अवस्थाभा सोतपि  कुनै र्वचाय नगयी एवॊ तभतसर साभेर प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन 
नगयी प्रततवादीहरूराई आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी 
यहेको छ। 

४१. चन्रकेश रार श्रीवास्तवको नातत कुञ्जर्वहायी रार श्रीवास्तवको छोया सातफक फाॉके ख्जल्रा भतनकाऩयु 
गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 हार फाॉके ख्जल्रा, नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. 26 को स्थामी घय बएको 
नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ.26 को वडा सख्चव वषि 43 को धभेन्र श्रीवास्तव .............।        

 भदु्दा : नक्करी एवॊ झठुा नगदी यतसद छऩाई गयी याजस्व यकभ उठाई र्हनातभना गयी भासी भ्रष् टाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।१०।15           ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।१।9 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी धभेन्र श्रीवास्तवरे फदतनमतसाथ कामािरमफाट फझेुको यतसद 

नम्फयहरूसॉग भेर खाने गयी दोहोयो नम्फयहरू याखी यतसदहरू छऩाइ गयी उि यतसदहरू प्रमोगभा ल्माई 
याजस्व सॊकरन गयी फैंक एवॊ कामािरमभा याजस्व यकभसभेत दाख्खरा नगने नगयाउन े कामि गयी नेऩार 
सयकाय, तत्कारीन भतनकाऩयु गा.र्व.स. य नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩातरका कामािरमराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउन े
कामि गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३, ७, ७(क) य ७(ग) फभोख्जभको कसयु गयेको 
देख्खएकारे तनज वडा सख्चव धभेन्र श्रीवास्तवरे दोहोयो नम्फय याखी नक्करी यतसदफाट उठाएको याजस्व यकभ 
रु.११,२००।- राई तफगो कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ जरयवाना तथा सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर 
दामय गरयएकोभा आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउन े गयी बएको पैसरासर्हतको तभतसर अध्ममन गयी हेदाि 
प्रततवादीहरूरे एउटै नम्फयका दईुवटा नगदी यतसदहरूको ठेरी छऩाइ गयी प्रमोगभा ल्माई याजस्व यकभ 
र्हनातभना गयी अनसुन्धानको कामि सरुु बएऩतछ कसयुफाट उम्कनका रातग यकभ फैंक दाख्खरा गयेकोतपि  कुनै 
र्वचाय नगयी र्हनातभना बएको यकभ प्रततवादीरे फैंकभा दाख्खरा गरयसकेको बन्ने गरत अथि रगाई तत्कारीन 
भतनकाऩयु गा.र्व.स. य नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩातरका कामािरमराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने कामि गयी भ्रद्शाचाय 
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गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोतपि  कुनै र्वचाय नगयी एवॊ तभतसर साभेर प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नगयी 
प्रततवादीराई आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी यहेको छ ।  

४२. यत्नफहादयु कुॉ वयको नातत गगनफहादयु कुॉ वयको छोया ख्जल्रा ऩवित यानीऩानी गा.र्व.स. वडा नॊ. १ स्थामी 
ठेगाना बई हार काठभाडौँ ख्जल्रा, का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. १६ फाराज ुफस्ने नरतसङ गाड जरर्वद्यतु आमोजना 
र्वकास सतभततका कामिकायी तनदेशक वषि ६० को भोतीफहादयु कुॉ वयसभेत ६ जना ...........................।       

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय गने उद्योग गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।8।19          ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।१।10 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : स्वीकृत प्रार्वतधक प्रस्ताव भूल्माॊकनका आधायहरू फभोख्जभ प्रस्तावको भूल्माॊकन 

गनुिऩनेभा जानीजानी गैयकानूनी रूऩभा नरतसङगाड जरर्वद्यतु ् आमोजना र्वकास सतभततराई हातन नोक्सानी 
ऩरु् माउने फदतनमत याखी AFC-HCE-NESS रे बन्दा रु.२७,२४,५४,३५१।६२ फढी कफोर गने SMEC-

MWH-Uday राई सॊमिु भूल्माॊकनभा सफैबन्दा फढी अथाित ्८१.९९४ अॊक प्रदान गयी भूल्माॊकन गयी गयाई 
नरतसङ गाड जरर्वद्यतु ्आमोजना र्वकास सतभततराई रु.२७,२४,५४,३५१।६२ नोक्सान गयाउन ेसम्फन्धी 
कामिभा नरतसङगाड जरर्वद्यतु ्आमोजना र्वकास सतभततका कामिकायी तनदेशक भोतीफहादयु कुॉ वय, तत्कारीन 
तसतनमय तडतबजनर इख्न्जतनमय सूमिप्रसाद रयजार, तत्कारीन रेखा अतधकृत आनन्दप्रसाद चाऩागाईँ, ऊजाि 
भन्रारमका तसतनमय तडतबजनर इख्न्जतनमय गोकणियाज ऩन्थ, र्वद्यतु ् र्वकास र्वबागका तत्कारीन कानून 
अतधकृत याजेशकुभाय थाऩा य SMEC-MWH-Uday का Authorized Representative उददऩरार शे्रद्षको 
सॊरग्नता यहेको देख्खॉदा तनज प्रततवादीहरूरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) को 
कसयु गनि उद्योग गयी सोही ऐनको दपा २१ फभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने ठहय गयी पैसरा बएकोभा तभतसर अध्ममन गदाि प्रततवादीरे जानीजानी तनमतफस 
प्रार्वतधक प्रस्तावको गरत भूल्माॊकन गयी SMEC-MWH-Uday राई प्रथभ स्थानभा ऩायेको ऩरु्द्श बएकोभा 
खरयद सम्झौता हुॉदा देख्खएका तनमोख्जत ररु्टहरूराई सूक्ष्भ ढॊगरे र्वद्ऴषेण नगयी प्रततवादीहरूको फदतनमतराई 
अनदेखा गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि यहेको । प्रस्ताव भूल्माॊकन गदाि प्रदान गरयएको कुर अॊकको पयक वा 
घटीफढी अॊक साभान्म जस्तो रागे ऩतन ऩरयणाभ हेदाि आमोजनाराई रु.27,24,54,351।62 नोक्सान यहेको 
तथ्मगत अवस्थाराई तभतसर सॊरग्न प्रभाणको सभखु्चत र्वद्ऴषेण नगयी सपाइ ददइएको, अकोतपि  प्रततवादी 
उददऩरार शे्रद्षरे अनसुन्धानकै क्रभभा आपू SMEC-MWH JV in association with Uday को आतधकारयक 
व्मख्ि हुॉ बनी फमान गदाि उल्रेख गयेको य सोही हैतसमतभा पभिको तपि फाट सम्ऩूणि काभ गयेको देख्खॊदा 
भ्रद्शाचायजन्म कामि आपैं भा सॊगदठत प्रकृततको अऩयाध बएको य नेऩारको साविजतनक खरयद प्रणारीभा 
भ्रद्शाचायको सॊगदठत अवस्था सशि चनुौतीको रूऩभा यहेको सन्दबिभा प्रस्ततु भदु्दाभा प्रार्वतधक आतथिक 
प्रस्तावको भूल्माॊकनको आधायर्वन्दभैु गम्बीय ररु्ट यहेको तथ्म तभतसरफाट ऩरु्द्श बइयहेकोभा आतधकारयक 
प्रतततनतध यहेका तनज प्रततवादी उददऩरार शे्रद्षको प्रस्ततु वायदातभा कुनै Nexus छैन बन्न ुअनभुान भार हनु्छ 
। प्रततवादी उददऩरार शे्रद्षसभेतको सॊरग्नता य गठभेरफाटै मो वायदात घर्टत बएको हुॉदा तनजसभेत सतभततभा 
यहेका अन्म प्रततवादीहरूरे प्रस्तावको गरत भूल्माॊकन गयेको ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै सपाइ ददएको पैसरा ररु्टऩूणि 
देख्खॊदा फदयबागी छ । 

४३. नयनाथ वाग्रेको नातत गोऩारप्रसाद वाग्रेका छोया ख्जल्रा बिऩयु चाॉगनुायामण नगयऩातरका वडा नॊ. ९ फस्न े
काठभाडौं उऩत्मका खानेऩानी तरतभटेड शाखा कामािरम फानेश् वय काठभाडौंका कुल्री (ऩाॉचौं तह) वषि ४९ का 
ध्रवुप्रसाद वाग्रे ........................................................................।    

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।9।६            ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।१।9 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी ध्रवुप्रसाद वाग्रेरे आफ्नो कामािरम य आफ्नो ओहोदारे गनुिऩने काभ 

गनिका रातग अको प्वाइन्टफाट धाया जडान गयी ददउॉरा तय खचि राग्छ, रु.७०००।- ददनहुोस ् त्मसऩतछ 
काभ गयी ददउॉरा बनी सेवाग्राही सख्न्दऩ ऩयाजरुीसॉग घसु/रयसवत रु.७०००।- फझुी तरएकोरे भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॉदा तफगो रु.७०००।- कामभ गयी सोही 
ऐनफभोख्जभ जरयवाना य कैदको सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई भदु्दा दामय गरयएकोभा प्रततवादीराई आयोऩ 
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दाफीफाट सपाइ ददने ठहय बएकोभा तभतसर अध्ममन गदाि प्रततवादी ध्रवुप्रसाद वाग्रेको साथफाट घसु 
रयसवतको यकभ रु.७०००।- फयाभद गयेको भचुलु्का, यङ्गेहात नभनुा ऩयीऺण प्रततवेदन, फयाभददत दशीका 
नोटहरू, प्रततवादीको फमान व्महोया एवॊ प्रततवेदन व्महोयाफाट प्रततवादी ध्रवुप्रसाद वाग्रेरे रगाएको ज्माकेटको 
खल्तीफाट उजयुकतािसॉग तरएको घसु रयसवतको यकभ यङ्गेहात फयाभद बएको तथ्म स्थार्ऩत बएको तथ्मगत 
कागज प्रभाणहरूराई प्रभाणभा ग्रहण नगयी दशीसर्हत ऩक्राउ ऩयेको प्रततवादीराई आत्भतनद्ष आधायभा सपाइ 
ददने गयेको पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहफाट खण्डनीम यहेको, उजयुकतािरे उजयुी व्महोया रगामत सम्ऩूणि 
सॊकतरत कागज प्रभाणराई सनाखत गयी फकऩर गरयददएको कागज प्रभाणफाट प्रततवादीरे घसु रयसवत फाऩत 
नै यकभ भाग गयेको तथ्म प्रभाख्णत बइयहेको अवस्थाभा सपाइ ददएको पैसरा खण्डनीम बई फदयबागी यहेको 
छ । 

४४. भतनयाभ जोशीको नातत कभर तगयी जैशीको छोया ख्जल्रा फाजयुा फाह्रफीस गा.र्व.स. वडा नॊ. २ फाहनु गाउॉ 
फस्न ेफतडभातरका क्माम्ऩस, कुरदेवभाडौं- ८, फाजयुाको क्माम्ऩस प्रभखु वषि ४३ को नवयाज जैसीसभेत ४ 
जना .............।                    

 भदु्दा : यकभ र्हनातभना/हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।9।1६           ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।१।2३ 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : फतडभातरका क्माम्ऩस, फाजयुाका क्माम्ऩस प्रभखु नवयाज जैसी य रेखाऩार 

रारफहादयु यावररे फतडभातरका क्माम्ऩसराई र्वद्वर्वद्यारम अनदुान आमोगफाट UGC Performance Grants 
अन्तगित आतथिक वषि २०६४/६५ देख्ख २0७१/७२ सम्भभा जम्भा यकभ रु.३7,७1,९४१।- तोर्कएको 
शीषिकभा खचि नगयी तफर बयऩाई य कागजहरू नै नयाखी बिुानी तरन ेददन ेय झठुा तफर बयऩाई फनाई ऩेस 
गयी बिुानी तरनेददने सभेतका कामि गयी गयाई र्हनातभना एवॊ हातन नोक्सानी गये गयाएको य प्रततवादी 
रेखाऩयीऺकहरू ततरकफहादयु थाऩा य चेतफहादयु फभरे क्माम्ऩसरे तमाय गयेको झठुा कागजातहरूको 
आधायभा रेखाऩयीऺण गयेको सभेत ऩरु्द्श बएको हुॉदा तफगो रु.३7,७1,९४१।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८(१) कैद सजाम, जरयवाना हनु य तफगो रु.37,71,९४१।- सभेत असरुउऩय गयी 
बयाई ऩाउन य प्रततवादी ततरकफहादयु थाऩा य चेतफहादयु फभरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ 
को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खएको कसयुको भारा अनसुाय कैद य जरयवाना हनुसभेत 
भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा सपाइ ददने ठहय गयेको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि क्माम्ऩस 
प्रभखु य रेखाऩाररे फदतनमतऩूविक ऩठाएको झठुा र्ववयणकै आधायभा र्वद्वर्वद्यारम अनदुान आमोगफाट UGC 

Performance Grants अन्तगित र्वतबन्न आतथिक वषिहरूभा क्माम्ऩसराई प्रदान गयेको यकभफाट क्माम्ऩसरे 
जम्भा रु.19,66,०००।- छारवखृ्त्त र्वतयण गयेको खचि बयऩाई नयहेको, काभदायहरूराई र्वतयण गने 
बतनएको यकभ रु.७,२३,४५२।- सभेत दरुुऩमोग गयेको ऩरु्द्श बएको, रेखाऩयीऺकहरू ततरकफहादयु थाऩा य 
चेतफहादयु फभरे क्माम्ऩसभा बएको मथाथि आम्दानी तथा खचिको आधायभा रेखाऩयीऺण नगयी क्माम्ऩसरे 
तमाय गयेको झठुा कागजातहरूको आधायभा तभरेभतो गयी भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै प्रततवादीहरूराई सपाइ 
ददएको पैसरा ररु्टऩूणि देख्खॉदा फदयबागी यहेको छ । 

४५. ददरफहादयु डाॉगीको नातत बभुफहादयु डाॉगीको छोया फाॉके ख्जल्रा कोहरऩयु न.ऩा. वडा नॊ. ५ घय बई हार 
कोहरऩयु नगयऩातरकाका भखु्खमा वषि 34 को ढारफहादयु डाॉगी ...............................।           

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।११।1५           ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।१।२7 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा कोहरऩयु नगयऩातरका वडा नॊ.१२ फस्ने सऩना कनोतडमारे रूख 

कटान गनि कोहरऩयु नगयऩातरकाफाट भचुलु्का य तसपारयस तरन े तसरतसराभा नगयऩातरकाका कभिचायी 
दगुािरार र्वद्वकभािरे तनवेदक अतरमाय खाॉफाट घसुरयसवत फाऩत तरएको रु.१५,०००।- फयाभद बएकोरे 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खएको हुॉदा तफगो रु.१५,०००।-
कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१)(क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद 
सजाम हनु भागदाफी गरयएको य प्रततवादी ढारफहादयु डाॉगीरे घसु/रयसवत तरने कसयुको भततमायको बतूभका 
तनवािह गयेकोरे ऐ ऐनको दपा २२ फभोख्जभ तफगो रु.१५,०००।- कामभ गयी ऐ दपा २२ फभोख्जभ सजाम 
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गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा दगुािरार र्वद्वकभािराई भागदाफीफभोख्जभ 
रु.१५,०००।- जरयवाना य १ भर्हना कैद ठहय गयी य प्रततवादी ढारफहादयु डाॉगीरे इन्कायी फमान गयेको, 
दगुािरार र्वद्वकभािको भौकाभा बएको फमान कागजको ऩोरसम्भको आधायभा आयोऩऩर दाफी तरएको 
देख्खएकोरे तनजरे कसयु गयेको भान्न सर्कन ेआधाय नबएको बनी सपाइ ददन ेगयी बएको पैसराभा तभतसर 
अध्ममन गदाि दगुािरार र्वद्वकभािरे ढारफहादयु डाॉगी घसु/रयसवत फाऩतको यकभभा सॊरग्न यहेको, प्राद्ऱ 
यकभफाट तनजराई आधा ददने मोजना तथमो बनी ऩोर गयेको, ढारफहादयु डाॉगी स्वमॊ दगुािरार र्वद्वकभािराई 
सहमोग गनि घटनास्थरभा उऩख्स्थत यही भचुलु्का रेखेको कुयाभा सहभत यहेको, उजयुी तनवेदकको बनाइ 
व्महोया, टेतरपोन कर येकडिसभेतका र्ववेख्चत आधाय एवॊ तभतसर सॊरग्न सफदु प्रभाणहरूफाट कसयुको 
भततमायको बतूभका तनवािह गयेको तथ्म ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै ऩतन आयोऩऩर भागदाफीफभोख्जभ कसयु ठहय नगयी सपाइ 
ददने गयी बएको उि हदसम्भको पैसरा पौजदायी कानूनका स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को कानूनी व्मवस्थार्वऩयीत बई ररु्टऩूणि देख्खॉदा फदयबागी यहेको छ । 

४६. स्मादजा ख्जल्रा ऩतुरीफजाय न.ऩा. वडा नॊ. ४ घय बई हार काठभाडौं ख्जल्रा काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा 
न. २९ साभाखशुी फस्न ेतभररार उऩाध्मामको नातत याधाकृष्ण उऩाध्मामको छोया वषि ४० को मदयुाज शभाि 
नेऩारसभेत ११ जना ................................................................................................।           

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (यकभ र्हनातभना) । 
 पैसरा तभतत : 2074।11।25              ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।२।8 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू आनन्दकुभाय शे्रद्ष, भदनकुभाय शे्रद्ष, यत्नरार शे्रद्ष, मदयुाज शभाि, 

याभशयण अतधकायी, रूऩनायामण खततवडा, डोरयाज शभाि, बयतभख्ण भयहठ्ठा, याभजी ख्घतभये, कर्वयाज सवेुदी य 
फारकृष्ण सवेुदीसभेत ११ जनारे भहाशाखाको उद्देश्म प्रातद्ऱका रातग गरयएको बतनएका र्वतबन्न कामिक्रभहरूभा 
हर नै नबएको होटरभा र्वतबन्न कामिक्रभ गयेको बनी हर बाडाको तफर ऩेस गयेको, स्टेसनयी ऩसर, होटर य 
येदु्शयेन्टफाट साभान नै खरयद नगयी खरयद गयेको झठुा तफर ऩेस गयेको, एकै ददनको एउटै कामिक्रभभा 
10/10 ऩटक खाजा य रन्च सेट खरयद गयेको बनी 10/10 वटा तफर ऩेस गयेको, कामािरमभा हाख्जय 
यहेको अवतधभा सभेत काज गएको बनी भ्रभण तफर ऩेस गयेको, ऩेस गरयएको तफरभा कुनैभा के्रता य 
तफके्रताको नाभ दस्तखत नबएको, कुनैभा तभतत नबएको, कुनै खारी तफरसभेत ऩेस गयेको, सम्फख्न्धत 
ऩसरवाराहरूरे प्रततवादीहरूरे ऩेस गयेको उि तफरहरू ददएको अवस्थासभेत नदेख्खएको, स्टेसनयी ऩसरफाट 
भास,ु ख्चउया य गेद्श हाउसफाट स्टेसनयी गयी खरयद गयेको, उडान नै नगयी हवाईजहाजको ई-र्टकटफाट उडान 
गयेकोभा वास्तर्वक यकभबन्दा दोब्फय फढी बाडा यकभ ऩेस गयी झठुा तफर बयऩाई दाख्खरा गयी ऩेश्की 
पर्छ्यौट गयी नेऩार सयकायको सम्ऩख्त्त फदतनमतऩूणि तवयरे हातन नोक्सानी ऩरु् माई व्मख्िगत राब तरई 
भ्रद्शाचाय गयेको प्रभाख्णत बई प्रततवादीहरू क्रभश: याभशयण अतधकायीरे रु.26,59,192।-, भदनकुभाय 
शे्रद्षरे रु.3,75,092।-, आनन्दकुभाय शे्रद्षरे रु.67,20,410।-, मदनुाथ शभाि नेऩाररे 
रु.68,78,038।-, याभजी ख्घतभयेरे रु.3,57,818।-, यत्नरार शे्रद्षरे रु.4,21,225।-, बयतभख्ण 
भयहठ्ठारे रु.2,60,144।-, डोरयाज शभािरे रु.16,22,441।-, रूऩनायामण खततवडारे रु.5,67,158।, 
कर्वयाज सवेुदीरे रु.6,14,937।- य फारकृष्ण सवेुदीरे रु.1,57,628।- भ्रद्शाचाय गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, 2059 को दपा 8(1) को खण्ड (ङ) फभोख्जभ कसयु अऩयाध गयेको ऩरु्द्श बएकोरे उख्ल्रख्खत सफै 
प्रततवादीहरूराई उख्ल्रख्खत यकभ फयाफयको तफगोभा सोही ऐनफभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई 
आयोऩऩर दामय गरयएकोभा सफै प्रततवादीहरूराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी पैसरा बएकोभा 
तभतसर अध्ममन गदाि ऩेश्की पर्छ्यौटको फहानाभा जस्तासकैु तफर बयऩाईहरू ऩेस गयी सयकायी यकभ दोहन 
गनि प्रश्रम ददएको देख्खएको, पैसरारे ऩेश्की पर्छ्यौट गने गयाउन,े आतथिक अतनमतभततातपि  अनसुन्धान 
ऩयीऺण गयी तनमभावरी अनसुाय असरुउऩयतपि  जे जो गने गनुिऩदिछ गने बनी प्रभाणफाट बद्शाचाय गये बएको 
ऩरु्द्श बएको प्रस्ततु भदु्दाभा सपाइ ददएको हुॉदा सो पैसरा आत्भतनद्ष बई ररू्टऩूणि छ बने भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को भभि एवॊ बाव प्रततकूर बई खण्डनीम एवॊ ररू्टऩूणि यहेको साथै प्रततवादीहरूरे फदतनमतऩूविक आपू 
य अन्म व्मख्िराई पाइदा ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हातन नोक्सानी ऩरु् माई आयोर्ऩत कसयु 
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गयेको ऩरु्द्श हनु आएको अवस्थाभा सोतपि  न्मार्मक दृर्द्श नऩरु् माई तभतसर साभेर प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन 
नगयी प्रततवादीहरूराई कसयुफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी यहेको छ । 

४७. याभधायी याउतको नातत रक्ष्भी याउतको छोया जनकऩयु अञ्चर सरािही ख्जल्रा  औयही गा.र्व.स. वडा नॊ.२ फस्ने 
वषि ५२ को भारऩोत कामािरम, फायाका तत्कारीन भारऩोत अतधकृत याभख्जतनस याउत वयैसभेत ४ जना ....। 

 भदु्दा : सयकायी जग्गा व्मख्िका नाभभा गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : 207४।9।25              ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।२।8 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू ना.स.ुद्रम शॊकयप्रसाद आचामि तथा ऩूणिफहादयु के.सी. य याभख्जतनस 

याउतरे आपूहरू य दल्तीदेवी यामराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हातन ऩरु् माउने 
फदतनमतरे फाया ख्जल्रा डभुयवाना गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ को र्क.नॊ.१९० ऺे.प. १-०-१५-० को तफगो 
रु.११,००,०००।- को सयकायी जग्गा गैयकानूनी रूऩभा दल्तीदेवी यामको नाभभा नाभसायी गयी सोही 
सयकायी जग्गा गैयकानूनी रूऩभा दल्तीदेवी यामफाट य.नॊ.८९२/१ तभतत २०७०।४।२४ को याजीनाभा 
तरखत ऩारयत गयी श्माभकृष्ण (दगु)ु शे्रद्ष, सोनाभ भानन्धय य श्माभकृष्ण प्रजाऩततको सॊमिु नाभभा दताि गने 
गयाउन ेकामि गयी भारऩोत कामािरम, फायाका तत्कारीन ना.स.ुहरू शॊकयप्रसाद आचामि तथा ऩूणिफहादयु के.सी. 
य तत्कारीन भारऩोत अतधकृत याभख्जतनस याउतरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ दपा ८(१) य दपा ८(१) 
को खण्ड (ज) अनसुाय कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोरे तनज शॊकयप्रसाद आचामि, ऩूणिफहादयु के.सी. य 
याभख्जतनस याउतराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ फभोख्जभ तफगो असरुउऩय गयी सोही ऐनको दपा ८(१) 
फभोख्जभ कसयुको भारा अनसुाय कैद य जरयवाना सजाम हनु य प्रततवादी दल्तीदेवी यामरे आपूराई गैयकानूनी 
राब ऩरु् माउन ेफदतनमतरे नेऩार सयकाय, उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारमको नाभभा दताि कामभ बएको 
उि जग्गा आफ्नो नाभभा नाभसायी गयी गयाई सो जग्गा श्माभकृष्ण प्रजाऩततसभेतका व्मख्िहरूराई याजीनाभा 
ऩारयत गयाएको देख्खएकोरे दल्तीदेवी यामराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ दपा ८(४) को कसयुभा भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ दपा ८(४) फभोख्जभ तफगो रु.११,००,०००।- कामभ गयी कसयुको भारा अनसुाय 
कैद य जरयवानाको सजाम हनु य फाया ख्जल्राख्स्थत डभुयवाना गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ को र्क.नॊ.१९० ऺे.प.१-
०-१५-० को तफगो रु.११,००,०००।- ऩने सयकायी जग्गा नेऩार सयकायकै नाउॉभा कामभ गयी ऩाउनसभेत 
भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीभध्मे याभख्जतनस याउत वयै, शॊकयप्रसाद आचामि य दल्तीदेवी 
यामको हकभा तफगो कामभ नगयी अतबमोग दाफीफभोख्जभको कसयुसम्भ ठहय गयी य प्रततवादी ऩूणिफहादयु के.सी. 
य तफगोको हकभा जग्गा नाभसायी गदािको अवस्थाभा तफगो नखरेुकोरे रु.११,००,०००।- तफगो कामभ हनुऩुने 
बन्न ेअतबमोग दाफी ऩगु्न नसक्ने य प्रततवादी ऩूणिफहादयु के.सी.रे भोठ तबडाई प्रततवेदन ऩेस गदाि जग्गाधनीको 
नाभ थय वतन य नागरयकता च्माततएको बन्ने उल्रेख गयेको य सयकायी जग्गा गल्तीको कायण व्मख्िको 
नाभभा ऩास बएको कायण जनाई कायफाहीका रातग प्रततवेदन ऩेस गयेको देख्खॊदा तनजरे सपाइ ऩाउने गयी 
पैसरा बएकोभा तभतसर अध्ममन गदाि प्रततवादीहरू याभख्जतनस याउत वयै, शॊकयप्रसाद आचामि य दल्तीदेवी 
यामको हकभा कसयु ठहय बएकोभा सजाम गदाि अतबमोग दाफीको तफगो रु.११,००,०००।- कामभ गयी सो 
फभोख्जभ सजाम हनुऩुनेभा तफगो नखरेुको बनी तफगो कामभ नगयी पैसरा बएको, प्रततवादीहरूरे वीयगॊज ख्चनी 
कायखानाको नाभफाट उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारमको नाभभा दताि कामभ बइसकेको फाया ख्जल्रा 
सातफक डभुयवाना गा.र्व.स. वडा नॊ.४ को र्क.नॊ. १९० को जग्गा तफघा १-०-१५-० तभरेभतोभा दल्तीदेवी 
यामको नाभभा नाभसायी गयाई तभतत २०७०।४।२४ भा य.नॊ. ८९२/१ फाट श्माभकृष्ण (दगु)ु शे्रद्षसभेत ३ 
(तीन) जनाको नाभभा याजीनाभा ऩारयत बएको अवस्था प्रभाणफाट ऩरु्द्श बइयहेको य मसयी प्रततवादीहरूरे 
सयकायी जग्गाराई गैयकानूनी तवयफाट व्मख्िका नाभभा नाभसायी गनुिको ऩरयऩॊच आपू अनकूुर गैयकानूनी 
राब तरनेखाने ददराउने सभेतको उद्देश्मफाट दषु्प्रबार्वत बई गयेको हुॉदा आयोऩऩरभा उि जग्गाको तत्कारको 
वास्तर्वक भूल्माॊकन हेदाि रु.११,००,०००।- कामभ बएको अवस्थाभा सोही भूल्माॊकनराई तफगो कामभ नगयी 
बएको पैसरा ररु्टऩूणि यहेको य प्रततवादीभध्मेका ऩूणिफहादयु के.सी.रे अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाि 
जग्गाको भोठ तबडाउने काभ आपूरे नै गयेको, ऩजुाि से्रस्ताभा सही भैरे नै गयेको हुॉ बन्नेसभेतको व्महोया 
उल्रेख गयी कसयुभा सातफत देख्खएकोभा अदारतसभऺ फमान गदािसभेत सो व्महोयाराई इन्काय गयेको 
नदेख्खएकोभा सयकायको नाभको जग्गा व्मख्िको नाभभा नाभसायी गयी याजीनाभासभेत ऩारयत बइसकेकोभा 
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र्ववाद नयहेको य सोको तनणिम प्रर्क्रमाभा सभेत कसयु ठहय बएका अन्म प्रततवादी सयह तनज प्रततवादी 
ऩूणिफहादयु के.सी.को सभेत सॊरग्नता यहेको ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै तनजराई सपाइ ददएको पैसरा ररु्टऩूणि देख्खॊदा 
फदयबागी यहेको छ । 

४८. ख्जल्रा सखेुत, बेयीगॊगा नगयऩातरका वडा नॊ. ४ तछन्च ुफस्न ेफाजे नयवीय घतॉको नातत इन्रफहादयु घतॉको 
छोया ऺेरीम अनगुभन तथा सऩेुयीवेऺण कामािरम सखेुतका खानेऩानी तथा सयसपाइ टेख्क्नतसमन ऩदभा कामियत 
वषि ४९ को दरफहादयु घतॉ .............................................................................. । 

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको।  
 पैसरा तभतत : २०७4।12।13               ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।२।8 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी दगुािदत्त खयेररे काप्रीचौय तथा याकभ खानेऩानी आमोजना य 

कल्माखोरा खानेऩानी मोजनाको आ.व. 073/74 को प्रथभ यतनङ तफर बिुानीको दौयान सेवाग्राहीराई द:ुख 
हैयानी ददई रु.87,000।- घसु रयसवत तरएको ऩरु्द्श बएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
को कसयुभा सोही ऐनफभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा प्रततवादी दरफहादयु घतॉरे कसयु गनि 
सहमोगीको कामि गयी सोही ऐनको दपा २२ फभोख्जभको कसयु अऩयाध गयेकोरे भतुम अतबमिुराई हनुे 
सजामभा ऐ.ऐनको दपा २२ फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दाएय गरयएकोभा 
प्रततवादी दगुािदत्त खयेररे आयोऩ दाफीअनसुायको कसयु गयेको तय प्रततवादी दगुािदत्त खयेरको भतृ्म ुबइसकेको 
हुॉदा भरुकुी ऐन दण्ड सजाम भहरको 3 नॊ. फभोख्जभ कुनै सजाम गरययहन ु नऩने एवॊ प्रततवादी दरफहादयु 
घतॉरे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउने ठहय गयी पैसरा बएको देख्खन्छ । उि पैसरासर्हतको तभतसर 
अध्ममन गदाि प्रततवादी दरफहादयु घतॉ आयोर्ऩत कसयुभा इन्काय यहेको बए ताऩतन केन्रीम प्रहयी र्वतधर्वऻान 
प्रमोगशाराको प्रततवेदनभा पेनोल्पथेतरन बेर्टएको बन्ने तभतसर सॊरग्न प्रततवेदन देख्खन्छ । इख्न्जतनमय दगुािदत्त 
खयेर य दरफहादयु घतॉफीच टेतरपोन सॊवाद हुॉदा दगुािदत्त खयेररे सेवाग्राही गणेश र्व.क., बीभफहादयु शाही 
रगामत फोरेको तभतसर सॊरग्न तस.तड.भा बएको अतडमो प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नगयी बएको पैसरा 
ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी यहेको छ । 

४९. ओखरढुॊगा ख्जल्रा गाभनाङटाय गा.र्व.स. वडा नॊ. ३ स्थामी वतन बई ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम 
काठभाडौंका स्थानीम र्वकास अतधकायी तीथियाज बट्टयाईसभेत ६ जना ............................................। 

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय । 
 पैसरा तभतत : २०७4।12।4               ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।२।8  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू तीथियाज बट्टयाई, रेखा अतधकृत माभनायामण शभाि य स्टोयर्कऩय 

ख्चयन्जीवी खड्कारे कभ गणुस्तयको तरऩार खरयद गदाि गणुस्तयहीन य फढी भूल्म ततयेको देखाई खरयद गने 
गयाउन ेकामि गयी कसयु गयेको ऩरु्द्श बएकोरे तफगो रु.३६,०६,६२६।७६ कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(१) फभोख्जभ सजाम हनु य तफगो यकभ असरुउऩय हनु, प्रततवादी माभनायामण शभािरे 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य दपा ८(१)(ख) फभोख्जभ कभ गणुस्तयको तरऩार प्रमोग 
गयेको, दपा ८(१)(ग) फभोख्जभ न्मून गणुस्तयको तरऩारराई फढी गणुस्तयको बनी यकभ बिुानी गयेको य 
दपा ८(१) (ञ) फभोख्जभ तरऩार खरयद गदाि गणुस्तयहीन य फढी भूल्म ततयेको देखाई खरयद गने गयाउने 
कामि गयी कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोरे तफगो रु.३५,०६,६२६।७६ कामभ गयी तनजराई भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८(१) फभोख्जभ सजाम हनु य तफगो असरुउऩय हनु, प्रततवादी ख्चयन्जीवी खड्कारे 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य दपा ८(१)(ख) फभोख्जभ कभ गणुस्तयको तरऩार प्रमोग 
गयेको, दपा ८(१)(ग) फभोख्जभ न्मून गणुस्तयको तरऩारराई फढी गणुस्तयको बनी स्वीकृत गनि ऩेस गयेको य 
दपा ८(१)(ञ) फभोख्जभ गणुस्तयहीन तरऩार खरयद गने गयाउने कसयु अऩयाध गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोरे 
तफगो रु.३५,०६,६२६।७६ कामभ गयी तनजराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) फभोख्जभ 
सजाम हनु य तफगो यकभ असरुउऩय हनु, प्रततवादी झभकप्रसाद गौतभरे ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरमका 
सम्फख्न्धत कभिचायीहरू य आपूराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने फदतनमतरे कामि गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(४) को कसयु गयेकोरे तनजराई तफगो रु.८,९३,२७७।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
८(४) फभोख्जभ सजाम हनु य तफगो यकभ जपत हनु, प्रततवादी सेर्वका इन्टयप्राइजेजका होभप्रसाद गौतभरे 
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अस्वाबार्वक फढी बिुानी तरई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) 
अनसुायको कसयु गयेकोरे तफगो रु.३,७८,६८०।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम हनु 
य तफगो यकभ जपत हनु प्रततवादी न्मऩुशऩुतत िेड एण्ड सप्रामसिका तभतथरेद्वय ततवायीराई तफगो 
रु.२२,३४,६६९।७६ कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम हनु य 
तफगो जपत हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददन ेगयी पैसराभा तभतसर 
अध्ममन गदाि सप्रामयफाट स्थानीम र्वकास अतधकायी तीथियाज बट्टयाईराई रु.४,००,०००।- रेखा अतधकृत 
माभनायामण शभािराई रु.३,००,०००।- य स्टोयर्कऩय ख्चयन्जीवी खड्काराई रु.१,५०,०००।- तनजहरूकै 
कामिकऺभा नगद ददएको बनी सप्रामय तभतथरेद्वय ततवायीरे गयेको फमान तथ्मराई प्रततवादीहरूरे अन्मथा हो 
बनी प्रभाख्णत गनि सकेको देख्खॊदैन । फदतनमतऩूविक प्रततवादीहरू तीथियाज बट्टयाई, माभनायामण शभाि य 
ख्चयन्जीवी खड्कारे फढी गणुस्तय य साइजको हो बनी तभरेभतोभा बिुानी गयेको तथ्म प्रभाख्णत बइयहेको 
अवस्थाभा ऩतन प्रततवादीहरूराई सपाइ ददन ेगयी बएको पैसरा प्रत्मऺ रूऩभा ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी यहेको 
छ । 

५०. ख्जल्रा यौतहट भदठमा गा.र्व.स. वडा नॊ.६ भहतुरमाटोर स्थामी घय बई हार काठभाडौं ख्जल्रा का.भ.न.ऩा. 
वडा नॊ. ९ फख्त्तसऩतुरी प्रमागभागि फसोफास गने स्व. ततरधायी तसॊहको नातत चन्रदेव तसॊहको छोया हार 
सागयनाथ वन र्वकास ऩरयमोजना कामािरम, सरािहीभा कामियत वषि ४७ को सयेुश तसॊहसभेत २ जना ........ । 

 भदु्दा : गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।११।२३              ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।२।8 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी सयेुश तसॊहरे गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 

ऐन, २०५९ को दपा २०(१) को कसयु गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोरे तफगो रु.१,३६,७३,५६९।४२ कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा २०(२) फभोख्जभ जरयवाना य कैदको सजाम हनु, भ्रद्शाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको 
सम्ऩख्त्त ऐनको दपा ४७ य अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९(ख) फभोख्जभ 
तनज य तनजको श्रीभतीको नाभभा यहेको सम्ऩख्त्तफाट जपत हनु स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्तभध्मे जाॉच अवतधभा 
रकुाई याखेको यकभ रु.३३,४१,९९९।९९ फैंकफाट ख्झकी तनकारी फेऩत्ता ऩायेको सम्ऩख्त्त तनजकी श्रीभतीको 
नाभभा यहेको स्रोत खरेुको सम्ऩख्त्तफाट ऐनको दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा २९ख फभोख्जभ जपत हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीरे आ.व. 
२०६६/६७ देख्ख आ.व. २०७०/७१ सम्भ रु.१,३६,७३,५६९।- गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयेको बन्ने 
आयोऩ दाफी यहेको बए ताऩतन सो अवतधको आमव्ममको र्हसाफ गदाि रु.१,१४,३८,०१७।- गैयकानूनी 
सम्ऩख्त्त आजिन गयेको ऩरु्द्श हनु आएकोरे प्रततवादीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(१) को 
कसयुभा सोही ऐनको दपा २०(२) फभोख्जभ १ वषि कैद य तफगो फभोख्जभ जरयवाना हनुे अतनमतभत तवयरे 
आजिन गयेको उि तफगोफभोख्जभको सम्ऩख्त्त सोही ऐनको दपा २०(२) य दपा ४७ फभोख्जभ प्रततवादीहरू 
सयेुश तसॊह य तनभिरादेवी तसॊहको सम्ऩख्त्तफाट जपत हनुे ठहछि बनी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि 
प्रततवादी तनभिरादेवी तसॊहको गौय- ५ यौतहटभा यहेको तनभिरा गल्रा बण्डाय तथा जनयर सप्रामसिफाट आ.व. 
२०६६/६७ देख्ख २०७०/७१ सम्भको एकभदु्ष आम रु.५,८५,२११।- भा कामभ गरयएको आ.व. 
२०६६/६७ को आमको र्हसाफ नगयी ददएको बनी रु.१,९३,९२१।- तनजको थऩ आम कामभ गनि तभल्ने 
नदेख्खएको रगामत आॉऩ फगैंचा ठेक्काफाट प्राद्ऱ आम रु.१,६२,०००।- कामभ गरयएकोभा तफना आधाय 
अनभुानको बयभा रु.१,८०,६२८।- आॉऩ उत्ऩादन हनु सक्ने बनी उि यकभराई सभेत थऩ आमभा गणना 
गने ईंट्टा उद्योगभा रगानी गयेको यकभराई कुर व्ममफाट घटाउने गयी प्रततवादीराई घटी तफगो कामभ गयी 
सजाम गने गयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि देख्खएको तथा तनजको आम रु.२२,८८,९०२।५७ य 
खचि/रगानी रु.१,५९,६२,४७१।९९ देख्खॊदा तनजरे रु.१,३६,७३,५६९।४२ गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन 
गयेको ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै रु.१,१४,०३,८१७।- भार गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयेको ठहर् माई घटी सजाम गने 
गयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी यहेको छ ।  
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५१. यघवुीय भहतोको नातत याभमोगेद्वय प्रसाद भहतोको छोया ख्जल्रा फाया गा.र्व.स. उत्तय ख्झटकैमा वडा नॊ. ५ 
भझौतरमा घयफास बई हार रतरतऩयु उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. १४ नतखीऩोट तभरनचोक फस्ने वषि ३४ 
को प्रबातकुभाय कुसवाहासभेत ५ जना ............................................................. ।           

 भदु्दा : यकभ रेनदेन गयी प्रद्लऩरको गोऩनीमता बङ्ग गने सभेतका कामि गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।  

 पैसरा तभतत : २०७४।९।२६               ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।२।14 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी प्रबातकुभाय कुसवाहारे २०७१ सारको ख्शऺा भन्रारमको MBBS 

को छारवखृ्त्त कोटाभा ऩयीऺा सरुु हनु ुअगावै प्रद्लऩर फार्हय तनकारी उत्तय ऩठाइि उत्तीणि गयाइददने बनी ४ 
जना र्वद्याथॉहरू धभेन्रप्रसाद मादव, ख्जवछकुभाय मादव, र्वयाज ु ख्ज.सी. य आजाद नयतसॊह साहफाट जम्भा 
रु.३४ राख २५ हजाय उठाइि ऩयीऺाको प्रद्लऩर गोल्डेनगेट इन्टयनेसनर करेज ऩयीऺा केन्रफाट रु.५ राख 
ददने बनी देवीयाभ ऩाण्डेभापि त ऩयीऺा सरुु नहुॉदै फार्हय ल्माई प्रद्लऩरको गोऩनीमता बॊग गयेकोरे भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(२) को कसयुभा सोही ऐनको दपा ३(२), ३(१) य ३(१)(छ) अनसुाय 
सजाम गयी तरएको रयसवत तफगो जपत हनुसभेत भागदाफी तरइएकोभा प्रततवादीराई कसयु ठहय गयी सजाम 
बएको देख्खए ताऩतन प्रद्लऩरको गोऩनीमता बॊग गने प्रमोजनाथि प्रततवादीको डेयाफाट फयाभद बएको रु.१ राख 
५० हजाय जपत गनि भागदाफी नऩगु्न ेबनी तथा प्रततवादीराई सोही ऐनको दपा २२ फभोख्जभको कसयुफाट 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरासर्हतको तभतसर अध्ममन गदाि प्रततवादी धभेन्र मादवसभेतरे प्रबातकुभाय 
कुसवाहाराइि कसयु गनि सहमोग गयी भततमायको बतूभका तनवािह गयेको तथ्म प्रभाण, कसयु ठहय बएका 
प्रबातकुभाय कुसवाहारे तभरोभतो छ बनी गयेको फमान, फादी ऩऺका साऺीहरूरे अदारतभा गयेको 
फकऩरसभेतको आधायभा प्रततवादीहरूको सॊरग्नता ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै कसैराई भागदाफीबन्दा कभ तफगो य कैद 
सजाम य कसैराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा पौजदायी कानूनका स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता य भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, 2059 को भभि, बावना य कानूनी व्मवस्था अनकूुर नबई प्रत्मऺ ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी 
यहेको छ । 

५२. गेनाइ मादवको नातत याभप्रसाद मादवको छोया तसयाहा ख्जल्रा तेनवुाऩट्टी गा.र्व.स. वडा नॊ.2 स्थामी घय बएको 
ख्जल्रा जनस्वास्थ्म कामािरम ऩसािका तत्कारीन कामािरम प्रभखु हार ख्जल्रा जनस्वास्थ्म कामािरम सरािहीभा 
कामियत वषि 54 को इन्रप्रसाद मादवसभेत ४ जना ............................... । 

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (यकभ र्हनातभना) । 
 पैसरा तभतत : २०७4।12।13               ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७५।२।23 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू इन्रप्रसाद मादव, श्रीयाभ साह, सोनारार प्रसाद 

चौयातसमा य याजेद्वय प्रसादरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य दपा ८(१)(ङ) फभोख्जभको 
कसयु गयेकोरे रु.३,९७,०००।-, श्रीयाभ साह तथा सोनारार प्रसाद चौयातसमा उऩय जनही 
रु.१,२५,०००।- य याजेद्वयप्रसाद उऩय रु.१,४७,०००।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ कसयुको 
भाराअनसुाय कैद सजाम य जरयवाना गयी जनही तफगो असरुउऩय गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय 
गरयएकोभा प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने ठहय गयी पैसरा बएकोभा तभतसर अध्ममन गदाि इन्रप्रसाद मादवरे 
अभतृान्जरी भेतडकर हर य जमसवार पाभेसीको नाभको र्वतबन्न नक्करी तफर बयऩाई फनाइ बिुानी बएको 
बन्न े तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट ऩरु्द्श बएको, अभतृान्जरी भेतडकर हरका सॊचारक अभतृान्जरी कुभायीरे 
उि तफरहरूको रु.2,50,000।- प्रततवादीफाट भेतडकर हरराई नफझुाएको, तफरहरू आफ्नो भेतडकरको 
नबएको बनी कागज गयेफाट नक्करी तफर बयऩाई ऩेस गयी यकभ बिुानी तरई भ्रद्शाचाय गयेको ऩरु्द्श बएको छ 
बने प्रततवादी इन्रप्रसाद मादव कामािरम प्रभखुसभेत बएको अवस्थाभा यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय बएकोभा 
तनजको प्रत्मऺ सॊरग्नताराई नजयअन्दाज गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने गयी बएको उि पैसरा खण्डनीम बई 
ररु्टऩूणि देख्खन्छ बने खरयदाय याजेद्वय प्रसादरे जमसवार पाभेसीको नाभको झठुा तफरफाट रु.1,47,000।-  
बिुानी गने गयाउने कामिभा प्रत्मऺरूऩभा सॊरग्न बएको, अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाि जमसवार 
पाभेसीफाट औषधीहरू खरयद नगयी नक्करी तफर बयऩाई फनाई बिुानी बएको य उि औषधी खरयद गयेको 
बनी ख्जन्सीभा दाख्खरा गयी बिुानी गनि रगाउन े कामिभा प्रततवादीको सॊरग्नता बएकोतपि  तभतसर साभेर 
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सफदुप्रभाणको भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा ररु्टऩूणि 
देख्खॉदा फदयबागी छ ।   

५३. ख्जल्रा सद्ऱयी फचनाहा गा.र्व.स. वडा नॊ. 1 स्थामी वतन बई हार ख्जल्रा काठभाडौं तीनथाना गा.र्व.स. वडा 
नॊ. 5 फस्ने याभेद्वयप्रसाद मादवको छोया ख्जल्रा वन कामािरम सरािहीका तत्कारीन ख्जल्रा वन अतधकृत 
शेखयकुभाय मादवसभेत २२ जना .................................................................. । 

 भदु्दा : ब्रम्हस्थान साभदुार्मक वन पडानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।  
 पैसरा तभतत : २०७४।१२।२०     ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।2।24 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादीहरू शेखयकुभाय मादव, हेभफहादयु काकी, सत्मनायामण मादव, 

अतनरकुभाय साह, र्वर्ऩनचन्र तसॊह, शरधुन ठाकुय, याभानन्द कुतसमैत, ध्रवुफहादयु पुमाररे भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयु गयी तफगो रु.१,०२,९७,८४५।७५ हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे ऐ 
ऐनफभोख्जभ कैद सजाम य जरयवाना हनु, प्रततवादीहरू वन उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीहरू चन्रभान फज ु
ताभाङ, रारफहादयु घरान, इन्रफहादयु राभा, बोजफहादयु थाऩा य याभफहादयु तथङरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(४) को कसयु गयेकोरे सोही ऐनफभोख्जभ कैद सजाम, जरयवाना, तफगोसभेत जपत हनु, 
ठेकेदायहरू सयेुश कोइयारा, र्वभर ढुॊगाना, देव ु तोरछेु, ततरक राभा य तफखे सनुाय तथा डोजय भातरक 
तरुसीयाज ख्घतभये, फाफरुार ताभाङ, हेभरार ख्घतसङ, ट्याक्टय चारक कणिफहादयु फररे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(४) को कसयु गयेकारे सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ कैद, सजाम जरयवाना गयी 
तफगोसभेत जपत हनु, वन पडानी कामिभा प्रमोग बएका ज२ऩ ८३९७ य ज३ऩ ३६७९ नॊ. का भोटयसाइकर 
थान २ य ज१त १४३७ नॊ. को काठ ओसानि प्रमोग गरयएको ट्याक्टय जपत गयी ऩाउन भागदाफी आयोऩऩर 
दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरू शेखयकुभाय मादवसभेतको उि कामिभा सॊरग्नता यहेबएकै देख्खन आएकोरे 
तनजहरूराई जनही तफगो रु.१,७०,५१४।५० सोही फयाफय जरयवाना य ६ भर्हना कैद हनुे य सफै 
प्रततवादीहरूराई आयोऩ दाफीफभोख्जभ रु.१,०२,९७,८४५।७५ तफगो कामभ गयी सजाम गयी ऩाउॉ बन्न ेदाफी 
ऩगु्न सक्दैन बनी बएको पैसराका सम्फन्धभा तभतसर हेदाि प्रततवादी चन्रभान फज ु ताभाङसभेतराई सरािही 
ख्जल्रा अदारतफाट सजाम ऩाएका य सपाइ ऩाएका प्रततवादीहरूराई दोहोयो सजाम गने गयी मस भदु्दाभा 
आयोऩ दाफीफभोख्जभको कसयु ठहय गनि तभल्ने देख्खएन बन्ने सम्फन्धभा प्रततवादीहरू उऩय वन भदु्दा चराएको य 
सो भदु्दाभा सजाम बएको कायणरे प्रस्ततु भदु्दाफाट सपाइ ददन ेगयी बएको पैसराभा तभतसर हेदाि प्रततवादीहरू 
र्वभर ढुॊगानासभेतको सम्फन्धभा अन्म सहप्रततवादीहरूरे तनजहरूराई कुनै र्कतसभफाट ऩोर गयेकोसभेत 
नऩाइएको हुॉदा कसयुभा सॊरग्नता यहे बएको देख्खएन बन्ने सम्फन्धभा ब्रम्हस्थान साभदुार्मक वनको अवैध 
कटानका रातग वनयऺक र्वर्ऩनचन्र तसॊह, शरघुन ठाकुय, याभानन्द कुतसमैत, ध्रवुफहादयु पुमार ख्जम्भेवाय हनु 
बनी प्रततवादी शेखयकुभाय मादवसभेतरे फमान गदाि ऩोर गयेका छन ्बने उच्चस्तयीम जाॉचफझु आमोग, २०६७ 
को प्रततवेदनभा वन यऺकहरू र्वर्ऩनचन्र तसॊहसभेतरे आफ्नो ऺेर अन्तगितको साभदुार्मक वनभा तनमतभत गस्ती 
गयी अवैध कटानी पडानी तनमन्रण गने, सो गनि आफ्नो ऺभतारे नभ्माए आपूभातथका ऩदातधकायी वा 
तनकामराई सभमभा नै जानकायी गयाउने प्रततवेदन ददने सभेतको कामि गनुिऩनेभा गनिसकेको देख्खॉदैन बनी स्ऩद्श 
र्कटान गयेको छ । ब्रम्हस्थान साभदुार्मक वनभा स्काबेटय नै प्रमोग गयी अवैध रूऩभा फाटो खनाएको य सो 
गनि राभो सभम राग्ने य त्मस्तो राभो सभम रगाई गये गयाएको कामि य अवैध रूऩभा रूख काटे कटाएको 
वास्तर्वकतासॉग तनजहरू अनतबऻ तथए बनी र्वद्वास गनि सर्कने भनातसव आधाय बएन बनी प्रततवेदनभा सभेत 
उल्रेख बएफाट तनजहरू सभेतको प्रत्मऺ सॊरग्नताभा उि वन कटानी गयी गैयकानूनी हातन नोक्सानी ऩरु् माई 
भ्रद्शाचायजन्म कामि बए गयेको प्रस्ट देख्खॉदा देख्खॉदै ऩतन तनज प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा 
फम्हस्थान साभदुार्मक वनका ऩदातधकायीहरू तथा सरािही ख्जल्राख्स्थत वन कामािरम, इराका वन कामािरम 
तथा येन्जऩोद्शका कभिचायीहरूसॉगको प्रत्मऺ सॊरग्नताभा वन ऺेरतबर डोजय प्रमोग गयी फाटो तनभािण गने 
तनहुॉभा वन ऩैदावायको अवैध कटानभा प्रत्मऺ सॊरग्न यहेका डोजयका साझेदाय भातरकहरू तरुसीयाज ख्घतभये, 
फाफरुार ताभाङ, हेभरार ख्घतसङभध्मे फाफरुार ताभाङ स्वमॊ चारकको हैतसमतरे उि स्थानभा डोजय प्रमोग 
गयी फहभूुल्म रूखहरू जयैसभेत उखेरी अवैध वन पडानी कामिभा सॊरग्न यहेको देख्खन्छ बनी उल्रेख गनुिका 
अरावा सो फाटो कुनै गाउॉ वा फस्तीभा जान आउनका रातग नबई भूल्मवान रूखहरू कटान य ओसायऩसाय 
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गनिकै रातग याम्रा याम्रा रूखहरू बएका ठाउॉसम्भ भार ऩगु्ने गयी धेयै फाटाहरू फनाइएको य अवैधरूऩभा 
रूखहरू कार्टएका, सो कामि गनि गयाउन तनकै राभो सभम रागेको य ऩतछ कायफाही उठान बइसकेऩतछ 
स्काबेटय फयाभद गयी कभिचायीको ख्जम्भा रगाइएकोभा ठेकेदायरे उठाई रगेको ऩाइएकोरे कभिचायी, ठेकेदाय, 
उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीसभेतको प्रत्मऺ सॊरग्नता यहेको तथ्म य तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूको भूल्माॊकन 
नगयी सपाइ ददने गयी बएको पैसरा य ब्रम्हस्थान साभदुार्मक वनभा स्थानीमहरूको रातग बनी सडक तनभािण 
गने फहाना फनाई अनभुतत नतरई सभदुामफाट ऩारयत गयेको बनी शेखयकुभाय मादव, हेभफहादयु काकी य 
सत्मनायामण मादवसभेतको तभरेभतो य सॊरग्नताभा डोजय प्रमोग गयी करयफ १० र्करोतभटय फाटो फनाई 
यार्द्सम वनभा यहेका फहभूुल्म सारसभेतका रूखहरू अवैधरूऩभा कटान गयी हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचायजन्म 
कामि गयेको तथ्म तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट स्थार्ऩत बइयहेको कुयाराई स्वीकाय गदै प्रततवादीहरूरे वन 
पडानी गयेको ठहय गयेको छ । प्रततवादीहरूरे वन पडानी गयी तफगो रु.१,०२,९७,८४५।७५ हातन 
नोक्सानी ऩरु् माएको ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै सरािही ख्जल्रा अदारतभा दामय बएको वन भदु्दाभा कामभ गरयएको तफगोराई 
आधाय भानी जनही रु.१,७०,५१४।५० तफगो कामभ गयी प्रततवादीहरू शेखयकुभाय मादव, सत्मनायामण मादव 
य हेभफहादयु काकीराई घटी सजाम गने य अन्म प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी गयेको पैसरा कानूनी 
रूऩभा ररु्ट बई फदयबागी यहेको छ । 

५४. ख्जल्रा यौतहट तेजाऩाकड गा.र्व.स. वडा नॊ. १ स्थामी ठेगाना बई हार ख्जल्रा ऩसाि वीयगॊज 
उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. ३ ख्स्थत नायामणी उऩऺेरीम अस्ऩतार, वीयगॊज, ऩसािभा आठौं तहको भेतडकर 
अतधकृतभा कामियत र्वशनुदेव तसॊहको नातत चन्रदेव तसॊहको छोया वषि- 39 को सयोजकुभाय तसॊह ......... ।  

 भदु्दा : झठुा/नक् करी शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।१२।२३     ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।2।23 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी डा. सयोजकुभाय तसॊहरे भेतडकर अतधकृत ऩदभा तनमखु्ि तरॉदा I.Sc. 

तहको नक् करी एवॊ झठुा शैख्ऺक मोग्मता प्रभाणऩरसभेत ऩेस गयी राब सरु्वधा तरएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, 2059 को दपा 16(१) फभोख्जभको कसयुभा सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
प्रततवादीरे ऩेस गयेको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩरभा य सत्माऩन बई आएको प्रभाणऩरभा केही अॊक फढी बई 
प्राद्ऱाङ्कसम्भ पयक ऩयेको देख्खए ताऩतन प्रततवादीराई MBBS अध्ममन गनि वा अन्म र्वषमभा भातथल्रो मोग्मता 
आजिन गनि सो प्राद्ऱाङ्क ६४२ फाट कुनै फाधा ऩने नदेख्खएको साथै तनजरे सरु्वधा ऩाउने उद्देश्मरे प्रभाणऩर 
हेयपेय गयेको, पेर बएकोराई ऩास गये गयाएको, दोस्रो वा तेस्रो शे्रणीराई प्रथभ शे्रणी फनाएको य नाभ थय 
वतन आददजस्ता र्ववयण झठुा ऩेस गयेको बन्न ेऩरु्द्श हनु आएको नदेख्खएको बनी भागदाफीफाट सपाइ ददन ेगयी 
बएको पैसराका तभतसर हेदाि प्रभाणीकयण र्ववयणभा NOT VERIFIED, marks not matching 642, in 

record बनी सम्ऩूणि र्ववयण भेर खाए ताऩतन कुर प्राद्ऱाङ्क 642 यहेको तय प्रततवादीरे ऩेस गयेको भाकि  
तसटभा कुर प्राद्ऱाङ्क 708 देख्खएकोरे मी प्रभाणऩरहरू एक आऩसभा भेर नखाएकोरे वादी दाफी ऩरु्द्श 
बइयहेको, प्रततवादी स्वमॊरे नै ऩेस गयेको आई.एस्सी.को भाकि तसट सक्करी हो बन्नेसभेत इन्कायी फमानराई ऩरु्द्श 
गनि नसकेकोरे प्रततवादी स्वमॊरे कसयु स्वीकायेको देख्खॉदा प्रततवादीको फमान व्महोयाराई भार आधाय तरई 
तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूको भूल्माॊकन नै नगयी भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई 
फदयबागी यहेको छ । 

५५. गणेश फज्राचामिको नातत धभिफज्र फज्राचामिको छोया ख्जल्रा काठभाडौं कीततिऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ४ 
तसॊहदवुार स्थामी घय बई मातामात व्मवस्था कामािरम वाग्भती एकान्तकुना रतरतऩयुका प्रा.ना.स.ु वषि ५३ का 
सूमिफज्र फज्राचामि ...................................................।  

 भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : 2074।1१।10    ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।2।23  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी प्रा.ना.स.ु सूमिफज्र फज्राचामिरे उजयुी तनवेदकको नाभभा जायी बएको 

म्मादसभेत गखु्ज्रसकेको सवायी चारक अनभुततऩर नवीकयण गयाइददन्छु बनी रु.१५,०००।- घसु/रयसवत 
तरएको ऩखु्ष् ट बएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसयुभा रु.१५,०००।- तफगो, 
तफगोफभोख्जभ जरयवाना य कैद भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीका साथफाट रु.१५,०००।- 
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फयाभद गयेको बनी फयाभदी भचुलु्काभा वादी ऩऺका साऺीरे फयाभद बएको यकभ प्रततवादीराई उजयुवारारे नै 
ददएको य उजयुवारारे सवायी चारक अनभुततऩर नवीकयण गने प्रर्क्रमा अवरम्फन गयेको बन्न े फकऩर, 
उजयुवारा मातामात व्मवस्था कामािरम, एकान्तकुना काठभाडौंको सेवाग्राही नै नदेख्खएको य ऩेस बएको 
तस.तड.फाट उजयुवारारे प्रततवादीराई यकभ ददएकोसभेत नदेख्खएको, उजयुवारारे आयोऩ दाफीराई खण्डन गदै 
Hostile फकऩर गयेको सभेतफाट प्रततवादीरे कामािरमसॉग सम्फख्न्धत काभ गयी घसु फाऩत यकभ तरएको 
बन्नेसभेत दाफी स्थार्ऩत हनुसकेको देख्खएन बन्नेसभेतका आधायहरू तरई सपाइ ददने गयी बएको पैसराका 
सम्फन्धभा तभतसर अध्ममन गदाि तनवेदक म्माद गजु्रकेो सवायी चारक अनभुततऩर नवीकयणका रातग जाॉदा 
कामािरमका प्रार्वतधक नामफ सबु्फा सूमिफज्र फज्राचामिरे रु.१५,०००।- घसु/रयसवत भाग गयेको व्महोयाको 
माभफहादयु ताभाङको उजयुी तनवेदन यहेको, आमोगफाट प्रततवादीराई घसु ददन बनी रु.१५,000।- नगदै 
फझेुको, कीततिऩयु नगयऩातरका, वडा नॊ. ३, फल्खफुाट प्रततवादीरे रगाएको यातो यङ्गको ज्माकेटको फामाॉतपि को 
गोजीफाट रु.१५,०००।- सर्हत उजयुकतािको सवायी चारक अनभुततऩर, कामािरमको अॊग्रजेी छाऩ थान-१, 
Section Officer रेखेको यफय छाऩ य र्वतबन्न व्मख्िका नाउॉको सवायी चारक अनभुततऩरहरूसभेत फयाभद 
बएको, भचुलु्काको योहफयभा प्रततवादीरे सहीछाऩ गयेको, कसयु स्वीकाय गयी आफ्नै हस्ताऺयरे फमान व्महोया 
रेखेको सभेतका आधायहरूराई नजयअन्दाज गदै आत्भतनद्ष आधाय तरई तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूको भूल्माॊकन 
नै नगयी प्रततवादीराई अतबमोग भागदाफीफाट उन्भखु्ि ददन ेगयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको 
छ । 

५६. नायामणप्रसाद शभािकी छोयी वीयेन्रफहादयु भहतकी ऩत् नी नवुाकोट ख्जल्रा खोरगाउॉ घय बई हार भर्हरा तथा 
फारफातरका कामािरम र्वयाटनगय, भोयङभा कामियत (भर्हरा र्वकास अतधकृत) वषि ५६ की गीता भहतसभेत 
२ जना ........................।  

 भदु्दा : सजृनशीर भर्हरा सहकायी बवन तनभािण कामिभा अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।९।१९     ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।2।23 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी गीता भहतरे बवन तनभािणको कामि सम्ऩन्न नहुॉदै 

उऩबोिा सतभततसॉग तभरेभतो गयी झठुा कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन एवॊ तफर बयऩाई तमाय गयी 
रु.११,४०,०००।- बिुानी ददएको कामािरम सहमोगीभापि त रु.४०,०००।- तरई खाई फदतनमतऩूणि कामि 
गयी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु 
गयेकोरे तफगो रु.११,४०,०००।- कामभ गयी सजाम गयी ऩाउन, प्रततवादीहरू उऩबोिा सतभततका अध्मऺ 
फाजी तफ.क., फाजयुी तफ.क. बन्ने फाजऩयुी तफ.क. य कोषाध्मऺ घघुयुी बन्न ेघगुयुी न्मौऩाने सभेतरे कफतुरमत वा 
सम्झौता सतिहरू ऩारना नगयी बवन तनभािणका रातग बिुानी तरएको रु.११,४०,०००।- र्हनातभना गयेकोरे 
तनजहरू उऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) को कसयुभा तफगो रु.११,४०,०००।- कामभ 
गयी सोही ऐनफभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन, प्रततवादीहरू तत्कारीन सहामक इख्न्जतनमय दीऩक योकामा, सव-इ. 
प्रभेरार जैसवार य मऻप्रसाद ढुङ्गानासभेतरे रगत इख्स्टभेट सम्झौता अनसुाय तनभािण कामि गनि नरगाई 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺ फाजी तफ.क. बन्ने फाजऩयुी तफ.क.सॉग इ.दीऩक योकामा य सव इ. प्रभेरार 
जैसवाररे रु.६०/६० हजाय कतभसन भागी खाएको तथा सव-ई.मऻप्रसाद ढुङ्गानारे प्रार्वतधक खचि राग्छ बनी 
रु.१,००,०००।- फखु्झतरएको ऩरु्द्श बएकोरे तनजहरूभध्मे दीऩक योकामा, प्रभेरार जैसवारको हकभा भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन २०५९ को दपा ३ फभोख्जभको कसयु गयेकोभा तफगो रु.६०/६० हजाय कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ३(१) तथा ३(१)(ग) फभोख्जभ सजाम हनु तथा मऻप्रसाद ढुङ्गानाको हकभा तफगो 
रु.१,००,०००।- कामभ गयी सोही ऐनफभोख्जभ सजाम हनु य उि तफगो असरुउऩय गयी ऩाउनसभेतको 
भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा गीता भहत य प्रभेरार जैसवारराई सपाइ ददने गयी पैसरा गदाि 
प्रततवादी गीता भहतरे अनसुन्धानका क्रभभा तथा अदारतभा सभेत ऩूणि इन्काय बई फमान गयेको, बवन 
तनभािणसम्फन्धी नाऩजाॉच गने एवॊ सऩुयीवेऺण गने कामि सहामक सव इख्न्जतनमय दीऩक योकामारे गयी बवन 
तनभािण सम्ऩन्न बएको प्रततवेदनसभेत तनजरे तमाय गयेको य बवन तनभािण सम्ऩन्न तफर बयऩाई अको प्रततवादी 
मऻप्रसाद ढुॊगानारे आपूरे तमाय गयेको बनी अनसुन्धानको क्रभभा फमानभा उल्रेख बएफाट प्रततवादी गीता 
भहतरे उि प्रततवेदन य तफर बयऩाईसभेत तमाय गयेको बन्ने ऩरु्द्श हनु नसकेकोरे तनजरे फदतनमतऩूविक बवन 
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तनभािणको कामि सम्ऩन्न नहुॉदै उऩबोिा सतभततसॉग तभरेभतो गयी रु.११,४०,०००।- र्हनातभना य कामािरम 
सहमोगी नैना जोशीभापि त रु.४०,०००।- रयसवत तरएको बन्न ेसभेतको आयोऩ ऩरु्द्श हनु नसकेको साथै अकाि 
प्रततवादी प्रभेरार जैसवार उि भर्हरा तथा फारफातरका कामािरम, फाजयुाभा तभतत २०६८।९।८ देख्ख तभतत 
२०६९।३।१६ सम्भ कामियत यहेको देख्खॉदा तनज हाख्जय हुॉदा प्रस्ततु भदु्दाको वायदात सम्ऩन्न बइसकेकारे 
हाख्जय हनुअुख्घको कसयुका रातग तनजराई ख्जम्भेवायी ठहर् माई तनजर्वरुर्द् गरयएको वादी नेऩार सयकायको 
अतबमोजन पौजदायी कानूनको भान्म तसर्द्ान्त य प्राकृततक न्मामको तसर्द्ान्तसभेतरे ख्जम्भेवायीऩूणि आधायभा 
गयेको नदेख्खएकोरे आयोऩ दाफी अनरुूऩ तनज प्रततवादी प्रभेरार जैसवाररे कसयु गयेको देख्खन आएन बनी 
पैसरा बएकोभा तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातहरू अध्ममन गयी हेदाि प्रततवादी गीता भहतरे अनसुन्धानका 
क्रभभा य अदारतभा सभेत फमान गदाि भर्हरा तथा फारफातरका कामािरमद्राया साप्ऩाटा गा.र्व.स.भा सॊचातरत 
भर्हरा सहकायी बवन तनभािणभा प्रार्वतधक रयऩोटि, यतनङ तफर, र्पल्ड प्रततवेदन सफैको आधायभा उऩबोिा 
सतभततको खाताभा यकभ जम्भा गने काभ बएको हो । ऩरयख्स्थततवश उि ऺेरभा जान सर्कन, नाऩी र्कताफ 
तथा कामि सम्ऩन्न प्रततवेदनभा प्रार्वतधकरे सही गयेऩतछ भैरे गयेको हो बनी स्ऩद्श खरुाएकोभा गीता भहत सो 
सभमभा कामािरम प्रभखु यहेको य बवन तनभािणसम्फन्धी कामि भाऩदण्ड य सतिफभोख्जभ तनभािण सम्ऩन्न बए 
नबएको सऩुयीवेऺण गने प्रततवेदनहरूभा तनजको सभेत हस्ताऺय बई ऩास हनुे बएकोरे सोको आतधकारयकता 
जाॉच गने य बिुानी आदेश ददने रगामतको सम्ऩूणि ऩदीम दार्मत्व ऩूया नगयी नफझुी यकभ तनकासा तथा 
बिुानी आदेश ददएको तथा उि कामािरमकी तत्कारीन भतुम भर्हरा कामिकताि कभरा भहतयारे बवन 
फनेको छैन यकभ बिुानी नगनुि बनी जानकायी गयाउॉदा गयाउॉदै तनज, प्रार्वतधक य व्मवस्थाऩन सतभततको 
तभरेभतोभा अतनमतभतता बएको बनी फमान गयेको रगामत सहामक प्र.ख्ज.अ. दानफहादयु ऐडीरे ऩेस गयेको 
स्थरगत प्रततवेदन, फमान कागजराई सभथिन गदै गयेको फकऩरसभेतका तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूको फेवास्ता 
गयी आत्भतनद्षरूऩभा गीता भहतराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा य प्रततवादी प्रभेरार जैसवारको हाख्जय 
बएऩतछ ऩतन बवन तनभािण कामि बइयहेको तनजरे उऩबोिा सतभततका अध्मऺफाट यकभ तरई खाएको ऩरु्द्श 
हुॉदाहुॉदै वायदात सम्ऩन्न बइसकेकोरे प्रततवादी हाख्जय हनुअुख्घको कसयुका रातग तनजराई ख्जम्भेवायी ठहर् माई 
तनजर्वरुर्द् गरयएको वादी नेऩार सयकायको अतबमोजन पौजदायी कानूनको भान्म तसर्द्ान्त य प्राकृततक न्मामको 
तसर्द्ान्तसभेतरे ख्जम्भेवायीऩूणि आधायभा अतबमोजन गयेको नदेख्खएको बन्न े जस्ता आत्भतनद्ष आधायहरू तरई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा पौजदायी कानूनको भान्म तसर्द्ान्त र्वऩयीत य कानूनको प्रमोग य व्मातमाभा नै 
ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

५७. फाया ख्जल्रा करैमा न.ऩा. वडा नॊ.१२ याभऩयु फस्ने नयुभहभद अन्सायीको नातत जारभहभद अन्सायीको छोया 
यतनऩयुी गा.र्व.स. सख्चव वषि ५० को आस भहभद अन्सायीसभेत २ जना .....................................। 

 भदु्दा : सयकायी यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी एवॊ भासी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : 2074।10।29     ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।2।23 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा यतनऩयुी गा.र्व.स. फायाका सख्चव आसभहभद अन्सायीरे 

फदतनमतऩूविक नेऩार सयकायको तफगो रु.१३,८३,५००।- फयाफयको सम्ऩख्त्त र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ अन्तगितको कसयु गयेकोरे रु.१३,८३,५००।- तफगो कामभ 
गयी सोही ऐनफभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु र्हनातभना गयेको तफगो असरुउऩय गयी ऩाउन तथा प्रततवादी 
भेघपु्रसाद जमसवारराई सोही कसयुभा सोही दपाफभोख्जभ तनजरे र्हनातभना गयेको रु.४,८३,५००।- तफगो 
कामभ गयी जरयवाना य कैद सजाम हनु तफगो असरुउऩय गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
आस भहभद अन्सायीरे रु.४,८३,५००।- भार र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ठहय गयी तनजफाट तफगो असरु 
गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१)(घ) फभोख्जभ ६ भर्हना कैद तथा भेघपु्रसाद जमसवाररे 
आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउन ेठहय गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गयी हेदाि आस भहभद अन्सायीरे 
गा.र्व.स.को कोष खचि गदाि आददफासी जनजाततको कामिक्रभरगामत कामिक्रभहरूका रातग जम्भा 
रु.३,०६,०००।-, र्वष्णपु्रसाद ढुॊगानासभेतराई नगयऩातरकाको काभका रातग स्थानीम र्वकास भन्रारमभा 
डेतरगेसन गएको बनी भ्रभण खचि रेख्खएको बयऩाईभा सभेत सम्फख्न्धत व्मख्िहरूको सहीछाऩ य दस्तखत 
नगयाई भ्रभण खचि गयेको सविदरीम सॊमन्रका प्रतततनतधहरूको उऩख्स्थतत य यकभ फझेुको बयऩाईभा सहीछाऩ य 
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दस्तखत नै नगयाई फैठक बत्ता बनी खचिसभेत कुर जम्भा रु.१३,८३,५००।- आसभहभद अन्सायीरे 
र्हनातभना गयी भासेको तभतसर साभेर प्रभाणहरूरे स्ऩद्श ऩायेको अवस्था र्वद्यभान हुॉदाहुॉदै उि प्रभाणको कुनै 
भूल्माॊकन नगयी दाफीबन्दा कभ तफगो र्हनातभना गयेको ठहय गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि देख्खनकुा 
साथै प्रततवादी भेघपु्रसाद जैसवारको सॊमिु दस्तखतफाट खाता सॊचारन बएको य दवैुको सहभतत तफना यकभ 
तनकारेय खचि गनि सक्न ेअवस्थासभेत नयहनेतपि  कुनै ध्मान नददई एउटै कामि गयी भ्रद्शाचाय गने एक जना 
प्रततवादीराई ठहय गने तय अकाि प्रततवादीराई सपाइ ददन ेगयी बएको उि पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी 
यहेको छ । 

५८. तसयाहा ख्जल्रा तसयाहा न.ऩा. वडा नॊ. ४ भर्हस्वथा घय बई हार का.ख्ज.का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ८ ऩशऩुतत फस्ने 
नेरप्रसाद आचामिको नातत गोऩीयाभ आचामिको छोया वषि ५४ को नेऩार टेतरकभ काठभाडौंका वरयद्ष प्रार्वतधक 
अतधकृत अतनरकुभाय आचामिसभेत २ जना ........................................................................। 

 भदु्दा : गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।११।२९     ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।2।29  
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा तनज प्रततवादी अतनरकुभाय आचामिको वास्तर्वक आम्दानीको स्रोत 

बनेकै नेऩार टेतरकभको तरफ बत्ता, र्वतबन्न फैंक तथा र्वत्तीम सॊस्थाहरूफाट तरएको ऋण साऩटी नै भतुम 
आम बएको हुॉदा तनजको प्रततवेदन अवतधको कुर आम रु.१,१६,७१,६२२।१४ बन्दा कुर व्मम 
रु.१,९५,७९,७९८।१७ देख्खएकोभा रु.७९,०८,१७६।०३ यकभ आम्दानीबन्दा खचि फढी बएको 
देख्खॊएकोरे कानूनफभोख्जभ तनजरे ऩेस गयेको सम्ऩख्त्त र्ववयण अतभल्दो तथा अस्वाबार्वक देख्खन आई सम्ऩख्त्तको 
स्रोत तनजरे प्रभाख्णत गनि नसकेकोरे गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयेको ऩरु्द्श बई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा २० फभोख्जभ रु.७९,०८,१७६।०३ तफगो कामभ गयी सजाम हनु तनजको नाभभा यहेको जग्गाभा 
फनेको आधा घयसभेत सोही ऐनफभोख्जभ जपत हनुका साथै सोही यकभफाट श्रीभती शोबाकुभायी आचामिको 
नाभभा खरयद गयी सोही जग्गाको घयसभेत सोही ऐनफभोख्जभ जपत हनुसभेत भागदाफी आयोऩऩर दामय 
गरयएकोभा प्रततवादीको व्ममबन्दा आम करयफ ४ राखबन्दा फढी हनुे देख्खन आएकोरे जीवनस्तय अतभल्दो य 
अस्वाबार्वक प्रकृततको बन्न ेदेख्खन नआएको, व्मख्िरे घय फनाउॉदा सयकायी ठेक्काऩट्टा जस्तो Overhead Cost 
१५ प्रततशत य ठेक्का कय फाऩत ५ प्रततशत नराग्ने हुॉदा जम्भा खचिको २० प्रततशत छुट ददन उऩमिु हनुे 
बनी सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत कानूनी तसर्द्ान्तफभोख्जभ प्रततवादीको घय तनभािणभा देखाइएको खचिको 
यकभभा २० प्रततशत घटाउॉदा जम्भा खचि रु.१,७६,६४,४२९।९० भार व्मम बएको देख्खमो बन्न ेसभेतका 
आधायहरू तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने बएको पैसराको सम्फन्धभा तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातहरू 
अध्ममन गयी हेदाि कुर रु.१५,८१,९०६।४१ खचि बएको तय आम्दानीतपि  हेदाि तरफ बत्ताफाऩत प्राद्ऱ 
रु.१,२३,९७१।३७ भार देख्खएकोरे कुर आम्दानीभा कुर खचि कट्टा गदाि रु.१४,५७,९३५।०४ फयाफयको 
फढी खचि बएको स्रोतका सम्फन्धभा तनजहरू दवैु जनारे अनसुन्धानका क्रभभा फमान गदाि साथीबाइ तथा 
इद्शतभरहरूसॉग सयसाऩट तरई जग्गा खरयद तथा घय तनभािण गयेको य सो सम्फन्धी प्रभाण आपूसॉग नबएको 
बनी उल्रेख गयेफाट तनजरे सोको स्रोत खरुाउन नसकेको हुॉदा जग्गा खरयददेख्ख घय तनभािणसम्भको कामि 
गैयकानूनी तवयफाट आमआजिन गयी यकभको स्रोत खलु्न नसकेको तथ्म अनसुन्धानको क्रभभा गरयएको 
प्रततवादीको सम्ऩख्त्तको आम तथा व्मम र्ववयणको र्वद्ऴषेणफाट तनर्विवाद रूऩभा ऩरु्द्श बएकोभा उख्ल्रख्खत 
प्रभाणहरूको र्वद्ऴषेण नगयी प्रततवादीको जीवनस्तय अतभल्दो य अस्वाबार्वक प्रकृततको बन्न ेदेख्खन नआएको बन्ने 
जस्ता आत्भतनद्ष आधायहीन आधायहरू तरई भ्रद्शाचाय जस्तो गम्बीय अऩयाधको गाम्बीमिताराई नजयअन्दाज गयी 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा भ्रद्शाचाय ऐन, २०५९ को दपा २० को कानूनी व्मवस्था तथा कानूनको भान्म 
तसर्द्ान्त र्वऩयीत बई ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी यहेको छ। 

५९. ढारु थारूको नातत वेझरुार चौधयीको छोया याप् ती अ चर दाङ ख्जल्रा ऩ चकुरे गा.र्व.स. वडा नॊ. 4 चौऩायी 
फस्ने वषि 36 को फरु्र्द्याभ चौधयीसभेत ४ जना ..................................................................।  

 भदु्दा : र्वद्यारम बवन तनभािणभा अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको।  
 पैसरा तभतत : 2074।12।25      ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।6 
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 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ फदुियाभ 
चौधयी, प्र.अ.वासदेुव भल्र, रेखाऩार दरफहादयु वरीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
८(१)(ख)(ग) य (ङ) को कसयु गयेकोरे सोही ऐनफभोख्जभ कसयुको भाराअनसुाय कैद य तफगो 
रु.८,८२,०६२।६५ जरयवाना गयी तफगो असरुउऩय हनु तनभािण सतभततका अध्मऺ कुरफहादयु घतॉरे सोही 
ऐनको दपा ८(४) को कसयु गयेकोरे सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ कसयुको भाराअनसुाय कैद य तफगो 
रु.८,८२,०६२।६५ जरयवाना गयी तफगो असरुउऩय गयी जपत हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय 
गरयएकोभा प्रततवादीहरूको इन्कायी फमान य तनजहरूका तपि फाट उऩख्स्थत साऺीहरूरे फमानको सभथिन गयी 
फकऩर गयेको, र्वतबन्न प्रततवेदन तथा तभतसर साभेर यहेको पोटोसर्हतको र्ववयणफाट बवन तनभािण गये 
गयाएकोभा र्ववाद नबएको, डण्डी सानो याखेकोरे बवनको गणुस्तयभा असय ऩयेको, रागत इख्स्टभेटभा उल्रेख 
बएबन्दा फढी तफरको बिुानी ददएको बन्न े जस्तो कुया ऩतन नदेख्खने बन्दै सयस्वती उच्च भा.र्व.को बवन 
तनभािण गदाि हातन नोक्सानी गयी आयोऩ दाफीफभोख्जभको कसयु गयेको वस्ततुनद्ष प्रभाणफाट ऩरु्द्श हनु नसकेकारे 
सपाइ ऩाउन े गयी पैसरा बएकोभा तभतसर अध्ममन गयी हेदाि अतबबावक बेराफाट बवन तनभािणभा बएको 
अतनमतभतताको छानतफन सतभततरे इख्स्टभेट अनसुायका साभान प्रमोग नगयी तसभेन्ट खरयद, ढुवानीको झठुा 
बयऩाई, रेफयको धेयै ज्मारारगामत रु.३,२२,४५४।५४ फयाफयको यकभ र्हनातभना गयेको बनी प्रततवेदनभा 
उल्रेख गयेको । ख्जल्रा प्रार्वतधक कामािरम, दाङको छानतफन प्रततवेदनभा २५ एभ.एभ.को छडको तफर ऩेस 
बएको तय २५ एभ.एभ.को छड प्रमोग बएको नदेख्खएको तफर अनसुायको तनभािण साभग्री प्रमोग बएको 
नदेख्खएको बन्न ेव्महोया उल्रेख बएको, इख्न्जतनमय सम्ऩत न्मौऩानेको प्रततवेदनभा बवनको गाह्रोको चौडाइ ९" 
हनुऩुनेभा ४" भोटो भार ऩाइएको, बर् माङभा प् रास्टय य येतरङ रगाउने कामि नबएको, रागत इख्स्टभेट अनसुाय 
हारसम्भ बएको काभको भूल्म रु.33,55,772।38 भार यहेको तथा बवन तनभािण सतभततका अध्मऺरे 
गयेको काभको भूल्म रु.17,03,937।35 यहेको बन्नेसभेत व्महोया उल्रेख बएको य अदारतभा सभेत उि 
कुयाराई ऩरु्द्श गदै फकऩर गयेको देख्खन आएफाट प्रततवादीहरूरे रु.८,८२,०६२।६५ र्हनातभना गयेको तथ्म 
सफदु प्रभाणहरूफाट ऩखु्ष् ट हनु आएको देख्खॉदादेख्खॉदै सपाइ ददने गयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि बई 
फदयबागी यहेको छ । 

६०. गॊगाधय शभािको नातत उभाकान्त शभािको छोया ख्जल्रा कास्की सल्मान गा.र्व.स., वडा नॊ. ६ स्थामी घय बई 
हार ख्जल्रा काठभाडौं टोखा नगयऩातरका वडा नॊ. ९, धाऩासी फस्ने सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण र्वबाग 
तडतबजन कामािरम सखेुतका तत्कारीन तडतबजन प्रभखु वषि ५७ का र्वष्णपु्रसाद शभािसभेत ५ जना ..........।  

 भदु्दा : सम्झौता तथा भाऩदण्डर्वऩयीत बवन तनभािण कामि गयी गयाई यकभ बिुानी तरन ेददन ेकामि गयी भ्रष् टाचाय 
गयेको। 

 पैसरा तभतत : 2074।11।30      ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।4 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : गटुु स्वास्थ्म चौकी, सखेुतको बवन तनभािण कामि कन्िाक् टय भैनाचरुी-सरुुची 

जे.बी., सव-कन्िाक्टय भजदयु कन्िक्सनसॉग सम्झौता गयी तनभािण बइयहेकोभा ठेकेदायरे तनधािरयत सति य 
भाऩदण्डर्वऩयीतको तनभािण कामिराई सति तथा भाऩदण्डफभोख्जभ बएको बनी प्रभाख्णत गने गयाउने य नगये 
नबएको काभको झठुा तफर बयऩाई ऩेस गयी गयाई ऩर्हरो यतनङ तफरको भूल्म अतबवरृ्र्द् कयसर्हत 
रु.३०,४७,२७४।६२ बिुानी गने गयाउने कामिभा सॊरग्न र्वष्णपु्रसाद शभाि, तरुायाभ ततवायी, शख्शन्र ख्घतभये, 
भनोजकुभाय मादवरे भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) को खण्ड (ग) य (ङ) फभोख्जभको कसयु 
गयेको हुॉदा तनजहरूराई रु.२६,९६,७०३।२० जनही तफगो कामभ सोही ऐनको दपा ८(१) फभोख्जभ 
जरयवाना, तफगो असरुउऩय य कसयुको भाराअनसुाय कैद सजाम हनु तनभािण व्मवसामी याजर्वन्र प्रताऩ 
साऩकोटारे सम्झौताभा तनधािरयत सति य भाऩदण्डर्वऩयीत तनभािण कामि गने गयाउन े य नगयेको काभसभेतको 
झठुा तफर बयऩाईको रु.२६,९६,७०३।२० तफगो कामभ सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ कैद, 
तफगोफभोख्जभ जरयवाना य तफगो असरुउऩय गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादी 
र्वष्णपु्रसाद शभािरे इन्कायी फमान गयेको, प्रार्वतधकहरूको प्रततवेदन एवॊ तफरको आधायभा बिुानीका रातग 
स्वीकृततसम्भ ददने कामि गयेफाट तनजको फदतनमत यहेबएको भान्न तभल्न ेअवस्था नदेख्खएको, प्रततवादी तरुायाभ 
ततवायीरे तडजाइन इख्स्टभेट अनसुाय बए नबएकोफाये आफ्नो ख्जम्भेवायीतबर नऩने बएकोरे दोष नयहेको बनी 
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इन्कायी फमान गयेको, सम्झौता एवॊ भाऩदण्डफभोख्जभ बवन तनभािण बएको हो वा होइन बन्ने र्वषमभा तनयीऺण 
एवॊ ऩयीऺणको दार्मत्व यहेको भान्न सर्कने अवस्था यहे बएको नदेख्खएको, नफनेको तफभको तफर बयऩाई तमाय 
गने कामिभा स्ऩद्श रूऩभा सहभतत, सहबातगता य सॊरग्नता यहे बएको अवस्था प्रभाख्णत नबइकन सजाम गनुि 
बनेको पौजदायी न्मामको भूरभन्रभातथ प्रहाय गनुि सयह हनु जाने, शख्शन्र ख्घतभये य भनोजकुभाय मादवरे 
पाउण्डेसनभा तफभ फनाएको देखाई रु.२,५५,४०८।४१ प्रथभ यतनङ तफरभा सभावेश गयी फदतनमतका साथ 
फढी यकभको तफर बयऩाई फनाई तसपारयस गयी ख्जम्भेवायी य ओहदाको भमािदार्वऩयीत गैयकानूनी रूऩभा नेऩार 
सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खएको, प्रततवादी याजर्वन्र प्रताऩ साऩकोटारे बवन तनभािण गनुिऩदाि 
याख्नऩुने पाउण्डेसन तफभ नै नयाखी सो फाऩत प्रथभ यतनङ तफरभा यकभ सभावेश गने गयाउने कामि गयेफाट 
तनजको फदतनमत नयहेको भान्न सर्कने अवस्था देख्खन नआएको, तफगोको हातन नोक्सानी सम्फन्धभा आयोऩ 
दाफीभा Foundation Beam नयाखी बवन तनभािण गयेको बन्नेफाहेक अरू तनभािण कामि मो मस्तो नफनाएकोरे 
हातन नोक्सानी मतत बएको वा बवन नै काभ नराग्ने अवस्थाभा यहेको छ बनी प्रस्ट दाफी तरन नसकेफाट 
वास्तर्वक हातन नोक्सानी बएको Foundation Beam फाऩतको रु.२,५५,४०८।४१ भार देख्खएको हुॉदा सोही 
यकभ नै तफगो कामभ गनुिऩने देख्खई आयोऩ दाफीफभोख्जभ रु.२६,९६,७०३।२० तफगो कामभ गनि न्मामोख्चत 
देख्खन नआएकोभा तफगो रु.२,५५,४०८।४१ याजस्व दाख्खरा बइसकेको देख्खॊदा तफगो जपत गरययहन ुनऩने 
बनी प्रततवादीहरू शख्शन्र ख्घतभये, भनोजकुभाय मादवराई भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) को 
खण्ड (ग) य (ङ) फभोख्जभको कसयुभा दपा ८(१) फभोख्जभ जनही ३ भर्हना कैद य रु.२,५५,४०८।४१ 
जरयवाना हनुे य याजर्वन्र प्रताऩ साऩकोटाराई भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोख्जभ तफगो 
रु.२,५५,४०८।४१ कामभ गयी ३ भर्हना कैद य तफगो रु.२,५५,४०८।४१ जरयवाना ठहय बएको तय 
प्रततवादी र्वष्णपु्रसाद शभाि य तरुायाभ ततवायीराई तफगो भागदाफी कभ ठहने गयी आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददने 
पैसराभा तभतसर अध्ममन गयी हेदाि बिुानीको तसपारयस गने तरुायाभ ततवायी, तफर स्वीकृत गयी बिुानी गने 
र्वष्णपु्रसाद शभािरे आपूखसुी भनातसव कायण तफना तनधािरयत सति य भाऩदण्डर्वऩयीत Foundation Beam सभेत 
नयाखी बवन तनभािण गयी गयाई झठुा तफर बयऩाई फनाई ऩेस गयी गयाई बिुानी तरनेददन ेकामि गयी गयाई 
फदतनमतऩूणि कामि गयेको ऩखु्ष् ट हनु आएको तथ्म तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातहरूफाट ऩखु्ष् ट बएकोभा 
प्रततवादीहरू शख्शन्र ख्घतभयेसभेतराई भागदाफीबन्दा कभ तफगो ठहय, केही प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी 
बएको पैसराभा प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नहनुकुा साथै पौजदायी कानूनका स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता य 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को कानूनी व्मवस्थार्वऩयीत बई उि पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको  
छ । 

६१. भघवीय साहको नातत फरदेव साहको छोया भहोत्तयी ख्जल्रा तसस्वाकहैमा वडा नॊ. ७ घय बई हार सरािही 
भरॊगवा न.ऩा. वडा नॊ. ४ फस्ने ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम सरािहीभा सव-इख्ञ्जतनमय ऩदभा कामियत 
वषि ५१ को याभफाफ ुसाह ..........................................................................................। 

 भदु्दा : भ्रद्शाचाय (घसु/रयसवत) । 
 पैसरा तभतत : 2074।12।15      ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।10 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी याभफाफ ु साहरे फाॉकेखोरा नदी तनमन्रण सतभततको तनभािण कामिको 

यकभ बिुानी ददने क्रभभा सेवाग्राही एकर्वक्रभ थाऩासॉग रु.२०,०००।- घसु/रयसवत तरएको ऩरु्द्श बएकोरे 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) फभोख्जभ रु.२०,०००।- तफगो कामभ गयी सजाम हनु 
भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा अदारतको आदेशानसुाय ऩेस बएको तस.तड. रेखफर्द् गरयएको 
कागज व्महोयाभा प्रततवादी य उजयुकतािफीच यकभ रेनदेनका सम्फन्धभा केही कुया उल्रेख बएको ऩाइएन, 
उजयुकताि एकर्वक्रभ थाऩारे आफ्नो खल्तीभा यकभ याखी ददएको य त्मसैफखत अख्ततमायको टोरीरे यकभ 
ख्झक्न य गन्न रगाई तबतडमो तमाय गयेको बनी याभफाफ ुसाहरे फमान व्महोया रेखाएको, भौकाको तस.तड.को 
व्महोयाफाट प्रततवादीरे उजयुीकतािफाट रु.20,000।- भाग गयेको य स्वेच्छाऩूविक तरएको बन्न ेबनाइ खख्ण्डत 
बएको एवॊ उजयुीकतािसॉग सम्फख्न्धत काभ प्रततवादीकातपि फाट सम्ऩन्न गयी रेखा शाखाफाट चेक फनाएय बिुानी 
तरने काभसम्भ फाॉकी यहेको अवस्था हुॉदा काभभा र्ढरा गयेय यकभ भागेको कुया र्वद्वासरामक देख्खएन बन्न े
सभेतको आधाय तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गयी हेदाि याभफाफ ुसाहरे 
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अख्न्तभ बिुानी तरन े क्रभभा रु.२०,०००।- रयसवत/घसु भाग गयेकारे कायफाही गयी ऩाउॉ बन्नेसभेत 
व्महोयाको एकर्वक्रभ थाऩाको उजयुी अनसुाय आमोगरे रयसवत/घसु ददने प्रमोजनका रातग रु.२०,०००।- 
उऩरब्ध गयाएको, आमोगफाट खर्टएको टोरीफाट प्रततवादीको कामिकऺतबर शयीय खानतरासी गदाि तनजको 
ऩाइन्टको फामाॉ खल्तीफाट उजयुीकतािफाट फखु्झतरएका रु.२०,०००।- का नोट फयाभद बएको बन्नेसभेत 
व्महोयाको खानतरासी/फयाभदी भचुलु्काभा प्रततवादीरे सहीछाऩ गयेको य उजयुवारा एकर्वक्रभ थाऩारे उि 
यकभ भराई ददएका हनु ्बनी आफ्नो साथफाट फयाभद बएको यकभ घसु फाऩत तरएको ठीक साॉचो हो बनी 
फमानसभेत गयेको । भ कामािरमभा ऩगु्दा याभफाफ ुसाहराई गोजीको सफै ऩैसा तनकाल्न बतनमो, उहाॉरे ऩैसा 
तनकाल्न ु बएऩतछ ऩैसाको पोटोकऩी य तनकातरएको ऩैसा एउटै नम्फय बएको ऩाइएको बन्नेसभेत व्महोयाको 
स्थानीम र्वकास अतधकायी याभप्रसाद वाग्रेरे गयेको कागज, फयाभदी भचुलु्का, प्रततवादीको सातफती फमान, 
तनवेदकको फकऩरसभेतराई प्रभाणको रूऩभा नतरई प्रततवावादीरे अदारतभा गयेको झठुा फमानराई आधाय 
तरई बएको पैसरा खण्डनीम बई ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

६२. ख्जल्रा सद्ऱयी सातफक भोहनऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ हार शम्बनुाथ नगयऩातरका ५ भोहनऩयु फस्ने बोज 
चौधयीको नातत दशन चौधयीको छोया यार्द्सम आवास कम्ऩनी तर.का तत्कारीन भहाप्रफन्धक वषि ५५ को 
कृष्णदेव चौधयीसभेत १४ जना ..............................................................................................। 

 भदु्दा : यार्द्सम आवास कम्ऩनी तर.(साविजतनक सॊस्था) राई हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : 2074।10।8         ऩनुयावेदन दताि तभतत २०७5।३।10 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : यार्द्सम आवास कम्ऩनी तरतभटेडको नाउॉभा नवरऩयासी, दाउन्नेदेवी गा.र्व.स. 

फदिघाट-तरवेणी जाने ऩक्की फाटोको छेउभा यहेको दाउन्नेदेवी गा.र्व.स. ९(घ) को र्क.नॊ. ११ य १२ को जग्गा 
हातन नोक्सानी ऩरु् माई तफक्रीको तनणिम गने नयेश चौधयी, नागदे्वयप्रसाद चौधयी य यत्नफहादयु थाऩा, उभेशप्रसाद 
साह, हरयकृष्ण ख्घतभये तथा खडानन्द ततवायीरे जग्गाको जोतबोगकताि सम्फन्धभा स्थरगत सजितभन कामािरमभै 
तमाय गयेको, र्वष्णपु्रसाद अमािररे स्थरगत सजितभन नगयी तसपारयस तमाय गयेको य केशव ततवायीरे नक्करी 
जोतबोगकताि तसपारयस गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेकोरे तफगो 
रु.६८,५१,०००।- य तफगो असरुउऩय गयी सोही ऐनफभोख्जभ हदैसम्भको सजाम हनु तथा नक्करी 
जोतबोगकताि याभवृऺ केवट य शोबाकय बसुाररे सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ तफगो रु.६८,५१,०००।- 
कामभ गयी सजामको भागदाफीका साथै ऐ र्क.नॊ. ५८ य ६७ का जग्गा तफक्रीभा सॊरग्न कृष्णदेव चौधयी, 
नागेद्वयप्रसाद चौधयी य यत्नफहादयु थाऩा, नायामणप्रसाद ख्घतभयेरे नक्करी जोतबोगकताि खडा गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेकोरे तफगो रु.८३,६०,०००।- कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा १७ फभोख्जभ तफगो असरुउऩय गयी सजाम हनु य नक्करी जोतबोगकतािहरू र्कॊ कयप्रसाद दवेु य 
अशोककुभाय चौधयीरे दपा ८(४) फभोख्जभको कसयुभा तफगो रु.८३,६०,०००।- कामभ गयी सजाम गयी 
ऩाउन साथै नयेश चौधयी य कृष्णदेव चौधयीको हकभा थऩ सजाम हनुसभेत आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
उजयुीको दाफीभा उल्रेख बए जस्तो हातन नोक्सानी ऩरु् माउने कामि गये नगयेको सम्फन्धभा स्वतन्र रूऩभा 
सत्मतथ्म ऩत्ता रगाउने उद्दशे् मरे गदठत छानतफन कतभटीरे सफै कोणफाट अध्ममन गयेय प्रततवेदन ऩेस नगयेको, 
वादी ऩऺरे सो प्रततवेदनका भातनसहरूराई साऺीको रूऩभा अदारतभा उऩख्स्थत गयाउन नसकेको, र्ववाददत 
र्कत्ता जग्गाहरू खोराको र्कनायभा यहेको य जग्गाभातथ हाइटेन्सन तफजरुीको ताय यहेको रगामतका 
प्रततवादीहरूरे अदारतभा गयेको फकऩरिाया वादी कथन खख्ण्डत हनु आएको, र्ववाददत जग्गाहरू अब्फर 
दजािका जग्गाहरू बएको ऩरु्द्श हनु नसकेको य गणुस्तय नबएको अवस्थाभा फढी भूल्मभा तरराभ गनि सर्कन्थ्मो 
बनी अनभुान गनुि काल्ऩतनक हनुे य वास्तर्वक भूल्मबन्दा कभ भूल्मभा तफक्री गये बनी दाफी गदैभा 
प्रततवादीहरूरे राऩयफाहीऩूविक कामि गयेका तथए बनी भान्न तभल्ने नदेख्खने, कभ भूल्मभा तफक्री गदाि के कस्तो 
व्मख्िगत राब प्राद्ऱ गये वा के कस्तो फदतनमत यहेको तथमो बन्न ेसम्फन्धभा आयोऩऩर भौन यहेको बनी सपाइ 
ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गयी हेदाि दाउन्नदेेवी गा.र्व.स. वडा नॊ. 9(घ) र्क.नॊ. 11, 12, 
58 य 67 को जग्गाको सातफक नक्सा य र्पल्डफकुभा जोताहाको भहरभा जॊगरऩतॉ जतनएको य कैर्पमत 
भहरभा श्री ५ को सयकायको नाभभा दताि बएको नाऩी कामािरम नवरऩयासीको ऩरफाट देख्खएको उि जग्गा 
दाफी गनि साविजतनक सूचना प्रकाख्शत बएकोभा कसैको हकदाफी नऩयेको, शोबाकय बसुार, याभवृऺ  केवट, 
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अशोककुभाय चौधयी य र्कॊ कयप्रसाद दवेुको जोतबोग यहेको झठुा प्रभाणफाट जग्गा तफक्री गयेको भौकाभा 
फखु्झएका व्मख्िहरूको कागज व्महोयाफाट देख्खएकोभा सयकायी सम्ऩख्त्त र्हनातभना गने तनज प्रततवादीहरूको 
कसयुको सम्फन्धभा भौकाभा कागज गरयददने साऺीहरूराई अ.फ. 115 नॊ. फभोख्जभ फखु्झन ु आवश्मक 
देख्खएकोभा सो प्रर्क्रमा सभेतराई अनदेखा गयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददएकोभा प्रततवादीहरूरे तफक्री गयेको 
उख्ल्रख्खत जग्गाको सम्फन्धभा अतनर फढुाथोकीको सॊमोजकत्वको छानतफन सतभततरे ऩेस गयेको प्रततवेदनभा 
कम्ऩनीरे प्रर्क्रमा ऩूया गयी आफ्नो नाउॉभा जग्गाधनी दताि प्रभाण ऩजुाि प्राद्ऱ गयेकोभा नक्करी जोतबोग खडा गयी 
कभ भूल्मभा जग्गा तफक्री गयेको फदतनमतऩूणि देख्खॉदादेख्खॉदै सपाइ ददएको, सञ्चारक सतभततको तनणिम तफना 
तनणिम बएको बनी तफक्री गनि स्वीकृतत गयेको, मोजना कामािरम नवरऩयासीफाट आतथिक वषि 2067/68 को 
वार्षिक कामिक्रभ तजुिभा गदाि उि जग्गा सम्माई व्मवस्थाऩन गनि केन्रीम कामािरमभा तसपारयस गयेकोसभेत 
व्महोया प्रततवेदनराई पैसरारे अनदेखा गनि तभल्ने होइन । प्रततवेदकभध्मेका अतनरफहादयु फढुाथोकी स्वमॊरे 
अदारतसभऺ प्रततवेदन व्महोया ऩरु्द्श गरयददएकोभा प्रभाण ऐन, 2031 को दपा १८ य २० फभोख्जभ 
प्रततवेदनराई प्रभाणभा तरइनऩुनेभा प्रततवेदनभातथ नै पैसरारे भनोगत प्रद्लहरू तसजिना गयी सपाइ ददएको 
पैसरा ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी यहेको छ । 

६३. देवीप्रसाद बट्टयाईको नातत तथयरार बट्टयाईको छोया ख्जल्रा रूऩन्देही तसद्राथिनगय नगयऩातरका वडा नॊ.८ स्थामी 
ठेगाना बई हार ख्जल्रा ऩाल्ऩा जठुाऩौवा गाउॉ र्वकास सतभततका गा.र्व.स. सख्चव वषि ५६ को शातरकयाभ 
बट्टयाई ......................................................................................................। 

 भदु्दा : साभाख्जक सयुऺा बत्ता र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : २०७४।१२।१९      ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।18 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी शातरकयाभ बट्टयाईरे रूऩन्देही भानऩकडी गा.र्व.स.को कामािरमभा 

गा.र्व.स. सख्चवको हैतसमतभा कामियत यहॉदा तनजकै कामिकारभा भतृ्मदुताि प्रभाणऩर जायी गरयसकेका भतृकहरू 
नन्दप्रसाद थारुसभेतको नाभ साभाख्जक सयुऺा बत्ता रगत यख्जद्शयभा ऩनु: सायी गरत र्ववयण तमाय गयी 
भतृकहरूको नाभभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता तनकासा गयी सो यकभ आपैं रे फझुी खाई भासी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेकोरे तफगो रु.१,०२,५००।- कामभ गयी जरयवाना एवॊ 
सजाम हनु य र्हनातभना गयेको तफगो यकभ असरुउऩय हनुका साथै सोही ऐनको दपा ९ य दपा १२ फभोख्जभ 
थऩ सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादी शातरकयाभ बट्टयाईराई सोही ऐनको दपा 
३ य ३(१)(घ) फभोख्जभ ६ भर्हना कैद, दपा ९ फभोख्जभ ३ भर्हना कैद य रु.१०,०००।- जरयवाना हनुे य 
तफगो दाख्खरा बइसकेको हुॉदा बयाइयहन ु नऩने गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गयी हेदाि भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुको हकभा सोही ऐनको दपा ३ य ३(१)(घ) फभोख्जभ सजाम 
हनु भागदाफी तरइएकोभा प्रततवादी शातरकयाभ बट्टयाईराई ६ भर्हना कैद सजाम भार गयी तफगोफभोख्जभ 
जरयवाना नगने गयी बएको हदसम्भको पैसरा कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि साथै सरुवा बई जाॉदा साभाख्जक सयुऺा 
बत्ता र्वतयण गयेका बयऩाई कागजातहरू फयफझुायथ नगयी फदतनमतऩूविक आपूर्वरुर्द्का प्रभाणहरूसभेत रोऩ 
गयाउन ेकामि गयेको सम्फन्धभा भागदाफीफभोख्जभको कसयु ठहय हनुे, नहनुेतपि  नफोरी बएको उि पैसरा 
कानूनी रूऩभा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

६४. तसयहा ख्जल्रा तेनवुाऩट्टी गा.र्व.स. वडा नॊ. २ हार ऐ वरयमायऩट्टी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ४ तेनवुाऩट्टी टोर 
स्थामी ठेगाना बएका ऩयभेद्वय मादवको नातत याभनायामण मादवको छोया सेक्टय वन कामािरम भैनाऩोखय 
फददिमाभा कामियत वषि ४३ को पयेद्शय ख्शवकुभाय मादव ..............................................। 

 भदु्दा : घसु रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : 2075।1।13     ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।19 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी ख्शवकुभाय मादवरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को 

कसयु गयेको देख्खएकोरे तनजराई तफगो रु.७०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(क) 
फभोख्जभ जरयवाना य कैदको सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीरे घसु तरनेखाने 
प्रमोजनका रातग तनवेदकफाट यकभ तरएको, चन्रेद्वय तसॊहराई घसु रयसवत फाऩत तनवेदकरे यकभ ददन बनेको 
बन्न ेजानकायीसर्हत यकभ फझेुको बन्ने ऩरु्द्श नबएको, फयाभद बएको बतनएको यकभ तनवेदकरे तनजराई ददएको 
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हो वा तनजकी श्रीभतीराई ददएको हो सो कुया ऩतन तनर्विवाद रूऩभा ऩरु्द्श हनु नसकेको य भदु्दाको अनसुन्धान 
प्रायम्ब हुॉदाका फखत सॊकतरत सफदु प्रभाणको अततरयि अदारतफाट फखु्झएका प्रभाणफाटसभेत प्रततवादीरे घसु 
रयसवतफाऩत तनवेदकसॉग यकभ तरएखाएको बन्न ेकसयु शॊकायर्हत तवयफाट ऩरु्द्श हनु सकेको नदेख्खॉदा कसयु 
गयेको देख्खन आएन । फयाभद बएको रु.७०००।- प्रततवादी ख्शवकुभाय मादवकी श्रीभतीको कारो ब्मागफाट 
फयाभद बएको बन्ने कुयाभा र्ववाद नबए ऩतन फब्र ु कफतडमारे आमोगभा कागज तथा अदारतभा फकऩर 
गदािसभेत उि यकभ चन्रेद्वय तसॊहराई ददनका रातग ददएको बनी रेखाएकोभा चन्रेद्वय तसॊह उऩय अतबमोजन 
नै नगरयएको य वायदात तभततऩूवि नै प्रततवादी सरुवा बइसकेको देख्खॉदा तनजरे आयोऩ दाफीफभोख्जभको कसयु 
गयेको बन्न ेवस्ततुनद्ष प्रभाणफाट ऩरु्द्श हनु नसकेकोरे प्रततवादीरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने ठहछि बन्ने 
पैसराका सम्फन्धभा तभतसर अध्ममन गयी हेदाि ख्शवकुभाय मादवसभेतरे काठभा टाॉचा तनशाना रगाउन घसु 
रयसवत यकभ भाग गयेकोरे फब्र ु कफतडमाको तनवेदनको आधायभा आमोगको कामािरम कोहरऩयुफाट 
रु.७०००।- यकभ उऩरब्ध गयाइएकोभा सेक्टय वन कामािरम भैनाऩोखया फददिमाको तनवास बवनको ऩूवितपि  
यहेको शौचारमको ऩूवि खोल्साको छेउको झाडीभा कारो रेतडज ब्माग (झोरा) रकुाई याखेको अवस्थाभा पेरा 
ऩयेको य उि झोरा ख्शवकुभाय मादवरे आफ्नी श्रीभतीको हो बनी फताएको हुॉदा यीतऩूविक खानतरासी तरॊदा 
तनवेदकसॉग तरएको घसु रयसवतको यकभ रु.७०००।- सभेत फयाभद बएको बन्न े कुया फयाभदी भचुलु्का, 
प्रततवेदनको व्महोया, वादी ऩऺका साऺीहरू तथा तनवेदकरे अदारतभा गयेको फकऩरफाट सभेत ऩरु्द्श बएको 
देख्खन्छ । फयाभद यकभ ख्शवकुभाय मादवराई ददएको हो बनी फकऩर सभेतफाट ख्शवकुभाय मादव उऩयको 
अतबमोजन दाफी तनर्विवाद रूऩभा ऩरु्द्श हनुकुा साथै फब्र ुकफतडमा य ख्शवकुभाय मादव तथा चन्रेद्वय तसॊहफीचभा 
भोफाइर सॊवाद येकडि, घसु रयसवत उऩरब्ध गयाउॉदाको सॊवादको अतडमो येकडि, खानतरासी तरॊदा ख्खख्चएका 
तबतडमो तथा पोटोहरूसभेतफाट प्रततवादी ख्शवकुभाय मादवरे घसु रयसवत तरएको तथ्म ऩरु्द्श बएको अवस्थाभा 
प्रभाणहरूको भूल्माॊकन नगयी सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रत्मऺ रूऩभा कानूनी ररु्टऩूणि देख्खॊदा फदयबागी 
यहेको छ । 

६५. ख्जल्रा ख्चतवन, बयतऩयु उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. 7, कृष्णऩयु स्थामी ठेगाना बएका शख्शधय खयेरको नातत 
रक्ष्भीकान्त खयेरका छोया वषि 44 को ख्जल्रा कृर्ष र्वकास कामािरम कारीकोटका तत्कारीन कामािरम 
प्रभखु हार ख्जल्रा कृर्ष र्वकास कामािरम अघािखाॉचीका कामािरम प्रभखु मोगप्रसाद खयेरसभेत 4 जना .....। 

 भदु्दा्- झठुा तफर बयऩाई ऩेस गयी गयाई बिुानी तरनदेदन ेकामि गयी भ्रद्शाचाय गयेको।  
 पैसरा तभतत : 2074।12।27           ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।19 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रस्ततु भदु्दाभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य ८(१)(ङ) को 

कसयु गयेको देख्खएकोरे फारी सॊयऺण अतधकृत प्रकाश ऩाण्डेराई तफगो रु.१,२७,०००।- ना.प्रा.स. ददनेश 
खरीराई तफगो रु.२,५०,०००।- कामािरम प्रभखु मोगप्रसाद खयेर य सहरेखाऩार टोऩेन्रध्वज हभारराई 
तफगो रु.८,७७,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) फभोख्जभ कैद य जरयवाना 
सजाम तथा प्रततवादीहरूरे रु.७,७७,०००।- दाख्खरा गरयसकेकारे फाॉकी रु.१,००,०००।- दाभासाहीरे 
असरुउऩय गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा प्रततवादीहरूरे केही प्रर्क्रमागत ररु्ट गयेको 
देख्खए ताऩतन भौयीघायसभेतका कामिहरू बएको, अनसुन्धानको क्रभभा याजस्व जम्भा गदैभा स्वत: कसयुदाय 
ठहर् माई सजाम गनि पौजदायी न्मामको भान्म तसर्द्ान्तरे सभथिन नगने अन्म स्वतन्र प्रभाणफाट तफना याजस्व 
जम्भा गयेको आधायभा भार कसयुदाय ठहर् माउन न्मामोख्चत नहनु,े अतबमोजन ऩऺरे भौयी गोरासर्हत घाय 
खरयदसभेत गयेको नक्करी तफर बयऩाईहरू फनाई ऩेश्की पर्छ्यौट एवॊ यकभ बिुानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
शॊकायर्हत तवयफाट प्रभाख्णत गनि सकेको देख्खॊदैन बन्ने रगामत अन्दाज, आशॊका य अनभुानको आधायभा भार 
तनज आयोर्ऩतराई कसयु गयेको ठहर् माउन पौजदायी न्मामको शॊकाको सरु्वधा अतबमिुरे ऩाउने बन्न ेतसर्द्ान्तरे 
अनभुतत प्रदान नगने हुॉदा प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने पैसराका सम्फन्धभा र्वतबन्न कामिको झठुा तफर बयऩाई 
ऩेस गयी बिुानी गयेको जम्भा रु.8,77,000।- भध्मे सजामफाट उन्भखु्ि ऩाउने उद्देश्मरे रु.७,७७,०००।- 
अनसुन्धानकै क्रभभा दाख्खरा गयी प्रर्क्रमागत ररु्ट गयेको कुयाराई स्वमॊ अदारतरे सभेत स्वीकाय गयेको 
देख्खॊदा प्रततवादीहरूरे आयोर्ऩत कसयु अऩयाध गयेको तथ्म अझ गम्बीय रूऩभा स्थार्ऩत बएको हुॉदा तभतसर 
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सॊरग्न प्रभाणहरूको र्वद्ऴषेण नगयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी 
यहेको छ । 

६६. ख्जल्रा सद्ऱयी याजर्वयाज नगयऩातरका वडा नॊ. ४ फस्ने स्व. टॊकनाथ ऩोखयेरको नातत पणीन्रयाज ऩोखयेरको 
छोया हार ख्जल्रा बिऩयु भध्मऩयु दठभी-१६ डेया गयी फस्ने तत्कारीन मातामात व्मवस्था र्वबाग भीनबवन 
काठभाडौंका प्रार्वतधक तनदेशक उऩसख्चव (प्रा.) वषि ४८ का नवीनकुभाय ऩोखयेर ............................। 

 भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : 2074।12।8     ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।31 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : प्रततवादी नवीनकुभाय ऩोखयेररे बायतको एबन साइकर तरतभटेडफाट 

इरेख्क्िकर स्कुटय आमात गने प्रमोजनका रातग रु.१,८०,०००।- घसु यकभ उजयुी तनवेदकहरूफाट तरएको 
तथ्म प्रभाणहरूफाट ऩरु्द्श हनु आएकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) फभोख्जभ तफगो 
रु.१,८०,०००।- कामभ गयी जरयवाना य कैद सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई आयोऩऩर दामय गरयएकोभा 
प्रततवादी य तनवेदकहरूका फीच यकभ तरनेददने बनी ऩयस्ऩयभा सॊवाद बएको देख्खने वायदात तभतत य सभमबन्दा 
अगातडको तसतडरगामतका कुनै प्रभाण ऩेस हनु नसकेको, प्रततवादीरे तनवेदकहरूसॉग यकभ भाग गयेको कुया 
अस्वीकाय गयेको रगामत घसु यकभ भाग गयेको बन्न ेवस्ततुनद्ष तवयरे ऩरु्द्श हनु नसकेको, खानतरासी भचुलु्का 
व्महोयाफाट रु.1,80,000।- प्रततवादीको कोटको खल्तीभा पेरा ऩयेको हो वा सोपाभा सो नै सॊददग्ध 
देख्खएको, प्रततवादीरे फयाभदी व्महोयाराई इन्कायी फमान गयेको, प्रततवादीका साऺीरे आमोगको टोरीफाट 
यकभ याखी प्रततवादीराई फरऩूविक सोपाभा फसारी तनजफाट फयाभद बएको बनी फकऩर गयेको, वादी ऩऺकै 
साऺीको फकऩरफाट ऩतन प्रततवादीको कोटफाट यकभ फयाभद बएको बन्न ेव्महोया ऩरु्द्श हनु नसकेको, यकभ के 
कसयी सोपाभा यहन ऩगु्मो बन्ने र्वषम स्ऩद्श हनु नसकेको, कामािरम सभमभा भातनसहरूको तनयन्तय आवागभन 
हनुे ठाउॉभा त्मतत ठूरो यकभ प्रततवादीरे तरएको बनी र्वद्वस्त हनु े अवस्था नबएको, प्रततवादीको 
Phenolphthalein टेद्श नगरयएको, ऩोतरग्राप ऩयीऺणराई प्रभाण भानी कसयुदाय भान्न भनातसव हनु े नदेख्खने 
बनी सपाइ ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर अध्ममन गदाि सेवाग्राहीभध्मेका तनवेदक सागय येग्भीरे 
नवीनकुभाय ऩोखयेररे घसु रयसवत भाग गयेको य तनजराई घसु ददने प्रमोजनरे रु.1,80,000।- आमोगफाट 
तरई उि यकभ तनजकै हातभा ददएको हुॉ, आमोगको टोरीरे ऩक्राउ गने क्रभभा कोटको खल्तीफाट ख्झकी 
पातरददएका हनु,् सोही अवस्थाभा यकभ फयाभद बएको हो बनी स्ऩद्श खरुाई ददएको देख्खएको साऺी सॊयऺण 
रगामत र्वर्वध कायणफाट भ्रद्शाचायका र्वषमभा उजयुी गने य साऺीको रूऩभा अदारतभा फकऩरका रातग 
उऩख्स्थत हनु ु चनुौतीऩूणि नै देख्खएको अवस्थाभा भ्रद्शाचाय घसु रयसवत जस्तो गम्बीय कसयुभा नफझुी नहनुे 
साऺीको रूऩभा यहेका प्रस्ततु भदु्दाका तनवेदक सेवाग्राहीराई भरुकुी ऐन अ.फॊ. 115 नॊ. फभोख्जभ ख्झकाई 
फझु्नऩुनेभा सो प्रर्क्रमा नै अवरम्फन नगयी घसु यकभसर्हत ऩक्राउ ऩयेका प्रततवादीराई सपाइ ददएको पैसरा 
न्मामसॊगत नहनुकुा साथै तनवेदक सागय येग्भीरे भौकाभा गयेको कागज व्महोयाराई साऺीको रूऩभा ऩेस बएका 
र्वद्वकुभाय काकी, यभेश साऩकोटा, कुभाय शे्रद्ष, इन्रप्रसाद बट्टयाईसभेतरे गरयददएको फकऩर व्महोयाको भूर 
व्महोया हेदाि प्रततवादीरे घसु तरई सोपाभा पारेको बन्न ेनै देख्खएकोभा ऩेस बएका साऺीहरूरे गरयददएको भतुम 
व्महोयाफाट प्रततवादी नवीनकुभाय ऩोखयेररे घसु यकभ तरई कसयुफाट उन्भखु्ि ऩाउने दयुाशमफाट भदु्दाको 
गणुात्भकताभा तछर खडा गनि तनजरे आफ्नो साथभा यहेको घसु यकभ सोपाभा पारेको बन्न े ऩरु्द्श हुॉदाहुॉदै 
सपाइ ददएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।    

६७. प्रततवादी नयप्रसाद येग्भीको नातत ऩणु्मप्रसाद येग्भीको छोया सातफक भोयङ ख्जल्रा र्वयाटनगय उऩभहानगयऩातरका 
वडा नॊ. ४ हार र्वयाटनगय उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. ३ घय बई हार भारऩोत कामािरम तडल्रीफजायभा 
कामियत भारऩोत अतधकृत शारीग्राभ येग्भीसभेत 3 जना ..........................................। 

 भदु्दा :- याजस्व छरी तथा गरत तरखत तमाय गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : 2075।1।12      ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।25 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : काठभाडौं ख्जल्रा टोखा न.ऩा. वडा नॊ. 12 को र्क.नॊ. 58,404,407 य 

408 को नायामणदेवी भानन्धयसभेतको नाभभा दताि कामभ बएको जग्गा डा. तरयत्न भानन्धयसभेतको सॊमिु 
नाभभा हारसातफक नाभसायी तनणिम गयी भारऩोत कामािरम तडल्रीफजायरे जग्गाको वगि पयक ऩायी नमाॉ गरत 
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से्रस्ता तमाय गयी तनमभानसुाय 3484.65 वगितभटय जग्गाको याजीनाभा तरखत ऩास गदाि ‘ग’वगि अनसुाय 
प्रततआना रु.7,00,000।- को दयरे रु.7,70,00,000।- थैरी अॊक कामभ बई ऩुॉजीगत राबकय 
यख्जदे्ससन शलु्कसभेत जम्भा याजस्व रु.44,55,000।- दाख्खरा हनुऩुनेभा ‘ङ’वगि कामभ गयी प्रततआना 
रु.3,00,000।- को दयरे रु.3,29,00,000।- भार थैरी अॊक कामभ गयी रु.18,10,000।- भार 
याजस्व दाख्खरा गयी रु.26,45,000।- घाटा ऩरु् माएको, उजयुी ऩयेऩतछ छुट बएको याजस्व बनी 
रु.26,40,000।- ऩतछ दाख्खरा गयी याजस्वभा घाटा ऩरु् माउने य व्मख्िगत रूऩभा पाइदा तरने फदतनमतका 
साथ याजस्व तनधाियण य ऩयीऺण गदाि हेनुिऩने कागजात नहेयी, घटी याजस्व तनधाियण गने कामिभा सॊरग्न ना.स.ु 
ऩावितीयभण खनार, भारऩोत अतधकृत शारीग्राभ येग्भीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 7 को 
देहाम (ख) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य ऩक्की भोटयफाटोराई कच्ची बनी गरत तरखत तमाय गने 
टोखा न.ऩा. वडा नॊ. 12 का वडासख्चव भधसूुदन तभश्रराई ऐ ऐनको दपा 9 फभोख्जभ सजाम हनुसभेत 
भागदाफी तरई अतबमोगऩर दामय बएकोभा ऩावितीयभण खनार, शारीग्राभ येग्भी, दगुािप्रसाद काफ्रे, जाएद्वय 
काफ्रे य सयेुश बट्टयाईको हकभा आयोऩऩर भागदाफी फभोख्जभको कसयु ठहय गयेको तय प्रततवादीिम 
ऩावितीयभण खनार य शारीग्राभ येग्भीरे रु.26,45,000।- घटी याजस्व उठाई उजयुी ऩयेऩतछ छुट बएको 
बनी रु.26,40,000।- ऩतछ दाख्खरा गयेकोभा रु.5000।- याजस्व यकभ असरु हनु फाॉकी नै यहेकोभा 
याजस्व दस्तयु फाऩतको रु.26,45,000।- दाख्खरा बइसकेको देख्खॊदा तफगो बयाइयहन ऩयेन बनी बएको 
पैसरा असरुउऩय नगयेको हदसम्भ प्रततवादी ऩावितीयभण खनार य शारीग्राभ येग्भीको हकभा उि पैसरा 
खण्डनीम बई ररु्टऩूणि हनुकुा साथै टोखा नगयऩातरका वडा नॊ.12 को तत्कारीन वडासख्चव भधसूुदन तभश्ररे 
जग्गाको हारसातफक नाभसायीका रातग घयफाटो तसपारयस गयेको आधायभा जग्गा खरयद तफक्री जग्गाको 
Valuation गयी याजस्व घटी उठाउन ेकामि सम्ऩन्न बई भ्रद्शाचायजन्म कसयु बएकोभा तनजको तसपारयस ऩरको 
आधायभा सयकायराई कुनै याजस्व हातन नोक्सानी नबएको तकि  उठाई सपाइ ददएको हदसम्भ उि पैसरा 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 9 को व्मातमा एवॊ प्रभाणको भूल्माॊकनको योहफाट ररु्टऩूणि बई 
फदयबागी यहेको छ । 

६८. ख्जल्रा तसयहा भाडय गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ फस्ने रूऩचन्द दास तत्भाको छोया हार तसयहा ख्जल्रा र्ऩप्रा प्र.ऩी. 
गा.र्व.स.का सख्चव वषि ५४ को सोन्पीदास तत्भा ...............................................................। 

 भदु्दा : सयकायी यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
 पैसरा तभतत : 2075।2।24     ऩनुयावेदन दताि तभतत : 2075।3।32 
 ऩनुयावेदनको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया : गा.र्व.स. सख्चव सोन्पीदास तत्भा य भखु्खमा अशोककुभाय मादव बएको सयकायी 

यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको भदु्दाभा प्रततवादी सोन्पीदास तत्भाराई कभ तफगो य सजाम ठहय गयी 
बएको पैसराभा औयही गा.र्व.स. तसयहाका तत्कारीन सख्चव सोन्पीदास तत्भारे भखु्खमा अशोककुभाय 
मादवसॉग तभरोभतो गयी आ.व. २०६३/६४ देख्ख आ.व. २०६७/६८ सम्भ ज्मेद्ष नागरयक, अऩाङ्ग, एकर 
भर्हरासभेतको साभाख्जक सयुऺा बत्ता, र्वद्यतुीकयण अनदुान, तफना दयफन्दी भखु्खमा तनमखु्ि गयी तरएको 
तरफबत्ता तभरेभतोभा र्हनातभना हातन नोक्सानी गयेको कसयुभा अशोककुभाय मादवरे आ.व. 2०६६/६७ देख्ख 
2०६७/६८ सम्भ भतृ्म ुबइसकेका सभेत जम्भा १८७ जनाको झठुा औॊठाछाऩ आपैं रे रगाई बयऩाई तमाय 
गयी रु.३,६४,६००।- हातन नोक्सानी गयेकोरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा 
तफगो रु.३,६४,६००।- जरयवाना य कैद सजाम भागदाफी गरयएकोभा भागदाफीफभोख्जभ कसयु ठहय गयी 
तफगोफभोख्जभ रु.३,६४,६००।- जरयवाना य ६ भर्हना कैद ठहय गयेको तय सोन्पीदास तत्भाराई सोही ऐनको 
दपा १७ को कसयुभा तफगो रु.१९,५४,८९४।३० जरयवाना य कैद सजाम भागदाफी तरइएकोभा जम्भा 
रु.८,२३,३०४।१५ हातन नोक्सानी गयेको देख्खॊदा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ तथा दपा 
३(१)(ङ) फभोख्जभ १ वषि ६ भर्हना कैद य रु.८,२३,३०४।१५ भार जरयवाना हनुे ठहय गयी भागदाफीबन्दा 
कभ तफगो ठहने गयी बएको पैसराभा तभतसर सॊरग्न आधाय प्रभाणहरू हेदाि ख्जल्रा र्वकास सतभततको 
कामािरम, तसयहाका इख्न्जतनमय यभेशकुभाय तनतधरे ऩेस गयेको स्थरगत तनयीऺण प्रततवेदन अनसुाय ग्राभीण 
र्वद्यतुीकयणका रातग रागत अनभुान रु.३९,७८,७५५।- भध्मे बएको काभको भूल्माॊकन हुॉदा 
रु.१३,३१,७९२।- को कामि बएको सोन्पीदास तत्भारे तरएको ऩेश्की रु.३,००,०००।-, ऐ. गा.र्व.स. फस्ने 
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भनोजकुभाय मादवको नाभको ऩेश्की रु.५०,०००।-, उऩबोिा सतभततका अध्मऺ वोधयाभ दास मादवको 
नाभको ऩेश्की रु.२,९०,४१०।- य नन्दनी इन्टयप्राइजेज तभचैमाको नाभभा ऩेश्की स्वरूऩ रु.१,३०,१७६।- 
सभेत जम्भा रु.७,७०,५८६।- फढी बिुानी बएको बनी उल्रेख बएको हुॉदा उि यकभ र्वद्यतुीकयण कामिभा 
खचि नगयी फदतनमतसाथ हातन नोक्सानी, दरुुऩमोग एवॊ भासेको तथ्म ऩरु्द्श हनु आएको देख्खॉदादेख्खॉदै ऩतन 
प्रततवादी सोन्पीदास तत्भाराई तफगो रु.१९,५४,८९४।३० कामभ गयी सजाम गनुिऩनेभा कभ तफगो 
रु.८,२३,३०४।- भार कामभ गयी सजाम गने य तनजफाट असरुउऩय हनुऩुने तफगो रु.११,३१,५९०।३० 
नठहने गयी बएको उि हदसम्भको पैसरा पौजदायी कानूनका स्थार्ऩत भूल्म, भान्मता य भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को कानूनी व्मवस्था र्वऩयीत बई ररु्टऩूणि देख्खॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

 
२.८ कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा प्रषेण 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८ भा बएको व्मवस्थाफभोख्जभ आमोगफाट 

बएको अनसुन्धानफाट साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गयेको काभकायफाही अन्म अतधकायी वा तनकामको 
अतधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृततको देख्खएभा अनसुन्धान ऩद्ळात ्आवश्मक र्वतबन्न कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत 
कामािरम, ऩदातधकायी वा साविजतनक सॊस्थाराई सझुाव ददनसक्ने कानूनी व्मवस्था बए अनरुूऩ आतथिक वषि 
२०७४/७५ भा आमोगफाट तनणिम बई रेखी ऩठाइएका सझुावहरू तनम्नानसुाय यहेका छन ्। 

१.  प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरम अन्तगित 

१.१ नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण र्वतयण तथा ग्राहक सेवा तनदेशनारमरे ICB/DCSD-073/74-10: Supply and 

Delivery of ABC Cable Hardware को सप्राइ ठेक्का अतनमतभतता सम्फन्धभा प्राद्ऱ उजयुीभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा उजयुीभा उख्ल्रख्खत र्वषम ऩरु्द्श हनु ेआधाय नदेख्खए ताऩतन साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ 
को दपा १९ को उऩदपा (१) तथा र्वद्यतुीम खरयद प्रणारी सञ्चारनका रातग साविजतनक खरयद अनगुभन 
कामािरमरे तभतत २०७४।५।८ गतेदेख्ख कामािन्वमनभा ल्माएको र्वद्यतुीम खरयद प्रणारी सञ्चारन तनदेख्शका, 
२०७४ को दपा १७ भा एकै प्रमोजनका रातग र्वद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभ य फोरऩरको भाध्मभफाट ऩेस हनुे 
फोरऩर र्पताि तथा सॊशोधन गने सभम कुनैभा चौफीस घण्टा अगावै तसरफन्दी तनवेदन ऩेस गनुिऩने य कुनैभा 
अख्न्तभ सभमतबर प्रणारीभा प्रर्वर्द्श (Login) गनुिऩने कानूनी प्रावधान यहॉदा फोरऩर र्पताि तथा सॊशोधन गने 
सभमभा एकरूऩता यहेको देख्खन नआएकोरे साविजतनक खरयदसम्फन्धी प्रचतरत कानूनहरूभा फोरऩर र्पताि 
तथा सॊशोधन गने तनख्द्ळत सभम तोकी एकरूऩता कामभ गयी सॊशोधन गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था हनु 
आमोगको तभतत २०७४।१०।१५ को तनणिमानसुाय प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरमराई सझुाव 
रेखी ऩठाई साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमराई फोधाथि ददइएको । 

1.2 यार्द्सम सतकि ता केन्रफाट प्ररे्षत आतथिक वषि 2073/74 को सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस नगने साविजतनक ऩदधायण 
गयेका व्मख्िहरूको र्ववयण सभावेश बएको सम्ऩख्त्त र्ववयण अनगुभन प्रततवेदन (2073/74) उऩय आमोगको 
तभतत २०७५।२।७ को तनणिमानसुाय र्वतबन्न तनकामहरूभा 13,390 जना साविजतनक ऩदधायण गयेका 
ऩदातधकायी/कभिचायीहरूरे आतथिक वषि 2073/74 को सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाएको य 2,308 जना 
ऩदातधकायी/कभिचायीहरूरे तनधािरयत सभम ऩद्ळात सम्ऩख्त्त र्ववयण फझुाएको देख्खएकोरे आवश्मक कायफाहीका 
रातग रेखी ऩठाइएको । 
क. सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउन े 13,390 जना ऩदातधकायी/कभिचायीहरूराई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 

आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) फभोख्जभ रु. 5,000।- जरयवाना गयी सम्ऩख्त्त 
र्ववयण ऩेस गने/गयाउन े व्मवस्था गनुिका साथै सम्फख्न्धत तनकामफाट र्ववयण/नाभ नाभेसी प्राद्ऱ नबएको 
सम्फन्धभा सभेत मर्कन गयी उऩमुिि फभोख्जभ कायफाही हनु य सोको एकभदु्ष जानकायी आमोगभा ऩठाउन 
सम्फख्न्धत भन्रारम/सख्चवारम/आमोग/केन्रीम तनकामहरूभा रेखी ऩठाइएको । 

ख. प्रदेश य स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरू/कभिचायीहरूरे सम्ऩख्त्त र्ववयण फझुाउनऩुने तनकाम/अतबरेख 
याख्न ेतनकाम स्ऩद्श तोकी सम्ऩख्त्त र्ववयण बयी/बयाई अतबरेख याख्न ेव्मवस्था गनि य तनजहरूको र्ववयण 
अद्यावतधक गयी सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउनेको हकभा जरयवाना असरु गयी सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस 
गने/गयाउने व्मवस्था गनि सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको। 
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ग. भतृ्म,ु अवकाश, याजीनाभा आददको कायण सेवाभा नयहेका कभिचायीहरूको रगतसभेत अद्यावतधक नदेख्खॊदा 
सम्फख्न्धत भन्रारम/र्कताफखाना/तनकामहरूरे सभन्वम गयी अतबरेख अद्यावतधक गनि सम्फख्न्धत 
भन्रारम/तनकामभा रेखी ऩठाइएको । 

२. अथि भन्रारम अन्तगित  

२.१ एनसेर प्रा.तर. को शेमय तफक्री बई स्वातभत्व ऩरयवतिन एवॊ रगानीकताि पेयफदर हुॉदा नेऩार सयकायराई 
प्राद्ऱ हनुे ऩ ुॉजीगत राबकय छरी बएको य भनुापाफाट आजिन गयेको रु. ११ अफि राबाॊश यकभभध्मे र्वदेशी 
रगानीको राबाॊश फाऩतको यकभ र्वदेशी भरुाभा सटही सरु्वधा ददई र्वदेश रैजान अनभुतत ददएको बन्ने सभेत 
व्महोयाको उजयुी तनवेदन उऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा एनसेर कम्ऩनीभा ८० प्रततशत शेमय र्हस्सा 
यहेको टेतरमा कम्ऩनी, स्वीडेनरे आफ्नो सफै शेमय एख्क्जमटा ग्रऩु, भरेतसमाराई तफक्री गदािको ऩुॉजीगत 
राबकय सम्फन्धभा ठूरा कयदाता कामािरमरे सॊशोतधत कय तनधाियण गयी रु. १३,६०,४७,१९,७११।- 
याजस्व दाख्खरा बई फाॉकी यहेको यकभ असरु गनेतपि  कायफाही सरुु गयेको देख्खएको, २० प्रततशत स्वदेशी 
रगानीको ऩतछल्रो ३ ऩटकको शेमय खरयद तफक्री कायोफायको सॊशोतधत कय तनधाियणभध्मे दईुवटाको 
सॊशोतधत  कय तनधाियण बइसकेको साथै नेऩार याद्स फैंकफाट र्वदेशी रगानीकतािको राबाॊश फाऩतको यकभ 
र्वदेश रैजान सटही सरु्वधा ददएको तनणिमभा एनसेर कम्ऩनीको र्वषमभा फझु्नऩुने तनकाम, सभावेश हनुऩुने 
कागजात (उद्योग सञ्चारन अनभुतत, रगानी बएको यकभ नेऩार तबतरएको नेऩार याद्स फैंकभा रेखाॊकन, 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन, साधायण सबाफाट राबाॊश र्वतयण सम्फन्धभा बएको तनणिम, राबाॊशभा राग्ने कय 
दाख्खरा गयेको प्रभाण, अद्यावतधक शेमय रगत, कय चिुाको र्ववयण, तनमाभक तनकामराई फझुाउनऩुने 
दस्तयु, योमल्टी आदद फक्मौता नबएको सभेत) को आधायभा तनणिम बए गयेको देख्खएको, उख्ल्रख्खत र्वषमभा 
कयदाताको ऩूवािदेश भाग गयेको अवस्थाभा आन्तरयक याजस्व र्वबागरे तनणिम नगयेको, सभमभा कय तनधाियण 
नगयी ठूरा कयदाता कामािरम य आन्तरयक याजस्व कामािरमहरूरे फझुाएको यकभको रेखाॊकन भार गयेको 
य मस र्वषमभा अथि भन्रारमफाट आवश्मक सभन्वम य भागितनदेशन नबएको, एनसेर जस्ता र्वदेशी 
रगानीका कम्ऩनीभा र्वदेशी रगानी फाऩत र्वदेशी भरुा नेऩार तबतरएको सभम य शेमय स्वातभत्वको 
अनऩुातको आधायभा राबाॊश तनमभन गने उद्योग र्वबाग य कम्ऩनी यख्जद्सायको कामािरम, नेऩार दूयसञ्चाय 
प्रातधकयण य नेऩार याद्स फैंकरे गणना य मर्कन गयी वैदेख्शक रगानी फाऩतको राबाॊश र्वदेशी भरुाभा र्पताि 
रैजान ददनऩुनेभा आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण नबएको, दूयसॊचाय सेवा सॊचारनका रातग अनऩुततऩर ददॊदा 
उल्रेख बएका सेवाका सतिहरू ऩारना बए नबएको र्वषमभा तनमतभत अनगुभन नबएको जस्ता प्रर्क्रमागत 
ररु्ट देख्खएकोरे बर्वष्मभा मस्ता कभी कभजोयी ऩनुयावखृ्त्त हनु नददने गयी सधुाय गनि, नेऩारका कम्ऩनीभा 
यहेका र्वदेशी रगानीराई सतुनख्द्ळत गनि य र्वदेशी रगानी फाऩतको राबाॊश र्पताि रैजान नेऩार सयकायका 
र्वतबन्न तनकामरे खेल्नऩुने बतूभका, तनणिम, सहजीकयण य तनमभन सभमभा गयी रगानी सतुनख्द्ळतता, कय 
तनधाियण, याजस्व असरुी, रगानीको रेखाॊकन, भनुापा र्वतयण, सेवा सञ्चारन य भनुापा र्वदेश रैजाने 
र्वषमभा आमोगको तभतत २०७४।७।२७ को तनणिमानसुाय देहामफभोख्जभ सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  
१. कयदातारे ऩूवािदेश भाग गयेको अवस्थाभा कानूनरे तोर्कएको सभम सीभातबरै तनणिम तरन, सभमभै 

कय तनधाियण गनि तथा तनधािरयत कय याजस्व असरुउऩय सतुनख्द्ळत य सयुख्ऺत हनुे उऩमिु उऩाम 
अवरम्फन गयी अतग्रभ कायफाही गनि अथि भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

२. वैदेख्शक रगानीको उऩमिु वातावयण तनभािण गयी रगानी व्मवस्थाऩनराई चसु्त दरुुस्त फनाउन 
उद्योग भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

३. दूयसॊचाय सेवा सॊचारनका रातग अनभुततऩर ददॊदा उल्रेख बएका सेवाका सतिहरू ऩारना बए नबएको 
र्वषमभा तनमतभत अनगुभन गनि सूचना तथा सञ्चाय भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

४. राबाॊश फाऩतको यकभ र्वदेशी भरुाभा सटही सरु्वधा उऩरब्ध गयाउॉदा रगानीको प्रकृतत अनसुाय 
तनमभन गने य याजस्व प्राद्ऱ गने तनकामहरूको सभन्वम गनि नेऩार याद्स फैंकराई रेखी ऩठाइएको । 

२.२ नेऩार इन्स्मयेुन्स कम्ऩनी तर. कभरादी काठभाडौंका तत्कारीन सॊचारक सत्म नायामण भानन्धयरे आपू 
सॊचारक बएको अवस्थाभा आफ्ना छोयीहरू श् वेता भानन्धय य करुणा देवी वैदवाय (भानन्धय) राई उि 
कम्ऩनीभा तनमिु गयी २०७२ सारको भहाबकूम्ऩको घटनाभा भार एक अयफ फयाफयको दाफी बिुानी 
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प्रर्क्रमा अगातड फढाई उि कम्ऩनीराई हातन/नोक्सानी ऩरु् माई साविजतनक सम्ऩख्त्तको दरुुऩमोग गये गयाएको 
बन्ने आमोगभा ऩयेको उजयुीको व्महोया वस्ततुनद्श रूऩभा ऩरु्द्श य सभतथित हनु सकेको नदेख्खए ताऩतन रयि 
यहेका र्वतबन्न ऩदहरूभा कभिचायीहरू तनमखु्ि गदाि गयाउॉदा तफभा ऐन, २०४९, तनमभावरी, २०४९ य तफभा 
तनदेख्शका, २०६९ य तफभाको सॊस्थागत सशुासनसम्फन्धी तनदेख्शका,२०६९ भा उख्ल्रख्खत कानूनी 
व्मवस्थाराई ऩूणिरूऩभा ऩरयऩारन गने गयाउने एवॊ उि ऐन तनमभावरीभा कभिचायी छनौट प्रर्क्रमाभा तरख्खत 
ऩयीऺाराई सभेत अतनवामि रूऩभा सभावेश गयाई उि तरख्खत ऩयीऺाभा उत्तीणि व्मख्िहरूको अन्तवािताि तरई 
खलु्रा ऩायदशॉरूऩभा बनाि छनौट प्रर्क्रमाको अवरम्फन गनुि गयाउन ुबनी तनमाभक तनकाम तफभा सतभततराई 
आमोगको तभतत २०७४।१२।८ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । साथै अनसुन्धानको क्रभभा 
तत्कारीन सॊचारक सत्मनायामण भानन्धय, तत्कारीन भतुम प्रफन्धक करुणा देवी वैदवाय (भानन्धय)  य हार 
नेऩार इन्स्मयेुन्स कम्ऩनी, शाखा कामािरम, न्मयुोड, काठभाडौंभा वरयद्ष सहामक ऩदभा स्थामी रूऩभा कामियत 
श् वेता भानन्धयको नाभभा र्वतबन् न फैंक तथा र्वत्तीम सॊस्थाहरूको खाता, Safe Deposit Locker  य र्वतबन्न 
कम्ऩनीहरूका शेमयहरू अनसुन्धानका क्रभभा योक्का यहेको देख्खॊदा अन्म कायणरे योक्का याख्नऩुने बएभा फाहेक 
सो पुकुवा गनि नेऩार याष् ि फैंक, केन्रीम कामािरम फारवुाटाय, काठभाडौं य नेऩार तधतो ऩर फोडि, जावराखेर, 

रतरतऩयुभा रेखी ऩठाइएको । 

३. उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारम अन्तगित  

३.१ खानी तथा बगूबि र्वबागफाट खानी तथा खतनज ऩदाथि ऐन, २०४२ य खानी तथा खतनज ऩदाथि तनमभावरी, 
२०५६ (ऩर्हरो सॊशोधन २०६०) रे तनददिद्श गयेको प्रर्क्रमा अऩनाई र्वतबन्न खतनज ऩदाथिहरूको उत्खनन ्
अनभुततऩर जायी गदै आएकोभा त्मस्ता अनभुततऩर प्राद्ऱ खानीहरूभध्मे कततऩम खानीहरू सॊचारनभा नयहेको, 
कततऩम खानीहरू ऩतछ आएय सॊचारन हनु नसकेका कायणरे ऺेरभार ओगटेय फसेको देख्खएको हुॉदा तभतत 
२०७२।११।२४ भा खानी तथा खतनज ऩदाथि तनमभावरी, २०५६ भा बएको तेस्रो सॊशोधन फभोख्जभ उत्खनन ्
अनभुततऩर प्राद्ऱ गयी उत्खनन ्कामि सञ्चारन नगयेका व्मख्िरे सॊशोतधत तनमभावरी प्रायम्ब बएको तभततरे एक 
वषितबर उत्खनन ्कामि सञ्चारन गनि सक्न ेव्मवस्था फभोख्जभ उत्खनन ्अनभुततऩर प्राद्ऱ गयी सञ्चारनभा नआएका 
खानीहरू तभतत २०७३।११।२३ सम्भभा सञ्चारन गनि सक्ने गयी सॊशोतधत तनमभावरीभा व्मवस्था गयेकोभा 
खानी तथा खतनज ऩदाथि तनमभावरी, २०५६ (तेस्रो सॊशोधन २०७२) को तनमभ १८ फभोख्जभ उत्खनन ्
अनभुततऩर प्राद्ऱ गयी सञ्चारनभा नआएका सोनाऩयु तसभेण्ट्स प्रा.तर. (अनभुततऩर नॊ. ११४।०६७।६८, चनुढुॊगा), 
र्वद्वकभाि तसभेण्ट प्रा.तर. (अनभुततऩर नॊ. ५।०६२।६३, चनुढुॊगा), नेऩार ऩवित खतनज उद्योग प्रा.तर. 
(अनभुततऩर नॊ. ५९।०६७।६८, पराभ), दाङ तसभेण्ट इण्डर्द्सज प्रा.तर. (अनभुततऩर नॊ. ३६।०६१।६२, 
चनुढुॊगा), भखु्िश्री तसभेण्ट इण्डर्द्सज प्रा.तर. (अनभुततऩर नॊ. ४१।०६६।६७, चनुढुॊगा, अनभुततऩर नॊ. 
३९।०६६।६७, यातोभाटो य अनभुततऩर नॊ. ४०।०६६।६७, यातोभाटो) य कभरनाथ सवेुदी (अनभुततऩर नॊ. 
११।०६०।६१, खयीढुॊगा) का खानीहरू तनमभरे तोकेको अवतधतबर सञ्चारनभा नआएकोरे खानी तथा खतनज 
ऩदाथि ऐन, २०४२ को दपा ११(१) य खानी तथा खतनज ऩदाथि तनमभावरी, २०५६ को तनमभ १८ फभोख्जभ 
खानी उत्खनन ्अनभुततऩर सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गनि आमोगको तभतत २०७४/४/२ को तनणिमानसुाय 
उद्योग भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

३.२ वाख्णज्म र्वबागरे तभतत २०७१।५।३१ य तभतत २०७१।६।५ भा र्वशार फजायतबरका ६ वटा 
ऩसरहरूभा अनगुभन गदाि कैर्पमत देख्खएऩतछ सम्फख्न्धत तभतसरहरू हदम्माद गजुायी सरुुभा कारो फजाय 
तथा केही अन्म साभाख्जक अऩयाध तथा सजाम ऐन, २०३२ को दपा १४ देहाम (३) फभोख्जभ य ऩतछ 
उऩबोिा सॊयऺण ऐन, २०५४ को दपा २० देहाम (१) फभोख्जभ कायफाहीका रातग तभतसर सम्फख्न्धत 
तनकामभा ऩेस गयेकोभा हदम्मादकै कायण कायफाही अख्घ फढ्न नसकेको देख्खएको । मस कामिभा तनयीऺण 
अतधकृत हेयम्बयाज ऩोख्ररेरे आपूराई तोर्कएको ख्जम्भेवायी नै ऩूया नगयी तभतसर थन्क्माएको ऩाइएको, 
कानून अतधकृत र्वनोदकुभाय गौतभराई कायफाही अख्घ फढाउन तोक आदेश बए ऩतन सोको फेवास्ता गयेको 
य हदम्माद गखु्ज्रएऩतछ भार कायफाही अख्घ फढाउन बनी गरत कानूनी याम ददएको तथा भहातनदेशक 
नायामणप्रसाद र्वडायीरे भातहतका कभिचायीहरूरे तोर्कएफभोख्जभको कामि सम्ऩादन गये नगयेको मर्कन गयी 
हदम्मादतबरै आवश्मक कायफाही प्रर्क्रमा अख्घ फढाउनऩुने आफ्नो र्वबागीम ख्जम्भेवायी ऩूया नगयी हदम्माद 
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गजुायेको व्महोया सॊकतरत सफदु प्रभाणहरूफाट ऩरु्द्श बएको देख्खएकोरे सॊरग्न कभिचायीहरूफाट बए गयेको 
ररु्टऩूणि कामिहरू उऩय कानूनफभोख्जभको आवश्मक जे जस्तो कानूनी कायफाही गनुिऩने हो सो गनिका रातग 
आमोगको तभतत २०७४/५/८ को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाइएको । 

3.3 स्व. जगदम्फा कुभायीदेवी याणाफाट स्थार्ऩत जगदम्फा दातव्म औषधारम तथा भदनधाया सतभततका नाभभा 
यहेका ताप्रेजङु य भोयङ ख्जल्राका र्वतबन्न र्कत्ता जग्गाहरू हारै कम्ऩनी ऐन, 2063 फभोख्जभ दताि बएका 
जगदम्फा दातव्म औषधारम य भदनधाया सतभतत नाभक कम्ऩनीहरूरे उि जग्गाको स्वातभत्व आफ्नो नाभभा 
कामभ गयी तफक्री र्वतयणसभेत गनि रागेकारे आवश्मक छानतफन गयी उि जग्गाहरूको सॊयऺण गयी ऩाउॉ 
बन्न े सभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा कम्ऩनी ऐन, 2063 को दपा 5 को उऩदपा (1) 
फभोख्जभ दताि बएको जगदम्फा दातव्म औषधारमको प्रफन्धऩरको दपा 5 को उऩदपा (1) य (2) एवॊ 
दपा 6 को उऩदपा (1) को देहाम खण्ड (घ) साथै भदनधाया सतभततको प्रफन्धऩरको दपा 5 य दपा 6 
को उऩदपा (1) को देहाम खण्ड (ग) फभोख्जभ जगदम्फा दातव्म औषधारम य भदनधाया सतभतत नाभक 
कम्ऩनीहरूफाट जगदम्फा दातव्म औषधारम तथा भदनधाया सतभततको नाभभा ताप्रेजङु ख्जल्राभा यहेको   
53-13-0-3 योऩनी,  भोयङ ख्जल्राभा यहेको जम्भा 47-18-6-10 तथा ऐ. जम्भा 9-0-10-0 तफघा 
कुनै व्मख्ि वा सॊस्थाको नाभभा स्वातभत्व ऩरयवतिन वा हक-हस्तान्तयण हनु नसक्ने प्रकृततका जग्गाहरूको 
स्वातभत्व ग्रहण गयी तफक्री र्वतयणसभेत गनि सक्न ेअवस्था देख्खएकोरे कम्ऩनी ऐन, 2063 फभोख्जभ ऩूया 
गनुिऩने सम्ऩूणि कानूनी प्रर्क्रमा ऩूया गयी उि कम्ऩनीहरूको प्रफन्धऩरभा यहेका उख्ल्रख्खत कानूनी व्मवस्थाभा 
दाताको इच्छाऩर अनरुूऩ चर अचर सम्ऩततको सॊयऺण हनु े गयी आवश्मक ऩरयभाजिन वा सॊशोधन गयी 
सोको जानकायी आमोगसभेतराई गयाउन कम्ऩनी यख्जद्शायको कामािरम, तरऩयेुद्वयराई आमोगको तभतत 
२०७४/११/२५ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

४.  ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॉचाइ भन्रारम अन्तगित 

४.१ सद्ऱयी ख्जल्रा र्वषहरयमा गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ भा टु्यफवेर भापि त तसॊचाइ सरु्वधा उऩरब्ध गयाई खेतीमोग्म 
जग्गाको उत्ऩादनभा वरृ्र्द् ल्माउन तभतत २०६६।१०।२४ भा भा बगवती स्मारो ट्युफवेर जर उऩबोिा 
सतभतत सद्ऱयीका अध्मऺ अतनरकुभाय देवरे बतूभगत जरस्रोत र्वकास सतभतत,  शाखा कामािरम रहानफीच 
बएको सम्झौता अनरुूऩ काभ सम्ऩन्न नगयी र्कते दस्तखत गयी यकभ ख्झकी र्हनातभना गयेको ऩाइएको, सो 
आमोजना सञ्चारनभा ल्माउन िान्सपभियभा र्वद्यतु राइन जडानका रातग तनज अतनरकुभाय देवरे गनुिऩने 
कामिहरू तनजफाट सम्ऩन्न गनि रगाई र्वद्यतु जडान बएको जानकायी प्राद्ऱ बए ऩद्ळात अतनरकुभाय देवरे तधतो 
जभानी याखी ख्जल्रा प्रशासन कामािरम सद्ऱयीको ऩररे भारऩोत कामािरम सद्ऱयीभा योक्का यहेको र्क. नॊ. 45, 

43, 61, 67, 73 य 80 को जग्गा पुकुवाका रातग रेखी ऩठाई आमोजना सञ्चारनका रातग हारको तथा 
ऩयुानो उऩबोिा सतभततका फीच आवश्मक सभन्वम/सहजीकयण गयी आमोजना सञ्चारनभा ल्माउन जे जो 
गनुिऩने हो गनि गयाउन बतूभगत जरस्रोत र्वकास सतभतत शाखा कामािरम रहानराई आमोगको तभतत 
२०७४।५।८ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

४.२ नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयणरे हेटौंडा-ढल्केफय-इनरुवा ४०० के.बी. प्रसायण राइन तनभािण कामिको फोरऩरभा 
अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुी उऩय अनसुन्धान तहर्ककातको सम्फन्धभा सो कामिका रातग 
अन्तयािर्द्सम फोरऩर आह्वान बई प्राद्ऱ फोरऩरहरू भध्मे सफैबन्दा न्मूनतभ अॊक कफोर गयेको य स्वीकृत 
रागत अनभुानतबर यहेको फोरऩरराई स्वीकृततका रातग तसपारयस गयी र्वद्व फैंकफाट No objection letter 

प्राद्ऱ गयेऩद्ळात सॊचारक सतभततको तभतत २०६९।९।१० को तनणिमानसुाय फोरऩरदाता य नेऩार र्वद्यतु 
प्रातधकयणफीच पेव्रअुयी ३, २०१३ भा सम्झौता बएको, सो प्रसायण राइन तनभािण कामिको सम्फन्धभा 
आमोगको तभतत २०६९।४।३२ को तनणिम ऩद्ळात नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयणरे ठेक्का सम्झौता गयी 
आमोजनाभा हारसम्भ कुर ७९२ वटा टावयहरूभध्मे ५१३ वटा टावयहरूको पाउण्डेसन तनभािण कामि एवॊ 
४२३ वटा टावयको जडान कामि सम्ऩन्न बई आमोजना तनभािणाधीन अवस्थाभा यहेको देख्खॉदा प्रचतरत 
कानूनफभोख्जभ सम्झौता अनसुायको तनभािण कामि सभमभै सम्ऩन्न गने गयाउनेतपि  आवश्मक व्मवस्था तभराउन 
आमोगको तभतत २०७४।५।१५ को तनणिमानसुाय ऊजाि भन्रारमभा रेखी ऩठाइएको । 
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 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

४.३ स्मादजा ख्जल्रा, नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, कारीगण्डकी “ए” जरर्वद्यतु केन्रका रातग आवश्मक र्वतबन्न 
उऩकयण तथा साभानहरूको खरयद कामिभा अतनमतभतताका सम्फन्धभा प्राद्ऱ उजयुीभा अनसुन्धान तहर्ककात 
हुॉदा नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण आतथिक प्रशासन र्वतनमभावरी, २०६८ को ऩरयच्छेद १४ फभोख्जभ र्वतनमभ 
अनसुायको प्रर्क्रमा ऩूया गयी गरयएको खरयद कामिराई अन्मथा बन्न सर्कने अवस्था नदेख्खएको, उि कामि 
गदाि सॊरग्न ऩदातधकायीहरूरे भ्रद्शाचायजन्म कामि गने फदतनमत यहे बएको देख्खने कुनै आधाय प्रभाणसभेत 
तभतसर सॊरग्न यहेका कागजातहरूफाट नदेख्खए ताऩतन साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा १२ 
फभोख्जभको प्रर्क्रमा अवरम्फन गनि गयाउन, दताि चरानी र्कताफभा बएको अतनमतभतताको र्वषमभा कभिचायी 
ऩर्हचान गयी आवश्मक कायफाही गनि गयाउन तथा साभग्री खरयदको सन्दबिभा थऩ छानतफन गनुिऩने बए 
त्महाॉफाट नै छानतफन गयी जे जो कायफाही गनुिऩने हो, त्महाॉफाटै गयी गयाई सोको जानकायी आमोगराई 
गयाउनका रातग आमोगको तभतत २०७४/५/२६ को तनणिमानसुाय ऊजाि भन्रारम तथा नेऩार र्वद्यतु 
प्रातधकयण केन्रीम कामािरम, काठभाडौंराई रेखी ऩठाइएको । 

५.  कृर्ष, बतूभ व्मवस्था तथा सहकायी अन्तगित 

५.1 तभतत २०७२।१।१० भा यार्द्सम सतकि ता केन्रभापि त दताि हनु आएको नेऩार वाइल्ड राइप डेबरऩभेन्ट 
कम्ऩनी (प्रा). तर. रे रप्सीपेदीभा हदफन्दी छुट ऩाएको जग्गा, उद्देश्मफभोख्जभ काभ नगयी दरुुऩमोग गयेको 
बन्न े सभेत व्महोयाको उजयुी उऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा नेऩार वाइल्ड राइप डेबरऩभेन्ट कम्ऩनी 
प्रा.तर. रे नेऩार सयकायफाट ६०० योऩनी जग्गा हदफन्दीभा छुट तरई कम्ऩनीको उद्देश्मफभोख्जभ काभ सरुु 
गयेकोभा कम्ऩनीसॉग नेऩारी कभिचायीको भदु्दा भातभरा, देशभा चरेको सशस्त्र द्रन्द्र, भहाबकूम्ऩ तथा सम्फख्न्धत 
र्वदेशी रगानीकतािको स्वास्थ्मजस्ता अप्यायो ऩरयस्थततरे केही काभ बए ऩतन व्मावसार्मक रूऩभा सॊचारन 
हनु नसकेको देख्खएकोभा हार कम्ऩनीरे रगानीकताि जटुाई सम्झौता गयी सेप्टेम्फय २०१८ फाट आॊख्शक 
सॊचारन गने य सेप्टेम्फय २०१९ फाट ऩूणि व्मावसार्मक रूऩभा सॊचारनभा ल्माई नेऩार सयकायका र्वतबन्न 
तनकामसॉग कम्ऩनीरे गयेको सतिफभोख्जभको कामि गने प्रततफर्द्ता जनाएको हुॉदा प्रततफर्द्ताफभोख्जभ काभ गये 
नगयेको र्वषमभा अनगुभन गनि बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमराई आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को 
तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

5.2 धाददङ ख्जल्राको सदयभकुाभका रातग सो ख्जल्रा अन्तगित नीरकण्ठ गाउॉ  र्वकास सतभतत वडा नॊ. ५ का 
थपु्र ै जग्गाहरू र्व.सॊ. 2032 सारभा अतधग्रहण गयी तडभाकेसन गयी तायफाय रगाइि याख्खएकोभा हार 
खरुाभञ्च यहेको ऺेरको उत्तयतपि  य ऩूवितपि का ख्जल्रा प्रशासन कामािरम य वन कामािरमसॉगै जोतडएका 
जग्गाहरू सयकायी कभिचायीको उदासीनताको कायण मा ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, ख्जल्रा वन कामािरम, 

ख्जल्रा ऩश ुस्वास्थ्म सेवा, बेटेनयी, नाऩी कामािरम, बतूभसधुाय य भारऩोत कामािरमसभेतको तभरेभतोभा केही 
व्मख्िका नाउॉभा दताि गयेको बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा खरुाभञ्च यहेको ख्जल्रा 
धाददङ नीरकण्ठ गा.र्व.स. वडा न. ५(ङ) को सातफक र्क.नॊ. ९५ र्कत्ताकाट बई कामभी र्क.नॊ. १०४, 

१०५, १०६ य १०७ का जग्गाहरू कुनै व्मख्ि र्वशेषफाट अततक्रभण नबई ख्जल्रा प्रशासन कामािरम 
धाददङकै नाभभा मथावत कामभ यहेको, र्क.नॊ. १०७ सॉग जोतडएको खरुाभञ्चको उत्तयऩूवि तपि को ऐ. वडा 
नॊ. ५(छ) सातफक र्क.नॊ. २५ को ऺे.प. २२-१-३-१ जग्गा फटेुन बनी तभतत २०५०।८।२२ भा 
तत्कारीन श्री ५ को सयकायको नाभभा दताि कामभ बएको, ख्जल्रा धाददङ तत्कारीन नीरकण्ठ गा.र्व.स. 
वडा नॊ. ५ फस्ने र्हयाफहादयु गरुुङ य ऩनुनायामण शे्रद्षरे छुट जग्गा दताि गयी ऩाउॉ बनी तभतत 
२०३८।८।११, २०४१।९।१२, २०५३।६।३० य २०५४।१२।१९ भा तथा र्हयाफहादयु गरुुङरे 
ऩूवि तभतसरको आधायभा जग्गा दताि गयी ऩाउॉ बनी तभतत 2063।12।30 भा य ऩनुनायामण शे्रद्षकी 
श्रीभती ददरकुभायी शे्रद्षरे आफ्ना ऩततको भतृ्म ु बएको प्रभाणसर्हत तभतत 2063।12।23 भा भारऩोत 
कामािरम धाददङभा जग्गा दतािका रातग तनवेदन ददएको, 2027 सारभा सदय नम्फयी बएको ऩनुनायामण शे्रद्ष 
य र्हयाफहादयु गरुुङको छुट जग्गा दतािका रातग सातफक आदशि गाउॉ ऩञ्चामत कामािरम नीरकण्ठरे चाय 
र्कल्रासभेत खोरी तभतत 2038।8।1 भा य नीरकण्ठ गाउॉ र्वकास सतभतत धाददङरे तभतत 
2054।7।6 भा तसपारयस गयेको, सातफक र्क.नॊ. 25 को जग्गा फटेुन जग्गा जतनए ताऩतन उि 
जग्गातबर तनवेदक ऩनुनायामण शे्रद्ष य र्हयाफहादयु गरुुङरे ऩयाऩूविकारदेख्ख कभाई आएको तनजहरूको 
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ततयोतबरको जग्गा यहेको छ बनी ददरफहादयु थाऩा, फरु्र्द्भान ख्घतभये, नायामणफहादयु शे्रद्षसभेतका 
व्मख्िहरूरे तभतत 2053।10।13 भा य तनवेदकहरूकै बोगचरनको जग्गा यहेको बनी तभतत 
2064।9।8 भा बएको सजितभन कागजराई नाऩी शाखा धाददङको अतभनको प्रततवेदन य नक्सा िेसरे 
सभेत ऩरु्द्श गयेको, ख्जल्रा वन कामािरम धाददङरे सभेत उि जग्गा तनवेदकहरूको नाउॉभा दताि गनि भनातसफ 
यहेको बनी भारऩोत कामािरम धाददङराई तभतत 2053।11।13 च.नॊ. 1016 फाट ऩराचाय गयेको, 
नीरकण्ठ गा.र्व.स. वडा नॊ. 5(छ) र्क.नॊ. 25 फटेुन योऩनी 22-1-3-1 को जग्गाफाट र्कत्ताकाट गयी 
कामभ र्क.नॊ. 126, 128 र्हयाफहादयु गरुुङ य र्क.नॊ. 129 ऩनुनायामण शे्रद्षको नाभभा दताि गरयददन श्री 
5 को सयकायका नाभभा दताि बएको सच्माई स्वीकृततका रातग र्वबागभा ऩठाउन सकुुम्फासी सभस्मा 
सभाधान आमोग धाददङरे तभतत 2053।11।21 भा तसपारयस गने तनणिम गयेको, धाददङ ख्जल्रा नीरकण्ठ 
गा.र्व.स. वडा नॊ. 5(छ) को र्क.नॊ. 25 ऩूयै ऺेरपर 22-1-3-1 जग्गा 2050 सारभा श्री 5 को 
सयकायको नाभभा दताि हनु गएकोरे तनवेदकहरूको नाउॉभा छुट जग्गा दताि गनि आवश्मक छानतफन एवॊ 
प्रभाण र्वद्ऴषेण गयी कायफाही र्कनाया गनुि बनी बतूभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन र्वबागफाट बएको तनदेशनफभोख्जभ 
र्क.नॊ. 25 को 22-1-3-1 को जग्गाभध्मे र्क.नॊ. 126 ऺेरपर 1-14-2-0 तथा र्क.नॊ. 128 
ऺेरपर 1-15-0-0 को जग्गा तनवेदक र्हयाफहादयु गरुुङको नाउॉभा य र्क.नॊ. 129 को ऺेरपर 3-9-
0-0 जग्गा ऩनुनायामण शे्रद्षको श्रीभती ददरकुभायी शे्रद्षको नाउॉभा छुट जग्गा दताि गयी र्क.नॊ. 127 
ऺेरपर 0-8-2-0 य र्क.नॊ. 131 ऺेरपर 0-12-0-0 फाटो तथा र्क.नॊ. 131 ऺेरपर 13-4-3-1 
फटेुन जग्गा नेऩार सयकायका नाउॉभा कामभ गरयददने बनी तभतत 2064।11।29 को छुट जग्गा दताि 
सतभततको तसपारयसफभोख्जभ भारऩोत कामािरमरे जग्गा दताि गयेको देख्खए ताऩतन जग्गा प्रशासन तनदेख्शका, 
2058 को दपा ८१(७) फभोख्जभ नेऩार सयकायका नाभभा दताि हनु आएको जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि 
गनि नेऩार सयकाय, भख्न्रऩरयषद्को स्वीकृतत आवश्मक ऩनेभा सो नगयी तत्कारीन श्री 5 को सयकायको 
नाभभा दताि बएको उि र्क.नॊ. 25 सॊशोधन गयी केही जग्गा व्मख्िहरूका नाभभा कामभ गरयएको र्वषमभा 
सॊरग्न सम्फख्न्धत कभिचायीहरू उऩय कानूनफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो गनि आमोगको तभतत २०७४।५।१ 
को तनणिमानसुाय बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

5.३ भारऩोत कामािरम चाफर्हरको कामिऺ ेर अन्तगितका गोठाटाय, भूरऩानी चऩरी, र्वष्ण,ु चनुीखेर, फारवुा 
सनु्तखाना फौर्द्, खड् गा बरकारी रगामत सातफक गा.र्व.स.का जम्भा 45 र्कत्ता (जम्भा ऺे.प. 45-10-0-
2) का तत्कारीन नाऩी गोद्वाया वा भारऩोत कामािरम, चाफर्हरफाट से्रस्ता ऩजुाि प्राद्ऱ गनि नसकेको कायण 
दताि फाॉकी जतनई से्रस्ता कामभ बएका जग्गाहरू भारऩोत कामािरमका कभिचायी एवॊ अन्म व्मख्िहरू सभेत 
तभरी गैयकानूनी रूऩभा से्रस्ता कामभ गयी कामािरमको अतबरेखभा यहेका य उि जग्गाभध्मे केही र्क.नॊ. का 
जग्गा र्कत्ताकाट य केही र्क.नॊ का जग्गा सतसभ रूऩभा तफक्री सभेत बइसकेको बन्ने अनसुन्धानफाट देख्खॊदा 
उख्ल्रख्खत र्क.नॊ का जग्गाको सरुु तथा तत् ऩद्ळातका कामिरे कानूनी य वैधातनक हैतसमत प्राद्ऱ गनि सक्ने 
अवस्था नयहेको, कुनै ऩतन कामि प्रायम्बभा गैयकानूनी हो बन्ने देख्खई सके ऩद्ळात सो कामिफाट तसख्जित अन्म 
कामिरे कानूनी वैधता प्राद्ऱ गनि नसक्ने कानूनी तसर्द्ान्तसभेतका आधायभा छुट जग्गा दतािको कानूनी र्वतध य 
प्रर्क्रमा अनसुाय दताि हनु आएको अवस्थाभा फाहेक ती र्कत्ता जग्गा य ती फाट र्कत्ताकाट वा सतसभ रूऩभा 
तफक्री र्वतयण बएका जग्गा शून्मको अवस्थाभा यहने ख्स्थतत देख्खएकोरे गैयकानूनी रूऩभा से्रस्ता तमाय ऩायी 
कामािरमका वैधातनक से्रस्तासॉग ठेरीभा (भोठभा) अतबरेख बएका जग्गाहरू य मी र्कत्ताफाट र्कत्ताकाट बई 
वा नबई तफक्री बएका सम्ऩूणि र्क.नॊ. का जग्गा य सो सॉग सम्फख्न्धत कायोफायका सम्फन्धभा जे जो फझु्नऩुने 
हो हेयी फझुी गैयकानूनी से्रस्ता फदय गयी सातफककै दताि फाॉकी अवस्थाभा से्रस्ता मथावत गनि गयाउन 
आमोगको तभतत २०७४।५।८ को तनणिमानसुाय बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको ।  

५.४ व्मावसार्मक कृर्ष तथा व्माऩाय आमोजना (PACT) रे कृर्ष प्रवर्द्िनका रातग कृर्ष तथा सहकायी सॊस्थाको 
नाभभा अनदुान र्वतयण गने पभि तथा सहकायी सॊस्थाको छनौट गदाि अतनमतभतता गयेको बन्न े सभेतका 
र्वषमभा ऩनि आएको उजयुी उऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा अतनमतभतता तथा भ्रद्शाचाय बएको हो बन्न े
कानूनी तथ्मगत आधाय नदेख्खए ताऩतन व्मावसार्मक कृर्ष तथा व्माऩाय आमोजना (PACT)  सरुु बएदेख्ख 
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हारसम्भ तोर्कएको उद्देश्म ऩूया गनि नसक्ने केही सॊवेदनशीर उऩ-आमोजनारे यकभ रगी काभ नगने वा 
कामि सम्ऩन्न नगने सभेत हनु सक्ने देख्खॉदा मस सम्फन्धभा थऩ छानतफनसभेत गयी कानूनी दामयाभा ल्माउन, 
व्मावसार्मक कृर्ष तथा व्माऩाय आमोजना (PACT) अन्तगित सॊचातरत Call I, Call II, Call III य Call IV भा 
यहेका सम्ऩूणि उऩ-आमोजनाहरूको तनयन्तय सयुऩयीवेऺण तथा अनगुभन गयी आमोजना कामािन्वमन गने तथा 
उऩ-आमोजना सॊचारन नगनेराई कायफाही गनेतपि  कानूनफभोख्जभ अझै प्रबावकायी सॊमन्र फनाई जो जे 
गनुिऩने हो गनि य सो को जानकायी मस आमोगराई सभेत गयाउन आमोगको तभतत २०७४।५।१५ को 
तनणिमानसुाय कृर्ष र्वकास भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

५.५ ख्जल्रा फाॉके पते्तऩयु गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ७ग को र्क. नॊ. ४५ को जग्गा दृर्द्शफन्धक कागजको 
आधायभा भारऩोत कामािरमभा योक्का यहेकोभा सो जग्गाराई आतथिक प्ररोबनभा ऩयी भारऩोत कामािरमका 
सम्फख्न्धत कभिचायीहरूरे दोहोयो से्रस्ता कामभ गयी योक्का याख्न े कामि गयेकारे गैयकानूनी कामिभा सॊरग्न 
कभिचायी रगामत सम्ऩूणि व्मख्िराई कानूनफभोख्जभ कायफाही गयी हदैसम्भ दण्ड सजाम ददई जग्गा पुकुवा 
गने आदेशसभेत गयी ऩाउॉ बनी प्राद्ऱ उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा सातफक जग्गाधनी 
ऻानेन्रकुभाय तसॊहका नाउॉफाट तभतत २०५९।१।३० गते दा.खा. तनणिम बई तवस्सभु भकेुयीका नाभभा 
कामभ बएको जग्गा ऩनु् तभतत २०६६।८।२ गते सातफक जग्गाधनी ऻानेन्रकुभाय तसॊहका नाउॉभा दोहोयो 
दताि गदाि भारऩोत कामािरमका कभिचायीहरूरे भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको तथ्म प्रभाख्णत हनुे आधाय 
नदेख्खएको, तभतत २०६६।८।२ गते दोहोयो दताि से्रस्ता तमाय गने खरयदायरे नै बरूफस बएको दोहोयो 
से्रस्ता फदय गयी ऩाउॉ बनी तनवेदन ददई र्टप्ऩणी उठाई भारऩोत कामािरम फाॉकेफाट तभतत २०६८।७।२९ 
भा दोहोयो दताि हनु गएको से्रस्ता फदय गयी तवस्सभु भकेुयीको नाभभा मथावत कामभ हनुे बन्ने तनणिम 
बइसकेको,  हार उि जग्गा तवस्सभु भकेुयीको आफ्नै बोगचरनभा यही से्रस्ता मथावत कामभ यहेको य 
तभतत २०७० सारभा तनज स्वमॊरे अजुिन ऩौडेरराई दृर्द्शफन्धक ऩारयत गयी योक्कासभेत यहेको देख्खएकोरे 
प्रस्ततु उजयुी ऩरु्द्श हनु नआए ताऩतन तभतत २०६६।८।२ गते दोहोयो से्रस्ता तमाय गदाि भोठ से्रस्ता 
रगामतका आवश्मक कागजातहरू नतबडाई जीणि से्रस्ता उताय गयेको बनी भोठ से्रस्ता दरुुस्त नयाखेको, तभतत 
२०६८।७।२९ गते बएको दोहोयो से्रस्ता फदय गने तनणिमको जानकायी सम्फख्न्धत अदारतराई ददने बनी 
तनणिमभा उल्रेख बए ऩतन सो को जानकायी अदारतराई ददएको नदेख्खएको बनी भारऩोत कामािरम फाॉकेफाट 
उल्रेख बई आएकोरे सो कुयाको मर्कन गयी कामािरमभा यहेका से्रस्ता कागजातहरूको अतबरेख व्मवस्थाऩन 
प्रणारी व्मवख्स्थत,  वैऻातनक य प्रबावकायी फनाउनऩुने देख्खएकोरे सो गनि गयाउनका रातग आमोगको तभतत 
२०७४।७।१३ गतेको तनणिमानसुाय भारऩोत कामािरम फाॉकेराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

५.६ तत्कारीन ऩञ्चामती व्मवस्थाको सभमभा याद्ऱी अञ्चर मवुारम मवुा साभदुार्मक बवन तलु्सीऩयु दाङको नाभभा 
यहेको जग्गाको वैधातनक से्रस्ता हटाई जगतफहादयु खरीसभेतरे कभिचायीहरूको तभरेभतोभा आफ्नो नाभभा 
दताि गयी तफक्री गयेको बन्न ेसभेतको उजयुी उऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा सो सम्फन्धभा आमोगको तनणिम 
सॊतमा ३३२ तभतत २०७०।१०।७ को फैठकफाट तनणिम बई तनणिम कामािन्वमनका रातग सम्फख्न्धत 
तनकामराई रेखी ऩठाई गैयकानूनी तरयकारे दताि कामभ गयी हक हस्तान्तयण गये गयाएको तरुसीऩयु 
नगयऩातरका वडा नम्फय ५घ को र्क.न. ७८८ को ऺेरपर तफघा ०-१-१३ को जग्गा तरुसीऩयु नगय 
र्वकास सतभततको नाभभा कामभ गनिका रातग तरुसीऩयु नगय र्वकास सतभतत तरुसीऩयुरे दाङ, देउखयुी 
ख्जल्रा अदारतभा दताि फदय, तनणिम फदय, हक कामभ तथा जारसाज भदु्दा दामय गयेकोभा प्रततवादी 
जगतफहादयु खरीसभेतका नाभभा दाङ देउखयुी ख्जल्रा अदारतभा चतरयहेको भदु्दा नॊ. 073-pc-0038, भदु्दा नॊ. 
073-pc-0037 य भदु्दा नॊ. 073-cp-0038 का भदु्दाहरू तलु्सीऩयु नगय र्वकास सतभतत तलु्सीऩयु, दाङका 
अख्ततमायवारा प्रतततनतध ऐ. सतभततका नामफ सबु्फा तरराधय तसवाकोटीरे तभतत 2073।10।27 गते 
सम्भातनत अदारतफाट र्पताि तरएको व्महोया दाङ देउखयुी ख्जल्रा अदारतरे तभतत 2073।10।27 गते 
जायी गयेको आदेशफाट खलु्न आएकोरे मस आमोगको च.न. ४०१ तभतत २०६६।६।२६ गतेको ऩरफाट 
योक्का यहेको उि जग्गा पुकुवाका रातग आमोगको तभतत २०७४।७।२७ को तनणिमानसुाय भारऩोत 
कामािरम तलु्सीऩयु, दाङराई रेखी ऩठाइएको । 
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५.७ काठभाडौं ख्जल्रा, सातफक भच्छेगाउॉ गा.र्व.स. वडा नॊ. 7 क र्कत्ता नॊ. 156 य 157 को जग्गा भारऩोत 
कामािरम करङ्कीका कभिचायीहरू य ब-ूभार्पमाहरूको तभरोभतोभा र्कते गयी तफक्री र्वतयण गयी भ्रद्शाचायजन्म 
कामि गयेको बन् ने उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा काठभाडौं ख्जल्रा सातफक भच्छेगाउॉ वडा 
नॊ.७ (क) ऺेरपर ३-१०-०-० को उि र्ववाददत जग्गा कसैको नाभभा दताि/नाभसायी हनु ऩगुेको अवस्था 
अनसुन्धानको क्रभभा नदेख्खएको, तनणिम नै हनु नसकेको सो जग्गाको भोठ से्रस्ता प्रतततरर्ऩ कभिचायीको 
राऩयफाहीको कायणरे एउटा तनवेदनभारको आधायभा गैयव्मख्िराई उऩरब्ध गयाएको देख्खॊदा सो सम्फन्धभा 
जो जे गनुिऩने हो सो गनिका रातग एवॊ हदफन्दीबन्दा फढी बएको जग्गाको सम्फन्धभा सभेत कानूनी प्रर्क्रमा 
ऩरु् माएय आवश्मक कायफाही गनिका रातग आमोगको तभतत २०७४।८।२६ को तनणिमानसुाय बतूभसधुाय तथा 
व्मवस्था भन्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

५.८ गठुी सॊस्थानको स्वातभत्वभा यहेको बरकारीख्स्थत बवन, ऩसर, कवर बरकारी स्ऩोटिस प्रा.तर. राई फहारभा 
ददॉदा साविजतनक खरयद ऐन, सो को तनमभावरी, गठुी सॊस्थान र्वतनमभावरी र्वऩयीत व्मख्िगत राबका रातग 
फदतनमतऩूणि तवयरे सॊस्थानराई घाटा ऩरु् माई फहारभा सम्झौता गने तनणिम गने गयाउन े कामिभा सॊरग्न 
सॊस्थानका कभिचायीहरू उऩय छानतफन गयी ऩाउॉ बन्न े सभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा गठुी सॊस्थानको स्वातभत्वभा बरकारीभा यहेका बवन, ऩसर, कवर, टहयाभध्मे 
दख्ऺणतपि  झन्डै त्मतत नै बाग नेऩारी सेनारे प्रमोग गयेको, त्मस फाहेकका ठाउॉहरू सभेत बाडा फहारभा 
नददन य गठुी सॊस्थानको कामािरमसभेत हटाई हाभीहरूरे प्रमोग गनि ऩाउनऩुछि बनी गठुीमाय वगिहरूरे गठुी 
सॊस्थानराई दफाफ ददन ेगयेको, फाॉकी यहेको बवन टहयासभेत सयुऺाको कायण देखाई नेऩारी सेना ऩाइतनमय 
गण बरकारीको तभतत २०६०।६।६ को ऩरानसुाय खारी गनि अनयुोध गरयए ताऩतन बरकारी स्ऩोटिसरे 
उि स्थानभा खेरकुद तथा सेनासॉग सम्फख्न्धत साभग्री याखी व्मवसाम गयेको कायण खारी गनुि नऩयेको, 
बरकारी भख्न्दय ऩरयसयको ऺेर, तसॊहदयफाय य सैतनक जॊगी अड्डादेख्ख नख्जकै एवॊ तनषतेधत तथा शाख्न्त 
सयुऺाको दृर्द्शकोणफाट सॊवेदनशीर ऺेरसभेत यहेकोरे शाख्न्त सयुऺाको सॊवेदनशीरताराई सभेत भध्मनजय 
गयी बाडाफहार तरएको बरकारी स्ऩोटिस प्रा.तर. रे तोर्कएको म्मादतबरै नमाॉ कफतुरमत तथा कयाय सम्झौता 
अनसुायको गठुी सॊस्थानराई यकभ ततयेको कामि गठुी सॊस्थानको र्हतभा बएको देख्खएको, अन्म आधाय 
प्रभाणहरूफाट सभेत उजयुीको व्महोया ऩरु्द्श हनु आएको अवस्था नदेख्खए ऩतन बरकारी भख्न्दयभा आउने 
बिजन, व्माऩाय व्मवसामी, भजदयु कभिचायी, सेवाग्राहीसभेतका रातग गठुी सॊस्थानको बरकारी भख्न्दय 
ऩरयसयभा यहेका एक सम वषिबन्दा ऩयुाना य २०७२ सारको बकूम्ऩरे जीणि अवस्थाभा यहेका बवन भानवीम 
सयुऺाको दृर्द्शकोणरे सभेत जोख्खभऩूणि हनु े हुॉदा बत्काई नमाॉ तनभािण वा ऩूणि रूऩभा भभित सम्बाय गने 
व्मवस्था तभराई गठुीको सवोत्तभ र्हतभा हनुे कामि गनि गयाउन आमोगको तभतत २०७४।९।३ को 
तनणिमानसुाय गठुी सॊस्थान प्रधान कामािरमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

५.९ आमोगफाट भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दाको अनसुन्धानको तसरतसराभा भाग गयेको धयौटी फाऩत भेयी श्रीभती 
नैनादेवी गजयेुरको नाभभा यहेको घयजग्गा जेथाजभानी याखेकोभा भराई सवोच्च अदारतफाट रु. 5000।- 
जरयवाना हनुे गयी सजाम गयेको य उि यकभ भैरे दाख्खरा गरयसकेकोरे उऩयोि घयजग्गा पुकुवा गयी 
ऩाउॉ बन्न ेसभेत व्महोयाको शयदचन्र शभाि गजयेुरको प्राद्ऱ तनवेदनका सम्फन्धभा प्रस्ततु भदु्दाको अनसुन्धानको 
क्रभभा तनवेदक प्रततवादीसॉग भाग गरयएको धयौटी यकभराई खाम्ने प्रततवादी तनवेदकरे आफ्नी श्रीभतीको 
नाभभा यहेको का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 5 ख्स्थत र्क.नॊ. 51 को 0-7-3-0 घयजग्गा जेथा जभानी ददई भारऩोत 
कामािरम तडल्रीफजायभा आमोगफाट ऩराचाय गयी योक्का याखी आयोऩऩर दामय बएको भदु्दाभा प्रततवादी 
तनवेदकराई रु.5000।- जरयवाना हनु ेठहयी सवोच्च अदारतफाट सरुु पैसरा सदय हनुे ठहय बई उि 
पैसरा फभोख्जभ ततनुि फझुाउनऩुने जरयवाना यकभ ततयी फझुाई र्वशेष अदारत काठभाडौंको च.नॊ. 1444 
तभतत 2074।8।3 को ऩरफाट योक्का पुकुवाका रातग भारऩोत कामािरमभा ऩराचाय बइसकेको देख्खॉदा 
तनवेदक प्रततवादीसॉग अनसुन्धानको क्रभभा भाग बएको धयौटी फाऩत नैनादेवी गजयेुररे ददएको धयौटी 
जेथाको योक्काको प्रमोजन सर्कएकारे योक्का याख्खएको उि का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 5 को र्क.नॊ. 51 को 
घयजग्गा अन्म कायणरे योक्का याख्न नऩने बए योक्का पुकुवाका रातग आमोगको तभतत २०७४।९।६ को 
तनणिमामानसुाय भारऩोत कामािरम तडल्रीफजायभा रेखी ऩठाइएको ।  
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५.१० काभ्रऩेराञ्चोक ख्जल्रा, सातफक सबु्फा गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 र्क.नॊ. 242 य 244 ऺेरपर क्रभश् 0-3-3-
0 य 1-13-2-2 जग्गा, नाऩी नक्साको सभमदेख्ख हारसम्भ कृष्णफहादयु खरी वा तनजको हकदायफाट 
जग्गा हकबोग सभेत बएको, हारसम्भ कोही कसैफाट स्वातभत्वको दाफीसभेत नयहेको बन्न ेसभेत व्महोयाको 
स्थरगत सजितभनका आधाय एवॊ सफदु प्रभाणहरूफाट से्रस्ताको कैर्पमत व्महोयाभा तभतत २०४४।८।६ को 
तनणिमरे र्क.नॊ. २४२ य २४४ को जग्गा दताि कामभ गरयएको बन्न े अऩूणि र्ववयण कैर्पमतभा जनाई 
याभफहादयु तगयीराई गैयकानूनी रूऩभा भोही कामभ गयी हक हस्तान्तयणसभेत गयेको सप्रभाण ऩरु्द्श हनु 
आएकोरे प्रस्ततु जग्गाको भोही हक कामभ गने सम्फन्धभा उख्ल्रख्खत ब.ू स.ु अनसूुचीहरू, गठुी सॊस्थानभा 
बएको ततयो/बयो एवॊ जग्गाको बोगसभेतका आधाय/प्रभाणहरूको मथोख्चत भूल्माॊकन गयी तनणिम गनि य सो 
तनणिमको जानकायी आमोगसभेतराई गयाउनका रातग आमोगको तभतत २०७४।९।१३ को तनणिमानसुाय 
बतूभसधुाय कामािरम, काभ्रऩेराञ्चोकराई रेखी ऩठाइएको ।  

५.११ धनषुा ख्जल्रा, सातफक सखवुा ६(घ) र्क.नॊ. १२७ ऺे.प. ०-७-० जग्गा सरुु नाऩीका सभमभा ऩतॉ जतनई 
नाऩनक्सा बएको य भारऩोत कामािरम, धनषुाको १/क/१२२३/१६ तभन्हा भहरको जग्गाको र्पल्डफकुको 
कैर्पमत भहरभा मो ऩतॉ जनकऩयु फस्ने सत्मनायामण भाडवायीको नम्फयी हो बन्न ेव्महोया गैयकानूनी रूऩभा 
थऩी धनषुा ख्जल्रा, सातफक जनकऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. १ फस्ने सत्मनायामण भण्डरको नाभभा से्रस्ता 
कामभ गयी तनजरे प्रवीणकुभाय रुगॊटाराई हारैदेख्खको फकसऩर भापि त हक हस्तान्तयणसभेत गयेको सप्रभाण 
ऩरु्द्श हनु आएकोरे भारऩोत ऐन, २०३४ फभोख्जभ ऩूया गनुिऩने सम्ऩूणि प्रर्क्रमा ऩूया गयी ३ भर्हनातबर उि 
जग्गा सातफकफभोख्जभ सयकायी/साविजतनक कामभ गयी सोको जानकायी आमोगसभेतराई गयाउनका रातग 
आमोगको तभतत २०७४।९।१३ को तनणिमानसुाय भारऩोत कामािरम, धनषुाभा रेखी ऩठाइएको । 

5.1२ कैरारी ख्जल्रा हार टीकाऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ५ सातफक भतनकाऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. १ को र्क.नॊ. 
७२ ज.तफ. ०-१-० भा ८० वषि ऩयुानो साविजतनक कुॉ वा यही र्पल्डफकुभा सभेत साविजतनक कुॉ वा जनाइएको 
जग्गाभा हार गाउॉघय खोऩ केन्र यही सोहीफभोख्जभ प्रमोग सभेत बइयहेकोभा उि जग्गा आधाय प्रभाणतफना 
व्मख्ि र्वशेषका नाभभा दताि गयेको देख्खएकोरे प्रचतरत कानूनफभोख्जभ आवश्मक प्रर्क्रमा ऩूया गयी उि 
र्क.नॊ. 72 को जग्गा साविजतनक कामभ गनि/गयाउन बनी आमोगको तभतत २०७४।९।१३ को 
तनणिमानसुाय बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

5.1३ फाॉके ख्जल्रा सातफक फेतहनी गा.र्व.स. वडा नॊ. 4ग र्कत्ता नम्फय 1 ऺेरपर 0-8-16 बएको 
सयकायी/ऩतॉ/ऐरानी जग्गा य ऐजन गा.र्व.स. वडा नॊ. 5ग र्कत्ता नम्फय 1 ऺेरपर 0-8-16 बएको 
व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि कामभ बएको जग्गाका सम्फन्धभा भारऩोत कामािरम, फाॉकेको च.नॊ. 1635 
तभतत 2074।5।26 को ऩरसाथ प्राद्ऱ जग्गा धनी दताि से्रस्ता, नाऩी कामािरम, फाॉकेको च.नॊ. 48 तभतत 
2074।5।6 को ऩरसाथ प्राद्ऱ प्रट यख्जद्शय य नक्साफाट फाॉके ख्जल्रा, फेतहनी गा.र्व.स. वडा नॊ. 5ग 
र्कत्ता नॊ. 1 ऺेरपर 0-8-16 को जग्गा र्कत्ताकाट हनुऩुनेभा सो नबई फाॉके ख्जल्रा, फेतहनी गा.र्व.स. 
वडा नॊ. 4ग र्कत्ता नम्फय 1 को ऺेरपर 0-8-16 को जग्गा र्कत्ताकाट बएको अवस्था देख्खॊदा उख्ल्रख्खत 
ठेगाना अन्तगितको पयक वडाका उस्तै र्कत्ता नम्फयहरू एवॊ सभान ऺेरपर बएका जग्गाका सम्फन्धभा जो 
जे फझु्नऩुने हो फझुी कानूनफभोख्जभको र्वतध य प्रर्क्रमा ऩरु् माई से्रस्ताभा बएको बरूसधुाय गनि य नाऩी 
कामािरम, फाॉकेराई सभेत सभन्वम गयी उख्ल्रख्खत फेतहनी गा.र्व.स. वडा नॊ. 4ग र्कत्ता नम्फय 1 ऺेरपर 
0-8-16 को नाऩीको र्पल्डफकु य नक्सासभेतभा र्कत्ताकाट बएको देख्खएकोरे सो सम्फन्धभा सभेत 
कानूनफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो सो गनिका रातग आमोगको तभतत २०७४।९।२० को तनणिमानसुाय 
भारऩोत कामािरम, फाॉकेराई सझुाव ददइएको । 

5.1४ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको तपि फाट याद्ससेवक सयेुश तसॊहरे जातगय प्रवेश गनुिबन्दा अगातडका 
अन्म अॊख्शमायहरू सभेतको अॊश हक राग्ने ऩैतरक सम्ऩख्त्तहरू तनस्प्रमोजन आमोगको च.नॊ. 1510 तभतत 
2072।10।21 को ऩरफाट योक्का यहेको कायण सफै अॊख्शमायहरूको अॊश हक प्रबार्वत हनु गएकोरे उि 
ऩरफाट योक्का याख्खएको ऩैतरक सम्ऩख्त्तहरूको योक्का पुकुवा गरयऩाउॉ बनी स्व. आभा य दाजकुो हकभा याजदेव 
तसॊहसभेतरे तभतत 2074।8।5 य 2074।8।29 भा आमोगभा ददएको तनवेदनको सम्फन्धभा याद्ससेवक 
सयेुश तसॊहराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा २०(1) फभोख्जभको कसयुभा तफगो 
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रु.1,36,73,569।42 कामभ गयी ऐ.ऐनको दपा 20(2) फभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन य तनज य तनजकी 
श्रीभतीको नाभभा यहेको सम्ऩख्त्त जपत गयी ऩाउन र्वशेष अदारत काठभाडौंभा तभतत 2072।10।25 भा 
आयोऩऩर दामय बई हार भदु्दा र्वचायाधीन अवस्थाभा यहेकोभा प्रततवादीका हजयुआभा, फाफ,ु काका य काकी 
नाताका तनवेदकहरू उऩय आमोगफाट भदु्दा नचरेको, आयोऩऩरभा तनवेदकहरूको घयजग्गातपि को तफगो कामभ 
नबएको य जपततपि को दाफीसभेत नदेख्खएको, प्रततवादीहरूको हकभा दाफी गरयएको अतभल्दो स्रोत नखरेुको 
तफगोराई खाम्ने सम्ऩख्त्त घयजग्गाहरू प्रततवादीहरूकै नाभभा य योक्का नै यहेको ख्स्थतत देख्खॊदा प्रततवादी नै 
नफनाइएका तनवेदकहरूरे प्रततवादीरे अतभल्दो गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयेको बनी औॊल्माइएको आ.व. 
2066।067 देख्ख 2071।072 सम्भको अवतधबन्दा अगावै आजिन गयी आ-आफ्नो नाभभा दताि कामभ 
यहेको तनवेदकहरूरे पुकुवाको भाग गयेको (आमोगको च.नॊ.1510 तभतत 2072।10।21 को ऩरफाट 
योक्काका रातग ख्जल्रा भारऩोत कामािरम यौतहटभा रेखी ऩठाइएफभोख्जभ योक्का यहेको) जग्गाहरू योक्का 
यर्हयहनऩुने भनातसव आधाय य कायण नदेख्खएको हुॉदा आमोगको च.नॊ. 1510 तभतत 2072।10।21 को 
ऩरफाट अनसुन्धानको क्रभभा योक्का यहेका जग्गाहरू अन्म कायणरे योक्का याख्न ुनऩने बए पुकुवाका रातग 
भारऩोत कामािरम यौतहटभा आमोगको तभतत २०७४।९।२० को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

5.1५ सातफक कऩन गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ तसट नॊ. १०२/०९४८/२४ हारको र्कत्ता नॊ. २२ ऺेरपर 
२७,६६९.३० व.तभ. जग्गाभा एकीकृत बएको सातफक कऩन गा.र्व.स. ६ख, र्क.नॊ. २७ को ऺेरपर ४१-
५-२-० को ७ नॊ. को उि जग्गा साविजतनक गमु्फाको रूऩभा सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास 
भन्रारम अन्तगित यहेको फौर्द् दशिन प्रवर्द्िन तथा गमु्फा र्वकास सतभततभा तभतत २०५५।१०।१३ भा दताि 
कामभ बई नेऩार फौर्द् भहामान केन्र गमु्फा साविजतनक गमु्फाको रूऩभा सञ्चारनभा यर्हयहेको य उि 
जग्गाको धनीका रूऩभा यहेका प्रभखु राभा थवुतेन शेऩाि य तनजका अॊख्शमायहरू सहोदय दददी ङवाङ सम्तेन 
शेऩाि य सहोदय बाइ साङ्गे छोताय शेऩाि सभेतफीचभा काठभाडौं ख्जल्रा अदारतभा तभतत २०७४।१।११ भा 
बएको तभराऩरका आधायभा भारऩोत कामािरम, चाफर्हरभा दाख्खर खायेज बई सम्फख्न्धत अॊख्शमायहरू तीनै 
जनाको नाभभा कामभ हनुे १८-१८ योऩनी जग्गाराई तीनै जनाफाट भाग बएफभोख्जभ नेऩार फौर्द् भहामान 
केन्र गमु्फाका नाभभा गरयददनेतपि  भारऩोत कामािरम, चाफर्हरफाट कायफाही बइयहेको सभेत सो कामािरमको 
च.नॊ. ३०४६ तभतत २०७४।१०।५ को ऩरफाट देख्खएकोरे आमोगको च.नॊ. २०७ तभतत २०७४।५।१ 
को ऩरभापि त हार योक्का यहेको उि र्कत्ता नॊ. २२ ऺेरपर २७,६६९.३० व.तभ. जग्गाको योक्का पुकुवा 
गयी साविजतनक गमु्फाको रूऩभा सञ्चारनभा यहेको नेऩार फौर्द् भहामान केन्र गमु्फा, कऩनको सॊयऺण हनुे 
गयी तनमभानसुाय अग्रीभ आवश्मक कायफाही हनु आमोगको तभतत २०७४।१०।११ को तनणिमानसुाय 
भारऩोत कामािरम, चाफर्हरराई रेखी ऩठाइएको । 

5.1६ भारऩोत कामािरम, बिऩयु य नाऩी कामािरम, बिऩयुफाट, सऩना थाऩाको नाभभा दतािसे्रस्ता कामभ यहेको 
सातफक ददव्मश् वयी 5क र्क.नॊ. ११९६ ऺे.प. 0-8-0-0 जग्गा ऩनु् नाऩी नक्सा गने तसरतसराभा उि 
र्क.नॊ. ११९६  ऩूयै ऺेरपर रोऩ हनु ेगयी नाऩी नक्सा बएको एवॊ उि र्कत्ता जग्गाको ऺेरपरसॉगै यहेका 
अन्म र्कत्ता जग्गाहरूभा घसुाई हारसातफक सभेत बइसकेको हुॉदा उि ररु्टऩूणि काभ कायफाहीफाट सातफक 
ददव्मश् वयी 5क र्क.नॊ. ११९६  ऺे.प. 0-8-0-0 जग्गाको सम्ऩूणि ऺेरपर रोऩ हनु गएकोरे नाऩी 
कामािरम, बिऩयुफाट प्राद्ऱ र्पल्ड तनयीऺण प्रततवेदनको आधायभा भारऩोत कामािरम, बिऩयुफाट अतफरम्फ 
उि सभस्मा सभाधान गयी सोको जानकायी आमोगसभेतराई गयाउन बनी आमोगको तभतत 
२०७४।१०।११ को तनणिमानसुाय भारऩोत कामािरम, बिऩयुभा रेखी ऩठाइएको ।  

5.1७ श्माभप्रसाद ढकारसभेत 309 जनारे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगसभेतराई र्वऩऺी फनाई सवोच्च 
अदारतभा दामय गयेको उत्प्रषेण ऩयभादेशसभेत भदु्दाभा सवोच्च अदारतफाट अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको तभतत 2069।9।8 को तनणिम य सोको आधायभा बएका ऩराचायहरू सभेत उत्प्रषेणको आदेशरे 
फदय हनुे य सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोग ख्जल्रा सतभतत नवरऩयासीरे तनवेदकहरूराई र्वतयण गयेको 
तनवेदन दाफीभा उल्रेख बएका जग्गाहरू कानूनफभोख्जभ तधतो फन्धक याख्न य हक हस्तान्तयण गनि नयोक्न ु
बनी ऩयभादेशको आदेश बई प्राद्ऱ आदेशसाथ तभतसर अध्ममन गयी हेदाि, भारऩोत कामािरमरे भाग गयेको 
तनदेशनको हकभा आमोगफाट बएको तनणिम उत्प्रषेणको आदेशिाया फदय बई तनवेदन दाफीभा उल्रेख बएका 
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जग्गाहरू कानूनफभोख्जभ तधतो फन्धक याख्न य हक हस्तान्तयण सभेतको कामि गनि तनवेदकहरूराई नयोक्न ु
बनी ऩयभादेशको आदेश सभेत जायी बएको देख्खॊदा कानूनफभोख्जभ गनिका रातग आमोगको तभतत 
२०७४।११।१४ को तनणिमानसुाय भारऩोत कामािरम कावासोतीराई रेखी ऩठाइएको ।  

५.१८ स्व. जगदम्फा कुभायीदेवी याणाफाट स्थार्ऩत जगदम्फा दातव्म औषधारम तथा भदनधाया सतभततका नाभभा 
यहेका ताप्रेजङु ख्जल्रा, सातफक तनगयुाददन गा.र्व.स. वडा नॊ. 1 र्क.नॊ. 209, 212, 213, 232 य 233 
को जम्भा 53-13-0-3 योऩनी, ख्जल्रा भोयङ, सातफक दरुायी गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 (ग) र्क.नॊ. 96, 97, 

105, 106, 108, 111, 115, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 166, 167, 177, 178, 179, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 228, 237 य ऐ. वडा नॊ. 5 (घ) र्क.नॊ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
य 23 को जम्भा 47-18-6-10 तफघा श्री जगदम्फा दातव्म औषधारमको नाभभा एवॊ भोयङ, दरुायी 
गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 (ग) र्क.नॊ. 107, 113, 169, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 य 
187 को जम्भा 9-0-10-0 तफघा जग्गा भदनधाया सतभततको नाभभा सबे नाऩ नक्सा बई से्रस्ता कामभ 
यहेका जग्गाका भोही य जग्गा धनीफीच कानूनफभोख्जभ जग्गा फाॉडपाॉड गनिका रातग बतूभसम्फन्धी ऐन, 

2021 फभोख्जभ जो जे गनुिऩछि गनि बतूभसधुाय कामािरम, भोयङ य भारऩोत कामािरम, ताप्रेजङुराई 
आमोगको तभतत २०७४।११।२५ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको । 

5.1९ भारऩोत कामािरम गोयखाका नाउॉभा यहेको जग्गा अततक्रभण बएको बन्ने सम्फन्धभा ख्जल्रा प्रशासन 
कामािरम गोयखाको च.नॊ. २४२ तभतत २०७०।४।३१ को ऩरसाथ प्राद्ऱ द.नॊ ३८०/२०७१/०७२ को 
उजयुीका र्वषमभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा भारऩोत कामािरम गोयखाका नाउॉभा यहेको जग्गासॉग सीभाना 
जोतडएको सातफक गोयखकारी गा.र्व.स. वडा नॊ ४ को र्क.नॊ ११११ को जग्गाको ररु्टऩूणि टामरचेक गयी 
जग्गाको ऺेरपर सॊशोधन गयी से्रस्ता सॊशोधन गरयददएको भारऩोत कामािरम गोयखाको तभतत 
२०५५।११।१३ को तनणिम सभेत कानून र्वऩयीत देख्खन आएकोरे भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा ३२ ख 
अनसुाय जो जे गनुिऩने हो कानून फभोख्जभ गनि गयाउन बतूभ सधुाय तथा व्मवस्था र्वबागका भहातनदेशकराई 
आमोगको तभतत २०७४।१२।१ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

५.२० ख्जल्रा भकवानऩयु हेटौंडा न.ऩा. वडा नॊ. 11 फस्ने रारफहादयु सनुाय काभीका नाउॉभा दताि कामभ यहेको 
हेटौंडा नगयऩातरका वडा नॊ. 11 र्क.नॊ. 101 ऺे.प. 1-2-10 तफघा जग्गा य र्क.नॊ. 114 ऺेरपर 0-
5-1 तफघा जग्गा गयी जम्भा 1-7-11 तफघा जग्गाका सम्फन्धभा ऩनुयावेदन अदारत, हेटौंडाको तनणिम नॊ. 
769 तभतत 2070।2।8 को पैसराफाट न्माम तनरूऩण बई अख्न्तभ अवस्थाभा यहेको देख्खएकोरे 
आमोगको च.नॊ. 733 तभतत 2067।1।2 को ऩरफाट भारऩोत कामािरम, भकवानऩयुभा योक्का याख्खएको 
उख्ल्रख्खत र्क.नॊ. 101 ऺे.प. 1-2-10 तफघा जग्गा य र्क.नॊ. 114 ऺे.प 0-5-1 तफघा जग्गा 
कानूनफभोख्जभ पुकुवा गरयददन ुबनी आमोगको तभतत २०७४।१२।८ को तनणिमानसुाय भारऩोत कामािरम, 
भकवानऩयुभा रेखी ऩठाइएको ।  

5.२1 सर्वता फतौरासभेतको नाभभा भारऩोत कामािरम, तडल्रीफजायभा दताि से्रस्ता कामभ यहेको का.भ.न.ऩा. वडा 
नॊ. ५ र्क.नॊ. ५१९ य ५२० को जग्गाका सम्फन्धभा साविजतनक जग्गा नक्करी कागज फनाई आफ्नो नाभभा 
दताि गयाएको हुॉदा साविजतनक कामभ गयी ऩाउॉ बन्न े उजयुी ऩयी आमोगको च.नॊ. ५७५ तभतत 
२०७०।१।२५ को ऩरफाट योक्का यहेकोभा भ्रद्शाचायजन्म कसयु अऩयाध बएको, सयकायी वा साविजतनक 
सम्ऩख्त्तको दरुुऩमोग य र्हनातभना बएको कहीॊकतैफाट खलु्न आएको ख्स्थततसभेत देख्खन नआएकोरे उि 
उजयुी अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९(१२) फभोख्जभ ताभेरीभा याख्न ेगयी 
तभतत २०७४।५।१२ भा आमोगफाट तनणिम बएको देख्खएको ख्स्थततभा मस आमोगको च.नॊ. ५७५ तभतत 
२०७०।१।२५ को ऩरद्राया सर्वता फतौरा य रक्ष्भी ऩाण्डेको नाभभा दताि कामभ यहेका र्क.नॊ. ५१९ य 
५२० का जग्गाहरू योक्का याखी यहनऩुने अवस्था नहुॉदा उख्ल्रख्खत र्कत्ता जग्गाहरू अन्म कायणरे योक्का 
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याख्नऩुने बएभा फाहेक पुकुवा गरयददनका रातग आमोगको तभतत २०७४।१२।१६ को तनणिमानसुाय 
सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाइएको ।  

5.२२ नेऩार सयकाय तत्कारीन कृर्ष तथा सहकायी भन्रारम, कृर्ष उद्यभ केन्र नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघ, 
दीघिकारीन कृर्ष मोजना अनगुभन तथा सभन्वम कामिक्रभ अन्तगित स्मादजा ख्जल्रा उद्योग वाख्णज्म सॊघ 
भापि त एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामिक्रभका रातग छनौट बएको ख्जल्राका तत्कारीन अजुिन चौऩायी य 
फहाकोट गाउॉ र्वकास सतभततभा सञ्चातरत कपी उत्ऩादन कामिक्रभका रातग उऩरब्ध गयाइएको 
आ.व.२०६८/०६९ य २०६९/०७० को र्वतनमोख्जत अनदुान यकभ खचि गदाि अतनमतभतता बएको बन्ने 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा रेखा यातदा फदतनमतऩूविक काभ बए गयेको नबई सयकायी यकभ खचि 
गने य रेखा याख्न ेऩर्द्ततभा तनजी ऺेरका कभिचायीराई सफै र्वषमभा जानकायी नबएकोरे केही कभजोयी यहे 
बएको देख्खएको साथै अतनमतभत तवयफाट खचि गये गयाएको अवस्था ऩरु्द्श बएको यकभ जम्भा 
रु.२,५८,४३७।- सम्फख्न्धत व्मख्ि एवॊ सॊस्थाको तपि फाट याजस्व शीषिक नम्फय १४३१२ भा बौचय नम्फय 
०४९४०१२० फाट तभतत २०७४।१२।४ भा दाख्खरा बइसकेकोरे सयकायी अनदुानको यकभ तनजी 
ऺेरफाट खचि गने मस र्कतसभका कामिक्रभभा खचि गदाि स्वीकृत कामिक्रभ अनसुाय गरयएको खचिराई आतथिक 
ऐन, तनमभ, तनदेख्शका तथा साविजतनक खरयद ऐनको व्मवस्था अनकूुर खचि गने तथा सोको आधायभा 
वास्तर्वक रेखा याख्न े रगामतको र्वषमभा र्वशेष सॊवेदनशीर हनु य अनदुान यकभ खचि गदाि गयाउॉदा 
अतनमतभतता हनु नददन तनमतभत अनगुभन गने सभेतको कामि य व्मवस्थाका रातग नेऩार सयकाय कृर्ष 
र्वकास भन्रारम काठभाडौंभापि त कृर्ष उद्यभ केन्र नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघ काठभाडौंराई आमोगको 
तभतत २०७५।१।६ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

5.२३ ख्जल्रा सरािही फेल्वाजब्दी गा.र्व.स. वडा नॊ. 2 र्क. नॊ. 3 को ऺेरपर 0-3-0 को जग्गाभा भोहीसभेत 
बएकोभा उि जग्गा भारऩोत कामािरम सरािहीफाट तभतत 2067।3।7 गतेका ददन याजीनाभाको तरखत 
ऩास गयाउॉदा जोताहको भहरभा याभशयण करवाय उल्रेख हनुकुा साथै र्पल्डफकुको र्कसानको व्महोयाभा 
मो जग्गा काठभाडौं फस्ने याघव र्वक्रभको हो भैरे फटैमाभा जोती आएको छु बन्ने उल्रेख हुॉदाहुॉदै य 
याजीनाभाको तरखतभा भोहीको नाभ, थय, वतनभा याभशयण साहको नाभ उल्रेख बए ताऩतन जग्गाधनी ऩजुाि 
तमाय ऩादाि भारऩोत कामािरम, सरािहीका कभिचायीहरूरे जानीजानी जोताहाको भहरभा भोही (जोताह) 
याभशयण करवायको नाभ उल्रेख नगयेको, सो जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाि तमाय गने कामिभा ना.स.ु उत्तभ शे्रद्ष य 
ना.स.ु फच्चाफाव ुझाको सॊरग्नता देख्खएको, उि कामिरे उजयुवाराको हक जाने अवस्था नबए ताऩतन ना.स.ु 
उत्तभ शे्रद्ष य ना.स.ु फच्चाफाव ुझाराई ऩदीम दार्मत्व तनवािह गदाि राऩयफाही गयेतपि  जे जो गनुिऩने हो सो 
गनिका रातग आमोगको तभतत २०७५।२।३ को तनणिमानसुाय कृर्ष, बतूभ व्मवस्था तथा सहकायी भन्रारमभा 
रेखी ऩठाइएको साथै अनसुन्धानको क्रभभा योक्का याख्खएको उि जग्गासभेत पुकुवा गरयददन सम्फख्न्धत 
तनकामभा रेखी ऩठाइएको । 

5.2४ अध्मऺ भनशोबा ऩाण्डे यहेको सकुुम्वासी सभस्मा सभाधान आमोगरे दताि गयेको नवरऩयु ख्जल्रा गैंडाकोट 
नगयऩातरका वडा नॊ. १ को र्क.नॊ. ४६४२ ऺेरपर ०-९-० बएको जग्गा योक्का यहेकोरे पुकुवा गयी ऩाउॉ 
बनी डाॉसीयाभ ढकाररे ददएको तनवेदनका सम्फन्धभा सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोग ख्जल्रा सतभतत 
नवरऩयासीका तत्कारीन अध्मऺ भनशोबा ऩाण्डेको कामिकारभा बएका काभकायफाहीहरू सकुुम्फासी सभस्मा 
सभाधान आमोग, २०६६ को उद्देश्मर्वऩयीत एवॊ अतनमतभत देख्खएकोरे उि सतभततद्राया नवरऩयासी 
ख्जल्राभा र्वतरयत जग्गाराई ऩूविवत अवस्थाभा याखी छानतफन गनि य बर्वष्मभा ऩूवि ऩख्द्ळभ याजभागिको 
स्तयवरृ्र्द् हनु सक्ने बएकोरे याजभागिको दामाॉ फामाॉको ऺेरराई र्वतयण नगनि सातफकभा गदठत सकुुम्फासी 
सभस्मा सभाधान आमोग ख्जल्रा सतभतत नवरऩयासीराई आमोगको तभतत २०६९।९।८ को तनणिमानसुाय 
तभतत २०६९।९।१९ भा ऩराचाय गरयएको, सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट सयकायी साविजतनक वन 
ऺेरतबरको जग्गा गैयकानूनी रूऩभा तनवेदकहरूराई र्वतयण गयी जग्गाधनी दताि प्रभाणऩजुाि सभेत र्वतयण 
गयेको देख्खएभा कानूनफभोख्जभ अतधकाय प्राद्ऱ तनकामरे हेयी छानतफन गयी उख्चत तनकासा य तनणिम हनु सक्ने 
नै हुॉदा सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोग ख्जल्रा सतभतत नवरऩयासीरे तनवेदकहरूराई र्वतयण गयेका 
तनवेदन दाफीभा उल्रेख बएका जग्गाहरू कानूनफभोख्जभ तधतो फन्धक याख्न, हक हस्तान्तयण सभेत गनिफाट 
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तनवेदकहरूराई नयोक्न ु बनी आमोगरे गयेको तभतत २०६९।९।८ को तनणिम य ऩराचाय उत्प्रषेणको 
आदेशरे फदय गयी ऩयभादेशको आदेशसभेत तभतत २०७४।५।८ भा जायी बएकोरे डाॉसीयाभ ढकारको 
नाभभा दताि यहेको गैंडाकोट वडा नॊ. १ख को जग्गा र्क.नॊ. ४६४२ ऺेरपर ०-९-० जग्गा भनशोबा 
ऩाण्डेकै कामिकारभा र्वतयण बई तनजरे नै प्रभाख्णत गयेको से्रस्ता बएको य आमोगको ऩ.सॊ. अ.न.ु 
गॊगा/२०६९।७० च.नॊ. ११९ तभतत २०६९।९।१९ को ऩरफाट योक्का बएको जग्गा हो बनी भारऩोत 
कामािरम कावासोती, नवरऩयासीफाट अव्मवख्स्थत फसोवासीको प्रमोजनका रातग ददएको जग्गाधनी दताि प्रभाण 
से्रस्तासभेत सॊरग्न याखी ऩठाइएको अवस्था हुॉदा आमोगको च.नॊ.६९८ तभतत २०७४।११।२१ को 
ऩरानसुाय मी तनवेदकको हकभा सभेत कानूनफभोख्जभ गनि भारऩोत कामािरम, कावासोती, नवरऩयासीभा 
आमोगको तभतत २०७५।२।३ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

5.2५ सनुसयी ख्जल्रा फाझगया गा.र्व.स. वडा नॊ.२ग र्क.नॊ. ११९ को १-८-१० यहेको जग्गा तभतत 
२०४८।९।२१ भा भारऩोत कामािरम, सनुसयीरे २०४४ सारभा भतृ्म ु बइसकेका ज्मोततभान शाक्मको 
नाभफाट टीकारक्ष्भी शे्रद्षका नाभभा भारऩोत कामािरम, सनुसयीका ना.स.ु प्रकाश चाऩागाई, ख. गणेश 
ऩोख्ररे, प्रभखु भारऩोत अतधकृत येशभफहादयु थाऩा, रेखनदास भहेशयभण ऩोख्ररे सभेत बएय घसु खाई, 
भयेको व्मख्िको र्कते सहीछाऩ गयी जग्गा ऩास गयेको र्वषमभा उजयुी ऩयी र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट तभतत 
२०५२।१०।५ भा तनणिम हुॉदा कभिचायीरे गैयकानूनी यकभ तरनखुान ुगयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने कतैफाट 
प्रभाख्णत हनु सकेको नदेख्खए ताऩतन कभिचायीहरूरे ऐन, तनमभ य र्वबागीम नीतत तनदेशन र्वचाय नगयी 
राऩयफाही गयेको देख्खएको हुॉदा त्मस्ता कभिचायीराई कसयुको भारा अनसुाय र्वबागीम कायफाही गयी र्वशेष 
प्रहयी र्वबागभा जानकायी ऩठाउने गयी रेखी ऩठाएको, रेखनदास भहेशयभण ऩोख्ररे उऩय कुनै कायफाही  गने 
गयी तनणिम बए गयेको नदेख्खएको, उख्ल्रख्खत कभिचायीहरू अवकाश बइसकेको बन्ने बतूभसधुाय तथा 
व्मवस्थाऩन र्वबागको च.नॊ. ७१५ तभतत २०७२।९।१२ को ऩरफाट रेखी आएको आधायभा ना.स.ु 
प्रकाशचन्र चाऩागाईकी श्रीभती रावन्मवारा देवी चाऩागाईंका नाभको जग्गा पुकुवा गने गयी आमोगको 
फैठकफाट तभतत २०७२।१०।१७ भा तनणिम बएको, भहेशयभण ऩोखयेररे अनसुन्धानको क्रभभा धयौटी 
फाऩत रोणकुभाय ऩोखयेरको नाभको सनुसयी ख्जल्रा तत्कारीन भधेसा गा.र्व.स. वडा नॊ. ९क र्क.नॊ. ६११ 
को ऺेरपर ०-३-३ को जग्गा तथा ख.गणेश ऩोखयेररे अनसुन्धानको क्रभभा धयौट फाऩत श्रीभती शशी 
ऩोखयेरको नाभको सनुसयी ख्जल्रा भहेन्रनगय गा.र्व.स. वडा नॊ. ५ऺ को र्क.नॊ. ११ को ऺेरपर ०-९-० 
को जग्गा जेथा जभानतभा याखेकोभा उि जग्गा अनसुन्धानको क्रभभा योक्का यहेको देख्खएकोरे उि 
जग्गाहरू योक्का याख्खयहनऩुने अवस्था नहुॉदा उि योक्का यहेको र्क.नॊ ६११ य र्क. नॊ. ११ का जग्गाहरूको 
योक्का पुकुवा गनि आमोगको तभतत २०७५।२।२१ को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत कामािरमभा रेखी  
ऩठाइएको ।  

5.2६ भनभानेद्वयी गठुीको जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गयेको बन् ने सभेत र्वषमको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा सातफक का.ख्ज.का.भ.न.ऩा.वडा नॊ. २३ (भ) ख्स्थत सातफक र्क.नॊ. ४९ य ७३ 
हार नगय ४ तसट नॊ.१०२-१०२६-०५ र्क.नॊ.४७,६६५,६६७ तथा तसट नॊ.१०२-१०२६-०४ 
र्क.नॊ.१७१, १७३ को दताि फाॉकी जग्गा भारऩोत कामािरम, तडल्रीफजायको तभतत २०६७।६।१० को 
तनणिमरे भोही फाफयुाभ काकीका हकदाय ऩूणिफहादयु काकी य याधा काकीको नाभभा सॊमिु यैकय ऩरयणत 
दताि नाभसायी बएको, सम्भातनत काठभाडौं ख्जल्रा अदारतफाट तभतत २०६८।८।१४ भा वादी दाफी 
फभोख्जभ तनणिम फदय हनुे ठहयी पैसरा बएको, ऩनुयावेदन अदारत ऩाटनभा ऩनुयावेदन ऩयी तभतत 
२०६९।११।८ भा वादी दाफी छाडी भारऩोत कामािरम, तडल्रीफजायफाट तभतत २०६७।६।१० भा 
बएको तनणिम कामभ यहने गयी तभराऩर बई हक कामभ सभेत बइसकेको अवस्था यहेको ।  

 रतरतऩयु ख्जल्रा, रतरतऩयु नगयऩातरका वडा नॊ.४ फस्ने वषि ४३ को र्कयणभान प्रधानसभेत प्रततवादी गठुी 
सॊस्थान ऐन, २०३३ अनसुाय गठुी तहतसर केन्रीम कामािरम, गठुी सॊस्थानसभेत बएको दताि फदय सभेत 
भदु्दाभा सम्भातनत सवोच्च अदारतको तभतत 2057।5।7 को पैसरा फभोख्जभ भनभानेद्वयी गठुीको नाभभा 
देख्खएका जम्भा 104 योऩनी जग्गाहरू हार के कुन ्अवस्थाभा यहेका छन ्मर्कन गयी गठुी सॊस्थान ऐन, 
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२०३३ फभोख्जभ आवश्मक सॊयऺण एवॊ व्मवस्थाऩन गनुि गयाउन ुबनी आमोगको तभतत २०७५।२।२५ को 
तनणिमानसुाय गठुी सॊस्थान केन्रीम कामािरम, तरऩयेुद्वयराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

5.2७ काठभाडौं ख्जल्रा, सातफक काठभाडौं नगय, वडा नॊ.22(ड) र्कत्ता नम्फय 25, ऺेरपर 0-9-0-0 य र्कत्ता 
नम्फय 26, ऺेरपर 0-1-2-0 जम्भा ऺेरपर 0-10-2-0, हरयकुभायी शाहको नाभभा यहेको जग्गा 
भारऩोत कामािरम तडल्रीफजायको तभतत 2063।8।8 को तनणिमरे हारसातफक गदाि उि र्कत्ता नम्फय 
25 सॉग जोतडएको साविजतनक जग्गासभेत घसुाइि हारसातफक गयेको बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा जग्गा (नाऩ जाॉच) ऐन, 2019 को दपा ६(घ) य जग्गा (नाऩ जाॉच) 
तनमभावरी, 2058 को तनमभ १२ भा सातफक फाटो वा कुरो ऩरयवतिन बएभा वा सम्फख्न्धत व्मख्िरे 
आफ्नो जग्गा छाडी सातफक फाटो वा कुरो र्वस्ताय गयेको कायणरे सातफक फाटो वा कुरो प्रमोगभा नआउने 
अवस्था ऩयी सच्माउन चाहेभा सम्फख्न्धत व्मख्िको तनवेदनका आधायभा तनमभ 11 फभोख्जभको सतभततको 
तसपारयसभा दताि से्रस्ता तभराउन सक्ने कानूनी व्मवस्था यहेको, नाऩी गोद्वायारे से्रस्ता कागजात सम्फख्न्धत 
भारऩोत कामािरमभा फझुाइसकेको अवस्थाभा उख्ल्रख्खत दताि से्रस्ता तभराउने कामि सम्फख्न्धत भारऩोत 
कामािरमरे भारऩोत तनमभावरी, 2036 को तनमभ ४(ख) को सतभततभा ऩेस गयी सतभततको 
तसपारयसफभोख्जभ गनुिऩने व्मवस्था जग्गा प्रशासन कामिर्वतध, 2062 को बाग 3, ऩरयच्छेद 3 को फुॉदा नॊ. 
3.15 भा यहेको, व्मख्िरे आफ्नो सातफक जग्गाफाट फाटोभा छाडी सातफक फाटोफाट आफ्नो र्कत्ताभा 
ऺेरपर सभावेश गयेको अवस्थाभा फाटोभा छाडेको ऺेरपर य फाटोफाट तरएको ऺेरपर सभेत करयफ-
करयफ फयाफय यहेको य भारऩोत तनमभावरी, 2036 को तनमभ ४(ख) को सतभततभा याखी सतभततको 
तसपारयसफभोख्जभ से्रस्ता तभरान नगयी नाऩ नक्सा बइि र्पल्डफकु कामभ बएफभोख्जभ सोझै हारसातफक दताि 
गयेको, जग्गाधनीरे सातफकबन्दा तनकै कभ ऺेरपर जग्गा दताि गनि भञ्जुय बइि हारसातफक दताि बएको, 
जग्गाधनीरे फाटोभा छाडेको ऺेरपर य सातफक फाटोभध्मेफाट तरएको ऺेरपर सभेत फयाफय यहेको, सट्टाऩट्टा 
गयी से्रस्ता तभराउन सक्ने कानूनी व्मवस्था हुॉदाहुॉदै सोतपि  कुनै कायफाही नचराइि सोझै हारसातफक दताि 
बएको अवस्थाभा नेऩार सयकायराइि जग्गाको ऺेरपरभा घाटा/हातन-नोक्सानी नबएको देख्खए ताऩतन 
प्रर्क्रमागत ररु्ट यहेको अवस्था देख्खएकोरे उख्ल्रख्खत हारसातफक दताि प्रर्क्रमाभा सॊरग्न कभिचायी उऩय जो 
जे फझु्नऩुने हो फझुी आवश्मक कायफाही गनि कृर्ष, बतूभ व्मवस्था तथा सहकायी भन्रारमभा आमोगको तभतत 
२०७५।२।२५ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको।  

5.2८ धनषुा ख्जल्रा, जनकऩयु उऩ-भहानगयऩातरका, वडा नॊ.१, तसट नॊ. 1356-19 र्कत्ता नम्फय ७१,ज.र्व. 1-
2-१0-1 को जग्गा नक्करी घयफाटो तसपारयस तरइि उऩ-भहानगयऩातरकाराइि फझुाउनऩुने याजस्व ऩतन 
नफझुाई भारऩोत कामािरम धनषुाको तभरेभतोभा उि जग्गा हारसातफक गयी तफक्री गयेको बन्ने सभेत 
व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा स्थानीम तनकामभा फझुाउनऩुने घयजग्गा कय 
फझुाइि यख्जदे्ससन ऩारयत गने प्रमोजनका रातग सम्फख्न्धत जग्गाको घयफाटो तसपारयस भारऩोत कामािरमभा ऩेस 
गने दार्मत्व सम्फख्न्धत जग्गाधनीको बएकोभा सयकायी कागज, छाऩ, हस्ताऺय र्कते गयी घयजग्गाको 
र्ववयणभा सभेत पयक ऩायी नक्करी घयफाटो तसपारयस ऩर भारऩोत कामािरमभा ऩेस गयी फच्चाप्रसाद तसॊहको 
नाभको जग्गाभध्मे र्कत्ता नम्फय 71 ऺेरपर 1-2-10-1 जग्गाको तरखत ऩारयत बइि तफक्री र्वतयण हुॉदा 
छरी हनु गएको अ.व. 2073/074 सम्भको घयजग्गा कय रु.1,63,54,308/49, घयको भूल्म 
फाऩतको यख्जदे्ससन दस्तयु रु.43,698।08, घयफाटो तसपारयस दस्तयु रु.610।- फझुाउने दार्मत्व 
सम्फख्न्धत जग्गाधनीको नै हनुे, जग्गाधनी फच्चाप्रसाद तसॊहरे नगयऩातरकाभा फझुाउनऩुने घयजग्गा कय, 
जरयवाना, तसपारयस दस्तयु जनकऩयु उऩभहानगयऩातरकाभा दाख्खरा गयी उि उऩभहानगयऩातरकाफाट पुकुवा 
नबएसम्भ तनजको स्वातभत्व तथा तनजको नाभभा दताि जग्गाहरू कुनै प्रकायरे हक हस्तान्तयण गनि नऩाउने 
गयी योक्का याख्न साथै फच्चाप्रसाद तसॊहरे नक्करी घयफाटो तसपारयसका आधायभा तफक्री गयेको घयको भूल्म 
फाऩतको यख्जदे्ससन शलु्क रु.63,698।08, तथा जरयवाना-हजािना ब्माजसर्हत असरुउऩय नहुॉदासम्भ 
उख्ल्रख्खत र्कत्ता नम्फय 71 को जग्गासभेत कुनै प्रकायरे हक हस्तान्तयण हनु नऩाउने गयी योक्का याख्न 
आमोगको तभतत २०७५।२।२५ को तनणिमानसुाय भारऩोत कामािरम धनषुाभा रेखी ऩठाइएको । 
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5.2९ ख्जल्रा फाॉके सातफक नेऩारगॊज नगयऩातरका वडा नॊ. ८ (घ) र्कत्ता नॊ ६५० बएको प्रभेकुभायी थारुको 
जग्गा योक्का याखी भध्मऩख्द्ळभाञ्चर ग्राभीण र्वकास फैंक कोहरऩयु शाखाफाट रु.४०,०००।- ऋण तरएकोभा 
सो को सावाॉ ब्माज बिुानी नहुॉदै जग्गा पुकुवा गयी भ्रद्शाचाय गयी फैंकराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको बन्ने 
उजयुीका सम्फन्धभा उि ऋण तरएको यकभको सावाॉ ब्माजसभेत गयी तभतत २०७०।११।१ भा य.नॊ. 
७५४९ वाट रु.१,०६,६७०।-  भध्मऩख्द्ळभाञ्चर ग्राभीण र्वकास फैंक कोहरऩयुभा दख्खरा बइसकेको देख्खॊदा 
फैंकराई हातन नोक्सानी नबए ताऩतन वरयद्ष सहामक ऩदभा कामियत तरराधय यावतरे आफ्नो ऩदीम ख्जम्भेवायी 
ऩूया नगयी गैयख्जम्भेवाय र्हसाफरे काभ गयेको य तनजरे ऩेस गयेको स्ऩद्शीकयणफाट देख्खएकोरे तनजराई जो जे 
कायफाही गनुिऩने हो गयी सोको जानकायी अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगराई गयाउन ुबनी आमोगको 
तभतत २०७५।२।२५ को तनणिमानसुाय भध्मऩख्द्ळभाञ्चर ग्राभीण र्वकास फैंकको केन्रीम कामािरमराई सझुाव 
रेखी ऩठाइएको ।  

5.३० फझाङ ख्जल्राका ४७ वटै गा.र्व.स. भा सऩुथ भूल्म सहकायी ऩसर खोल्ने सयकायी नीतत अनरुूऩ म्मादतबर 
ऩनि आएका यीतऩूविकका ४७ वटा तनवेदनहरू ख्जल्रा ऩसर व्मवस्थाऩन सतभततफाट ऩास बई सम्झौता ऩद्ळात 
४७ वटा सहकायी सॊस्थाहरूराई एक/एक राखका दयरे अनदुान यकभ एकाउण्टऩेमी चेकद्राया बिुानी 
ददइएकोभा नौ (९) वटा सहकायी सॊस्थाद्राया सञ्चातरत सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारनभा यर्हयहेको, सऩुथ भूल्म 
ऩसर सञ्चारनका रातग अनदुान यकभ तरई ऩसर सञ्चारन नगने ऩच्चीस (२५) वटा सहकायी सॊस्थाका 
सञ्चारकहरूरे सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारनसम्फन्धी (सॊशोधनसर्हत) तनमभावरी, २०६५ को तनमभ ५(घ) 
फभोख्जभको सावाॉ ब्माज यकभ तडतबजन सहकायी कामािरम डोटीको यार्द्सम वाख्णज्म फैंक तर. डोटी शाखाभा 
यहेको याजस्व शीषिक नॊ. १४५२२ (अन्म याजस्व खाता) भा जम्भा गयेको, तेह्र (१३) वटा सहकायी 
सॊस्थाका सञ्चारकहरूरे सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारनका रातग कृर्ष र्वकास कामािरम, फझाङफाट एक/एक 
राख रुऩैमाॉ अनदुान यकभ तरई सरुुभा सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारन गयी केही सभमऩतछ फन्द गयेकोभा 
तनमभानसुाय सावाॉ ब्माज यकभ र्पताि गयेको नदेख्खएकोरे सञ्चारनभा यर्हयहेका सऩुथ भूल्म ऩसरहरूको 
हकभा सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारनसम्फन्धी (सॊशोधनसर्हत) तनमभावरी, २०६५ को तनमभ ८ फभोख्जभ 
अनगुभन हनु य अनदुान यकभ तरई सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारन नगने सहकायी सञ्चारकहरू उऩय सोही 
तनमभावरीको तनमभ ५(ग) को उऩतनमभ (३) फभोख्जभ हनुऩुने देख्खॊदा उि कानूनी व्मवस्था अनरुूऩ जो जे 
गनुिऩने हो सो अनसुाय गनिका रातग आमोगको तभतत २०७५।३।७ को तनणिमानसुाय सहकायी तथा गरयफी 
तनवायण भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

 ६.  गहृ भन्रारम अन्तगित 
६.१  भाॉ बगवती स्मारो ट्युफफेर जर उऩबोिा सतभतत सद्ऱयीका अध्मऺ अतनर कुभाय देवरे बतूभगत जरस्रोत 

  र्वकास सतभतत, शाखा कामािरम रहानफीच बएको सम्झौता अनरुूऩ काभ सम्ऩन्न नगयी र्कते दस्तखत गयी 
यकभ ख्झकी र्हनातभना गयेको बन्ने र्वषमको उजयुीउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा बतूभगत जरस्रोत र्वकास 
सतभतत, शाखा कामािरम रहानका तपि फाट कामािरम प्रभखु वैद्यनाथप्रसाद चौयतसमा य भाॉ बगवती स्मारो 
टु्यफफेर जर उऩबोिा सतभततको तपि फाट अध्मऺ अतनरकुभाय देवफीच तभतत २०६६।१०।२४ भा स्मारो 
ट्युफफेरभापि त तसॊचाइ सरु्वधा उऩरब्ध गयाई सद्ऱयी ख्जल्रा र्वषहरयमा गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ ख्स्थत खेतीमोग्म 
जग्गाको उत्ऩादनभा वरृ्र्द् ल्माउनका रातग सम्झौता बई तत्कारीन NIC Bank (हार NIC ASIA Bank) 

राहान शाखाभा भाॉ बगवती स्मारो ट्युफफेर जर उऩबोिा सॊस्थाको नाभभा बतूभगत जरस्रोत र्वकास सतभतत 
शाखा कामािरम रहानका प्रभखु वैद्यनाथप्रसाद चौयतसमा य सॊस्थाका अध्मऺ अतनरकुभाय देवको सॊमिु 
दस्तखतफाट सॊचारन हनुे गयी खोतरएको फैंक खाताफाट र्वतबन्न तभततभा सॊस्थाका अध्मऺ अतनरकुभाय 
देवद्राया कामािरम प्रभखुको र्कते हस्ताऺय सभेत गयी यकभ तनकारेको ऩरु्द्श बएको य उि कामि भरुकुी ऐन 
र्कते कागजको भहरका साथै फैंर्कङ कसयु तथा सजाम ऐन, २०६४ को प्रावधान र्वऩयीत सभेत देख्खएको 
हुॉदा तनज अतनरकुभाय देव उऩय प्रचतरत कानूनफभोख्जभ आवश्मक कायफाहीका रातग आमोगको तभतत 
२०७४।५।८ को तनणिमानसुाय आवश्मक कागजातसर्हत ख्जल्रा प्रहयी कामािरम सद्ऱयीभा रेखी  
ऩठाइएको ।  
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6.2  सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार प्रधान कामािरम हरचोकभा ऩसु्तकारम तथा सॊचाय बवन तनभािणका रातग ठेक्का 
सम्झौता बएऩद्ळात उि बवनराई सशस्त्र प्रहयी भहातनयीऺकको सख्चवारम फनाउने प्रमोजनाथि थऩ ऩाॉच 
प्रकायका कामिहरू गयाउन सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण र्वबाग काठभाडौंफाट २०७२/०७३ भा ऩारयत 
दययेटको आधायभा दय र्वद्ऴषेण गयी पयक पयक प्रकृततको काभका रातग पयक पयक दययेट तमाय गयी 
दययेट/रागत अनभुान तमाय गयेको, उि रागत अनभुान यकभ, कामि सम्ऩन्न गनिका रातग प्रमोग बएको 
साभग्रीको गणुस्तय य फजाय भूल्म सभेतराई हेदाि अतनमतभतता बएको बन्न सर्कने अवस्था नदेख्खए ताऩतन एकै 
सॊयचनातबर सम्ऩादन गरयने कामि गदाि/गयाउॉदा एकै ऩटक फोरऩरको भाध्मभफाट सम्ऩादन गयाउनऩुनेभा सो 
नगयी साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ८४ फभोख्जभ ख्शरफन्दी दयबाउऩरको भाध्मभफाट 
गयाएको देख्खॊदा उि कामि तनमभसम्भत भान्न सर्कने नदेख्खएकोरे प्रस्ततु सन्दबिभा टुक्रा टुक्रा गयी 
तनभािणसम्फन्धी काभ कायफाही बए गयेको देख्खॉदा अफ उप्रान्त टुक्रा टुक्रा गयी खरयद तथा तनभािणसम्फन्धी 
काभ कायफाही नगनि/नगयाउनका रातग आमोगको तभतत २०७४।५।२६ को तनणिमानसुाय सशस्त्र प्रहयी फर 
प्रधान कामािरम हरचोक, काठभाडौंराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

6.3  ख्जल्रा प्रहयी कामािरम, यौतहट भातहत सीभा प्रही चौकी फन्जयहा दयफन्दी बई हार याजीनाभा स्वीकृत 
बएका प्रहयी कामािरम सहमोगी र्वनोद भहतोरे प्राद्ऱ गयेको आफ्नो सक्कर नागरयकताको प्रभाणऩरभा बएको 
र्ववयणभा आपूखसुी जन्भतभतत थऩघट गने, सच्चाउने कामि गयी नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३ को दपा 
२१ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको खलु्न आएको साथै प्रस्ततु कसयु सयकायी भदु्दासम्फन्धी ऐन, 
२०४९को अनसूुची-१ फभोख्जभको कसयु बएको देख्खएको य सयकायी भदु्दासम्फन्धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची-१ फभोख्जभको कसयुको अनसुन्धान तहर्ककात गने कामिऺ ेर नेऩार प्रहयीको बएकारे तनज र्वनोद 
भहतोरे ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, यौतहटफाट प्राद्ऱ गयेको नागरयकताको प्रभाणऩर य तनजको फमान 
कागजको सक्करै प्रतत तथा तभतसरसाथ यहेका अन्म कागजातहरूको प्रभाख्णत प्रतततरर्ऩहरू सॊरग्न गयी 
कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान एवॊ आवश्मक कानूनी कायफाहीका रातग ख्जल्रा प्रहयी कामािरम, यौतहटराई 
आमोगको तभतत २०७४।६।२ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

6.4  आमोगभा दताि हनु आएको उज्वेक नागरयक Nazokat Zaripova राई तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर 
कभिचायीहरूको तभरेभतोभा Overstay फाऩतको जरयवाना तथा शलु्क नै नततयाई र्कते तबसाको आधायभा 
आफ्नो देश पकािउन थातरएको बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदन उऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा 
तबसा/ख्स्टकय नॊ. १००२३२ फाट ३० सेप्टेम्फय २०१३ भा ९० ददने ऩमिटक तबसाभा नऩेार आएकोभा 
करयफ ४ वषि गैयकानूनी रूऩभा नेऩारभा यही १० जरुाई २०१७ भा सोही AA 1904741 ऩासऩोटि 
१०००२३२ नम्फयकै तबसा/ख्स्टकयभा Issue date १७ अर्प्रर २०१७ य Expiry Date १५ जरुाई 
२०१७ रेख्खएको तबसा तरएय स्वदेश पकि न रागेको फखत तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थरफाट तनमन्रणभा 
तरई अध्मागभन र्वबागको र्हयासतभा याख्खएकोभा काठभाडौं ख्जल्रा अदारतको तभतत २०७४।४।१० को 
पैसराफभोख्जभ तनजरे १५ ददन कैद य रु. ५०००।- जरयवाना बिुान गरयसकेको हुॉदा थनुाभिु गरयददने 
बन्ने आदेश बएको य तनजरे Overstay फाऩतको तनमभानसुायको जरयवानासभेत ततरयसकेऩतछ तनमभानसुाय नै 
तनजराई स्वदेश र्पताि गरयएको देख्खएकोरे तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थरका सम्फख्न्धत कभिचायीहरूरे 
तभरेभतो गयी तनमतफस गैयकानूनी रूऩभा नेऩारभा यहे फसेकी तनज उज्वेक नागरयकराई तफना कायफाही 
र्पताि ऩठाउन खोजेको बन्ने आयोऩ ऩरु्द्श हनु नसके ताऩतन अध्मागभन कामािरमफाट तबसा छाऩ रगाउॉदा 
नक्करी फनाउन नसक्ने र्कतसभको (Security Seal) फनाउने ऩर्द्तत नहनु,ु र्वभानस्थरभा नक्करी तबसा जाॉच 
गने कुनै प्रर्वतध प्रमोग नहनु ुएवभ ्४/४ वषिसम्भ तफना तबसा र्वदेशी भान्छे नेऩारभा यहॉदा डलु्दासभेत याज्म 
सॊमन्रराई जानकायी नहनु/ुखोजतरास नहनु ु सम्फख्न्धत तनकामको कभजोयी यहेकोरे मस र्कतसभका कभी 
कभजोयीभा आवश्मक सधुाय गनि गहृ भन्रारमराई य नक्करी तबसा फनाउने काभभा सॊरग्नहरू ऩत्ता रगाई 
तनमभानसुाय आवश्मक कायफाही गनि नेऩार प्रहयी केन्रीम अनसुन्धान ब्मयुो (CIB) राई आमोगको तभतत 
२०७४।७।१६ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

6.5  तभतत २०७४।६।८ गते भहानगयीम प्रहयीवतृ्त, फाराजभुा कामियत प्रहयी सहामक तनयीऺक चन्रतसॊह बाट, 

इराका प्रहयी कामािरम, पर्ऩिङभा कामियत प्रहयी हवल्दाय भनोजकुभाय मादव, भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, 
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फारसधुाय गहृ, दठभी, बिऩयुभा कामियत प्रहयी जवान ऩषु्कयफहादयु शाह तथा आपूराई प्रहयी कभिचायी बएको 
फताउने र्वन्दावातसनी फारवुा तडऩो सञ्चारक र्वनोद थाऩा फगारेरे भहानगयीम प्रहयीवतृ्त, फाराजकुो ख्जम्भेवायी 
इराकाबन्दा फार्हय भहानगयीम प्रहयीवृत्त, भहायाजगञ्जको इराका ऺेरभा यहेको काठभाडौं ख्जल्रा टोखा 
नगयऩातरका वडा नॊ. २ ख्स्थत ख्जल्रा धनकुटा सातफक फोधे गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ हार चौफीसे फोधे 
गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ स्थामी वतन बएका गॊगा देवानको डेयाकोठाभा अनतधकृतरूऩभा प्रवेश गयी र्वतबन्न 
र्कतसभरे डय, रास देखाई, जोयजरुभु गयी प्रहयीको येतडमो सेट सभेत देखाई "प्रहयी हौं, बनेजस्तो गये ठीक छ, 

नबए सऩरयवायराई सडाइददन्छौं" बनी डय, रास देखाई, हतकडी रगाई, फर प्रमोग गयी तथा थऩ फर प्रमोग 
गने थम्की सभेत ददई घयडेयाफाट जफजिस्ती तनमन्रणभा तरई आपूहरूरे तरइगएको भोटयसाइकरभा 
जफजिस्ती याखी र्वनोद थाऩा फगारेरे सञ्चारन गयेको तायेद्वय नगयऩातरका वडा नॊ. १०, भनभैजखु्स्थत 
र्वन्दावातसनी नाभको फारवुा तडऩोभा रगी गॊगा देवानको भञ्जुयी तफना करयफ २ घण्टासम्भ गॊगा देवानराई 
याखेको, गॊगा देवानको श्रीभती र्वतनता देवानको नाभभा यहेको एस.फी.आई. फैंकको एटीएभ काडि य सोको 
सयुऺा र्ऩनकोडि सभेत जफजिस्ती तरई तनजको उि एटीएभ काडिफाट रु.४०,०००।- यकभ य गॊगा देवानको 
खल्तीफाट खाजा खाने फहानाभा जफजिस्ती रु.१,०००।- यकभ सभेत प्रहयी सहामक तनयीऺक चन्रतसॊह बाट, 

प्रहयी हवल्दाय भनोजकुभाय मादव, प्रहयी जवान ऩषु्कयफहादयु शाह य र्वनोद थाऩा फगारे सभेतरे तरए खाएको 
ऩरु्द्श बएकोरे भातथ उख्ल्रख्खत कामिहरू प्रचतरत अऩहयण तथा शयीय फन्धकसम्फन्धी ऐनभा ऩरयबार्षत अऩयाध 
अन्तगितको कामि बएको देख्खॉदा तनज गॊगा देवानराई गैयकानूनी तनमन्रणभा तरई कानूनर्वऩयीत फारवुा 
तडऩोभा याखी तनजहरूको कब्जाफाट भिु गरयददने कामिका रातग रु.२० राखसम्भ यकभ भाग गने तथा तनज 
गॊगा देवानकी श्रीभती र्वतनता देवानको नाभभा यहेको एस.फी.आई. फैंकको एटीएभ काडि य सोको सयुऺा 
र्ऩनकोडि सभेत जफजिस्ती तरई तनजको उि एटीएभ काडिफाट रु.४०,०००।- यकभ य गॊगा देवानको 
खल्तीफाट खाजा खाने फहानाभा जफजिस्ती रु. १,०००।- यकभ सभेत तरई खाने कामिभा सॊरग्न भहानगयीम 
प्रहयीवृत्त, फाराजभुा कामियत प्रहयी सहामक तनयीऺक चन्रतसॊह बाट, इराका प्रहयी कामािरम, पर्ऩिङभा कामियत 
प्रहयी हवल्दाय भनोजकुभाय मादव, भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, फारसधुाय गहृ, दठभी बिऩयुभा कामियत प्रहयी 
जवान ऩषु्कयफहादयु शाह तथा आपूराई प्रहयी कभिचायी बएको फताउने र्वन्दावातसनी फारवुा तडऩो सञ्चारक 
र्वनोद थाऩा फगारे सभेत उऩय प्रचतरत अऩहयण तथा शयीय फन्धकसम्फन्धी ऐनफभोख्जभ आवश्मक कायफाही 
गनि आमोगको तभतत २०७४।७।१९ को तनणिमानसुाय भहानगयीम प्रहयी ऩरयसय, काठभाडौंभा रेखी 
ऩठाइएको ।  

6.६  तत्कारीन ऩञ्चामती व्मवस्थाको सभमभा याद्ऱी अञ्चर मवुारम मवुा साभदुार्मक बवन तलु्सीऩयु दाङको नाभभा 
यहेको जग्गाको वैधातनक से्रस्ता हटाई जगतफहादयु खरी सभेतरे कभिचायीहरूको तभरेभतोभा आफ्नो नाभभा 
दताि गयी तफक्री गयेको बन्न े सभेतको उजयुीउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा सो उजयुीका सम्फन्धभा 
आमोगको तनणिम सॊतमा ३३२ तभतत २०७०।१०।७ को फैठकफाट तनणिम बई ख्जल्रा प्रहयी कामािरम 
दाङराई आमोगको च.न.१७२८ तभतत २०७०।१०।२९ को ऩरफाट सरुुका जग्गाधनी कामभ बएका 
जगतफहादयु खरी य तनजको नाभभा से्रस्ता कामभ गये गयाएतपि  सॊरग्न व्मख्ि, तत्कारीन स्थानीम तनकामका 
ऩदातधकायी य कभिचायीसभेतराई भरुकुी ऐन, र्कते कागजको भहर एवॊ सयकायी भदु्दासम्फन्धी ऐन, २०४९ 
फभोख्जभ तत्कार कायफाही प्रायम्ब गने बनी तनणिम कामािन्वमनका रातग ऩराचाय गयेकोभा उि व्महोयाको 
ऩर प्राद्ऱ नबएको बनी ख्जल्रा प्रहयी कामािरम दाङको च.न.१५७९ तभतत २०७३।९।३ गतेको ऩरफाट 
खलु्न आएकोरे आमोगफाट गरयएको ऩूविवत तनणिमभध्मे र्कते गयेतपि  कानूनी कायफाही गने र्वषम हारसम्भ 
ऩतन कामािन्वमन नबएको देख्खएको हुॉदा सो तनणिम कामािन्वमनका रातग आमोगको तभतत २०७४।७।२७ 
को तनणिमानसुाय ख्जल्रा प्रहयी कामािरम दाङराई रेखी ऩठाइएको । 

6.७  ऩूवि ऺेरीम प्रहयी ऩूवािञ्चर ऺेरका ख्जल्रा प्रहयी कामािरमहरू बोजऩयु, धनकुटा, सॊखवुासबा, खोटाङ, भोयङ, 
सोरखुमु्फ,ु झाऩा य सो कामािरम भातहतका (क) इराका प्रहयी कामािरमहरूभा प्रहयी जवानफाट प्रहयी 
हवल्दाय य प्रहयी हवल्दाय ऩदफाट प्रहयी सहामक तनयीऺकभा फढुवा बई रयि यहेका, सरुवा बई अन्मर 
यभाना बई गएका य र्वगतदेख्ख रयि यहॉदै आएका य थऩ बएका दयफन्दीहरूभा इराका प्रहयी कामािरमका 
प्रभखु य रेखाऩारको तभरेभतोभा कभिचायीहरूको रुज ु हाख्जय नहेयी आतथिक वषि २०६९/७० भा र्कते 
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 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

कभिचायी सॊतमा देखाई यासन तथा तरफ तनकारी कयोडौं रुऩैमाॉ भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने व्महोयाको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा आ.व. ०६९/७० भा इराका प्रहयी कामािरम चैनऩयु, सॊखवुासबा, 
इराका प्रहयी कामािरम ददल्ऩा बोजऩयु, इराका प्रहयी कामािरम ददङ्गरा, बोजऩयु, इराका प्रहयी कामािरम 
वोमाङ बोजऩयु, इराका प्रहयी कामािरम तछन्ताङ, धनकुटाका रेखाऩार (प्र.स.तन.) हरूफाट बरूफस फढी खचि 
रेख्खन गएको स्वीकाय गयी याजस्व खाताभा फढी खचि रेख्खन गएको यकभ दाख्खरा गयेको सक्कर फैंक बौचय 
आमोगभा प्राद्ऱ हनु आएको य अन्म ख्जल्रा प्रहयी कामािरम धनकुटा (अन्तगितका इ.प्र.का.याजायानी), 
सॊखवुासबा, खोटाङ (अन्तगितका इ.प्र.का.हरू खोटाङ फजाय, ऐॊसेरखुकि  तथा ख्चसाऩानी), बोजऩयु, झाऩा 
(अन्तगितका इ.प्र.का.हरू दभक, अनायभनी, ख्झरख्झरे, काॉकडतबट्टा तथा गौयीगॊजसभेत) को हकभा 
अतनमतभतता यहे/बएको ऩरु्द्श हनु नआए ताऩतन प्रहयी कभिचायीहरूरे ऩाउने तरफ, बत्ता, यासन रगामतका 
बिुानीको सम्फन्धभा प्रचतरत ऐन, कानून एवॊ कामिर्वतधको ऩारना गनि गयाउनका रातग आवश्मक सतकि ता 
अऩनाई दोहोयो बिुानी नहनुे व्मवस्था कडाइका साथ रागू गनि आमोगको तभतत 2074।९।३ को 
तनणिमानसुाय प्रहयी प्रधान कामािरमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

6.८  गहृ भन्रारमको ऩरसाथ आमोगभा प्राद्ऱ हनु आएको ख्जल्रा प्रशासन कामािरम भहोत्तयीको आतथिक वषि 
२०६९/७० को याहदानी याजस्व फाऩतको यकभ अतनमतभतता गयेको बन्न ेसम्फन्धभा अनसुन्धान य कायफाही 
हनु बनी रेखी आएको उजयुी व्महोयाका र्वषमभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा यकभ अतनमतभतता बएको 
नदेख्खए ताऩतन याजस्व आम्दानीको र्हसाफ य से्रस्ता याख्न े तरयका, प्रर्क्रमा तथा ऩर्द्ततभा केही ररु्ट तथा 
कभजोयी यहेको देख्खएको य याख्खएको से्रस्ता अनसुायका कागजातहरूको आधायभा वास्तर्वकता मर्कन गयी 
गयाई र्हसाफको सभमभै पयपायक गने गयाउनेतपि  सम्फख्न्धत तनकाम य ऩऺहरूको सर्क्रमता य सहमोग 
नबएको कायण नै अन्मोरता, दरु्वधा य यकभ कायोफायको मर्कन र्हसाफ र्कताफभा कदठनाइ उत्ऩन्न बएको 
देख्खएकारे भातथ उख्ल्रख्खत तथ्महरूको सभग्रताभा कामािरमभा याख्खएका से्रस्ता कागज तथा अतबरेखहरूराई 
प्रष्ट्याई मर्कन प्रततवेदनसर्हत सॊऩयीऺण वा जो जे गनुिऩने हो गयी र्हसाफ पयपायक गनि गयाउन य प्रस्ततु 
भदु्दाको अनसुन्धानको क्रभभा याहदानी आवेदन दताि यख्जद्शय जस्तो भहत्वऩूणि य आधायबतू अतबरेखको रूऩभा 
यहने अतबरेख डामयी यातदा मथाथि व्महोया देख्खने गयी अतबरेख नयाखी ररु्टऩूणि ढॊगरे Numbering गरयएको, 
यतसद तनमन्रण खाता तफना नै यतसदहरूको प्रमोग बएको देख्खएको, जम्भा बएको याजस्व यकभ सभमभा नै 
फैंक दाख्खरा गनुिऩनेभा आतथिक वषिको अन्तभा भार र्हसाफ तभरान गने गयेको देख्खएको, याजस्व आम्दानी 
दैतनक प्रातद्ऱ खाताको प्रमोगभा ऩतन ऩूणि र्ववयण अनसुायको व्महोया प्रर्वद्श नगयेको, कायोफाय खाता प्रभाख्णत 
गयी याख्नऩुनेभा सो बए गयेको नदेख्खएको, याहदानी अतबरेख ऩखु्स्तकाभा याजस्वको यतसद एवॊ र्ववयणसर्हतको 
अतबरेख नयाख्खएको जस्ता ररु्टहरू देख्खन आई सभग्रभा आतथिक ऐन तनमभ य तनदेख्शकाको व्मवस्था अनसुाय 
एवॊ रेखाका भान्म तसर्द्ान्त अनसुायको रेखा अतबरेख दरुुस्त रूऩभा याखेको नऩाइएकोरे मस र्कतसभका 
सभस्माहरूराई आगाभी ददनभा नदोहोर् माउन, आवश्मक सतकि ता य सचेतना अऩनाउन य आतथिक एवॊ 
प्रशासतनक कायोफायका हयेक र्वषमराई वस्तगुत, ऩायदशॉ य व्मवख्स्थत रूऩभा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गनि 
गयाउनका रातग सफै ख्जल्रा प्रशासन कामािरमहरूभा तनदेशन ददनसभेत आमोगको तभतत २०७४।१२।१ 
को तनणिमानसुाय गहृ भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

6.९  भारऩोत कामािरम गोयखाका नाउॉभा यहेको जग्गा अततक्रभण बएको बन्ने सम्फन्धभा ख्जल्रा प्रशासन 
कामािरम गोयखाको च.नॊ. २४२ तभतत २०७०।४।३१ को ऩरसाथ प्राद्ऱ द.नॊ ३८०/२०७१/०७२ को 
उजयुीका सम्फन्धभा भारऩोत कामािरम गोयखाका नाउॉभा यहेको कुर ऺे.प. २-०-०-०- जग्गाभध्मे ०-४-
३-१ जग्गा भारऩोत कामािरमको नक्सा अनसुाय अऩगु यहेको ऩाइएको, अऩगु यहेको जग्गा अततक्रभण गयेको 
देख्खएकोरे स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ को दपा ५ को उऩदपा (५) को देहाम खण्ड (ग) एवॊ ऐ. ऐनको 
दपा ९ को उऩदपा (६क) तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९७ को कानूनी 
व्मवस्थारे त्मस्ता सयकायी एवॊ साविजतनक जग्गाको सॊयऺण गने गयाउने तथा अततक्रभण हनु नददने य 
अततक्रभण बएको अवस्थाभा अततक्रभण हटाई सयकायी जग्गाको सॊयऺण गने रगामतको कतिव्म, दार्मत्व 
ख्जम्भेवायी एवॊ अतधकाय प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी एवॊ स्थानीम तनकामराई कानूनरे तनयोर्ऩत गयेको हुॉदा 
सम्फख्न्धत तनकाम य ऩदातधकायीहरूरे आऩसी सल्राह य सभन्वमभा कानूनफभोख्जभ जे जो गनुिऩने हो गयी 
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भारऩोत कामािरमको नाउॉको सयकायी जग्गाको अर्वरम्फ सॊयऺण गनि गयाउन आमोगको तभतत 
२०७४।१२।१ को तनणिमानसुाय प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी ख्जल्रा प्रशासन कामािरम गोयखा एवॊ गोयखा 
नगयऩातरकाको कामािरम गोयखाराई रेखी ऩठाइएको । 

6.१० धनषुा ख्जल्रा, जनकऩयु उऩ-भहानगयऩातरका, वडा नॊ.१, तसट नॊ. 1356-19 र्कत्ता नम्फय ७१,ज.र्व. 1-2-
१0-1 को जग्गा नक्करी घयफाटो तसपारयस तरइि उऩ-भहानगयऩातरकाराइि फझुाउनऩुने याजस्व ऩतन नफझुाई 
भारऩोत कामािरम धनषुाको तभरेभतोभा उि जग्गा हारसातफक गयी तफक्री गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको 
उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा स्थानीम तनकामभा फझुाउनऩुने घयजग्गा कय फझुाइि यख्जदे्ससन 
ऩारयत गने प्रमोजनका रातग सम्फख्न्धत जग्गाको घयफाटो तसपारयस भारऩोत कामािरमभा ऩेस गने दार्मत्व 
सम्फख्न्धत जग्गाधनीको बएकोभा सयकायी कागज, छाऩ, हस्ताऺय र्कते गयी घयजग्गाको र्ववयणभा सभेत 
पयक ऩायी नक्करी घयफाटो तसपारयस ऩर फनाएको, नगयऩातरकाको चरानी र्कताफसॉग चरानी नम्फय 
नतबड्न,े नगयऩातरकाको शाखा अतधकृतको हस्ताऺय केन्रीम प्रहयी र्वतध र्वऻान प्रमोगशाराफाट ऩयीऺण हुॉदा 
उि हस्ताऺय शाखा अतधकृत गणेशप्रसाद मादवको हस्ताऺयसॉग नतभल्ने बनी ऩयीऺण प्रततवेदन प्राद्ऱ हनु 
आएफाट र्वतध र्वऻान प्रमोगशाराको सक्कर ऩयीऺण प्रततवेदनसर्हत उि सक्कर घयफाटो तसपारयस ऩर 
सभेतका कागजातहरू सयकायी भदु्दासम्फन्धी ऐन, 2049 को अनसूुची १ फभोख्जभ सयकायी छाऩ य दस्तखत 
र्कतेतपि  आवश्मक अनसुन्धान गनिक रातग आमोगको तभतत २०७५।२।२५ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा प्रहयी 
कामािरम धनषुाभा रेखी ऩठाइएको ।  

7.  बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम अन्तगित 

७.१  बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम अन्तगितको येर र्वबागरे भेची-भहाकारी येरभागि तनभािण प्रर्क्रमा 
सरुुवात गने क्रभभा सो येरभागिको तसभया-फददिफास (१०८ र्क.तभ.) खण्डभध्मे २९.४५ र्क.तभ. रम्फाइको 
येरभागि तनभािण गनि ऩर्हरो ऩटक ३ वटा य दोस्रो ऩटक ६ वटासभेत कुर ९ वटा फोरऩरहरू आह्वान 
गयेकोभा उक्त्त फोरऩर प्रस्तावहरू स्वीकृत गनुिअख्घ येर र्वबागका कभिचायीहरू य फोरऩरदाताहरू फीच 
आऩसभा तभरेभतो गयी आतथिक अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत र्वषमको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान 

तहर्ककात हुॉदा येर र्वबागफाट आह्वान बएका ठेक्का नॊ DORW/RTB/01/2070/071 देख्ख ठेक्का नॊ 
DORW/RTB/09/2070/071 सम्भका फोरऩर प्रस्तावहरू स्वीकृत गदाि आतथिक अतनमतभतता बए 
गयेको खलु्न नआए ताऩतन येरभागि तनभािण कामिको कामािन्वमन सरुु गनुिअख्घ वातावयण सॊयऺण ऐन, २०५३ 
को दपा ३, दपा ४, दपा ५ य दपा ६ भा उख्ल्रख्खत प्रावधानहरूको अधीनभा यही वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माॊकन (EIA) गयी सोको प्रततवेदन जनसॊतमा तथा वातावयण भन्रारमफाट स्वीकृत गनुिऩनेभा सो कानूनी 
प्रावधानको ऩारना नगयेको, साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ६(१) फभोख्जभ साविजतनक 
तनकामरे खरयदका रातग आवश्मक फजेट व्मवस्था नबई खरयद कायफाही सरुु गनुि हुॉदैन बन्ने प्रावधान हुॉदाहुॉदै 
ऩमािद्ऱ फजेट व्मवस्था नगयी ठेक्का नॊ. DORW/RTB/01/2070/071 देख्ख ठेक्का नॊ 
DORW/RTB/03/2070/071 सम्भको फोरऩर आह्वान बएको, साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ 
को तनमभ ६(३) सतभतत गठन गनुिऩनेभा सोको तारकु तनकामफाट भूल्माॊकन सतभतत गठन गयेको, साविजतनक 
खरयद ऐन २०६३ को दपा २३(६) फभोख्जभ ऩूवि मोग्मता तनधाियण बई आह्वान बएको फोरऩर ऩयीऺण 
गदाि फोरऩरदाताको मोग्मता ऩूवि मोग्मता अनरुूऩको छ वा छैन सोको ऩयीऺण गनुिऩने बन्ने प्रावधान यहेकोभा 
ठेक्का नॊ. DORW/RTB/04/2070/071 देख्ख ठेक्का नॊ. DORW/RTB/09/2070/071 सम्भको 
फोरऩर भूल्माॊकन गदाि सोको ऩारना बएको नदेख्खएको, ठेक्का नॊ. DORW/RTB/06/2070/071 
अन्तगित सन्तोषी/र्हभडुङ एण्ड थोकय/यौताहा जे.बी.को फोरऩर प्रस्तावसाथ फोरऩर प्रस्ताव ऩेस गने 
आतधकारयक व्मख्िको अतधकायऩर (Power of Attorney) ऩेस नबए ताऩतन तनज जे.बी.को फोरऩर प्रस्ताव 
स्वीकृत गरयएको, साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ६५ फभोख्जभ तनभािण कामिको फोरऩरको 
र्वशेष भूल्माॊकन गयी तोर्कएफभोख्जभको कायफाही गनुिऩनेभा सो नगयी फोरऩर भूल्माॊकन प्रततवेदन तमाय 
गरयएको ऩाइएकारे भातथ उल्रेख बए अनसुाय वातावयण सॊयऺण ऐन २०५३‚ वातावयण सॊयऺण तनमभावरी, 
२०५४‚ साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ य साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ भा यहेका प्रावधानहरू 
ऩारना गयेको नदेख्खएकारे मसप्रकायको ररु्टऩूणि कामिप्रणारी सच्माउन य मसउऩय जो जे कायफाही गनुिऩछि 
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गयी सोको जानकायी आमोगराई गयाउन आमोगको तभतत २०७४।१०।११ को तनणिमानसुाय बौततक 
ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

7.2  मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक अनभुततऩर कामािरमद्राया र्वदेशफाट जायी बएका सवायी चारक 
अनभुततऩर नेऩारीकयण गने कामिराई ऩायदशॉ य व्मवख्स्थत फनाउन आमोगको तभतत २०७४।१२।१ को 
तनणिमानसुाय मातामात व्मवस्था र्वबागराई तनम्नतरख्खत सझुाव रेखी ऩठाइएको :- 
क. अफ उप्रान्त नेऩारीकयण गदाि अन्म कागजातका अततरयि र्वदेशी सवायी चारक अनभुततऩरको व्महोया 

प्रभाख्णत गयेको सम्फख्न्धत याजदूतावासको तसपारयस ऩरको आतधकारयकता फझु्न सम्फख्न्धत 
याजदूतावासभा ऩराचाय गयी वा अन्म कुनै भाध्मभफाट मर्कन गयेय भार नेऩारीकयण गने व्मवस्था 
तभराउन े। 

ख. सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०४९ को दपा ५२ भा बएको र्वदेशी याद्सफाट प्राद्ऱ सवायी 
चारक अनभुततऩर नेऩारीकयण गने व्मवस्थाको भभिर्वऩयीत अनखु्चत पाइदा तरई जथाबावी हनुे गयेको 
नेऩारीकयणको कामि योक्नका रातग हारको “मातामात व्मवस्था र्वबाग एवॊ कामािरमहरूफाट सम्ऩन्न 
गरयने कामिहरूको कामिर्वतध तनदेख्शका २०६०” भा आवश्मक सॊशोधन गयी र्वदेशी सवायी चारक 
अनभुततऩर नेऩारीकयण गने सम्फन्धभा स्ऩद्श व्मवस्था गयी नेऩारीकयणको कामिराई ऩायदशॉ य 
व्मवख्स्थत फनाउने । 

ग. तनदेशन य ऩरयऩरहरू फभोख्जभ कामि सम्ऩादन बए नबएको मर्कन गनि मातामात व्मवस्था र्वबागफाट 
औऩचारयक तनयीऺण अनगुभन गयी सो को अतबरेख व्मवख्स्थत गने व्मवस्था तभराउने । 

घ. मातामात व्मवस्था कामािरम सकेुधाया काठभाडौंफाट नेऩारीकयण गरयएका २३१५ थान सवायी चारक 
अनभुततऩरसॉग सम्फख्न्धत कागजातभध्मे प्रततवेदनसाथ ऩेस बएको अनसूुची २, ३ य ४ भा सॊरग्न ८५५ 
जनाको पाइर अनसुन्धानफाट र्कते कागजातको आधायभा आवश्मक कागजाततफना प्रर्क्रमा नऩरु् माई 
नेऩारीकयण गरयएको देख्खन आई भदु्दा चराइएको हुॉदा जानकायी एवॊ प्रचतरत कानूनफभोख्जभका प्रर्क्रमा 
ऩूया नगयी जायी बएको अनभुततऩर सम्फन्धभा आवश्मक कायफाहीका रातग नाभावरीसर्हतको र्ववयण 
ऩठाइएको ।  

ङ. अनसुन्धानकै क्रभभा यहेका, मर्कन हनु फाॉकी देख्खएका ६१७ जनाको हकभा अनसुन्धान कामि जायी 
यहेको हुॉदा हार सवायीचारक अनभुततऩर र्वतयणको कामि अख्घ नफढाउन ु बनी र्ववयणसर्हत सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

7.3  मातामात व्मवस्था कामािरमभा तरराभ सवायी साधन दताि प्रर्क्रमाका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा 
बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमराई आमोगको तभतत २०७५/०२/०७ को तनणिमानसुाय देहाम 
फभोख्जभको सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

क.  मातामात व्मवस्था र्वबाग, भीनबवन, काठभाडौंफाट अतनमतभत तरयकाफाट दताि बएका साना तथा ठूरा 
सवायी, सम्फख्न्धत मातामात व्मवस्था कामािरमफाट दताि खायेजीका रातग रेखी ऩठाएभा भहातनदेशकरे 
दताि खायेजी गने प्रचरन यहेको, उि दताि खायेजी गदाि तरइने कानूनी आधाय नयहेको बनी 
भहातनदेशकको फमानफाट सभेत खलु्न आएको देख्खॊदा त्मस्ता सवायीहरूको दताि खायेज गने ऐन,  तनमभ, 

कामािर्वतधको कहीॊकतै उल्रेख बएको नदेख्खएको, गरत कामि योक्ने तजतफजी अतधकाय र्वबागरे प्रमोग 
गये ऩतन भौजदुा कानूनभा व्मवस्था गयी त्मस्ता अतधकाय प्रमोग गनुि उऩमिु हनुे देख्खएकोरे अफ 
उप्रान्त त्मस्ता प्रकृततका सवायी साधनको दताि खायेजी गदाि सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन‚ २०४९ 
फभोख्जभ वा प्रचतरत कानूनफभोख्जभ भार गने व्मवस्था तभराउने ।  

ख.  नक्करी कागजातफाट सवायी दताि कामि योक्नका रातग तरराभी सवायी दताि प्रर्क्रमाराई ऩायदशॉ फनाउन 
कुनै ऩतन प्रकायको तरराभी प्रर्क्रमाफाट दताि हनु आएको सवायी साधनको र्ववयण सम्फख्न्धत मातामात 
व्मवस्था कामािरम तथा मातामात व्मवस्था र्वबागको वेफ साइटभा याख्न ेव्मवस्था तभराउने । 

ग.  बौततक तथा मातामात व्मवस्था भन्रारमरे सफै मातामात व्मवस्था कामािरमहरूभा सवायी साधनहरूको 
नमाॉ दताि वा सरुवा सहभतत, याजस्वको अवस्था रगामतका र्वषमभा मातामात व्मवस्था र्वबागको 
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भहातनदेशकको सॊमोजकत्वभा अनगुभन सॊमन्र फनाई वषिको एकऩटक अनगुभन गने य सोको प्रततवेदन 
भन्रारम तथा र्वबागको वेफ साइटभापि त साविजतनक गने व्मवस्था तभराउने ।  

घ.  मातामात व्मवस्था कामािरमभा दताि बएको सवायी साधनको पाइर सम्फख्न्धत ख्जम्भेवाय कभिचायीफाहेक 
कुनै ऩतन सॊस्था, व्मख्ि वा व्मवसामीराई नददने य सम्फख्न्धत कभिचायीराई ख्जम्भेवाय फनाउने व्मवस्था 
तभराउन े। 

ङ. मातामात व्मवस्था र्वबागको तभतत २०७४।४।२२ को तनणिमानसुाय दताि खायेज गरयएका सवायी 
साधनहरू मातामात व्मवस्था र्वबागको सभन्वमभा प्रहयीद्राया खोजतरास गयाई ऩक्राउ गने । 

7.४  बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम रयऩ मोजना अन्तगित याजर्वयाज सखडा गोर्वन्दऩयु फोडिय सडकको 
३ र्क.तभ. काभ ऩूया नगयी झठुा कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन फनाई भ्रद्शाचाय गयेको, तनभािण व्मवसामीराई जरयवाना 
नततयाई सो फाऩतको यकभ घसु तरएको य गणुस्तयीम कामिसभेत नबएको र्वषमको उजयुी तनवेदनका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा हारको अवस्थाभा Outstanding list फभोख्जभका काभ रगामत सम्ऩूणि 
काभहरू भाऩदण्डफभोख्जभ नै सम्ऩन्न बएको देख्खए ताऩतन २.५ र्क.तभ. कारोऩरे DBST  गने कामिसभेत गयी 
करयफ ५% तनभािण कामि फाॉकी यहेकै अवस्थाभा उि फाॉकी यहेका काभहरूको Outstanding list तमाय ऩायी 
सो काभहरू Defect liability period भा गने य सो ऩद्ळात भार फाॉकी काभको बिुानी हनुे गयी सम्ऩन्न 
प्रततवेदन (Completion certificate) जायी गयेको देख्खएको हुॉदा उि कामि कानूनसम्भत नदेख्खएकोरे मस्ता 
प्रकृततका गरत कामि ऩनु: नदोहोरयनका रातग तडतबजन सडक कामािरम रहानका तत्कारीन तडतबजन प्रभखु 
एवॊ सो मोजनाका प्रोजेक्ट इन्चाजि अनठुारार ऩटेरराई कानूनफभोख्जभ जो जे कायफाही गनुिऩने हो गनुि बनी 
सडक र्वबागराई आमोगको तभतत २०७५।२।२१ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

7.५  नवुाकोट ख्जल्राको र्वदयु न.ऩा. ७ य खड्बञ्ज्माङ गा.र्व.स. ४ जोड्ने ख्स्टर ऩरुको तडजाइन ऩरयवतिन गयी 
नेऩार सयकायराइि हातन नोक्सानी ऩरु् माउने ठेकेदाय कम्ऩनी तथा काभभा रगाउने उच्चऩदस्थ 
कभिचायीहरूराइि हदैसम्भको कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात 
हुॉदा साविजतनक खरयद तनमभावरीफभोख्जभ तनभािण कामिको ड्रइङ, तडजाइन तथा स्ऩेतसर्पकेसन आदद फदल्नऩुने 
अवस्था बएभा प्रार्वतधक ऩषु्ट्याइं गयी बेरयएसन आदेश स्वीकृत गनुिऩनेभा तनभािण व्मवसामीको भागफभोख्जभ 
तनणिम गदाि प्रततस्ऩधािराइि सीतभत गने गयी फोरऩर आह्वान गने तथा भूल्म वरृ्र्द्दय उच्च यहेका तनभािण 
साभग्री प्रमोग हनुे आइटभको ऩरयभाण घटाएय भूल्म वरृ्र्द्दय कभ यहेका तनभािण साभग्री प्रमोग हनुे 
आइटभको ऩरयभाण फढ्ने गयी तडजाइन ऩरयवतिन तथा बेरयएसन आदेश जायी गयी तनभािण व्मवसामीको ऩऺभा 
तनणिम गने कामिरे सभेत प्रश्रम ऩाउन सक्ने हुॉदा मसयी तनभािण सम्झौताऩद्ळात तनभािण व्मवसामीको 
भागफभोख्जभ तडजाइन ऩरयवतिन गने ऩरयऩाटीराइि तनरुत्सार्हत गनुिका साथै सडक र्वबागफाट तनभािण गरयन े
सडक ऩरुहरूको अध्ममन चयणभै तडजाइनका वैकख्ल्ऩक उऩामहरूको सभेत अध्ममन गयी सफैबन्दा उत्तभ 
र्वकल्ऩ छनौट गनिका रातग सतकि ता अऩनाउनऩुने हुॉदा आमोगको तभतत २०७५।३।२१ को तनणिमानसुाय 
बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमराइि सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

८.  ख्शऺा, र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारम 

८.१  फाया ख्जल्रा च्मटुाहा स्रोत केन्र अन्तगित जनजाती प्रा.र्व. सखुी ऩथया-२ ख्स्थत र्वद्यारमभा बएको सयकायी 
यकभ अतनमतभततासम्फन्धी उजयुी प्रततवेदनउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा १ कठ्ठा जतभन र्वद्यारमको 
नाभभा दताि बई तभतत २०६६।७।२० गतेको ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम फायाको तनणिमानसुाय प्राथतभक तहको 
कऺा एकको अनभुतत प्राद्ऱ गयी सॊचारन बएको र्वद्यारमभा सयदय ९७ जना र्वद्याथॉरे ऩठन ऩाठन कामिभा 
सरयक यहेको य दईु जना ख्शऺकरे अध्माऩन कामि गयेको देख्खॉदा र्वद्यारम सॊचारनको अनभुतत प्राद्ऱ नगयी 
र्वद्यारम सॊचारन गयेको बन्न ेआधाय प्रभाण नदेख्खए ताऩतन र्वद्यारमभा तनकासा बएको सयकायी यकभको 
अतनमतभत खचि बएको यकभ अनसुन्धानको क्रभभा नेऩार सयकायको याजस्व खाताभा जम्भा बइसकेकोरे 
र्वद्यारमको नाभभा या.वा.फैंक करैमा फायाभा भौज्दात यहेको जम्भा रु.१०३६।२० यकभ नेऩार सयकायको 
खाताभा ल्माउनका रातग आवश्मक व्मवस्था गनि गयाउन य र्वद्यारमको नाभभा यहेको चर/अचर सम्ऩख्त्तको 
सॊयऺणका रातग ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम फायाराई आमोगको तभतत २०७४।४।२ को तनणिमानसुाय रेखी 
ऩठाइएको । 
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8.2  स्वीस नेसनर साइन्स पाउण्डेसन, स्वीटजयल्मान्डरे तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, वनस्ऩतत शास्त्र केन्रीम र्वबागराई 
CDB-WSL Project सॊचारनका रातग प्राद्ऱ आतथिक सहमोग यकभ तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका यख्जद्साय प्रा. डा. 
चन्रभख्ण ऩौडेर, का. भ.ु भतुम तनयीऺक याजेन्रफहादयु शे्रद्ष य फजेट शाखाका रेखा तनमन्रक याभचन्र 
आचामिसभेतको तभरोभतोभा प्रा.डा. कृष्णकुभाय शे्रद्षको ग्रोफर आई.एभ.ई फैंक तर. भा यहेको व्मख्िगत 
खाताभा स्थानान्तयण गयी आतथिक अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेतका आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, वनस्ऩतत शास्त्र केन्रीम र्वबागका प्रभखु प्रा.डा.कृष्णकुभाय 
शे्रद्ष नेऩारको ऩयुानो ऐततहातसक भहत्व फोकेको र्वद्वर्वद्यारमका सम्फर्द् र्वबागीम प्रभखु बएकै आधायभा 
नेऩार, नेऩारको शैख्ऺक सॊस्था य उि शैख्ऺक सॊस्थाभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरूको र्हतराइि केन्रभा याखी 
स्वीस नेसनर साइन्स पाउण्डेसन, स्वीटजयल्मान्डरे आतथिक सहमोग गयेको य तनज प्रा.डा.कृष्णकुभाय 
शे्रद्षराइि सॊमोजक तोकी तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका र्वद्याथॉहरूराइि नै दीख्ऺत गने तनख्द्ळत गयी कामिक्रभ 
सॊमोजक तोर्कएको, उि ऩरयमोजना प्रा.डा.कृष्णकुभाय शे्रद्ष र्वबागीम प्रभखुको रूऩभा यहेको सभमभा 
सञ्चारनभा आएको बए ताऩतन प्रा.डा.कृष्णकुभाय शे्रद्षको ऻान, ऺभता य व्मख्िगत प्रमासभा प्राद्ऱ गयेको साथै 
र्वद्वर्वद्यारम य र्वबागसॉग सम्झौता बई सञ्चारन नबएको, CDB-WSL Switzerland फाट अनदुान प्राद्ऱ 
आतथिक सहमोगको सम्झौताफभोख्जभ रु.१,७०,७५,३२३।८७ प्राद्ऱ यकभ प्रा.डा. कृष्णकुभाय शे्रद्षको 
र्वबागीम प्रभखुको ऩदावतध सभाद्ऱ बएऩतछ Project को खाता मथावत सचुारु गनि हारको र्वबागीम प्रभखुफाट 
फाधा बएकोरे Swiss Partner Prof. Christoph Scheidegger राई सो फाये जानकायी गयाई तनजरे तर.र्व.का 
यख्जद्सायराई ऩर रेखी जानकायी गयाएऩतछ तर.र्व. यख्जद्सायको कामािरमको तनणिमानसुाय व्मख्िगत खाताभा 
जम्भा नगयी CDB-WSL Project को नाभभा ग्रोफर आइ.एभ.ई.फैंकभा यहेको खाता नम्फय 
०५०१०१००००२०९ को खाता खोरी उख्ल्रख्खत यकभभध्मे सन ्२८ अगस्त २०१२ भा CDB-WSL 

Project का नाभभा यहेको खाताभा रु.५८,३६,२२६।७२ स्थानान्तयण गने तनणिम गयेको, मसैगयी सोही 
ऩरयमोजनाको खाताभा स्वीस नेसनर साइन्स पाउण्डेसन, स्वीटजयल्मान्डरे २९ भाचि २०१३ भा रु. 
२२,३७,७५०।२५ य 0१ अक्टोफय २०१३ भा रु.१६,११,१०१।७९ यकभ उऩरब्ध गयाएको य 
अनसुन्धानका क्रभभा उि खाताभा रु.५,०००।५३ यकभ भार भौज्दात यहेको फैंक स्टेटभेन्टसभेतको 
कागजातफाट देख्खएको, ऩरयमोजनाफाट अध्ममन गने केही र्वद्याथॉहरूको Ph.d.Viva भार फाॉकी यहेको, उि 
ऩरयमोजनासॉग सम्फख्न्धत डाटा यहेका ल्माऩटऩ, अन्म उऩकयणहरू वनस्ऩतत शास्त्र केन्रीम र्वबागभा ख्जन्सी 
दाख्खरा बएको बनी प्रभाख्णत कागजात प्राद्ऱ हनु आएको, CDB-WSL Project का नाभभा खाताभा जम्भा 
बएको यकभ वनस्ऩतत शास्त्र केन्रीम र्वबागभा अध्ममयत ३ जना र्वद्यावारयतध य ६ जना स्नातकोत्तय तह 
र्वऻान र्वषम अध्ममनयत र्वद्याथॉहरूराइि प्रख्शख्ऺत गयाई उि ऩरयमोजना सम्ऩन्न बइसकेको बनी स्वीस 
नेसनर साइन्स पाउण्डेसनका प्रा.डा. र्क्रद्शप शेतडगयरे सन ् १६-०५-२०१६ भा जानकायी गयाएको 
ऩरसभेत प्राद्ऱ बएको देख्खॉदा प्रस्ततु उजयुीभा उठान गरयएका उजयुी व्महोया हारसम्भको अनसुन्धानफाट 
सॊकतरत तथ्म कागजातहरूफाट ऩदु्शमाइॉ हनु नसके ताऩतन तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका रातग जोसकैु ऩदातधकायी 
ख्शऺक वा कभिचायीको व्मख्िगत ऩहरभा वा सॊस्थागत ऩहरभा कुनै कामिक्रभ वा ऩरयमोजना सॊचारनका 
रातग स्वदेश वा र्वदेशका दात ृ तनकाम वा सॊस्थाफाट प्राद्ऱ सहमोग एवॊ अनदुान जनुसकैु तनकामका नाभभा 
यहेको बए ऩतन त्मस प्रकायका फैंक खाता सॊचारन गदाि फाधा अवयोध तसजिना बएका कायण तरबवुन 
र्वद्वर्वद्यारम कामिकायी ऩरयषदफाट व्मख्िगत खाताभा यकभ स्थानान्तयण गने वा एकर तवयरे खाता 
सॊचारन गने तनणिमसभेतका काभकायफाही अफ आइन्दा नगनुि नगयाउन ु बनी आमोगको तभतत 
२०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम कामिकायी ऩरयषदराइि रेखी ऩठाइएको । 

8.3 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, भहेन्रयत्न क्माम्ऩस ताहाचरको ऩसु्तकारम बवनको तल्रा थऩका क्रभभा फोरऩर 
प्रर्क्रमाभा फोरऩरको जभानत यकभ उल्रेख नगयेको, फोरऩर सूचनाभा Similar Nature of work/Average 

Annual Turnover  को यकभ नखोतरएको, फोरऩरको पायभको प्रत्मेक ऩानाभा कामािरम प्रभखु वा तनजरे 
तोकेको व्मख्िको सहीछाऩ नबएको, तनभािण व्मवसामीहरूराई र्वतबन्न BOQ ददएकारे फोरऩर प्रर्क्रमाभा 
भ्रद्शाचायजन्म काभ बएकारे काफाही गयी ऩाउॉ बन्न ेसभेतका आमोगभा ऩनि आएका उजयुीहरूभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, भहेन्रयत्न क्माम्ऩस ताहाचरको ऩसु्तकारम बवन तल्रा थऩ तनभािण 
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कामिभा क्माम्ऩसफाट तनमिु बएका कन्सल्ट  मान्ट इद्शनि इख्न्जतनमरयङका प्रो.इन्रनायामण मादवरे आपूरे 
पाइदा तरने उद्देश्म याखी क्माम्ऩसराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने भनसामरे फोरऩर आह्वान गदाि तनभािण 
व्मवसामीराई स्वीकृत बएको रागत इख्स्टभेटबन्दा पयक प्रकृततको टेण्डय डकुभेण्ट उऩरब्ध गयाएको कायण 
ऩसु्तकारम बवनभा तल्रा थऩसम्फन्धी फोरऩर प्रर्क्रमा ऩूया गनि य सभमभा नै बवनको उऩमोग गने 
क्माम्ऩसका काभ कायफाहीभा हातन नोक्सानी बएको देख्खएको, उजयुीभा साविजतनक ऩदातधकायीरे भ्रद्शाचाय एवॊ 
अतनमतभतता गयेको बनी उल्रेख बएका तथ्महरू स्थार्ऩत हनु नसकी इद्शनि इख्न्जतनमरयङका प्रो.इन्रनायामण 
मादवराइि कायफाही गने य ऺततऩूतति असरुउऩय गने बनी तनणिमसभेत गयी अदारती कायफाहीसभेत चरेको 
देख्खॉदा अनसुन्धानको क्रभभा प्राद्ऱ बएका कागजातहरूफाट उजयुी व्महोया ऩषु्ट्याइॉ हनुसक्ने अवस्था 
नदेख्खएको, उि ऩसु्तकारम बवनभा तल्रा थऩ तनभािण कामिका रातग ऩनु् तभतत २०७०।८।११ भा 
इख्न्जतनमरयङ अध्ममन सॊस्थान, ऩलु्चोकसॉग कन्सल्ट्यान्ट सेवाका रातग सम्झौता गयी फोरऩर आह्वान गयी 
सफैबन्दा कभ अॊक फोरऩर कफोर गने र्वरुवा/यवीन्र तनभािण सेवा जे.बी.रे तनभािण कामि सम्ऩन्न गने गयी 
तभतत २०७१।१।१७ भा सम्झौता गरयएकोभा तोर्कएको तभततभा तनभािण कामि सम्ऩन्न हनु नसकी तोर्कएको 
तभततबन्दा ऩतछ १११ ददनको ०.०५% रे रु.४४,०८४।३७ जरयवाना गयी तभतत २०७२।६।२५ भा 
अख्न्तभ तफर बिुानी गरयएको प्रभाण सभेतफाट देख्खॉदा उजयुी व्महोया सत्म तथ्मऩूणि नदेख्खएको, सम्भातनत 
ऩनुयावेदन अदारत, ऩाटनको रयट नम्फय ०७०-wo-०७४२, तनणिम नम्फय ५२६ को आदेशवाट भहेन्रयत्न 
क्माम्ऩस कामि सतभततको तभतत २०७०।५।२१ य तर.र्व. कामिकायी ऩरयषदको तभतत २०७०।६।२ को 
प्रस्ताव नम्फय ११७४ फाट तनवेदकराई प्रार्वतधक कारोसूचीभा याख्न ेहदसम्भको उत्प्रषेणको आदेशद्राया फदय 
हनुे ठहछि बनी भार पैसरा बएको देख्खॊदा भहेन्रयत्न क्माम्ऩस ताहाचरको ऩसु्तकारम बवन तनभािण तल्रा 
थऩ कामिभा इख्न्जतनमरयङ ऩयाभशि सेवा उऩरब्ध गयाउने, प्रायख्म्बक तडजाइन, रागत इख्स्टभेट, जाॉचऩास, तफर 
चेर्कङदेख्ख अख्न्तभ तडजाइन रागत इख्स्टभेट, ड्रइङ तमाय ऩाने रगामतको कामिका रातग तनमिु बएका इद्शनि 
इख्न्जतनमरयङ कन्सल्ट्यान्टका प्रो.इन्र नायामण मादवरे गरत भनसाम याखी आपूरे पाइदा तरने य 
क्माम्ऩसराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने उद्देश्म अनरुूऩको स्वीकृत रागत इख्स्टभेटबन्दा प्राद्ऱ बएको टेण्डय 
डकुभेन्टभा र्व.ओ.क्म ुपयक ऩायी कामि गयेको कायणरे क्माम्ऩसराई हातन नोक्सानी ऩनि गएको प्रत्मऺतपि  
रु.२६१०३१।५० य अप्रत्मऺतपि  रु.३३,७७,६४६।०५ गयी कुर जम्भा यकभ रु.३६,३८,६७७।०५ 
इद्शनि इख्न्जतनमरयङ कन्सल्ट्यान्टका प्रो.इन्र नायामण मादवफाट हारसम्भ असरुउऩय गये बएको कागज 
प्रभाण नदेख्खॉदा असरुउऩय बएको बए आमोगभा जानकायी ऩठाउन य असरुउऩय नबएको बए भहेन्रयत्न 
क्माम्ऩस कामि सतभततको तभतत २०७०।५।२१ य तर.र्व. कामिकायी ऩरयषदको तभतत २०७०।६।२ को 
तनणिमफभोख्जभ इद्शनि इख्न्जतनमरयङका प्रो.इन्र नायामण मादवफाट ऺततऩूतति फाऩतको यकभ क्माम्ऩसरे 
कानूनफभोख्जभको प्रर्क्रमा ऩूया गयी असरुउऩय गनि गयाउन वा इद्शनि इख्न्जतनमरयङका प्रो.इन्र नायामण 
मादवरे अदारतभा र्ववाद उठाई असरुउऩय हनु नसकेको बए अदारतफाट हनु े अख्न्तभ तनणिम एवॊ 
पैसराफभोख्जभ गनुि गयाउन ुबनी आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम 
यख्जद्सायको कामािरमराई रेखी ऩठाइएको ।  

8.4 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम य अन्तगित कामािरम एवॊ तनकामका ऩदातधकायी, ख्शऺक तथा कभिचायीहरूरे 
र्वद्वर्वद्यारमको कोष हातन नोक्सानी गयेको, तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमको दीऺान्त सभायोहभा ऩाॉचदेख्ख सात 
राखसम्भभा ऩगु्नेभा ऩाॉच गणुा फढी खचि गयेको, कानूनफभोख्जभ कायफाही गयी सेवाफाट अवकाश ददनऩुने 
ख्शऺक कभिचायीराइि सेवाभा तनयन्तयता ददएको, तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका बवन तनभािणहरूभा र्वद्वर्वद्यारमको 
कोष र्हनातभना गयेको, र्वद्वर्वद्यारमको कोष र्वद्वर्वद्यारमका कामिकायी ऩरयषदका ऩदातधकायीहरूरे दरुुऩमोग 
गयी कभिचायीहरूराइि सरु्वधाका नाभभा अस्वाबार्वक बत्ता य सरु्वधा र्वतयण गयी हातन नोक्सानी गयेको, चन्दा 
य आतथिक सहमोगका नाभभा ख्शऺक, कभिचायी य र्वद्याथॉहरूका सभूहहरूराइि र्वद्वर्वद्यारमको कोषफाट यकभ 
र्वतयण गयी र्वद्वर्वद्यारमको सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी गयेको, तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम य अन्तगितका बवन तनभािण 
तथा ऩयाभशिदाताका रातग टेण्डय कोटेसनसभेतका रागत इख्स्टभेट, BOQ, तमाय ऩादाि, टेण्डय आह्वान गदाि, 
प्राद्ऱ प्रस्तावको आतथिक य प्रार्वतधक प्रस्ताव भूल्माॊकनसभेतका काभकायफाहीभा भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता 
गयेको,  र्वद्वर्वद्यारमको तोर्कएको काभ सम्ऩन्न नगयी सोही काभ कागजभा सम्ऩन्न गयेको देखाइि भ्रभण बत्ता 



            113 
 

 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

तफर स्वीकृत गने य यकभ खचि गने गयेको य सॊघ सॊगठनको काभभा जाॉदा नक्करी कागजराइि प्रभाण फनाइि 
भ्रभण तफर बयी र्वद्वर्वद्यारमको सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी गयेको, साविजतनक खरयद ऐन तनमभ य तरबवुन 
र्वद्वर्वद्यारम, आतथिक प्रशासनसम्फन्धी तनमभर्वऩयीत खरयद गयी हातन नोक्सानी गयेको, ऩेश्की तरॊदा ददॊदा 
तनमभर्वऩयीत ऩेश्की तरने ददने य वषौंसम्भ ऩेश्की पर्छ्यौट नगयी कोष हातन नोक्सानी गयेको बन्न ेसभेतका 
र्वतबन्न र्वषमभा मस आमोगभा र्वतबन्न तभततभा र्वतबन्न स्रोतफाट ऩनि आएका उजयुीहरू य आमोगराइि 
जानकायी हनु आएका र्वषमसभेतका देहामभा उख्ल्रख्खत र्वषमका (एउटै उजयुीभा धेयै र्वषम सभेर्टएका य 
धेयै उजयुीभा उस्तै तथ्म उल्रेख बएका) सभेत आमोगभा ऩनि आएका उजयुीहरूभा अनसुन्धान तहर्ककात 
हुॉदा देहामफभोख्जभ तनणिम बएको ।  
क. तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम अन्तगित र्वतबन्न तनकाम एवॊ कामािरमका ऩदातधकायी, ख्शऺक तथा कभिचायीहरूरे 

अतनमतभत हवाई र्टकटफाट यकभ बिुानी तरएका य सॊघ सॊगठनका कामिक्रभभा जाॉदा अतनमतभत दैतनक 
भ्रभण बत्ता बिुानी तरएका बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा :  

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका कामिकायी ऩरयषदका ऩदातधकायीहरू य तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम अन्तगित र्वतबन्न 
तनकाम एवॊ कामािरमका ऩदातधकायी, ख्शऺक तथा कभिचायीहरूरे हवाई माराफाट भ्रभण गदाि अतनमतभत 
तवयका हवाई र्टकट प्रमोग गयेको अनसुन्धानफाट सॊकतरत प्रभाणहरूफाट ऩरु्द्श बएको, ऩदातधकायी 
ख्शऺक तथा कभिचायीहरू आ-आफ्ना सॊघ सॊगठनरे आमोजना गयेका र्वर्वध प्रकायका कामिक्रभभा 
व्मख्िगत तवयरे सहबागी हनु जाॉदा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमको कोषफाट खचि रेख्खने व्महोने गयी आ-
आफ्ना सॊघ सॊगठनफाट दैतनक भ्रभण बत्ताका रातग तसपारयस गने गयाउन,े सॊघ सॊगठनका कामिक्रभभा 
सहबागी हनु स्वीकृतत ददने य सॊघ सॊगठनका कामिक्रभभा सहबागी बए फाऩत दैतनक भ्रभण बत्ता दाफी 
गयी बिुानी तरएकोभा अनसुन्धानकै क्रभभा दैतनक भ्रभण खचि बिुानी तरने प्राध्माऩक/ख्शऺकहरूको 
तनमभर्वऩयीत दैतनक भ्रभण बत्ताको रु.५२२३१४२।-, कभिचायीहरूको तनमभर्वऩयीत दैतनक भ्रभण 
बत्ताको रु.११८८१६८६।- सभेत गयी जम्भा रु.१८९०७४९०।- असरुउऩय बएको बनी तरबवुन 
र्वद्वर्वद्यारम यख्जद्सायको कामािरम आतथिक प्रशासन भहाशाखाको च.नॊ. १५८५ तभतत २०७४।३।२९ 
को ऩरफाट देख्खॉदा मस र्वषमभा थऩ अनसुन्धान कायफाही गनुिऩने अवस्था नदेख्खएको । 

ख. कामिकायी ऩरयषदफाट गैयकानूनी तनणिम बए गयेको बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा : 
 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम कामिकायी ऩरयषद्का र्वगत २० वषिका तनणिम ऩखु्स्तकाहरू अध्ममन गदाि वस्तगुत य 

वैऻातनक भाऩदण्ड नफनाइि तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका र्वतबन्न तनकामहरू य अन्तगितका शाखा 
भहाशाखाहरूभा कामियत कभिचायीहरूराइि पयक पयक र्कतसभरे बत्ता र्वतयणको तनणिम हनुे गयेको, 
कामिकायी ऩरयषदरे तनणिम गदाि तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका र्वतबन्न तनकामहरू य अन्तगितका शाखा 
भहाशाखाहरूभा कामियत व्मख्िर्ऩच्छे तरफको ३० देख्ख ५० प्रततशत बत्ता ददने गयी तनणिम बएको, बत्ता 
ददने तनणिम गदाि कामिकायी ऩरयषदको तनणिमभा बत्ता ददनऩुने कायण, आधाय य औख्चत्म ऩषु्ट्याइॉ नगयी 
फढी सभम काभभा रगाउनऩुने बनी एकभार आधाय उल्रेख गयेको ऩाइएको, खचि गदाि वस्तगुत य 
वैऻातनक भाऩदण्डको अबावभा कामिकायी ऩरयषदको तनणिमका आधायभा सोझै खचि रेख्न ेतय फढी सभम 
काभ गयेको ऩषु्ट्याइॉका कागजात खचि बिुानीका से्रस्ताभा सभावेशसम्भ गने गयेको नदेख्खएको, 
कामिकायी ऩरयषदका तनणिम हेदाि कानूनर्वऩयीतका कामिभा सॊरग्न ख्शऺक कभिचायीउऩय सम्फख्न्धत 
र्वबागीम प्रभखुफाट कायफाही गनि ऩेस बएका पाइरहरूभा सभमभा तनणिम नगने, तनणिम गदाि 
ऩदातधकायीहरूरे तनष्ऩऺता य ऩायदख्शिता नदेखाउने, अध्ममन तफदाको तनणिम गदाि कानूनफभोख्जभ तनणिम 
गनि सकेको नदेख्खएको, कामिकायी ऩरयषदरे तनणिम गदाि भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने उजयुी रेख अनसुायका तथ्म 
अनसुन्धानफाट सॊकतरत प्रभाणफाट स्थार्ऩत हनुे नदेख्खए ताऩतन भातथ उख्ल्रख्खत कामिकायी ऩरयषद्का 
राऩयफाहीऩूणि तनणिम अफदेख्ख हनु नददन य प्राख्ऻक उन्नमनका रातग कामिकायी ऩरयषदका हयेक तनणिम 
कानूनफभोख्जभ गनुि गयाउन,ु कामिकायी ऩरयषदफाट ख्शऺक कभिचायीका हकभा हनुे तनणिम एवॊ सेवा सरु्वधा 
य सतिका र्वषमभा तरने तनणिमभा कानूनी आधाय खरुाउन,ु तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका हयेक तनकामका 
आतथिक एवॊ व्मवस्थाऩकीम काभकायफाहीका र्वषमभा तनणिम तरॊदा सभन्मार्मक, ऩायदख्शिता एवॊ तनष्ऩऺता 
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य प्रबावकारयता कामभ गनि गयाउन वैऻातनक भाऩदण्डका आधायभा भार बत्ता ददने तनणिम गनुि गयाउन ु
बनी आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको । 

ग. आतथिक सहामता तथा चन्दाका नाभभा र्वतयण गरयएका खचिर्वरुर्द्का उजयुीका सम्फन्धभा : 
 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका र्वतबन्न तनकामफाट सॊकरन गरयएका खचि से्रस्ताहरूको अनसुन्धान गदाि 

र्वद्याथॉहरूका र्वतबन्न सॊघ सॊगठन तथा सभूहहरूराइि खेरकुद प्रततमोतगता य प्राख्ऻक प्रततमोतगताका रातग 
कततऩम र्वषमहरूभा खचि र्वतयण गरयएको, आतथिक सहामता र्वतयणका खचि से्रस्ताहरूभा ऩायदशॉ तवयरे 
एक एक गयी खचि से्रस्ताभा उल्रेख गयेको य खचि रेख्न सक्ने अतधकायीफाट खचि रेख्खएको तथ्मफाट 
आतथिक राब तरइि ददइि भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने ऩरु्द्श हनु सक्ने प्रभाणको अबाव यहे ताऩतन त्मसयी आतथिक 
सहामता वा चन्दाका नाभभा खचि रेख्न ऩाउने कानूनी आधाय तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका आतथिक 
तनमभहरूभा स्ऩद्श नदेख्खॉदा ऩयम्ऩयागत रूऩभा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम य अन्तगितका कामािरम, र्वबाग, 
केन्र, क्माम्ऩस, ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमसभेतरे कोषफाट यकभ र्वतयण गने उख्ल्रख्खत अभ्मास 
कानूनसम्भत बएको नदेख्खॉदा मस प्रकायका आतथिक सहामता एवॊ चन्दाका नाभभा गने गयेका खचिका 
र्वषमभा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमराइि देहामफभोख्जभ गनुि गयाउन ुबनी आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को 
तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको । 
o तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम य अन्तगितका तनकामहरूफाट आतथिक सहमोग य चन्दाका नाभभा ख्शऺक, 

कभिचायी य र्वद्याथॉहरूका र्वतबन्न सॊघ सॊगठन एवॊ व्मख्िहरूराइि यकभ र्वतयण गरयएका र्वषमभा 
भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट रेखाऩयीऺण हुॉदा ऩटकऩटक फेरुज ुऔॊल्माइएको र्वषमभा तनमन्रण 
गयी शीघ्र असरु पर्छ्यौट गनुि गयाउन ुहनु। 

o तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम आतथिक व्मवस्थाऩन तथा सॊचमकोषसम्फन्धी तनमभ, २०५० को कुनै ऩतन 
तनमभभा आतथिक सहामता वा चन्दाका नाभभा यकभ र्वतयण गनि ऩाउने स्ऩद्श उल्रेख गयेको नदेख्खॉदा 
र्वद्वर्वद्यारमको सवोऩरय र्हतका रातग के कस्तो व्मवस्था गनुि उऩमिु हनु्छ तर.र्व. सबारे र्वचाय 
गयी कानूनभा नै सफै र्वषम प्रस्ट व्मवस्था गनुि हनु। 

o र्वद्वर्वद्यारमका ऩदातधकायी वा कभिचायी को कसरे र्वद्वर्वद्यारम कोषफाट आतथिक सहमोग य चन्दा 
सभेतका नाभभा के कुन उद्देश्मका रातग के कुन फजेट शीषिकफाट के कतत हदसम्भ यकभ र्वतयण 
गनि सक्ने हो ? र्वद्वर्वद्यारमको सवोऩरय र्हत य र्वद्याथॉको शैख्ऺक गणुस्तय सधुायराइि केन्रभा याखी 
स्ऩद्श भाऩदण्ड फनाइि रागू गनुि गयाउन ुहनु। 

घ. तरबवुन र्वख्द्वद्यारम, ऋण साऩटी शाखाको आतथिक र्ववयण तमाय गये फाऩत एकभदु्श यकभ बिुानी 
गयेको उजयुीका सम्फन्धभा : 

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमरे सॊचमकोषराई कभिचायी सॊचमकोषभा हस्तान्तयण गने मोजना अनरुूऩ 
रेखाऩयीऺण तफना हस्तान्तयण नहनु ेबएकोरे कभिचायीराई अततरयि सभमभा काभभा खटाई आतथिक 
र्ववयण तमाय गने कामि गयी तर.र्व.को सॊचमकोषराई कभिचायी सॊचमकोषभा हस्तान्तयण गने सम्झौता 
बएको य सम्झौताराइि शीघ्र कामािन्वमनभा रैजान एकभदु्श यकभ कभिचायीराइि ददइि शीघ्र आतथिक 
र्ववयण तमाय ऩाने उद्देश्मरे बत्ताफाऩतको यकभ बिुानी बएको देख्खएको, तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम 
कामिकायी ऩरयषद्  फाट तभतत २०७०।३।१० को तनणिम नम्फय ९७१ य तभतत २०७०।१२।२१ को 
तनणिम नम्फय १५५८ फाट बिुानी बएको यकभको भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट रेखाऩयीऺण 
बई तर.र्व.सबारे अनभुोदन गरयसकेको अनसुन्धानफाट सॊकतरत कागज प्रभाणफाट देख्खॉदा स्वामत्त 
तनकामफाट गरयएको मस प्रकायका खचिराइि भ्रद्शाचाय गयेको बन्न तभल्ने नदेख्खएकारे मस र्वषमभा 
ऩयेका उजयुीका र्वषमभा थऩ अनसुन्धान गरययहनऩुने अवस्था नदेख्खएको । 

ङ.  तरबवुन र्वद्वर्वद् मारम, व्मवस्थाऩन सॊकाम, तडनको कामािरमफाट र्वतयण गयेको फैठक बत्ताका नाभभा 
अतनमतभतता बएको बन्न ेसम्फन्धभा :  

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम व्मवस्थाऩन सॊकामभा गदठत अनसुन्धान सतभतत, एभ.र्पर.कामिक्रभ गबतनिङ फोडि, 
र्वद्याऩरयषद स्थामी सतभतत, रेखाशास्त्र र्वषम सतभतत, ऩयीऺा सॊचारन र्वषम सतभतत, साधायण व्मवस्थाऩन 
र्वषम सतभतत फजायशास्त्र व्मवस्थाऩन र्वषम सतभतत, स्तय तनधाियण सतभतत र्वत्तशास्त्र र्वषम सतभतत 
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रगामतका र्वतबन्न सतभततहरूको फैठक फसेको बनी देखाइएको केही तभततका फैठकको भाइन्मटु नै 
नगयेको, एउटै कभिचायीराई प्राम: सफै सतभततका फैठकभा उऩख्स्थत बएको देखाइएको, फैठक बत्ता 
तरने व्मख्िभध्मेका केही व्मख्िहरू फैठकभा उऩख्स्थत नै नबई फैठक बत्ता फाऩत यकभ बिुानी तरए 
ददएकोभा अनसुन्धानका क्रभभा अतनमतभत देख्खएका फैठक बत्ता फखु्झतरने व्मख्िफाट मस प्रकायका 
खचि असरुउऩय बइसकेको बनी आमोगभा प्रभाणसर्हत तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम यख्जद्सायको कामािरम 
आतथिक प्रशासन भहाशाखाको च.नॊ. १५८५ तभतत २०७४।३।२९ को ऩरफाट देख्खॉदा मस र्वषमभा 
थऩ अनसुन्धान कायफाही गनुिऩने अवस्था नदेख्खए ताऩतन मस प्रकायका काभ कायफाहीभा अतनमतभतता 
हनु नददन अफ आइन्दा देहामका कुयाको प्रफन्ध तभराउन ुबनी आमोगको तभतत २०७४।४।12 को 
तनणिमानसुाय तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमभा रेखी ऩठाइएको ।   
1. कामिकायी ऩरयषदरे तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम अन्तगितका र्वतबन्न तनकामभा यहने सतभततका फैठक 

बत्ताभा हनुे खचि बिुानीका र्वषमभा हारका अतनमतभतता योक्न के कस्ता कानूनी व्मवस्था 
आतथिक प्रशासनसम्फन्धी तनमभभा याख्न आवश्मक हनु्छ र्वचाय गयी तर.र्व.सबाभा ऩेस गनुि हनु। 

2. फैठकभा उऩख्स्थत हनुऩुने सतभततका सदस्म फाहेकका अन्म कभिचायीराइि आभख्न्रत देखाइि खचि 
रेख्न े कामिराइि योक्न के कस्तो प्रर्क्रमा अवरम्फन गनि आवश्मक हनु्छ कामिकायी ऩरयषदरे 
आवश्मक प्रफन्ध तभराउन ुहनु। 

3. अतनमतभत तवयरे खचि रेख्न ेकामिराइि कडा अनगुभन य तनमन्रण गने तथा तनमन्रण सॊमन्रराइि 
प्रबावकायी फनाउन ुहनु । 

4. ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीराइि उत्तयदामी फनाउन ुहनु ।  

च. तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, सेवा आमोगको कामािरम, यख्जद्सायको कामािरम, रेखाऩयीऺण भहाशाखा, 
ख्शऺाध्मऺको कामािरम, केन्रीम ऩसु्तकारमभा अततरयि सभम काभ गयेको बनी खाजा खचिफाऩत बत्ता 
बिुानीभा अतनमतभतता बएको बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा : 

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, केन्रीम ऩसु्तकारम, यख्जद्सायको कामािरम तत्कारीन तनयीऺण भहाशाखा हार 
रेखाऩयीऺण भहाशाखा य ख्शऺाध्मऺको कामािरमका कभिचायीहरूको हाख्जय ऩखु्स्तकाभा काज, भ.रे.ऩ., 
आ.रे.ऩ.काज, शोक तफदा, र्वतबन्न चाड ऩवि, शतनफाय तथा ऩवि तफदा, घय तफदा, क्मा.वी. जनाइएको 
अवस्थाभा य तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम कामिकायी ऩरयषदको फैठकरे गयेको तनणिमर्वऩयीत केन्रीम 
ऩसु्तकारमका कभिचायीहरूरे शतनफाय य साविजतनक तफदाको ददनभा तथा २०७० सार भाघ भर्हनाको 
Electronic Device भा बएको कभिचायीहरूको हाख्जयी र्ववयणबन्दा फढी सभम काभ गयेको देखाइि 
अतनमतभतता गयी तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, आतथिक प्रशासन भहाशाखाफाट खचि रेखेकोभा अनसुन्धानका 
क्रभभा अतनमतभत देख्खएका मस प्रकायका खचि बिुानी बएको यकभ असरुउऩयसम्फन्धी कायफाही 
गरयसर्कएको बनी आमोगभा प्रभाणसर्हत तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम यख्जद्सायको कामािरम आतथिक प्रशासन 
भहाशाखाको च.नॊ. १५८५ तभतत २०७४।३।२९ को ऩरफाट असरुउऩय गयेको र्ववयणसर्हतका 
कागज प्रभाण ऩेस बएको देख्खॉदा थऩ अनसुन्धान गनुिऩने अवस्था नदेख्खएको । 

छ. सेवा आमोगको कामािरमका कभिचायीरे दोहोयो बिुानी तरएको बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा : 
 तभतत २०७० सार चैत ९ गतेदेख्ख ३० गतेसम्भ १७ ददन य २०७१ वैशाख ११ गतेसम्भ ८ ददन 

साविजतनक तफदा फाहेकको ददनभा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, सेवा आमोगको आवेदन पायभ र्वतयण य 
पायभ फझु्ने अर्वतछन्न रूऩभा काभ गयेको देखाई प्रततव्मख्ि प्रततददनको रु.१००।- को दयरे खाजा 
बत्ताका रातग हाख्जय प्रभाख्णत गयी आतथिक प्रशासन भहाशाखाराई शोधबनाि बिुानीका रातग 
तसपारयस गयी आतथिक प्रशासन भहाशाखाफाट प्रततददनको रु.१००।- को दयरे एकै सभमभा एकै 
व्मख्िराई एकबन्दा फढी हनुे गयी दोहोयो यकभ बिुानी तरए/ददएको सभेत देख्खएकोरे सेवा 
आमोगभा दोहोयो बिुानी तरनदेदने गयी बएका काभकायफाहीराइि ऩतछफाट तबडाइि दोहोयो बिुानी एवॊ 
तरन खान नतभल्ने बत्ताका यकभ सम्फख्न्धत कभिचायीहरूफाट असरुउऩय बएको बनी तरबवुन 
र्वद्वर्वद्यारम यख्जद्सायको कामािरम आतथिक प्रशासन भहाशाखाको च.नॊ. १५८५ तभतत 
२०७४।३।२९ को ऩरफाट देख्खॉदा मस र्वषमभा थऩ अनसुन्धान कायफाही गनुिऩने नदेख्खएको । 
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ज. ख्शऺाध्मऺको कामािरमको खाजा खचि बिुानीको सम्फन्धभा : 
 ख्शऺाध्मऺको कामािरमभा कामियत कभिचायीहरूराई कामािरमको काभभा सघाउने सहमोगी 

कभिचायीहरूराई सतभततको फैठक फसेको ददनको प्रततफैठक बत्ताफाऩत एक ददनको सरुु तरफ 
स्केरको ५०% का दयरे खाजा खचि उऩरब्ध गयाउन े बन्न े तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम कामिकायी 
ऩरयषदको तभतत २०६१।७।२६ को तनणिम नॊ. ७८६ भा उल्रेख बएको, स्थामी सतभततको फैठक 
फसेको ददनभा हाख्जय नबएका, क्मार्व तफदाभा फसेका कभिचायीहरू सभेतरे स्थामी सतभततको फैठकभा 
उऩख्स्थत नबएको ददनभा सभेत काभ गयेको देखाई खाजा खचि बिुानीका रातग आतथिक प्रशासन 
भहाशाखाभा तसपारयस गयी आतथिक प्रशासनफाट खचि रेख्खएको देख्खएकोभा स्थामी सतभततको फैठक 
फसेको ददनभा फैठक बत्ता फाऩत तरन खान नतभल्ने बत्ताका यकभका सम्फन्धभा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम 
यख्जद्सायको कामािरम आतथिक प्रशासन भहाशाखाको च.नॊ. १५८५ तभतत २०७४।३।२९ को ऩरफाट 
जवाप प्राद्ऱ बएकोरे थऩ अनसुन्धान कामि अगातड फढाइयहन ुऩने अवस्था य ख्स्थतत नदेख्खएको । 

झ. यख्जद्सायको कामािरमको खाजा खचि बिुानीको सम्फन्धभा : 
 मसैगयी तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, यख्जद्सायको कामािरम तनयीऺण भहाशाखाफाट भहारेखाको फेरुज ुप्रततवेदन 

पर्छ्यौटसम्फन्धी प्रततवेदन तमाय गनि अतधकृतस्तयकाराई ३० प्रततशत तथा सो बन्दा भतुनकाराई ५० 
प्रततशतका दयरे खाजा खचि उऩरब्ध गयाउने बन्न े२०६७।६।१३ को कामिकायी ऩरयषदको तनणिम 
बए ताऩतन काजभा खर्टएको, क्माफी तफदा तरएको य दसैंको  तफदा ऩयेको कायण कामािरमभा हाख्जय नै 
नबएको अवस्थाभा सभेत अततरयि सभम काभ गयेको देखाई खाजा खचिफाऩतको बिुानी बनी आतथिक 
प्रशासन भहाशाखाफाट खचि रेख्खएकोभा अनसुन्धानका क्रभभा दोहोयो बिुानी एवॊ तरन खान नतभल्ने 
बत्ताका यकभ सम्फख्न्धत कभिचायीहरूफाट जम्भा रु.८,०९,१७०।- असरुउऩय बएको बनी तरबवुन 
र्वद्वर्वद्यारम यख्जद्सायको कामािरम आतथिक प्रशासन भहाशाखाको च.नॊ. १५८५ तभतत 
२०७४।३।२९ को ऩरफाट जवाप प्राद्ऱ बएकारे थऩ अनसुन्धान कामि अगातड फढाइयहन ु ऩने 
अवस्था नदेख्खएको । 

ञ.  केन्रीम ऩसु्तकारमको खाजा खचि बिुानीको सम्फन्धभा  

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम आतथिक व्मवस्थाऩन तथा सॊचमकोषसम्फन्धी तनमभ, २०५० (सॊशोधनसर्हत) को 
ऩरयच्छेद २६ को तनमभ ९७ उऩतनमभ (१) भा र्वद्वर्वद्यारमको काभको तसरतसराभा कुनै 
ऩदातधकायी, ख्शऺक य कभिचायीराई तनमतभत तोर्कएको कामि घण्टाबन्दा फढी सभमका रातग काभभा 
रगाउन सर्कने व्मवस्था यहेको य सोही तनमभको उऩतनमभ (४) भा व्मवस्था बएफभोख्जभ र्वतबन्न 
तभततभा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, कामिकायी ऩरयषदको फैठकरे गयेको तनणिमको दरुुऩमोग गयी केन्रीम 
ऩसु्तकारमका अतधकाॊश कभिचायीहरूरे साविजतनक तफदा (शतनफय, दसैँ, ततहाय, छठ, चाडऩवि य अन्म 
तोकेको साविजतनक तफदा) य क्मार्व तफदा, ऩवि तफदा, घय तफदा रगामत हाख्जयीभा काज जनाइएको 
ददनको सभेत अततरयि सभम काभ गयेको देखाई केन्रीम ऩसु्तकारमफाट हाख्जयी प्रभाख्णत गयी खाजा 
खचि फाऩतको यकभ बिुानीका रातग आतथिक प्रशासन भहाशाखाभा तसपारयस गयी आतथिक प्रशासन 
भहाशाखाफाट ती कभिचायीहरूको नाभभा अततरयि सभम काभ गये फाऩत खचि रेख्खएको देख्खएको, 
अततरयि सभम काभ गयेको देखाई कभिचायीरे खाजा खचिफाऩत बिुानी तरनेददने गयी बएका 
काभकायफाहीराइि ऩतछफाट तबडाइि तरन खान नतभल्ने बत्ताका यकभ सम्फख्न्धत कभिचायीहरूफाट रु. 
८,०९,१७०।- असरुउऩय बएको बनी जवाप प्राद्ऱ बएकोरे थऩ अनसुन्धान कामि अगातड फढाइि 
यहनऩुने अवस्था नदेख्खए ताऩतन कानूनफभोख्जभको प्रर्क्रमा ऩूया नगयी कभिचायीहरूरे अतनमतभत तवयरे 
खचि बिुानी गयेका र्वषम हनु ् बन्न े प्रस्ट देख्खएकोरे मस प्रकायका अतनमतभतता योक्नका रातग 
आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, कामिकायी ऩरयषदराइि 
देहामफभोख्जभ रेखी ऩठाइएको ।  
 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम अन्तगितको आन्तरयक रेखाऩयीऺण शाखारे र्वद्वर्वद्यारम अन्तगितका खचि 

बिुानीका र्वषमभा प्रबावकायी रूऩभा तनमभन, तनमन्रण गयी आन्तरयक रेखाऩयीऺण शाखा 
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उत्तयदामी य जवापदेही फन्न नसकेकोरे अतफरम्व उि शाखाराइि प्रबावकायी य जवापदेही 
फनाउन ुहनु । 

 अततरयि सभम काभ गयेको बनी खाजा खचिफाऩत बत्ता बिुानी गदाि ऩमािद्ऱ कागज प्रभाण याख्नऩुने, 
याख्खएका प्रभाणको सत्मता हनुऩुने, गरत अतबरेख तमाय ऩाने उऩय कडा कानूनी कायफाही गयी 
दण्डहीनताको सॊस्कृततराइि तनवायण गनि तत्कार कायफाही अगातड फढाउन ु। 

ट.  तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम अन्तगितका र्वतबन्न सॊकाम, क्माम्ऩसहरूभा बवन तनभािणहरूभा अतनमतभतता गयेको 
बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा : 

 आमोगभा ऩयेका उजयुीभा गैयकानूनी आतथिक राब तरनेददने वा ददराउने य र्वद्वर्वद्यारमको कोष 
फदतनमतऩूविक हातन नोक्सानी गयेको बन्ने आशममिु उजयुीहरू बए ऩतन त्मस्ता उजयुी प्रभाख्णत हनु 
भनसामऩूविकका भ्रद्शाचायजन्म आऩयातधक कामि गये बएको प्रभाणसर्हतका तथ्म उजागय हनु सकेको 
नदेख्खएकारे बवन तनभािणका रातग तमाय गयेको टेण्डय डकुभेण्ट साविजतनक खरयद ऐन तथा 
तनमभावरी एवॊ तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम ऐन तनम फभोख्जभ प्रर्क्रमा ऩूया गयी कामि गये नगयेको सम्फन्धभा 
हेदाि देहामका र्वषमभा देहामफभोख्जभको अवस्था यहेको । 

 अ. तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम व्मवस्थाऩन सॊकाम केन्रीम र्वबागको प्रशासकीम तथा कऺा सॊचारन कोठाका 
रातग बवन तनभािणका सम्फन्धभा : 
अनसुन्धानको क्रभभा देख्खएका र्वतबन्न कैर्पमतहरूभा भ्रद्शाचाय गयेको तथ्मसर्हतको प्रभाण उजागय 
हनु नसके ताऩतन टेण्डय प्रर्क्रमाभा सरुुवात Drawing Design गदािदेख्ख रागत अनभुान तमाय ऩादाि 
ऩूवि मोग्मतासम्फन्धी टेण्डय गने तनणिम गदाि, ऩूवि मोग्मता तनधाियणका रातग टेण्डय गदाि, प्राद्ऱ प्रस्ताव 
भूल्माॊकन गदाि वा स्वीकृत गने क्रभभा प्रर्क्रमागत कभजोयी एवॊ ररु्टहरू र्वद्यभान देख्खॉदा देहामका 
र्वषमभा आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमराइि रेखी  

ऩठाइएको । 
 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम व्मवस्थाऩन सॊकाम केन्रीम र्वबागको प्रशासकीम तथा कऺा सॊचारन 

कोठाका रातग बवन तनभािणका क्रभभा ऩूवि मोग्मता तनधाियणका रातग टेण्डय आह्वान गनुिऩने 
प्रकृततको बौततक सॊयचना तनभािण हो होइन बन्न ेकुया मर्कन गनुिऩनेभा हचवुाको बयभा ऩूवि मोग्मता 
तनधाियणका रातग टेण्डय आह्वान गरयएको देख्खॉदा प्रततस्ऩधािराइि सीतभत गने अवसय नददनका रातग 
अफदेख्ख ऩूवि मोग्मता तनधाियणका रातग टेण्डय आह्वान गनुिऩने प्रकृततको बौततक सॊयचना तनभािण हो 
होइन तनख्द्ळत गयेय भार टेण्डय प्रर्क्रमा अगातड फढाउन ुहनु । 

 बौततक तनभािणसम्फन्धी टेण्डय प्रर्क्रमा अगातड फढाउॉदा य प्राद्ऱ प्रस्ताव भूल्माॊकन गने क्रभभा सभेत 
प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन तनमभ य तर.र्व.सम्फन्धी आतथिक तनमभहरूभा तोर्कएका 
प्रावधानहरूराइि होतसमायीऩूविक कामािन्वमन गनुिऩनेभा कततऩम भूल्माॊकनका प्रर्क्रमाहरूभा Turn 

Over ऩगुे नऩगुेको/ऩूवि अनबुव ऩमािद्ऱ बए नबएको टेण्डय प्रस्तावकको आतथिक य बौततक ऺभता य 
साधन स्रोत आवश्मकतानसुाय बए नबएको  र्वषमभा भूल्माॊकन गदाि स्ऩद्श आधाय कायण खरुाइि 
टेण्डय स्वीकृत गने प्रर्क्रमा अगातड फढाउन ुहनु । 

 तनभािण अवतध तनधाियण गदाि सभमावतध फढाउन तभल्न ेअवतध सम्झौताभा तोर्कएको जस्ता ररु्टहरू 
तनवायण गनुिऩने । 

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमको कामिकायी ऩरयषद तनभािण सतभतत, प्राद्ऱ आतथिक तथा प्रार्वतधक प्रस्ताव 
भूल्माॊकन सतभततरे गम्बीयताऩूविक हेयी कानूनसम्भत फनाउन य आधाय कायण खरुाएय भार टेण्डय 
प्रस्तावको कायफाही अगातड फढाउन ु। 

आ.  तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, ख्शऺाशास्त्र केन्रीम र्वबाग र्कततिऩयुको नवतनतभित बवन तनभािणभा 
अतनमतभतता बएको बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा : 

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, ख्शऺाशास्त्र केन्रीम र्वबाग कीततिऩयुको नवतनतभित बवन तनभािणभा 
अतनमतभतता बएको बन्न े उजयुीका सम्फन्धभा आमोगफाट सॊकतरत कागजात ख्झकाइि 
प्रार्वतधकफाट स्थरगत अध्ममन गयी छानतफन अनसुन्धान गदाि र्वतबन्न कैर्पमतहरू देख्खएकोभा 
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भ्रद्शाचाय गयेको तथ्मसर्हतको प्रभाण उजागय हनु नसके ताऩतन टेण्डय प्रर्क्रमाभा प्रर्क्रमागत 
कभजोयी एवॊ ररु्टहरू र्वद्यभान देख्खॉदा आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय 
तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमराइि देहामका र्वषमभा रेखी ऩठाइएको ।  

 अनसुन्धानफाट देख्खएका तथ्महरूफाट तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम ख्शऺाशास्त्र केन्रीम र्वबाग 
कीततिऩयुको नवतनतभित बवन तनभािणका क्रभभा टेण्डय प्रर्क्रमा अगातड फढाउॉदा य प्राद्ऱ प्रस्ताव 
भूल्माॊकन गने क्रभभा सभेत प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन तनमभ य तर.र्व.सम्फन्धी आतथिक 
तनमभहरूभा तोर्कएका प्रावधानहरूराइि होतसमायीऩूविक कामािन्वमन गनुि हनु, 

 कन्सल्टेण्ट तनमखु्ि गने टेण्डय प्रर्क्रमा अगातड फढाउनअुख्घ सॊख्ऺद्ऱ सूची तमाय गनुिऩने 
साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ३० भा व्मवस्था बएफभोख्जभ खलु्रा रूऩभा 
आशमऩर भाग गयी सॊख्ऺद्ऱ सूची तमाय गनुि हनु, 

 साविजतनक खरयद तनमभावरीको तनमभ ७०(३) (ज) फभोख्जभ सॊख्ऺद्ऱ सूचीभा ऩयेको व्मख्ि 
पभि सॊस्था वा कम्ऩनीफाट भार ऩयाभशि सेवा खरयदसम्फन्धी प्रस्ताव भाग गरयने बनी उल्रेख 
बएको य सो कामिका रातग कम्तीभा ३० ददनको सूचना ददनऩुनेभा कभ ददनको सूचना ददने 
अभ्मास तरुुन्त योकी कानूनसम्भत प्रर्क्रमा अऩनाउन ुहनु, 

 कन्सल्टेण्ट तनमखु्ि गने टेण्डय प्रर्क्रमा अगातड फढाउनअुख्घ कन्सल्टेण्टको कामि ऺेरगत सति 
(TOR) तमाय गनुिऩने। 

ठ.  तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमको केन्रीम ऩसु्तकारमको खरयदभा अतनमतभतता बएको बन्न ेउजयुी भध्मे ऩसु्तक 
खरयदका सम्फन्धभा : 

 तर र्व केन्रीम ऩसु्तकारमरे ऩटक ऩटक गयी र्वतबन्न तभततभा Agro Sciences Book Center, New 

Delhi बायतफाट ऩसु्तक खरयद गदाि तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम आतथिक व्मवस्थाऩन तथा सॊचम 
कोषसम्फन्धी तनमभ २०५० (तभतत २०६८ सम्भको सॊशोध सर्हत) ऩरयच्छेद-१२ को दपा ५० को 
(४) ग, ऩरयच्छेद-१३ को दपा ५१ को (६) (ग), ऩरयच्छेद- १४ को दपा ५८ को (क) फभोख्जभ 
खरयद प्रर्क्रमा ऩूया गयी खरयद बएको नदेख्खएको तथा ऩसु्तक खरयदसम्फन्धी तर.र्व. कामिकायी 
ऩरयषद्को कुनै तनणिम नबएको य तफर बिुानी गदाि गोद्वाया बौचयसाथ तफरसॉग बन्सायको 
प्रऻाऩनऩरसॉगै से्रस्ताभा सभावेश बएको नदेख्खएकोरे आमोगफाट केन्रीम ऩसु्तकारमभा स्थरगत 
छानतफन गदाि Agro Sciences Book Center, New Delhi बायतराई बा. रु.९५,६३,५११।९७ को 
नेऩारी भरुा रु.१,५३,०१,६८३।१४ बिुानी गयेको यकभ फयाफयका ऩसु्तकहरू ऩसु्तकारमभा 
बेर्टएकोरे स्ऩद्श कानूनको प्रफन्धसर्हत कानूनी प्रर्क्रमा ऩरु् माइि ऩसु्तक खरयद गनुिऩनेभा प्रर्क्रमा 
नऩरु् माइि खरयद गयेका र्वषमभा तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम कामिकायी ऩरयषद य केन्रीम ऩसु्तकारमराइि 
देहामका र्वषमभा सधुाय गनुि बनी आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय रेखी  
ऩठाइएको ।  
 ऩसु्तक खरयदका र्वषमभा आतथिक तनमभभा स्ऩद्श कानूनी व्मवस्था य खरयद कामिर्वतधसम्फन्धी 

व्मवस्था गनुि हनु। 
 ऩसु्तक खरयदका खचि बिुानीका से्रस्ता दरुुस्त याख्न ुहनु । 

ड.  ऩयीऺा तनमन्रण कामािरम, फल्खफुाट इन्सेख्न्टब, अततरयि, प्रोत्साहन बत्ता, गोप्म शाखाको खाजा खचि, 
क्माख्न्टन खाजा खचिफाऩतको यकभको अतनमतभत खचि बएको बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा :  

 ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमका ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरूराइि कामिफोझको आधायभा अततरयि सभम 
काभ गयेको, कामि चाऩका आधायभा खाजा बत्ता ददनऩुने अवस्था तसजिना बएको, प्रत्मेक काभका रातग 
तनख्द्ळत प्रोत्साहन बत्ता दददा कामि शीघ्र सम्ऩन्न हनुे तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमको उद्देश्म बए ताऩतन 
वस्ततुनद्ष भाऩदण्ड तनधाियण नगयी, कुन काभका रातग कतत जनशख्ि आवश्मक ऩने हो मर्कन नगयी 
प्रत्मेक काभ य कभिचायीराइि खसुी ऩाने उद्देश्मरे हचवुाको बयभा बत्ता तथा खाजा खचि बिुानी ददॊदा 
कभिचायीहरूफीच न्मामोख्चत व्मवहाय नबएको, टाठाफाठा कभिचायीहरूका रातग भार कामिकायी 
ऩरयषदको तनणिमरे राब ऩरु् माएको य खचि गदाि यीतऩूविक नबइि हाख्जयी य कामि प्रगतत भाऩन गने 
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वैऻातनक य वस्ततुनद्ष प्रभाण कागज नयाखी खचि गयेको सॊकतरत से्रस्ता अध्ममनफाट देख्खएकोरे 
कामिकायी ऩरयषद य ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमराइि देहामका कुया सधुाय गयी वस्ततुनद्ष आधाय कायण 
खरुाइि न्मामोख्चत तवयरे कामिसम्ऩादनका आधायभा भार बत्ताको व्मवस्था गनि य बत्ता र्वतयण गदाि 
ऩमािद्ऱ प्रभाणका आधायभा भार बिुानी ददने व्मवस्था तभराउन ुबनी आमोगको तभतत २०७४।४।१२ 
को तनणिमफभोख्जभ रेखी ऩठाइएको ।  

 ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमरे सम्ऩादन गनुिऩने कामिको ऩनु: भूल्माॊकन य भाऩन गयी के कुन 
कामिका रातग के कतत कभिचायी आवश्मक ऩने हो मर्कन गने ।  

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमको आतथिक प्रशासनसम्फन्धी तनमभभा कुन कुन बत्ता को कसरे के कस्ता 
कामिसम्ऩादनफाऩत प्राद्ऱ गनि सक्ने हो स्ऩद्श कानूनी व्मवस्था गने । 

 एउटै कभिचायीरे सफै प्रकायका बत्ता प्राद्ऱ गनि सक्ने अवसयको अन्त्म गने । 
 बत्ता प्राद्ऱ गने कामि सम्ऩादनका सूचक ऩायदशॉ य वस्ततुनद्ष फनाउने । 
 बत्ता प्राद्ऱ गने कामिभा हाख्जय बएका कभिचायीको हाख्जयी वस्ततुनद्ष तवयरे देख्खन ेगयी व्मवस्थाऩन 

य अतबरेख गने । 
 कामि सम्ऩादनको आन्तरयक अनगुभन य भूल्माॊकनराइि मथाथिऩयक य वस्ततुनद्ष फनाउने। 
 कामिकायी ऩरयषदफाट तनणिम नबएका र्वषमभा खचि रेख्न नसक्ने कुयाको कडा रूऩभा कामािन्वमन 

गने । 

ढ.  ऩयीऺा तनमन्रण कामािरम, फल्खफुाट साभान खरयद तथा दीऺान्त सभायोहफाऩतको यकभ बिुानीको 
सम्फन्धभा : 

 ऩयीऺा तनमन्रण कामािरम, फल्खफुाट खचि रेख्खएका गोद्वाया बौचय सॊरग्न से्रस्ता कागजातहरू य 
खचिका र्ववयणको छानतफन अध्ममन एवॊ अनसुन्धान गने क्रभभा तर.र्व.र्व. को ३७ औॊ दीऺान्त 
सभायोह य ३८ औॊ दीऺान्त सभायोह सम्फर्द् कागजातको अध्ममन अनसुन्धान गदाि सभायोह 
खचिसम्फन्धी ऩूवि स्वीकृतत नतरई अतततथ तथा प्रभखु अतततथहरूको सम्भानभा ददवा तथा यातर बोजको 
आमोजना गयी खचि रेख्खएको साथै केही बौचयहरूभा दीऺान्त सभायोहका रातग तरएको ऩेश्की यकभ 
हारसम्भ ऩतन पर्छ्यौट नगयेको देख्खएकोरे तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमसभेतराइि 
आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय देहामका र्वषमभा रेखी ऩठाइएको ।  
 सभायोहको आमोजना गदाि य सभायोहभा हनु े खचिको मोजना फनाउॉदा ऩूवि स्वीकृतत वा तनणिम 

तरएय भार गने । 
 कुनै ऩतन सभायोह गदाि गनुिऩने खचिराइि वस्तऩुयक फनाउने । 
 खचि तथा बिुानी ऩर्द्तत ऩायदशॉ य कानूनसम्भत फनाउन आन्तरयक व्मवस्थाऩन गने । 
 खरयद तथा बिुानी प्रर्क्रमाराइि कानूनसम्भत फनाउन अनसुयण गनुिऩने प्रर्क्रमाको अनगुभन एवॊ 

भूल्माॊकन ऩर्द्ततराइि ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीफाट तत्कार सऩुयीवेऺण गने । 
 दोषीउऩय कायफाही य असरराइि प्रोत्साहन गने ऩर्र्द्ततराइि नै प्रबावकायी फनाउने । 

ण.  ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमको वार्षिक ददवश खचि सम्फन्धभा्- 
 ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमफाट स्वणि जमन्ती सभायोह सम्ऩन्न गने क्रभभा वा अन्म वार्षिकोत्सव 

सभायोह गदाि कामिकायी ऩरयषदभा कामिक्रभको र्वस्ततृ र्ववयण तमाय गयी कामिक्रभ स्वीकृत गयाइि 
सोही अनरुूऩ कामिकायी ऩरयषदफाट खरयद कामिक्रभका रातग स्वीकृत तरइि तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम 
आतथिक प्रशासनसम्फन्धी तनमभरे तोकेको ऩरयतधतबर यही कामिक्रभ स्वीकृत गनुिऩनेभा कामिक्रभ 
सभाऩन बएऩतछ, ऩतछफाट कागजऩर तभराउने य सदय गयाउन ेतरबवुन र्वद्वर्वद्यारमका काभकायफाही 
तनमतभत भान्न सर्कने नदेख्खएकोरे देहामका र्वषमभा आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को 
तनणिमानसुाय तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमराइि रेखी ऩठाइएको ।  
 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम य अन्तगितका तनकामहरूरे र्वद्वर्वद्यारमको कोषफाट कुनै कामिक्रभ गदाि, 

खरयद प्रर्क्रमा अऩनाउॉदा, खरयद गदाि साविजतनक खरयद ऐन तनमभका साथै तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम 
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आतथिक प्रशासनसम्फन्धी तनमभका प्रर्क्रमाहरूको कडाइका साथ ऩूणिऩारना गने गयाउने प्रफन्ध 
तभराउने, 

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम य अन्तगितका तनकामहरूरे कुनै कामिक्रभ गदाि, खरयद प्रर्क्रमा अऩनाउॉदा, 
खरयद गदाि जो जनु तनकाम वा अतधकायीको स्वीकृतत आवश्मक ऩने हो ऩर्हरे स्वीकृत गयाइि 
स्वीकृत नम्सि अनसुाय भार कामिक्रभ सॊचारन गने गयाउने ऩर्द्ततको कडाइका साथ ऩारना 
गनुिऩने, 

 खरयद प्रर्क्रमाभा प्राद्ऱ प्रस्तावहरूराइि भूल्माॊकन गदाि वा कसैको प्रस्ताव स्वीकृत गदाि साविजतनक 
खरयद ऐन तनमभका साथै तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम आतथिक प्रशासनसम्फन्धी तनमभका प्रर्क्रमाहरूको 
कडाइका साथ ऩूणिऩारना गने गयाउने प्रफन्ध तभराउने । 

त.  कामािरम साभान खरयद य बिुानीभा भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता गयेको बन्न ेउजयुीका सम्फन्धभा :  

 ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमको कोषफाट तनमभ कानूनको यीत नऩरु् माइि गरयएका खचि य खचि से्रस्ता 
तनमतभत नगयी बिुानी गयी तरनेददने गयेका काभ अतनमतभत हनु ्बन्न ेकुयाभा र्ववाद नदेख्खए ताऩतन 
भ्रद्शाचायको कसयुभा हनुऩुने आऩयातधक भनसाम तथा गैयकानूनी राब हातनका र्वषम ऩयस्ऩय स्थार्ऩत 
हनुसक्न ेअवस्था अनसुन्धानफाट सॊकतरत कागजातफाट नदेख्खएको, तफर याखी से्रस्ताभा जनाइि बएका 
खचिभा बिुानी ददनेरे गैयकानूनी राब तरएको तथ्म स्थार्ऩत हनुसक्ने अवस्था नदेख्खएकोरे 
उजयुकतािरे बन े फभोख्जभ भ्रद्शाचाय हनुसक्ने प्रभाणफाट नदेख्खए ताऩतन मस्ता काभकायफाहीराइि 
आमोगफाट नजयअन्दाज गनि नसर्कने बएकोरे तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमराइि आमोगको तभतत 
२०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय देहामफभोख्जभ रेखी ऩठाइएको।  
 कुनै ऩतन भारसाभान खरयद गनुिऩूवि कानूनरे अख्ततमायी ददए नददएको मर्कन गयेय भार खचिका 

रातग कायफाही गने, 
 र्वद्वर्वद्यारमको जनुसकैु प्रकायको कोषफाट कामिकायी ऩरयषदको तनणिम य अख्ततमायी फाहेक खचि 

नरेख्न,े 
 खचि तथा बिुानी ऩर्द्तत ऩायदशॉ य कानूनसम्भत फनाउन आन्तरयक व्मवस्थाऩन गने, 
 खरयद तथा बिुानी प्रर्क्रमाराइि कानूनसम्भत फनाउन अनसुयण गनुिऩने प्रर्क्रमाको अनगुभन एवॊ 

भूल्माॊकन ऩर्द्ततराइि ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीफाट तत्कार सऩुयीवेऺण गने, 
 रेखाऩयीऺण ऩर्द्ततराइि औऩचारयकताभा सीतभत नगयी प्रबावकायी फनाउनऩुने, 
 दोषी उऩय कायफाही य असरराइि प्रोत्साहन गने ऩर्र्द्तराइि नै प्रबावकायी फनाउने ।  

थ.  ऩेश्की तरएको राभो सभमसम्भ तफर बयऩाई ऩेस ऩतन नगने, कामिसम्ऩादन प्रततवेदन ऩतन नददन ेय ऩेश्की 
यकभ र्पताि ऩतन नगयी कोष र्हनातभना बएको/दण्डहीनता फढेको बन्न ेसम्फन्धभा : 

 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम य अन्तगितका र्वबाग, कामािरम, क्माम्ऩस, अध्ममन-अनसुन्धान केन्रसभेतका 
तनकामहरूभा वस्त ुतथा सेवा खरयदका रातग, सभायोह सम्ऩन्न गनिका रातग, अध्ममन, जाॉचफझु एवॊ 
कामिक्रभ सम्ऩन्न गनिका रातग, उऩमोतगताका रातग बनी र्वतबन्न शीषिकभा र्वतबन्न तनकामफाट 
ऩदातधकायी, ख्शऺक, कभिचायी य कततऩम र्वषमभा र्वद्याथॉहरूसभेतराइि ऩेश्की यकभ उऩरब्ध 
गयाइएकोभा तोर्कएका काभ सम्ऩन्न बएको हो होइन सॊकतरत खचि से्रस्ता अध्ममनफाट नदेख्खएको, 
वषौंदेख्ख ऩेश्की तरनेरे ऩेश्की र्पताि गयेको ऩतन नदेख्खएको, वषौंसम्भ ऩेश्की पर्छ्यौट नगने उऩय 
कानूनफभोख्जभ कायफाही ऩतन नगने य असरु ऩतन नगने र्क्रमाकराऩ तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमको ठूरो 
सभस्मा भार नबई दण्डहीनताको ज्वरन्त उदाहयण यहेको सॊकतरत खचि से्रस्ताका प्रभाणहरूफाट 
देख्खएकोरे मस र्वषमभा देहामका कुयाभा सधुाय गनुि गयाउन ुबनी आमोगको तभतत २०७४।४।१२ 
को तनणिमानसुाय तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमभा रेखी ऩठाइएको ।  
 तरबवुन र्वद्वर्वद्यारमको आतथिक प्रशासन तनमभभा सॊशोधन गयी ऩेश्की तरन सर्कने र्वषमराइि 

सीतभत गने । 

 ऩेश्की नतरइि काभै नहनुे र्वषमभा ऩेश्की तरनेराइि पर्छ्यौटको अवतध सतुनख्द्ळत गने । 
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 ऩेश्की तरनेरे दाख्खरा गनुिऩने, सम्ऩन्न गनुिऩने, प्रततवेदन फझुाउनऩुने, तफर दाख्खरा गनुिऩने आदद 
इत्मादद कामिराइि प्रकृतत हेयी राभो वा छोटो कतत अवतध तोक्न उऩमिु हनुे हो मर्कन गयी कडा 
कानूनी व्मवस्था रागू गने । 

 एक ऩेश्की पर्छ्यौट नगयी अको ऩेश्की तरने सभेत गयेको देख्खॉदा ऩेश्की खख्प्टदै जाने तय 
पर्छ्यौट नहनुे य दण्डहीनताको सॊस्कृतत फढेको देख्खएकोरे एक ऩेश्की पर्छ्यौट नगयी अको 
ऩेश्की तरनै नतभल्ने कानून य व्मवहायभा रागू गने । 

 राभो सभम ऩेश्की पर्छ्यौट नगने उऩय देवानी दार्मत्वभा सीतभत नगयी प्रचतरत कानूनफभोख्जभ 
कायफाही य सजाम गने प्रफन्ध कानूनभा नै व्मवस्था गने । 

 आन्तरयक रेखा ऩयीऺण तनकामराइि सशि ख्जम्भेवाय य जवापदेही फनाउने । 

 खचि बिुानीका ख्जम्भेवाय ऩदातधकायी एवॊ कभिचायीराइि भातथल्रो तहफाट सऩुयीवेऺण गने य 
अनगुभन तथा तनमन्रण ऩर्द्ततराइि प्रबावकायी फनाउने ।  

8.5  ऩयीऺा तनमन्रण कामािरम, सानोदठभी, बिऩयुद्राया उत्तयऩखु्स्तका छऩाइ कामिका रातग करयफ चाय कयोड भूल्म 
फयाफयका सातवटा प्माकेजको तबन्नतबन्न फोरऩर आह्वान बएकोभा सो फोरऩरको अतनमतभतताका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात गदाि एकै प्रकृततको छऩाइ कामिका रातग प्माकेज नॊ. १, २, ३, य ६ भा 
फोरऩरदाताहरूरे रागत अनभुानको न्मून प्रततशत कभभार कफोर गयेको तथा फोरऩरदाताहरूरे फोरऩर 
कफोर गदाि १ जना फोरऩरदातारे रागत अनभुानबन्दा न्मून भूल्म कफोर गने य अन्म प्रततस्ऩधॉ 
फोरऩरदातारे रागत अनभुानबन्दा फढी भूल्म कफोर गयेको जसरे गदाि रागत अनभुानबन्दा न्मूनतभ कभ 
भूल्मभा कफोर गनेराई स्वत् ठेक्का ऩयेको हुॉदा उत्तयऩखु्स्तका छऩाइ तथा ढुवानीभा स्वाबार्वक कामि बएको 
नदेख्खएको, ६ वटा प्माकेजभध्मे कुनै एउटा प्माकेजभा भार फोरऩर दताि गनि ऩाउन ेप्रावधानरे फोरऩरको 
प्रततस्ऩधािराई सॊकुचन गयाएको य मो प्रावधान साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ४ र्वऩयीत सभेत 
देख्खएको, साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ५४ फभोख्जभ ९० ददन फोरऩर भान्म अवतध 
ददनऩुनेभा सो तनमभर्वऩयीत १२० ददनको फोरऩर भान्म अवतधसभेत ददएको ऩाइएको हुॉदा अफ उप्रान्त 
प्रचतरत ऐन तनमभानसुाय भार गनि गयाउन बनी आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय कामािथि 
तथा फोधाथि ऩयीऺा तनमन्रण कामािरमराई ददने गयी ख्शऺा भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको ।  

8.6  गलु्भी ख्जल्रा ऩौंदी अभयाई गा.र्व.स. वडा नम्फय ७ ख्स्थत श्री ऩौंदी प्राथतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक 
भोहनरार तगयी य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ चन्रफहादयु के.सी.रे अतनमतभतता गयेको उजयुी 
तनवेदनउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ब्रक बवन सम्ऩन्न गदाि रागेको तनभािण रागत, कुर भूल्माॊकन नाऩी 
र्कताफ य कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन अनसुाय नै तभल्न गएको प्रततवेदन प्राद्ऱ बएको, आतथिक वषि ०६९ देख्ख 
०७२ असाय भसान्तसम्भको र्वद्यारमको रेखाऩयीऺण एकभदु्ष बएको तथा साभदुार्मक अध्ममन केन्रको 
सभेत आतथिक वषि २०७२ असाय भसान्तसम्भको साभाख्जक एवॊ अख्न्तभ रेखाऩयीऺणसभेत सम्ऩन्न बइसकेको 
य उख्ल्रख्खत रेखाऩयीऺणहरूभा कुनै फेरुज ुयकभ नऔल्माइएकोरे सयकायी अनदुान यकभ र्हनातभना बएको 
बन्न ेतथ्म ऩरु्द्श हनु सक्ने आधाय नदेख्खएको, तनजी स्रोतभा याखेको ख्शऺकराई तरफ खवुाउन गा.र्व.स.को 
वडा बेरा य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको तनणिमानसुाय नै साविजतनक जग्गाभा यहेका धाने, ख्चराउन े य 
उख्त्तसका अन्दाजी ३५ वटा कुकाठहरू वन सतभततको तनणिमफाट काटी बवन तनभािणभा नै प्रमोग गयेकारे 
जॊगरका काठहरू फेची यकभ र्हनातभना गयेको नऩाइए ऩतन गा.र्व.स.को वडा बेरा य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततको तनणिमानसुाय ऩर्हयोको कायण घयफासफाट र्वस्थार्ऩत बएका स्थानीम ख्खभप्रसाद शे्रद्षराई घयफास 
प्रमोजनाथि सहमोग स्वरूऩ र्वद्यारम नख्जकको तीन योऩनी साविजतनक जग्गा रु.१,००,०००।- भा 
सविसम्भततरे उऩरब्ध गयाई प्राद्ऱ यकभ र्वद्यारम तनभािणभा खचि गरयएकोरे तनज ख्खभप्रसाद शे्रद्षरे अनतधकृत 
रूऩभा बोगचरन गयेको उि साविजतनक जग्गाको सॊयऺण गने, गयाउने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनि 
गयाउन आमोगको तभतत २०७४।४।१६ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा प्रशासन कामािरम गलु्भीराई रेखी 
ऩठाइएको य सोको जानकायी ख्शऺा भन्रारमराई ददइएको ।  

8.7  प्रार्वतधक ख्शऺा तथा व्मावसार्मक तातरभ ऩरयषदभा र्वतबन्न अतनमतभतताका सम्फन्धभा प्राद्ऱ उजयुीहरूभा 
उख्ल्रख्खत र्ववयण अनसुायका भ्रद्शाचायजन्म कामिहरू प्रभाख्णक हनु नसके ताऩतन प्रार्वतधक ख्शऺा तथा 
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व्मावसार्मक तातरभ ऩरयषद्रे सम्फन्धन प्रदान गयेका ख्शऺण सॊस्थाहरूराई तनजरे नै स्थरगत तनयीऺण गयी 
नाजकु अवस्थाभा यहेकोराई मथाशीघ्र कायफाही गने, ऩरयषदको स्थरगत तनयीऺण प्रततवेदन य ऩूवािधाय 
तनयीऺण प्रततवेदनभा तनधािरयत न्मूनतभ भाऩदण्डरे भागेको कुया स्ऩद्श उल्रेख गने (सॊतमा, ऺेरपर, र्कटानी 
रूऩभा उल्रेख गने), ख्शऺण सॊस्थाहरूराई प्रदान गरयने सम्फन्धन एवॊ ऩयीऺा प्रणारी रगामतका अन्म 
सम्ऩूणि काभकायफाही, ऩायदशॉ य वैऻातनक रूऩरे सम्ऩन्न गने, ऩरयषदरे कुनै ऩतन ख्शऺण सॊस्थाराई सम्फन्धन 
प्रदान गदाि सूचना प्रकाख्शत गने, सम्फख्न्धत सॊस्थाफाट तनवेदन तरन,े प्रस्तावना तरने, सम्बाव्मता अध्ममन 
तनयीऺण टोरी खटाउने, आशम ऩर ददने, ऩूवािधाय तनयीऺण गने सल्राहकाय सतभततरे तसपारयस गने य 
सम्फन्धन प्रदान गने रगामत ऩरयषदफाट सम्ऩादन हनुे सम्ऩूणि काभराई सयर तछटो, छरयतो, वैऻातनक एवॊ 
ऩायदशॉ फनाउन े बनी आमोगको तभतत २०७४।४।१९ को तनणिमानसुाय ख्शऺा भन्रारमका सख्चव य 
स्वास्थ्म भन्रारमका सख्चवराई रेखी ऩठाइएको ।  

8.8  ख्जल्रा ख्चतवन सातफक बयतऩयु उऩ-भहानगयऩातरका (हार भहानगयऩातरका) ख्स्थत बयतऩयु अस्ऩतारको 
स्वातभत्वभा यहेको जग्गाभा करेज अप भेतडकर साइन्सेस, तसर्टईतबटी अन्तगितको स्कुर अप हेल्थ 
साइन्सेस, नेरज्मोतत सॊघ, साझा औषतध ऩसर य यि सॊचाय केन्ररे प्रमोग गये ऩतन बाडा नफझुाएको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात गदाि र्वगतभा बएको सम्झौता अनसुाय अस्ऩतारराई भेतडकर करेजरे 
२०७३/७४ सम्भको रु.३६,७३,१५५।- फझुाउनऩुने बाडाको वार्षिक १० प्रततशत वरृ्र्द् यकभ य ब्माज 
सभेत असरु गनुिऩने बनी भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट रु. ६७,७८,०५०।३५ असरु गनुिऩने बनी 
फेरुज ुकामभ गरयएको यकभ असरुउऩय गनेतपि  प्रचतरत नेऩार कानूनफभोख्जभ जो जे गनुिऩने कायफाही गनि 
य नमाॉ सम्झौताद्राया उख्ल्रख्खत सॊघ/सॊस्थारे प्रमोग गयेको जग्गाफाट हनुे आमराई व्मवख्स्थत गनि हयेक वषि 
सम्झौता ऩनुयावरोकन गनि बनी ददइएको स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारमको तनदेशनको ऩारना सम्फन्धभा 
आवश्मक कायफाही गनि स्वास्थ्म भन्रारमराई य कयफाऩत फझुाउनऩुने यकभ रु.१६,८०,०००।-  
नफझुाएको बन्ने अस्ऩतारफाट रेखी आएकोभा करेज अप भेतडकर साइन्सेसरे रु.४,१४,०००।- कय 
दाख्खरा गयेको बौचय ऩेस गयी रु.१२,६६,०००।- कय फझुाउन फाॉकी यहेको स्वीकाय गयेको अवस्था 
देख्खॉदा कय असरुी सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गनि आमोगको तभतत २०७४।४।२६ को तनणािमानसुाय 
आन्तरयक याजस्व र्वबागराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

8.9  ख्जल्रा योल्ऩा ख्जनफाङ गा.र्व.स. ख्स्थत वीयेन्र उच्चभाध्मतभक र्वद्यारम नाउरीभा बवन तनभािणका रातग 
आ.व ०६८/०६९ भा ख्ज.ख्श.का योल्ऩाफाट रु.२४,००,०००।- छुट्टाएको य जनश्रभदानफाट ३३ प्रततशत 
काभ गयाइएकोभा र्वद्यारमका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक रारफहादयु डाॉगी य तनभािण सतभततका अध्मऺ 
खड्कफहादयु वरीको तभरेभतोभा सो यकभफाट सम्ऩन्न हनुऩुनेभा र्वर्वध कायण देखाई र्वद्यारमको तनजी 
ढुकुटीफाट तभरेभतोभा रु.१५,७१,१७२।- गयी कुर जम्भा रु.३९,७१,१७२।- खचि गयेको बन्ने उजयुी 
तनवेदनका सम्फन्धभा तभतसर सॊरग्न कागजातहरूको अध्ममन गदाि वीयेन्र उच्चभाध्मतभक र्वद्यारम नाउरी, 
ख्जनाफाङ योल्ऩाको ४ कोठे बवन तनभािण गनिका रातग ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततका अध्मऺ रारफहादयु वरी तथा तत्कारीन प्र.अ. रारफहादयु डाॉगीफीच तभतत २०६८।७।२४ गते 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमरे २४ राख व्महोने य फाॉकी जनश्रभदान गने गयी सम्झौता बएको, बवन तनभािण गदाि 
गदठत तनभािण सतभततका अध्मऺ खड्कफहादयु वरीको अध्मऺताभा तभतत २०७१।४।३ गते फसेको 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको फैठकको फुॉदा नॊ. २ भा र्वद्यारमको बवन तनभािण गने क्रभभा नेऩार सयकाय 
ख्शऺा र्वबागफाट प्राद्ऱ रु.२४,००,०००।- बन्दा फढी रु.१५,७१,१७२।- खचि बएको देख्खएकोरे सो यकभ 
र्वद्यारमको खाताफाट खचि गने सविसहभततरे तनणिम गयेको य सो र्वषमराई साविजतनक रेखाऩयीऺणभा सभेत 
जनश्रभदान नजटेुकोरे र्वद्यारमको अन्तरयक कोषफाट उि यकभ व्महोयेको बनी उल्रेख बई आए ऩतन 
सयकायी बवन तनभािण गदाि र्वतध य प्रर्क्रमाको अऺयश: ऩारना नगयी र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततरे 
इख्स्टभेटबन्दा फढी यकभ खचि गनुिऩदाि तनमभानसुाय सम्फख्न्धत तनकामफाट रयबाइज इख्स्टभेट स्वीकृत 
गयाउनऩुनेभा सो नगयेको, सम्फख्न्धत प्रार्वतधकफाट रु.३८,३६,४२८।१८ भारको अख्न्तभ भूल्माॊकन बएकोरे 
भूल्माॊकनबन्दा फढी खचि बएको यकभ रु.१,३४,७४३।८२ देख्खएको हुॉदा सो यकभ तनभािण सतभततफाट 
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असरुउऩय गनि आमोगको तभतत २०७४।७।१३ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम योल्ऩाभापि त 
तत्कारीन वीयेन्र उच्च भा.र्व हार वीयेन्र भा.र्व नाउरी ख्जनाफाङ योल्ऩाराई रेखी ऩठाइएको ।  

8.10 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, भध्मऩख्द्ळभाञ्चर, ऺेरीम कामािरम, सखेुतभा दताि बएको “नेऩार सॊस्कृत 
र्वद्वर्वद्यारम, फेरझणु्डी, दाङका उऩकुरऩतत, ख्शऺाध्मऺ, यख्जद्साय तथा सेवा आमोगको अध्मऺसभेतरे 
र्वद्वर्वद्यारमभा ख्शऺक, कभिचायी तनमखु्ि, आतथिक कायोफाय, गाडी सञ्चारन तथा इन्धन य बवन तनभािणसभेतभा 
अतनमतभतता गयेको” बन्न ेर्वषमरगामतका 40 थान उजयुीहरूउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा तनमभर्वऩयीत 
ख्शऺक कभिचायी सॊघ सॊगठनभा बाग तरएफाऩत र्वद्वर्वद्यारमको कोषफाट दैतनक भ्रभण बत्ताफाऩत यकभ 
फझेुको, गैयकानूनी रूऩभा अतधकायबन्दा फार्हय गएय चन्दा र्वतयण गयेको तथा राभो सभमसम्भ ऩेश्की 
पर्छ्यौट हनु नसकेको सम्फन्धभा तथ्म मर्कन गयी प्रचतरत सॊस्कृत र्वद्वर्वद्यारमसम्फन्धी ऐन तनमभफभोख्जभ 
जे-जो कायफाही गनुिऩने हो, त्मही ीँफाट गयी सोको जानकायी आमोगभा ददन साथै उख्चत भाऩदण्ड य कामिर्वतध 
फनाएय भार कामिकायी ऩरयषदफाट चन्दा र्वतयणरगामतका खचि गने बनी नेऩार सॊस्कृत र्वद्वर्वद्यारम 
फेरझणु्डी, दाङराइि आमोगको तभतत २०७४।७।२३ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको । 

8.11 श्री शायदा उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम, फराहा-९, सनुसयीका तत्कारीन र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका 
अध्मऺ योर्हतकुभाय चौधयीसभेतको तभरेभतोभा तनजको कामिकारभा र्वद्यारमभा र्वतबन्न शीषिकका यकभहरू 
र्हनातभना गयी र्वद्यारमराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको बन्ने उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा 
शायदा उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम, सनुसयीका तत्कारीन व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ योर्हतकुभाय चौधयीरे 
तनजको कामिकारभा बवन तनभािण रगामतका कामिका रातग र्वद्यारमफाट र्वतबन्न सभमभा तरएको ऩेश्की 
यकभ रु.११,८७,०८०।-, तनजको तसपारयसभा अन्म व्मख्िराई बिुानी गरयएको यकभ रु.२,००,०००।- 
तथा र्वद्यारमका नाभको जग्गाको ठेक्काफाट र्वद्यारमराई प्राद्ऱ हनुऩुने तनजको ख्जम्भा यहेको देख्खन आएको 
रु.३,९५,८००।- गयी कुर रु.१७,८२,८८०।- का सम्फन्धभा तनज योर्हतकुभाय चौधयीको कामिकारभा 
र्वद्यारम बवन तनभािण रगामतका र्वतबन्न भभित कामिहरूभा जम्भा रु.११,५९,९८५।७१ खचि गयेको साथै 
र्वतबन्न तभततभा र्वद्यारमको खाताभा जम्भा गयेको रु.२,५०,०००।- तथा याजस्व दाख्खरा गयेको यकभ 
रु.१,८३,८००।- य फराहा फहभुखुी क्माम्ऩसको बवन तनभािणभा खचि गयेको र्वद्यारमको यकभ 
रु.२,००,०००।- सभेत गयी कुर रु.१७,९३,७८५।७१ देख्खन आएफाट कामि सञ्चारन य अतबरेखनभा 
कभी कभजोयी यहेको देख्खए ताऩतन र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना/भस्मौट गयेको ऩरु्द्श बएको नदेख्खएको, 
तनजको नाभभा यहेको उख्ल्रख्खत र्वषमसॉग सम्फख्न्धत फेरुज ु हारसम्भ ऩतन पर्छ्यौट नबएको बन्ने 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनफाट खलु्न आएको य फराहा क्माम्ऩस बवन तनभािणका क्रभभा खचि बएको र्वद्यारमको 
यकभ रु.२,००,०००।- र्वद्यारमराई हारसम्भ प्राद्ऱ बएको नदेख्खॉदा उि यकभ र्वद्यारम कोषभा जम्भा 
गयाउन तथा रेखाऩयीऺणफाट  औीँल्माइएको तनज योर्हतकुभाय चौधयीसभेतको नाभको फेरुज ु तनमभानसुाय 
पर्छ्यौट गनि गयाउन आमोगको तभतत २०७४।८।१९ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, सनुसयीराई 
रेखी ऩठाइएको । 

8.12 आ.व. ०७२।०७३ भा श्रीरॊका सयकायरे उऩरब्ध गयाएको स्नातक तहको Presidential Scholarships 

for Foreign Students कामिक्रभ अन्तगितको छारवखृ्त्तभा ख्शऺा भन्रारम छारवखृ्त्त शाखाका उऩ-सख्चवको 
र्कते दस्तखत एवॊ भन्रारमको छाऩ र्कते गयी तसधै श्रीरॊका गएको बन्ने र्वषमको उजयुीका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा नेऩार सयकाय‚ ख्शऺा भन्रारमरे आ.व. ०७२।०७३ भा श्रीरॊका सयकायरे 
उऩरब्ध गयाएको स्नातक तहको Presidential Scholarships for Foreign Students कामिक्रभभा छोटो 
सभम ददई सूचना ददएको उि सूचनाअनसुाय तसट सॊतमाबन्दा कभ तनवेदन ऩनि आएको य ख्शऺा भन्रारमरे 
तनजहरूरे ऩेस गयेको शैख्ऺक मोग्मताको प्राद्ऱाॊक अनसुाय आवेदन पायाभहरू र्वद्याथॉको नाभ उल्रेख गयी 
ऩययाद्स भन्रारमराई आठ जनाको नाभ ऩठाएको, छारवखृ्त्तभा आठ जना र्वद्याथॉहरू भार भनोनमन बए 
ताऩतन तीन जनाको भार श्रीरॊकन सयकायफाट प्राद्ऱाॊक य प्रततशतका आधायभा छनौट गरयएको देख्खएको, 
उि छारवखृ्त्तभा सोझै ख्शऺा भन्रारमफाट गएका बतनएका ४ जना र्वद्याथॉहरू बनाि बएको सॊरग्न 
कागजातफाट नदेख्खएको‚ सो फाहेक गोर्वन्द साह य र्ववेक झारे ख्शऺा भन्रारम तथा ऩययाद्स भन्रारमफाट 
कुनै र्कतसभको तसपारयस नतरई अध्ममन गरययहेको, तनजहरूरे श्रीरॊकन ख्शऺा भन्रारमभा ऩेस गयेको 
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Personnel Details Form भा फौर्द् दशिन प्रफर्द्िन तथा गमु्फा र्वकास सतभतत‚ श्रीभहर‚ ऩलु्चोकभा कामियत 
शाखा अतधकृत फन्दना कुभायी झारे प्रभाख्णत गयेको देख्खएको, श्रीरॊकन ख्शऺा भन्रारमरे तनजहरूराई 
छारवखृ्त्त ददएको सभेत देख्खॉदा अध्ममन गनि गएका र्वद्याथॉफाट सयकायी हातन नोक्सानी बएको सॊरग्न 
कागजऩरफाट नदेख्खए ऩतन शैख्ऺक सर सन ् २०१४ य २०१५ को Presidential Scholarships for 

Foreign Students छारवखृ्त्तभा तनजहरूरे ल्माएको पायाभको 6. Declaration B भा Official Declaration 
भा सही गने फौर्द् दशिन प्रफर्द्िन तथा गमु्फा र्वकास सतभतत‚ श्रीभहर‚ ऩलु्चोकभा कामियत शाखा अतधकृत 
फन्दनाकुभायी झारे तभरेभतो गयी तथा यकभ तरई तसपारयस गयेको सॊरग्न कागजातफाट देख्खन नआए ऩतन 
तनजरे उि कामािरमफाट भनोनमन नबएको अवस्थाभा पायाभभा प्रभाख्णत गयेको देख्खॉदा आमोगको तभतत 
२०७४।८।१९ को तनणिमानसुाय फौर्द् दशिन प्रफर्द्िन तथा गमु्फा र्वकास सतभतत हेने सॊघीम, भातभरा तथा 
स्थानीम र्वकास भन्रारमफाट उि सतभततभा कामियत शाखा अतधकृत फन्दनाकुभायी झाराई जो जे कायफाही 
गनुिऩने हो तहाॉफाटै गनिका रातग रेखी ऩठाइएको साथै अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन‚ २०४८ 
को दपा २८ को उऩदपा (१) देहाम (ख) अनसुाय ऩययाद्स भन्रारम य ख्शऺा भन्रारमसभेतराई तऩतसरभा 
उल्रेख बएअनसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
 नेऩारी र्वद्याथॉहरूराई र्वदेशी तभरयाद्सहरूरे प्रदान गने सम्ऩूणि छारवखृ्त्तहरूभा ख्शऺा भन्रारम भापि त 

छनौंट एवॊ र्वतयण गने व्मवस्थाका रातग अथि भन्रारम‚ ख्शऺा भन्रारम‚ ऩययाद्स भन्रारमफीच सभन्वम 
गयी कूटनीततक ऩहर गनि नेऩार सयकाय ऩययाद्स भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

 नेऩार सयकायराई प्राद्ऱ हनुे छारवखृ्त्तको र्ववयणसर्हतको वार्षिक कामितातरका प्रत्मेक आ.व.को सरुुभै 
Website तथा यार्द्समस्तयको ऩरऩतरकाभा प्रकाख्शत गनि ख्शऺा भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

 वैदेख्शक छारवखृ्त्तभा छनौट बएका र्वद्याथॉहरूको र्वद्यतुीम अतबरेख अतनवामि रूऩभा याखी अध्ममन ऩद्ळात 
तनजहरूरे गयेको कफतुरमतनाभा अनसुाय नेऩार पकी सेवा गने व्मवस्थाराई प्रबावकायी रूऩभा 
कामािन्वमन गनि ख्शऺा भन्रारम य स्वास्थ्म भन्रारमसभेतको सॊमन्र फनाई अनगुभन गने व्मवस्था 
तभराउन सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

8.13 यौतहट ख्जल्रा र्वतॉ प्रद्शोका गा.र्व.स.वडा नॊ.8 का स्थानीम भातनसहरूरे छोटेरार साह कानूको अध्मऺताभा 
8 सदस्मीम र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभतत गठन गयी उि स्थानभा बगवती प्राथतभक नाभको र्वद्यारम 
स्थाऩना य सॊचारनका रातग ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम यौतहटफाट आ.व.066/067 देख्ख सॊचारन हनु ेगयी 
अनभुतत तरई स्थानीम व्मख्िसॉग बाडाभा तरएको जग्गाभा र्वद्यारम स्थाऩना गयेको, आ.व.066/067 देख्ख 
र्वतबन्न तभततभा ऩटक ऩटक गयी 5 कऺासम्भ सॊचारन गने अनभुतत तरएको, र्वद्यारम स्थाऩना बएऩश् चात 
र्वद्यारम बवन, शौचारम य व्मवस्थाऩनका रातग ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम यौतहट तथा र्वद्यारम सधुाय 
कामिक्रभफाट आ.व.066/067 देख्ख आ.व.069/070 सम्भ र्वतबन्न शीषिकभा तनकासा बएको यकभभा 
खचि गयेको ऩसु्ट्याइॉ गनि नसकेको यकभ रु.2,62,535।13 यहेकोभा अनसुन्धानकै क्रभभा उि 
र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक अजमप्रसाद साहरे र्वद्यारमको खाताभा जम्भा रु.2,63,500।- दाख्खरा गयेको 
फैंक बौचयफाट देख्खन आएको, हार उि र्वद्यारमको खाताभा रु.2,79,448।03 जम्भा यहेकोभा ख्जल्रा 
ख्शऺा कामािरम यौतहटको तभतत 2071।5।10 गतेको तनणिमरे उि र्वद्यारम सोही तभततफाट फन्द 
बइसकेको देख्खॊदा उि र्वद्यारमको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩख्त्तको उख्चत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण 
गनिका रातग आमोगको तभतत २०७४।१०।३ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, यौतहट, गौयभा रेखी 
ऩठाइएको ।  

8.14 ख्जल्रा फददिमा याजाऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ११ भा सॊचातरत भदसाि रयजर्वमा अनवारुर उरभु प्रा.र्व.का 
तत्कारीन र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभतत अध्मऺ जतभर अहभद खान, प्र.अ. भो. अहभद तसदद्दकी य र्वद्यारम 
बवन तनभािण सतभततका अध्मऺ यइस अहभद तसदद्दकीसभेतको तभरोभतोभा र्वद्यारम बवन तनभािण, 

भोटयसाइकर भभित रगामतका कामिहरूभा राखौं यकभ र्हनातभना गयेको बन्ने उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमफाट आ.व. २०७०/०७१ भा २ कोठे िद्श बवन 
तनभािणका रातग रु.७,५०,०००।-  यकभ तनकासा बई कुर रागत रु.१३,३३,११९।४१ भा तनभािण गने 
क्रभभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम फददिमाफाट प्राद्ऱ तडजाइन नक्साफभोख्जभ तनभािण गने कामि भाऩदण्ड अनसुाय 
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नगयी कभजोय र्कतसभफाट गयेको बनी सभदुामफाट र्वयोध बई तनभािण कामि स्थतगत बएको, बवन तनभािणका 
रातग तनकासा बएको यकभभध्मे तनभािण सतभततरे रु. ५,००,०००।- फेरुज ु खाताभा जम्भा गरयसकेको साथै 
रु.२,५०,०००।- र्वद्यारमको ऩेश्कीको रूऩभा यहेको य हारसम्भ ऩतन पर्छ्यौट नबएको, ख्जल्रा ख्शऺा 
कामािरमफाट सो बवनभा हारसम्भ बएको तनभािण कामिको भूल्माॊकन यकभ रु.१,१९,४९२।७९ भार बएको 
देख्खएकोरे भूल्माॊकनबन्दा फढी हनुे यकभ रु.१,३०,५०७।२१ फयाफयको तनभािण कामि नबएको हुॉदा सो 
यकभ तनभािण सतभतत भापि त असरुउऩय गनि य तनभािण कामि अधयुो यहेको दईु कोठे िस बवनराई अन्म कुनै 
व्मवस्था गयी बवन तनभािण कामि सम्ऩन्न गयाउने व्मवस्था तभराउन आमोगको तभतत २०७४।१०।३ को 
तनणिमानसुाय ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम फददिमाराई रेखी ऩठाइएको ।  

8.15 यौतहट ख्जल्रा कटहरयमा स्रोत केन्र अन्तगित ऻानज्मोतत प्राथतभक र्वद्यारम तफतॉ प्रद्शोका-७, वडेवाि 
यौतहटका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकसभेतरे र्वद्यारमभा अतनमतभतता गयेको 
बन्न ेर्वषमको उजयुीका सम्फन्धभा २०६६ सारभा स्थाऩना बएको र्वद्यारमको बवनभा खयको छाना प्रमोग 
बई कभजोय अवस्थाभा यहेको, र्वद्यारमको नाभभा २ कठ्ठा जतभन यहेको, ख्शऺा ऐन, २०२८ को दपा 
३(२) फभोख्जभ आवश्मक जाॉचफझु नगयी र्वद्यारमरे तनवेदन ददएकै बयभा र्वतबन्न तभततभा ख्जल्रा ख्शऺा 
कामिरमफाट कऺा १ देख्ख कऺा ४ सम्भ र्वद्यारम सॊचारनको अनभुतत ददएको देख्खएको, २०७१ सारदेख्ख 
र्वद्यारम सॊचारनभा नयहेको, ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम गौय, यौतहटफाट र्वतबन्न शीषिकभा गयी 
रु.३,२७,४७६।९५ यकभ र्वद्यारमभा तनकासा बएकोभा अतनमतभत रूऩभा खचि बएको यकभ 
रु.३१,१२६।९१ यहेकोभा तभतत २०७४।५।११ गते तभख्श्ररार साहरे उि र्वद्यारमको फैंक खाताभा 
रु.३२,११३।- यार्द्सम वाख्णज्म फैंक गौय शाखाभा जम्भा गयेको सक्करै बौचय दाख्खरा बएको देख्खएकोरे 
फन्द यहेको उि र्वद्यारमको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩख्त्तको उख्चत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण गनिका 
रातग आमोगको तभतत २०७४।११।१४ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, यौतहट, गौयभा रेखी 
ऩठाइएको ।  

8.16 ख्जल्रा सरािही सातफक औयही गा.र्व.स. ९, हार चक्रघट्टा गाउॉऩातरका वडा नॊ. ७ साभदुार्मक प्राथतभक 
र्वद्यारम सरािहीका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका तत्कारीन अध्मऺ य प्रधानाध्माऩक सभेतरे र्वद्यारमभा 
अतनमतभतता गयेको बन्न े र्वषमको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम 
भरॊगवा, सरािहीको तभतत २०६५।८।१५ गतेको ऩररे शैख्ऺक सर २०६५ देख्ख उि र्वद्यारमराई 
साभदुार्मक र्वद्यारमको रूऩभा प्राथतभक तहको कऺा १ सॊचारन गनि अनभुतत प्रदान गरयएको, ख्जल्रा ख्शऺा 
कामािरमको र्वतबन्न तभततका तनणिमरे कऺा ४ सम्भ सॊचारनको अनभुततसभेत प्रदान गयेको देख्खएको, ख्जल्रा 
ख्शऺा कामािरमफाट र्वतबन्न तभततभा सो र्वद्यारमराई तनकासा बएको कुर यकभ रु.११,४३,४१३।- भध्मे 
ऩेस हनु आएका तफर बयऩाई अनसुाय जम्भा खचि बएको यकभ रु.११,३०,७१७।२५ यहेकोभा पर्छ्यौट 
हनु फाॉकी देख्खएको यकभ रु.१२,६९६।- तभतत २०७४।१०।११ भा उख्ल्रख्खत र्वद्यारमकै फैंक खाताभा 
जम्भा गयी फैंक बौचयसभेत ऩेस गयेको देख्खएकोरे ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम सरािहीको तभतत २०७२।९।१७ 
गतेको तनणिमफभोख्जभ हार फन्द बइसकेको उि र्वद्यारमको खाताभा भौज्दात यहेको यकभ नेऩार 
सयकायराई प्रर्क्रमा अनसुाय र्पताि गयाई उि खाता फन्द गयाउन तथा र्वद्यारमको नाभभा यहेको अन्म चर 
अचर सम्ऩख्त्तको व्मवस्थाऩनका रातग आवश्मक प्रफन्ध गनिका रातग आमोगको तभतत २०७४।११।२५ 
को तनणिमानसुाय ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम सरािहीराई रेखी ऩठाइएको ।  

8.17 ख्जल्रा कर्ऩरवस्त ुसौयहा गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ८ ख्स्थत श्री कातरका जन भाध्मातभक र्वद्यारमको 
तनम्न भाध्मातभक तहको याहत कोटाभा कामियत ख्शऺक सत्मेन्रकुभाय श्रीवास्तवरे र्वद्यारमको यकभ र्कते 
गयी फैंकफाट तनकारेको य हाख्जय नबएको अवतधसभेतको तरफ बत्ता खाई भ्रद्शाचाय गयेको बन्न े सभेत 
व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा तभतत २०६९।९।९ गते फसेको र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको 
फैठकरे ख्शऺक सत्मेन्रकुभाय श्रीवास्तव दघुिटनाभा ऩयी उऩचाय गयेको कागजातसर्हत तनवेदन ददएकोरे तनज 
ख्शऺकराई भानवीमताको दृर्द्शकोणरे तभतत २०६९।९।२२ गतेदेख्ख र्वद्यारमभा हाख्जय गयाउने बनी तनणिम 
बएको, भोटयसाइकर दघुिटना ऩयी र्वद्यारमभा अनऩुख्स्थत बएको अवतधबयको तरफ बत्ता बिुानी नबएको 
बनी ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमरे आमोगभा ऩराचाय गयेको, फेतरफी तफदा तनमभ अनसुाय याहत ख्शऺकरे ऩाउन े
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बन्न े कानूनी व्मवस्थाको अबाव यहेको देख्खन आएकोभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमरे दयफन्दी तभरान गयी 
तनजराई अको र्वद्यारमभा सरुवा/ऩदस्थाऩन गयेफाट सभथिन गयेको देख्खएको, ख्शऺक सत्मेन्रकुभाय 
श्रीवास्तवरे रु.३५००।- को चेकराई रु. ३०५००।- फनाई र्कते गयेको बन्न े प्र.अ. य ख्शऺक 
शरधु्नप्रसाद चौधयीको बनाइ यहेकोभा तनजहरूरे चेकको बिुानी ददॊदाको अवस्थाभा ऩेश्कीको तनवेदन, 

गोद्वाया बौचय जस्ता रेखा से्रस्ताका रातग आवश्मक कागजात तमाय नगयी केवर चेकको अधिकट्टीभा यकभ 
फझुाई बिुानी गयेको बनी तनज प्र.अ.य ख्शऺक शरधु्नप्रसाद चौधयीको तततम्वा फमानभा उल्रेख बएको, 
र्वद्यारमभा गोद्वाया बौचयसभेतको रेखासम्फन्धी अतबरेख याख्न े व्मवस्था नयहेको, ख्शऺक सत्मेन्रकुभाय 
श्रीवास्तवरे उि चेकफाट तनकारेको रु.२७,०००। ऩेश्की तरएको हुॉ बनी स्वीकाय गयी आफ्नो 
ऩारयश्रतभकफाट पर्छ्यौट गयेको हुॉदा र्वद्यारमको यकभ असरु बएको देख्खएकोरे भातहतका 
साविजतनक/साभदुार्मक र्वद्यारमहरूरे आम्दानी खचिको रेखा से्रस्ता प्रचतरत कानूनफभोख्जभ व्मवख्स्थत रूऩभा 
याखे नयाखेको सम्फन्धभा प्रबावकायी रूऩभा अनगुभन गने/गयाउने व्मवस्था गनिका रातग आमोगको तभतत 
२०७४।११।२५ को तनणिमानसुाय कर्ऩरवस्त ुनगयऩातरकाको कामािरम कर्ऩरवस्तभुा रेखी ऩठाइएको ।  

8.18 जनक ख्शऺा साभग्री केन्रका प्रफन्ध सॊचारक अतनरकुभाय झारे कागज खरयद कामिभा सॊस्थाराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माएको बन्ने उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ७० ग्राभेज सेतो छऩाइ कागज 
४००० भे.टन खरयद गनिका रातग फोरऩर आह्वानको सूचना बएकोभा उि सूचनाफभोख्जभ ऩनि आएका 3 
वटा फोरऩरहरू अस्वीकृत बएको, आ.व. २०७१।०७२ भा १५०० भे.टन य ५०० भे.टनका रातग 
प्रकाख्शत सूचनाफभोख्जभ ऩयेका फोरऩरहरूसभेत प्रार्वतधक ऩयीऺणभा असपर बई अस्वीकृत बएको सन्दबिभा 
मथासभमभा र्वद्याथॉहरूराई ऩायऩसु्तक ऩरु् माउन य सॊर्वधानको भस्मौदासभेत छऩाइ गनिका रातग सॊचारक 
सतभततको र्वतबन्न तभततभा र्वतबन्न ऩरयभाणको कागज खरयदका रातग साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा 
४१ (२) अनसुाय आ.व. २०७०।०७१ भा टेन्डयफाट श्री फाफा ऩेऩय तभल्स प्रा.तर.सॉग बएको खरयद 
सम्झौताको स्वीकृत सम्ऩूणि भाऩदण्ड, सति य सोही भूल्मबन्दा नफढ्ने गयी खरयद गनि प्रफन्ध सॊचारकराई 
अख्ततमायी ददने तनणिम बएफभोख्जभ कागज खरयद गरयएको, कागजको गणुस्तयको सम्फन्धभा 
आ.व.२०७०।०७१ भा ग्राभेजभा पयक ऩदाि रु.१२,९५,६७८।५६ य अन्म प्मायातभटयभा पयक ऩदाि 
रु.७,७७,२२२।९१ गयी जम्भा २०,७२,९०१।४७ य आ.व. २०७१।०७२ भा स्ऩेतसर्पकेसन अनसुाय 
ग्राभेजभा पयक ऩदाि रु.४३,६१,९०६।०४ य अन्म प्मायातभटयभा पयक ऩदाि रु.१८,५५,६३०।५५ गयी 
जम्भा रु.६२,१७,५३६।५९ सम्फख्न्धत कागज आऩूततिकतािरे प्राद्ऱ गने यकभफाट कट्टा गरयएको देख्खएकोरे 
तभरेभतोफाट कभ गणुस्तयको कागज खरयद गयी केन्रराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको अवस्था नदेख्खएको, 
देशका र्वतबन्न बागभा ऩायऩसु्तकहरू ढुवानी गयाउॉदा तनमिु ठेके्कदायसॉग बएको सम्झौताअनसुाय सडक 
र्वबागरे उऩरब्ध गयाएको सडक दूयीको आधायभा सम्फख्न्धत ढुवानीकतािहरूराई इन्धन य बाडा उऩरब्ध 
गयाएको तथा ऩायऩसु्तक ढुवानी गदाि रागेको ददन सम्फन्धभा रोड, अनरोड, साभान डेतरबयी, 
गएको/आएको तभतत, सभम आदद सभेतको कायण देखाई ददएको ऩषु्ट्याइॉ औख्चत्मऩूणि नै देख्खएको हुॉदा 
ऩायऩसु्तक र्वतयणको ठेक्काभा अतनमतभतता बएको अनसुन्धानफाट ऩरु्द्श हनु नदेख्खए ताऩतन खरयदसम्फन्धी 
कामि गदाि साविजतनक खरयद ऐन/तनमभको ऩारना बएको नदेख्खॉदा अफआइन्दा सो अनसुाय गनिका रातग 
आमोगको तभतत २०७४।११।२५ को तनणिमानसुाय जनक ख्शऺा साभग्री केन्रराई सझुाव रेखी  
ऩठाइएको ।  

8.19 ख्जल्रा रूऩन्देही गार्वस तसरौर्टमाभा सॊचारन बएको रक्ष्भी साभदुार्मक अध्ममन केन्र तसरौटाकी अध्मऺ 
श्रीभती गीता ऩाण्डेरे आतथिक र्हनातभना गयी अतनमतभतता गयेको सभेतका उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा 
अनसुन्धानका क्रभभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमफाट प्राद्ऱ प्रततर्क्रमा, सॊरग्न तफर बयऩाइि, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन, 

सम्फख्न्धत व्मख्िहरूको सोधऩछु कागज य फमान कागजसभेतको अध्ममन, अनसुन्धानफाट अध्मऺ गीता 
ऩाण्डेरे भ्रद्शाचाय य यकभ र्हनातभना गयी नेऩार सयकायराइि कुनै हातन नोक्सानी ऩरु् माउने गयी कुनै कसयु 
गयेको देख्खन नआए ताऩतन सहमोगी कामिकताि तनमखु्ि गदाि प्रचतरत कानूनी प्रर्क्रमा अवरम्फन गयेको 
नदेख्खएको हुॉदा अफ आइन्दा प्रायख्म्बक फार र्वकास कामिक्रभ सॊचारनसम्फन्धी तनदेख्शका, २०६१ को दपा 
३१ फभोख्जभ फार र्वकास सहमोगी कामिकताि तनमखु्ि गने गयाउनेतपि  आवश्मक सजगता अऩनाउन 
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आमोगको तभतत २०७४।१२।१ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, रूऩन्देहीराइि सझुाव रेखी 
ऩठाइएको ।  

8.20 यौतहट ख्जल्रा कटहरयमा स्रोतकेन्र अन्तगित गणेश याजायाभ प्राथतभक र्वद्यारम पतवुा हषािहा-५ यौतहटका 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकसभेतरे र्वद्यारमभा अतनमतभतता गयेको बन् ने र्वषमको 
उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा शैख्ऺक वषि २०६६ देख्ख २०७० सम्भ सॊचारनभा यहेको उि 
र्वद्यारमभा कच्ची टामर य फाॉसफाट तनतभित २ कोठे र्वद्यारम बवन यहेको,  र्वद्यारमको नाभभा ८ कठ्ठा 
१५ धयु जग्गा यहेको य शैख्ऺक वषि २०७१ सारफाट र्वद्यारम फन्द बएको, ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम गौय 
यौतहटफाट उऩरब्ध गयाएको र्ववयण/फैंक स्टेट्भेन्टफाट गयी र्वद्यारमको नाभभा जम्भा 
रु.६,२०,४१३।२३ तनकासा बएकोभा तफर बयऩाई उऩरब्ध नबएको यकभ रु.३,१९,५६६।- र्वद्यारमका 
प्रध्मानाध्माऩक प्रभोदप्रसाद मादवरे तभतत २०७२।१२।१६ गते गणेश याजायाभ प्रा.र्व.पतवुा हषािहाको 
नाभफाट यार्द्सम वाख्णज्म फैंक गौय शाखाभापि त याजस्व शीषिक नॊ. १५११२   (क.१.६. फेरुज)ु भा जम्भा 
गयेकोरे यार्द्सम वाख्णज्म फैंक गौय शाखाभा र्वद्यारमको नाभभा बएको खाताभा भौज्दात यहेको यकभ 
रु.३,००,७५७।२३ तथा ख्जल्रा यौतहट पतवुा हषािहा गा.र्व.स.वडा नॊ. ५ भा यहेको र्कत्ता नॊ. २०६ को 
५ कठ्ठा १५ धयु य ऐ. गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ भा यहेको र्कत्ता नॊ. ४६३ को ३ कठ्ठा गयी जम्भा ८ कठ्ठा 
१५ धयु ऺेरपर बएको जग्गा गणेश याजायाभ प्राथतभक र्वद्यारमको नाभभा यहेको हुॉदा उि चर अचर 
सम्ऩख्त्तको उख्चत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण गनिका रातग आमोगको तभतत २०७४।१२।८ को तनणिमानसुाय 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, यौतहट, गौयभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

8.21 कर्ऩरवस्त ु ख्जल्राको सातफक यॊगऩयु गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ३ भा यहेको वासदेुव जनता भाध्मतभक 
र्वद्यारमका व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ ऩरुुषोत्तभ करवाय र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको अध्मऺभा 
अतनमतभत तरयकारे तनवािख्चत बएको य आफ्नै छोयी शबुरक्ष्भी जमसवारराई भाध्मतभक तहको याहत कोटा 
ख्शऺक ऩदभा तनमिु गयेको तथा तनज ख्शऺकरे र्वद्यारमभा तनमिु बएका तभततदेख्ख एक ददन ऩतन ख्शऺण 
नगयी हाख्जय तभरानको काभ गयी तरफ बत्ता तरएको बन्ने उजयुी व्महोया तभतसर प्रभाणहरूफाट ऩरु्द्श हनुसक्ने 
अवस्था नदेख्खए ऩतन, वासदेुव जनता भाध्मतभक र्वद्यारम यॊगऩयुरे प्रर्कमागत रूऩभा ठूरो जग्गा (१८ तफघा) 
को बौततक सम्ऩतत न्मून यकभभा राभो अवतधसम्भका रातग डाक फढाफढफाट ठेक्काभा ददएको तथ्म 
देख्खएकारे सो सम्फन्धभा उि र्वद्यारमको नाभभा यहेको सम्ऩख्त्तराई र्वद्यारम सम्ऩख्त्त सॊयऺण सतभततरे 
ख्शऺा तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १५८ तथा १५९ (ख) फभोख्जभ र्वद्यारमको अतधकतभ पाइदा हनुे 
काभभा प्रमोग गनि र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततराई तनदेशन ददन एवभ ्सोही तनमभावरीको तनमभ १५९ (घ) 
फभोख्जभ र्वद्यारमको सम्ऩख्त्त कसैफाट हातन नोक्सानी हनु गएभा सो बयाउने व्मवस्था गनि र्वद्यारम सम्ऩख्त्त 
सॊयऺण सतभततराई आमोगको तभतत २०७४।१२।१६ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

8.22 श्री जनता भा.र्व. यजखोय भहोत्तयीका तत्कारीन तनतभत्त प्रधानाध्माऩक पेकु चौधयीरे छारवखृ्त्त, ख्शऺक 
कभिचायीरूको तरफ तथा सॊचमकोष यकभ य ब.ूऩू.प्रधानाध्माऩकफाट जम्भा गरयएको नगद यकभ र्हनातभना 
सभेत गयेको बन्ने उजयुीका सम्फन्धभा तनज पेकु चौधयीरे अनसुन्धानको क्रभभा गयेको फमान कागजात, 
ऩोसाक य ऩायऩसु्तक खरयदको तफर तथा फैंक दाख्खरा बौचयको प्रतततरर्ऩ, यार्द्सम वाख्णज्म फैंक जरेद्वय, 
सहमोगी र्वकास फैंक गौशाराको स्टेटभेण्ट र्ववयण, रेखाऩयीऺण प्रततवेदन रगामतका प्रभाणहरूफाट तनज 
पेकु चौधयीरे छारवखृ्त्त, ख्शऺक कभिचायीहरूको तरफ तथा सॊचमकोष यकभ य ब.ूऩू.प्रधानाध्माऩकफाट जम्भा 
गरयएको नगद यकभसभेत गयी रु.५,९९,८८४।- र्हनातभना गयेको बन्न ेउजयुी व्महोया तथ्मगत रूऩभा ऩरु्द्श 
हनु नसके ऩतन ख्शऺा तनमभावरी, 2059 को तनमभ 165 भा र्वद्यारमरे प्राद्ऱ यकभ जनु काभका रातग 
खचि गनि तनकासा बएको हो सोही काभभा भार खचि गनुिऩनेछ बनी स्ऩद्श उल्रेख बएकोभा उि र्वद्यारमभा 
छारवखृ्त्त फाऩतको यकभ र्वद्याथॉराई नगद नददई ऩोसाक ददइएको देख्खन आएको हुॉदा अफ उप्रान्त ख्शऺा 
ऐन, तनमभावरीरे तनददिद्श गयेफभोख्जभ गनि गयाउन रगाउन ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम भहोत्तयीरई आमोगको 
तभतत २०७५।२।२१ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

8.23 गीवािण सयस्वती सॊस्कृत तथा साधायण उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम, ततरोत्तभा-६ रूऩन्देहीका ख्शऺक 
नायामणप्रसाद ऩयाजरुी अध्ममन तफदाभा फसी तफदाको आचायसॊर्हता ऩारना नगयेको, अध्ममन तफदा फसेको 
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ख्शऺकराई तरफ बत्ता नददई तनजी स्रोतभा ख्शऺक तनमखु्ि गयी तरफ बत्ता खवुाएको, ऩूवि प्र.अ.को ऩाराभा 
रु.७०/७५ राखको तनभािण कामि बएकोभा रु.१५ राख फेरुज ुयहेको बन्ने र्वषमको उजयुीउऩय अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा ख्शऺक नायामणप्रसाद ऩयाजरुीरे तफदा स्वीकृत नगयाइि र्वद्यारमभा अनऩुख्स्थत हनुे य 
र्वद्यारमको सभम ऩारन गयेको नदेख्खएको हुॉदा ख्शऺा तनमभावरी, 2059 को तनमभ 133 को उऩतनमभ 
(1) को देहाम (ख) भा उख्ल्रख्खत आचायसॊर्हताको उल्रॊघन गयेको देख्खॉदा तनजराइि तभतत २०६८।५।१ 
देख्ख २०६९ ऩौष भसान्तसम्भको अवतधभा गमर कट्टी गयी सोही तनमभावरी अनसुाय जो जे कायफाही गनुिऩने 
हो गनि तथा छारवखृ्त्त तथा ऩायऩसु्तकको र्वतयण गयेय फाॉकी यहेको यकभको सम्फन्धभा ख्शऺा तनमभावरी 
२०५९ को तनमभ १६५ भा र्वद्यारमरे प्राद्ऱ यकभ जनु काभका रातग खचि गनि तनकासा बएको हो सोही 
काभभा खचि गनुिऩनेछ बनी स्ऩद्श उल्रेख बएको देख्खएकोरे र्वतयण गयेय फाॉकी यहेको यकभ 
रु.४,६८,३७२।- सभेत फाॉकी नयाखी खचि गनुिऩनेभा सो नगयेको हुॉदा सो यकभको सम्फन्धभा सभेत 
तनमभानसुाय जो जे कायफाही गनुिऩने हो गनि ख्जल्रा प्रशासन कामिरम, ख्शऺा र्वकास तथा सभन्वम इकाइ, 
रूऩन्देहीराई तथा डेस्कटऩ इम्पोतसस प्रा.तर.रे र्वद्यारमराई रु.1,06,107।- यकभको कम्प्मटुय तफक्री 
गयेको १३% भू.अ.कय यकभ रु.१२,२०७।- याजस्व छरी गयेको देख्खएकोरे सो सम्फन्धभा कानूनफभोख्जभ 
जो जे कायफाही गनुिऩने हो गनि कयदाता सेवा कामािरम, नमाॉफानेद्वय काठभाडौंराई य बवन तनभािणभा 
प्रर्क्रमागत ररु्ट देख्खएको कायण तनमभानसुाय फेरुज ुपर्छ्यौटको रातग एउटै बवन तनभािण गयी अरग अरग 
प्रततवेदन ददने तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम रूऩन्देहीका कयाय सेवाका सव-इख्न्जतनमय हार हेटौंडा 
उऩभहानगयऩातरका भकवानऩयुका जतुनमय इख्न्जतनमय ऩदभा कामियत सयोजकुभाय शाह तथा भभित शीषिकको 
प्रततवेदन ददने ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम रूऩन्देहीभा कयाय सेवाभा कामियत सव-इख्न्जतनमय सन्तोषकुभाय 
भण्डररे बवन तनभािण तथा भभित कामिको तनमभानसुाय प्रततवेदन ददएको नदेख्खएकोरे तनजहरूराई 
तनमभानसुाय जो जे कायफाही गनुिऩने हो गयी आमोगराई जानकायी ददन ख्शऺा र्वबागराई आमोगको तभतत 
२०७५।२।२१ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

8.24 ख्जल्रा यौतहट र्ऩऩया बरोर्हमा स्रोत केन्र अन्तगित जनज्मोतत प्राथतभक र्वद्यारम र्ऩप्रा याजवडा, यौतहटका 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ यवीन्रप्रसाद भहतो य प्र.अ. सतफत तसन्हासभेतरे र्वद्यारमभा 
अतनमतभतता गयेको बन्ने र्वषमको उजयुीका सम्फन्धभा २०६६।12।26 को ख्ज.ख्श.का. यौतहटको तनणिमरे 
कऺा १ य तभतत 2069।8।24 तनणिमरे कऺा 3 सम्भको सञ्चारन अनभुतत ऩाएको र्वद्यारमको नाभभा 
कुनै जग्गा नयहेको, र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्र.अ.रे आफ्नै तनजी जग्गाभा बवन फनाई 
र्वद्यारम सॊचारन गयेको, र्वद्यारमको नाभभा प्राद्ऱ यकभ र्वद्यारमको या.वा.फैंक गौयको खाताभा जम्भा हनुे य  
प्र.अ. तथा र्व.व्म.स.को अध्मऺद्राया सॊमिु रूऩभा खाता सॊचारन हनुे गयेको, ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम 
यौतहटफाट उि र्वद्यारमराई आ.व. ०६७।६८, ०६८।६९ य ०६९।७० भा छारवखृ्त्त, ऩायऩसु्तक, 
नन सेरयी, ऩीसीएप, तनभािण, तरफ, कऺा १ भा र्वद्याथॉ बनाि, कभिचायी व्मवस्थाऩन, रेखाऩयीऺण, भसरन्द 
रगामत शीषिकभा गयी कुर रु 12,81,240।-1७ यकभ तनकासा बएको देख्खएकोभा सो भध्मे तनभािणको 
रु ६,५०,०००।- ख्ज.ख्श.का.रे प्रा.र्व.गढोको र्हसाफ नॊ 3611 भा Transfer गयेकोरे उि र्वद्यारमराई 
कुर रु.631240।१७ तनकासा बएकोभा अन्म यकभ ख्झकी रु. 1040।1७ फैंक खाताभा फाॉकी यहेको, 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम यौतहटफाट र्वतबन्न शीषिकभा प्राद्ऱ रु.६,३०,२००।- तनकासा यकभभध्मे 
रु.२,३७,६००।- खचि गयेको तफर बयऩाई ऩेस गनि नसकेको, अनसुन्धानकै क्रभभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम 
यौतहटको या.वा.फैंक गौयभा यहेको याजस्व खाता नॊ. ११००१ भा तभतत २०७४।१२।१२ गते 
रु.२,४०,०००।- याजस्व दाख्खरा गयेको देख्खएकोरे र्वद्यारमराई प्राद्ऱ सयकायी अनदुानको यकभ 
अतनमतभतता तथा र्हनातभना बएको नदेख्खएको य उि र्वद्यारम तभतत २०७०।१०।१३ देख्ख फन्द बएकोरे 
र्वद्यारमको नाभभा यार्द्सम वाख्णज्म फैंक तरतभटेड गौय यौतहटभा फाॉकी यहेको जम्भा रु १०४०।१७ नेऩार 
सयकायको याजस्व खाताभा जम्भा गने व्मवस्थाका रातग आमोगको तभतत २०७५।३।७ को तनणिमानसुाय 
ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, ख्शऺा र्वकास तथा सभन्वम इकाइ यौतहटराई रेखी ऩठाइएको ।  

8.25 भहोत्तयी ख्जल्रा श्री भा.र्व. बेतडमाही पुरकाहाका प्र.अ. ददनेश दासरे छारवखृ्त्त तथा ऩायऩसु्तकको यकभ 
र्हनातभना गयेको, ऩूवि प्र.अ.सभेतको तभरेभतोभा बवन तनभािणका रातग तनकासा यकभ अतनमतभतता गयेको बन्ने 
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र्वषमको उजयुीउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, भोहत्तयीफाट आ.व. 067/068 भा 
बौततकतपि  रु.6,50,000।- तनकासा बएकोभा दईु कोठे िद्श बवन तनभािणका रातग शाह इख्न्जतनमरयङ 
वक्सिसऩ जनकऩयुधाभको भ्माटसर्हतको तफरभा िद्श खरयदको रु.3,4०,200।- य ढुवानी गये फाऩतको 
बयऩाईभा रु.4,700।- ढुवानी खचि बएको, हार उि िद्श तनभािण नबई र्वद्यारमको हातातबर नै स्टोय गयी 
याखेको, फाॉकी यहेको यकभ रु.3,38,000।- ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम भहोत्तयीको च.नॊ. 1140 तभतत 
2070।10।26 गतेको ऩरद्राया श्री भा.र्व.बेतडमाही, पुरकाहाको फैंक खाताभा िान्सपय गरयएको तथ्म 
फैंक स्टेटभेन्टफाट देख्खन आएको, छारवखृ्त्त तथा ऩायऩसु्तकको यकभ र्हनातभना गयी दरुुऩमोग गयेको 
नदेख्खए ऩतन ख्शऺा तनमभावरी, 2059 को तनमभ 165 फभोख्जभ र्वद्यारमराई प्राद्ऱ यकभ जनु काभको 
रातग खचि गनि तनकासा बएको हो सोहीफभोख्जभको काभभा भार खचि गनुिऩनेछ बनी स्ऩद्श उल्रेख बएकोभा 
सो अनरुूऩ बए गयेको नदेख्खएकोरे ख्शऺा ऐन तथा तनमभावरी अनसुाय जो जे कायफाही गनुिऩने हो गनि, 
र्वद्यारमको बवन तनभािण कामि हारसम्भ ऩतन तनभािण हनु नसक्नकुो कायण मर्कन रूऩभा छानतफन गयी 
सम्फख्न्धत व्मख्िराई कानूनफभोख्जभ जो जे कायफाही गनुिऩने हो गनि य उि र्वद्यारम बवन तनभािण कामि 
सम्ऩन्न गनि गयाउनसभेत आमोगको तभतत २०७५।३।२१ को तनणिमानसुाय ख्शऺा र्वबागराई रेखी 
ऩठाइएको ।  

8.26 श्री आदशि उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम भेहेरी गऩिन सखेुतभा कामियत र्वद्यारम कभिचायी यभेशचन्र ऩौडेर तभतत 
२०४५।५।१९ भा अस्थामी तनमखु्ि बई २०५६।८।१ देख्ख र्वद्यारमरे स्थामी तनमखु्ि गयेदेख्ख तनजरे 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमफाट तनकासा हनुे तरफ बत्ता खाइयहेकोभा ऺेरीम ख्शऺा तनदेशनारम भध्मऩख्द्ळभाञ्चर 
सखेुतको तभतत २०७४।५।५ को ऩरयऩरअनसुाय साभदुार्मक र्वद्यारमका कभिचायीको अतनवामि अवकाश हनुे 
उभेय हद साभदुार्मक र्वद्यारमका स्थामी ख्शऺक सयह ६० वषि कामभ बएको य तनज यभेशचन्र ऩौडेरको 
नागरयकता अनसुायको उभेय ६६ वषि बएकोरे र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको तभतत २०७४।५।१४ को 
तनणिमानसुाय अवकाश ददइएकोभा, ऺेरीम ख्शऺा तनदेशनारम भध्मऩख्द्ळभाञ्चर, सखेुत य ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम 
सखेुतफाट तभतत २०७४।७।१५ भा तनजराई मथावत काभभा रगाउन ुबनी ऩराचाय गरयएकोरे ६० वषि 
नाघेका कभिचायीराई ऩनु: काभभा मथावत रगाउन ुबन्ने आदेशभा अख्ततमायको दरुुऩमोग बएको हुॉदा उभेय 
हद र्कटान गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा 
साभदुार्मक र्वद्यारमभा कामियत कभिचायीको सेवा, सरु्वधा य सति उल्रेख बएको Service Law फनाउन बनी 
सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट तभतत २०६७।१०।२३ भा ख्शऺा भन्रारमका नाउॉभा जायी बएको ऩयभादेश 
अनसुाय सेवासम्फन्धी कानून फनाउनका रातग गदठत सझुाव सतभततको प्रततवेदनअनसुाय र्वद्यारम 
कभिचायीहरूको अतनवामि अवकाश तथा सेवासम्फन्धी कानून फन्ने क्रभभा यहेको अवस्थाभा ऺेरीम ख्शऺा 
तनदेशनारमरे जायी गयेको ऩरयऩरसभेतको प्रततकूर हनु ेगयी कुनै एक व्मख्ि र्वशेषको हकभा भार ऺेरीम 
ख्शऺा तनदेशनारमका ऺेरीम तनदेशक हरय गौतभफाट तनदेशन जायी गयेको कामि प्रणारी ररु्टऩूणि देख्खएकोरे 
मसयी अन्म सयोकायी तनकामहरूफाट सभेत बेदबावऩूणि ढॊगरे तनणिम नगनि नगयाउन य ररु्टऩूणि तनदेशन जायी 
गने ऺेरीम ख्शऺा तनदेशनारम भध्मऩख्द्ळभाञ्चर सखेुतका तत्कारीन ऺेरीम तनदेशक हरय गौतभसभेत उऩय 
प्रचतरत कानूनफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो आवश्मक छानतफन तथा कायफाहीका रातग आमोगको तभतत 
२०७५।३।२१ को तनणिमानसुाय ख्शऺा र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारम, तसॊहदयफाय काठभाडौंराई रेखी 
ऩठाइएको ।  

8.27 ऩूवािञ्चर र्वद्वर्वद्यारमद्राया तभतत २०७३।१०।१८ गतेदेख्ख सञ्चातरत फी.ई. तसतबर इख्न्जतनमरयङतपि को 
सातौँ सेभेस्टयको भौका ऩयीऺाभा योर नॊ. ३७३०६३, योर नॊ. ३७३०४०, योर नॊ. ३७२६०२ य योर नॊ. 
३७२५६७ का ऩयीऺाथॉको उत्तयऩखु्स्तकाभा ऩयीऺा ऩद्ळात ् य ऩयीऺणऩूविको अवतधभा सम्फख्न्धत 
ऩयीऺाथॉहरूफाट उत्तयहरू रेखी रेखाई याम्रो अॊकभा उत्तीणि गयाई अतनमतभतता गयेको बन्ने उजयुी व्महोयाका 
सम्फन्धभा गरयएको अनसुन्धान तहर्ककातफाट ऩयीऺा ऩरयणाभ नै पेयफदर गये गयाएको बन्ने कुया ऩरु्द्श हनु 
सकेको अवस्था नदेख्खए ताऩतन उि ऩयीऺा व्मवस्थाऩनभा ऩूवािञ्चर र्वद्वर्वद्यारम ऩयीऺासम्फन्धी र्वतनमभ, 

२०७० भा उख्ल्रख्खत फुॉदा नॊ (२०) को (२), ऩरयच्छेद- ६ फुॉदा (१६) को (१), ऩरयच्छेद- ६ फुॉदा (१६) 
को (८),  अनसूुची-१, भा केन्राध्मऺराई तनदेशन तथा अनसूुची-२, ऩमिवेऺकराई तनदेशनसम्फन्धी कानूनी 
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 वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरूको र्वद्ऴषेण 
 
  

व्मवस्था यहेकोभा सोको ऩूणिरूऩभा ऩारना गये गयाएको देख्खन नआएको, ऩयीऺाकेन्रभा ऩयीऺा सभाद्ऱ 
बएऩद्ळात ् उत्तयऩखु्स्तका प्माकेर्टङ गदाि प्रमोग हनुे कऩडाको थैरो एवभ ्खाभ, प्माकेटभा रगाइएका ख्शर, 

प्माकेटको गणुस्तय रगामतभा ऩमािद्ऱ ध्मान ऩरु् माएको नऩाइएको, ऩयीऺक तनमखु्िको सूचना कततऩम 
अवस्थाभा सम्फख्न्धत ऩयीऺाथॉरे प्राद्ऱ गयेको बन्ने खलु्न आएका सम्फन्धभा सम्फर्द् ऩदातधकायी/कभिचायीफाटै 
सो कामि हनुसक्ने र्वषमभा ऩयीऺा व्मवस्थाऩनरे ऩमािद्ऱ सतकि ता अऩनाएको सभेत नऩाइएको, ऩयीऺा केन्रभा 
प्रत्मेक ददनको ऩयीऺा सभातद्ऱ ऩद्ळात ्केन्राध्मऺ, तनयीऺकफाट ऩयीऺाथॉरे उत्तय नरेखेका खारी ऩदृ्षभा खारी 
यहेको जनाउने/केने/remarks रेख्न ेनगयेको, ऩयीऺाथॉरे उत्तयऩखु्स्तकाभा ऩेख्न्सर प्रमोग गयी उत्तयहरू रेख्न े
गयेको र्वषमभा तनदेशन/अनगुभन गयेको नऩाइएको तथा ऩयीऺकफाट उत्तयऩखु्स्तका ऩयीऺण/अॊकन गने 
क्रभभा कैर्पमत देख्खएभा ऩयीऺा व्मवस्थाऩन कामािरम य सम्फर्द् ऩदातधकायीसभऺ प्रततवेदन गने गयेको 
सभेत देख्खन नआई उल्रेतम कभी कभजोयी यहेको अवस्था ऩरु्द्श बएको देख्खॉदा “ऩयीऺा व्मवस्थाऩन गदाि 
भातथ उल्रेख बएका कभीकभजोयी हनु नददन साथै ऩयीऺा व्मवस्थाऩनका सभग्र ऩऺभा सभमानकूुर सधुायका 
रातग आवश्मक कदभ चाल्न” ऩूवािञ्चर र्वद्वर्वद्यारम ऩयीऺा व्मवस्थाऩन कामािरमराई आमोगको तभतत 
२०७५।३।२१ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाई सोको जानकायी ऩूवािञ्चर र्वद्वर्वद्यारमराई सभेत 
ददइएको ।  

९.  श्रभ, योजगाय तथा साभाख्जक सयुऺा भन्रारम अन्तगित 
९.१  श्रभ तथा योजगाय भन्रारम अन्तगित वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, काठभाडौं कामािरमभा वैदेख्शक योजगायको 

रातग ऩनु: श्रभ स्वीकृतत तरने सेवाग्राहीहरूको रयइन्िी (नवीकयण) शाखाभा अत्मन्त राभो राइन हनुे गयेको, 
काभ सम्ऩन्न गनि घण्टौं राइनभा फस्नऩुयेको, सेवाप्रवाह गने काउन्टयको सॊतमा सेवाग्राहीको अनऩुातभा कभ 
यहेको, कागजऩर अऩगु बएको तथा इभेर नआएको बनी सेवाग्राहीहरूराई ऩटक ऩटक पकािउने गरयएको, 
मसयी र्पताि बएय जाने सेवाग्राहीहरू फार्हय दरारको सम्ऩकि भा ऩगुी अततरयि शलु्क तरई सेवाप्रवाह हनुे 
गयेको, त्मसयी सेवाप्रवाह गदाि दरारहरूभापि त कामािरमभा काभ गने कभिचायीहरूराई अततरयि यकभ 
फझुाउनऩुयेको, वैदेख्शक योजगाय र्वबागको आन्तरयक कामि सॊचारन तनदेख्शका, २०६६ को दपा ८(२) भा 
र्वबागभा आउने सेवाग्राहीभध्मे ऩर्हरे आउने सेवाग्राहीराई ऩर्हरो सेवा प्रदान गनि टोकन प्रणारीराई 
व्मवख्स्थत रूऩभा कामािन्वमन गरयने उल्रेख बए ताऩतन सो र्वबागको प्रततर्क्रमाभा टोकन प्रणारीराई हार 
रागू गनि नसर्कएको य सेवाग्राहीको काभभा केही सभम र्ढरो हनुे गयेको सो कामािरमरे स्वीकाय गयेको हुॉदा 
वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, काठभाडौं कामािरम ताहाचरभा बएको सेवा प्रवाहको ऩरयऩाटी य प्रणारी 
अव्मवख्स्थत य अत्मन्तै अऩायदशॉ बएको देख्खएकोरे सो कामि प्रणारीराई तत्कार सधुाय गनि आमोगको तभतत 
२०७४।८।१ को तनणिमानसुाय नेऩार सयकाय, श्रभ तथा योजगाय भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१०.  सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम 

१०.1 श्री हरेसी भहादेवस्थान र्वकास सतभतत खोटाङका ऩूवि अध्मऺ पर्टककुभाय शे्रद्षको कामिकारभा सतभततका 
ऩदातधकायीफाट भनोभानी, अऩायदशॉ रूऩभा स्थानीम स्रोत तथा सयकायी अनदुानफाट प्राप् त यकभ, भख्न्दयभा 
चढेका बेटीऩाती, चन्दा, दानरगामतका नगद ख्जन्सी साभानसभेत र्हसाफ र्कताफ, रेखाऩयीऺण नगने, र्वतबन् न 
मोजना तनभािण कामि ऩूया नगयी अधयुो छाड्ने रगामतका भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको बन् ने उजयुीका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा हरेसी भहादेवस्थान र्वकास सतभततराई आ.व. 066/67 य 067/68 भा 
नेऩार सयकायफाट प्राप् त अनदुान कुर यकभ रु. 30,10,000।- भध्मे 2068।7।4 गतेसम्भ ऩटक 
ऩटक गयी रु 28,07,186।- तनकातरएकोभा तनभािण कामि तथा कामािरम सॊचारनका तफर बयऩाई अनसुाय 
जम्भा रु.24,46,188.34।- खचि बई रु. 3,60,997.66।- र्हनातभना गयेको देख्खन आएकोभा हरेसी 
भहादेवस्थान र्वकास सतभततको फैंक खाताभा तभतत 2074।5।12 गते सतभततका तत्कारीन ऩदातधकायीहरू 
य शौचारम तनभािण सतभततका अध्मऺरे उि यकभ जम्भा गयेको सॊरग्न फैंक बौचय तथा ऩरफाट देख्खएको, 
हरेसी भहादेवस्थान र्वकास सतभततराई आ.व. 066/67 य 067/68 भा प्राप् त अनदुान यकभ नेऩार 
सयकायरे अवरम्फन गयेको से्रस्ता प्रणारी तथा र्वतधसम्भत प्रणारीद्राया सॊचारन गयेको नदेख्खएकोरे कानून य 
स्थार्ऩत प्रर्क्रमा अनरुूऩ कामि गनि एवॊ भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमको तभतत 2069।5।7 गतेको 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनरे औॊल्माएका र्वषमवस्तभुा सोहीअनरुूऩ गने/गयाउने तथा उि र्वकास सतभततराई 
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नेऩार सयकायफाट प्राप् त हनुे अनदुान यकभको उऩमोग प्रचतरत ऐन तथा तनमभावरी अनरुूऩ गनि गयाउन 
सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नागरयक उडड्यन भन्रारमराई आमोगको तभतत २०७४।५।२६ को तनणिमानसुाय 
रेखी ऩठाइएको ।  

१०.2 नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयणभा स्थामी कभिचायी बनाि सम्फन्धभा आ.वॊ. ०६८।०६९ तभतत 
२०६९।३।४ य २०६९।३।५ भा प्रकाख्शत र्वतबन्न सेवा सभूहका र्वऻाऩनहरूको ऩदऩूततिसम्फन्धी 
सॊचातरत तरख्खत ऩयीऺा रगामतभा उि प्रातधकयणका ऩदातधकायीहरूरे ऩयीऺा सॊचारन गदाि ऩयीऺाको 
गोऩनीमता बॊग गयी आफ्ना नाताऩाताराई जातगय खवुाएको, आतथिक अतनमतभतता गयेको य ऩयीऺाभा नम्फय 
पेयफदर गयेको बन्ने सभेतका आमोगभा ऩनि आएका र्वतबन्न उजयुीहरूका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात 
हुॉदा ऩदऩूतति सतभततका ऩदातधकायीहरूरे प्रातधकयणभा स्थामी ऩदऩूतति गनुिऩने जस्तो गम्बीय कामिभा ऩदऩूतति 
सतभतत गठन गयी ख्जम्भेवायी तोर्कइसकेऩतछ स्थामी कभिचायी ऩदऩूतति गनुिऩने जस्तो सॊवेदनशीर र्वषमवस्तरुाई 
आवश्मक सावधानी तथा र्वशेष सतकि ता अऩनाई रोकसेवा आमोगको भाऩदण्ड एवॊ भभि अनरुूऩ 
ख्जम्भेवायीऩूविक कामि गनि नसकेको कायणरे हनु गएको प्रार्वतधक ररु्टफाट केही सेवा सभूहका 
ऩयीऺाथॉहरूको प्राद्ऱाङ्क घटफढ हनु गई सोहीफभोख्जभ ऩरयणाभ तनख्स्कई तसपारयस बई गएको सभेत 
देख्खएकोरे नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयणसभेतका तनकामहरूराई अफदेख्ख प्रातधकयणभा जनुसकैु सेवा 
सभूह तथा प्रार्वतधक ऩदहरूको स्थामी ऩदऩूतति गनुिऩने रगामतका अन्तवाितािसभेतका ऩयीऺाका सम्ऩूणि 
चयणहरूभा आवश्मक सतकि ता तथा सावधानी अऩनाई रोकसेवा आमोगरे तोकेको भाऩदण्डफभोख्जभ वैऻातनक 
तरयकाफाट कामि गनुि गयाउन ु बनी आमोगको तभतत २०७४।८।१९ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी  
ऩठाइएको ।  

१०.3 “ऩशऩुतत ऺेर र्वकास कोषरे खरयद, तनभािण कामि, ऩार्कि ङस्थर तथा ऩसर घयबाडा रगामतभा अतनमतभतता 
तथा भ्रद्शाचाय गयेको” बन्न ेसभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा यऺेद्वय 
सत्तर य धतुनधय ऩनुतनिभािण कामि सम्ऩन्न बएको, खरयद, तनभािण, ऩेश्की, ऩसर, शवदाह कामिराई व्मवख्स्थत 
फनाउन कोषभा आवश्मक ऩने साभग्रीहरू खरयद गदाि आ.व २०७१/०७२ सारदेख्ख नै फोरऩर आह्वान गयी 
टेण्डय प्रर्क्रमाद्राया खरयद गने गयेको, तनभािणतपि  गनुिऩने कामिहरूराई कामिक्रभभै याखी फजेट व्मवस्था 
बएऩतछ कामािन्वमन गने व्मवस्था तभराएको, तनभािण कामि गयाउॉदा रागत इख्स्टभेट तमाय गयी प्रततस्ऩधाि 
गयाएय भार काभ गयाउन े प्रर्क्रमा अवरम्फन गयेको, ऩशऩुतत ऺेर र्वकास कोष अन्तगितका बवन, ऩसर, 

कवरको फोरऩरफाट आह्वान गयी प्रततस्ऩधािफाट ठेक्का रगाउने गयेको, परपूर य ऩूजाका साभग्रीहरू तफक्री 
गने ऩसरका रातग कोषफाट अध्ममन गयी अऩगु बएका सॊयचना थऩ गयी फहार तनधाियण गयी ठेक्का 
फन्दोफस्त गने कामि बइयहेको, शवदाहका क्रभभा आवश्मक ऩने साभग्रीहरू य र्करयमाऩरुी सेवाभा सेवा तरन े
व्मख्िहरूराई आवश्मक ऩने साभानहरूको तफक्रीभा एकातधकाय हटाई प्रततस्ऩधािफाट सऩुथ भूल्मको ऩसरभा 
तफक्री भूल्मसूची सभेत याखी साभान उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराएको, गहेुद्वयीबन्दा दख्ऺणतपि को 
द्ऴशे्भान्तक वनको ढुॊगा, भाटो, तगटी, फारवुा, उतखनन, ख्झक्न, तनकाल्न कसैराई नददएको देख्खए ताऩतन 
ऩशऩुतत ऺेर र्वकास कोषरे गने तनभािण तथा खरयद कामि गदाि, बवन, ऩसर, कवर, बाडा फहारभा ददॉदा 
ऩशऩुतत ऺेर र्वकास कोषको अतधकतभ र्हतभा आतथिक ऐन, तनमभावरीको ऩूणि ऩारना हनुे गयी तभतव्ममी, 
प्रततस्ऩधाि तथा ऩायदशॉ रूऩभा कामि गने, सवायी ऩार्कि ङ सॊचारनका रातग मथाशीघ्र नीततगत कामिर्वतध तमाय 
गयी साविजतनक खरयद ऐन, तनमभावरीफभोख्जभ फोरऩर आह्वान गयी प्रततस्ऩधाित्भक भाध्मभफाट ठेक्का सॊचारन 
गने व्मवस्था तभराउन ु हनु आमोगको तभतत २०७४।९।६ को तनणिमानसुाय ऩशऩुतत ऺेर र्वकास कोष, 

सॊचारक ऩरयषद्  राई रेखी ऩठाइएको ।  
१०.4 "तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर नागरयक उड्डमन कामािरम गौचय, काठभाडौं य नेऩार ऩायवहन तथा गोदाभ 

व्मवस्था कम्ऩनीफीच बएको सम्झौताअनसुाय कागो गोदाभ उऩमोग गदाि नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण 
सेवा शलु्क तनमभावरी 2067 रे तोकेको शलु्क तरनऩुनेभा तभरेभतोभा अत्मतधक कभ शलु्क तरई ४५ 
कयोडबन्दा फढी हातन नोक्सानी ऩरु् माएको, कागो बवन १५ वषि ऩगु्दा ऩतन रागतसभेत उठाउन नसकेको, 
उि हातन नोक्सानी बएको यकभ नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण, तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर य 
नेऩार ऩायवहन तथा गोदाभ व्मवस्था कम्ऩनीका कभिचायीहरूफाट असरुउऩय गयाई याज्मकोषभा दाख्खरा गनि 
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रगाई ऩाउॉ” बन् ने सभेत र्वषमको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा सातफक कागो 
गोदाभ तर.अ.र्व.बन्साय कामािरमफाटै सञ्चारन हुॉदै आएकोभा ने.ना.उ.प्रा.राई Custodian Right प्रदान गने 
गयी नेऩार सयकायको तनणिमानसुाय बन्साय र्वबाग य ने.ना.उ.प्रा. फीच हस्ताऺय बएको सभझदायीऩरभा 
ने.ना.उ.प्रा. रे गोदाभ सॊचारन गने ख्जम्भा नेऩार ऩायवहन तथा गोदाभ व्मवस्था कम्ऩनी तरतभटेडराई ददन े
गयी तनणिम बएऩद्ळात ् तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर, नागरयक उड्डमन कामािरम गौचय य नेऩार ऩायवहन 
तथा गोदाभ व्मवस्था (कॊ .) तरतभटेडफीच एअय कागो गोदाभ सञ्चारन सम्फन्धभा बएका सम्झौताका ऩरहरू, 
सातफक बन्सायरे उठाउॉदै आएको दययेटफभोख्जभ शलु्क उठाउने गयी ददएको अथि भन्रारमको सहभतत ऩर, 
ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारमको ऩर, तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर, नागरयक उड्डमन कामािरम  
गौचयका ऩरहरू, नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण सञ्चारक सतभततको र्वतबन्न तभततका फैठकका तनणिमहरू, 
ने.ना.उ.प्रा. सॊचारक सतभततका सदस्म सखुचन्र झाको अध्मऺताभा गदठत ७ सदस्मीम सतभततरे ऩेस गयेको 
प्रततवेदन, भाननीम भख्न्रस्तयफाट स्वीकृत र्वभानस्थर सेवा शलु्क (ऩाॉचौं सॊशोधन) तनमभावरी, २०७४ रागू 
बई 20७४।१२।५ फाट नमाॉ दययेट अनसुाय सेवा शलु्क उठाइएको ऩर रगामतका कागजातहरू अध्ममन 
र्वद्ऴषेण गदाि उजयुी तनवेदकरे दाफी गये अनरुूऩ नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण तरबवुन अन्तयािर्द्सम 
र्वभानस्थर नागरयक उड्डमन कामािरम गौचय य नेऩार ऩायवहन तथा गोदाभ व्मवस्था (कॊ .) तर. का 
कभिचायीहरूरे व्माऩायीसॉग तभरेभतो गयी याजस्व र्हनातभना गयी अतनमतभतता गयेको देख्खन नआए ताऩतन 
र्वभानस्थर दस्तयु तनमभावरी २०३८ फभोख्जभ भारसाभान (कागो) प्रफन्ध सेवा दस्तयु उठाउने गयी तभतत 
२०६६।८।१० भा सम्झौता बई तत्कारीन ऩरयख्स्थततभा अथि भन्रारमको सहभतत तरई सातफकभा 
तर.अ.र्व. बन्साय कामािरमरे उठाउॉदै आएको दययेटफभोख्जभको भारसाभान प्रफन्ध सेवा दस्तयु उठाउॉदै 
आएकोभा र्वभानस्थर दस्तयु तनमभावरी २०३८ खायेज बई र्वभानस्थर सेवा शलु्क तनमभावरी २०६७ 
रागू बई सॊशोतधत तनमभावरी सभावेश गयी तभतत २०६८।१२।३ भा सम्झौता बइसकेऩद्ळात सभेत ऩयुानै 
दययेट रागू गयी गयाई राभो सभमसम्भ ऩतन नमाॉ सम्झौताका सतिहरू कामािन्वमन गनि गयाउन नसक्दा नेऩार 
सयकायका रातग थऩ याजस्व (शलु्क) सॊकरन हनु नसकेको अनसुन्धानको क्रभभा खलु्न आएका तथ्माॊक 
र्ववयणरे स्ऩद्श देखाएको हुॉदा हार र्वभानस्थर सेवा शलु्क (ऩाॉचौं सॊशोधन) तनमभावरी, २०७४ रागू 
बइसकेको देख्खॉदा आउॉदा ददनहरूभा नेऩार सयकायको तनणिम एवॊ सम्झौता तथा प्रचतरत ऐन, तनमभहरूको 
कडाइका साथ ऩूणिरूऩभा ऩारना हनुे गने व्मवस्था तभराउन सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम 
य उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारमसभेतराई आमोगको तभतत २०७५।२।२५ को तनणिमानसुाय सझुाव 
रेखी ऩठाइएको ।  

१०.5 तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर अन्तगित बन्साय कामािरम, अध्मागभन कामािरम, श्रभ कामािरम तथा नेऩार 
वामसेुवा तनगभसभेतभा र्वभानस्थर र्वस्ताय रगामतका र्वतबन्न अतनमतभतता बएका उजयुीहरूका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा उजयुी व्महोयाभा उल्रेख गरयए अनरुूऩ भ्रद्शाचा जन्म र्क्रमाकराऩ बएको ऩरु्द्श हनु े
अवस्था नदेख्खए ताऩतन तरबवुन र्वभानस्थरभा व्मवस्थाऩकीम तथा व्मवहायजन्म सभस्माफाट सेवाग्राहीरे 
ऩाउनऩुने सेवा तथा सयुऺा प्रफन्धभा सभस्मा यहेको देख्खएकोरे उि सभस्माहरूराई बर्वष्मभा दोहोरयन नददन 
सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नागरयक उड्ड्यन भन्रारमसभेतभा आमोगको तभतत २०७५।३।१४ को तनणिमानसुाय 
तनम्नानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

o  तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर नागरयक उड ड्यन कामािरमरे अझैसम्भ ऩतन सेक्मरुयटी काडि य अन्म 
उऩकयणहरूको आऩूतति अनफुन्ध दस्तावेजको अनसुाय छ वा छैन तनक्मौर गनिका रातग User 

Acceptance Test (UAT)  ऩयीऺण सम्ऩन्न गयेको नदेख्खॉदा उि कामि सम्ऩन्न गने/गयाउने,  

o सयुऺा जाॉच गने प्रर्क्रमाराई व्मवख्स्थत बयऩदो य वैऻातनक फनाउन े सन्दबिभा र्वभानस्थरभा खर्टने 
सयुऺाकभॉ य कभिचायीका रातग छुटै्ट आचायसर्हता फनाई रागू गने,  

o बन्सायफाट साभान छुटाउन ेकामिराई सयर फनाउनका साथै राभो सभमदेख्ख केही सीतभत व्मख्िहरूरे 
भार बन्साय एजेन्टको रूऩभा कामि गयेको देख्खॊदा कानूनफभोख्जभ बन्साय एजेण्टको ऩयीऺा सॊचारन गयी 
बन्साय एजेण्टको सॊतमा वरृ्र्द् गने/गयाउन,े 
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o सनुको गैयकानूनी ओसायऩसायको सयुाकी ददने व्मख्िरे बन्साय ऐन, तनमभफभोख्जभ कतभसन ऩाउने बए 
ताऩतन फायम्फाय वास्तर्वक सयुाकीरे कतभसन नऩाएको बनी उजयुी ऩयेको देख्खॉदा वास्तर्वक सयुाकीराई 
भार उि सयुाकी फाऩतको कतभसन ददने व्मवस्था तभराउने, 

o र्वभानभा उऩरब्ध गयाइन े खाना, नास्ता ल्माउॉदा रैजाॉदा गैयकानूनी साभानसभेत ल्माउने रैजाने 
सम्बावनाराई भध्मनजय गयी सयुऺा चेकजाॉचराई प्रबावकायी फनाउन अत्माधतुनक उऩकयण तथा 
प्रर्वतधको प्रमोग गने। 

o Inbuilt X-ray सर्हतको Conveyer belt जडान गनािका साथै सयुऺा प्रफन्धको रातग CCTV Camera 

Area फढाउन,े  

o र्वतबन्न आऩयातधक तथा आतॊकवादी र्क्रमाकराऩहरू हनुसक्ने सम्बावनाराई सभेत दृर्द्शगत गयी 
अध्मागभनफाट Arrival/Departure हुॉदा प्रत्मेक मारकुो Retina/Biometric Verification य 
Recording हनुे व्मवस्था तभराउन े। 

o अन्तयािर्द्सम र्वभानहरूभा मारहुरू चढ्ने उरने क्रभभा Aerobridge को अबावका कायण पयक ऺभता 
बएका तथा अशि व्मख्िहरूको रातग असहज यहेको देख्खॉदा Aerobridge को जडानतपि  आवश्मक 
कामि गने ।         

११.  सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम अन्तगित 

११.1 फाया ख्जल्रा सातफक देवाऩयु गा.र्व.स.का ऩूवि अध्मऺ तथा दरका प्रतततनतधहरूरे आफ्नो छोया, बाइ 
बततजहरूको नाभभा ऩेश्की यकभ तरई र्वकास तनभािणका कामि नगयी र्हनातभना गयेको बन्न े व्महोयाको 
उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा देवाऩयु गा.र्व.स.को आ.व. २०७०/०७१ भा ऩेश्की तरएका 
व्मख्िहरूभध्मे ४१ जना व्मख्िहरूफाट  रु.१३,२५,३४२।३५ यकभ ऩेश्की पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेकोभा 
तसम्रौनगढ नगयऩातरका-१० नॊ. वडा कामािरम, फायाफाट प्राद्ऱ ऩर तथा कागजातहरूका अनसुाय र्वतबन्न 
व्मख्िहरूरे र्वर्वध प्रमोजनका रातग ऩेश्की तरई सो ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गनिका रातग ऩटक ऩटक 
ऩराचाय गदािसभेत ३२ जना व्मख्िहरूको नाभभा यहेको जम्भा रु.१०,६९,६८१।५० ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट 
बएको नदेख्खएकोरे पर्छ्यौट हनु फाॉकी ऩेश्की यकभका हकभा प्रचतरत कानूनफभोख्जभ मथाशीघ्र ऩेश्की 
पर्छ्यौट गने गयाउनेतपि  आवश्मक कायफाही गनि गयाउन आमोगको तभतत २०७४।४।१९ को तनणिमानसुाय 
ख्जल्रा सभन्वम सतभततको कामािरम, फायाराई रेखी ऩठाइएको य सोको जानकायी सॊघीम भातभरा तथा 
स्थानीम र्वकास भन्रारमराई सभेत ददइएको ।  

1१.2 कर्ऩरवस्त ुख्जल्रा सातफक गौयी गाउॉ र्वकास सतभतत (हार मशोधया गाउॉऩातरका वडा नॊ. २) का तत्कारीन 
गा.र्व.स. सख्चव याधेश्माभ दवेु, हार कामियत सख्चव भहुानन्द खनार य प्रार्वतधक ऩदभा कामियत रारजी 
चौवेसभेतरे यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात 
हुॉदा यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने उजयुी व्महोया ऩरु्द्श हनुे अवस्था नदेख्खए ताऩतन उऩ-स्वास्थ्म 
चौकी बवन तनभािण कामिका रातग उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीराई ददइएको ऩेश्की यकभभध्मे 
रु.२,३१,०००।-  पछ मौट हनु फाॉकी यहेको देख्खएकोरे उि ऩेश्की पछ मौट सम्फन्धभा जो जे गनुिऩने हो 
आवश्मक कायफाही गयी आमोगको अनगुभन भहाशाखाराइि सोको जानकायी गयाउन सॊघीम भातभरा तथा 
स्थानीम र्वकास भन्रारमराइि आमोगको तभतत २०७४।५।१५ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

1१.3 ऩोखया उऩभहानगयऩातरकाका कामिकायी अतधकृत झरकयाभ अतधकायीरे नगय र्वकासका रातग हनुे आम 
आजिनको भतुम स्रोतभध्मेको र्वऻाऩन फोडिको ठेक्का ददॊदा व्माऩक अतनमतभतता गयेको,  वार्षिक ६० राखबन्दा 
फढी आउने ठेक्काराई तफना टेण्डय एकै ऩटक केवर २० राखभा ऩोखया उद्योग वाख्णज्म सॊघराई ददएको य 
ऩोखया उद्योग वाख्णज्म सॊघरे भनोजकुभाय चौहानराई ददएको बन्न े सभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदनका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ऩोखया उऩभहानगयऩातरकाफाट आ. व. २०६९/७० य ७०/७१ भा 
होतडिङ फोडि रगामतको र्वऻाऩन कय उठाउन आकृतत एडबयटाईख्जङराई वार्षिक रु.१०,९२,१२८।- भा 
सम्झौता गयी ददएको, आ.व. २०७१/७२, ७२/७३, ७३/७४ का रातग ऩोखया उद्योग वाख्णज्म सॊघराई 
वार्षिक रु.२०,00,000।- भा सोझै सम्झौता गयी होतडिङ फोडि रगामतको र्वऻाऩन कय उठाउन ददएको 
देख्खएकोभा ऩोखया उद्योग वाख्णज्म सॊघका तत्कारीन अध्मऺ सॊजीवफहादयु कोइयारारे आफ्नो र्वधानको 
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उद्देश्मभै नबएको तथा प्रचतरत नेऩार कानूनको प्रर्क्रमा नअऩनाई सोझै सम्झौता गयी ऩोखया 
उऩभहानगयऩातरका नगयऺेरतबरका होतडिङ फोडि रगामतको र्वऻाऩनसम्फन्धी कय उठाउन 
रु.६६,२०,०००।- भा तत्कारीन ऩोखया उऩभहानगयऩातरकासॉग ठेक्का तरएको य सो सम्झौता अनरुूऩको 
काभ ऩोखया उद्योग वाख्णज्म सॊघ आपैं रे नगयी ऩनु: ऩोखया उद्योग वाख्णज्म सॊघरे अको सम्झौता गयी 
रु.७५,००,०००।- भा छामा एडबयटाइख्जङराई होतडिङ फोडि रगामतको र्वऻाऩन शलु्क उठाउन ददने गयी 
सम्झौता गयेको देख्खएकोरे ऩोखया भहानगयऩातरका य ऩोखया उद्योग वाख्णज्म सॊघफीचको सहकामिफाट बएको 
मस कामिफाट अख्घल्रो आतथिक वषिहरूभा उठ्ने कयबन्दा झन्डै दोब्फय कय उठेको, ऩोखया 
भहानगयऩातरकाराई नोक्सान बएको बन्न े नदेख्खएको य सो कामिरे कुनै व्मख्ि र्वशेषराई पाइदा बएको 
सभेत नदेख्खए ताऩतन तत्कारीन ऩोखया उऩ-भहानगयऩातरकाकारे नगयऩातरकाको आन्तरयक आमको भतुम 
स्रोतभध्मेको एक नगयऺेरतबरका होतडिङ फोडि रगामतको र्वऻाऩनसम्फन्धी कय उठाउने ठेक्का ददॊदा स्थानीम 
तनकाम आतथिक प्रशासन तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १६७ को उऩतनमभ (१) को देहाम (घ) 
फभोख्जभको प्रर्क्रमा अऩनाएय टेण्डय आह्वान गयी टेण्डयको प्रर्क्रमाफभोख्जभ होतडिङ फोडि फाऩतको र्वऻाऩन कय 
असरु गनि सम्झौता गनुिऩनेभा सो नगयी सोझै सम्झौता गयी ऩोखया उद्योग वाख्णज्म सॊघराई ठेक्का ददएको 
देख्खएकोरे अफ उऩयान्त होतडिङ फोडि रगामतको र्वऻाऩनसम्फन्धी कय उठाउने ठेक्का ददॊदा स्थानीम तनकाम 
आतथिक प्रशासन तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १६७ को उऩतनमभ (१) को देहाम (घ) फभोख्जभको 
प्रर्क्रमा अऩनाएय टेण्डय आह्वान गयी टेण्डयको प्रर्क्रमाफभोख्जभ गनि ऩोखया भहानगयऩातरकाराई आमोगको 
२०७४।५।२६ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

1१.4 काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. १५ का वडा सख्चव ख्शवजी बट्टयाईरे काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा 
नॊ. १५ म्मखु्जमभ भागिभा यहेको एस.ऩी. अऩाटिभेन्टको घयजग्गा कय भूल्माॊकन गदाि न्मून भूल्माॊकन गयी 
अतनमतभत तरयकारे छुट ददएको तथा काठभाडौं भहानगयऩातरकाका नक्सा शाखाका कभिचायीहरूरे उि 
अऩाटिभेन्टको नक्सा ऩास गदाि ऐन, तनमभ य भाऩदण्डको गम्बीय उल्रॊघन गयी अतनमतभतता, र्हनातभना य 
भ्रद्शाचाय गयेको हुॉदा सो कामिभा सॊरग्नराई छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने व्महोयाको उजयुी 
तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा काठभाडौं भहानगयऩातरकारे र्कत्ता नॊ. २५९, ऺेरपर १-
४-०-० (६३५.९० वगि तभटय) जग्गाभा फनेको एस.ऩी. अऩाटिभेन्टको बवनको घयजग्गा कय तनधाियण गदाि 
उि अऩाटिभेन्टको तनवेदनको आधायभा गयेकोभा आमोगफाट अनसुन्धान कामि प्रायम्ब बएऩद्ळात काठभाडौं 
भहानगयऩातरकारे गयेको स्थरगत प्रार्वतधक प्रततवेदनभा एस.ऩी. अऩाटिभेन्टको आ. व. २०६२/०६३ देख्ख 
आ. व. २०७१/०७२ सम्भको रु.७,०८,१००।- थऩ कय तनधाियण गयेको, उि तनधाियण गयेको थऩ कय 
एस.ऩी. अऩाटिभेन्टरे काठभाडौं भहानगयऩातरकाको याजस्व खाता (खाता नॊ. ०२०६०१७५००४३६) भा 
जम्भा गयेको, तभतत २०६०।९।२ भा काठभाडौं भहानगयऩातरकारे आवासीम प्रमोजनका रातग प्रकाश 
प्रधानसभेतको नाभभा यहेको बवनको स्थामी इजाजत ऩर ददएकोभा तभतत २०६४।६।१३ भा उि 
आवासीम प्रमोजनका रातग ऩास बएको नक्साभा सॊमिु आवास प्रमोजन फाहेक अन्म प्रमोजनका रातग बनी 
एस.ऩी. अऩाटिभेन्टको नाभभा नाभसायी गरयएको, बवनको नाभसायी ऩद्ळात एस.ऩी. अऩाटिभेन्टका सॊचारक  
प्रकाश प्रधानसभेतरे र्वतबन्न तभततभा फ्ल्माट (अऩाटिभेन्ट) तफक्री गयेको देख्खएकोरे सॊमिु आवासको 
स्वातभत्वसम्फन्धी ऐन, २०५४ य तनमभावरी, २०६०, सॊमिु आवास बवन तनभािणसम्फन्धी भाऩदण्ड, 
२०६२, काठभाडौं उऩत्मकातबरका नगयऩातरका य नगयोन्भखु गा.र्व.स. हरूभा गरयने तनभािणसम्फन्धी 
भाऩदण्ड, २०६४ भा उल्रेख बएको सॊमिु आवाससम्फन्धी प्रर्क्रमा ऩूया नगयी तनभािण गयेको आवासीम 
प्रमोजनको बवन अऩाटिभेन्टको नाभभा नाभसायी गयी अऩाटिभेन्ट तफक्री गयेको देख्खॉदा जे जो प्रमोजनका रातग 
बवन तनभािणको अनभुतत तरएको हो सोही गनि गयाउन एवॊ सोको प्रबावकायी अनगुभनका रातग आमोगको 
तभतत २०७४।७।१६ को तनणिमानसुाय काठभाडौं भहानगयऩातरकाराई रेखी ऩठाइएको ।  

1१.5 कर्ऩरवस्त ु ख्जल्रा सातफक फाॉसखोय गार्वसका गा.र्व.स. सख्चव छर्वरार गदु्ऱा, शौचारम तनभािण सतभततका 
अध्मऺ जोखन चाई य भहेन्र कुभॉसभेतरे आ.व. २०६९/०७० य २०७०/०७१ भा र्वतबन्न र्वकास 
तनभािण कामिका फजेटहरू र्हनातभना गयेको बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात 
हुॉदा आतथिक र्हनातभना य भ्रद्शाचाय बएको देख्खन नआए ताऩतन फाॉसखोय गार्वसको आ.व. ०७२/०७३ को 
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अख्न्तभ रेखा ऩयीऺण प्रततवेदन अनसुाय गत र्वगत वषिहरूदेख्ख गार्वसका र्वतबन्न व्मख्ि य उऩबोिा 
सतभततको नाभभा जम्भा रु.१७,३७,४९६।- ऩेश्की फाॉकी देख्खएकोरे उि ऩेश्की यकभफाट बए गयेको 
काभको भूल्माॊकन गयी ऩेश्की पर्छ्यौट गनि य ऩेश्की पर्छ्यौट हनु नसकेभा स्थानीम तनकाम आतथिक प्रशासन 
तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १९० फभोख्जभ साविजतनक सूचनासभेत जायी गयी तनजरे ऩाउने सरु्वधासभेत 
योक्का गयी सयकायी फाॉकीसयह ब्माजसर्हत ऩेश्की यकभ असरुउऩय गनि/गयाउन आमोगको तभतत 
२०७४।८।७ को तनणिमानसुाय सङ घीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास भन्रारमभापि त शरु्द्ोधन 
गाउॉऩातरका, गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम, कर्ऩरवस्तरुाई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

1१.6 फाया ख्जल्रा तत्कारीन भहेशऩयु गाउॉ र्वकास सतभततको तभतत 2056 बार 25 गतेको ऩरयषदरे भहेशऩयु 
गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ८ (हार करैमा उऩभहानगयऩातरकाको वडा नॊ. २७) र्क.नॊ. ९३ भा यहेको 
ऩोखयी (ऩानीरे ओगटेको 2-०-०) ठेक्काभा ददने य त्मसफाट प्राद्ऱ आम्दानीभध्मे 60% सोही ८ नॊ. वडाको 
र्वकास तनभािणभा खचि गने य फाॉकी 40% यकभ भहेशऩयु गाउॉ र्वकास सतभततको कोषभा आम्दानी फाॉध्ने 
तनणिम बएफभोख्जभ टेन्डय प्रर्क्रमाफाट ठेक्काभा रगाउनऩुनेभा सोझै कुनै तरख्खत सम्झौतासभेत नगयी उि 
ऩोखयी सोही गाउॉ र्वकास सतभततको वडा नॊ. 8 ख्स्थत श्री सयस्वती दगुाि फहउुद्देशीम भर्हरा सहकायी सॊस्था 
तरतभटेडराई हकबोग गनि ददएकोभा ऩोखयीको ४० प्रततशत आम्दानी सहकायी य सहकायीफाट ठेक्का तरएका 
ठेकेदाय कसैरे ऩतन गाउॉ र्वकास सतभततभा नफझुाएको, उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान प्रर्क्रमा सरुु बएऩद्ळात 
भहेशऩयु गाउॉ र्वकास सतभततरे सहकायीसॉग ऩोखयीको ४० प्रततशत आम्दानी खोजी गरययहेको तथा तभतत  
२०७३।३।५ को साझेदायी यार्द्सम दैतनक ऩतरकाभा सूचना प्रकाख्शत गयी आपैं रे उि ऩोखयीको 
ख्शरफन्दी फोरऩर आह्वानसभेत गयेको, सहकायीभापि त ऩतछल्रो ऩटक ठेक्काभा तरने बोरा सहनी भराहरे सो 
र्वरुर्द् फाया ख्जल्रा अदारतभा तनषधेाऻा भदु्दा दामय गयेकोभा सम्भातनत फाया ख्जल्रा अदारतफाट पैसरा बई 
तनवेदकको तनषधेाऻाको तनवेदन/भदु्दा खायेज गयेको देख्खएको, ग्राभीण बेगभा फस्न ेअतत नै गरयफ, दतरत य 
अख्शख्ऺत भर्हराहरूद्राया श्री सयस्वती दगुाि फहउुद्देशीम भर्हरा सहकायी सॊस्था तरतभटेडको सॊचारन बएकोरे 
ऩोखयीको आम्दानी यकभ र्हनातभना गयेको व्महोया अनसुन्धानको क्रभभा खलु्न नआए ऩतन साविजतनक ऩोखयी 
सॊयऺण गने, सो ऩोखयीफाट हनुे आम्दानी उठाउने तथा व्मवस्थाऩन गने ख्जम्भेवायी, दार्मत्व य अतधकाय 
करैमा उऩभहानगयऩातरकाराई कानूनद्राया प्रदान गरयएको हुॉदा उि साविजतनक सम्ऩख्त्तको सॊयऺण तथा 
आम्दानीको उख्चत व्मवस्थाऩनका रातग आवश्मक उऩमिु जो जे गनुिऩने हो सो गनि गयाउन आमोगको तभतत 
२०७४।१०।११ को तनणिमानसुाय करैमा उऩभहानगयऩातरकाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

1१.7 ग्राभीण ऩनुतनिभािण तथा ऩनु:स्थाऩना आमोजना अन्तगित ख्चतवन ख्जल्राभा सॊचारन गरयएको वनकट्टादेख्ख 
फगईसम्भ २३.५५ र्क.तभ. सडक स्तयोन्नतत गने कामिभा र्वतबन्न फहानाभा बेरयएसन आदेश जायी गयी 
ठेकेदायराई ३५ राख रुऩैमाॉ फढी बिुानी ददएय भ्रद्शाचाय गरयएको बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ग्राभीण ऩनुतनिभािण तथा ऩनु:स्थाऩना आमोजना अन्तगित ख्चतवन ख्जल्राभा सॊचारन 
गरयएको वनकट्टादेख्ख फगईसम्भ सडक स्तयोन्नतत गने कामिभा २३.५५ र्क.तभ. सडकराई ४ (चाय) वटा 
प्माकेजभा र्वबाजन गयी सडक स्तयोन्नततको कामि अगातड फढाइएको, न्मूनतभ फोर अॊक कफरु गने 
फोरऩरदाता छनौट गरयसकेऩतछ ठेक्का नॊ. १ य २ को रातग कातरका कन्स्िक्सन प्रा.तर., बयतऩयु-१०, 
ख्चतवनसॉग, ठेक्का नॊ. ३ को रातग भहारक्ष्भी/प्मातसर्पक/नाना जे.बी. सकेुधाया, काठभाडौंसॉग य ठेक्का नॊ.४ 
को रातग र्हम्दङु एण्ड थोकय कन्स्िक्सन प्रा.तर., धाऩासी, काठभाडौंसॉग ठेक्का सम्झौता बएको, चार ु
अवस्थाभा यहेको सभथय ब-ूबागभा अवख्स्थत सडकको स्तयोन्नतत गनि सरुु रागत अनभुान तमाय गदाि 
Cutting गनुिऩने बनी उल्रेख गरयन ुय सडकको सोही Section भा ठीक र्वऩयीत Filling गनुिऩने अवस्था 
देख्खनरेु Engineering को साभान्म तसर्द्ान्तराई सभेत ऩारना नगयेको तथा सरुु रागत अनभुानभा उल्रेख 
गरयएको Cutting य Filling को Quantity ररु्टऩूणि बएको ख्स्थतत देख्खएको, Original Bill of 
Quantities भा ठूरो ऩरयभाणभा Cutting को Quantity याखी प्रततस्ऩधाित्भक र्वतधफाट ठेक्का गरयसकेऩतछ 
प्रततस्ऩधाित्भक रूऩभा दय उल्रेख गरयएको Item हटाएय सडकको सोही Section भा बेरयएसन आदेश जायी 
गयेय तथा Shopping Method भापि त खरयद गयेय Filling को Quantity थऩ गयी उच्च दयभा तनभािण 
कामि गरयएको, सडकको रातग Sub base को Quantity नहनु,ु सरुु सबे गदाि कतत Cutting को 
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Quantity अवश्मक ऩने तथा कतत Filling को Quantity आवश्मक ऩने बन्ने कुया सख्जरै ऩर्हचान गनि 
सर्कने अवस्थाभा ऩतन ररु्टऩूणि तरयकारे Cutting य Filling को Quantity तनधाियण गरयन,ु Canal 
crossing को सॊतमा सरुु रागत अनभुान तमाय गने सभमभा सख्जरै मर्कन गनि सर्कने अवस्थाभा ऩतन 
ररु्टऩूणि तरयकारे Canal crossing को सॊतमा कभ तनधाियण गरयन ुतथा सरुु रागत अनभुान तमाय गदाि 
भहत्वऩूणि Item हरू छुट्न गएको कायण जनाई बेरयएसन आदेश जायी गरयन,ु बेरयएसन आदेश जायी गदाि 
स्थानीम तनकाम आतथिक प्रशासन तनमभावरी, २०६४ को प्रावधानअनसुाय जायी गरयन ु तथा Shopping 
Method फाट कामि गयाउॉदा ADB को Procurement Guideline को प्रावधान ऩारना गरयनरेु 
अनकूुरता अनसुायको कानूनी प्रावधान अऩनाउन खोख्जएको तथ्म स्ऩद्श हनुे देख्खएकोरे ग्राभीण ऩनुतनिभािण तथा 
ऩनु:स्थाऩना आमोजना अन्तगित ख्चतवन ख्जल्राभा सॊचारन गरयएको वनकट्टादेख्ख फगईसम्भ सडक स्तयोन्नतत 
गने कामिभा सख्जरै मर्कन गनि सर्कने कामिहरूको सभेत Quantity छुटाई ररु्टऩूणि तरयकारे रागत अनभुान 
तमाय गयी स्वीकृत गरयएको य सो छुटाइएका कामिहरू बेरयएसन आदेश जायी गयेय तथा Shopping 
Method फाट खरयद गयी सम्ऩन्न गयाउॉदा रु.2,44,22,049।34 फयाफयको तनभािण कामिभा कुनै ऩतन 
प्रततस्ऩधाि नबई सडक स्तयोन्नतत कामिको रागत अस्वाबार्वक रूऩभा फढेको देख्खएको हनुारे अफ आइन्दा 
कुनै ऩतन आमोजनाको रागत अनभुान तमाय गदाि मथाथिऩयक तरयकारे तमाय गयी आपू अनकूुर कानूनी 
प्रावधानको व्मातमा तथा प्रमोग गयी बेरयएसन आदेश तथा अन्म प्रततस्ऩधाि नहनुे तरयकाफाट Quantity  
फढाई आमोजना सम्ऩन्न गयी आमोजनाको रागत अस्वाबार्वक रूऩभा वरृ्र्द् गने प्रवखृ्त्त योक्नेतपि  सतकि ता 
अऩनाउन आमोगको तभतत २०७४।१०।११ को तनणिमानसुाय नेऩार सयकाय, सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम 
र्वकास भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

1१.8 ऩाल्ऩा ख्जल्रा सातफक फौघागमु्हा गा.र्व.स.का सख्चव श्माभरार काकीसभेतरे सयकायी फजेट भनोभानी 
ढॊगफाट खचि गयी अतनमतभतता गयेको बन्न ेउजयुी व्महोया अनसुन्धानफाट ऩरु्द्श हनु आएको अवस्था नदेख्खए 
ताऩतन टुकफहादयु थाऩारे आ.व. २०६७/०६८ भा तरएको ऩेश्की यकभ रु.२०,०००।-  य चयुाफहादयु 
यानारे आ.व. २०६९/०७० भा तरएको ऩेश्की यकभ रु.२५०००।- स्थानीम तनकाम आतथिक प्रशासन 
तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १९० फभोख्जभ असरुउऩय/पर्छ्यौट गनि गयाउन तथा आइन्दा ऩेश्की ददॉदा 
स्थानीम तनकाम आतथिक प्रशासन तनमभावरी, २०६४ को यकभ ददने तथा ऩेश्की पर्छ्यौट गने 
व्मवस्थासम्फन्धी तनमभ १८५(२) फभोख्जभ सम्झौता गनि तथा असरुउऩय गनुिऩने सम्फन्धभा सोही 
तनमभावरीको तनमभ १९५ य तनमभ २०७ फभोख्जभ गनि गयाउन तानसेन नगयऩातरका, नगय कामिऩातरकाको 
कामािरम, तानसेन, ऩाल्ऩाराई आमोगको तभतत २०७४।१०।२२ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

1१.9 धनषुा ख्जल्रा, फल्हा कठार गा.र्व.स.का सख्चव सशुीर कुभाय ठाकुयरे यकभ र्हनातभना रगामतका 
अतनमतभतता गयेको बन्न ेसभेत र्वषमको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा उजयुीको 
व्महोया प्रभाख्णत हनुसक्ने अवस्था नदेख्खए ताऩतन सख्चव सशुीरकुभाय ठाकुय य कामािरम सहामक 
योशनकुभाय ऩासवानरे सयकायी यकभ ऩेश्की तरई काभ नगने तथा सभमभा ऩेश्की पर्छ्यौट नगयी राऩयफाही 
गयेको देख्खएको हुॉदा तनज गा.र्व.स. सख्चव सशुीरकुभाय ठाकुय य कामािरम सहामक योशनकुभाय ऩासवानको 
हकभा जो जे फझु्नऩुछि फझुी आवश्मक कायफाही गनिका रातग आमोगको तभतत २०७५।१।१३ को 
तनणिमानसुाय सङ घीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

1१.10 ख्जल्रा कास्की, सातफक ऩदेरी गा.र्व.स. वडा नॊ. 4 ख्स्थत वनको जग्गा तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव 
र्वष्णपु्रसाद ऩौडेर, याजनैततक दरका स्थानीम प्रतततनतधसभेतरे कानूनर्वऩयीत होटेर अन्नऩूणि भ्मरुाई बवन 
तनभािणसभेतका रातग अनभुतत ददई सयकायी/साविजतनक वनको जग्गा अततक्रभण बएकोरे आवश्मक कायफाही 
गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा र्पल्डफकुभा ऩतॉ य 
नाऩीसम्फन्धी र्वशेष अदारतफाट दताि नहनुे बनी र्पल्डफकुभा कैर्पमत जतनएका य वन तसभानासॉग जोतडएको 
र्क.नॊ २५८ य २६३ को जग्गाभध्मे तत्कारीन गाउॉ र्वकास सतभतत सयाङकोट य होटर र्हभारमन भ्मकुा 
फीचभा ती जग्गाभध्मेफाट ५ योऩनी जग्गासम्भ होटररे प्रमोग गने य सो फाऩत वार्षिक रु.२,५०,०००।- 
गा.र्व.स.रे आम्दानी तरने गयी तभतत २०६८।७।२९ भा सम्झौता बएको देख्खए ताऩतन वन ऐन, २०४९ 
को दपा २(ङ) को कानूनी व्मवस्थाअनसुाय वन ऺेरसॉग जोतडएका ऩतॉ जग्गासभेत यार्द्सम वनकै जग्गा हनुे 
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कानूनी व्मवस्था देख्खएकारे त्मस्ता जग्गा गा.र्व.स.रे बाडाभा ददन सक्ने कानूनी आधाय य अख्ततमायी यहेको 
सभेत नदेख्खएको, ख्जल्रा वन कामािरम कास्कीभा वन ऺेरको जग्गा अततक्रभण बएको बनी अतबमोजन 
बइसकेको ३२६ वगितभटय ऺेरपरफाहेक सम्झौताका आधायभा य अन्म र्वतबन्न तरयकाफाट होटररे 
अततक्रभण य बोग गरययहेको हार होटरका र्वतबन्न सॊयचना ऩारेघय, ऩार्कि ङ, िान्सतभटय, जेनेयेटय भेतसन घय, 
कम्ऩाउण्ड वार, स्टेतडमभ रगामत) का सॊयचनारे ओगटेको, जम्भा ऺेरपर ४-३-०-० य सो फाहेक ऩतन 
होटर बवनको उत्तयतपि को वनकै जग्गा ऺेरपर १-१-०-० य होटरको दख्ऺणतपि  यहेको ३-१०-०-० 
साविजतनक फाटोको अततक्रभण जग्गा होटर र्हभारमन भ्मकुो हार ऩरयवततित नाभ होटर अन्नऩूणि भ्म ु
सयाङकोट प्रा.तर.फाट गैयकानूनी रूऩभा अततक्रभण य बोग गयेको अवस्था ऩरु्द्श बएकोरे गैयकानूनी रूऩभा 
बएको सम्झौताको आधायभा सॊयचना फनाई उऩबोग गयेको वन तसभानाको ऩतॉ जग्गा य वनकै जग्गाको 
हकभा कानूनफभोख्जभ जे जो गनुिऩने हो गयी अततक्रतभत ब-ूबाग हटाई सयकायी जग्गाको सॊयऺण गनि गयाउन 
नेऩार सयकाय वन भन्रारम य साविजतनक फाटोको जग्गाभा गयेको अततक्रभण हटाई साविजतनक फाटोराई 
साविजतनक प्रमोगभा ल्माउन स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ को दपा ५ को उऩदपा (५) को देहाम खण्ड 
(ग) एवॊ सोही ऐनको दपा ९ को उऩदपा (६क) फभोख्जभ प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी, ख्जल्रा प्रशासन 
कामािरम कास्की तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९७ को कानूनी व्मवस्थाफभोख्जभ 
ऩोखया, रेखनाथ भहानगयऩातरकाराई आमोगको तभतत २०७५।२।२१ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी 
ऩठाइएको ।  

1१.11 धाददङ ख्जल्रा गोगनऩानी गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ ङ र्क.नॊ. 49 ऺे.प. 215-14-3-0 भहेश खोरा जतनएको 
सयकायी, साविजतनक जग्गा रगामतका सयकायी, साविजतनक जग्गाहरू र्वतबन् न र्कत्ता कामभ गयी र्वतबन् न 
तभततभा र्वतबन् न व्मख्िहरूको नाभभा गैयकानूनी रूऩभा दताि गने तनणिम प्रर्क्रमाभा स्थानीम तनकामको तपि फाट 
तसपारयस गने कामिभा सॊरग्न तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चवहरू एवॊ गा.र्व.स. अध्मऺहरूरे तत्कारीन अवस्थाभा 
अध्मऺको हैतसमतरे आपूहरूरे जग्गाधनीको तनवेदन अनसुाय सजितभन भचुलु्कासभेत गयी गयाई तनमभानसुाय 
गनुि बनी बोगको तसपारयससम्भ गयेको य मसभा आफ्नो कुनै फदतनमत नबई आफ्नो ऩदरे गनुिऩने 
कानूनफभोख्जभको तनमतभत कामि भारै गयेको बन्ने सभेतको एकै तभरान व्महोयाको फमान गयेको देख्खए ताऩतन 
स्थानीम तनकामको तपि फाट सयकायी, साविजतनक सम्ऩख्त्तको सॊयऺण गने ख्जम्भेवायी य दार्मत्व बएका 
तनजहरूरे आफ्नो ऩदरे ऩारन गनुिऩने ख्जम्भेवायी कुशरताऩूविक तनवािह नगयी आवश्मक सावधानी नअऩनाई 
हेरचेक्र्माईऩूविक सजितभन भचुलु्काको आधायभा बोगफभोख्जभको तसपारयस गने कामिभा सॊरग्न यहेका 
तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चवहरू फन्दना शे्रद्ष, यभेश ऩौडेर, गणेश ऻवारी, टेकयाज ऩन्थी, भहेन्र कुॉ वय, 
याभहरय कॉ डेरको हकभा जो जे फझु्नऩुछि फझुी कानूनफभोख्जभको आवश्मक कायफाही गनिका रातग आमोगको 
तभतत २०७५।२।३१ को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत अख्ततमायवारासभऺ सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

1१.1२ ख्जल्रा र्वकास सतभतत बिऩयुफाट तनभािणभखुी खतनज ऩदाथि उत्खनन ् का रातग जायी बएका अनभुततऩरहरूको 
म्माद सभाद्ऱ बए ताऩतन ख्जल्रा र्वकास सतभतत य खानी तथा बगूबि र्वबागका कभिचायीको तभरेभतोभा खानी ऐन 
तनमभर्वऩयीत अनभुततऩर नवीकयण गयी खानी सञ्चारन गनि ददएकोरे म्माद सभाद्ऱ बएका खानीहरू तरुुन्तै फन्द 
गयाई दोषीभातथ कायफाही गयी ऩाउॉ बन्न ेव्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ख्जल्रा र्वकास 
सतभततको कामािरम,  बिऩयुफाट बिऩयु ख्जल्राभा तनभािणभखुी खतनज उत्खननका रातग ऩाॉगो भाटोको ४, ढुङ्गाको 
२ य फारवुा २० गयी जम्भा २६ वटा साधायण तनभािणभखुी खतनज ऩदाथिको खतनज कामिको अनभुततऩर जायी 
बएको, तभतत २०६७।५।७ ऩद्ळात ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम बिऩयुफाट नमाॉ अनभुततऩरहरू जायी 
बएको नदेख्खएको, जायी बएका सम्ऩूणि २६ वटा साधायण तनभािणभखुी खतनज ऩदाथिको खतनज कामिको 
अनभुततऩरहरू वार्षिक रूऩभा आ.व. 2071/72 सम्भ नवीकयण बएको ऩाइएको, अनसुन्धानको क्रभभा प्राद्ऱ 
तथ्म, र्ववयण, प्रभाणका आधायभा ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, बिऩयुफाट साधायण तनभािणभखुी खतनज 
ऩदाथिको खतनज कामिको अनभुततऩरहरू जायी बई उत्खनन सॊचारन बए गयेका खानीका हकभा तनम्नानसुायको 
कैर्पमतहरू यहेको देख्खएको । 
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क खानी तथा खतनज ऩदाथि तनमभावरी, २०५६ को तनमभ १७ (1) फभोख्जभ उत्खनन कामिको अवतध 
सभाद्ऱ बइसकेका अनभुततऩरहरूको सभेत ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम बिऩयुका सम्फख्न्धत 
कभिचायी य खानी सॊचारकको तभरेभतोभा नवीकयण गयी गयाई उत्खनन कामि सॊचारन गनि ददएको । 

ख  अतधकाॊश खानी सॊचारकहरूरे अनभुततऩर प्राद्ऱ गयेका ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम बिऩयुसॉग 
सम्झौता गयी वा नगयी अनभुततऩरको ऺेर वा सहभतत प्राद्ऱ उत्खनन ऺेर वा दवैु ऺेरबन्दा फार्हय 
उत्खनन ्कामि गये गयाएको । 

ग  उत्खनन कामिको अनभुततऩर प्राद्ऱ व्मख्िरे खानी तथा खतनज ऩदाथि तनमभावरी 2056 को तनमभ 21 
फभोख्जभ अनसूुचीभा उल्रेख बएको ढाॉचाभा खतनज ऩदाथिको ऩरयभाण स्ऩद्श उल्रेख गयी सोको आधायभा 
प्रत्मेक भर्हना सभाद्ऱ बएको सात ददनतबर योमल्टी फझुाउनऩुने य तोर्कएको अवतधभा नफझुाएभा 
अततरयि यकभ फझुाउनऩुने व्मवस्था यहेकोभा खानी सॊचारकरे खतनज ऩदाथिको उत्खनन ऩरयभाणको 
चसु्त दरुुस्त अतबरेख याख्न े गयेको नदेख्खएको य ख्जल्रा र्वकास सतभतत, बिऩयुरे सभेत उत्खनन 
ऩरयभाण मर्कन गयी अतबरेख याख्न ेय उत्खनन ऩरयभाण अनसुाय तनमभानसुायको सभमावतध तबरै याजस्व 
दाख्खरा गयाउने तपि  आवश्मक सतकि ता अऩनाएको नदेख्खएको । 

 खानी तथा खतनज ऩदाथि तनमभावरी, 2056 को तनमभ (1) 37 फभोख्जभ उत्खनन ्अनभुततऩर प्राद्ऱ गयेका 
20 वटा खानीहरूको अनभुततऩर ऐ. तनमभावरीको तनमभ (1) 37 फभोख्जभ अवतध सभाद्ऱ बइसकेको य 
तनमभ 17(1) फभोख्जभ खानी अवतध फहार यहेका र्वतबन्न 6 वटा खानीहरूको सभेत आ.व. २०७१/७२ 
ऩद्ळात नवीकयण बएको नदेख्खएकोरे बिऩयु ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, बिऩयुफाट जायी बएका 
अनभुततऩरहरूको हकभा आवश्मक छानतफन गयी प्रचतरत कानूनफभोख्जभ जो जे आवश्मक कायफाही गनुिऩने 
हो सो गयी उि कायफाहीको जानकायी आमोगभा ऩठाउन तथा खतनज ऩदाथिको उत्खनन तथा तनकासी 
रगामतका कामिको सभखु्चत व्मवस्थाऩन गयी खतनज ऩदाथिको दरुुऩमोग हनु नददन सहभतत प्राद्ऱ स्वीकृत 
खतनज उत्खनन ऺेरभा भार खतनज कामि गनि गयाउन, खतनज ऩदाथिको उत्खननको ऩरयभाण वैऻातनक 
तरयकारे मर्कन गयी तनमभानसुायको सभमावतधतबर याजस्व प्राद्ऱ गनि य सोको अतबरेख चसु्त दरुुस्त एवॊ 
ऩायदशॉ रूऩभा याख्न आवश्मक व्मवस्थासभेत तभराउन आमोगको तभतत २०७५।३।१४ को तनणिमानसुाय 
सॊघीम भाभरा तथा साभान्म प्रसासन भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१२.  सञ्चाय तथा सूचना प्रर्वतध भन्रारम 

१२.१ चरख्चर र्वकास फोडिभा कयाय सेवाभा कामियत खरयदाय कृष्णयाज जोशीरे ऩदको दामयाफार्हय गई नक्करी हवाई 
र्टकट ऩेस गयी दैतनक तथा भ्रभण बत्ता बिुानी तरई अतनमतभतता गयेको सभेत व्महोयाका उजयुी सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा कणािरी अञ्चर, हमु्रा ख्जल्राको तसतभकोट-१ भा अवख्स्थत यत्नकुभायी हाई तबजन 
हरको राइसेन्सको म्माद सभाद्ऱ बएऩतछ नवीकयणको रातग चरख्चर र्वकास फोडिभा तनवेदन प्राद्ऱ बएऩद्ळात 
नवीकयण ऩूवि तनयीऺण गने क्रभभा उि फोडिका खरयदाय कृष्णयाज जोशीरे स्वीकृत भ्रभण आदेशफभोख्जभ दाङ य 
हमु्राभा यहेका चरख्चर घयहरूको बौततक ऩूवािधाय तनयीऺणको रातग भ्रभणभा गई रु.२७,०७०।- दैतनक तथा 
भ्रभण बत्ता बिुानी तरएको, अनगुभनको क्रभभा नेऩारगॊजदेख्ख हमु्रासम्भ य हमु्रादेख्ख नेऩारगॊजसम्भको हवाई 
र्टकटको सम्फन्धभा मतत एमयराइन्सफाट र्ववयण उऩरब्ध गयाइएको ऩरानसुाय तनजरे मारा गयेको "Ticket No. 
हरू नतबडेको बनी उल्रेख बई आएको, भ्रभण खचि तनमभावरी, २०६४ को तनमभ २३(१) भा "मस तनमभावरी 
फभोख्जभ ऩाउन ेसरु्वधा तरन ेप्रमोजनका रातग भ्रभण गने कुनै ऩदातधकायी वा कभिचायीरे झठुा र्ववयण ऩेस गयी 
बिुानी तरएको ठहयेभा झठुा र्ववयण ऩेस गयी बिुानी तरएको यकभको दोब्फय यकभ तनज सयकायी सेवाभा यहेको 
बए तनजरे ऩाउने तरफफाट कट्टा गयी तरइनछे तनजराई कायफाहीसभेत गरयनेछ" बनी उल्रेख बएको, तनजरे 
दैतनक तथा भ्रभण खचिफाऩत बिुानी तरएको यकभ रु. २७,०७०।-  को भ्रभण खचि तनमभावरी, २०६४ को तनमभ 
२३(१) फभोख्जभ हनु ेदोब्फय यकभ रु.५४,१४०।- उि फोडिको नेऩार याद्स फैंकभा यहेको खाताभापि त र्वतबन्न 
तभततभा यकभ जम्भा गरयसकेको ऩाइए ऩतन तनजरे गैयकानूनी तरयकारे पजॉ हवाई र्टकट ऩेस गयी दैतनक तथा 
भ्रभण बत्ता बिुानी तरएको देख्खएकोरे तनज सहामक (खरयदाय) कृष्णयाज जोशीको सम्फन्धभा थऩ छानतफन गयी 
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जो जे कायफाही गनुिऩने हो गयी मस आमोगराई सभेत जानकायी गयाउने गयी आमोगको तभतत २०७५।२।२१ 
को तनणिमानसुाय सॊचाय तथा सूचना प्रर्वतध भन्रारम, तसहदयफायभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१३.  सहयी र्वकास भन्रारम अन्तगित 

१३.१ अछाभ ख्जल्राको भॊगरसेनभा तनतभित सयकायी बवनहरू गणुस्तयहीन बई काभ नराग्ने अवस्थाभा यहेकोरे 
सयकायी बवन तनभािणभा व्माऩक अतनमतभतता बएको भ्रद्शाचाय सम्फन्धभा मथाशीघ्र छानतफन गयी कानून 
फभोख्जभ कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा २०५९ 
सारभा सशस्त्र आक्रभणफाट ध्वस्त बएको अछाभ ख्जल्राको सदयभकुाभ भॊगरसेनभा यहेका भॊगरसेन 
दयफायसर्हत सयकायी बवनहरूभध्मे ऩर्हरो चयणभा ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, ख्जल्रा अदारत, ख्जल्रा नाऩी 
कामािरम, ख्जल्रा भारऩोत कामािरम, प्रहयी व्मायेक बवन, प्रहयी नामफ उऩयीऺक आवास य ख्जल्रा हरुाक 
कामािरम गयी ७ वटा बवनहरू तनभािण कामिका रातग आ.व. ०६०।०६१ भा ख्जल्रा प्रार्वतधक कामािरम, 

अछाभफाट रागत अनभुान तमाय गयी ख्जल्रा प्रशासन कामािरमफाट सो रागत अनभुान स्वीकृत गयी फोरऩर 
आह्वान एवॊ ठेक्का सम्झौतासभेतको कामि सम्ऩन्न बई तनभािण कामि गरययहेकोभा आ.व. ०६३/०६४ भा सहयी 
र्वकास तथा बवन तनभािण तडतबजन कामािरम, डोटीको स्थाऩना बएऩतछ ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, अछाभरे 
आफ्नो भातहतभा तनभािण बइयहेको उख्ल्रख्खत ७ वटा बवनहरूको तनभािण कामिको ख्जम्भेवायी फाॉकी काभ 
सम्ऩन्न गने गयी आ.व. ०६३।०६४ को पागनुभा सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण तडतबजन कामािरम, 

डोटीराई हस्तान्तयण गयेको, सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण तडतबजन कामािरम, डोटीरे आ.व. 
०६३।०६४ भा ख्जल्राको प्रार्वतधक कामािरम, न्मामाधीश आवास बवन, कायागाय कामािरम, कायागाय गहृ 
तथा ब्मायेक बवन, आमवेुद स्वास्थ्म केन्र, ऩश ुसेवा कामािरम, कोष तथा रेखा तनमन्रण कामािरम, तनवािचन 
कामािरम, प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी आवास बवन, कृर्ष र्वकास कामािरम, भर्हरा र्वकास कामािरम, वन 
कामािरम, सयकायी वर्कर कामािरम य भॊगरसेन दयफाय गयी थऩ १४ वटा सयकायी बवनको तनभािण कामि 
सरुु गयेकोभा ख्जल्रा प्रशासन कामािरम फाहेकका बवनहरूको नेऩार सयकायराई थऩ आतथिक दार्मत्व नऩने 
गयी सम्फख्न्धत ठेकेदायफाट नै ररु्ट सच्चाई भभित गरयएको एवॊ सो बवनहरू सम्फख्न्धत कामािरमहरूराई 
हस्तान्तयण बई सॊचारनभा सभेत यहेको, ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, अछाभको बवन तनभािणको रातग सफैबन्दा 
कभ यकभ रु.75,39,504।04 (भ्माट सभेत) कफोर गने साउद कन्स्िक्सनको फोरऩर स्वीकृत गयी 
उि कन्स्िक्सनसॉग तभतत 2060।12।12 भा १ वषितबर तनभािण कामि सम्ऩन्न गने गयी सम्झौता 
गयेकोभा तोर्कएको तभततभा तनभािण सम्ऩन्न नबई ऩटक ऩटक म्माद थऩ बएको देख्खएको, ख्जल्रा प्रशासन 
कामािरम, अछाभरे 2063 पागनुभा ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, अछाभको बवनको Frame भार तमाय बएको 
तनभािणाधीन दईुतरे बवन सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण तडतबजन कामािरम डोटीराई हस्तान्तयण गयेको, 
तभतत 2065।3।25 भा बवन तनभािण कामि सम्ऩन्न गयेको उल्रेख बएको तय उख्ल्रख्खत कामािरम 
हस्तान्तयण नै नगयी २०६४ देख्ख २०६८ सारसम्भ ४ वषि कामािरम सॊचारन गयेको, आ.व. २०६८/०६९ 
भा उि बवनको प्रवरीकयण कामिका रातग सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण र्वबाग तडतबजन कामािरम, 

डोटीरे फोरऩर आह्वान गयी कभ यकभ रु.19,39,154।04 (भ्माट फाहेक) कफोर गने कौख्शक तनभािण 
सेवा, भॊगरसेनसॉग ६ भर्हनातबर तनभािण कामि सम्ऩन्न गने गयी तभतत 2068।4।8 भा सम्झौता गयेकोभा 
तोर्कएको सभमभा कामि सम्ऩन्न नबएऩतछ तभतत 2068।10।12 गते ऩनु् 5 भर्हना म्माद थऩ बई 
बवनको प्रवरीकयण कामि सम्ऩन्न बएको देख्खएकोरे नेऩार सयकायको कोषफाट रु.75,39,504।04 
(भ्माट सर्हत) खचि गयी तनभािण गरयएको ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, अछाभको कामािरम बवन प्रार्वतधक रूऩरे 
कभजोय फनेको देख्खएऩतछ ठेकेदायराई सधुाय गनि रगाउनऩुनेभा सो नगयी सफै यकभ बिुानी ददएको साथै 
सोही प्रार्वतधक कभजोयी सधुाय गनि बवनको प्रवरीकयण कामिराई थऩ यकभ रु.19,39,154।04 खचि 
गयेको कामि तनमतभत एवॊ तनमभसॊगत नदेख्खएको, भॊगरसेन दयफायको तनभािण कामि तभतत २०६७ जेठ 
भसान्तसम्भभा सम्ऩन्न गरयसक्नऩुनेभा हारसम्भ ऩतन तनभािणको कामि बएको नदेख्खॉदा प्रचतरत नेऩार 
कानूनफभोख्जभ जे जो फझु्नऩुने हो फझुी कानूनफभोख्जभ जे जो आवश्मक कायफाही गनुिऩने हो गनि गयाउनका 
रातग आमोगको तभतत २०७५।२।३ को तनणिमानसुाय सहयी र्वकास भन्रारमराई सझुाव रेखी  
ऩठाइएको ।   
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१४.  स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम अन्तगित 

१४.१ ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, फायाभापि त तनशलु्क रूऩभा र्वतयण बइयहेको OCP खाने चक्की र्ऩल्स न्मून 
गणुस्तय आइयनको यङ्ग खैयो कारो बेर्टएकोरे छानतफन होस ् बन्ने सभेत र्वषमको उजयुीका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा नेऩार सयकाय तथा दाताको सॊमिु कोष स्रोतफाट व्महोरयने गयी आतथिक वषि 
०६७/०६८ को स्वीकृत कामिक्र अनसुाय ऩरयवाय स्वास्थ्म भहाशाखाको रातग Contract No:LMD/२०१०-

११/ICB-१.१ अन्तगित Oral Contraceptive Pills खरयद गयी Supply गनिको रातग Hospitec pharma 

Pvt.Ltd. काठभाडौं  य स्वास्थ्म सेवा र्वबाग, आऩूतति व्मवस्था भहाशाखा टेकु, काठभाडौंफीच २३ जनवयी 
२०११ भा ने.रु.१३,२२,६४०००।- फयाफयको ७२,००,०००।- साइकर Oral Contraceptive Pills  
प्रततवषि २४ राख साइकरको दयरे तीन वय ्तबर (७२ राख सम्ऩूणि ऩरयभाण) आऩूतति गने गयी सम्झौता 
बएको, स्वास्थ्म सेवा र्वबाग, आऩूतति व्मवस्था भहाशाखा, टेकु य हख्स्ऩटेक पभाि प्रा.तर.काठभाडौंफीच बएको 
कयाय सम्झौताको फुॉदा नॊ.१५ भा आऩूतति गयेको Oral Contraceptive Pills का कुनै खयाफी देखाऩयेभा 
सोको जानकायी आऩूततिकतािरे सप्रामसिराई ददनऩुने य सो फयाफयको औषधी सप्रामसिरे Recall गनुिऩने बन्न े
सभेत उल्रेख बएको, तभतत २०७०।११।२५ को यार्द्सम औषधी प्रमोगशाराको ऩयीऺण प्रततवेदनवाट 
हख्स्ऩटेक पभाि प्रा.तर.फाट आऩूतति गयेको ब्माच नम्फय PLN ११००१, PLN ११००४, PLN ११००५, 

PLN ११००७, PLN ११००९, PLN ११०१० PLN ११०११ य PLN ११०१४ का र्ऩल्स चक्कीहरू 
गणुस्तयहीन यहेकोरे औषधी व्मवस्था र्वबागको र्वबागीम तनणिम अनसुाय उि सफै ब्माचका र्ऩल्स चक्कीहरू 
Recall गनिहनु बनी तभतत २०७०।११।२९ भा स्वास्थ्म सेवा र्वबाग, आऩूतति व्मवस्था भहाशाखा, टेकुराई 
ऩराचाय बई सो र्वबागफाट सफै ऺेरीम भेतडकर स्टोय य ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरमराई जानकायी गयाई 
आऩूतति गयेको ७२,००,००० साइकर र्ऩल्सभध्मे र्वतयण हनु फाॉकी भौज्दात ३४,४३४ साइकर र्ऩल्स चक्की 
Recall गनि हख्स्ऩटेक पभाि प्रा.तर.राई ऩराचायसभेत बएकोभा सो फयाफयको र्ऩल्स चक्की Recall को रातग 
उत्ऩादन गनि उत्ऩादक कम्ऩनीराई कदठनाइ बई उत्ऩादक कम्ऩनी Pharmasia को औषधी ऩैठायी दताि 
प्रभाणऩर य तसपारयसऩरहरू सभेत औषधी व्मवस्था र्वबागफाट यद्द बई सो औषधी Repalce गनि 
नसर्कएकोरे उि औषधी सप्राई गनि राग्न ेथऩ खचिसभेत भूल्माॊकन गदाि ३४,४३४ साइकरको ऩतछल्रो 
इख्स्टभेट अनसुाय प्रततसाइकर रु.२२।७३ रे हनुे जम्भा यकभ रु.७,८२,६८४।८२ फाॉकी बिुानीफाट 
कट्टा गयी तरन तभतत २०७३।११।१७ गते स्वास्थ्म सेवा र्वबाग, आऩूतति व्मवस्था भहाशाखाको तपि फाट 
तनदेशक बीभतसॊह ततॊकयीसभेत य हख्स्ऩटेक पभाि प्रा.तर.को तपि फाट जनयर म्मानेजय सयेुन्रनामय फीच वाताि 
बई तरख्खत सहभतत बएको देख्खएको, स्वास्थ्म सेवा र्वबाग, आऩूतति व्मवस्था भहाशाखाफाट आऩूतति गयी 
केन्रीम, ऺेरीम एवॊ ख्जल्रा भेतडकर स्टोयहरू सभेतभा याख्खएका औषधीहरूको स्टोय/बण्डाय गदाि ताऩक्रभ 
सभेतको कायणफाट गणुस्तयभा आउने पयकऩनराई तनमन्रण गनि उख्चत व्मवस्था गयी कामािन्वमन, अनगुभन 
तनयीऺण गनि गयाउन, औषधीहरूको Expire Date एवॊ वार्षिक खऩत अनऩुातको आधायभा भार आऩूतति गनि य 
सप्रामसिरे नभनुाफभोख्जभ बनी उऩरब्ध गयाएका औषधीहरू भध्मेफाट नभनुा छनौट गयी गणुस्तय ऩयीऺण 
गयेको नऩाइएकोरे अफोप्रान्त उि व्मवस्थासभेत गनि गयाउन हनु आमोगको तभतत २०७४।४।२ को 
तनणिमानसुाय स्वास्थ्म भन्रारमराई य गणुस्तय ऩयीऺणका रातग ऩठाइएका औषधीहरूको ऩयीऺण गयी 
प्रततवेदन सभमभा नै नऩठाउॉदा त्मस्ता औषधीहरू प्रमोग बई आभ नागरयकको स्वास्थ्मभा प्रत्मऺ असय ऩाने 
एवॊ सम्फख्न्धत सप्रामसिराई तोर्कएको सभमतबर बिुानी ददनऩुने फाध्मात्भक अवस्थारे गदाि बिुानीसभेत 
हनु गएफाट भ्रद्शाचायजन्म कामिरे थऩ प्रश्रम ऩाउने हुॉदा सभमभा नै तछटो तवयरे ऩयीऺण गयी प्रततवेदन 
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गनि गयाउन हनु औषधी व्मवस्था र्वबागराई रेखी ऩठाइएको ।  

1४.2 भोहम्भद रुहलु्राहरे आई.एस्सी.को प्रभाणऩर नक्करी फनाई सोही नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गयी नेऩार भेतडकर 
काउख्न्सरफाट ख्चर्कत्सक दताि प्रभाणऩर तरई काठभाडौं र्वद्वर्वद्यारम, काभ्रसेभेतभा काभ गयी भ्रद्शाचायसभेत 
गयेको हुॉदा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ फभोख्जभ कायफाही गयी ऩाउॉ बन्ने ऩर जाहेयीका सम्फन्धभा 
अनसुन्धानको क्रभभा बायतको Bihar School Examination Board (SS) ऩटनासॉग सभन्वम गयी सम्फख्न्धत 
फोडिभा यहेको कागजी तथा कम्प्मटुय अतबरेखसभेत हेदाि भोहम्भद रुहलु्राहको आई एस्सीको प्रभाणऩर Not 

verified, Incomplete बन्न े व्महोया उल्रेख बई आएको, आईएस्सीको नक्करी प्रभाणऩर तरई सोही 
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प्रभाणऩरका आधायभा नेऩार भेतडकर काउख्न्सरफाट ख्चर्कत्सक दताि प्रभाणऩर तरएको, तनजरे र्वगतभा सेवा 
गयेको धतुरखेर अस्ऩतार साभदुार्मक अस्ऩतार यहेको बनी स्वास्थ्म भन्रारमफाट ऩर प्राद्ऱ बए ऩतन तनज 
भोहम्भद रुहलु्राह हार उि तनकामरगामत नेऩार सयकायको अन्म कुनै साविजतनक तनकामभा कामियत 
यहेको नदेख्खएकोरे तनज आयोर्ऩत व्मख्िको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको आतधकारयकता सम्फन्धभा 
आवश्मक छानतफन गयी जो जे कायफाही गनुिऩने हो तहाॉफाटै गनिका रातग आमोगको तभतत २०७४।४।१२ 
को तनणिमानसुाय नेऩार भेतडकर काउख्न्सरभा रेखी ऩठाइएको ।  

1४.3 तनजाभती कभिचायी अस्ऩतार हाताभा तनभािणाधीन येतडमोथेयाऩी बवन कभ गणुस्तयको तनभािण गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको बन्न े सभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदनउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा तनजाभती कभिचायी अस्ऩतार 
हाताभा तनभािणाधीन येतडमोथेयाऩी बवनको तडजाइन ड्रइङ तथा फोरऩर कागजात तमाय गने य 
सम्झौताफभोख्जभको गणुस्तयमिु तनभािण कामि गयाई सोको ठेक्का तफर ऩयीऺण गयी बिुानीका रातग 
तसपारयस गने रगामतका सम्ऩूणि प्रार्वतधक ऩयाभशि सेवा उऩरब्ध गयाउने र्वषमभा अस्ऩतार य सहयी र्वकास 
तथा बवन तनभािण र्वबागफीच तभतत २०६९।६।२४ भा सभझदायीऩरभा हस्ताऺय बएको उि बवनको 
फोरऩर सूचनाफाट भनु्ना एण्ड आचामि/ए.के. एण्ड गान्वा जे.बी. रे कफोर गयेको सफैबन्दा घटी यकभ 
(स्वीकृत रागत अनभुानबन्दा २८.५७% घटी) रु.६,७८,३६,७९०।९१ (भ.ुअ.क. फाहेक) को फोरऩर 
स्वीकृत बई १५ भर्हनातबर तनभािण कामि सम्ऩन्न गनुिऩने गयी तभतत २०७०।११।६ भा अस्ऩतार य उि 
जे. बी.फीच ठेक्का सम्झौता बएकोभा उि तनभािणाधीन बवनको गणुस्तयका सम्फन्धभा इख्न्जतनमरयङ अध्ममन 
सॊस्थान, ऩलु्चोक क्माम्ऩसको ऩरसाथ आमोगभा प्राद्ऱ प्रततवेदन तथा सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण 
र्वबागका उऩभहातनदेशक भख्णयाभ गेरारको सॊमोजकत्वभा गठन बएको चाय सदस्मीम कामिदर रगामतरे 
सोही बवनका सम्फन्धभा ऩेस गयेको अध्ममन प्रततवेदनअनसुाय तनभािण कामिभा र्वतबन्न प्रकायका ररु्टहरू 
देख्खएकारे र्वबागरे तमाय गयेको र्वस्ततृ कामिमोजना अनसुाय गणुस्तयीम ढङ्गरे प्रबावकायीरूऩभा ररु्ट सधुाय 
कामि अगातड फढाउन तनजाभती कभिचायी अस्ऩताररे तभतत २०७३।५।२० भा ठेकेदायराई जानकायी 
गयाएको, बवन तनभािणभा बएका ररु्टहरू सधुाय कामिको सऩुयीवेऺणका रातग र्वबागका उऩभहातनदेशक 
भख्णयाभ गेरारको सॊमोजकत्वभा चाय सदस्मीम अनगुभन सतभतत गठन बई तनभािणाधीन बवनको सधुाय कामि 
सायबतूरूऩभा सम्ऩन्न बएको बनी तभतत २०७४।२।२६ को र्वबागीम तनणिमअनसुाय प्रगतत प्रततवेदन 
आमोगभा प्राद्ऱ बएकोरे तनजाभती कभिचायी अस्ऩतार हाताभा तनभािणाधीन येतडमोथेयाऩी बवन भभित सधुाय 
ऩद्ळात सम्झौताभा उख्ल्रख्खत Technical Specification फभोख्जभको गणुस्तयमिु बए/नबएको य सरुुको 
तडजाइनफभोख्जभ ऩाॉच तल्रासम्भ तनभािण गनि सर्कने गयी सधुाय गयेको बन्ने र्वषमभा सभेत मर्कन गयी 
तनभािणसम्फन्धी आवश्मक कायफाही गनि आमोगको तभतत २०७४।५।५ को तनणिमानसुाय सहयी र्वकास 
भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

1४.4 ऩाटन अस्ऩतार, रतरतऩयुभा भेतडकर अतधकृत ऩदभा कामियत यार्हर पयाज अन्सायीरे आई.एस्सी.को नक्करी 
प्रभाणऩर ऩेस गयी एभ.फी.फी.एस. अध्ममन गनुिका साथै नेऩार भेतडकर काउख्न्सरफाट ख्चर्कत्सक दताि 
प्रभाणऩर तरइि साविजतनक ऩद धायण गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्न े व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा यार्हर पयाज अन्सायीको तफहाय इन्टयतभतडमट ख्शऺा ऩरयषद्, ऩटना अन्तगितको सी.एभ. 
करेज, भधेऩयुा, बायतफाट I.Sc. ऩयीऺा उत्तीणि गयेको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩरहरू उच्च भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद्, सानोदठभी, बिऩयु भापि त ्Bihar School Of Examination Board (SS), Patna, India भा सत्माऩनको 
रातग ऩठाउॉदा Not Verified, Pass UR, 394 in computer record not 598 देख्खएको बनी उच्च 
भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद्, सानोदठभी, बिऩयुको ऩरसाथ सॊरग्न कागजातफाट रेखी आएकोरे तनज यार्हर 
पयाज अन्सायीको आइि.एस्सी.को शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर झठुा, नक्करी बएको ऩरु्द्श हनु आएको य झठुा, 
नक्करी शैख्ऺक मोग्मताका प्रभाणऩरहरू ऩेस गयी MBBS अध्ममन एवभ ्उऩातध प्राद्ऱ गयी नेऩार भेतडकर 
काउख्न्सरफाट NMC नॊ. ११७३६ को ख्चर्कत्सक दताि प्रभाणऩर तरइि ऩाटन अस्ऩतार, ऩाटनभा भेतडकर 
अतधकृत ऩदभा कयायभा तभतत २०७०।११।८ देख्ख तभतत २०७१।५।८ सम्भ याद्ससेवकको रूऩभा फहार 
यही सयकायी सेवा सरु्वधा उऩबोग गयेकोभा हार याद्ससेवकको रूऩभा कामियत यहेको नदेख्खएको य तनजरे 
आइि.एस्सी.को नक्करी प्रभाणऩर तरइि नेऩार भेतडकर काउख्न्सरफाट ख्चर्कत्सक दताि प्रभाणऩर प्राद्ऱ गयी सो 
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हैतसमतरे राब एवभ ् सरु्वधा तरएको देख्खएको हुॉदा तनज भेतडकर अतधकृत यार्हर पयाज अन्सायीराइि 
आवश्मक कायफाही गनि आमोगको तभतत २०७४।७।२७ को तनणिमानसुाय नेऩार भेतडकर काउख्न्सरराइि 
रेखी ऩठाइएको ।  

1४.5 स्व. जगदम्फा कुभायीदेवी याणाफाट स्थार्ऩत जगदम्फा दातब्म औषधारम तथा भदनधाया सतभततका नाभभा 
यहेका ताप्रेजङु य भोयङ ख्जल्राका र्वतबन्न र्कत्ता जग्गाहरू हारै कम्ऩनी ऐन, 2063 फभोख्जभ दताि बएका 
जगदम्फा दातब्म औषधारम य भदनधाया सतभतत नाभक कम्ऩनीहरूरे उि जग्गाको स्वातभत्व आफ्नो नाभभा 
कामभ गयी तफक्री र्वतयणसभेत गनि रागेकारे आवश्मक छानतफन गयी उि जग्गाहरूको सॊयऺण गयी ऩाउॉ 
बन्न ेसभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा जगदम्फा दातव्म औषधारम य भदनधाया सतभततरे बतूभ 
प्रशासन कामािरम, भोयङभा ऩेस गयेको ब.ूस.ु 7 नॊ. पाॉटवायीभा भदनधाया दातव्म औषधारमरे आफ्नै नाभभा 
य भदनधाया सतभततरे जगदम्फा दातव्म औषधारमको गठुी बनी पाॉटवायी ऩेस गयेको, जगदम्फा दातव्म 
औषधारम य भदनधाया सतभततका नाभभा सबे नाऩी बई से्रस्ता कामभ यहेका ताप्रेजङु ख्जल्राभा यहेका 53-
13-0-3 योऩनी य भोयङ ख्जल्राभा यहेका जम्भा 47-18-6-10 तथा ऐ. जम्भा 9-0-10-0 तफघा 
जग्गाहरूको आवश्मक सॊयऺण गनि य जग्गादाताको इच्छाफभोख्जभ उि जग्गा वा जग्गाफाट प्राद्ऱ हनुे 
आम्दानी साविजतनक सयोकायका कामिहरूभा प्रमोग गने आवश्मक व्मवस्था तभराउन बनी आमोगको तभतत 
२०७४।११।२५ को तनणिमानसुाय स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

1४.6 अघािखाॉची ख्जल्राख्स्थत तत्कारीन बगवती गा.र्व.स.भा सॊचातरत बगवती स्वास्थ्म चौकीभा कामियत अ.हे.व 
कभरप्रसाद ऩाण्डेरे ऩख्द्ळभाञ्चर ऺेरीम स्वास्थ्म तनदेशनारम, ऩोखयाद्राया तस.अ.हे.व. तातरभको प्रकाख्शत 
र्वऻाऩनभा आपू अऩाङ्ग बएको नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गयी छनौट बएको बन्ने सम्फन्धभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा अ.हे.व. कभरप्रसाद ऩाण्डेरे ऩेस गयेका पजॉ र्ववयणका आधायभा तत्कारीन बगवती 
गा.र्व.स. का सख्चव (हार छरदेव गाउॉऩातरका, वडा नॊ. 8 को कामािरमभा कामियत) फारकृष्ण ऩाण्डेरे 
भर्हरा र्वकास कामािरमफाट जायी बएको वगि खरेुको अऩाङ्ग ऩरयचम ऩर नबएका व्मख्िराई गरत भनशाम 
याखी साभाख्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने व्मख्िको रातग तमाय गरयने ऩरयचमऩर तमाय गयेको देख्खन आएकोरे 
मसयी अनतधकृत रूऩभा अऩाङ्गताको प्रभाणऩर जायी गने य तरने दवैु व्मख्िराई जो जे गनुिऩने हो सो गनिको 
रातग आमोगको तभतत २०७५।३।७ को तनणिमानसुाय तनजहरूको तारकुी भन्रारम सॊघीम भातभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्रारम य स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  

1४.7 ख्जल्रा सद्ऱयी गा.र्व.स. कभरऩयु वडा नॊ. ७ हार सद्ऱकोशी नगयऩातरका वडा नॊ. ११ फस्ने दीऩेन्रकुभाय 
ऩैकया ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, इराभअन्तगित प्राथतभक स्वास्थ्म केन्र, प्माङ्गभा अ.हे.व. ऩदभा कामियत यही 
र्वदेशभा ४ (चाय) वषिबन्दा फढी सभम वैदेख्शक योजगायीका रातग दख्ऺण कोरयमा फसी तभतत 
२०७१।१०।२ गते ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, इराभफाट यभाना बई हाख्जय हनु गई हार ख्जल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम, याभेछाऩ अन्तगित काभ गरययहेकोरे नेऩार स्वास्थ्म सेवा ऐन, २०५३ को दपा ७४ को उऩदपा 
(१) को देहाम (ज) र्वऩयीत सयकायी सेवाभा यर्हयहेको देख्खएको, डा.तायानाथ ऩोखयेर (२०६५।८।१ 
देख्ख २०६९।३।६ सम्भ कामािरम प्रभखु, ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, इराभ) रे दीऩेन्रकुभाय ऩैकयाको 
तफयाभी तफदा स्वीकृत गदाि डाक्टयको तसपारयसको आधायभा भेतडकर फोडिको तसपारयस तफना ऩटक ऩटक 
गयी राभो सभम तफदा स्वीकृत गयेको, घनश्माभ ऩोखयेर (२०६९।४।२२ देख्ख २०७०।४।७ सम्भ 
कामािरम प्रभखु, ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, इराभ) रे करयफ ९ भर्हना गैयहाख्जय यहेको व्मख्िराई ऐनरे 
ददएको अतधकाय प्रमोग गयी सेवाफाट हटाउनेतपि  आवश्मक कायफाही गनुिऩनेभा गमरकट्टी भार गयेको साथै 
१ वषि असाधायण तफदाका रातग तसपारयस गयेको तथा याजकुभाय ऩोखयेर (२०७०।४।१४ देख्ख 
२०७३।७।३ सम्भ कामािरम प्रभखु, ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, इराभ) रे तस.अ.हे.व.दीऩेन्रकुभाय 
ऩैकयाको ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, इराभ अन्तगितफाट ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, याभेछाऩ सरुवा हुॉदा राभो 
अवतध तफदा स्वीकृत नगयी गैयहाख्जयी यहेकोभा खोजतफन नै नगयी सरुवा बएको कामािरमभा हाख्जय हनु 
यभाना ददएको देख्खएकोरे ४(चाय) वषिबन्दा फढी अवतध अनऩुख्स्थत यही कामािरमभा हाख्जय बएको, गैयकानूनी 
रूऩभा तफदा स्वीकृत गयाएको, राभो सभम गमरकट्टीऩतछ हाख्जय गयाएको, हाख्जयी यख्जद्शय रगामतका 
कागजातहरूको अतबरेख व्मवस्थाऩन प्रबावकायी नयहेको, हाख्जय नै नबएको व्मख्िराई सरुवा गयेको, यभाना 
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ददएको रगामतका र्वषम य भातथ उख्ल्रख्खत ऩदातधकायी तथा अन्म सॊरग्न ऩदातधकायीहरूका सम्फन्धभा 
आवश्मक जो जे कायफाही गनुिऩने हो सो गनिका रातग आमोगको तभतत २०७५।३।१४ गतेको तनणिमानसुाय 
स्वास्थ्म भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१५.  अन्म  

१५.१ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको प्रततवेदनरे वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी भहेन्र गौतभसभेत बएको 
गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको र्वषमभा र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गरयएकोभा उि अदारतफाट तभतत २०६३।१२।७ भा प्रततवादीराई सपाइ ददने ठहयी बएको पैसरा उऩय 
सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएकोभा उि अदारतफाट सरुु र्वशेष अदारत काठभाडौंफाट प्रततवादीराई 
सपाइ ददने ठहयी बएको पैसराराई सदय गने गयी तभतत २०७३।५।७ भा बएको पैसरा उऩय 
ऩनुयावरोकनको तनवेदन नगने गयी आमोगफाट तभतत २०७४।१।१२ भा तनणिमसभेत बएको, तत ् सम्फन्धभा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ को तनमभ ३३(२) भा आमोगफाट भदु्दा दामय 
गरयएकोभा त्मस्तो भदु्दाभा प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने ठहय बएभा सो उऩय ऩनुयावेदन नगने वा ऩनुयावरोकनको 
रातग तनवेदन नददने गयी आमोगफाट तनणिम बएभा त्मस्तो अतबमिु वा तनजको तपि फाट याख्खएको फैंक 
ग्मायेण्टी वा जेथा जभानी पुकुवा य धयौटी र्पताि गरयने छ बन्न ेकानूनी व्मवस्था यहेको, सवोच्च अदारतको 
पैसराउऩय ऩनुयावरोकनको तनवेदन नगने गयी आमोगफाट तनणिमसभेत बइसकेको देख्खॊदा अनसुन्धानको 
क्रभभा मस आमोग य आमोगको ऩरानसुाय बतूभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन र्वबागफाट सभेत योक्का याख्खएको 
प्रततवादी य तनजका श्रीभती दीऩा शभािका नाभभा यहेका तनवेदनभा उल्रेख बएफभोख्जभका घयजग्गा सभेत 
योक्का पुकुवा गरयददन आमोगको तभतत २०७४।४।१२ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

१५.२ वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी गरुुप्रसाद ढकार बएको गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
भदु्दाको अनसुन्धानका क्रभभा गरुुप्रसाद ढकारको जग्गा एवॊ फैंक खाताहरू योक्का याखी र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दाएय गरयएकोभा उि अदारतफाट प्रततवादी गरुुप्रसाद ढकाररे आयोर्ऩत कसयुफाट 
सपाइ ऩाउन ेठहय गयी तभतत २०६५।३।१७ भा पैसरा बएको य सो पैसराउऩय वादी नेऩार सयकायको 
तपि फाट सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएकोभा उि अदारतफाट सभेत प्रततवादी गरुुप्रसाद ढकाररे 
आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउन ेठहय गयी र्वशेष अदारतफाट बएको पैसरा नै भनातसव बएको ठहय गयी 
तभतत २०७२।९।६ भा पैसरा बई सोको जानकायी तभतत २०७४।४।९ भा प्राद्ऱ बएकोरे मस 
आमोगफाट अनसुन्धानको क्रभभा योक्का याख्खएका तनवेदकका जग्गा एवॊ फैंक खाताहरू पुकुवा गरयददन 
आमोगको तभतत २०७४।९।२० को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाइएको । 

१५.3 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धानको तपि फाट डा. ल्हायक्मार राभाको नाभभा यहेको सम्ऩख्त्त जपत गयी ऩाउन 
भागदाफी तरई गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको बनी र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गरयएकोभा उि अदारतफाट प्रततवादी डा. ल्हायक्मार राभारे आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ऩाउने ठहय गयी तभतत 2073।7।30 भा पैसरा बई सो पैसराको जानकायी तभतत 
2074।4।2 भा र्वशेष सयकायी वर्कर कामािरम काठभाडौंभा प्राद्ऱ बई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी 
र्वशेष अदारत, काठभाडौंफाट बएको पैसराउऩय ऩनुयावेदन नगने बनी तभतत 2074।5।15 भा 
आमोगफाट तनणिम बएकोरे प्रस्ततु भदु्दाको अनसुन्धानको क्रभभा मस आमोगको तभतत 2073।1।26 च.नॊ. 
2348 य तभतत 2073।1।28 च.नॊ. 2656 को ऩरफाट भारऩोत कामािरम तसन्धऩुाल्चोक य तभतत 
2073।1।26 को च.नॊ. 2347 को ऩरफाट भारऩोत कामािरम चाफर्हरभा ऩराचाय गयी योक्का यहेका 
जग्गाहरू एवॊ तभतत 2073।1।28 च.नॊ.2354 को ऩरिाया तसर्टजन फैंक तरतभटेड कभरादी, एबयेद्श 
फैंक तरतभटेड ठभेर, एबयेद्श फैंक तरतभटेड गोल्पुटाय, स्टाण्डडि चाटिय फैंक तरतभटेड राख्जम्ऩाट, नेऩार 
इन्बेस्टभेन्ट तरतभटेड दयफायभागि य र्हभारमन फैंक तरतभटेड ठभेर काठभाडौं रगामतका फैंकभा यहेका 
खाताहरू एवॊ आमोगको ऩरफाट अनसुन्धानको क्रभभा योक्का यहेका अन्म चर अचर सम्ऩख्त्तहरू तनवेदकको 
भागफभोख्जभ पुकुवा गयी ददन आमोगको तभतत २०७४।९।२० को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी 
ऩठाइएको ।  
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१५.४ बन्साय र्वबागका तनदेशक खेभयाज बट्टयाईसभेतरे गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको कसयुभा 
र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय बएकोभा र्वशेष अदारत काठभाडौंफाट 2066।11।11 भा 
पैसरा हुॉदा प्रततवादी खेभयाज बट्टयाईको हकभा आयोर्ऩत कसयु ठहय बई तफगोको हकभा दाफीबन्दा घटी 
तफगो रु.1,69,74,758।72 राई स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त भानी सोही तफगोफभोख्जभ जरयवाना, १ वषि कैद 
य तफगो जपत हनुे साथै भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 16(2) को सभेत कसयु ठहय गयी सो गये 
फाऩत १ भर्हना कैद य रु.5000।- जरयवानासभेत हनुे ठहय बएकोभा वादी नेऩार सयकायको तपि फाट य 
प्रततवादीहरूको सभेत तपि फाट सवोच्च अदारतभा दोहोयो ऩनुयावेदन ऩयेकोभा सवोच्च अदारतफाट तभतत 
2073।12।1 भा पैसरा हुॉदा र्वशेष अदारतको कसयु ठहय गयेको पैसरा उल्टी गयी सफै 
प्रततवादीहरूराई आयोऩऩर दाफीफाट ऩूणित: सपाइ ददन ेठहय गयी पैसरा बएको, उि पैसरा उऩय भदु्दा 
ऩनुयावरोकन गनि सर्कने आधायहरू सभेत नदेख्खएकोरे अनसुन्धानको क्रभभा योक्का याख्खएको खेभयाज 
बट्टयाई, रता बट्टयाई नाभको जग्गा य फैंक खाताको योक्का अन्म कायणरे योक्का याख्न ुनऩने बए आमोगफाट 
याख्खएको उि योक्का पुकुवा गरयददन बनी आमोगको तभतत २०७५।१।६ को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत 
तनकामभा रेखी ऩठाइएको ।  

१५.५ र्ऩताम्फय ऩोखयेरका नाभभा दताि बएको काठभाडौं ख्जल्रा धाऩासी ग.र्व.स.वडा नॊ. ५ ख्स्थत र्क.नॊ. क्रभश: 
२५८, २५९ को ऺेरपर क्रभश:१७८.८५ वगि तभ. य १७८.३५ वगि तभ. योक्का याख्खएको जग्गा पुकुवा 
गयी ऩाउॉ बन्न े व्महोयाको नेऩार एसफीआई फैंक तर.को ऩर प्राद्ऱ हनु आएको तनवेदनउऩय योक्का पुकुवा 
गने/नगने सम्फन्धभा प्रततवादी र्ऩताम्फयप्रसाद ऩोखयेररे आन्तरयक याजस्व र्वबागको यकभ र्हनातभना भस्मौट 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको भदु्दा सवोच्च अदारतभा आमोगको तपि फाट ऩनुयावेदन ऩयी र्वचायाधीन अवस्थाभा यहेको 
तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ को तनमभ २३ भा भदु्दा अख्न्तभ बएऩतछ 
योक्का पुकुवा हनु सक्ने कानूनी व्मवस्था यहेको हुॉदा आमोगका तपि फाट र्वशेष अदारतको पैसराउऩय 
सम्भातनत सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन ऩयी भदु्दा र्वचायाधीन अवस्थाभा यहेको ख्स्थततभा तनवेदक नेऩार 
एसफीआई फैंक तर.को तनवेदन अनसुाय ऩीताम्फय ऩोखयेरका नाभभा दताि बएको काठभाडौं ख्जल्रा धाऩासी 
ग.र्व.स.वडा नॊ. ५ ख्स्थत र्क.नॊ. क्रभश: २५८, २५९ को ऺेरपर क्रभश: १७८.८५ वगि तभ. य 
१७८.३५ वगि तभ. योक्का याख्खएको जग्गा हार पुकुवा नगने आमोगको तभतत २०७५।२।३ को 
तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत तनकामराई रेखी ऩठाइएको ।   

१५.६ जफस्ऩट इन्टयनसेनर प्रा.तर.का तत्कारीन सॊचारक कृष्ण गोऩार के.सी.सर्हतको नाभभा सॊचारनभा यहेको 
प्राइभ कभतसिमर फैंक फानेद्वय शाखाभा यहेको फैंक खाता आमोगफाट योक्का यहेकोरे पुकुवा गयी ऩाउॉ बन्न े
व्महोयाको जफस्ऩट इन्टयनेसनर प्रा.तर.का सॊचारक अजुिन साऩकोटाको तनवेदनउऩय योक्का पुकुवा गने/नगने 
सम्फन्धभा प्रततवादी ऩीताम्फयप्रसाद ऩोखयेररे आन्तरयक याजस्व र्वबागको यकभ र्हनातभना भस्मौट गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको भदु्दा र्वशेष अदारत काठभाडौंफाट तभतत २०७२।११।२७ भा पैसरा हुॉदा आॊख्शक ठहय 
बएकोभा आमोगको तभतत २०७३।३।१४ को तनणिमानसुाय प्रततवादी कृष्णगोऩार के.सी. सभेतका हकभा 
सम्भातनत सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन ऩयी भदु्दा र्वचायाधीन अवस्थाभा यहेको, प्रस्ततु भदु्दा सवोच्च 
अदारतभा आमोगको तपि फाट ऩनुयावेदन ऩयी र्वचायाधीन अवस्थाभा यहेको ख्स्थततभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ को तनमभ ३३ फभोख्जभ भदु्दाको अख्न्तभ र्कनाया नरागेसम्भ योक्का 
पुकुवा हनु नसक्ने बएकोरे आमोगका तपि फाट र्वशेष अदारतको पैसराउऩय सम्भातनत सवोच्च अदारतभा 
ऩनुयावेदन ऩयी भदु्दा र्वचायाधीन अवस्थाभा यहेको ख्स्थततभा जफस्ऩट इन्टयनेसनर प्रा.तर.को योक्का याख्खएको 
प्राइभ कभतसिमर फैंक फानेद्वय शाखाभा यहेको खाता हार पुकुवा नगने गयी आमोगको तभतत २०७५।२।३ 
को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत तनकामराई रेखी ऩठाइएको ।  

१५.७ सतुनर बट्टसॉग 2067।6।13 भा खरयद गयी तरएको काठभाडौं ख्जल्रा खड्का बरकारी गा.र्व.स. वडा 
नॊ. 5 भा ऩने र्क.नॊ. 146 को 0-7-0 जग्गा आमोगफाट योक्का याख्खएको हुॉदा उि जग्गा पुकुवा गयी 
ऩाउॉ बन्ने चन्ररार कठरयमारे ददएको तनवेदनका सम्फन्धभा, खड्का बरकारी ५/ख सातफक र्क.नॊ. 69 को 
ऩूयै जग्गा व्मख्ि र्वशेषका नाभभा दताि य नाभसायी गनि नतभल्ने हुॉदा भारऩोत ऐन, 2034 को दपा 24(2) 
अनसुाय नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गयी जग्गाधनी प्रभाणऩजुाि तमाय गयी ख्जल्रा प्रशासन कामािरमभा 
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ऩठाइ आमोगराई जानकायी ददन अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 12(ख) 
फभोख्जभ भारऩोत कामािरमराई रेखी ऩठाउने बन्ने तभतत 2069।11।24 भा आमोगफाट तनणिम बएको, 
तनवेदकरे योक्का पुकुवा भाग गयेको हारको र्क.नॊ. 146 को जग्गा सतफकको भूर र्कत्ता नॊ. 69 फाट 
र्कत्ताकाट बई आएको जग्गा देख्खएको, सातफकको भूर र्कत्ता नॊ. 69 नै ऩूयै ऩतॉ जग्गा देख्खई आमोगको 
तभतत 2069।11।24 को तनणिमफभोख्जभ नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनि भारऩोत कामािरमभा तभतत 
2069।12।6 भा रेखी ऩठाइसकेको अवस्था देख्खॉदा आमोगको तभतत २०७५।२।१७ को तनणिमानसुाय 
उि जग्गाको योक्का पुकुवा नगने य उि योक्का बएको जग्गाको र्वषमभा तनवेदक जानकायी तरन आएको 
अवस्थाभा जानकायी ददने । 

१५.८ अख्ततमायको दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको भदु्दाहरूभा अनसुन्धानको क्रभभा मस आमोगफाट योक्का याख्खएको 
र्वतबन्न व्मख्िहरूका नाभभा यहेका घय जग्गासभेत पुकुवा गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको तनवेदनका 
सम्फन्धभा र्वशेष अदारत, काठभाडौंफाट तभतत २०६३।७।१३ भा पैसरा हुॉदा तनवेदक प्रततवादी 
केशवरार शे्रद्ष य नयेन्रयाज बट्टयाईसभेतको हकभा उख्ल्रख्खत भदु्दाहरूभा जनही रु.५,०००।- जरयवाना हनुे 
ठहयी बएको पैसराहरू सभेत उऩय सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएकोभा उि अदारतफाट सरुु र्वशेष 
अदारत काठभाडौंफाट तभतत २०६३।७।१३ भा बएको पैसराहरूराई नै सदय गने गयी तभतत 
२०७३।७।२२ भा बएको पैसराहरू उऩय ऩनुयावरोकनको तनवेदन नगने गयी आमोगफाट तभतत 
२०७४।४।२६ भा तनणिम सभेत बइसकेको य अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ 
को तनमभ ३३(२) भा आमोगफाट भदु्दा दामय गरयएकोभा त्मस्तो भदु्दाभा प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने ठहय बएभा 
सो उऩय ऩनुयावेदन नगने वा ऩनुयावरोकनका रातग तनवेदन नददने गयी आमोगफाट तनणिम बएभा त्मस्तो 
अतबमिु वा तनजको तपि फाट याख्खएको फैंक ग्मायेण्टी वा जेथा जभानी पुकुवा य धयौटी र्पताि गरयनेछ बन्न े
कानूनी व्मवस्था यहेकोरे सवोच्च अदारतको तभतत २०७३।७।२२ भा बएको पैसराहरू उऩय 
ऩनुयावरोकनको तनवेदन नगने गयी आमोगफाट तभतत २०७४।४।२६ भा तनणिमसभेत बएको देख्खएको य 
र्वशेष अदारतफाट बएका पैसराफभोख्जभ तनज तनवेदक प्रततवादीहरूराई रागेको जरयवाना तनज तनवेदकहरूरे 
सफै भदु्दाहरूभा तनवेदकहरूरे तनवेदनसाथ ऩेस गयेका जरयवाना दाख्खरा गयेको नगदी यतसदको 
प्रतततरर्ऩहरूफाट सभेत देख्खॊदा अनसुन्धानको क्रभभा मस आमोगफाट योक्का याख्खएको तनवेदक प्रततवादी 
नयेन्रयाज बट्टयाई य केशवरार शे्रद्षरे तनवेदन व्महोयाभा उल्रेख गयेका घय जग्गाहरू सभेत योक्का पुकुवा 
गरयददने आमोगको तभतत २०७५।२।१७ को तनणिम यहेको ।  

१५.९ हाम्रा फवुा र्वनमकुभाय तसॊहराई आमोगफाट गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको बन्ने सम्फन्धभा 
आमोगफाट अनसुन्धानको क्रभभा हाम्रो नाभभा यहेको घयजग्गा तथा फैंक खाता योक्का याख्खएकोरे योक्का यहेको 
हाम्रो नाभको जग्गा य फैंक खाता पुकुवा गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको र्वभरकुभाय तसॊह य डा. 
आरोककुभाय तसॊहको तनवेदनका सम्फन्धभा तनवेदकहरूको नाभभा यहेका उि योक्का जग्गाभध्मे तनवेदक 
र्वभरकुभाय तसॊहको भहोत्तयी ख्जल्रा भनया गा.र्व.स. वडा नॊ. २ख र्क.नॊ. ३९६ को जग्गा सम्फन्धभा आयोऩ 
ऩरभा केही नफोतरएको, तनवेदकहरूको नाभका उख्ल्रख्खत अन्म र्कत्ता जग्गाहरूको सम्फन्धभा ऩैतरक 
सम्ऩख्त्त बनी आयोऩऩरको कैर्पमतभा खरुाइएकोभा उि जग्गा जपततपि को दाफी यहे बएको नदेख्खएको 
साथै तनवेदकहरूको ऩख्ब्रक डेबरऩभेन्ट फैंकभा यहेको खाताको यकभ के कतत हो सो ऩतन नखरेुको य ती 
खाताको यकभ जपत हनुे बनी आयोऩऩरभा भागदाफी यहेको सभेत नदेख्खएकोरे आमोगको तभतत 
२०७५।२।२१ को तनणिमानसुाय तनवेदकहरूको उि र्क.नॊ. का जग्गाहरू तथा ऩख्ब्रक डेबरऩभेन्ट फैंक 
वीयगॊजका खाताहरू सभेत अन्म कायणरे योक्का याख्नऩुने बएभा फाहेक पुकुवा गनि सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी 
ऩठाइएको ।  

१५.१०र्वगत राभो सभमदेख्ख फाया ख्जल्रा गडवार गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ फस्ने र्वसनुदमार साह तेरीको बतूभसम्फन्धी  
ऐन, २०२१ भा बएको व्मवस्थाफभोख्जभ हदफन्दीसम्फन्धी कायफाही बतूभसधुाय कामािरम, फायाभा र्वचायाधीन 
यही हारसम्भ ऩतन टुॊगो रागेको नदेख्खएकारे जो जे फझु्नऩुने हो फझुी प्रचतरत कानूनफभोख्जभ 
हदफन्दीसम्फन्धी कायफाही र्कनाया गनिका रातग बतूभसधुाय कामािरम, फायाभा रेखी ऩठाउने गयी तनणिम 
बएअनसुाय उि कामािरमभा रेखी ऩठाइएकोभा हारसम्भ ऩतन उि हदफन्दीसम्फन्धी भदु्दा कायफाहीमिु 
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अवस्थाभा यहेको य प्रततवादी याजेन्रप्रसाद साहतेरी बएको ७ नॊ. पाटवायी भदु्दा सवोच्च अदारतभा 
र्वचायाधीन यहेको कायणरे उि भदु्दा पर्छ्यौट हनु नसकेको बन्ने व्महोयाको जवाप बतूभसधुाय कामािरम 
फायाको च.नॊ. २४११ तभतत २०७५।२।२५ को ऩर प्राद्ऱ हनु आएको, वादी बजेुन्रप्रसाद साहतेरी 
प्रततवादी याभऩतत तेरी बएको नाभसायी दताि फदय भदु्दाभा सवोच्च अदारतफाट हदफन्दीको कायफाहीभा योक्का 
यहेको र्ववादको जग्गा प्रततवादीको नाभभा बएको नाभसायी दताि फदय बएकोभा त्मस्तो जग्गा वादीको नाभभा 
सभेत दताि हनु सक्ने हुॉदैन बनी पैसरा बएको, हदफन्दी छानतफन भदु्दा पर्छ्यौट बएका फखत हदतबरभा 
याख्न ऩाउने तबरै ऩने बजेुन्रप्रसाद साह तेरीकी ऩत्नी याभऩततदेवी तेरीको नाभको केही जग्गा बतूभसधुाय 
कामािरम, फायाफाट तभतत २०६८।११।१७ भा आॊख्शक पुकुवा बएको हुॉदा उि जग्गा मस आमोगफाट 
ऩतन पुकुवा गयी ऩाउॉ बन्ने तनवेदन ख्जर्कयका सन्दबिभा हेदाि उि जग्गाहरू आमोगफाट तभतत 
२०७३।१।२३ भा हदफन्दी छानतफन गनि ऩठाउन ेगयी तनणिम हुॉदा सभेत पुकुवा हनु नसकेको देख्खएकोरे 
उि जग्गाहरू हदफन्दीतबर ऩने हनु होइनन ्बन्ने र्वषमभा बतूभसधुाय कामािरम, फायाफाट तनणिम बई नसकेको 
अवस्थाभा मर्कनका साथ बन्न सर्कने ख्स्थतत नदेख्खएकारे आमोगको तनणिम कामािन्वमन बई नसकेको 
रगामतका भदु्दा सवोच्च अदारतभा र्वचायाधीन यर्हयहेको अवस्थाभा तनवेदकहरूरे तनवेदनभा उल्रेख गयेका 
र्कत्ताका जग्गाहरूको योक्का पुकुवा नगने आमोगको तभतत २०७५।३।२८ को तनणिमानसुाय अतबरेखभा 
जनाइएको ।  

२.९  ताभेरी तथा भलु्तफी 
२.९.१ ताभेरी 
आमोगभा ऩनि आएका उजयुीहरूभध्मे आतथिक वषि २०७4/७5 भा देहामका उजयुीहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १० फभोख्जभ ताभेरीभा याख्खएको छ ।  

क्र.सॊ. उजयुीको व्महोया ताभेरी तनणिम तभतत 

1. 
सरािही ख्जल्रा फयहथवा स्रोतकेन्र अन्तगित साभदुार्मक प्राथतभक र्वद्यारम भानऩयु -
९ गोठ, सरािहीको र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ फैद्यनाथ भहतो य 
प्रधानाध्माऩक कृष्णादेवी कुशवाहासभेतरे र्वद्यारमभा अतनमतभतता गयेको । 

2074।4।2 

2. 

कतायका रातग तत्कारीन याजदूत डा. भामाकुभायी शभािरे आफ्नो ऩदीम ऩहुॉचको 
दरुुऩमोग गयी भेनऩावयका ठग दरारहरूसॉग यकभ असरुी एकै ऩटक तेह्र राख 
रुऩैमाॉ कतायफाट नेऩारको आफ्नो खाताभा िान्सपय गयेको शॊकास्ऩद देख्खएकोरे 
तनजको खाता छानतफन गयी कानूनफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2074।4।2 

3. 

वीयेन्रनगय नगयऩातरका, सखेुतका अस्थामी तथा कयायका कभिचायीराई सञ्चमकोष 
तथा तफभा सरु्वधा उऩरब्ध गयाउन े गयी वीयेन्रनगय नगयऩातरका, सखेुतको 
नगयऩरयषद् फाट बएको तनणिम फदय गयी सञ्चमकोष तथा तफभा सरु्वधा फाऩत ऩाएको 
उि यकभ असरु गयी ऩाउॉ । 

2074।4।2 

4. 
ख्जल्रा कञ्चनऩयु,  कृष्णऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ३ ख्स्थत तसर्द्नाथ प्राथतभक र्वद्यारमभा 
र्वतबन्न आतथिक तथा प्रशासतनक कामिहरूभा अतनमतभतता गयेको । 

2074।4।2 

5. 

खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामािरम, फटुवररे जनताराई स्वच्छ ऩानी र्वतयणका रातग 
आ.व. २०५५/०५६ भा रु. ५० राख अनदुान तरएको यकभ अतनमतभतता गयी 
उऩबोिा र्हत प्रततकूर खानेऩानी र्वतयण गयेको, फटुवर उऩभहानगयऩातरका 
वडाहरूभा फोरयङ गदाि जतत गर्हयो हनुऩुने हो सो अनसुाय नबएको रगामतभा 
अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

2074।4।12 
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6. 

कृर्ष तथा वन र्वऻान र्वद्वर्वद्यारम, याभऩयुभा कयायभा यहेका ख्शऺक एवभ ्
प्रशासनतपि का कभिचायीहरूराई र्वशेष आन्तरयक प्रततमोतगताफाट स्थामी गने 
सम्फन्धभा तभतत २०७४ वैशाख ५ गतेको र्वद्वर्वद्यारम सबाको र्वशेष फैठकफाट 
गयेको तनणिम र्वरुर्द् यार्द्सम सतकि ता केन्र भापि त दताि हनु आएको उजयुी । 

2074।4।12 

7. 

ख्जल्रा सनुसयी, भधवुन गा.र्व.स. वडा नॊ. ५ ख्स्थत श्री जनता उच्च भाध्मतभक 
र्वद्यारमका ऩूवि प्रधानाध्माऩक भहेद्वय मादवरे उि र्वद्यारमभा आ.व. २०७०/७१ 
भा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, सनुसयीफाट आएको छारवखृ्त्त फाऩतको यकभ रु. 
३,९९,५३५।- नफाॉडेको, आ.व. २०७०/७१ भा खरयद गरयएका ऩायऩसु्तकभा 
अतनमतभतता बएको, र्वद्याथॉहरूसॉग ऩयीऺा शलु्क उठाएको, शैख्ऺक मोग्मता नऩगुेका 
ख्शऺकराई १०+२ भा अध्ममन अध्माऩन गयाउन ददएको, १ वषि जेर फसी आएका 
ख्शऺक कुभाय र्वभर बगतराई ऩनु् प्रर्क्रमा नऩरु् माई तनमखु्ि ददएको, आ.व. 
०६७/६८ भा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, सनुसयीफाट तनकासा बई आएको छारवखृ्त्त 
फाऩतको यकभ रु. ३,००,२४०।- भध्मे रु. ६८,०००।- भार र्वतयण गयेको, 
आ.व. २०६७/६८ सारभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, सनुसयीफाट मस र्वद्यारमभा 
प्राद्ऱ P.C.F. अनदुान फाऩतको यकभ रु. १,९२,०००।- बन्दा ६६,०००।- फढी 
खचि गयी अतनमतभतता गयेको, आ.व. २०६७/६८ सारभा तत्कारीन तनतभत्त 
प्रधानाध्माऩक भहेद्वय मादवरे +२ तपि को येखदेख गये फाऩत य केही कऺा तरए 
फाऩत भातसक रु. ५,०००।- तरई तरफबन्दा फढी रु. ५,५००।- भातसक तरई 
अतनमतभतता गयेको । 

2074।4।16 

8. 

फाया ख्जल्रा, तनजगढ गा.र्व.स. को जग्गा तफघा २-१०-० होतकुभायी तसजाऩतीका 
नाभभा २०२७ सारभा नाऩ नक्सा बएको जग्गाराई छुट जग्गाको दतािको म्माद 
२०७१।८।२७ भा सर्कएको अवस्था बए ऩतन भारऩोत कामािरम, फायाका प्रभखु 
भारऩोत अतधकृत र्वष्णपु्रसाद ख्घतभयेरे अतनमतभतता गयी तभतत २०७१।९।११ भा 
एकर तनणिम ऩचाि खडा गयी होतकुभायी तसजाऩतीका फर्हनीज्वाइॉ ख्शवफहादयु थाऩाको 
नाभभा छुट दताि नाभसायी गयेको । 

2074।4।16 

9. 

फाया ख्जल्रा छतवा गा.र्व.स. य तससहतनमा गा.र्व.स. का सख्चव याभचन्र प्रसाद 
मादव, फयैतनमाका सख्चव ररनयाभ नेऩारी, फहअुयी य इर्टमाहीका  सख्चव याभानन्द 
भहतो, र्वश्राभऩयुका सख्चव यभेश तसॊह, वतयाका सख्चव द्रारयकाप्रसाद मादवरे  र्वगत 
तीन वषिदेख्ख चऩॉ तनभािणका रातग जनर्प्रम सॊचाय नेऩार, प्रसौनी सॊस्थाका अध्मऺ 
वीयेन्र प्रसाद मादवसॉग सम्झौता गयी प्रत्मेक गा.र्व.स. को रु.तीन राख रुऩैमाॉको 
दयरे सात गा.र्व.स. को तीन वषिभा रु.तरसट्ठी राख रुऩैमाॉभध्मे चऩॉको काभभा 
अनभुातनत रु.दस राखको काभ गयी फाॉकी झठुा तफर, बयऩाई फनाई ऩटक ऩटक 
ऩेश्की तरई/ददई यकभ भ्रद्शाचाय गयी हारसम्भ चऩॉ उऩरब्ध नगयाएको हुॉदा 
कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2074।4।19 

10. 

ख्जल्रा वन कामािरम, फाजयुाका तत्कारीन ख्जल्रा वन अतधकृत दमायाभ ऩौडेररे 
टाटे इराका वन कामािरमको बवन तनभािणभा अतनमतभतता गयेको, उि कामािरमको 
घेयाफाय य छाना तनभािणभा सभेत अतनमतभतता गयेको, जैतनु तेर प्रशोधन कामिको 
यकभ र्हनातभना गयेको, सयुाकी व्मवस्थाऩनको यकभ र्हनातभना गयेको, साभदुार्मक 
वन कामिमोजना र्वऩयीत जतडफटुी तनकासी गयाई आतथिक अतनमतभतता गयेको य 
नक्करी हवाई र्टकट याखी भ्रभण बत्ताको यकभ तरएको । 

2074।4।19 

11. 
सहभतत साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूह फददिमाका अध्मऺ देवसया वरी, कोषाध्मऺ 
जोधयाभ थारु य वन कामािरमका कभिचायीसभेतको तभरोभतोभा वन सभूहको यकभ 
र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

2074।4।26 
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12. 

तत्कारीन ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम धनषुा अन्तगित स्थानीम शासन तथा 
साभदुार्मक र्वकास कामिक्रभ (Local Governance and community Development 

Program, LGCDP) फाट आ.व. ०६६/६७ भा जनकऩयु नगयऩातरका- ९ ख्स्थत 
फाह्रतफघाभा तनभािणाधीन अन्तयािर्द्सम स्तयको शौचारम बवनभा रु. २३ राख खचि 
बइसक्दा ऩतन २५ प्रततशत भार कामि गयी तनतभत्त कामिकायी अतधकृत याजर्कशोय 
प्रसाद साहरे व्माऩक आतथिक चरखेर य र्हनातभना गयेको । 

2074।5।1 

13. 

र्वतबन्न तभततहरूभा उच्च भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषदरे अतनमतभतता गयी छारवखृ्त्तभा 
भनऩयी गयी कोटाबन्दा कैमौं गणुा फढी छारवखृ्त्त र्वतयण गयेको, २०६८ सार बार 
भर्हनाभा र्वतबन्न ऩदका रातग ऩयीऺा तरएकोभा राभो सभमसम्भ ऩतन ऩयीऺापर 
नतनकारेको, ऩरयषदका कभिचायीहरूरे भ्रभण तफर ऩेस गदाि प्रेन तथा होटर फासको 
नक्करी तफर ऩेस गने गयेको, अस्थामी य कयायभा अनावश्मक कभिचायी बनाि गयेको, 
कामािरम सहमोगीराई बरयमाको सभेत काभ गयाउन ेय बरयमा ज्माराको छुटै्ट नक्करी 
तफर फनाउन ेगयेको, रोडसेतडङको फहाना ऩायेय जेनेयेटय य इन्धनको खचि फढाएको, 
प्रभाणऩर छऩाइभा ठूरो भ्रद्शाचाय गयेको, आफ्नै सवायी साधन हुॉदाहुॉदै ऩतन बाडाभा 
सवायी साधन तरएको बनी नक्करी तफर फनाई भ्रद्शाचाय गने गयेको, उऩसख्चव दगुाि 
अमािरराई ऩयीऺा तनमन्रक य एक वषिभार बएका उऩसख्चव याभचन्र ऩाण्डेराई 
ऩायक्रभ भहाशाखाको प्रथभ शे्रणीको ऩदभा कामभ भकुामभ ददइएको, ३ 
भर्हनाअगातड नै कऩी ऩयीऺण बई ऩयीऺापर तनष्कासन गने अख्न्तभ चयणभा ऩगुेको 
फेराभा शाखा अतधकृत नयेन्रप्रसाद ढकार य गोकुर खड्काराई उत्तयऩखु्स्तका 
ऩयीऺण गनिका रातग बनी भातसक १ राखबन्दा फढी खचि गयी काज खटाइएको, 
उ.भा.ख्श.ऩरयषदका सदस्म सख्चव बीभरार गरुुङरे ४ वषिदेख्ख ऩरयषदभा यङ्ग योगन, 

छऩाइ, अनावश्मक दयफन्दी तसजिना तथा ऩदऩूतति, अतनमतभत तरयकारे तफर फनाई 
अतनमतभतता गयेको, उ.भा.ख्श.ऩरयषदभा ICR खरयदभा घोटारा बएको, ऩयीऺा तनमन्रण 
कामािरमका कभिचायीको तभरेभतोभा भनऩयी गयी कुनै भाऩदण्ड र्वऩयीत पजॉ नाभ 
याखेय ११ य १२ को ऩयीऺाभा ऩमिवेऺक फनाइएको । 

2074।5।1 

14. 

नेऩार यार्द्सम भाध्मतभक र्वद्यारम भहवुन, ऩसािका तत्कारीन प्र.अ. चन्रदेव ऩख्ण्डत 
सभेतरे र्वद्यारमभा बवन तनभािण रगामत र्वतबन्न सॊघ सॊस्थाफाट प्रदान बएको 
ल्माऩटऩ, कम्प्मटुय, ऩॊखा, सोराय, सभेतका र्वतबन्न साभग्री र्हनातभना गयेको साथै याहत 
कोटाभा तेजेन्रप्रसाद चौहानको तनमखु्ि तथा अतनमतभत काज सरुवा  
गयेको । 

2074।5।5 

15. 

सनुसयी ख्जल्रा श्रीऩयु, जब्दी -१ भा सञ्चातरत प्राथतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक 
ख्चयञ्जीवी ऩाठकरे उि र्वद्यारमका ख्शऺक अवधनायामण मादव गैय हाख्जय यहेको 
अवतधको तरफ बत्ता र्हनातभना गयेको, शौचारम तनभािणका रातग प्राद्ऱ यकभ तनभािण 
कामि ऩूया नगयी र्हनातभना गयेको । 

2074।5।12 

16. 

ददव्मद्वयी गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ३ क  र्क. नॊ. ७९७ को जग्गाफाट याभेद्वय 
अमािरको र्कत्ता नॊ. १२३४ सभेतको जग्गाभा हार सातफक गदाि तीन आनाबन्दा 
फढी जग्गा घसुाइददए फाऩत याभेद्वय अमािररे भारऩोत अतधकृतराई रु. 
१,५०,०००।- घसु/रयसवत ददएकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ । 
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17. 
काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. ५ को र्कत्ता नॊ. ११९ य ४२ को साविजतनक 
जग्गा सर्वता फतौरासभेतरे आफ्नो नाभभा दताि गयाएको हुॉदा साविजतनक कामभ 
गयी ऩाउॉ । 

2074।5।12 

18. 
सरािही ख्जल्रा रारफन्दी नगयऩातरकाख्स्थत रारफन्दी साझेदायी वन व्मवस्थाऩन 
सभूहका अध्मऺ कर्ऩरप्रसाद ऩौडेररे वन पडानी गयेको, साझेदायी वनको यकभ 

2074।5।15 
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र्हनातभना एवॊ अतनमतभतता गयेको, आवश्मक र्हसाफर्कताफ नयाखी काठ दाउया 
तफक्री र्वतयण गयी अतनमतभतता गयेको, सारका काठ दाउया चोयी तनकासीभा 
तभरेभतो गयेको । 

19. 

काठभाडौं ख्जल्रा, सातफक कऩन गाउॉ ऩ चामत, वडा नम्फय ३(घ), र्कत्ता नम्फय 
90, ऺेरपर 2-9-0-0 जग्गाको र्पल्डफकु य दताि फाॉकी से्रस्ताभा नाभ उल्रेख 
यहेको जग्गाधनी भाधव प्रसादका हकदाय फाहेकका फेसयोकायवारा ऩूणिप्रसाद 
उऩाध्मामरे गैयकानूनी तरयकाफाट नक् करी कागजातहरू फनाइि सम्फख्न्धत 
कभिचायीहरूराइि प्ररोबनभा ऩायी उि जग्गाको भोही सभेत पयक व्मख्ि कामभ 
गयी आफ्नो नाभभा तनणिम गयाइि, आफ्नो नाभभा नाभसायी गये गयाएको । 

2074।5।26 

20. 
ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, यौतहटरे आ.व. 069।70 भा औषधी खरयदभा 
अतनमतभतता गयी सयकायी यकभको र्हनातभना गयेको । 

2074।6।2 

21. 

ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, डडेल्धयुाफाट आ.व. ०६९।०७० य आ.व. ०७०।०७१ 
भा साविजतनक खरयद ऐन तथा तनमभावरी र्वऩयीत औषधी खरयद बएको,  हर 
बाडाको यकभभा अतनमतभतता गयेको तथा स्वास्थ्मसम्फन्धी र्वतबन्न कामिक्रभको रातग 
तनकासा बएको यकभभा अतनमतभतता बएको, तस.अ.हे.व. कवीन्र र्वद्श य रेखाऩार 
टोरप्रसाद ऩोख्ररेरे स्वास्थ्म ख्शऺा कामिक्रभ सॊचारन तथा औषधी खरयद नै नगयी 
नक्करी तफर बऩािइ फनाई अतनमतभतता गयेको । 

2074।6।2 

22. 
तानसेन नगयऩातरका, तानसेन, ऩाल्ऩाको फसऩाकि देख्ख तभसन अस्ऩतारसम्भको 
भोटयफाटो तनभािण गदाि प्रातनङ/तडजाइन र्वऩयीत तनभािण गयी अतनमतभतता  
गयेको । 

2074।6।2 

23. 

सरािही ख्जल्राका र्वतबन्न स्थानभा शैख्ऺक सर, २०६४ ऩतछ खरेुका केही 
र्वद्यारमहरू ख्शऺा ऐन, तथा तनमभावरीरे तोकेका भाऩदण्ड ऩूया नबएका, नक्साङ्कन 
फेगय खरेुका तथा झठुा शैख्ऺक तथ्माङ्क रगामतका कागजातहरू ऩेस गयी यकभ 
तनकासा रगी र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺरे 
सयकायी यकभको दरुुऩमोग गयेको । 

2074।6।9 

24. 

आ.व. 067/068 देख्ख आ.व. 070/071 सम्भ यौतहट ख्जल्राको रक्ष्भीऩयु 
फेरर्वछवा गा.र्व.स. भा सयकायी, अधिसयकायी अनदुान यकभ तथा साभाख्जक सयुऺा 
बत्ता, स्थानीम ऩूवािधाय र्वकास तनभािणको यकभ दरुुऩमोग बई भ्रष् टाचाय य 
अतनमतभतता गयेको । 

2074।6।26 

25. 

ख्जल्रा झाऩा दभक नगयऩातरकाका कामिकायी अतधकृत मवुयाज दाहाररे र्वकासका 
रातग आएको फजेटफाट फन्ने हयेक ठेक्काऩट्टाभा घसु नतरई कुनै काभ नै नगने, दभक 
फजायको सडक भभित गदाि ठेकेदायसॉग १० राख रुऩैमाॉ तरएको, नक्करी तफर य 
बयऩाइ ऩेस गयी कामािरमका साभान खरयदभा र्हनातभना गने गयेको, भ्मटुावय 
तनभािणको क्रभभा कतभसन फाऩत ५० राख रुऩैमाॉ फझेुका रगामतका कामिहरू 
गयेको । 

2074।7।13 

26. 

ख्जल्रा सरािही सातफक वेरवा जब्दी वाडि नॊ. 2 फस्ने याभ छतफरा साहको छोया 
सयेुन्र साहरे 2067 सारदेख्ख नक्करी अध्माऩन अनभुततऩर ऩेस गयी श्री तसर्द्कारी 
उच्च भा.र्व. तेह्रथभुभा अध्माऩनयत यहेकोरे छानतफन गयी तनजराई आवश्मक 
कानूनी कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2074।7।13 

27. 
नायामण नगयऩातरका, दैरेखका तत्कारीन कामिकायी अतधकृत गगनफहादयु र्व.क.रे 
र्वतबन्न आमोजना तथा फारुणमन्र खरयदभा भ्रद्शाचाय गयेकोरे कायफाही गयी ऩाॉउ । 

2074।7।16 

28. 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, फाजयुा य ऻानोदम भाध्मतभक र्वद्यारम याजतोरी फाजयुाका 
ख्शऺक धनरार ऩाध्मामसभेतको तभरोभतोभा ख्शऺक देवयाज ऩाध्माम य ख्शऺक 

2074।7।16 
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र्वजमयाज ऩाध्मामराई आतथिक वषि २०५७/०५८ देख्ख २०६०/०६१ सम्भको 
तरफ बत्ता बनी १५ वषिऩतछ बिुानी ददएको । 

29. 

ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम सोरखुमु्वभुा कामियत ख्जल्रा जनस्वास्थ्म अतधकृत 
केदाययाज ऩयाजरुीरे आ.व. २०६८/०६९ भा र्वतबन्न कामिक्रभ सञ्चारन तथा 
कामािरमका रातग औषधी रगामतका साभान खरयद गदाि र्वतनमोख्जत फजेट र्हनातभना 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

2074।7।23 

30. 

२०७२ सारको बकूम्ऩफाट ऺतत बएको श्री र्वऻान प्रबा तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम, 
इकुडोर, रतरतऩयुको बवन ऩनु: तनभािणका रातग जाऩानी दाता एवॊ सॊस्थाफाट करयफ 
३५ राख फयाफयको नगद तथा वस्तगुत सहमोग प्रदान गरयएकोभा उि सहमोग 
सम्फख्न्धत र्वद्यारमभा खचि नगयी प्रधानाध्माऩक सभेतको तभरेभतोभा भ्मारी फोतडिङ 
स्कुर नाभको तनजी स्कुर फनाउन खचि गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 
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31. 

ताया एमयरे तरजभा तरएय सॊचारन गदै आएको नेऩार वामसेुवा तनगभको डोल्ऩाभा 
दघुिटनाग्रस्त 9N-ABQ जहाज भभित सॊबाय गनि नसर्कने बई नेऩार वामसेुवा तनगभरे 
नेऩार नागरयक उड्डमन प्रतधकयणभा दताि खायेजी (तडयख्जस्िेसन) गयेको बए ताऩतन 
ताया एमयराइन्सराई कवाडीको भूल्मभा फेचेय ऩयुानै कर साइनभा उडाउन अनभुतत 
ददएको तथा तरजभा ददने प्रर्क्रमाभा नै नेऩार वामसेुवा तनगभफाट कुनै र्वऻाऩन नगयी 
टेण्डय प्रर्क्रमाभा तभरेभतो गयेय ठूरो यकभ घसु खाई/खवुाई सयकायी सम्ऩख्त्त ताया 
एमयराइन्सराई फझुाउन ेकाभ बएको । 

2074।7।27 

32. 
ऩसाि ख्जल्रा, हरयहयऩयु र्वताि गा.र्व.स.का तत्कारीन सख्चव प्रभेकुभाय ऩख्ण्डतरे 
गा.र्व.स.को र्वतबन्न शीषिकको यकभ र्हनातभना गयेको । 

2074।8।7 

33. 

रखु्म्फनी र्वकास कोषका वनस्ऩतत शाखा प्रभखु शब्वीय अहभद खाॉन सभेतरे काठ 
तफक्रीका रातग टेण्डय हुॉदा ठेकेदायफाट यकभ तरएको, अर्पसका कभिचायीराई आफ्नो 
खेतीऩातीका रातग काभभा रगाएको, ज्मारादायी कभिचायी तनमखु्ि गयी उनीहरूराई 
आधा ज्मारा यकभ ददई आधा आपूरे खाने गयेको, कामािरमफाट तेरको कुऩन तरई 
तनजी ट्याक्टयभा प्रमोग गयेको । 

2074।8।7 

34. 

ख्जल्रा तनहुॉ, खैयेनीटाय फजायभा ऩथृ्वी याजभागिको दामाॉफामाॉ सडक र्वस्ताय गने, 
Service Track Road फनाउन ेकाभका रातग तडतबजन सडक कामािरम दभौरीरे 
आ.व.069/70 भा सरुु गयेका काभहरू अधयुो यहेको, कारोऩरे जस्तो काभ हताय 
हतायभा गदाि गणुस्तयहीन बएको, इख्न्जतनमय य ठेकेदायरे तभरेभतो गयी अतनमतभतता 
गयेको । 

2074।8।7 

35. 

ख्जल्रा खेरकुद र्वकास सतभतत, प्मूठानभा कामियत सहामक प्रख्शऺक तभतत 
२०७०।०६।०८ भा ऩारयश्रतभक रु.१०,९९७।४२,  तभतत २०७०।०६।२२ भा 
र्कते दस्तखत गयी २३, ५५६।३२ तनकासा गयी खाएको य तभतत 
२०७०।११।१४ भा काख्त्तक, ऩौष य भाघभा र्कते दस्तखत गयी ११,८१७।- 
तनकासा गयी तरई खाई भासेको हुॉदा ख्जल्रा खेरकुद र्वकास सतभतत, प्मूठानका 
अध्मऺ नभयाज अतधकायी य कामािरम प्रभखु ददनेश ऩोखयेररे र्कते ऩेयोर फनाएको 
हनुसक्ने सम्बावना बएको । 

2074।8।19 

36. 

तसयहा ख्जल्राख्स्थत श्री प्राथतभक र्वद्यारम ऩटना-५, सोदठआइनका प्रधानाध्माऩक 
ख्शवनायामण मादवरे २०६३ सारदेख्ख २०७१ सारसम्भको छारवखृ्त्त र्वतयण 
यकभ, र्ऩ.तस.एप. सेरयीभा प्राद्ऱ अनदुान यकभ, शौचारम तनभािण य कऺाकोठा 
भभितको रातग तनकासा बएको यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

2074।8।19 

37. 
ख्जल्रा फाया ऩटेवाि गाउॉ र्वकास सतभततभा कामियत गाउॉ र्वकास सतभततका सख्चव 
ऩतुनतप्रसाद जमसवारराई फाया ख्जल्रा कचोवाि गाउॉ र्वकास सतभतत य टेढाकट्टी गाउॉ 

2074।8।19 
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र्वकास सतभततको सभेत थऩ काभकाज गनि ख्जम्भेवायी ददएकोभा टेढाकट्टी गाउॉ 
र्वकास सतभततको थऩ ख्जम्भेवायी तरई काभ काज गनि इन्काय गयेको य ख्चठ्ठी सभेत 
नफझेुको अवस्थाभा उि कामािरमभा कामियत कामािरम सहामक याजेश कुभाय 
मादवरे तनज ऩतुनतप्रसाद जमसवारको नाभभा फैंक खाता खोरी यकभ र्हनातभना 
गयेको य र्कते सहीछाऩ गयेय नागरयकता तसपारयससभेत गयेको। 

38. 
ख्जल्रा डोल्ऩाख्स्थत सयस्वती उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम दनैु डोल्ऩाभा र्वद्यारमको 
र्वऻान बवन तनभािण गदाि तडजाइन र्वऩयीत कामि गयेको । 

2074।8।19 

39. 

बोजऩयु ख्जल्रा, ऩौवादङुभा गाउॉऩातरका वडा नॊ. 3, च्रादग्र े(सातफकको च्मादग्र ेगाउॉ 
र्वकास सतभतत) भा यहेको श्री ऩञ्चकन्मा भाध्मतभक र्वद्यारम, च्मादग्रकेा ऩूवि र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ र्कयण याईरे र्वद्यारमको ऩक्की चायकोठे बवन 
तनभािणका रातग ख्शऺा भन्रारमफाट प्राद्ऱ बएको रु. 24,00,000।-, र्वद्यारमको 
कोषफाट रु.9,00,000।- अन्म दाताहरूफाट प्राद्ऱ रु. 7,00,000।- गयी जम्भा 
यकभ रु.40,00,000।- भा बवन तनभािण कामि ऩूया गयी र्वद्यारमराई 2071 
असाय भसान्तभा हस्तान्तयण गने गयी तभतत 2070।12।18 गते सम्झौता 
बएकोभा रु.13,00,000।- ऩेश्की तरई 10 भर्हना तफततसक्दा ऩतन बवन तनभािण 
सरुु नगयेको हुॉदा र्वद्यारम बवन तनभािणको यकभ र्हनातभना गयेको । 

2074।8।26 

40. 

ख्जल्रा अघािखाॉची, बगवती गा.र्व.स., वडा नॊ. 9 ख्स्थत तनभािणाधीन तरफ्ट खानेऩानी 
आमोजना उऩबोिा सतभततका अध्मऺ ततरक ऩाण्डेरे नक्करी तफर बयऩाई फनाई 
मोजनाको यकभ आपूरे खाने, तफरभा एउटा रेखी कभ गणुस्तयको साभान मोजनाभा 
प्रमोग गने य मोजनाको रातग आएका साभग्री आपूखसुी तफक्री गयी व्माऩक 
अतनमतभतता गयेको, सतभतत गठनभा सभेत बेरा नफोराई र्कते हस्ताऺय फनाई 
उऩबोिासभेत नबएको व्मख्िराई सतभततभा याखी कामि गयेको । 

2074।8।26 

41. 

ऩशऩुतत ऺेर र्वकास कोषभा यकभीहरूको ऩद कामभ गयी स्थामी गनि य अस्थामी 
यकभीहरूराई स्थामीभा रैजान तभतत २०७२।३।१८ भा तनणिम गयी 
ऩूणिकारीनराई स्थामी गयेको य सेवा कयायभा काभ गरययहेका नवयाज ख्घतभये बन्ने 
व्मख्िराई र्वना तनणिम ठाडो ऩर ददई आॊख्शकभा रगी ऩदस्थाऩन गयेको । 

2074।8।26 

42. 

ऩूवि-ऩख्द्ळभ याजभागि अन्तगित फटुवरको ततनाउ नदीको ऩक्की ऩरुभा सडक र्वबागरे 
ठेक्का ददएकोभा भाऩदण्ड र्वऩयीत र्ऩच गयेको हुॉदा र्ऩच गयेको 15 ददन ऩतन नऩगु्दै 
उख्प्कएको य ऩरु भभित आमोजनाको रातग छुटमाइएको सयकायी यकभ र्हनातभना 
गयेकोरे ठेकेदायराई छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2074।8।26 

43. 
भध्मभस्मािददी जरर्वद्यतु केन्रफाट कुरेखानी तेस्रो जरर्वद्यतु आमोजनाभा साभग्री 
ऩठाउॉदा अतनमतभतता गयेको । 

2074।8।26 

44. 

स्थानीम र्वकास प्रख्शऺण प्रततद्षान, जावराखेर, रतरतऩयुरे तभतत २०७१।५।२ भा 
फहउुद्देश्मीम बवन तनभािणका रातग फोरऩर आह्वान गयेकोभा Criteria ऩूया गयी 
सफैबन्दा कभ कफोर गने यतफना/जम्फदुीऩ कन्स्िक्सन जे. बी. राई टेण्डय नददई 
भ्मारी कन्स्िक्सनराई ददने तनणिम गयेको, सो फाट नेऩार सयकायराई कयोडौं 
नोक्सान हनुे देख्खएको हुॉदा उि तनणिम फदय गयी ऩाउॉ । 

2074।8।26 

45. 

मातामात व्मवस्था कामािरम सवायीचारक अनभुततऩर गण्डकी, ऩोखयारे २०७२ 
सारभा सवायी साधनको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा िामर ददन ेप्रमोजनका रातग सवायी 
साधन उऩरब्ध गयाउने बनी खोतरएको टेण्डयभा उल्रेख बएफभोख्जभ नबई 
सनयाइज र्प्र टेस्ट सेन्टयका सञ्चारकहरू, केही भततमायहरू साथै ये तथा मभाहा 
भोटयसाइकरको रय-कख्न्डसनवारा रगामतको आतथिक प्ररोबनभा ऩयी तनमतफस 
एउटै कम्ऩनीका भोटयसाइकर तथा स्कुटय प्रमोग गरयएको । 

२०७४।९।३ 
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46. 

ख्जल्रा धनषुा, फसर्हमा-८ भा यहेको गोगरप्रसाद उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम फसर्हमा- 
8 धनषुाका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका ऩूवि अध्मऺ उऩेन्र सहनी य प्र.अ. 
ददनेशकुभाय ठाकुयरे अतनमतभत तरयकारे कभिचायी तनमखु्ि गयेको, ख्जल्रा ख्शऺा 
कामािरम, धनषुाफाट प्राद्ऱ रु. 24,00,000।- भ्रद्शाचाय गयेको, भभित सम्बाय, 

शौचारम तनभािण, खानेऩानी व्मवस्था तभराउन, र्वद्यारमको नमाॉ बवन फनाउॉदा रु. 
40,00,000।- भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७४।९।३ 

47. 

सरािही ख्जल्राख्स्थत श्री प्राथतभक र्वद्यारम, सातफक हतथऔर गा.र्व.स. वडा नॊ. ५, 

हार फरया नगयऩातरका, वडा नॊ. २, सरािहीका प्रधानाध्माऩक नागेन्रप्रसाद तसॊहरे सो 
र्वद्यारमराई आ.व. २०६७/०६८ भा बवन तनभािण शीषिकभा प्राद्ऱ बएको यकभ 
र्हनातभना गयेको । 

२०७४।९।6 

48. 

ख्जल्रा कर्ऩरवस्त,ु फाॉसखोय गा.र्व.स. का गा.र्व.स. सख्चव धतनयाभ चौधयीरे आ. व. 
२०७१/०७२ भा र्िज गनुिऩने यकभ रु. ८,३५,०००।- र्िज नगयी भनोभानी 
ढॊगरे खचि गयी र्हनातभना गयेको, गाउॉ ऩरयषदको नाभभा रु. ६०,०००।-खचि 
गयेको। 

२०७४।९।6 

49. 
सडक र्वस्ताय आमोजनारे देशबरय तथा काठभाडौं उऩत्मकाभा र्वस्ताय गयेका 
सडकहरू गणुस्तयहीन यहेको य ठेकेदायसॉगको तभरेभतोभा रागत अनभुान फढाई 
खचिको वरृ्र्द् गयेको । 

२०७४।९।13 

50. 

दाङ ख्जल्रा सातफक हरवाय गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ३, ४, ५ य ७ (हार 
तरुसीऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. १६ य १७) को यानीघाट र्वद्यतु सहकायी सॊस्थाको 
कामिऺ ेरभा र्वद्यतुीकयण गनिका रातग सहकायी सॊस्थाको अध्मऺ य कोषाध्मऺ 
रगामतका व्मख्िरे गाउॉभा र्वद्यतु ताय, ऩोर ल्माइददन्छौं बनी रु. १०००।- देख्ख 
रु.५०००।- सम्भ प्रत्मेक घयफाट उठाई काभै नसर्कएको र्वद्यतुीकयणसम्फन्धी 
काभराई सर्कएको बनी अध्मऺ य कोषाध्मऺको तभरोभतोभा ठेकेदायराई तसपारयस 
ददएको । 

२०७४।९।13 

51. 

कृर्ष र्वकास फैंक तरतभटेड याभशाहऩथ काठभाडौंफाट ओभ प्रकाश ऩाण्डे रगामतका 
व्मख्िहरू सॊरग्न यहेको याभ जानकी हेल्थ पाउण्डेशन प्रा. तर. जनकऩयु ९ धनषुा य 
एक्जोर्टक रयसोटि एण्ड वाटय र्कङडभ प्रा. तर ऩीडा २ घाटफेसी धाददङरे झठुा 
र्ववयणको आधायभा फैंकका कभिचायीहरूसभेतको तभरेभतोभा कजाि तरई दरुुऩमोग 
गयेकोरे गैयकानूनी कजाि छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७४।९।20 

52. 

एन.आई.तड.तस. क्मार्ऩटर भाकेट्स तरतभटेडरे याजकुभायी ऩनु सॊचारक यहेको ऩोखया -
११ पूरफायीख्स्थत होटर स्तऩुा प्रा. तर. राई रु. २ कयोड कजाि प्रवाह गदाि तधतोको 
फढी भूल्माॊकन गयी सॊस्था डफुाउन े गरत तनणिम गयेकोरे आवश्मक छानतफन गयी 
भ्रद्शाचायीहरूराई तनरम्फन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७४।९।20 

53. 
ख्जल्रा फैतडी, सातफक चौखाभ गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ ख्स्थत सतनगाड ऩेख्ल्िक सेट 
मोजनाको कुरो भभितका रातग र्वतनमोख्जत यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७४।९।20 

54. 

ऩशऩुतत बण्डायेश् वय धातभिक सेवा सतभततका अध्मऺ यभेश भहजिनरे का.ख्ज., 
का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ४ य ७ अन्तगित कारोऩरुदेख्ख याजधानी ऩेिोर ऩम्ऩसम्भ 
र्वतबन् न तनभािण कामिका रातग धोतफखोरा कोयीडोय सधुाय आमोजनासॉग सम्झौता गयी 
काभै नगयी नक् करी प्रततवेदन ऩेस गनि रगाई सयकायी यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

२०७४।1०।3 

55. 
ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, दाच ुिराभा कामियत ऺमकुद्ष सहामक दीऩेन्र जोशी य हेल्थ 
अतसस्टेन्ट बऩेुन्र चौधयीरे ऩयीऺणकार नसर्कॉ दै काठभाडौभा B.P.H. अध्ममन गयी 
दोहोयो हाख्जय गयेको । 

२०७४।1०।3 
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56. 
काठभाडौं र्वद्वर्वद्यारम, धतुरखेर, काभ्रदे्राया सन ्२०१६ भा सॊचातरत स्नातकोत्तय 
(MD/MS/MDS) तहको प्रवेश ऩयीऺा सॊचारनको क्रभभा प्रद्लऩर खरयद तफक्री तथा 
आतथिक रेनदेन बएको । 

२०७४।1०।3 

57. 
ख्शवयाज अस्ऩतार फहादयुगॊज, कर्ऩरवस्तभुा कामियत रेखाऩार, ना.स.ु रगामतका 
कभिचायीहरूको तभरेभतोभा तफना टेण्डय कतभसन खाई औषधी खरयद गयेको । 

२०७४।1०।3 

58. 

फाजयुा ख्जल्रा भानाकोट गा.र्व.स., वडा नॊ.-२ भा यहेको चौडगताडी तसॊचाइ कुरो 
तनभािणका रातग आ.व. २०७०/०७१ भा व्मवस्था बएको फजेटभा कामािरमका 
कभिचायी य उऩबोिा सतभततका नक्करी अध्मऺसभेतरे अतनमतभतता गयेको य फाजयुा 
ख्जल्रा भानाकोट गा.र्व.स., वडा नॊ.-८ भा यहेको थायखोरा रघ ु जरर्वद्यतु ्
ऩरयमोजना दोस्रोभा गरयफी तनवायण कोषको आतथिक सहमोगभा अऩगु साभग्री खरयदका 
रातग रु.२७,००,०००।- फजेटको व्मवस्था बई काभ सॊचारन गरयएकोभा उि 
मोजनाको र्वस्ततृ र्हसाफ गदाि रु.११, ००, ०००।- उऩबोिा सतभततका अध्मऺ 
शॊकय योकामा सभेतरे अतनमतभतता गयेको । 

२०७४।1०।3 

59. 
नेऩार खानेऩानी सॊस्थानका सॊचारक सतभततका सदस्म कृष्णबर अमािररे भ्रभण 
गनुिऩने स्थानभा भ्रभण नै नगयी ऩटक ऩटक गयी ८ वटा नक्करी हवाईजहाज र्टकट 
ऩेस गयी दैतनक भ्रभण बत्ता बिुानी तरई भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७४।1०।3 

60. 

नेऩार प्रहयीको बगौडा ग्रऩुको सॊरग्नताभा तत्कारीन बतूभसधुाय भन्री, सख्चव य 
बौततक ऩूवािधाय सहकायी सख्चवराई जनही ५० राख रुऩैमाॉ ददएय ठूरा ठूरा 
आद्वासन फाॉडेय फर धम्की सभेत प्रमोग गयी कुनै हारतभा ऩतन ऐन तनमभानसुाय 
र्पताि गनि नतभल्ने काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. १० तसट नॊ. ११८७-०२, 

र्कत्ता नॊ. ३५१, ऺेरपर ०-१४-१-३ बएको जग्गाको भूल्म ५ कयोड जाने 
बएऩतछ ऩैसाको फरभा र्पताि गनि रातगएको । 

२०७४।1०।3 

61. 

ख्जल्रा सनुसयी अभडवुा गा.र्व.स. वडा नॊ. १ तनवासी याजायाभ यामको छोया मवुयाज 
यामरे आपू धानकु जनजातत हुॉ बनी गा.र्व.स. अभडवुा, ख्जल्रा प्रशासन कामािरम 
सनुसयी य आददफासी जनजातत उत्थान यार्द्सम प्रततद्षानफाट जनजाती हो बनी प्रभाख्णत 
गयाई र्व.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म र्वऻान प्रततद्षान धयानभा जनजातत कोटाभा अध्ममन 
गयेको य तनजको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर य नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरभा 
तनजको थय याम भार उल्रेख बएको कहीॊ कतै धानकु उल्रेख नबएको साथै 
आददफासी जनजातत उत्थान यार्द्सम प्रततद्षान ऐन २०५८ को दपा २ को खण्ड (क) 
सॉग सम्फख्न्धत अनसूुचीको जनजाततको सूचीभा याम थय कहीॊ उल्रेख नबएको 
अवस्थाभा तनजरे जनजाततको कोटाभा बनाि बई अध्ममन गयेको । 

२०७४।1०।3 

62. 

ख्जल्रा फाॉकेख्स्थत जन ऻानज्मोती भाध्मतभक र्वद्यारम कोहरऩयुको सॊसद र्वकास 
कोषको यकभफाट र्वद्यारम बवनको छत भभित कामि गदाि इख्स्टभेट तथा भूल्माॊकन 
र्वऩयीत डण्डी नयाखी ढरान गयेको य प्रध्मानाध्माऩक तेजप्रसाद अतधकायीरे 
र्वद्यारमको यकभ भनऩयी र्हसाफरे खचि गने गयेको । 

२०७४।1०।3 

63. 
ख्जल्रा जनस्वास्थ्म कामािरम, रूऩन्देहीभा कामियत कभिचायीहरूरे सरु्वधाका रातग 
भ्रभण आदेश स्वीकृत गयाई फार्हय कतै नगई कामािरमभा फसी दैतनक भ्रभण बत्ता 
खाई अतनमतभतता गयेको । 

२०७४।1०।11 

64. 

तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम तथा काठभाडौं र्वद्वर्वद्यारमफाट सम्फन्धन प्राद्ऱ गयी तनजी 
ऺेरफाट सञ्चातरत भेतडकर करेजहरूरे बनाि प्रर्क्रमा नऩरु् माई नेऩार भेतडकर 
काउख्न्सरका ऩदातधकायीहरू सभेतसॉग तभरेभतो गयी MBBS भा र्वद्याथॉहरू बनाि 
तरॉदा तोर्कएबन्दा फढी ट्युसन र्प तरई तथा करेजहरूको तसट सॊतमा तनधाियण गदाि 
प्ररोबनभा ऩयी/ऩायी आतथिक अतनमतभतता गयेको । 

२०७४।1०।11 
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65. 

२०६६ सारदेख्ख नेसनर िेतडङ तरतभटेड, फण्डेड वेमय हाउस, याभशाहऩथका 
कामािरम प्रभखु बयतफहादयु फस्नेत, ऐ.ऐ. कूटनीततक तफक्री कऺ प्रभखु तफना 
प्माकुयेर सभेतरे तभरेभतो गयी र्वदेशी कूटनीततक तनमोगका कूटनीततक सरु्वधा वा 
भहसरु सरु्वधा ददनऩुने तनकाम, ऩदातधकायी वा व्मख्िराई नेऩार सयकाय, ऩययाद्स 
भन्रारमको तसपारयसभा तोर्कएफभोख्जभ कूटनीततक सरु्वधा वा भहसरु सरु्वधा 
ददनऩुने ऩदातधकायीराई ड्युटी र्ि सऩफाट सरु्वधाभा उऩरब्ध गयाउने भददयाजन्म 
ऩदाथिको तफक्री र्वतयणभा स्वीकृत कोटाबन्दा फढी नक्करी तफर फनाई, बन्साय 
भहसरु, अन्त्शलु्क, भ्माट य ने.िे.तर.फाट छुट सभेत ददई याजस्व छरी गयी 
र्वदेशीहरूको नाभभा भददयाजन्म ऩदाथि तफक्री र्वतयण गयी नेऩार सयकायराई वार्षिक 
रु. ६०,००,०००।- हातन नोक्सानी ऩरु् माई फण्डेड वेमय हाउस य ड्युटी र्ि सऩका 
कभिचायीहरूरे पाइदा उठाएको । 

२०७४।1०।11 

66. 

गठुी सॊस्थान ऐन, २०३३ य गठुी सॊस्थानसॉग सम्फख्न्धत अन्म र्वतनमभहरूभा बएको 
व्मवस्था र्वऩयीत गठुी सॊस्थान सॊचारक सतभततका ऩदातधकायीहरूरे आपू अनकूुर 
तनदेख्शका फनाई र्वतबन्न सरु्वधाका नाभभा भातसक राखौं यकभ तरई भ्रद्शाचाय गयेको 
य नेऩार आॉखा अस्ऩतारफाट र्पताि बएको तरऩयेुद्वयख्स्थत बवनको भभितसम्बायको 
नाभभा साविजतनक खरयद ऐन र्वऩयीत कोटेसनको आधायभा करयफ ४० राख खचि 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७४।1०।11 

67. 
नेऩारफाट भरेतसमा जान े काभदायहरूराई र्वचौतरमा कम्ऩनी तब.एर.एन. नेऩार 
प्रा.तर.रे अनतधकृत रूऩभा नेऩारी काभदाय रगामत ऩमिटकराई आतथिक बाय 
ऩरु् माउने गयी शलु्क तरइयहेको । 

२०७४।1०।11 

68. 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम भहोत्तयीका तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी याभवृऺ  साह 
य रेखाऩार नन्दकुभाय झारे अतनमतभतता य भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको । 

२०७४।1०।11 

69. 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम कारीकोटफाट र्वतयण गरयने ददवा खाजा तथा दतरत 
छारवखृ्त्त यकभ दरुुऩमोग गयेको य भर्हरा शौचारम तथा र्वद्यारम बवन तनभािणभा 
तनकासा बए अनसुायको यकभ बवन तनभािणभा खचि नगयेको । 

२०७४।1०।15 

70. 

ख्जल्रा वन कामािरम, नवरऩयासी अन्तगित कावासोती नगयऩातरकाख्स्थत ज्मोततकुञ्ज 
साभदुार्मक वन रगामत ख्जल्राका र्वतबन्न स्थानभा बएको तायफाय तथा वृऺ योऩणको 
एउटै अवस्थाभा ऩतन पयक-पयक इख्स्टभेट तमाय गने गयेको तथा इख्स्टभेटबन्दा 
पयक तरयकारे काभ गयी अतनमतभतता गयेको । 

२०७४।1०।15 

71. 

नेऩारका भेतडकर करेजहरू आवश्मक ऩूवािधाय तफना नै सॊचारन बएको, गणुस्तय 
एकदभै न्मून यहेको, अध्माऩक तथा र्वद्याथॉहरू सभेत बायतीम भूरका नक्करी हनु े
गयेको रगामत भेतडकर काउख्न्सरको तभरेभतोभा भेतडकर करेजहरूरे अतनमतभतता 
गयेको । 

२०७४।1०।15 

72. 
मतुनबसिर करेज अप भेतडकर साइन्स बैयहवा य नेसनर भेतडकर करेज 
वीयगन्जरे MD य MS ऩढ्नका रातग आउने र्वद्याथॉहरूफाट नेऩार सयकायरे 
तोकेको शलु्क यकभबन्दा फढी यकभ तरएको । 

२०७४।1०।15 

73. 

काठभाडौं ख्जल्रा धाऩासी गा.र्व.स. ख्स्थत र्क.नॊ. २९२ य १३३ को ऺेरपर 
७०७।०१ य १५९.३७ वगितभटय जग्गाभा फनेको घय टहया बिऩयु फस्ने र्वनोद 
फस्नेत य फैंकका कभिचायीको तभरोभतोभा कभ भूल्माॊकन गयाई तफना जानकायी 
तरराभ तफक्री गनि खोजेको । 

२०७४।1०।22 

74. 
काठभाडौं उऩत्मका र्वकास प्रातधकयणरे काठभाडौं उऩत्मकाभा र्वस्ताय सडकहरू 
गणुस्तयहीन यहेको य सडक र्वस्ताय गदाि काल्ऩतनक उऩबोिा सतभतत गठन गयी 

२०७४।1०।22 
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काभै नगयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

75. 

काठभाडौं उऩत्मका खानेऩानी तरतभटेडभा अतधकृत (तह ७) ऩदभा कामियत याभचन्र 
ढकाररे र्वऻाऩन नॊ. ९/७३/७४ ऩद सहामक प्रफन्धक (तह ८) प्रशासन सेवा, 
रेखा सभूहभा फढुवा हनुका रातग ऩेस गयेको तातरभको प्रभाणऩर नक्करी बएकोरे 
छानतफन गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७४।1०।22 

76. 
अघािखाॉची ख्जल्राको ठाडा गा.र्व.स. अन्तगित ऩने गॊगाखोरा तसॊचाइ आमोजनाभा 
वषैर्ऩच्छे राखौं यकभ आएको य कागजी काभ गयी उऩबोिा सतभततरे यकभ 
खाएकोरे सो को छानतफन गयी उख्चत सजाम गयी ऩाउॉ । 

२०७४।11।14 

77. 

व्मावसार्मक तथा सीऩ र्वकास तातरभ केन्र बैंसेऩाटी रतरतऩयुका कामिकायी 
तनदेशक नायामण प्रसाद काफ्रेरे वल्डितरॊक टेख्क्नकर िेतनङ इख्न्स्टच्मटु प्रा. तर. 
का सॊचारक ठाकुय सवेुदीसॉग भोटो यकभ तरई एच.आई.बी. सॊक्रतभत फर्हगिभनभा 
ऩयेका भर्हराहरूराई आमभूरक य सीऩभूरक तातरभका रातग मस ऺेरभा काभै 
नगये ताऩतन पजॉ य नक्करी कागजातहरूका आधायभा वल्डितरॊक टेख्क्नकर िेतनङ 
इख्न्स्टच्मटुराई छनौट गयेको । 

२०७४।11।14 

78. 

अनौऩचारयक ख्शऺा केन्र, सानोदठभी, बिऩयुरे आ.व. ०७०/०७१ भा प्रचाय 
साभग्री, र्वकास साभग्री य प्रसायण, साऺयता अतबमानको प्रचाय प्रसाय, अध्ममन 
अनसुन्धान रगामत वैकख्ल्ऩक साऺयता तथा स्रोत साभग्री र्वकास कामिभा प्रचतरत 
आतथिक तथा साविजतनक खरयद ऐन तनमभावरी र्वऩयीत कामि गयी अतनमतभतता 
गयेको । 

२०७४।11।14 

79. 
नेऩार एमय राइन्स कऩोयेसनरे Y12 E Model  य MA60 Model  जहाज खरयदभा 
अतनमतभतता बएको । 

२०७४।11।25 

80. 

ख्जल्रा अघािखाॉचीख्स्थत तसभराऩानी गा.र्व.स को छेडा बन्न े स्थानभा यहेको र्वद्यतु 
िान्सपभियदेख्ख ऩावया र्वक्रभ हुॉदै तोयीफायीसम्भ हाइटेन्सन र्वद्यतु राइन र्वस्ताय गने 
कामिभा र्वद्यतु उऩबोिा सतभततका अध्मऺ प्रभेफहादयु सारु, तनभािण व्मवसामी य वन 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺहरूको सभेत तभरेभतोभा सम्झौता अनसुायको कामि नगयी 
गणुस्तयहीन काभ बएको ।  

२०७४।11।25 

81. 
सागयुी गाउॉफेसी साभदुार्मक वन उऩबोिा सतभतत फेल्टाय फसाह नगयऩातरका, 
भातडवास, उदमऩयुका अध्मऺ याजकुभाय याईसभेतरे वन जॊगरको काठ य बवन 
तनभािण रगामत र्वतबन्न शीषिकको यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७४।11।25 

82. 

बिऩयु ख्जल्रा, कटुञ्ज ेगा.र्व.स. वडा नॊ. 2(क) र्क.नॊ. 80 ऺे.प. 0-12-2-0 
को जग्गा भारऩोत कामािरम, बिऩयुका कभिचायीहरू सभेतको तभरेभोतोभा कटुञ्ज े
फस्ने याभफहादयु थाऩाका नाभभा दूर्षत दताि गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय 
गयेकारे छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७४।11।25 

83. 
कृर्ष र्वकास कामािरम, सद्ऱयीरे आ.व. ०७०/०७१ भा र्वतबन्न आतथिक अतनमतभतता 
गयेको य एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामिक्रभ अन्तगितको यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७४।12।1 

84. 

घघुयुकोट भा.र्व. अछाभका प्र.अ. बिफहादयु खड्कारे र्वद्यारमको रु. 
२,०४,०००।- यकभ र्हनातभना गयेको तत्कारीन र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका 
अध्मऺ शॊकय बरुको कामिकारभा तनज प्र.अ. बिफहादयु खड्कारे रु. 
३८,८६९।- यकभ र्हनातभना गयेको साथै ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम अछाभफाट 
उऩरब्ध गयाइएको छारवखृ्त्त यकभ र्वद्यारमका छारछाराहरूराई र्वतयण नगयेको य 
र्वद्याथॉहरूरे आपैं रे ऩसु्तक खरयद गदाि सभेत र्वद्याथॉराई ऩसु्तक खरयद फाऩतको 
यकभ उऩरब्ध नगयाएको रगामतका र्वषमभा तनजरे करयफ रु. ५,००,०००।- 
बन्दा फढी यकभ र्हनातभना गयी घघुयुकोट भा.र्व. अछाभराई प्रत्मऺ हातन नोक्सानी 

२०७४।12।1 
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ऩरु् माएको । 

85. 
सद्ऱयी ख्जल्रा रौतनमा ततराठी स्रोतकेन्र अन्तगित यार्द्सम प्राथतभक र्वद्यारम बेल्ही 
र्वषहरयमा - ७, सद्ऱयीका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩक 
सभेतरे र्वद्यारमभा अतनमतभतता गयेको । 

२०७४।12।1 

86. 
सातफक ब्रम्हऩयु गा.र्व.स., सद्ऱयीका तत्कारीन सख्चव रुन्दीरार मादवरे आ.व. 
067।068 य 068।069 को साभाख्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण गदाि नागरयकता 
नम्फय अदरफदर गयी अतनमतभतता गयेको । 

२०७४।12।01 

87. 
तत्कारीन ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, यौतहट, अन्तगित ऩथया फधुयाभ 
गा.र्व.स. भा अनदुान यकभ तथा साभाख्जक सयुऺा बत्ता र्हनातभना बएको । 

२०७४।12।1 

88. 
ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम धनषुाफाट गाउॉ र्वकास सतभततको कामािरम तगर्द्ा 
वडा नॊ. 9 तीनकोरयमा चोकभा प्रसूतत गहृ तनभािण गदाि अतनमतभतता  
बएको । 

२०७४।12।1 

89. 

स्थानीम र्वकास भन्रारम, ख्जल्रा र्वकास सतभतत, ऩवित अन्तगित ए.तड.तफ. रगामतका 
दात ृसॊस्थाहरूको सहमोगभा सॊचातरत ग्राभीण ऩनु:तनभािण तथा ऩनु:स्थाऩना आमोजना 
अन्तगित सॊचातरत ४ वटा सडकहरू दोर्वल्रा-परेवास, कुश्भा-दरुुिङ, कार्कि नेटा-
रङुख ु य ख्चसाऩानी हवुास सडकहरूको ठेक्काऩट्टाभा तभरोभतो बएको य तनभािणको 
गणुस्तय न्मून यहेको, फामो-इख्न्जतनमरयङका रातग र्वतनमोख्जत रु.८० राखको काभै 
नबएको । 

२०७४।12।8 

90. 

फददिमा ख्जल्रा ठाकुयफाफा नगयऩातरका वडा नॊ. ३ फगनाहख्स्थत श्री चयेु भाध्मतभक 
र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक याजेशकुभाय मादवरे आ. फ. ०६८/०६९ को 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा चयेु क्माम्ऩसफाट रु. १२,४०,७४७।- ऩाउनऩुने बनी 
उल्रेख बएको यकभ ऩतछल्रो आ.व.को रेखाऩयीऺणभा उल्रेख नगयी यकभको 
र्हनातभना गयेको, आ.व. ०६८/०६९, ०६९/०७० य ०७०/०७१ को ऩयीऺा खचि 
अस्वाबार्वक बएको, र्वद्यारम हातातबर यहेको ११ वटा सटयको बाडा चयेु 
क्माम्ऩसरे असरुउऩय गयी र्वद्यारमराई हातन नोक्सानी गयेको, फेरुज ु यकभ र्पताि 
नगयेको, चयेु क्माम्ऩसरे चयेु र्वद्यारमको जग्गाभा स्थामी प्रकृततको सॊयचना तनभािण 
गयेको, रेखाऩयीऺण शलु्क अस्वाबार्वक देख्खएको य र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७४।12।8 

91. 

जमु्रा ख्जल्राख्स्थत कनकासनु्दयी गा.र्व.स अन्तगित 4 (चाय) वटा खानेऩानी 
आमोजनाहरू ओखयऩाटा, हाटतसॊजा, साउवाडा य रेकऩोय (टॊगेनी), साभदुार्मक खानेऩानी 
तथा सय-सपाइ उऩ-आमोजनाहरूको काभ नै ऩूया नगयी प्रार्वतधक केदाय थाऩा य 
आमोजनाका अध्मऺहरू सभेतको तभरेभतोभा भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता गयेको । 

२०७४।12।8 

92. 

ख्जल्रा वन कामािरम कन्चनऩयु अन्तगित सेक्टय वन कामािरम वाणी कन्चनऩयुका 
स.व.अ. ददरीऩकुभाय मादवरे वन अततक्रभण तनमन्रण नसियी तनभािण तथा 
व्मवस्थाऩन य तफरुवा उत्ऩादन रगामत कामिक्रभभा नक्करी तफर बऩािइ फनाएको,  
इॉट्टा बट्टाफाट यकभ उठाउन ेगयेको,  साभदुार्मक वनफाट यकभ उठाउन ेगयेको । 

२०७४।12।16 

93. 

ख्जल्रा फाजयुा अवख्स्थत फतडभातरका भख्न्दय व्मवस्थाऩनका रातग र्वतनमोख्जत 
यकभभा अतनमतभतता बएको साथै ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम फाजयुाफाट 
सॊचारन बएका फतडभातरका भख्न्दयदेख्ख कैराशभाडौंसम्भको तसॊढी तनभािण सभेतका 
कामिभा अतनमतभतता तथा र्हनातभना गयेको । 

२०७४।12।16 

94. 
२०७२ सारको बकूम्ऩऩीतडतका रातग स्वदेशी तथा र्वदेशी भरुकुका र्वतबन्न 
कामािरम, सॊस्था तथा व्मख्िहरूफाट प्राद्ऱ खाद्य, गैयखाद्य तथा नगद र्वतयण, 

बण्डायणको आम्दानी य खचिको र्ववयण नयाखेको । 
२०७४।12।16 
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95. 

ख्जल्रा सखेुत तफजौया गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ ख्स्थत श्री ग्वाड ग्वाडे साभदुार्मक वन 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺ श्री दत्तफहादयु गरुुङरे उि साभदुार्मक वनको यार्द्सम 
वाख्णज्म फैंक सखेुतभा यहेको खाताफाट आपूखसुी यकभ तनकारी रु. 
१,५०,०००।- सभेत दरुुऩमोग गयेको य फैंक खाता ऩायदशॉ नबएको, गैय 
सदस्मको नाभभा सतभततको खाता सॊचारन गयी रु. तीन राखबन्दा फढी र्हनातभना 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७४।12।16 

96. 

नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयणरे आ.व. ०६७।६८ भा ठेकेदाय JK (Group) Holding Co. 

Ltd., China फाट खरयद गयेका र्वतयण िान्सपभियहरूभा Copper winding हनुऩुनेभा 
सो को सट्टा Aluminum winding बएका िान्सपभियहरू खरयद गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
। 

२०७४।12।16 

97. 

सातफक वीयग ज उऩभहानगयऩातरका, ऩसािभा कामियत सातौं तहका अतधकृत 
सन्तफहादयु फस्नेत सभेतरे तनमभ र्वऩयीत आठौं तह (उऩसख्चव) सयह सरु्वधा 
तरएको एवॊ सोही नगयऩातरकाको याजस्व शाखाभा कामियत यहॉदा अतधकृत 
सन्तफहादयु फस्नेतरे याजस्व यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७5।1।6 

98. 

नवरऩयासी ख्जल्रा सनुवर नगयऩातरका वडा नॊ. ७ फस्न े भनोज र्वक्रभ र्वद्शरे 
२०६४ सार बारभा स्मादजाफाट जायी बएको स्थामी अध्माऩन अनभुततऩरको नक्करी 
प्रभाणऩर फनाई तरई नवरऩयासी  ख्जल्रा सनुवर नगयऩातरका वडा नॊ. ७ अन्तगित 
ज्मोतत उच्च भा.र्व. भा अध्माऩन गयी आएकोरे छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७5।1।6 

99. 
तसन्धऩुाल्चोक ख्जल्रा, चौतायाख्स्थत ख्जल्रा अस्ऩतार बवन तनभािण गदाि कभ 
गणुस्तयको तनभािण गयेको कायण सो बवनभा ऺतत ऩगुेको । 

२०७5।1।13 

100. 

ख्जल्रा सल्मान छरेद्वयी गाउॉऩातरका वडा नॊ.-६ (सातफक छामाऺेर गाउॉ र्वकास 
सतभतत-१) भा यहेको शॊखभूर ग्राभीण साभदुार्मक र्वद्यतुीकयण तथा र्वतयण 
साभदुार्मक सॊस्थारे साभदुार्मक र्वद्यतुीकयणका नाभभा कोवािङ ख्झम्ऩे गा.र्व.स.रे 
ददएको फजेट यकभ रु.१०,००,०००।- र्वद्यतुीकयणको काभै नगयी र्हनातभना 
गयेको। 

२०७5।1।13 

101. 

सातफक घोयेटा गा.र्व.स., वडा नॊ. १, सखेुत, ख्स्थत याम्री साभदुार्मक वन उऩबोिा 
सभूहका तत्कारीन अध्मऺ प्रभेफहादयु खरीरे सभूहको कोषको रु. २,१९,९००।-  
सभूहको वन हेयारकुो तरफ बत्ता तथा सभूह सञ्चारनको फहानाभा सभूहको 
खाताफाट यकभ तनकारी र्हनातभना गयेको । 

२०७5।2।3 

102. 
गोयखकारी यफय उद्योग तरतभटेडका का.भ.ु भहाप्रफन्धक ददनेश कुभाय फडतौरा 
रगामतका ऩदातधकायीहरूरे उद्योगभा कच्चा ऩदाथि खरयदभा अतनमतभतता  
गयेको । 

२०७5।2।3 

103. 

यार्द्सम सतकि ता केन्रभापि त दताि बएको याद्सऩतत चयेु सॊयऺण कामिक्रभ सॊचारनको 
क्रभभा फाया य धनषुा ख्जल्राभा आ.व. २०६९/७० भा कभिचायी काज/सरुवा गदाि 
घसु रयसवत तरई तनमभ र्वऩयीत गने गयेको एवभ ्फजेट खचि गदाि अतनमतभत तवयरे 
गये गयाएको । 

२०७5।2।3 

104. 
याद्सबि नेऩारी सभेतको उजयुीरे वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी धधुय ऩासवान सभेत  
बएको अनसूुची सच्माई भोहीहक कामभ गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।2।3 

105. 

२०२२ सारभा सत्मरार भडुवयीरे दताि गयाएय छाडेको फाया ख्जल्रा सातफक 
भनहवाि-३ हार हयैमा-१ भा यहेको एक तफघाबन्दा फढी जग्गा झोया काण्डका 
ऩीतडत हेभफहादयु काकी रगामतरे २०३५ सारदेख्ख जोतबोग गदै आएकोभा सो 
जग्गा २०६८ सार जेठ २४ गते याभाश्रम करवायरे गा.र्व.स सख्चव सीतायाभ 
चौयतसमा सभेतको तभरेभतोभा आफ्नो नाभभा दताि गयाएको । 

२०७5।2।3 
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106. 

ख्जल्रा ऩसाि, गम्हरयमा गा.र्व.स.का गा.र्व.स. सख्चव जमनायामण प्रसाद फयैरे 
भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेउऩय गा.र्व.स. वासीरे आमोगको हेटौंडाख्स्थत कामािरमभा 
उजयुी गयेकोभा तनजराई तनरम्फन गयी तनज उऩय र्वशेष अदारतभा भदु्दा दताि बए 
ऩतन तनजरे भ्रद्शाचाय गयेको बन्दा अत्मन्त कभ यकभ धयौटी याखी तायेखभा फसेको 
हुॉदा ऩनु: र्वऩऺीरे गयेको भ्रद्शाचायको र्ववयण खरुाई ऩठाएकोरे भ्रद्शाचाय गनेराई 
अतधकतभ दण्ड सजाम कैद गयी ऩाउॉ । 

२०७5।2।7 

107. 
फददिमा ख्जल्राको ऩाताबाय गाउॉ र्वकास सतभततका सख्चव ठाकुय प्रसाद चौधयी 
सभेतरे गा.र्व.स. को आन्तरयक आम य साभाख्जक सयुऺा बत्ता सभेतभा नक्करी तफर 
बयऩाई तथा सहीछाऩ रगाई यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७5।2।7 

108. 

तसॊचाइ र्वबाग अन्तगितको ऩूवािञ्चर तसॊचाइ र्वकास सव-तडतबजन कामािरम नॊ.-४ 
तसयाहारे चन्द अमोध्माऩयुभा तनभािण बइयहेको भैनावती तसॊचाइ आमोजनाको 
प्रार्वतधक ऩयीऺण गने क्रभभा भतुम Structural बागहरूभा गरयएको Concreting  भा 
Honey Combing देख्खएको य प्रार्वतधक ऩयीऺकरे ती Defect राई "demolish the 

poor joint and remake again" बनी उल्रेख गयेको तय साभान्म तरयकारे Defect हरू 
सच्माइएको तथा मसयी साभान्म तरयकारे सच्माइएको RCC Structure रे Intended 

Strength नददने बएकोरे Design period (साभान्मतमा RCC Structure को Design 

period ५० वषि) बयी ती Structure को Proper Functioning नहनु े हुॉदा उि 
आमोजनाभा सॊरग्न ऩदातधकायीराई तनमभानसुाय कायफाही गनि यार्द्सम सतकि ता 
केन्रफाट अनयुोध बई आएको उजयुी । 

२०७5।2।7 

109. 

ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम यसवुाभा कामियत नायामणप्रसाद ऩौडेर सभेतरे आ.व. 
२०७०।०७१ भा यार्द्सम स्वास्थ्म ख्शऺा सूचना तथा तातरभभा रु. ३३ राख 
र्वतनमोख्जत बएकोभा तातरभ तथा र्वतबन्न कामिक्रभहरू गदै नगयी तस.अ.हे.व. 
नायामण प्रसाद ऩौडेररे ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम अन्तगित यहेका अस्ऩतार, स्वास्थ्म 
चौकी, उऩ स्वास्थ्म चौकीहरूराई दताि शलु्क फाऩत प्रदान गरयन े अनदुान यकभ 
रगामत दोहोयो दैतनक भ्रभण बत्ता सभेत तरएय आतथिक अतनमतभतता  
गयेको । 

२०७5।2।7 

110. 

वैदेख्शक योजगाय र्वबागफाट 30 वषिबन्दा कभ उभेयका भर्हराहरूराई अतनमतभत 
तरयकारे साउदी अयफ, कुवेत, कताय य दफुईभा योजगायीका रातग श्रभ स्वीकृतत 
प्रदान गयी अतनमतभतता गयेको, त्मस्तै वैदेख्शक योजगाय र्वबाग य म्मानऩावय 
कम्ऩनीको तभरेभतोभा रेवनानको नक्करी तबसा फनाएय तसता याई य अतभता 
राभाराई दवुईभा घयेर ुकाभदायभा ऩरु् माएको । 

२०७5।2।17 

111. 
काठभाडौँ ख्जल्रा, सातफक धाऩासी गा.र्व.स. वडा नॊ. 7 ख्स्थत नभनुा टोर सधुाय 
सतभततको गेट अगातड फनेको कारोऩरे सडक गणुस्तयहीन फनेको । 

२०७5।2।17 

112. 
सरािही ख्जल्रा, सातफक रौकट गा.र्व.स.का सख्चव भोहन यामरे 2065 सारभा 
ख्ज.र्व.स.फाट प्राद्ऱ अनदुान यकभ खाइभासी र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।2।17 

113. 
वातावयण सॊयऺण तथा र्वकास भञ्च ताप्रेजङुका चन्र प्रकाश बट्टयाईरे ख्जल्रा 
र्वकास सतभततका कभिचायी सभेतको सॊरग्नताभा र्वतबन्न कामिक्रभभा अतनमतभतता 
गयेको । 

२०७5।2।17 

114. 
तत्कारीन बगवानऩयु गा.र्व.स.का (हार रखु्म्फनी साॊस्कृततक नगयऩातरका) गा.र्व.स. 
सख्चवरे साविजतनक जग्गा नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने तनमतरे 
व्मख्िका नाभभा तसपारयस गरयददएको । 

२०७5।2।21 

115. 
काभ्रऩेराञ्चोक ख्जल्रा चौफास गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ ख्स्थत धायाऩानी र्हरे साभदुार्मक 
वन उऩबोिा सभूहका तत्कारीन अध्मऺ इन्रफहादयु ताभाङरे ऩदभा फहार यहॉदा 

२०७5।2।21 
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ऩदको दरुुऩमोग गयी यकभ र्हनातभना गयेको । 

116. 
ख्जल्रा खेरकुद र्वकास सतभतत, योल्ऩाका जगफहादयु नेऩारीरे खेरकुदका रातग प्राद्ऱ 
बएको यकभ खेरकुद कामिक्रभभा खचि नगयी अन्मर खचि गयी अतनमतभतता गयेको 
। 

२०७5।2।21 

117. 

रूऩन्देही ख्जल्रा, सातफक गोनाहा गा.र्व.स. वडा नॊ ४ ख्स्थत, उभयर्वन खताव 
भदयसाका अध्मऺ, अराउदद्दन जोल्हारे आ.व. ०६६/०६७ देख्ख ०७०/०७१ 
सम्भको ख्ज.ख्श.का., ख्ज.र्व.स. य गा.र्व.स सभेतवाट तनकासा बएको यकभ कुनै ऩतन 
काभ नगयी अतनमतभतता गयेको । 

२०७5।2।21 

118. 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम नवरऩयासी अन्तगित श्री वसन्त उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम 
फासा नवरऩयासीभा र्वद्यारम बवन तनभािण गदाि तथा ख्शऺक तनमखु्िभा अतनमतभतता 
गयेको । 

२०७5।2।21 

119. 
ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, ऩवित अन्तगितका स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा ऩठाएको 
तन-शलु्क केही औषतध कभ गणुस्तयको यहेको, गाउॉभा नऩगु्दै कुर्हन ेगयेको, 
म्माद सर्कएको बएको बनी गोयखाऩर यार्द्सम दैतनकभा प्रकाख्शत उजयुी । 

२०७5।2।21 

120. 

ख्जल्रा फददिमा भगयागढी गा.र्व.स.वडा नॊ.६ अन्तगित सॊचातरत बानबुि भाध्मतभक 
र्वद्यारमका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक सञ्जमकुभाय झा २०६६ सारभा सरुवा बई 
गए ऩद्ळात सूमिफहादयु जी.सी. प्रधानाध्माऩक बई काभ गदै आउनबुएकोभा उि 
र्वद्यारमभा २०६५ सारदेख्खको सम्ऩूणि र्हसाफ र्कताफ जनाउने कागजहरू यहेको 
दयाज नखोतरएको हारसम्भ फयफझुायथ नबएको, र्वद्यारमको हातातबर यहेको 
स्कुरको ऩरयतधतबर यहेका काठहरू र्हनातभना बएको, स्कुरको जग्गा करयफ २ 
तफघाभा रगाइएको धान, गहुॉको र्हसाफ र्कताफ नबएको हुॉदा सोको कायफाहीका रातग 
सभम सभमभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम फददिमाभा जानकायी गयाउॉदासभेत कुनै ऩहर 
नबएको । 

२०७5।2।21 

121. 

नेऩार प्रहयी अस्ऩतार भहायाजगञ्ज काठभाडौंफाट आ.व.०७२।०७३ (२०७२ भाघ 
१ गतेदेख्ख २०७३ ऩौष भसान्त सम्भ) का रातग तफयाभी यासन आऩूततिसम्फन्धी 
फोरऩर आह्वान बई दताि बएका ९ वटा फोरऩर खोरवुा हुॉदा सफैबन्दा कभ दय येट 
कफोर गने र्कयण सप्रामसिको ग्मास फाहेकको दययेट रु. १६०।१२ ऩैसाराई 
फढाई ऩाना ऩरयवतिन गयी सॊशोधन गयी रु. १७५।५२ ऩैसाको सूचना प्रकाख्शत 
ठेक्का सॊचारन गने स्वीकृतत ददइएको। 

२०७5।2।25 

122. 

तभतत २०७०।९।१८ गते ख्जल्रा सरािही भानऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. १ ख्स्थत श्री 
सयस्वती साभदुार्मक प्राथतभक र्वद्यारमसभेतको स्थरगत अनगुभनका क्रभभा सो 
र्वद्यारम सञ्चारनभा नयहेको, बवन तनभािणका रातग रु.३,००,०००।- तनकासा 
बएको बए ताऩतन ऩूवािधाय नबएको । 

२०७5।2।25 

123. 
बकुृटीभण्डऩभा यहेको नेऩार यार्द्सम जातीम सॊग्रहारमका अध्मऺ फभकुभायी फढुा य 
कोषाध्मऺ सन्तफहादयु चेऩाङ तभरेय चेक तनकारी राख राख र्हनातभना गयेको । 

२०७5।2।25 

124. 

नेऩार प्रहयीका प्रहयी वरयद्ष उऩयीऺक (एस.एस.ऩी.) यर्वयाज शे्रद्षरे आफ्ना सवायी 
चारक सोर्वतफहादयु काकी तथा बायतीम नागरयक र्वनोद सोनी सभेतको तभरेभतोभा 
र्वतबन्न देशको र्वदेशी भरुा अवैध कायोफाय गने कामिभा सॊरग्न  
बएको । 

२०७5।2।25 

125. 

फहृत्तय जनकऩयु ऺेर र्वकास ऩरयषद् जनकऩयुको मारी तनवास बवनको छत भभित 
तथा यॊगयोगन य तनभािण कामि गदाि ऩरयषद्को अध्मऺको स्वीकृतत तरई कामािरम 
प्रभखुरे तसरफन्दी दयबाउफाट गनुिऩनेभा तत्कारीन तनदेशक उभेशकुभाय मादवरे 
अख्ततमायको दरुुऩमोग गयी ठूरो मोजना तथा कामिक्रभसभेतराई कोटेसनभा ददने 

२०७5।2।25 
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कामि गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

126. 
डोटी ख्जल्रा अन्तगित खद्ऱड ऩमिटन र्वकास सतभतत तसरगढी डोटीका कामिकायी 
तनदेशक सभेतरे खानेऩानी आऩूततिका रातग तनकासा बएको यकभ काभै नगयी नक्करी 
तफर याखी यकभ तनकारी अतनमतभतता गयेको । 

२०७5।2।31 

127. 
यौतहट ख्जल्राको सातफक खेसयर्हमा गार्वस (हार भाधवनायामण गाउॉऩातरका वडा 
नॊ. २) का तत्कारीन तनतभत्त गार्वस सख्चव (कामािरम सहामक, या.ऩ.अनॊ, दद्रतीम) 
भनोज झारे गार्वसभा प्राद्ऱ अनदुान यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७5।2।31 

128. 

श्री ३ चन्र भाध्मतभक र्वद्यारम करैमा, फायाका प्राचामि सयेुन्र ऩाण्डेमरे र्वद्यारमको 
चाय कोठे बवन, छारा शौचारम य ब्रक सेड बवन तनभािण गदाि कभसर साभग्री 
प्रमोग गयी अतनमतभतता गयेको, र्वद्यारमभा र्वऻान प्रमोगशारा य कम्प्मटुय खरयद 
फाऩतको यकभफाट सो कामि नगयी यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।2।31 

129. 
नेऩार आउने अन्तयािर्द्सम जहाजहरूराई बतूभस्थ सेवा (Ground Handling) शलु्क 
तरॊदा कसैराई फढी य कसैराई घटी यकभ असरु गयी अतनमतभतता गयेको । 

२०७5।2।31 

130. 

ख्जल्रा सखेुत सातफक फार्वमाचौय गा.र्व.स. वडा नॊ.१ ख्स्थत कारढुङ्गी साभदुार्मक 
वन उऩबोिा सभूहका अध्मऺ चक्रफहादयु तसॊह य सख्चव भन सनुायरे साभदुार्मक 
वन उऩबोिा सभूहको वाख्णज्म फैंक सखेुतभा यहेको खाता नॊ. ९९६७ फाट ऩटक 
ऩटक गयी अन्दाजी रु. ९,००,०००।- तरई र्वतबन्न व्मख्िहरूराई यकभ र्वतयण 
गयेको नक्करी बयऩाई तमाय गयी यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७5।3।7 

131. 
जरेद्वय नगयऩातरकाको कामािरम, भहोत्तयीरे ऩशवुधशारा बवन तनभािण तथा 
फरुणसय ऩोखयी ठेक्काभा रगाउॉदा अतनमतभतता एवॊ भ्रद्शाचाय बएको । 

२०७5।3।7 

132. 

BDS कामिक्रभ सभेत सञ्चारन गनि नसकी असपर बएको People’s Dental College 

& Hospital Pvt. Ltd., नमाॉ फजाय काठभाडौंराई भाऩदण्डर्वऩयीत तोर्कएको ऩूवािधाय 
ऩतन नबएको अवस्थाभा ख्शऺा भन्रारम, भेतडकर काउख्न्सर य तरबवुन 
र्वद्वर्वद्यारमका उच्च ऩदातधकायीहरूको तभरेभतोभा MBBS कामिक्रभ सञ्चारनका 
रातग LOI सभेत ददइसकेको । 

२०७5।3।7 

133. 

भहोत्तयी ख्जल्राख्स्थत सातफक नभनुा गा.र्व.स. गौशाराभा कृर्ष फजाय सॊचारन एवॊ 
व्मवस्थाऩनका रातग फजाय सेड तनभािण, शौचारम र्वस्ताय य अन्म सरु्वधा तनभािण 
कामिका रातग ख्जल्रा कृर्ष र्वकास कामािरम, भहोत्तयी य कृर्ष उऩज फजाय ऩूवािधाय 
तनभािण उऩबोिा सतभतत, गौशाराफीच कफतुरमतनाभा बई काभ थारनी बएकोभा 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺ वीयेन्रकुभाय साह य कोषाध्मऺ र्पयन भण्डररे 
उऩबोिा सतभततको तनणिमतफना नै जथाबावी रगत ख्स्टभेट र्वऩयीत बिुानी कामि 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।3।14 

134. 
तरबवुन र्वद्वर्वद्यारम, कृर्ष तथा ऩश ु र्वऻान अध्ममन सॊस्थान याभऩयु, ख्चतवनका 
तत्कारीन क्माम्ऩस प्रभखु प्रा.डा. ईद्वयीप्रसाद ढकार य यख्जद्शाय प्रा.डा. बीभयाज 
अतधकायीरे आतथिक भ्रद्शाचाय य प्रशासतनक अतनमतभतता गयेको । 

२०७5।3।21 

135. 

दगु्ध र्वकास सॊस्थान अन्तगित दगु्ध र्वतयण आमोजना जनकऩयुका तसतनमय 
टेख्क्नकर अर्पसय भहेन्र मादव य हेटौंडा दगु्ध र्वतयण अमोजनाका वरयद्ष खजाञ्ची 
सहामक उर्द्व र्वक्रभ देवकोटारे दगु्धजन्म ऩदाथि तफक्रीफाट प्राद्ऱ यकभ सभमभा 
दाख्खरा नगयी र्हनातभना गयेको । 

२०७5।3।21 

136. 
नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, र्वयाटनगय र्वतयण केन्रभा र्वद्यतु तभटय जडान, रयतडङ य 
ठाउॉसायीभा अतनमतभतता गयेको तथा िान्सपभिय रगामतका साभानहरूको भभित 
गयेको बनी नक्करी तफर ऩेस गयी सयकायी यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७5।3।21 
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137. 
कातरका थोदङु जे.बी.(ठेक्का नॊ. CAAN/AED/RCP/Asphalt Concrete/070-

071/01) रे याभेछाऩ ख्जल्राख्स्थत भन्थरी र्वभानस्थरको धावन भागि गणुस्तयहीन 
साभग्री प्रमोग गयी तनभािण गयी अतनमतभतता गयेको । 

२०७5।3।21 

138. 

ख्जल्रा नवरऩयासी गठुी प्रसौनी गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ भा यहेको खेर भैदान ताफाय 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺ अतनर याजबय सभेतरे तनभािण कामिको रातग ख्जल्रा 
खेरकुद ऩरयषद् नवरऩयासीफाट रु. ५,००,०००।-  तरएको सो यकभ दरुुऩमोग 
गयी इख्स्टभेट अनसुायको कुनै ऩतन काभ नगयी पजॉ तफर बौचय ऩेस गयेको । 

२०७5।3।21 

139. 
तभतत 2074।10।2 गतेका ददन ऩासऩोटि नॊ. 07305144 की ऩतरस्था 
शाक्मरे वैदेख्शक योजगायका रातग वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, काठभाडौं कामािरम, 

ताहाचरफाट अनतधकृत रूऩभा श्रभ स्वीकृतत तरएको। 
२०७5।3।28 

140. 

फाराज ुऔद्योतगक ऺेरतबर सॊचातरत नेऩार व्मािी कम्ऩनीको नाभभा यहेको बवन 
रगामतका सम्ऩख्त्त तरराभ तफक्री गनुिऩनेभा नगयी तसधै सॊचारक सतभततफाट 
फहभुतका आधायभा तनणिम गयी कख्न्टनेन्टर प्रा.तर. राई तफक्री गयी सयकायी 
सम्ऩख्त्त र्हनातभना गयेको । 

२०७5।3।28 

तऩतसर फभोख्जभका याद्ससेवक कभिचायीहरूरे स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त आजिन गयेको बन्ने सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
आम्दानीका वैध स्रोतफाट प्राद्ऱ यकभको अनऩुातभा तनजहरूरे आजिन गयेको चर अचर सम्ऩख्त्त तथा अन्म खचिहरू कभ 
बएको खलु्न आएकारे ऩतछ अन्म थऩ प्रभाण प्राद्ऱ हनु आएभा सोही फखत ऩनु: अनसुन्धान रगामत कानूनफभोख्जभ 
कायफाहीहरू हनुे नै हुॉदा हार अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 19 को उऩदपा (12) 
फभोख्जभ देहामका व्मख्िहरूको अनसुन्धान कायफाही ताभेरीभा याख्खएको । 

तस.नॊ. 
आमोगको तनणिम 

तभतत 
नाथ, थय ऩद कामािरम 

1. 2074।4।12 जीवनकुभाय थाऩा 
सशस्त्र प्रहयी नामफ 
भहातनयीऺक (अवकाश) 

सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार 

2. 2074।4।12 तरुसीयाभ सेडाईं 
प्रभखु कय अतधकृत 
(उऩसख्चव) 

आन्तरयक याजस्व कामािरम 
धयान 

3. 2074।4।16 इच्छा याज ताभाङ भाननीम सदस्म व्मवस्थार्ऩका सॊसद 

4. 2074।4।16 दीऩककुभाय तसॊह तनदेशक यार्द्सम प्रकृतत सॊयऺण कोष 

5. 2074।4।19 दीऩक कुभाय ऩोखयेर खरयदाय ख्जल्रा प्रशासन कामािरम झाऩा 
6. 2074।4।19 छर्वयाज ऩन्त ऩूवि भाननीम भन्री नेऩार सयकाय 

7. 2074।5।1 भ. अपताफ आरभ सबासद तथा ऩूवि भन्री नेऩार सयकाय 

8. 2074।5।5 बवीन्रफहादयु भल्र 
उऩ अनसुन्धान तनदेशक 
(अवकाश) 

यार्द्सम अनसुन्धान र्वबाग 

9. 2074।5।5 श्रीऩती झा 
वरयद्ष तनयीऺक 
(अवकाश) 

नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर 
कामािरम, ऩसाि 

10. 2074।5।5 देवकरा बण्डायी तत्कारीन भहातनदेशक आमवेुद र्वबाग, काठभाडौं 

11. 2074।5।5 सत्म नायामण शभाि खरयदाय (अवकाश) 
ख्जल्रा जन-स्वास्थ्म कामािरम, 

सद्ऱयी 

12. 2074।5।5 केदायफहादयु फोगटी तत्कारीन भहातनदेशक 
वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, 

काठभाडौं 
13. 2074।6।9 याभजी येग्भी सॊचारक सतभतत सदस्म नेऩार याद्स फैंक 

14. 2074।6।9 
प्रा. डा. र्हयाफहादयु 
भहजिन 

ऩूवि उऩकुरऩतत तरबवुन र्वश् वर्वद्यारम 
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15. 2074।6।9 र्वजमरार कामस्थ 
प्रहयी अततरयि 
भहातनयीऺक 

नेऩार प्रहयी 

16. 2074।6।26 दीऩफहादयु अतधकायी तत्कारीन नामफ सबु्फा 
याजस्व अनसुन्धान ऺेरीम 
कामािरम, ऩथरैमा 

17. 2074।6।26 तीथियाज खनार तत्कारीन तनदेशक याजस्व अनसुन्धान र्वबाग 
18. 2074।7।16 प्रा.डा.शयदयाज वन्त सहामक तडन तर.र्व. ख्शऺण अस्ऩतार 
19. 2074।7।16 सूमिप्रसाद गौतभ सह सख्चव ख्शऺा भन्रारम 

20. 2074।7।16 याभप्रसाद रयभार 
सहामक प्रशासकीम 
अतधकृत 

नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण 

21. 2074।7।16 फतरयाभ प्रसाद तेरी तत्कारीन प्रशासक गठुी सॊस्थान 
22. 2074।7।27 फज्रर्कशोय मादव तत्कारीन सह-सख्चव वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्रारम 

23. 2074।8।7 डा.जम फहादयु टण्डन ऩूवि सदस्म सख्चव 
प्रार्वतधक ख्शऺा तथा 
व्मावसार्मक तातरभ ऩरयषद 

24. 2074।8।7 प्रभेप्रसाद खनार वन अतधकृत ख्जल्रा वन कामािरम, नवुाकोट 
25. 2074।9।6 याजन तफ.सी. कय अतधकृत अथि भन्रारम 
26. 2074।9।6 र्हयाफहादयु तगयी प्रहयी नामफ उऩयीऺक प्रहयी प्रधान कामािरम  
27. 2074।9।6 र्वद्वफन्ध ुयेग्भी शाखा अतधकृत स्वास्थ्म सेवा र्वबाग 
28. 2074।9।20 याभफहादयु थाऩा वरयद्ष इख्न्जतनमय काठभाडौं भहानगयऩातरका 

29. 2074।9।20 याभप्रसाद फेल्वासे प्रशासकीम  अतधकृत 
तसॊहदयफाय सख्चवारम ऩनु् 
तनभािण सतभतत 

30. 2074।10।3 गजेन्रकुभाय ठाकुय सख्चव 
खानेऩानी तथा सयसपाइ 
भन्रारम 

31. 2074।10।3 उर्द्वप्रसाद ततभल्सेना 
तत्कारीन प्रभखु 
ख्जल्रा अतधकायी 

ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, 

फझाङ  
32. 2074।10।3 वसन्त आचामि वरयद्ष कानून अतधकृत काठभाडौं भहानगयऩातरका 

33. 2074।10।15 अजुिन खततवडा शाखा अतधकृत 
वैदेख्शक योजगाय र्वबाग, 

काठभाडौँ 

34. 2074।10।22 उऩेन्रकान्त अमािर 
तत्कारीन प्रहयी 
भहातनयीऺक 

नेऩार प्रहयी 

35. 2074।10।22 टेकफहादयु अमािर प्रभखु बन्साय अतधकृत 
तरबवुन र्वभानस्थर बन्साय 
कामािरम (हार भेची बन्साय 
कामािरम) 

36. 2074।10।22 शैरेन्रप्रसाद तसॊह नाऩी अतधकृत नाऩी र्वबाग, काठभाडौं 

37. 2074।10।22 र्वकर ऩौडेर कामिकायी तनदेशक 
यार्द्सम सूचना प्रर्वतध केन्र 
(हार सयुऺण भरुण केन्र) 

38. 2074।10।22 शम्ब ुकोइयारा सख्चव 
बतूभसधुाय तथा व्मवस्था 
भन्रारम  

39. 2074।10।22 डा. अतनर कुभाय झा तत्कारीन सदस्म नेऩार भेतडकर काउख्न्सर 
40. 2074।11।25 आबषूण ततख्म्सना प्रहयी नामफ उऩयीऺक नेऩार प्रहयी 
41. 2074।11।25 सनु्दय खनार इख्न्जतनमय ऩयुातत्त्व र्वबाग, काठभाडौं 

42. 2074।12।1 ब्रजबषूण चौधयी 
तनतभत्त उऩ कामिकायी 
तनदेशक 

नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण 
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43. 2074।12।1 याजेन्र थाऩा तत्कारीन तनदेशक 
औद्योतगक ऺेर व्मवस्थाऩन 
तरतभटेड 

44. 2074।12।8 यभेश कुभाय शे्रद्ष कामिकायी तनदेशक 
व्माऩाय तथा तनकासी प्रवर्द्िन 
केन्र 

45. 2074।12।8 तफन्दपु्रसाद गयुागाईं 
तत्कारीन बतूभसधुाय 
अतधकृत 

बतूभसधुाय कामािरम, सद्ऱयी 

46. 2075।1।6 सयेुन्रप्रसाद ऩाण्डे ऩूवि भन्री नेऩार सयकाय 

47. 2075।1।6 डा. ध्रवुकुभाय उप्रतेी ऩयीऺा तडन 
फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म 
र्वऻान प्रततद्षान 

48. 2075।2।3 
याधायभण प्रसाद शाह 
तेरी 

तत्कारीन भहातनदेशक औषतध व्मवस्था र्वबाग 

49. 2075।2।7 याजीव भण्डर तत्कारीन तस. तड. ई. 
जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्रण 
तडतबजन कामािरम नॊ. 3, फाया 

50. 2075।2।7 र्वष्ण ुनेऩार कामिकायी तनदेशक नेऩार याद्स फैंक 

51. 2075।2।17 फासदेुव ऩोखयेर 
तत्कारीन भेकातनकर 
इख्ञ्जतनमय 

बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात 
भन्रारम 

52. 2075।2।17 अब्दरु कराभ खाॉ सह सख्चव गहृ भन्रारम 

53. 2075।2।21 र्वनोद रातभछान े तनदेशक 
सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान 
र्वबाग 

54. 2075।2।25 र्वऻानप्रसाद शे्रद्ष आमोजना प्रभखु 
भातथल्रो ताभाकोशी जरर्वद्यतु 
आमोजना 

55. 2075।2।25 शम्बपु्रसाद चौयतसमा 
तत्कारीन ख्जल्रा वन 
अतधकृत (अवकाश) 

ख्जल्रा वन कामािरम, सखेुत  

56. 2075।2।31 उत्सव कोइयारा सहामक प्रफन्धक नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण 

57. 2075।3।7 याज कुभाय गोइत प्रभखु 
ख्जल्रा प्रार्वतधक कामािरम, 
याजर्वयाज । 

58. 2075।3।21 शख्शशेखय शे्रद्ष 
तत्कारीन प्रभखु ख्जल्रा 
अतधकायी 

ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, 
रतरतऩयु 

59. 2075।3।21 टेकप्रसाद येग्भी शाखा अतधकृत नेऩार खाद्य सॊस्थान भगु ु
60. 2075।3।28 हरयवीय तसरवार इख्न्जतनमय (सातौं तह) नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण 

61. 2075।3।28 
प्रा. डा. याधाकृष्ण 
खेयवाय 

तत्कारीन तडन ऩूवािञ्चर र्वद्वर्वद्यारम  

62. 2075।3।28 अम्भययाज खैय तनतभत्त प्रफन्ध सॊचारक कृर्ष साभग्री कम्ऩनी तरतभटेड 
२.९.२ भलु्तफी 
आमोगभा ऩनि आएका उजयुीहरूभध्मे आतथिक वषि 2074/075 भा देहामका उजयुीहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, 2059 को तनमभ 10 को उऩतनमभ (2) फभोख्जभ भलु्तफीभा याख्खएको छ । 

क्र.सॊ. उजयुीको व्महोया 
भलु्तफी तनणिम 

तभतत 

1. 

सद्ऱयी ख्जल्रा फकधवुा गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ को र्क.नॊ. १ य २ को जग्गा 
सम्फन्धभा सवोच्च अदारतभा भदु्दा र्वचायाधीन यहेको अवस्थाभा नै अदारतको 
पैसरा तफना र्वर्वध प्रर्क्रमा अऩनाई र्क.नॊ. १/१५७ राई ६ वटा र्कत्ताभा टुक्रा 
ऩायी र्क.नॊ.१८५ य १८६ तनवेदक सयुज तसॊह दनवुायको नाभभा दताि गरयददएको । 

2074।4।12 
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2. 

तत्कारीन एच. एण्ड र्व. फैंक (ऩतछ सोसाइटी डेबरऩभेन्ट फैंक य हार रखु्म्फनी 
र्वकास फैंक) कुरेद्वय शाखारे गडु पय ऩेभेन्ट चेकको बिुानी नददई अख्ततमायको 
दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा नेऩार याद्स फैंकफाट छानतफन हुॉदा एच. एण्ड र्व. फैंक 
कुरेद्वय शाखारे गडु पय ऩेभेन्ट भाकि  गयेका र्वतबन्न चेकहरूको बिुानीभा 
अतनमतभतता गयेको । 

2074।5।26 

3. 
काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. ३२ ख्स्थत दभमन्ता देवी श्रार्द् गठुीको जग्गाभा 
गठुी सॊस्थानफाट नक्करी भोही कामभ गयेको य सादरा गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ ख्स्थत 
नेऩार सयकायका जग्गाहरू नयदेवी द्वतेकारी सनुछाना गठुीको नाभभा दताि गयेको । 

2074।8।7 

4. 

तभतत 2069।9।28 का ददन का.भ.न.ऩा. फाराजखु्स्थत गणेश याईस तभरफाट 
111 फोया चाभर रोड गयी सो चाभरतबर रकुाई तछऩाई प्माक गयी याखेको 
अवस्थाभा ककनी प्रहयी चौकीफाट गाडीसर्हत अवैध फाघको छारा थान 5 य फाघको 
हाडहरू बएको फोया थान 7 फयाभद गयी ख्जल्रा वन कामािरम नवुाकोट ऩठाएको । 
तभतत 2069।9।29 गते प्रहयीफाट थऩ अनसुन्धानको क्रभभा का.भ.न.ऩा.-6 
तीनचरुी फौर्द् फस्न े रोडतुडभेको घय खानतरासी गदाि तनजको घयफाट थऩ छारा 
जतडत कऩडा, हाडजन्म वस्तहुरूका साथै ठूरो ऩरयभाणभा नेऩारी तथा र्वदेशी भरुा 
फयाभद बएको र्वषमभा ख्जल्रा वन कामािरम नवुाकोटका तत्कारीन ख्जल्रा वन 
अतधकृत प्रभेप्रसाद खनार य वन र्वबागका भहातनदेशक फज्र र्कशोय मादवसभेतको 
तभरेभतोभा छातडददएको । 

2074।8।19 

5. 

ख्जल्रा कास्की, सातफक ऩोखया उऩभहानगयऩातरका वडा न. 18 र्क.न. 59, ६०, 

६१ य ६३ को ऩख्द्ळभतपि  खोल्सीको तडर साविजतनक ऩतॉ गौचय जग्गा यत्नकुभायी 
शाह सभेतरे आफ्नो नाउॉभा गयेकोरे तफना प्रभाण दताि गने भारऩोत कामािरम य 
यत्नकुभायी शाहराई कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2074।9।6 

6. 
सयकायी छाऩ, रेटय प्माड, र्कते गयी नक्करी तनणिमफाट नक्करी प्रतततनतध फनी 
सातफक रेखनाथ नगयऩातरका वडा नॊ. 2 को र्क.नॊ. 2261 को प्रभेकुभायी शाहीका 
नाभभा अस्थामी तनस्सा यहेको घडेयी जग्गा अकैराई तफक्री गयेको । 

2074।10।15 

7. 
नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयणरे ठेकेदाय SVR Electricals Pvt. Ltd., India फाट र्वतयण 
िान्सपभिय खरयद गदाि भ्रद्शाचाय गयेको । 

2074।10।22 

8. 
साझा मातामात सहकायी सॊस्था तरतभटेड रतरतऩयुका अध्मऺ कनकभख्ण दीख्ऺतरे 
साविजतनक ऩदको दरुुऩमोग गयी गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयेको । 

2074।12।8 

9. 
ऊजाि सख्चव अनऩुकुभाय उऩाध्मामरे 650 भेगावाट ऺभताको ताभाकोशी-३ 
जरर्वद्यतु आमोजनाको सवेऺण अनभुततऩर कानून र्वऩयीत र्ट.फी.आई. होख्ल्डङस ्
कम्ऩनीराई ददएको । 

2075।2।31 

10. 

काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. ३२, घटे्टकुरोख्स्थत काठभाडौं नेसनर भेतडकर 
करेजरे अऩाटिभेन्टको स्वीकृतत तरई अऩाटिभेन्ट तनभािण सम्ऩन्न बएऩतछ भाऩदण्ड 
र्वऩयीत काठभाडौं उऩत्मका र्वकास प्रातधकयणका सॊमोजक बाइकाजी ततवायी 
सभेतको तभरेभतोभा प्रस्तार्वत भेतडकर करेज सॊचारन गनि रागेको बन्ने सभेत । 

2075।3।28 
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अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भ्रद्शाचायजन्म र्क्रमाकराऩभा सॊरग्नराई कानूनफभोख्जभ र्वशेष अदारतभा भदु्दा 
दामय गने उऩचायात्भक कामिका अरावा भ्रद्शाचाय योकथाभका उऩामहरू य भ्रद्शाचाय र्वयोधी जनभत फढाउने काभ ऩतन 
सॉगसॉगै गदै आएको छ । आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (सन ् २०१४-२०१९) रे तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
यणनीततराई आत्भसात गयेको छ । मस कामिराई अझ प्रबावकायी फनाउन आमोगरे तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
अवधायणाऩर, 2074 स्वीकृत गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । उि अवधायणाऩर सयोकायवारा तनकामहरूराई 
सभेत उऩरब्ध गयाई सम्फख्न्धत कामि आफ्नो कामिक्रभ य फजेटभा सभावेश गयी कामािन्वमन गनि अनयुोध सभेत 
गरयसकेको छ । 
आमोगरे आतथिक वषि 2064/65 देख्ख साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभराई हारसम्भ तनयन्तयता ददएको छ । अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) भा तनयोधात्भक उऩामहरूको खोजी, 
अनसुन्धान य र्वकास तथा तत्सम्फन्धभा जानकायी अतबवरृ्र्द् गनि आमोगरे आवश्मक ठानेका प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू गनि 
सक्ने व्मवस्थाफभोख्जभ मस प्रकायका कामिक्रभहरूराई भहत्व ददई सञ्चारन गदै आएको छ ।  
आमोगरे भ्रद्शाचाय हनैु नददने, भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताको सूचना, जानकायी वा अनभुान बएभा खफयदायी गने, सजग 
गयाउन,े ध्मानाकषिण गयाउने रगामतका तनयोधात्भक उऩामहरूको अवरम्फन गदै आएको छ बने भ्रद्शाचायर्वरुर्द् जनभत 
तसजिना गने, जानकायीभूरक सूचनाहरू सम्प्रषेण गने, भ्रद्शाचायर्वरुर्द् ख्शऺा प्रदान गने रगामतका प्रवर्द्िनात्भक 
उऩामहरूको अवरम्फन ऩतन सॉगसॉगै गदै आएको छ । खास गयेय आमोगका कामािरमहरूफाट र्वतबन्न रख्ऺत सभूहहरू 
जस्तै जनप्रतततनतध, कभिचायी, ऩरकाय, नागरयक सभाजका प्रतततनतधहरूसॉग भ्रद्शाचायर्वरुर्द् सहकामि स्थाऩना गनि य सचेतना 
अतबवरृ्र्द् गनि अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ सञ्चारन गदै आएकोछ । मसैगयी र्वद्याथॉहरूराई भ्रद्शाचायर्वरुर्द् र्क्रमाशीर फनाउन,ु 
स्थानीम तहका जनप्रतततनतधहरूराई अतबभखुीकयण, बावी ऩसु्ताभा सदाचारयताको र्वकास गनि य भ्रद्शाचाययर्हत बर्वष्म 
तनभािणभा सघाउ ऩरु् माउन र्वद्यारमस्तयभा साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभराई तनयन्तयता ददइएको छ । 
नीतत तनभािण तहदेख्ख कामािन्वमन तहसम्भका ऩदातधकायी/कभिचायीहरूभा साविजतनक सयोकायका र्वषमभा स्वच्छता, 
प्रबावकारयता य ऩायदख्शिता कामभ गयी गणुस्तयीम सेवाप्रवाह य आमोजना व्मवस्थाऩन गनिका रातग छरपर, सभन्वम य 
सहकामिराई तनयन्तयता ददइएको छ । भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग नेऩार सयकायराई नीततगत, प्रर्क्रमागत, कामिक्रभगत 
एवॊ सेवा प्रदामक कभिचायीको व्मवहाय य आचयणभा सधुायका उऩामहरूसर्हतको याम सझुावहरू वार्षिक प्रततवेदनभापि त 
प्रस्ततु गरयॊ दै आएको छ । आमोगको तनणिम य सझुाव कामािन्वमनका रातग सभम सभमभा आमोगभा सयोकायवारा 
ऩदातधकायीहरूसॉग सभन्वम तथा सहजीकयण फैठक तथा छरपरको आमोजना तनमतभत रूऩभा गरयॊ दै आएको छ ।  
भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता फढी हनुे तनकामहरूभा आमोगभा ऩयेको उजयुीसभेतको आधायभा भ्रद्शाचायको जोख्खभऩूणि 
ऺेरहरूभा तनमतभत तनगयानी फढाइएको छ । मस्ता ऺेरहरूफाट भ्रद्शाचायभा सॊरग्न हनुे व्मख्िहरूराई आमोगरे यङ्गेहात 
ऩक्राउ गयी कायफाहीका रातग र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएका छन ् । सेवाप्रवाहको गणुस्तय सधुायका रातग 
अन्तय तनकामफीच सहमोग, सभन्वम य सहकामिका रातग आमोगरे जोड ददई सयोकायवारा तनकामफीच आवश्मक 
सहजीकयणसभेत गदै आएको छ । मस प्रकायका र्क्रमाकराऩरे सेवाको गणुस्तय अतबवरृ्र्द् गनि य ऩूवािधाय तनभािणराई 
सभमभा तोर्कएफभोख्जभ सम्ऩन्न गनि सभन्वमकायी बतूभका तनवािह गनि आमोग तत्ऩय यहेको प्रभाख्णत हनु्छ । आमोगरे 
तनणिम गयी कामािन्वमनका रातग ऩठाइएका र्वषमहरूको आमोगभा तनमतभत सभीऺा हनुे गयेको छ । भ्रद्शाचाय तनमन्रण 
य सशुासनको प्रवर्द्िनका खाततय आमोग सॊसद, सयकाय तथा अन्म सयकायी तथा गैयसयकायी तनकामहरूसॉग सहकामि गनि 
सदैव खरुा यहेको छ ।  
सभमभा तनणिम नगने, सभन्वम नगने य ख्जम्भेवायी फोध नगने प्रवखृ्त्तराई तनरुत्सार्हत गनि आमोग हयदभ प्रमासयत छ । 
सॊघीमताको भूर भभि नागरयकको ढोकाभा सेवा प्रवाह गने य नागरयकरे आफ्नो सयोकायको र्वषमभा सहबागी हनु ऩाउने 
अतधकायको सम्भान गनि जनप्रतततनतध एवॊ कभिचायी दवैु सॊवेदनशीर फन्नुऩने सन्देश आमोगरे तनयन्तय ददॊ दै आएको छ । 

ऩरयच्छेद– ३ 

भ्रद्शाचाय तनमन्रणका तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक प्रमासहरू  
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खास गयेय स्थानीम तहराई सॊवैधातनक रूऩभा प्राद्ऱ अतधकायको प्रमोग गदाि भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता नहोस ्बन्ने उद्देश्मरे 
सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमसॉगको सहकामिभा 2074 चैतदेख्ख 2075 जेठसम्भ ७५३ वटै स्थानीम 
तहका जनप्रतततनतध तथा प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतसभेतको सहबातगताभा र्वतबन्न चयणभा १४ वटा अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ 
सम्ऩन्न गरयएको छ । मस प्रकायका कामिक्रभराई अझै तनयन्तयता ददनऩुने जनआवाज आएको सन्दबिभा मसराई सम्भान 
गदै आगाभी ददनभा कामिक्रभ सञ्चारन गदै जाने सोचभा आमोग यहेको छ ।  

हयेक वषि तडसेम्फय ९ तारयखका ददन भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को अन्तयािर्द्सम ददवस सम्भाननीम प्रधानभन्रीको सभऩुख्स्थततभा र्वशेष 
कामिक्रभका साथ भनाइॉदै आएको छ । मसैगयी आमोगको वार्षिकोत्सवको अवसयभा भाघ २८ गते सम्भाननीम याद्सऩतत, 
सम्भाननीम प्रधानभन्री रगामत र्वख्शद्श भहानबुावहरूको सहबातगताभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द्का र्वतबन्न चेतनाभूरक साॊस्कृततक 
कामिक्रभ, र्वद्याथॉहरूफीच र्वतबन्न र्वधाभा प्रततमोतगताहरू सञ्चारन गयेय तनमतभत रूऩरे भनाइॉदै आएको छ । मस्ता 
र्क्रमाकराऩहरूरे आमोगको बतूभकाफाये सविसाधायणभा जानकायी हनुे भार नबई आमोगप्रतत जनर्वद्वास अतबवरृ्र्द् हनुे 
अऩेऺा गरयएको छ । 

३.१ तनयोधात्भक कामिक्रभ 

3.1.1  केन्रीमस्तयका अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ    

(क) तभतत २०७४ बदौ १६ गते व्मवस्थार्ऩका सॊसदको सशुासन तथा अनगुभन सतभतत य अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगफीच आमोगको सबाहरभा छरपर कामिक्रभको आमोजना गयी भ्रद्शाचाय तनमन्रण य 
सशुासन कामभ गने र्वषमभा छरपर गरयएको तथमो । सशुासन तथा अनगुभन सतभततका ऩदातधकायीको 
तपि फाट आभजनताको आशा य बयोसाको केन्रको रूऩभा यहेको अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका 
साभ ु धेयै ठूरा चनुौती यहेको, आमोगको बतूभका अझ प्रबावकायी फनाउन सफै ऺेरको सहमोग आवश्मक 
यहेको, भ्रद्शाचायरे सॊस्थागत रूऩभा जयो गाड्न थारेको फेरा मसको तनमन्रणका रातग सहकामि जरुयी यहेको 
र्वचाय सहबागीहरूफाट व्मि बएका तथए । आमोगको ऺेरातधकाय सॊकुचनरे र्वतध य प्रर्क्रमाराई कभजोय 
ऩाने हुॉदा आमोगराई सफर य सऺभ फनाउन सतभततको तपि फाट सक्दो सहमोग गने प्रततफर्द्ता व्मि बएको 
तथमो । आमोगको बतूभकाराई अझ फढी प्रबावकायी य र्वद्वसनीम फनाउनऩुने कुयाभा जोड ददइएको तथमो । 
आमोगको ऺेरातधकायभा बएको सॊकुचनरे भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा कदठनाइ बएको, भरुकुभा सशुासन कामभ 
गने दार्मत्व सफै तह य तनकामको बएको य सफै तहफाट बएका य हनुे गयेका अतनमतभतता य भ्रद्शाचाय 
तनमन्रण गने ऩर्हरो दार्मत्व सयकायको यहेको कुया आमोगको तपि फाट प्रस्ततु गरयएको तथमो । आमोग 
र्वतबन्न आयोह अवयोहका फावजदु ऩतन आफ्नो दार्मत्व तनष्ऩऺताका साथ ऩूया गनि र्क्रमाशीर यहेको जानकायी 
गयाइएको तथमो । 

(ख) तभतत २०७४ साउन २२ गते काठभाडौं उऩत्मकाका कततऩम सडकऩेटीका ऩोरभा टाॉतगएका टेतरपोन य 
केवर तायहरूरे सहयको सौन्दमिभा ह्रास ल्माउनकुा साथै दघुिटनासभेत तनख्म्तन सक्ने कुयाराई ध्मानभा याखी 
आमोगरे सम्फख्न्धत तनकाम सूचना तथा सञ्चाय भन्रारम, दूय सञ्चाय प्रातधकयण, नेऩार टेतरकभ य नेऩार 
र्वद्यतु ्प्रातधकयणका प्रभखुहरूसॉग छरपर गयेको तथमो । काठभाडौंको तरऩयेुद्वय, सनु्धाया रगामतका ठाउॉभा 
रतरएय अव्मवख्स्थत अवस्थाभा यहेका ताय एवॊ ऩोरहरूको श्रव्म दृश्मसभेत देखाई अनावश्मक य अव्मवख्स्थत 
अवस्थाभा यहेका तायराई दीघिकारीन रूऩभा मोजना फनाई व्मवख्स्थत गनि आमोगरे सझुाव ददएको तथमो । 
अनावश्मक ताय हटाउने य अव्मवख्स्थत तायराई अतफरम्फ व्मवख्स्थत गयी सञ्चारनभा ल्माउने प्रततफर्द्ता 
सम्फख्न्धत तनकामका प्रभखुहरूरे गनुिबएको तथमो ।  

(ग)   तभतत २०७४ असोज ८ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे दसैं, ततहाय, छठ रगामतका 
चाडऩविहरू सभेतको अवसयभा शाख्न्त सयुऺा, आऩूतति व्मवस्थाऩन, फजाय अनगुभन, मातामातको सहजीकयण 
जस्ता र्वषमहरूभा सम्फख्न्धत भन्रारमका सख्चव, सम्फख्न्धत र्वबागका भहातनदेशक, सयुऺा तनकामका 
उच्चऩदस्थ ऩदातधकायीहरू रगामत अन्म सम्फख्न्धत तनकामका प्रभखुहरूसॉग छरपर कामिक्रभको आमोजना 
गयेको तथमो । कामिक्रभभा र्वतबन्न भन्रारमका सख्चवहरू, र्वतबन्न र्वबागका र्वबागीम प्रभखुहरू, सयुऺा 
तनकामका ऩदातधकायीहरू तथा नेऩार सयकायको स्वातभत्वभा यहेका र्वतबन्न सॊस्थानका प्रभखुहरूरे चाडफाडको 
सन्दबिभा बएका तमायीको फायेभा आमोगराई जानकायी गयाउनबुएको तथमो । 
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 आमोगका तपि फाट चाडऩवि सभेतराई रख्ऺत गयी खाद्यान्नभा तभसावट, गणुस्तयहीन भासजुन्म ऩदाथिको तफक्री 
र्वतयण, मातामात तथा हवाई र्टकटभा काराफजायी हनु सक्ने सम्बावनाप्रतत सावधानी अऩनाई चाडराई 
सविसाधायणको ऩहुॉचतबर याख्न े प्रमास गनेतपि  सम्फख्न्धत ऩदातधकायीहरूरे सतकि ता अऩनाउनऩुने सझुाव 
ददइएको तथमो । चाडफाडराई रख्ऺत गयी हनुे भ्रद्शाचायजन्म र्क्रमाकराऩहरूको तनमन्रणका रातग एउटै 
भन्रारम, दईु वा दईुबन्दा फढी भन्रारम य र्वतबन्न तनकामहरूफीचको सभन्वमको आवश्मकता यहेको य हनु 
सक्ने अवाख्छत गततर्वतध तनमन्रणभा सफै ऩऺरे ख्जम्भेवायीऩूविक आफ्नो बतूभका तनवािह गनि सझुाव ददइएको 
तथमो । 

(घ) तभतत २०७४ ऩसु ४ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे काठभाडौं उऩत्मकाफासीभा भेरम्चीको 
ऩानी कर्हरे आउॉछ य धूवाॉ धूरोफाट कर्हरे भिु होइन्छ बन्ने चासो फढ्दै गएकारे मसतपि  र्वशेष ध्मान 
ददन सयोकायवाराहरूराई सझुाव ददएको तथमो । सम्फख्न्धत तनकामरे व्मवस्थाऩन गनि नसकेकोरे नै 
उऩत्मकाभा धेयै भातनस तफयाभी बइयहेकोतपि  सचेत गयाउॉदै मसफाट भिु गयाउन सफैरे आपूराई तोर्कएको 
दार्मत्व य ख्जम्भेवायी इभान्दायीऩूविक सभमभै तनवािह गनि अनयुोध गरयएको तथमो । भेरम्ची खानेऩानी 
आमोजनाको कामिप्रगतत य काठभाडौं उऩत्मकाभा फढ्दै गयेको खानेऩानीको अबाव य धूवाॉ धूरोरे ऩायेको 
नकायात्भक प्रबावकाफायेभा सम्फख्न्धत सयोकाय तनकामका प्रभखुहरूसॉग जानकायी तरने कामिक्रभको प्रभखु 
उद्देश्म यहेको तथमो । व्मवस्थाऩनको कभजोयीका कायण काठभाडौंवासीराई योगी फनाउने काभ भार बएको 
नबई र्वदेशीहरूको ऩर्हरो आॉखा ऩने ठाउॉ काठभाडौंको मस र्कतसभको अस्तव्मस्त अवस्थारे कस्तो प्रबाव 
ऩराि बन्नेतपि  सचेत हनु ऩतन सम्फख्न्धत सयोकायवाराहरूराई आग्रह गरयएको तथमो । 

 सम्फख्न्धत तनकामफीच सभन्वमको अबावभा धेयै ठाउॉभा कभजोयी देख्खएको, काठभाडौं उऩत्मका खानेऩानी 
आमोजनाको र्वतयण प्रणारीसभेत ठीक नबएको कुया औल्माइएको तथमो । मस्ता र्वषमभा ध्मान ददई आभ 
नागरयकराई तछटोछरयतो सेवा उऩरब्ध गयाउनेतपि  सयोकायवाराहरूरे ध्मान ददनऩुने फताइएको तथमो । 
भेरम्ची खानेऩानी आमोजनारे जनु गततभा काभ गनुिऩने हो त्मस अनरुूऩ नबएको य जनताको चासोको 
र्वषमराई तछटो सभाधान गनि सम्फख्न्धत तनकामको ध्मानाकषिण गयाइएको तथमो । यार्द्सम गौयवका 
आमोजनाको काभ र्ढरो गने प्रवखृ्त्तको अन्त्म गनिका रातग ख्जम्भेवायी फोधका साथ सफैरे काभ गनि 
सयोकायवाराहरूसॉग आग्रह गरयएको तथमो । सभस्मा देखाउनबुन्दा सभन्वम गयेय कामि सम्ऩादन गनि सक्न ु
व्मवस्थाऩकीम कुशरता बएकारे सविसाधायणरे अनबुव गनिसक्ने गयी भेरम्ची आमोजनाको काभ सम्ऩन्न गनि 
जोड ददइएको तथमो । कामिक्रभभा सम्फख्न्धत ऩदातधकायीहरूरे आमोजनारे हारसम्भ गयेका प्रगतत 
र्ववयणफाये जानकायी गयाउनबुएको तथमो ।  

(ङ)   तभतत २०७४ ऩसु १९ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग य र्वतबन्न भन्रारमका सम्ऩकि  व्मख्िहरू 
(Focal Persons) फीच आमोगको तनणिम कामािन्वमनको अवस्थाफाये छरपर कामिक्रभको आमोजना गरयमो । 
र्वतबन्न भन्रारम सम्फर्द् अतधकायीहरूरे तनणिम कामािन्वमनको अवस्थाफाये प्रस्ततुीकयण गदै तनणिम 
कामािन्वमनभा आइऩयेका सभस्माहरू अवगत गयाउनबुएको तथमो । सभस्मा सभाधानका रातग आमोगफाट 
हनुसक्ने सभन्वमका र्वषमहरूफाये अऩेऺा ऩतन याख्नबुएको तथमो । भ्रद्शाचाय तनमन्रणको सॊवैधातनक दार्मत्व 
तनवािह गने क्रभभा आमोगफाट बइसकेका तनणिमहरूको कामािन्वमनका रातग र्वतबन्न भन्रारम/तनकामहरूको 
भहत्वऩूणि बतूभकारे तनणिम कामािन्वमनभा प्रबावकारयता ल्माउन आवश्मक बएको तथ्मप्रतत सम्ऩकि  
व्मख्िहरूको ध्मानाकषिण गयाइएको तथमो । तनणिम कामािन्वमन गने तसरतसराभा सभस्माहरू आउनसक्ने बए 
ऩतन सभस्माको सभाधान गयी तनणिम कामािन्वमन गनिका रातग र्क्रमाशीर यहन सम्ऩकि  व्मख्िहरूराई आग्रह 
गरयएको तथमो । आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको अनसुन्धानफाट साविजतनक सेवाप्रवाहभा सधुायको आवश्मकता 
यहेको देख्खएको हुॉदा सधुायको प्रायम्ब सम्फख्न्धत तनकामफाटै हनुऩुने कुया औॊल्माइएको तथमो ।  

 तनणिम कामािन्वमनका तसरतसराभा आवश्मक सहजीकयण गनिका रातग आमोग सदा तत्ऩय यहेको, कततऩम 
तनणिमहरूको कामािन्वमनका रातग आमोगफाट ऩराचाय बएको तनकामफाट अन्म तनकामसॉग सभन्वम य 
सहकामि जरुयी देख्खएको हुॉदा मसतपि  ऩहरकदभी तरनऩुनेभा जोड ददनऩुने र्वषमभा ध्मानाकषिण गयाइएको 
तथमो । सहजै कामािन्वमन हनुसक्ने तनणिमहरूको कामािन्वमनभा सभेत अनऩेख्ऺत तफरम्फ बएको हनुसक्नेतपि  
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सचेत गयाउॉदै आशातीत ऩरयणाभका रातग सम्ऩकि  व्मख्िहरूराई आग्रह गरयएको तथमो । आमोगको तनणिम 
कामािन्वमन नगयी ख्जम्भेवायी ऩन्छाउने ऩदातधकायीउऩय कानूनफभोख्जभ कायफाही हनुे बएकारे कामिशैरीभा 
सधुाय गनि सझुाव ददइएको तथमो । 

 ३.१.२ प्रदेशस्तयीम अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ  
 नेऩारको सॊर्वधानफभोख्जभ गदठत ७५३ वटा स्थानीम तहभा तनवािख्चत ऩदातधकायीहरूभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द् शून्म 

सहनशीरताको नीततको अवरम्फनभापि त स्थानीम सशुासन कामभ गनिका रातग स्थानीम तहका ऩदातधकायी 
तथा आमोगका फीचभा भ्रद्शाचाय तनमन्रणसम्फन्धी र्वषमभा छरपर, अन्तर्क्रि मा तथा अतबभखुीकयण 
कामिक्रभहरू आमोजना गनि सान्दतबिक देख्खएकोरे ७५३ वटै स्थानीम तह (६ भहानगयऩातरका, ११ 
उऩभहानगयऩातरका, २७६ नगयऩातरका य ४६० गाउॉऩातरका) का तनवािख्चत ऩदातधकायी य प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृतहरूसॉग सफै प्रदेश सभेर्टने गयी सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमसॉगको सहकामिभा 
र्वतबन्न चयण य स्थानभा अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ सम्ऩन्न गरयएका छन ्।   
मस "भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनभा स्थानीम तहको बतूभका" र्वषमक गोद्षीको प्रभखु उद्देश्म 
स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरूभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द् सचेतना अतबवरृ्र्द् गयी सशुासनभा भद्दत 
ऩरु् माउन ुयहेको तथमो । गोद्षीफाट देहामका उद्देश्म हातसर हनुे अऩेऺा गरयएको तथमो : 
(क) स्थानीम तहभा हनुसक्ने भ्रद्शाचायजन्म कामिहरूको फायेभा सहबागीहरूराई ससूुख्चत गने, 
(ख) स्थानीम तहभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरता प्रवर्द्िन गनि अतबप्ररेयत गने, 
(ग) स्थानीम तहभा उऩरब्ध फजेटको सदऩुमोग गयी र्वकास तनभािण य सेवाप्रवाहराई भ्रद्शाचाययर्हत फनाउन 

सहमोग ऩरु् माउने, 
(घ) भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग आमोग य स्थानीम तहफीचको सहकामि अतबवरृ्र्द् गने । 

तस.नॊ. प्रदेश स्थान तभतत अध्मऺ प्रभखु अतततथ 

1.  1  र्वयाटनगय 
2०७४ चैत २२ य 
२३ गते 

आमिु डा. सार्वरी थाऩा 
गरुुङ 

कामिवाहक प्रभखु आमिु 
श्री नवीनकुभाय ख्घतभये 

2.  2  
जनकऩयु य 
वीयगञ्ज 

2०७४ चैत २५ य 
27 गते 

आमिु श्री याजनायामण 
ऩाठक 

आमिु डा. गणेशयाज 
जोशी 

3.  3  रतरतऩयु 

2०७५ वैशाख ९ य 
10 गते 

आमिु डा. सार्वरी थाऩा 
गरुुङ   

आमिु डा. गणेशयाज 
जोशी  

आमिु श्री याजनायामण 
ऩाठक  

कामिवाहक प्रभखु आमिु 
श्री नवीनकुभाय ख्घतभये 

4.  4  ऩोखया 2०७५ वैशाख १९ 
य 20 गते 

आमिु डा. गणेशयाज जोशी कामिवाहक प्रभखु आमिु 
श्री नवीनकुभाय ख्घतभये 

5.  5  
फटुवर य 
नेऩारगञ्ज 

2०७५ वैशाख २६ 
य 28 गते 

आमिु डा. सार्वरी थाऩा 
गरुुङ 

आमिु डा. गणेशयाज 
जोशी 

6.  कणािरी सखेुत 
2०७५ जेठ १० य 
11 गते 

आमिु श्री याजनायामण 
ऩाठक 

कामिवाहक प्रभखु आमिु 
श्री नवीनकुभाय ख्घतभये 

7.  ७ धनगढी 
2०७५ जेठ १३ य 
14 गते 

आमिु श्री याजनायामण 
ऩाठक 

आमिु डा. गणेशयाज 
जोशी 

कामिक्रभभा र्वतबन्न नगयऩातरकाहरूका प्रभखु 229, उऩप्रभखु 241, गाउॉऩातरकाका अध्मऺ 379, उऩाध्मऺ 
376 य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 655 गयी 1880 जना एवॊ ख्जल्रा सभन्वम सतभततका ऩदातधकायी, 
आमोगका ऩदातधकायी, कामिक्रभ सञ्चारन बएका प्रदेशका ऩदातधकायी, ऩरकायसभेत गयी कुर 2330 जनाको 
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सहबातगताभा ७ वटै प्रदेशका र्वतबन्न स्थानहरूभा १४ ऩटक कामिक्रभ सम्ऩन्न गरयएका छन ्। कामिक्रभभा 
देहामका र्वषमहरू तथए : 
(१) भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग,  
(२) भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन : स्थानीम तहसॉगको अऩेऺा, य 
(३) सशुासन प्रवर्द्िनभा स्थानीम तहको बतूभका । 
उऩमुिि तस.नॊ. १ य २ का कामिऩरहरू आमोगका सख्चव/सहसख्चव य तस.नॊ. ३ को कामिऩर सॊघीम भातभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमका सख्चव/सहसख्चवरे प्रस्ततु गनुिबएको तथमो बने भाननीम प्रभखु आमिु य 
आमिुफाट सहबागीहरूको प्रद्ल तथा ख्जऻासाहरूको सम्फोधन गरयएको तथमो । खास गयेय कामिक्रभभा 
देहामफभोख्जभका सन्देशहरू प्रवाह गरयएका तथए : 
१. सेवाप्रवाह य र्वकास तनभािणभा जनतारे स्थानीम सयकायफाट ठूरो आशा याखेको हुॉदा र्वकास तनभािण 

तथा सेवाप्रवाहको कामिराई प्रबावकायी फनाउन जोड ददॊ दै स्थानीम शासन य सेवाप्रवाह तनमभ, र्वतध य 
प्रर्क्रमासॊगत हनुऩुने कुयाभा र्वशेष ध्मानाकषिण गयाइएको, 

२. जनताको ढोकाभा सेवा ऩयु ् माउन सक्नभुा नै स्थानीम सयकायको साथिकता यहने, तनमतरे नबई नीततरे, 
प्रवखृ्त्तरे नबई ऩर्द्ततफाट तनदेख्शत बएय काभ गनि एवॊ प्राद्ऱ अतधकाय य स्रोतसाधनको सदऩुमोग गयी 
सॊस्थागत र्वकास य सशुासन प्रवर्द्िन गनि आग्रह गरयएको, 

३. भ्रद्शाचाय सीभाहीन अऩयाधको रूऩभा यहेको उल्रेख गदै मसफाट हनुे साभाख्जक र्वकृतत य र्वसॊगतत 
योक्नका रातग सदाचाय सॊस्कृततको र्वकास जरुयी यहेको एवॊ आभनागरयकको अऩेऺा अनरुूऩ आपूराई 
सखु्म्ऩएको ख्जम्भेवायी इभान्दायी य तनद्षाका साथ तोर्कएकै सभमभा सम्ऩादन गनि सझुाव ददइएको, 

४. भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन गने कामिभा आमोगसॉग सभन्वम, सहकामि गनि स्थानीम 
जनप्रतततनतधहरूराई आग्रह गदै नैततकता, सदाचाय, इभान्दारयता, ऩायदख्शिता य व्मावसार्मकता कामभ याखेय 
आफ्नो ख्जम्भेवायी दार्मत्व ऩूया गनि आग्रह गरयएको,  

५. स्थानीम सयकायरे जनताप्रतत जवापदेही फनेय आपूसॉग बएको ऺभताराई प्रमोग गयी सशुासन कामभ 
गने र्वषमभा जनप्रतततनतधहरूराई एकआऩसभा प्रततष्ऩधाि गनि सझुाइएको, 

६. उच्च भनोफर य इभान्दारयताका साथ कामिसम्ऩादन गयी आगाभी ददनभा भ्रद्शाचायजन्म उजयुीहरूभा कभी 
आउने गयी र्वकास तनभािण एवॊ प्रशासतनक य व्मवस्थाऩकीम कामिहरू ऩायदशॉ य गणुस्तयीम ढङ्गफाट 
सम्ऩादन गनि जोड ददइएको, 

७. स्थानीम तहभा सशुासन कामभ गनि तथा भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनि आमोग सदा साथ यहने प्रततफर्द्ता 
जनाउॉदै भ्रद्शाचायका र्वषमभा आमोग यहयरे नबई फाध्मतारे प्रवेश गने बएकोरे तनमभ, र्वतध, प्रर्क्रमा 
तथा ऩायदख्शिताका साथ काभ गनि आग्रह गरयएको, 

८. आमोगका कभिचायीरे गयेका काभका फायेभा सभेत ऩदृ्षऩोषण प्रदान गनि आग्रह गरयएको, 
९. सहबागीहरूको तपि फाट सधुायको र्वतबन्न 33 फुॉदाभा सभेर्टएको भ्रद्शाचाय तनमन्रण भापि त सशुासन 

प्रवर्द्िन गने प्रततफर्द्ताऩर जायी गरयएको ।(प्रततफर्द्ताको र्वस्ततृ र्ववयण अनसूुची-१७ भा याख्खएको 
छ।) 

३.१.३ स्थानीमस्तयका अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ  
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भातहत १० वटा कामािरमहरूरे वार्षिक स्वीकृत कामिक्रभफभोख्जभ आ 
आफ्नो ऺेरभा स्थानीमस्तयका अन्तर्क्रि मा कामिक्रभहरू र्वगत वषिहरूदेख्ख नै सञ्चारन गदै आएका छन ्। 

 मसयी स्थानीमस्तयभा सञ्चारन हनुे कामिक्रभहरूभा ख्जल्रास्तयका सयकायी तथा सॊस्थान, गैयसयकायी कामािरमका 
प्रभखु, स्थानीम तहका तनवािख्चत ऩदातधकायीहरू, तनजी ऺेर, नागरयक सभाज, ऩरकाय रगामतको सहबातगता हनुे 
गयेको छ । मस्ता कामिक्रभहरूको भतुम उद्देश्म स्थानीम तहका सेवा प्रदामक सॊस्थाहरूफाट जनताराई प्रदान 
गरयने सेवा सरु्वधा गणुस्तयीम, तछटोछरयतो, सरुब हनुऩुने, र्वकास तनभािणभा स्थानीमको सहबातगताको सतुनख्द्ळत हनु 
सके गणुस्तय, सभम य रागत प्रबावी हनुे बन्ने नै हो । मसको अरावा स्थानीम तहभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को जनचेतना 
अतबवरृ्र्द् गदै स्थानीम सशुासन प्रवर्द्िन गने य उि स्थानहरूभा भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताका र्क्रमाकराऩहरूको 
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अवस्था फझु्न,े सूचना सॊकरन गने एवॊ भ्रद्शाचायको र्वरुर्द्भा खफयदायी गने सभेत यहेको छ । आतथिक वषि 
2074/75 भा मसयी सञ्चारन गरयएका अन्तर्क्रि मा कामिक्रभभध्मे आमोगका ऩदातधकायीहरूको सहबातगता 
देहामका कामिक्रभहरूभा यहेको तथमो :- 
१.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामािरम, धनकुटा, इटहयी य सखेुतरे सञ्चारन गयेको 

तऩतसरफभोख्जभको अन्तर्क्रि मा कामिक्रभभा स्थानीम तहका ख्जल्रा सभन्वम सतभततका प्रभखु, नगयऩातरकाका 
प्रभखु, नगयऩातरका/गाउॉऩातरकाका वडाध्मऺ/वडासख्चव, प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत, कामािरम प्रभखु, 
नागरयक सभाजका प्रतततनतध, ऩरकाय रगामतको उऩख्स्थतत यहेको तथमो । कामिक्रभको प्रभखु अतततथभा 
आमोगका भाननीम आमिु डा. सार्वरी थाऩा गरुुङ यहनबुएको तथमो ।  

तस.नॊ. सञ्चारन तभतत सञ्चारन बएको ख्जल्रा सहबागी सॊतमा 

1 2074 असोज 21 सनुसयी 146 

2 2074 असोज 30 भोयङ 153 

3 2074 ऩसु 23 सॊखवुासबा 130 

4 2074 ऩसु 25 बोजऩयु 102 

5 2074 भाघ 17 तसयाहा 121 

6 2074 भाघ 18 सद्ऱयी 160 

7 2074 चैत 6  ओखरढुङ्गा 138 

8 2074 चैत 8 खोटाङ 117 

9 2074 चैत 5  सोरखुमु्फ ु 87 

10 2074 चैत 30 कातरकोट 53 

11 2075 जेठ 23 उदमऩयु 142 

12 2075 जेठ 24 धनकुटा 160 

13 2075 जेठ 25 तेह्रथभु 135 

14 2075 जेठ 27 झाऩा 207 

15 2075 असाय 15 ऩाॉचथय 152 

16 2075 असाय 17 ताप्रेजङु 165 

17 2075 असाय 18 इराभ 176 
२. आमोग भातहत कामािरमहरूरे सञ्चारन गयेका अन्तर्क्रि मा कामिक्रभहरू मस प्रकाय यहेका छन ्: 
तस.नॊ. कामािरम सञ्चारन बएको ख्जल्रा कामिक्रभ 

सॊतमा 
सहबागी 
सॊतमा 

1 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, धनकुटा 

धनकुटा, सॊखवुासबा, बोजऩयु, तेह्रथभु 6 735 

2 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

भोयङ, सनुसयी, तसयहा, सद्ऱयी, सोरखुमु्फ,ु 
ओखरढुङ्गा, खोटाङ, उदमऩयु, झाऩा, ऩाॉचथय, 
ताप्रेजङु, इराभ 

12 2017 

3 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान तसन्धरुी, सरािही, भहोत्तयी, धनषुा 4 189 
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आमोगको कामािरम, फददिफास 

4 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, हेटौंडा 

भकवानऩयु, ऩसाि, नवुाकोट, धाददङ, यसवुा, 
याभेछाऩ, दोरखा, तसन्धऩुाल्चोक, ख्चतवन, यौतहट, 
फाया, काभ्रऩेराञ्चोक 

13 1219 

5 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोखया 

म्माग्दी, ऩवित, तनहुॉ, कास्की, रभजङु, स्मादजा, 
फाग्रङु, गोयखा, भसु्ताङ, भनाङ 

10 1167 

6 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, फटुवर 

कर्ऩरवस्त,ु नवरऩयासी (फदिघाट-ससु्ता ऩूवि), 
ऩाल्ऩा, गलु्भी, नवरऩयासी (फदिघाट-ससु्ता ऩख्द्ळभ), 
अघािखाॉची 

7 641 

7 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, सखेुत 

सल्मान, रुकुभ, जाजयकोट, दैरेख, जमु्रा, भगु,ु 
कातरकोट, हमु्रा, सखेुत 

10 703 

8 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, कोहरऩयु 

दाङ, फाॉके, फददिमा, प्मठुान, योल्ऩा 15 1058 

9 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩयु 

दाच ुिरा, कञ्चनऩयु, डडेरधयुा, फझाङ, कैरारी, 
फैतडी 

6 452 

10 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, ददऩामर 

फाजयुा, डोटी 4 386 

 कुर जम्भा :  87 8699 

  

 हारसम्भ अन्तर्क्रि मा कामिक्रभहरूको सॊतमात्भक र्ववयण  

तस.नॊ. आतथिक वषि कामिक्रभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1 2073/74 सम्भ 255 25,208 

2 2074/75 87 8,699 

  कुर जम्भा :   33,907 

३.१.४ नऩेार सयकायराई सझुाव 
भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गनि आमोगरे हयेक वषि नेऩार सयकायराई नीततगत, सॊयचनागत, कामिक्रभगत, आचयणगत 
रूऩभा सझुावहरू कामािन्वमनका रातग अनयुोध गदै आएको छ । मसैगयी भन्रारम वा तनकामगत रूऩभा सभम 
सभमभा सभन्वमात्भक एवॊ सहजीकयण फैठकहरूको भाध्मभफाट आ-आफ्ना तनकामभा भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग 
सचेतना वा ऩूविसावधानी अऩनाउन सझुावहरू प्रदान गदै आएको छ । आमोगको सझुावहरूको उख्चत कामािन्वमन 
हनुे हो बने भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताभा कभी आउने र्वद्वास गनि सर्कन्छ । जसरे गदाि भ्रद्शाचायको योकथाभ 
गनिका अरावा जनचेतना फढाउन सघाउ ऩगु्न जाने देख्खन्छ । 
३.१.५ अनगुभन फैठक 
आमोगको तनणिम कामािन्वमनको तसरतसराभा मस आतथिक वषितबर र्वतबन्न भन्रारम/तनकामका ऩदातधकायीहरूसॉग 
आमोगफाट तनणिम बई कामािन्वमनका रातग रेखी ऩठाइएका र्वतबन्न उजयुीसॉग सम्फख्न्धत र्वषमहरूको अवस्थाको 
जानकायी तरन,े अनगुभन गने एवॊ कामािन्वमनभा सहजीकयण गने भतुम उद्देश्मरे र्वतबन्न तभततभा 44 ऩटक फैठक 
फसेको छ । मस प्रकायको फैठकभा र्वतबन्न भन्रारम/तनकामका 548 जना ऩदातधकायीहरूको उऩख्स्थतत यहेको 
छ । आमोगफाट तनणिम बई कामािन्वमन नबएका वा अनावश्मक र्ढराइ बएका प्रतत अख्ततमाय गम्बीय य 
सॊवेदनशीर छ । 
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३.१.६ सभन्वम/सहजीकयण फैठक 
र्वतबन्न भन्रारम/तनकाम वा भातहतसॉग सम्फख्न्धत आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूराई चाॉडो पर्छ्यौट गने उद्देश्मरे 
उजयुीसॉग सम्फख्न्धत जानकायी, र्ववयण, प्रततवेदन, रगामतका भाग गरयएका कुयाहरू सभमभा प्राद्ऱ नहनुे, अधयुो य 
अऩमािद्ऱ रूऩभा प्राद्ऱ हनुे गयेकोरे अनसुन्धानको अवतध रख्म्फन जाने मथाथिराई भध्मनजय याखी त्मस प्रकायका 
सभस्माहरूराई सभाधान गनि सयोकायवारा ऩदातधकायीहरूसॉग छरपर तथा अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ, सभन्वम तथा 
सहजीकयण फैठक सम्ऩन्न बएका छन ्।  

३.२ प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभ 
३.२.१ साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभ 
आतथिक वषि 2064/65 देख्ख आमोगरे साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभराई हारसम्भ तनयन्तयता ददॊ दै आएको छ । 
र्वद्यारमस्तयभा अध्ममन गने र्वद्याथॉ एवॊ ख्शऺकराई रख्ऺत वगिभा याखी मो कामिक्रभ आमोगको 10 वटा 
भातहत कामािरमहरूरे सञ्चारन गदै आएका छन ्। र्वद्याथॉहरू बर्वष्मका सफै ऺेरभा नेततृ्व गने ठाउॉभा ऩगु्न े
हनुारे त्मस्ता वगिराई भ्रद्शाचायर्वरुर्द् उभ्माउन सर्कमो बने भार भ्रद्शाचायको सभाधान सम्बव छ बन्ने कुयाभा 
आमोग र्वद्वस्त बएय नै मस प्रकायका कामिक्रभहरूराई भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को यणनीततको रूऩभा आमोगरे अवरम्फन 
गयेको हो । मस कामिक्रभको भतुम उद्देश्म नै व्मख्िको सदाचाय, इभान्दारयता, कतिव्मतनद्षता, तनद्षा, भूल्म, 
भान्मता तथा ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हता अतबवरृ्र्द् गनुि हो । आतथिक वषि 2074/75 भा मसयी सञ्चारन गरयएका 
कामिक्रभहरू मस प्रकाय छन ्:  
तस.नॊ. कामािरम सञ्चारन स्थान कामिक्रभ 

सॊतमा 
सहबागी सॊतमा 

1 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, धनकुटा 

धनकुटा, सॊखवुासबा, बोजऩयु, तेह्रथभु 8 879 

2 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

भोयङ, सनुसयी, तसयहा, सद्ऱयी, सोरखुमु्फ,ु 
ओखरढुङ्गा, खोटाङ, उदमऩयु, झाऩा, 
ऩाॉचथय, ताप्रेजङु, इराभ 

17 2017 

3 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, फददिफास 

भहोत्तयी, धनषुा, तसन्धरुी, सरािही 7 681 

4 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, हेटौंडा 

भकवानऩयु, ऩसाि, नवुाकोट, धाददङ, यसवुा, 
याभेछाऩ, दोरखा, तसन्धऩुाल्चोक, ख्चतवन, 
यौतहट, फाया, काभ्रऩेराञ्चोक 

20 1398 

5 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोखया 

स्मादजा, म्माग्दी, तनहुॉ, कास्की, ऩवित, 
गोयखा, फाग्रङु, रभजङु, भसु्ताङ, भनाङ 

14 1438 

6 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, फटुवर 

कर्ऩरवस्त,ु नवरऩयासी (फदिघाट-ससु्ता 
ऩूवि), ऩाल्ऩा, गलु्भी, नवरऩयासी (फदिघाट-
ससु्ता ऩख्द्ळभ), अघािखाॉची 

13 1416 

7 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, सखेुत 

सल्मान, जमु्रा, सखेुत, दैरेख, जाजयकोट, 
रुकुभ, हमु्रा 

13 1270 

8 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, कोहरऩयु 

फाॉके, वददिमा, दाङ, प्मठुान, योल्ऩा 10 1050 

9 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩयु 

दाच ुिरा, कञ्चनऩयु, कैरारी, फझाङ, 
डडेरधयुा, फैतडी 

10 909 

10 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान फाजयुा, डोटी, अछाभ 7 702 
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आमोगको कामािरम, ददऩामर 

11 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग, टङ्गार 

दोरखा 2 230 

 जम्भा :  119 11,990 

  

 हारसम्भ साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभहरूको सॊतमात्भक र्ववयण  

तस.नॊ. आतथिक वषि कामिक्रभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1 २०७3/७4 सम्भ 356 49,687 

2 2074/75 119 11,990 

  जम्भा :  475 61,677 

३.२.२ भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को येतडमो कामिक्रभ सञ्चारन  
भ्रद्शाचायर्वरुर्द् सभाजभा जनचेतना अतबवरृ्र्द् गने भतुम उद्दशे्मरे मस आतथिक वषिभा येतडमो नेऩारफाट ऩाख्ऺक 
रूऩभा 15 तभनेटको येतडमो कामिक्रभ 2074 सार असोज 3 गतेफाट सञ्चारन गरयएको छ । मो कामिक्रभ 
तफहान ७ फजेको सभाचायऩतछ भङ्गरफाय ऩाख्ऺक रूऩभा प्रसायण बइयहेको छ । प्रसारयत कामिक्रभहरू आमोगको 
वेफसाइटभा सभेत याख्खएको छ । कामिक्रभभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द्का आमोगका गततर्वतधहरू सभावेश गरयएका छन ्। 
३.२.३ प्रचाय साभग्रीहरूभापि त सन्देशभूरक सूचना प्रसायण   
ख्शऺा, सूचना तथा जानकायीभूरक साभग्रीहरूको भाध्मभद्राया भ्रद्शाचायर्वयोधी जनभत फढाउॉदै रैजाने भतुम उद्देश्मरे 
आमोग सूचना प्रर्वतधको साथै साभाख्जक सञ्जारभा सभेत जोतडएको छ । आफ्नो वेफऩेज, इभेर, पेसफकु, टोरिी 
टेतरपोन, हट राइन नॊ. 107 भापि त आमोगभा उजयुी ददन य आमोगका गततर्वतधहरूको जानकायी सख्जरै प्राद्ऱ 
गनि सर्कन्छ । भ्रद्शाचायका र्वरुर्द्का जानकायी एवॊ सूचनाभूरक साभग्रीहरू फरेुर्टन, ब्रोतसमय, स्भारयका, वार्षिक 
प्रततवेदन, प्रसे र्वऻतद्ऱहरूभापि त तनमतभत रूऩरे सयोकायवाराहरूराई उऩरब्ध गयाइएको छ । 
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भरुकुभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन फहारीका रातग सॊर्वधानरे समु्ऩेको दार्मत्व तनवािह गनि आमोगरे सॊस्थागत 
ऺभता फढाउने कुयाराई प्राथतभकताभा याखेको छ । खासगयी सरु्वधासम्ऩन्न कामािरम बवनरगामत अनसुन्धानका रातग 
आवश्मक ऩने अन्म बौततक तथा र्वत्तीम साधन, दऺ य उच्च भनोफरमिु भानव सॊसाधन एवॊ कामिप्रर्क्रमाहरूको 
र्वकासभा आमोगरे तनयन्तय जोड ददइआएको छ । मसअन्तगित आमोगका सफै कामािरमहरूको आफ्नै कामािरम बवन 
तनभािण सम्ऩन्न हनुे क्रभभा यहेका छन ् । अनसुन्धानको कामिराई फढी तथ्ममिु, वस्तगुत य प्रभाणभखुी फनाउन  
कम्प्मटुय तथा सूचना प्रर्वतधसॉग सम्फख्न्धत भ्रद्शाचायका रातग तडख्जटर पोयेख्न्सक प्रमोगशारा तथा तनभािण कामिको 
गणुस्तय ऩयीऺणको रातग इख्न्जतनमरयङ प्रमोगशाराको स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइएको छ । मसैगयी भ्रद्शाचायसॉग 
सम्फख्न्धत ऐनकाननुहरू ऩरयभाजिन गयी ऩेस गरयसर्कएको छ बने कामिसम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउन आन्तरयक 
कामिर्वतधहरू जायी गरयएका छन ्। मसका अरावा अर्पस अटोभेसनको कामि अख्न्तभ चयणभा ऩगुेको छ । भानवीम 
सॊसाधनको र्वकासका रातग स्वदेशी तथा वैदेख्शक तातरभ, गोद्षी, सेतभनायहरूभा कभिचायीहरूराई सहबागी हनुे अवसय 
ददइएको छ । कभिचायीहरू सरुवा हनुे क्रभ फढी हनु े बएकारे एकै प्रकायको तातरभ सभम सभमभा तनयन्तयरूऩरे 
सञ्चारन गरयएका छन ्। नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाउॉदै आएको स्रोतसाधनहरूको उच्चत्तभ उऩमोग गदै सॊस्थागत 
सदुृढीकयणका कामिक्रभहरू तनयन्तय अगातड फढाइएको छ ।  
नेऩारराई भ्रद्शाचायभिु भरुकुको रूऩभा स्थार्ऩत गने दूयदृर्द्श यहेको आमोगको चार ुसॊस्थागत यणनीतत (सन ्२०१४-
२०१९) को भध्मावतध भूल्माॊकन गने कामि सम्ऩन्न बएको छ । मसको आधायभा आगाभी वषि नमाॉ यणनीतत तजुिभा 
गरयने छ । आमोगको भ्रद्शाचायर्वरुर्द्का भतुम तीन र्कतसभका यणनीततहरू (दण्डात्भक, तनयोधात्भक तथा प्रवर्द्िनात्भक) 
यहेका छन ्। उि यणनीततहरूभध्मे खासगयी दण्डात्भक यणनीततको सपर कामािन्वमनका रातग आमोगभा कामियत 
अनसुन्धान अतधकृतहरूको अनसुन्धान एवॊ अतबमोजन ऺभता अतबवरृ्र्द् गनुि आवश्मक हनु्छ । आमोगभा कामियत 
जनशख्िको अनसुन्धान तथा अतबमोजन ऺभता अतबवरृ्र्द् गने कामिराई तनयन्तयता प्रदान गरयएको छ । 
आमोगरे सॊघीम सॊयचनाफभोख्जभ सातै प्रदेशभा भातहत कामािरमहरू यहने गयी सॊगठन ऩनुसंयचना गयी नमाॉ दयफन्दी 
कामभ गयेको छ । भख्न्रऩरयषद्को तभतत २०७५।३।३२ को तनणिमानसुाय आमोगको व्मवस्थाऩन तथा सॊगठन टुॊगो 
रागेको हो । मसफभोख्जभ प्रदेश नॊ. १ को र्वयाटनगय, प्रदेश नॊ. २ को फददिफास, प्रदेश नॊ. ३ को हेटौंडा, गण्डकी 
प्रदेशको ऩोखया, प्रदेश नॊ. ५ को फटुवर य सम्ऩकि  कामािरम, नेऩारगञ्ज, कणािरी प्रदेशको सखेुत य सदुयु ऩख्द्ळभ प्रदेश 
को कञ्चनऩयुभा आमोगका भातहत कामािरमहरू यहेका छन ्। अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टङ्गारभा 495 
य भातहत ७ वटा य १ वटा सम्ऩकि  गयी ८ वटा कामािरमहरूभा 421 जना गयी कुर 916 जना कभिचायीहरूको 
दयफन्दी स्वीकृत बएको छ । केन्रभा अतधकृत १2 य सहामक ८ गयी २0 जनाको ऩरु दयफन्दी कामभ बएको  
छ । आतथिक वषि 2०७4/७5 भा आमोगको सॊस्थागत सदुृढीकयण कामिक्रभ फभोख्जभ देहामका कामिहरू सम्ऩन्न 
बएका छन।् 

४.१ आमोगको बौततक ऩूवािधाय र्वकाससम्फन्धी कामिहरू  
 मसै वषि आमोगको कामािरम इटहयी, हेटौंडा, फटुवर, नेऩारगञ्ज य भहेन्रनगयका प्रशासतनक बवनहरू तनभािण 

सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा आएका छन ्। ऩोखया कामािरम बवन तनभािणको क्रभभा यहेका छ बने फददिफासको 
कामािरम बवन तनभािण सरुु बएको छ । सखेुतभा बवन तनभािणका रातग साविजतनक खरयदको कामि अगातड 
फढाइएको छ । मसैगयी अनसुन्धानराई तथ्मऩयक य वस्तऩुयक फनाउन र्वतबन्न प्रमोगशाराहरूको स्थाऩना 
गरयएका छन ्।  
(क) तडख्जटर पोयेख्न्सक प्रमोगशारा (Cyber Forensic Lab) 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३२ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको तभतत २०७४।१।११ को तनणिमरे "अख्ततमाय दरुुऩमोग 

ऩरयच्छेद- ४ 
सॊस्थागत सदुृढीकयणभा आमोगको र्क्रमाशीरता 
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अनसुन्धान आमोग तडख्जटर पयेख्न्सक मतुनट (सञ्चारन) कामिर्वतध २०७४" स्वीकृत बएको छ । 
सूचना प्रर्वतधको प्रमोग गयी हनुे भ्रद्शाचायजन्म र्क्रमाकराऩहरू उऩय तनगयानी फढाउन तथा भ्रद्शाचायका 
प्रभाणहरू सॊकरन, ऩयीऺण गनि Cyber Forensic Lab को स्थाऩना गरयएको छ । प्रमोगशारा 
सञ्चारनका रातग तडख्जटर पोयेख्न्सक मतुनट गठन गरयएको छ । अनसुन्धानको तसरतसराभा 
सॊवेदनशीर र्वद्यतुीम प्रभाणहरूको सपर ऩयीऺण तथा र्वद्ऴषेण गने कामिका साथै छानतफनको दामयाभा 
यहेका व्मख्ि वा सॊस्थासम्फन्धी इन्टयनेट रगामतका अन्म अनराइनभा उऩरब्ध र्वद्यतुीम 
अतबरेखहरूको खोजी गने कामिभा मतुनटराई ऩरयचारन गरयएको छ । उि प्रमोगशाराराई आवश्मक 
ऩने Forensic Equipment हरूको व्मवस्थाऩन गयी सञ्चारनभा ल्माइएको छ । Forensic Recovery 

Evidence Device (FRED), Forensic Recovery Evidence Device Diminutive Interrogation 

Equipment (FREDDIE), Hardware Write Blocker, Social Media Forensic Tools, Forensic 

Duplicator जस्ता तडख्जटर उऩकयणहरू प्रमोग गरयएका छन ्। 

(ख) इख्न्जतनमरयङ प्रमोगशारा (Engineering Lab) 
 आमोगभा ऩने उजयुीहरूभध्मे र्वकास तनभािणसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू गम्बीय प्रकृततका यहेका छन ्। 

तनभािण कामिभा प्रमोग बएका तनभािण साभग्रीहरूको गणुस्तय कभसर खारको बएको उजयुीहरूको 
सम्फन्धभा तछटोछरयतो रूऩभा सत्मतथ्म छानतफन गनि जरुयी देख्खएकोरे ऩूवािधाय तनभािणभा हनुे 
गणुस्तयको वैऻातनक ऩयीऺण गनि आमोगभा इख्न्जतनमरयङ प्रमोगशारा (Engineering Lab) स्थाऩना 
गरयएको छ । प्रार्वतधक कभिचायीहरूराई प्रमोगशारा सञ्चारनको आधायबतू तातरभ प्रदान गयी 
सञ्चारनभा ल्माइएको छ ।  

(ग) अर्पस अटोभेसन (Office Automation) 
 कामािरमको काभराई तछटो, छरयतो य व्मवख्स्थत फनाउन अर्पस अटोभेसनको कामि अख्न्तभ चयणभा 

ऩगुेको छ । खासगयी उजयुी व्मवस्थाऩन गनि, अतबरेख दरुुस्त याख्न, तनणिम प्रर्क्रमाराई सहज य तछटो 
छरयतो फनाउन, सयोकायवाराराई आवश्मक सूचना तथा जानकायी उऩरब्ध गयाउन एवॊ प्रततवेदन 
प्रणारीराई थऩ र्वद्वसनीम य छरयतो फनाउन मसफाट सहमोग ऩगु्ने छ ।आमोगराई न्मून कागज(Less 

Paper) फाट कागजर्वर्हन(Paperless) प्रणारीभा रैजाने उद्देश्मरे अर्पस अटोभेशन सञ्चारन गनि 
रातगएको हो । 

(घ) अन्म उऩकयणहरू 
 ऊजाि सॊकटराई भध्मनजयभा यातदै सातफकको ५०० र्करोवाट ऺभताको सौमि ऊजाि प्रणारीराई 

मथावत सञ्चारन गरयएको छ । आमोग य ऩदातधकायी तथा कभिचायीको सयुऺाका रातग कामािरम 
ऩरयसयभा सीसीटीबी क्माभेया तथा एक्सये भेतसनको तनमतभत भभित सम्बाय गरयएको छ । आमोग य 
भातहत कामािरमको तछटो छरयतो सञ्चाय सम्ऩकि का रातग तबतडमो कन्िेख्न्सङ प्रणारीराई तनयन्तय 
सञ्चारनभा याख्खएको छ ।  

४.२ जनशख्ि र्वकाससम्फन्धी कामिहरू  
 आमोगभा कामियत जनशख्िको ऺभता अतबवरृ्र्द् गदै अनसुन्धान य अतबमोजनको कामिराई प्रभाण य तथ्मभा 

आधारयत फनाउन आमोगरे र्वगत वषिहरूदेख्ख नै कभिचायीराई स्वदेशी य र्वदेशी तातरभहरूभा सहबागी गयाउॉदै 
आएको छ । आमोगको सभग्र अनसुन्धान ऩर्द्ततराई तथ्मऩयक, वस्तगुत य फैऻातनक फनाउनकुा साथै 
आमोगको अनसुन्धान य तनणिमभा एकरूऩता कामभ गनि र्वतबन्न कामिर्वतध, तनदेख्शका तथा ददग्दशिनहरू तनभािण 
गयी जायी गरयएका छन ्। आतथिक वषि २०७४/७५ भा तमाय गयी जायी गरयएका नीतत तथा कामिर्वतध मस 
प्रकाय छन ्:   
(क) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको आधायबतू प्रख्शऺण ददग्दशिन, 2074 
(ख) भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्िनात्भक तथा तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणा-ऩर, 2074 
(ग) गैयकानूनी सम्ऩख्त्त छानतफन तथा अनसुन्धान कामिर्वतध, 207५ 
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(घ) र्वस्ततृ अनसुन्धान कामिराई प्रबावकायी फनाउने सम्फन्धी कामिर्वतध, 2074 
 मस कामिर्वतधभा सहन्मामातधविाको सॊमोजकत्वभा अनसुन्धानको ऩूणिता ऩयीऺण तथा तसपारयस सतभतत 

य तनणिम भस्मौदा तथा आयोऩ-ऩर भस्मौदा ऩयीऺण सतभतत गठन गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । 
(ङ) अतबमोजन नीतत, 2074 

  आमोगभा सञ्चारन बएका र्वतबन्न स्वदेशी तातरभ कामिक्रभहरूभा सहबागी कभिचायीहरूको सॊतमा  

तस .नॊ.  आतथिक वषि सहबागी सॊतमा 

1 2073/074 सम्भको 1325 

2 2074/075 179 

 जम्भा 1504 

  वैदेख्शक तातरभ कामिक्रभहरूभा सहबागी कभिचायीहरूको सॊतमा  

तस .नॊ.  आतथिक वषि सहबागी सॊतमा 

1 2073/074 सम्भको 356 

2 2074/075 12१ 

 जम्भा 47७ 

 आतथिक वषि 2०७4/75 भा आमोगभा सञ्चातरत तातरभ तथा प्रख्शऺण  

तस.नॊ. तातरभ सञ्चारन अवतध सहबागी सॊतमा 

१. अनसुन्धानसम्फन्धी अतबभखुीकयण तातरभ 28-30 बदौ 2074 49 

२. बतूभसम्फन्धी अनसुन्धान तातरभ 18-21 ऩसु 2074 35 

३. सूचना र्वद्ऴषेण तथा ख्स्टङ अऩयेसन तातरभ (र्वयाटनगय) 9-14 पागनु 2074 20 

४. अनसुन्धानसम्फन्धी अतबभखुीकयण तातरभ 7-9 चैत 2074 33 

५. सूचना र्वद्ऴषेण तथा ख्स्टङ अऩयेसन तातरभ (ऩोखया) 12-16 चैत 2074 20 

६. इख्न्जतनमरयङ ल्माफ सञ्चारनसम्फन्धी तातरभ 5-7 वैशाख 2075 22 

  जम्भा :  179 

त्मसैगयी आतथिक वषि 2०७4/७5 भा आमोगका कभिचायीहरू तभर याद्स तथा अन्तयािर्द्सम सॊघ सॊस्थाहरूफाट सञ्चातरत 
देहामका अध्ममन, तातरभ, प्रख्शऺण, सम्भेरन रगामतका कामिक्रभहरूभा सहबागी बएका छन ्: 

तस .नॊ.  तातरभ कामिक्रभ अवतध  स्थान सहबागी 
सॊतमा 

1 Human Resource Development Scholarship, 

Japanese Grant Aid, JDS in Nepal 

सेप्टेम्फय 2017-
अक्टोफय 2018 

जाऩान १ 

2 Border Administration Training Course 7-27 अगद्श 2017 ल्हासा, चीन 1 

3 Capacity Building for Anti-Corruption 

Investigation, KOICA 

20 अगद्श-9 
सेप्टेम्फय 2017 

दख्ऺण कोरयमा 2 

4 Seminar on Anti-Money Laundering for Nepal,  3-23 अगद्श 2017 कुनतभङ्ग, चीन 2 

5 Seminar on Anti-corruption Measures, 2017 9-25 सेप्टेम्फय फेइख्जङ, चीन 10 
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2017 

6 Seminar on Public Administration for 

Ministerial Officials of Nepal 

12-25 सेप्टेम्फय 
2017 

फेइख्जङ, चीन 1 

7 Regional Workshop on International 

Cooperation in Financial Investigation, Money 

Laundering & Recovery of Assets 

17-19 अक्टोफय 
2017 

कोरम्फो, श्रीरङ्का 3 

8 Regional Workshop on Whistle Blower and 

Witness Protection in the Fight against 

Corruption 

22-24 नोबेम्फय 
2017 

भारे, भारददभ्स 2 

9 Conference of the State Parties to the UNCAC 6-10 नोबेम्फय 
2017 

तबमना, अर्द्समा 2 

11 Third Meeting of Asia Pacific Law 

Enforcement Practitioners Network 

15-17 नोबेम्फय 
2017 

दख्ऺण कोरयमा 2 

11 Governance and Anti-corruption Training for 

CIAA Officials 

21-30 जनवयी 
2018 

फैंकक, थाइल्माण्ड 20 

12 Executive course on Governance & Anti-

corruption 

18-27 पेब्रअुयी 
2018 

भतनरा, 
र्पतरर्ऩन्स 

20 

13 Seminar on Anti-corruption Measures & 

Practices, 2018 

16 भाचि-6 भे 
2018 

हनुान, चीन 7 

14 Combating Corruption- Financial 

Investigations Techniques and International 

Cooperation Mechanisms, OECD, Thailand & 

Singapore Cooperation Program 

14-17 जरुाई 
2018 

तसॊगाऩयु 2 

15 Governance and Anti-corruption: Methods & 

Tools 

1-10 जरुाई 2018 फैंकक, थाइल्माण्ड 21 

16 Anti-corruption & Investigation Training 8-19 जरुाई 2018 क्वारारम्ऩयु, 
भरेतसमा 

21 

17 Seminar on Anti-Money Laundering for Nepal  17-30 जरुाई 
2018 

फेइख्जङ, चीन 4 

   जम्भा 12१ 

४.३  अन्तयािर्द्सम सम्भेरनभा सहबातगता तथा सहकामि 
 सॊमिु याद्ससॊघको आमोजनाभा सन ्२००३ तडसेम्फय ९ भा भेख्क्सकोको भेरयडा सहयभा अन्तयािर्द्सम सम्भेरन 

गयी United Nations Convention against Corruption (UNCAC) ऩारयत गये ऩद्ळात तडसेम्फय ९ राई हयेक 
वषि अन्तयािर्द्सम ददवसको रूऩभा भनाइॉदै आए अनरुूऩ नेऩाररे ऩतन सन ्2007 देख्ख तडसेम्फय 9 राई र्वशेष 
कामिक्रभका साथ भनाउॉदै आएको छ । नेऩाररे उि भहासख्न्धराई 23 पेब्रअुयी 2011 भा अनभुोदन गयी 
भहासख्न्धको ऩऺ याद्स फतनसकेको सन्दबिभा भहासख्न्ध अनरुूऩका यार्द्सम कानूनहरू तजुिभा गनि आमोगरे नेऩार 
सयकायसभऺ भ्रद्शाचायसम्फन्धी कानूनहरूको सॊशोधन भस्मौदा तजुिभा गयी ऩेस गरयसकेको छ । 
र्वद्वव्माऩीकयणको उत्कषिततय ऩगु्दै गयेको र्वद्वफाट भ्रद्शाचायको तनभूिरीकयण गनि अन्तयािर्द्सम सहमोग, सहकामि 
य साझेदायी अऩरयहामि छ । नेऩार जस्तो स्रोतसाधनको अबाव बएको भरुकुका रातग भ्रद्शाचायको भाध्मभफाट 
स्वदेशी ऩुॉजी र्वदेश ऩरामन बइयहेको तथ्माॊक फेराफेराभा साविजतनक हनुे गयेको सन्दबिभा भ्रद्शाचायराई योक्न 
ऩूवि तमायी गनुि फरु्र्द्भताऩूणि कामि हनुेछ । मसप्रतत आमोगको रातग भार नबई नेऩार सयकायको गम्बीय 
ध्मानाकषिण हनु ु जरुयी छ । मसका रातग अन्तयािर्द्सम सहमोगको ऩूवािधाय फनाउन ु नेऩारका रातग र्ढरा 
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बइसकेको छ । प्रार्वतधक, व्मवस्थाऩकीम य र्वत्तीम सहमोगका रातग ऩतन नेऩाररे फाह्य सॊसायसॉग तनकट हनैु 
ऩदिछ । 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (१) रे आमोगराई 
भ्रद्शाचाय तनवायण वा तनमन्रण गने उद्देश्मरे गठन बएका यार्द्सम वा अन्तयािर्द्सम सॊस्थासॉग आवश्मक सभन्वम 
कामभ गनि तथा त्मस्ता सॊस्थासॉग आऩसी सम्फन्ध य सहमोग वरृ्र्द् गनि सक्न े भागि तनदेश गयेफभोख्जभ 
आमोगको भौजदुा सॊस्थागत यणनीतत (सन ् २०१४-२०१९) भा अन्तयािर्द्सम सम्फन्ध र्वस्ताय य साझेदायी 
प्रवर्द्िनराई भहत्व ददएको छ । आमोगरे र्वतबन्न अन्तयािर्द्सम सॊघसॊस्था तथा सॊगठनहरूको सदस्मता प्राद्ऱ गने 
य सहकामि प्रवर्द्िन गने एवॊ भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को अन्तयािर्द्सम सम्भेरन, गोद्षी तथा फैठकहरूभा सहबातगता जनाउॉदै 
आएको छ । अन्तयािर्द्सम सम्फन्ध तथा सहकामिहरू अतबवरृ्र्द् गने सम्फन्धभा देहामफभोख्जभका ऺेरीम तथा 
अन्तयािर्द्सम सबा सम्भेरनहरूभा आमोगरे आतथिक वषि 20७4/75 भा सहबातगता जनाएको छ । 
(क) ADB/OECD Anti-Corruption Initiative भा आमोगको सहबातगता 
 Nurturing an Anti-Corruption Culture in the Asia-Pacific Region बन्ने नायाका साथ दख्ऺण 

कोरयमाको तसउरभा सन ्2017 को नोबेम्फय १५ देख्ख १७ सम्भ सञ्चातरत 9
th

 Regional Conference 

and 22
nd

 Steering Group Meeting, ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the 

Pacific कामिक्रभभा आमोगको तपि फाट आमिुद्रम डा. गणेशयाज जोशी य डा. सार्वरी थाऩा गरुुङरे बाग 
तरन ुबएको तथमो । नेऩारभा भ्रद्शाचाय तनयन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनभा आमोगरे खेरेको बतूभकाको फायेभा 
जानकायी गयाउनहुुॉदै आमिुहरूरे भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग अन्तयािर्द्सम सहमोग य सहकामि आवश्मक 
हनुे कुयाभा जोड ददनबुएको तथमो । सोही कामिक्रभअन्तगित Confiscation of Proceeds of Corruption 

and Asset Recovery र्वषमभा सञ्चातरत Law Enforcement Network (LEN) को तेस्रो फैठकभा 
आमोगका सहसख्चव श्री जीवयाज कोइयारा य सहन्मामातधविा श्री शॊकय खरीको सभेत सहबातगता यहेको 
तथमो । उि कामिक्रभ ADB य OECD रे UNDP को साझेदायीभा Government of Korea को 
आमोजनाभा Korea’s Anti-Corruption and Civil Rights Commission को सहमोगभा आमोजना 
गरयएको तथमो । नेऩाररे हयेक वषि मस प्रकायको कामिक्रभभा सहबातगता जनाउॉदै आएको छ ।  

(ख) Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption 

 अर्द्समाको तबमनाभा सन ्2017 को नोबेम्फय 6 देख्ख 10 सम्भ United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNDOC) को आमोजनाभा Conference of the State Parties to the United Nations 

Convention against Corruption (COSP) को सातौं सरभा नेऩारको तपि फाट प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद् को कामािरमका सख्चव श्री याजीव गौतभको नेततृ्वको टोरीभा आमोगको तपि फाट सहसख्चवद्रम 
श्री मादवप्रसाद कोइयारा य र्वष्णपु्रसाद ऩोखयेर, सॊमिु याद्ससॊघको तबमनाख्स्थत स्थामी प्रतततनतध तथा 
याजदूत प्रकाशकुभाय सवेुदी, वैकख्ल्ऩक स्थामी प्रतततनतध अम्भयफहादयु काकी, दद्रतीम सख्चव फतरयाभ प्रसाद 
धाभी रगामत ८ जनाको सहबातगता यहेको तथमो । कामिक्रभभा र्वद्वका 158 बन्दा फढी याद्सहरूको 
सहबातगता यहेको तथमो । सम्भेरनभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को अन्तयािर्द्सम भहासख्न्धको कामािन्वमनको 
ऩनुयावरोकन, प्रार्वतधक सहामता, योकथाभ, सम्ऩख्त्त र्पताि, अन्तयािर्द्सम सहमोग य अन्म र्वषमहरूभा 
छरपर बएको तथमो । सम्भेरनभा भहासख्न्धका प्रावधानहरू कामािन्वमनभा नेऩारको तपि फाट प्रततफर्द्ता 
जनाइएको तथमो । सहबागी याद्सहरूका प्रतततनतधहरूरे सम्भेरनभा भ्रद्शाचाय तनमन्रणका आ-आफ्ना प्रमास 
य अनबुवहरू साटासाट गयेका तथए । सम्भेरनभा तनजी ऺेर य ठूरा भ्रद्शाचायका र्वषमभा ऩतन छरपर 
बएको तथमो । 

(ग) Regional Workshop on International Cooperation in Financial Investigation, Money 

Laundering and Recovery of Assets 

 श्रीरङ्काको याजधानी कोरम्फोभा United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) को दख्ऺण 
एतसमारी ऺेरीम कामािरमको आमोजनाभा 2017 को अक्टोफय 17 देख्ख 19 सम्भ सञ्चातरत 
Regional Workshop on International Cooperation in Financial Investigation, Money 

Laundering and Recovery of Assets र्वषमक कामिशाराभा नेऩारको तपि फाट आमोगका सहसख्चवद्रम 
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श्री श्माभयाज अतधकायी य मदपु्रसाद ऩन्थीरे बाग तरनबुमो । कामिक्रभभा र्वशेष सयकायी वर्कर 
कामािरम य सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबागका प्रतततनतधको सभेत सहबातगता यहेको तथमो। 

(घ) Regional Workshop on Whistle Blower and Witness Protection in the Fight against Corruption 

in South Asia 

 भारददभ्सको याजधानी भारेभा 2017 को नोबेम्फय 22 देख्ख 24 सम्भ United Nations Office on 

Drug and Crimes (UNDOC) को दख्ऺण एतसमारी ऺेरीम कामािरमको आमोजनाभा सञ्चातरत Regional 

Workshop on Whistle Blower and Witness Protection in the Fight against Corruption in South 

Asia र्वषमक कामिशाराभा नेऩारको तपि फाट आमोगका सहसख्चवद्रम श्री कारीप्रसाद ऩयाजरुी य दीघियाज 
भैनारीरे बाग तरनबुमो । उि कामिशाराभा प्रधानभन्री तथा ऩरयषद्को कामािरम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भातभरा भन्रारम य र्वशेष सयकायी वर्करको कामािरमका प्रतततनतधको सभेत सहबातगता यहेको 
तथमो । 

(ङ) United Nations Office on Drugs & Crime (UNDOC), Regional Office, Thailand  य आमोगको 
सहकामिभा गोद्षी  

 UNODC, Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, Bangkok य आमोगको सहकामिभा 
2075 वैशाख 30 देख्ख जेठ 2 सम्भ काठभाडौंभा Financial Investigation and Links with Money 

Laundering र्वषमक कामिशारा गोद्षी सञ्चारन गरयमो । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, र्वशेष 
अदारत, भहान्मामातधविाको कामािरम, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग, र्वशेष सयकायी वर्कर 
कामािरम, केन्रीम अनसुन्धान व्मयुो, नेऩार याद्स फैंक र्वत्तीम जानकायी इकाइसभेतका ३० जनाको 
सहबातगता यहेको तथमो । उि गोद्षीभा आमोगको तपि फाट 9 जना अनसुन्धान अतधकृतको सहबातगता 
तथमो । 

(च) आमोगका ऩदातधकायीहरूफाट र्वदेशख्स्थत तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूको अवरोकन  
 र्वगत वषिहरूभा झै मस वषि ऩतन आमोगका कभिचायीहरूराई अनसुन्धान तथा अतबमोजन रगामतका 

ऺभता अतबवरृ्र्द् गनि र्वतबन्न र्वषमभा स्वदेशी तथा वैदेख्शक तातरभ कामिक्रभहरूको आमोजना गरयएका 
छन ् । मसै तसरतसराभा भरेतसमा, र्पतरर्ऩन्स, थाइल्माण्ड रगामतका भरुकुहरूभा वैदेख्शक तातरभ 
सञ्चारन गरयमो । तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूसॉगको दद्रऩऺीम सम्फन्धराई भजफतु एवॊ सदुृढ फनाई 
तातरभराई थऩ प्रबावकायी फनाउने र्वषमभा ऩतन उच्चस्तयभा छरपरहरू बएका छन ् । तातरभ 
कामिक्रभको सभाऩन सभायोहको अवसय ऩायेय आमोगका ऩदातधकायीहरूफाट अवरोकन भ्रभणहरू सम्ऩन्न 
बएका छन ्। सञ्चातरत तातरभ कामिक्रभहरूको प्रबावकारयता अध्ममन गयी आगाभी ददनहरूभा आमोगको 
आवश्मकताफभोख्जभ तातरभका भोडातरटी य र्वषमवस्तहुरू ऩरयभाजिन गनि तथा कभिचायीराई थऩ उत्प्ररेयत 
एवॊ हौसरा प्रदान गनि उच्चस्तयभा हनुे मस प्रकायका भ्रभणहरूरे सहमोग ऩगुेको छ । आतथिक वषि 
०७४/०७५ भा सम्ऩन्न बएका मस प्रकायका भ्रभणहरू मस प्रकाय यहेका छन ्: 

तस.नॊ. सहबागी हनु ेऩदातधकायी कामिक्रभ तभतत भरुकु 
1 भाननीम आमिु श्री याजनायामण ऩाठक 

उऩसख्चव श्री यत्नभणी बट्टयाई 

तातरभ कामिक्रभ सभाऩन 
य अवरोकन 

4-6 भाचि 
2018 

भतनरा, 
र्पतरर्ऩन्स 

2 सऩुरयन्टेन्डेन्ट इख्न्जतनमय श्री यवीन्रनाथ 
शे्रद्ष 

प्र.व.उ. श्री फसन्तकुभाय ऩन्त 

तातरभ कामिक्रभ सभाऩन 
य अवरोकन 

26-30 
जनवयी 
2018  

फैंकक, 
थाइल्माण्ड 

3 भाननीम आमिु श्री याजनायामण ऩाठक, 
प्र.ना.भ.तन. श्री उत्तभकुभाय काकी 

तातरभ कामिक्रभ सभाऩन 
य अवरोकन 

7-9 जरुाई 
2018 

फैंकक, 
थाइल्माण्ड 

4 भाननीम आमिु डा.सार्वरी थाऩा गरुुङ, 
सख्चव श्री भहेद्वय न्मौऩाने 

तातरभ कामिक्रभ सभाऩन 
य अवरोकन 

16-20 जरुाई 
2018 

क्वारारम्ऩयु, 
भरेतसमा 
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५.१ भ्रद्शाचायजन्म कामिहरू 

 भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को ऩरयच्छेद २ भा उल्रेख बएका सजाम हनुे कसयुहरूराई भ्रद्शाचायजन्म 
कामिका रूऩभा ऩरयबार्षत गरयएको छ । याद्ससेवकरे आफ्नो कतिव्म ऩारनको तसरतसराभा रयसवत तरने, तफना 
भूल्म वा कभ भूल्मभा वस्त ुवा सेवा तरने, दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा तरने य कतभसन तरने कामि गनुि 
भ्रद्शाचायजन्म कसयु भातनएको छ । त्मस्तै, याजस्व उठाउनऩुने कतिव्म बएको याद्ससेवकरे याजस्व चहुावट गनुि, 
याजस्व असरु नगनुि, घटी याजस्व असरु गनि गयाउन भद्दत गनुि, याजस्व तनधाियण गदाि घटी याजस्व तनधाियण 
गनुि, उठाएको याजस्व दाख्खरा नगयी र्हनातभना गनुि सभेत भ्रद्शाचायजन्म कसयु भातनन्छ । कुनै याद्ससेवकरे 
आपू वा अरू कुनै व्मख्िराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने वा नऩेार सयकाय वा साविजतनक सॊस्थाराई गैयकानूनी 
हातन ऩरु् माउने फदतनमतरे सयकायी वा साविजतनक सम्ऩख्त्त गैयकानूनी रूऩभा आफ्नो वा अरूको नाभभा दताि 
गने, झठुा तफर, बयऩाई फनाई बिुानी तरने, अस्वाबार्वक रागत वा भूल्माॊकन गने गयाउने, भारसाभान खरयद 
गदाि गणुस्तयहीन वा अस्वाबार्वक रूऩभा फढी भूल्म ततयी खरयद गने रगामतका कामिहरू गयेभा भ्रद्शाचाय गयेको 
भातनन्छ ।  

 नेऩार सयकाय वा साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको राऩयफाही वा फदतनमत गयी र्हनातभना, हातन नोक्सानी वा 
दरुुऩमोग गने गयाउने कामिराई ऩतन उख्ल्रख्खत ऐनरे भ्रद्शाचायजन्म कामिको ऩरयबाषातबर सभेटेको छ। 
मसैगयी, गरत तरखत तमाय गने, गरत अनवुाद गने, सयकायी कागज सच्माउने, नोक्सान गने, प्रद्लऩरको 
गोऩनीमता बॊग गने, ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गने य झठुा र्ववयण ददने कामिहरू भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन 
अनसुाय भ्रद्शाचायजन्म कसयु हनु ्। सोही ऐनको दपा २० अनसुाय साविजतनक ऩद धायण गयेको याद्ससेवकरे 
अतभल्दो य अस्वाबार्वक उच्च जीवनस्तय माऩन गयेभा त्मस्तो सम्ऩख्त्त के कस्तो स्रोतफाट आजिन गयेको हो बन्ने 
कुया तनजरे प्रभाख्णत गनि नसकेभा गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको भातनने उल्रेख छ ।  

 आतथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरू हेदाि उख्ल्रख्खत र्वतबन्न प्रकृततका भ्रद्शाचाय जतनने 
कामिहरू याद्ससेवकफाट बए गयेको बनी उजयुी ऩयेको य ती उजयुीहरू उऩय आमोगफाट अनसुन्धान तहर्ककात 
बई भ्रद्शाचाय बए गयेको देख्खएको अवस्थाभा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको छ । मस तथ्मफाट 
साविजतनक ऺेरभा भ्रद्शाचायका र्वर्वध कामिगत प्रवखृ्त्तहरू र्वद्यभान यहेको स्ऩद्श हनुजान्छ। साथै, आतथिक वषि 
२०७४।७५ भा आमोगको वार्षिक कामिक्रभ अनसुाय सम्ऩन्न गरयएको "नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनको 
अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५" रे सभेत साविजतनक सेवाप्रवाहको अवस्था, भ्रद्शाचायका सम्बाव्म ऺेरहरू य 
भ्रद्शाचायजन्म कामिका प्रवखृ्त्तहरूभातथ प्रकाश ऩायेको छ। मस अध्ममनको तसरतसराभा गरयएको सेवाग्राही 
सवेऺणभा साविजतनक ऺेरभा सेवाप्रवाहका क्रभभा भ्रद्शाचायजन्म कामि बए गयेको अतबभत प्राद्ऱ बएको  
देख्खन्छ । उि अध्ममनरे भ्रद्शाचायको जोख्खभ फढी बएका ऺेरहरू सभेत ऩर्हचान गयेको छ । मस 
ऩरयच्छेदभा भ्रद्शाचायका उख्ल्रख्खत र्वतबन्न कामिगत, ऺेरगत य शैरीगत प्रवखृ्त्तहरूको फायेभा सॊख्ऺद्ऱ र्वद्ऴषेण 
गरयएको छ । 

५.२ भ्रद्शाचायका कामिगत प्रवखृ्त्तहरूको र्वद्ऴषेण 

    आमोगभा र्वगत तीन वषिभा दताि बएका उजयुीहरूको सॊतमा य उजयुीको अनसुन्धान तहर्ककातऩतछ र्वशेष 
अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको सॊतमा हेदाि उजयुीको सॊतमा घट्दो क्रभभा य भदु्दाहरूको सॊतमा फढ्दो 
क्रभभा यहेको ऩाइन्छ।आतथिक वषि २०७२।७३, २०७३।७४ य २०७४।७५ भा उजयुीको सॊतमा क्रभश: 
२४६९१, १९५८० य १९४८८ यहेको देख्खन्छ बने भदु्दाको सॊतमा क्रभश: १४४, १५४ य १९४ ऩगुेको 
छ। नेऩार अतधयाज्मको सॊर्वधान, २०४७ य नेऩारको अन्तरयभ सॊर्वधान, २०६३ भा अनखु्चत कामिउऩयको 
अनसुन्धानको ख्जम्भेवायी आमोगभा यहेकोभा वतिभान नेऩारको सॊर्वधानरे अनखु्चत कामि आमोगको 
ऺेरातधकायफाट हटाएको हुॉदा गत आतथिक वषिबन्दा प्रततवेदन अवतधभा उजयुीको सॊतमा नगण्म रूऩभा घट्नरुाई 

ऩरयच्छेद– ५ 
भ्रद्शाचायजन्म कामिको प्रवखृ्त्त र्वद्ऴषेण 
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स्वाबार्वक बन्न सर्कन्छ। उजयुीको सॊतमाभा केही कभी आए ऩतन भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्तगत र्वशेषताहरूभा बने 
तबन्नता देख्खएको छैन। 

 
 

 
 

 आमोगफाट अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाको सॊतमाभा बएको फढोत्तयीरे बने भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्तको 
तनमन्रणका रातग अनसुन्धान तहर्ककात य अतबमोजनभा आमोगको र्क्रमाशीरता फढेको तथ्मराई देखाएको 
छ। आमोगको तनयन्तय प्रमासका फावजदु ऩतन भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्तभा बने अऩेख्ऺत तनमन्रण हनु सकेको छैन। 
भ्रद्शाचायजन्म कामिउऩय आमोगरे अनसुन्धान तहर्ककात य अतबमोजन गने कामि गरययहेकै बए ऩतन नेऩार 
सयकायका सम्फख्न्धत ऺेरगत तनकाम य तनमाभक तनकामहरूफाट भ्रद्शाचाय हनु नददनेतपि  आवश्मक नीततगत, 
ऩर्द्ततगत, प्रर्वतधगत य प्रवखृ्त्तगत सधुायका परदामी प्रमास हनु नसक्दा भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्तहरूभा अऩेख्ऺत ह्रास 
आउन सकेको छैन। आमोगभा ऩयेका उजयुीको सॊतमा य उजयुीको अनसुन्धान ऩद्ळात आमोगरे र्वशेष 
अदारतभा दामय गयेका भदु्दाको सॊतमाफाट ऩतन भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्तहरूको र्वद्यभानता य तनयन्तयता ऩरु्द्श हनु्छ। 

 आतथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगफाट बएका भ्रद्शाचायजन्म कामिहरूको अनसुन्धान य तत्ऩद्ळात ् र्वशेष 
अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको र्वद्ऴषेण गदाि कानूनरे ऩारयबार्षत गयेका भ्रद्शाचायका र्वतबन्न प्रवखृ्त्तहरूको 
ऩनुयावखृ्त्त बएको देख्खन्छ। भ्रद्शाचाय तनवायण ऐनरे ऩरयबार्षत गयेका रयसवत तरने ददने, याजस्व चहुावट गने, 
साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गने, गैयकानूनी राब वा हातन ऩरु् माउने फदतनमतरे काभ गने, झठुा 
र्ववयण ददने, गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गने जस्ता र्वगत वषिहरूभा देख्खएका भ्रद्शाचायका प्रवखृ्त्तहरूको 
ऩनुयावखृ्त्त आतथिक वषि २०७४।७५ भा ऩतन बएको छ । भतुम रूऩभा साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िरे 
गने भ्रद्शाचाय आतथिक रेनदेनसॉग गाॉतसएको र्वषम बएकारे सयकायी ढुकुटीभा यकभ प्राद्ऱ गने य सयकायी 
कोषफाट खचि गने दवैु अवस्थाभा भ्रद्शाचाय गने प्रवखृ्त्त र्वद्यभान छ। मसका साथै साविजतनक सेवा प्रवाहका 
क्रभभा सेवाग्राहीसॉग रयसवत तरने प्रवखृ्त्त ऩतन व्माऩक रूऩभा र्वद्यभान छ । सयकायी वा साविजतनक जग्गा 
व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि गने प्रवखृ्त्तरे गदाि साविजतनक सम्ऩख्त्तको अततक्रभण बएको छ।साविजतनक राबको 
ऩद हातसर गनिका रातग शैख्ऺक मोग्मता वा अन्म कागजातका नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गने य अन्म झठुा र्ववयण 
ददने प्रवखृ्त्तसभेत र्वद्यभान यहेको ऩाइन्छ। मसयी साविजतनक आम, साविजतनक खचि, साविजतनक सम्ऩख्त्त, 
सेवाप्रवाह य सेवाप्रवेशका र्वर्वध ऺेरभा र्वतबन्न रूऩ, यॊग य शैरीका भ्रद्शाचायजन्म कामिहरू बए गयेको 
देख्खन्छ।  

  ५.२.१ रयसवत तरन ेददन ेप्रवखृ्त्त  

 साविजतनक सेवा प्रवाह गने कभिचायीको सेवाग्राहीप्रततको व्मवहाय, कामिकुशरता य ख्जम्भेवायीफोधफाट सयकायी 
सेवा य याज्म सॊमन्रप्रततको जनताको र्वद्वास तनधाियण हनुे गदिछ। भरुकुभा सशुासनको अवस्थाका सम्फन्धभा 
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आमोगरे हारै गयेको सेवाग्राही सवेऺणरे साविजतनक सेवा प्रवाहको कभजोय अवस्था प्रस्ततु गयेको छ। उि 
अध्ममन अनसुाय जनसभदुामराई तछटो छरयतो रूऩभा साविजतनक सेवा प्रवाह गनुिऩने कभिचायीको दार्मत्व य 
कतिव्म बए ताऩतन सेवाग्राहीराई फाध्म ऩायी रयसवत तरने ददने कामि बइयहेको छ। सवेऺणभा अतबव्मि केही 
सेवाग्राहीहरूको धायणा अनसुाय उनीहरूरे सयकायी कामािरमफाट आफ्नो काभ सम्ऩन्न गयाउन अततरयि दस्तयु 
फझुाउनऩुयेको य मसयी ददइने यकभ सम्फख्न्धत पाॉटवारा कभिचायी, कानून व्मवसामी य भध्मस्थकतािफाट रेनदेन 
हनुे गयेको छ । मस्ता अततरयि दस्तयु ददनऩुने कामािरमहरूभा भारऩोत कामािरम, गाउॉऩातरका वा 
नगयऩातरका कामािरम, नाऩी कामािरम, ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, आन्तरयक याजस्व कामािरम, खानेऩानी 
कामािरम यहेको सवेऺणरे देखाएको छ । केही सेवाग्राहीहरूको धायणाभा कभिचायीहरूरे कामिप्रर्क्रमाराई 
जर्टर फनाउने य सभमभा काभ सम्ऩन्न नगने, काभ ऩन्छाउने य ख्जम्भेवायी ऩारना नगने प्रवखृ्त्त यहेको छ । 
मसयी साविजतनक सेवाप्रवाहभा तनमभानसुाय सेवा प्रदान नगयी उत्तयदार्मत्व ऩन्छाउने, र्ढराससु्ती गने य रयसवत 
तरने प्रवखृ्त्तको कायणरे सयकायी सेवाप्रतत जनताको र्वद्वास घट्न गएको अवस्था छ । 

कामािरमफाट तनमभानसुाय गरयददनऩुने दताि, नवीकयण, तसपारयस, तनकासा य बिुानी जस्ता काभकायफाहीभा 
केही कभिचायीहरूरे घसु (रयसवत) तरने गयेको आमोगरे गयेको भ्रद्शाचायजन्म कामिको अनसुन्धान 
तहर्ककातफाट सभेत देख्खन आएको छ। आमोगभा प्राद्ऱ हनु आएका उजयुीहरूको अवस्था केराउॉदा जग्गाको 
नाऩजाॉच/येखाॊकन/र्कत्ताकाट/दताि/एकीकयण/हारसातफक/नाभसायी/अॊशफण्डा/रारऩजुाि/भोर्हमानी कामभजस्ता 
कामि गयाउॉदा रयसवत भागेको बन्ने उजयुीका आधायभा आमोगफाट अनसुन्धान हुॉदा कततऩम उजयुीहरू 
सत्मतथ्मभा आधारयत यहेको ऩाइएकोरे अनसुन्धान ऩद्ळात र्वशेष अदारतभा भदु्दासभेत दामय गरयएको छ । 
मस्तै, उद्योग दताि, र्वद्यतु जडान, धाया जडान, सवायी साधन दताि, सवायी चारक अनभुतत ऩर  नवीकयण गनि 
सेवाग्राहीसॉग घसु रयसवत तरएको बन्ने उजयुीउऩय अनसुन्धान हुॉदा उजयुीको व्महोया सप्रभाण ऩरु्द्श हनु आई 
र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएका छन ्।  

आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान गयी अदारतभा दामय गरयएका रयसवत सम्फन्धी भदु्दाहरू हेदाि बतूभसधुाय तथा 
व्मवस्था, सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास, गहृ, ऊजाि, स्वास्थ्म, अथि य ख्शऺा भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत 
भदु्दाहरू फढी देख्खन्छन ्। बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारम अन्तगितभा रयसवतसम्फन्धी उजयुी हेदाि अतधकाॊश 
उजयुीहरू जग्गा नाऩी य दताि गने र्वषमसॉग सम्फख्न्धत देख्खन्छन ्।  

 
 

ऊजाि भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत घसु (रयसवत) सम्फन्धी भदु्दा हेदाि अतधकाॊश भदु्दाहरू तभटय जडानसम्फन्धी यहेका 
जनु कभजोय कामिऩर्द्तत य र्पतरो अनगुभन प्रणारीका कायण तसख्जित बएको देख्खन्छ । मस्तै, सॊघीम भातभरा 
तथा स्थानीम र्वकास भन्रारमसम्फर्द् उजयुी हेदाि दताि, तसपारयस, तनकासा य बिुानीजस्ता र्वषम यहेका छन ्
बने गहृ भन्रारम अन्तगितका भदु्दाहरू कामि सहजीकयण, कामि अनभुतत, तभराऩर, नागरयकता वा तबसासॉग 
सम्फख्न्धत र्वषम यहेका देख्खन्छन ्। अथि भन्रारमभा भूरत: याजस्व  य बन्साय तनधाियण, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भन्रारमभा म्माद ताभेरी य भदु्दा सहजीकयण, बौततक तनभािण तथा मातामात भन्रारमभा सवायी 
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चारक अनभुततऩर, श्रभ भन्रारमभा श्रभ स्वीकृतत, वन भन्रारमभा काठ कटान य ख्शऺा भन्रारमभा 
र्वद्यारम बवन तनभािणको बिुानीजस्ता र्वषमभा फढी सभस्मा यहेको उजयुी य भदु्दाहरूको र्वद्ऴषेणफाट देख्खएको 
छ । भरुकुभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सयर, सहज य तछटोछरयतो सेवाप्रवाह गयी सशुासन कामभ गनि उऩमुिि 
र्वषमभा सम्फख्न्धत भन्रारमरे उऩमिु नीतत, प्रर्वतध य प्रर्क्रमाको ऩर्हचान एवॊ उऩमोग गयी प्रबावकायी 
आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी अवरम्फन गनुि आवश्मक छ । साविजतनक सेवा तरने ददने क्रभभा हनुे भानवीम 
सम्ऩकि का कायण मस प्रकायको भ्रद्शाचायजन्म र्क्रमाकराऩ हनुे गयेको ऩाइएको छ । 

५.२.२ याजस्व चहुावट गने प्रवखृ्त्त  

याजस्व असरुी गयी याज्मकोषभा जम्भा गनुिऩने दार्मत्व बएका ऩदातधकायी/कभिचायीफाट नै याजस्व असरुीभा 
राऩयफाही गयी अनखु्चत कय छुट य याजस्व फाऩत उठेको यकभ र्हनातभना बए गयेको आ.व. २०७४।७५ भा 
बएको उजयुीको अनसुन्धानफाट देख्खएको हुॉदा याजस्व चहुावटसम्फन्धी ऩाॉचवटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा दामय 
गरयएको छ। याजस्व चहुावटसम्फन्धी फढी उजयुी य भदु्दाहरू अथि भन्रारम, बौततक मोजना तथा मातामात 
व्मवस्था भन्रारम य सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास भन्रारम अन्तगितका कभिचायीर्वरुर्द् ऩयेको 
देख्खन्छ। मस्ता उजयुी तथा भदु्दाहरू सम्फख्न्धत कामािरमरे आजिन गयेको ठूरो ऩरयभाणको  याजस्व यकभ फैंक 
दाख्खरा नगयी भस्मौट तथा र्हनातभना  गयेको, कामािरमफाट तसपारयस ददॊदा तरनऩुने याजस्व यकभ आम्दानी 
यतसद नकाटी र्हनातभना गयेको, र्कते कागजात तमाय गयी याजस्व छरी गयेको य गरत तरखत तमाय गयी घटी 
याजस्व तनधाियण गयेको र्वषमहरूसॉग सम्फख्न्धत छन ्।  

५.२.३ साविजतनक सम्ऩख्त्त र्हनातभना, हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गने प्रवखृ्त्त 

नेऩार सयकाय वा साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्त राऩयफाही वा फदतनमत गयी र्हनातभना, हातन नोक्सानी वा 
दरुुऩमोग गयेको र्वषमभा आतथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगभा ऩयेका उजयुीभध्मे अनसुन्धान 
तहर्ककातऩद्ळात ्१३ वटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका छन।् सयकायी कोषको यकभको सॊयऺण गने 
दार्मत्व बएका कभिचायीहरूफाट नै राऩयफाही वा फदतनमत गयी भासेको वा र्हनातभना गयेको तथ्म सप्रभाण ऩरु्द्श 
बएऩतछ अतबमोजन गरयएको हो। मस्ता भदु्दाहरू साभाख्जक सयुऺा बत्ताको यकभ, गाउॉऩातरका/नगयऩातरकाको 
खाताभा यहेको यकभ, र्वद्यारमको खाताभा यहेको यकभ, हरुाक फचत फैंकको यकभ, र्हनातभना, हातन नोक्सानी 
य दरुुऩमोग गरयएको र्वषमसॉग फढी सम्फख्न्धत यहेको ऩाइन्छ। सयकायद्राया र्वतयण गनिका रातग ऩठाइएको 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता सम्फख्न्धत सेवाग्राहीरे प्राद्ऱ नगयेको व्महोया उजयुीको छानतफन तथा अनसुन्धानफाट 
देख्खन आएको छ। कततऩम यकभहरू व्मख्िको नाभ तभराई झठुो य र्कते बयऩाई खडा गयी बिुानी गयेको य 
उि यकभ कभिचायीको तभरेभतोभा भ्रद्शाचाय बएको देख्खन आएको छ। मसफाट देशबरय ठूरो सॊतमाभा यहेका 
र्वद्यारम, गाउॉऩातरका/नगयऩातरका, वडा कामािरमहरूका सम्फख्न्धत कभिचायीहरूको कामिसम्ऩादनको 
सऩुयीवेऺण अनगुभन, प्रततवेदन य ऩदृ्षऩोषण ऩर्द्तत तथा अतबभखुीकयण य ऺभता र्वकासका फायेभा उख्चत ध्मान 
ऩगु्न नसकेको सभेत स्ऩद्श हनु्छ। 

५.२.४ सयकायी/साविजतनक जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गने प्रवखृ्त्त 

बतूभ प्रशासनका ऺेरभा भ्रद्शाचाय गयी साविजतनक जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गरयएको र्वषमभा आमोगभा 
तनयन्तय उजयुीहरू ऩने गयेका छन।् मस्ता उजयुी उऩय अनसुन्धान गयी दोषी उऩय कायफाहीका रातग र्वशेष 
अदारतभा भदु्दा दताि गरयए ताऩतन सयकायी जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गने प्रवखृ्त्त तनमन्रण हनु सकेको 
छैन। जग्गाको सयकायी तनकामभा यहेको दताि से्रस्ताको कागजातराई गैयकानूनी तरयकारे हेयपेय गयी 
साविजतनक जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गयी जग्गाधनी प्रभाणऩजुाि ददएको ऩाइएको छ। सक्कर जग्गाधनी दताि 
से्रस्ताभा गैयकानूनी तवयरे अऺयहरू थऩी/से्रस्ताको सहीछाऩ य तभतत भहरभा नक्करी छाऩ रगाई/केयभेट, 

थऩघट य हेयपेय गयी सयकायी सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी गयेको अनसुन्धानफाट देख्खएको छ। आतथिक वषि 
२०७४।७५ भा आमोगफाट एउटै उजयुीको अनसुन्धान तहर्ककातफाट जम्भा 270 योऩनी 1४ आना 3 ऩैसा 
1 दाभ सयकायी/साविजतनक जग्गा व्मख्िर्वशेषका नाभभा दताि गयेको देख्खएकारे 71 जना प्रततवादीउऩय 
र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको छ।मसयी र्वगतभा वनजॊगर, खोरा र्कनाय, खरुा चौय, गौचयनका 
रूऩभा यहेका साविजतनक/सयकायी जग्गा गैयकानूनी तवयफाट व्मख्िका नाभभा दताि बई भातसएफाट सम्फख्न्धत 
तनकामरे साविजतनक जग्गाको सॊयऺणका रातग ऩहरकदभी तरन आवश्मक देख्खन्छ । 
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५.२.५ गैयकानूनी राब वा हातन ऩरु् माउन ेफदतनमतरे साविजतनक खरयदभा अतनमतभतता गने प्रवखृ्त्त 

केही याद्ससेवक कभिचायीहरूफाट आपू वा अरू कुनै व्मख्िराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने वा नेऩार सयकाय वा 
साविजतनक सॊस्थाराई गैयकानूनी हातन ऩरु् माउने फदतनमतरे साविजतनक खचि गदाि याज्मको दरुिब आतथिक 
स्रोतको अऩव्मम गयेका दृद्शान्त अनसुन्धानफाट उजागय बएका छन।् ऐन, तनमभानसुाय टेण्डय आह्वान नगयी 
फजेट खचि गयेको, र्वशेष ऩरयख्स्थततभा खरयद गदाि अवरम्फन गनुिऩने कानूनी प्रावधानसभेतको ऩारना नगयी 
सयकायी फजेट व्मम गयेको, स्थानीम दययेटबन्दा अत्मतधक य अस्वाबार्वक रूऩभा फढी भूल्म याखेको, र्कते 
प्रततवेदन तमाय गयी यकभ अऩव्मम गयेको अनसुन्धानफाट देख्खन आएको छ।साथै, कभ ऩरयभाणभा साभान 
खरयद गयी फढी देखाई भ्रद्शाचाय गयेको तथा साभान खरयद गयेको बनी झठुा तफर बयऩाई ऩेस गयी फजेट 
र्हनातभना गयेको देख्खएको छ। ऩयाभशिदाता छनौट गदाि स्वीकृत भूल्माॊकनका आधायहरू र्वऩयीत प्रस्ताव 
भूल्माॊकन गयी सयकायराई हातन नोक्सानी ऩयु ् माएको य व्मख्िराई राब ऩरु् माएको देख्खएको छ। झठुा तफर 
बयऩाई, खरयद आदेश य दाख्खरा प्रततवेदन पायाभ ऩेस गयी बिुानी तरए ददएको सभेत ऩाइएको छ ।  

५.२.६ झठुा र्ववयण (शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नागरयकता, तसपारयसऩर) ऩेस गने प्रवखृ्त्त  

सयकायी नोकयी वा ऩदोन्नतत हातसर गने तथा सयकायी सेवा य सरु्वधा प्राद्ऱ गने प्रमोजनका रातग शैख्ऺक 
मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, झठुा अध्माऩन अनभुततऩर, झठुा नागरयकता जस्ता कागजात ऩेस गने प्रवखृ्त्त 
अनसुन्धानफाट देख्खएको छ । शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरका आधायभा सेवा प्रवेश हुॉदा मोग्म 
व्मख्िको छनौटभा मसरे असय ऩादिछ बने शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरको आधायभा ऩदोन्नतत हुॉदा 
मोग्म य सऺभ कभिचायीको भनोफर य कामािरमको कामिसम्ऩादनभा नकायात्भक असय ऩनि जान्छ । मसथि 
शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरको फायेभा अनसुन्धान गयी दोषी देख्खएका उऩय अतबमोजन गने काभ 
आमोगरे तीव्रताका साथ गदै आएको छ। आतथिक वषि २०७४।७५ भा शैख्ऺक मोग्मताको झठुा 
प्रभाणऩरसम्फन्धी उजयुीहरू उऩय अनसुन्धान तहर्ककात गयी आमोगफाट ६४ वटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा 
दामय गरयएका छन।् आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान गयी अदारतभा दामय गरयएका शैख्ऺक मोग्मतको झठुा 
प्रभाणऩरसम्फन्धी भदु्दाहरू हेदाि ख्शऺा भन्रारम अन्तगित र्वद्यारमका ख्शऺकहरू य गहृ भन्रारम अन्तगित 
सयुऺा तनकामका प्रहयी कभिचायीहरूसॉग सम्फख्न्धत भदु्दाहरू फढी देख्खन्छन ् । त्मस्तै, केही स्वास्थ्मकभॉ य 
प्रार्वतधक कभिचायी, गाउॉ/नगयऩातरकाका प्रशासतनक कभिचायी य अन्म कभिचायीहरूरे सभेत सयकायी ओहदा 
ऩाउने वा अन्म सरु्वधा हातसर गने उद्देश्मरे नक्करी कागजात ऩेस गयेको तथ्म अनसुन्धानफाट खरेुकारे 
तनजहरूर्वरुर्द् भदु्दा दामय गरयएको छ । मसथि, ख्शऺक य प्रहयी कभिचायी रगामतभा बनाि गदािका फखत 
शैख्ऺक प्रभाणऩरहरूको मर्कन गयेय भार कभिचायी छनौट य बनाि गने ऩर्द्ततको अवरम्फन हनुसकेभा मसफाट 
मोग्मता प्रणारी य कामिसम्ऩादनस्तयभा सकायात्भक प्रबाव ऩने अऩेऺा गनि सर्कन्छ ।  
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५.२.७ ऐन कानूनको ऩरयऩारना नगने प्रवखृ्त्त  

साविजतनक ऺेरफाट सम्ऩादन हनुे काभकायफाहीभा एकरूऩता कामभ गदै तनष्ऩऺताका साथ शीघ्र य 
प्रबावकायीरूऩभा कामि सम्ऩादन गनिका रातग उऩमिु कानून, भाऩदण्ड य कामिर्वतधहरू तजुिभा गयी रागू 
गरयएको हनु्छ । साविजतनक ऺेरफाट सम्ऩादन हनुे कामिहरू स्वीकृत गयी रागू गरयएका तनधािरयत र्वतध य 
ऩर्द्ततका आधायभा हनुऩुनेभा आमोगभा ऩयेका उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा साविजतनक ऩद धायण गयेका 
व्मख्िहरूरे आफ्नो कतिव्म ऩारना गदाि फाध्मात्भकरूऩभा ऩारना गनुिऩने कानूनी प्रावधान, कामिर्वतध वा 
भाऩदण्डहरूको उल्रॊघन गयेको देख्खन आएको छ । कामािरमफाट कानूनफभोख्जभ गनुिऩने तसपारयस/स्वीकृतत, 
भाऩदण्ड/नम्सि, भूल्माॊकन, ऩयीऺण, तनमखु्ि, सम्झौता, खरयद, तनभािण तथा सेवाप्रवाहका अन्म कामि गदाि 
तोर्कएको कानूनी प्रर्क्रमा य भाऩदण्डर्वऩयीत बए गयेको उजयुीहरूको अनसुन्धानफाट देख्खन आएको छ । 
आमोगफाट गरयएको "नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" को सेवाग्राही सवेऺणफाट सभेत 
कभिचायीहरूभा तनमभ, कानून य र्वतधको ऩारना नगने, काभ ऩन्छाउन,े ख्जम्भेवायी ऩारना नगने, 
कामिप्रर्क्रमाराई जर्टर फनाउने य सभमभा काभ नगने प्रवृख्त्त र्वद्यभान यहेको अतबभत जाहेय बएको छ। 
सवेऺणभा सफैबन्दा फढी उत्तयदातारे कानूनको ऩारनाभा जोड ददएको देख्खएफाट प्रर्क्रमागत भ्रद्शाचायराई कभ 
गनिका रातग र्वतध य ऩर्द्ततको ऩरयऩारना आवश्मक देख्खन्छ। 

५.२.८ गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गने प्रवखृ्त्त  

साविजतनक ऩद धायण गयेको याद्ससेवकरे साविजतनक ऩदभा फहार बएऩतछ साठी ददनतबर य त्मसऩतछ हयेक 
आतथिक वषि सभाद्ऱ बएको साठी ददनतबर आफ्नो सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गनुिऩने कानूनी व्मवस्था यहेको छ। 
मसयी ऩेस गयेको सम्ऩख्त्त र्ववयण अतभल्दो य अस्वाबार्वक देख्खन आएभा वा साविजतनक ऩद धायण गयेको 
ऩदातधकायीरे अतभल्दो य अस्वाबार्वक उच्च जीवनस्तय माऩन गयेभा त्मस्तो सम्ऩख्त्तको वैधातनक स्रोत 
खरुाउनऩुने दार्मत्व सम्फख्न्धत ऩदातधकायीभा नै यहने व्मवस्था कानूनरे गयेको छ। साविजतनक ऩद धायण 
गयेको व्मख्िरे कानून य आचयण र्वऩयीतका र्वतबन्न काभ गयी गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयेको बनी 
आमोगभा उजयुीहरू ऩने गयेको छ। कततऩम उजयुीहरूको अनसुन्धानफाट साविजतनक ऩदभा यहॉदा र्वतबन्न 
र्कतसभरे अनखु्चत राब तरई चरअचर सम्ऩख्त्त आजिन गयेको कायणरे सम्फख्न्धत कभिचायी/ ऩदातधकायीरे 
सम्ऩख्त्तको वैधातनक स्रोत ऩरु्द्श गनि नसकेको ऩाइएको हुॉदा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको छ। 

५.२.९ नीततगत भ्रद्शाचाय गने प्रवखृ्त्त  

 आमोगफाट गरयएको "नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" अनसुाय नेऩारभा नीततगत 
भ्रद्शाचाय हनुे गयेको छ बन्ने धायणा सेवाग्राहीहरूभा व्माऩकरूऩभा यहेको ऩाइएको छ। सेवाग्राही सवेऺण 
अनसुाय उच्च ऩदस्थ ऩदातधकायीहरूफाटै फढी नीततगत भ्रद्शाचाय हनुे गयेको छ। भ्रद्शाचायको ख्जम्भेवाय ऩऺका 
रूऩभा याजनैततक दर, उच्च ऩदस्थ कभिचायी, भन्रीका सल्राहकाय तथा नख्जकका व्मख्िहरू यहेको बन्ने 
उनीहरूको अतबभत देख्खन्छ। १३.२% जवापदातारे प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद कामािरम ऩतन नीततगत 
भ्रद्शाचायभा ख्जम्भेवाय यहेको फताएका छन ्। अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐनभा भख्न्रऩरयषद् वा 
त्मसको कुनै सतभततको साभूर्हक रूऩभा गयेको नीततगत तनणिम सम्फन्धभा आमोगरे कुनै कायफाही नगने 
प्रावधान यहेको छ । उच्च ऩदातधकायीहरूरे भन्रारमफाट गनि सर्कने प्रशासतनक य साविजतनक खरयदसम्फन्धी 
र्वषमराई सभेत तनणिमका रातग भख्न्रऩरयषदभा ऩरु् माई कानूनको बावनार्वऩयीत कामि गने गयेको देख्खन आएको 
छ । भख्न्रऩरयषदफाट गरयनऩुने तनणिम भन्रारमफाट य भन्रारमफाट हनुऩुने र्वषम भख्न्रऩरयषदफाट तनणिम 
गयाउनेजस्ता प्रवखृ्त्त देख्खन आएका छन ्।  

५.३ भ्रद्शाचायका ऺेरगत प्रवखृ्त्तहरूको र्वद्ऴषेण 

 र्वगत ऩाॉच आतथिक वषिभा (०७०/७१ देख्ख ०७४।७५ सम्भ) आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको र्वद्ऴषेण गदाि 
सफैबन्दा फढी उजयुी ख्शऺा, सॊघीम भातभरा, बतूभ प्रशासन, स्वास्थ्म, गहृ प्रशासन य वनजस्ता ऺेरसॉग 
सम्फख्न्धत र्वषमहरूभा यहेको देख्खएको छ । त्मसैगयी याजस्व प्रशासन, साविजतनक तनभािण य खरयद, साभाख्जक 
सयुऺा जस्ता ऺेरभा सभेत भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता बएको बनी उजयुी ऩयेका छन ्। आमोगफाट गयाइएको 
"नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासन सम्फन्धी अध्ममन, २०७५" भा अतबव्मि सेवाग्राहीहरूको धायणा अनसुाय 
भ्रद्शाचायको सघनताको दृर्द्शरे भारऩोत कामािरम, नाऩी कामािरम, स्थानीम तह य प्रहयी कामािरम अग्रऩॊख्िभा 
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देख्खएका छन।् आमोगफाट गरयएको छानतफन य अनसुन्धानफाट उख्ल्रख्खत तनकामहरूभा सयकायी फजेट य 
याजस्व र्हनातभना हनुे गयेको देख्खएको छ बने साविजतनक सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी ऩतन हनुे गयेको देख्खएको 
छ। मसका साथै नक्करी प्रभाणऩर य र्कते कागजात फनाई साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी बए/गयेको 
सभेत देख्खएको छ। मस्ता तनकामहरूभा घसु (रयसवत) तरन/ेददने कामि बए गयेको अनसुन्धानरे प्रस्ट ऩायेको 
छ। र्वगतका उजयुीहरूको र्वद्ऴषेण गदाि मी र्वतबन्न ऺेरभा हनुे भ्रद्शाचायका ऺेरगत प्रवखृ्त्तका केही दृद्शान्तहरू 
देहामफभोख्जभ यहेका छन ्:-   

 

क्र.सॊ. ऺरे भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्त 

१ ख्शऺा शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर/ झठुा अध्माऩन अनभुततऩर ऩेस गने 

र्वद्यारमसम्फन्धी तनभािण कामिभा भ्रद्शाचाय गने 
छारवखृ्त्तको यकभ र्हनातभना गने 
र्वद्याथॉ सॊतमा सम्फन्धभा झठुो र्ववयण ऩेस गयी सयकायी अनदुानभा भ्रद्शाचाय गने 
हुॉदै नबएका र्वद्यारमहरूको कागजी येकडि भार खडा गयी अतनमतभतता गने 
कामिक्रभ नै सञ्चारन नबएकोभा नक्करी तफर याखी बिुानी तरने 

र्कते दस्तखत वा कागजात तमाय गयी यकभ र्हनातभना गने 

कभिचायीको सॊचमकोष दाख्खरा गनुिऩने यकभ र्हनातभना गयी भ्रद्शाचाय गने 

स्वीकृतत नतरई अन्म शैख्ऺक सॊस्थाभा काभकाज गने गयाउने 

कानूनर्वऩयीत तनमखु्ि तथा ऩदस्थाऩना गने 

प्रद्लऩरको गोऩनीमता बॊग गने गयाउने 

ख्शऺण सॊस्थाहरूको सम्फन्धन वा सञ्चारनको स्वीकृतत ददॉदा तनधािरयत भाऩदण्ड ऩूया 
नगयेका सॊस्थाहरूराई हचवुाको बयभा सम्फन्धन वा स्वीकृतत ददने 

२ स्थानीम 
तह 

तसपारयस फनाई ददएफाऩत सेवाग्राहीसॉग घसु (रयसवत) तरने 

तनधािरयत गणुस्तय कामभ नबएका आमोजनाभा गणुस्तय कामभ बएको बनी जाॉचऩास 
पयपायक गरयददएफाऩत रयसवत तरने 
एक तनकामफाट तनभािण बइसकेकोभा ऩनु: अको तनकामफाट सभेत सोही काभ बएको 
बनी दोहोयो यकभ तरने 
नक्करी बयऩाई य र्कते सहीछाऩ फनाई तोर्कएको काभै नगयी यकभ बिुानी तरने 

नाता प्रभाणऩर य नाभसायीको तसपारयस गदाि कानूनरे तोकेफभोख्जभको प्रर्क्रमा य 
कामिर्वतध अवरम्फन नगने   

ऩेश्की यकभ राभो सभमसम्भ पर्छ्यौट नगयी फाॉकी याखेको 
र्वतनमोख्जत फजेटबन्दा फढी यकभ कानूनर्वऩयीत खचि गने 

र्वकास आमोजनाका नाभभा जथाबावी यकभ र्वतनमोजन य साभाख्जक सयुऺाबत्ता र्हनातभना 
गने 
याजस्व र्हनातभना गने । 

३ बतूभ  साविजतनक ऩतॉ/सयकायी जग्गा व्मख्िका नाउॉभा घसुाउने, नाऩी गने, दताि गने गयाउने 

र्पल्डफकु/कैर्पमत भहरको र्ववयण र्वऩयीत सयकायी तथा साविजतनक जग्गा (ऩतॉ, 
जॊगर, फटु्यान, गठुी) भ्रद्शाचाय गयी छुट जग्गा दतािका नाभभा व्मख्ि र्वशेषका नाभभा 
दताि गने 
से्रस्ताभा वास्तर्वक जग्गाधनीको नाभ थय य अन्म र्ववयण सच्माई नक्करी जग्गाधनी 
कामभ गयी वा हारसातफक गदाि एक व्मख्िको जग्गा अको व्मख्िको जग्गाभा घसुाई 
ऺेरपर थऩघट गयी भ्रद्शाचाय गयी दताि गने 
जग्गाको नाऩ नक्सा गदाि सेवाग्राहीराई नक्सा िेस उऩरब्ध गयाउॉदा वा अन्म कामि गदाि 
फाध्म ऩायी वा अनखु्चत राब ऩरु् माई रयसवत तरने 
कानूनरे तोकेको सयकायी दस्तयु (भारऩोत, यख्जदे्ससन शलु्क, ऩुॉजीगत राबकय, याजस्व) 
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बन्दा कभ तरई काभ गने/याजस्व भस्मौट गने 

जग्गा नाभसायी गदाि ऩारना गनुिऩने कामिर्वतध ऩारना नगयी कुनै अॊख्शमायको हकभा असय 
ऩने गयी नाभसायी गरयददने 
अदारतफाट योक्का यहेको जग्गा भोठ नै नतबडाई ऩास गने/ योक्का जग्गा योक्का छैन बनी 
प्रभाख्णत गने 
जग्गा नाभसायी रगामत कामािरमको सेवा प्रवाह गदाि र्वचौतरमा भापि त वा तसधै घसु 
रयसवत ददन फाध्म ऩाने  

४ स्वास्थ्म अनखु्चत राबका रातग आवश्मकता नै नबएका औषतध य स्वास्थ्म उऩकयणहरू 
साविजतनक खरयद ऐनका व्मवस्थार्वऩयीत र्कतसभरे खरयद गने 
कागजी रूऩभा ठूरो ऩरयभाणभा खरयद गयेको देखाई वास्तर्वक रूऩभा कभ ऩरयभाणभा 
औषतध य मन्र उऩकयणहरू खरयद गयी स्टोय दाख्खरा गने 
वास्तर्वक सॊतमाबन्दा फढी सॊतमा देखाई सतु्केयी बत्ताको यकभ दरुुऩमोग गने 
कागजी रूऩभा एउटै कामिक्रभ ऩटकऩटक सञ्चारन गयेको देखाई यकभ तनकासा तरने 
प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभ सञ्चारन नै नगयी नक्करी तफरको आधायभा बिुानी तरने 
स्वास्थ्म सॊस्थाभा सेवाग्राहीहरूको नक्करी अतबरेख खडा गयी र्वतनमोख्जत यकभभा 
अतनमतभतता गने 
तोर्कएको भाऩदण्ड ऩूया नगयी स्वास्थ्म सॊस्थाहरू सञ्चारन स्वीकृतत प्रदान गने 
नेऩार भेतडकर काउख्न्सररे तनधाियण गयेको भाऩदण्डर्वऩयीत भेतडकर य नतसिङ 
करेजहरू सञ्चारन गने 
भेतडकर करेजहरूरे र्वद्याथॉ बनाि गदाि भेरयट तरस्टभा नऩयेकाराई गने य चको शलु्क 
तरने 
सयकायी सॊस्थाभा कभ सभम ददएय तनजी स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा कामि गने 
याज्मको तपि फाट तन्शलु्क र्वतयण गनुिऩने औषतधहरू तनजी ख्क्रतनकफाट तफक्री गयाउने 
स्वास्थ्म सॊस्थाहरूफाट उऩरब्ध गयाउने सेवाको तनमतभत अनगुभन नगने 

५ गहृ  सयुऺा तनकामफाट हनेु साविजतनक खरयद कामिभा अतनमतभतता गने 
कततऩम साभानहरू साविजतनक खरयद प्रर्क्रमाको ऩारना नगयी सोझै खरयद गने 
साभान ढुवानीसम्फन्धी कामि नै नगयी नक्करी तफर बयऩाई फनाई भ्रद्शाचाय गने 
काभ तभराइददने फहानाभा प्रहयी प्रशासनफाट घसु (रयसवत) तरनेददने गने 
प्रहयीरे सञ्चारन गयेका ऩेिोर ऩम्ऩहरूभा अतनमतभतता गने 
सयुऺाको नाउॉभा कानून य प्रर्क्रमा तभच्ने 
नक्करी सेवा प्रदामक खडा गयी यकभ र्हनातभना गने 
दैवीप्रकोऩ उर्द्ायका याहत साभग्री खरयदभा अतनमतभतता गने 
तबख्जट तबसा तरई र्वदेश जाने नेऩारीहरूराई अध्मागभन अनभुतत ददॊदा दखु ददने  
अध्मागभन कामािरमफाट घसु (रयसवत) तरई मारा अनभुतत ददन नहनेु व्मख्िहरूराई 
सभेत अनभुतत उऩरब्ध गयाउने  
ख्जल्रा प्रशासन कामािरमहरूभा अतनमतभतता गयी नागरयकता ऩाउन ुनऩने व्मख्िराई 
नागरयकता प्रदान गने 
ख्जल्रा प्रशासन, प्रहयी कामािरमहरूफाट प्रवाह हनेु सेवा तरॊदा घसु रयसवत ददन फाध्म 
ऩाने 

६ वन वन सम्ऩदाको र्वनास/चोयी तनकासीभा सॊरग्नराई सहमोग ऩरु् माई अनखु्चत राब तरने 
वनको भौज्दात य वार्षिक स्वीकामि कटान वास्तर्वकताबन्दा फढी देखाई ररु्टऩूणि 
कामिमोजना तमाय गयी अत्मतधक ऩरयभाणभा कटान आदेश ददने 
अतनमतभत रूऩभा कटान गयेका काठको झठुा रगत तमाय गयी स्वीकृत गने गयाउने 
साभदुार्मक वन सभूहको यकभ र्हनातभना गने 
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तफरुवा उत्ऩादन, र्वतयण तथा वृऺ ायोऩण तातरभ जस्ता कामिक्रभ नै नगयी तफर बयऩाई 
फनाई र्वतनमोख्जत फजेट अऩचरन गने 

७ याजस्व  कभिचायीको तभरोभतोभा गणुस्तय, ऩरयभाण य भूल्म पयक ऩायी बन्साय जाॉचऩास गने, 
नक्करी बन्साय प्रऻाऩनऩर य नक्करी भूल्म अतबवरृ्र्द् कयको तफर फनाई भ्रद्शाचाय गने 
न्मून तफजकीकयण गयी  याजस्व छरी एवॊ चहुावट गने 
फैंक बौचय, फैंक र्ववयण, फैंक भौज्दात जस्ता कागजातहरू र्कते तमाय ऩायी वा र्कते 
सहीछाऩ गयी यकभ र्हनातभना गने 
कानूनद्राया तोर्कएको सभमतबर याजस्व यकभ फैंकभा दाख्खरा नगने 
सीतभत वगि वा सभूहराई भार पाइदा ऩगु्ने गयी कय सहतुरमत वा छुट ददने 
कयमोग्म कायोफायराई कयको दामयाभा सभावेश नगने नगयाउने 
व्मवसाम सञ्चारन गने उद्यभीहरूरे सयकायराई कय छल्ने तनमतरे व्मावसार्मक 
कायोफायको दईु र्कतसभको रेखा याखी ततनुि/फझुाउनऩुने याजस्व छरी गने गयाउने 
दताि गनुिऩने व्मवसामहरू दताि नगयीकनै सञ्चारन गने गयाउने  

८ साविजतनक 
खरयद तथा 
तनभािण 

साविजतनक तनभािण य खरयदसम्फन्धी कामिहरूराई टुक्राटुक्रा गयी सम्ऩन्न गने गयाउने 
दयबाउऩर वा फोरऩरफाट खरयद गनुिऩनेभा सोझै फजायफाट खरयद गने गयाउने 
रगत इख्स्टभेट मथाथिऩयक नफनाउने  
रागत अनभुानबन्दा फढी कफोर गने दयबाउऩर/फोरऩर स्वीकृत गने 
अनतधकृत कभिचायीरे दयबाउऩर य फोरऩर स्वीकृत गने 
खरयद अनसुाय स्टोय दाख्खरा य ख्जन्सी भारसाभानको अतबरेख दरुुस्त नयाख्न े 
कानूनद्राया तनधािरयत सति य भाऩदण्डर्वऩयीत तनभािण कामि गयाई वा तनभािण नै नगयाई 
झठुा तफर बयऩाई तमाय गयी बिुानी तरने ददने  
आतथिक वषिको अन्त्मततय र्वतनमोख्जत यकभ तसध्माउन तोर्कएको प्रर्क्रमा नै नऩरु् माई 
फोरऩर फेगय सोझै भारसाभान खरयद गने  
ऩमािद्ऱ कायण, आधाय य औख्चत्मतफना नै मोजना, कामिक्रभ वा ऩरयमोजनाको रागत य सभम 
फढाई स्रोत साधनको दरुुऩमोग गने । 

९ श्रभ तथा 
वैदेख्शक 
योजगाय 

सेर्टङ तभराई वा सेवाग्राहीराई अनावश्मक दखु ददई रयसवत तरने 
काभदायको आवश्मकतासम्फन्धी नक्करी भागऩर तमाय गयी ऩठाउने 
नक्करी कयाय ऩर तमाय गने 
वैदेख्शक योजगाय व्मवसामीहरूरे सयकायी कभिचायीसॉग तभरेभतो गयी वैदेख्शक योजगायीभा 
जाने व्मख्िहरूसॉग वास्तर्वक रागतबन्दा फढी यकभ उठाउने  
अध्मागभन तथा वैदेख्शक योजगाय र्वबाग अन्तगितका कामािरमका कभिचायीको तभरेभतोभा 
अनखु्चत राब तरई नेऩारीहरूको नागरयकता तथा ऩासऩोटि प्रमोग गयी र्वदेशी 
नागरयकहरूराई वैदेख्शक योजगायीभा ऩठाउने  
व्मख्िगत श्रभ स्वीकृततको नाभभा अतनमतभत तवयरे स्वीकृतत ददने 
फदतनमतऩूणि तनणिमका अतबरेख य कागजातहरू अध्मागभन तथा वैदेख्शक योजगाय र्वबाग 
अन्तगितका कामािरमका कभिचायीहरूरे रकुाउने वा नद्श गने । 

१० सभाज 
कल्माण 

गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई स्वीकृतत ददॊदा अतनमतभतता गने 
अऩाङ्ग नै नबएका व्मख्िहरू अऩाङ्गको प्रभाण ऩर तरई सयकायी सेवाभा कामियत यहेको  
कानूनफभोख्जभ सरु्वधा प्राद्ऱ गनुिऩने व्मख्िरे सरु्वधा नऩाएको य सरु्वधा प्राद्ऱ गनुि नऩने 
व्मख्िरे सरु्वधा ऩाएको 
सॊघसॊस्था दताि वा नवीकयणको तसपारयस फाऩत प्राद्ऱ यकभ सयकायी खाताभा जम्भा नगयी 
सम्फख्न्धत तनकामका कभिचायीरे भ्रद्शाचाय गने । 

११ जर स्रोत र्वद्यतु ऐन तनमभर्वऩयीत सवेऺण अनभुतत ऩर जायी गने/अनभुतत ऩर सॊशोधन गने 
न्मून गणुस्तयका िान्सपभिय जडान गयी नाजामज पाइदा तरने 
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जरर्वद्यतु ्उत्ऩादनसम्फन्धी र्वद्यभान कानूनको ऩरयऩारनाभा उदासीनता देखाउने 
र्वद्यतुीकयण गदाि अततरयि यकभ तरने । 

१२ कृर्ष नक्करी र्कसानहरूको नाभावरी तथा ऺततको र्ववयण सॊकरन गयी याहत र्वतयण गने   
कृर्ष फीउतफजनको सभखु्चत बण्डायण तथा उऩमोग नगयी साविजतनक सम्ऩख्त्त हातन 
नोक्सानी गने 
कृर्ष तथा ऩश ुप्रसाय सेवाको स्वीकृत वार्षिक कामिक्रभ नै सम्ऩन्न नगयी वा तोकेको 
ऩरयणाभबन्दा कभ गयी फजेट र्हनातभना गने 

कृर्ष तथा ऩशफुजाय ऩूवािधाय तनभािणभा कभ काभ गयी फढी तफर फनाउने 
१३ र्वर्वध इजाजतऩर ददॊदा अतनमतभतता गने 

नक्करी हस्ताऺय गयी वा नक्करी तफर बयऩाई ऩेस गयी अतनमतभत तवयरे दैतनक तथा 
भ्रभण बत्ताको यकभ बिुानी तरने 
अतनमतभत रूऩभा काज खटाउने 
तनमभानसुाय ऩाउने बन्दा ज्मादा सेवा सरु्वधा तरने 
आतथिक राब तरई सजाम घटाउने 
फहारवारा तनजाभती कभिचायीरे अतनमतभत तरयकारे रेखाऩयीऺण गने 
भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे औॊल्माएका फेरुज ुसभमभै पर्छ्यौट नगने 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा ऩयेका उजयुीको व्महोया, उजयुी उऩय आमोगफाट बएको अनसुन्धान, 
तहर्ककात, अनसुन्धानका आधायभा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरू य आमोगफाट गयाइएको नेऩारभा 
भ्रद्शाचाय य सशुासनको अवस्था सम्फन्धी अवधायणा सवेऺणको अध्ममन र्वद्ऴषेण गदाि साविजतनक ऺेरभा 
भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्त य अतनमतभतताहरू तनयन्तयरूऩभा दोहोरयइयहेको अवस्था देख्खएको छ । मी र्वषमहरूभा 
सधुाय गने सन्दबिभा आमोगफाट नेऩार सयकाय य र्वतबन्न साविजतनक तनकामहरूराई ऩटकऩटक सझुावहरू 
ददइएको बए ताऩतन ददइएका सझुावहरूको कामािन्वमन प्रबावकायी हनु सकेको छैन । त्मसैगयी साविजतनक 
तनकामभा कामियत कभिचायी य ऩदातधकायीहरूभा ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हता फहन नगने तथा सभमभा तनणिम 
नगने प्रवखृ्त्त हावी हुॉदै गएको छ बन े तनमाभक य अनगुभन गने तनकामका ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीहरूफाट 
तनधािरयत ख्जम्भेवायी ऩूया बए गयेको देख्खॊदैन । मसफाट भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी भरुकुभा सशुासन कामभ 
गनिका रातग भातथ उख्ल्रख्खत भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्तहरूको र्वद्ऴषेण सभेतका आधायभा प्रबावकायी तनमन्रणात्भक 
उऩामको अवरम्फन हनु अतत आवश्मक देख्खएको छ । 
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६.१ ऩदृ्षबतूभ 
 नेऩारको सॊर्वधानको धाया २९४ फभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे प्रत्मेक वषि आपूरे गयेका 

काभको वार्षिक प्रततवेदन सम्भाननीम याद्सऩततसभऺ ऩेस गनुिऩने य उि प्रततवेदन प्रधानभन्रीभापि त सॊसदसभऺ 
प्रस्ततु गयी छरपरसभेत हनुे प्रावधान यहेको छ । वार्षिक प्रततवेदनभा भूरत् आमोगरे वषिबरय सम्ऩादन 
गयेका काभको र्ववयण, भ्रद्शाचाय तनवायणका सम्फन्धभा बएका उऩरख्ब्ध तथा सो सम्फन्धभा बर्वष्मभा गनुिऩने 
सधुायको र्ववयण ऩतन उल्रेख गने गरयन्छ । आमोगरे वार्षिक प्रततवेदन भापि त नेऩार सयकायराई भ्रद्शाचाय 
तनमन्रण, सशुासन य सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकासका रातग बर्वष्मभा गरयनऩुने सधुायका सझुावहरू ददॉदै आएको 
छ । आमोगरे ददएका सझुावहरू अख्ततमायको दरुुऩमोग य भ्रद्शाचायजन्म कामिको योकथाभ गयी भरुकुभा 
सशुासन कामभ गने ददशातपि  रख्ऺत छन ्। प्रशासतनक ऺेरभा देख्खएका ख्जम्भेवायी ऩन्छाउने, सभमभा कामि 
सम्ऩन्न नगने, जनताराई दु् ख य हैयानी ददने, तोर्कएको सभमभा कामि सम्ऩादन नगने, साविजतनक सम्ऩख्त्तको 
हातन नोक्सानी य र्हनातभना गने रगामतका अनऩेख्ऺत प्रवखृ्त्तहरूको योकथाभका रातग र्वतबन्न तनकामरे गनऩुने 
नीततगत, सॊस्थागत तथा प्रर्क्रमागत सधुायका सम्फन्धभा सझुावहरू केख्न्रत यहेका छन ्।  

६.२  र्वगतका सझुावहरूको कामािन्वमनको अवस्था 
 आमोगरे आतथिक वषि २०७३ ।७४ को वार्षिक प्रततवेदन भापि त नेऩार सयकायराई ७२ फुॉदाभा सझुावहरू 

ददएको तथमो । आमोगरे ददएका सझुावहरूको कामािन्वमनका सम्फन्धभा प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको 
कामािरमफाट सम्फख्न्धत तनकामहरूसॉग छरपर गने सकायात्भक ऩरयऩाटीको थारनी बएको छ । आमोगरे 
ददएका सझुावहरूको कामािन्वमनका रातग केही तनकामहरूफाट बए गयेका प्रमासहरूको जानकायी य केही 
तनकामहरूफाट आगाभी ददनभा गरयन ेकामिहरूको कामिमोजना आमोगराई प्राद्ऱ बएको छ । जसअनसुाय गत 
वषि ददइएका सझुावहरूभध्मे आॊख्शक सझुावहरू कामािन्वमन बएको अवस्था देख्खएको छ । गत वषि ददइएका 
सझुावहरूको कामािन्वमनको अवस्था देहामफभोख्जभ प्रस्ततु गरयएको छ :- 
भन्रारम सझुावको र्वषम सझुाव कामािन्वमनको अवस्था 
बतूभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा 
गरयफी तनवायण 

फढी जनसम्ऩकि  हनेु भारऩोत 
नाऩीजस्ता कामािरमहरूको अतबरेख 
व्मवस्थाऩन तथा सेवाप्रवाह सधुाय 

नाऩी कामािरमहरूभा तडख्जटर भाध्मभफाट सेवा 
सञ्चारन बइयहेको य २९ वटा भारऩोत 
कामािरमहरूभा अनराइन सेवा सरुु गरयएको । 
बतूभ सशुासन भोफाइर एप्स सञ्चारनभा  
ल्माइएको । भारऩोत कामािरम करॊकीभा टोकन 
प्रणारी सरुु गरयएको । 

वन तथा वातावयण वन अततक्रभण तनमन्रण वन अततक्रभण तनमन्रण यणनीतत २०६८ स्वीकृत 
बई कामािन्वमनको चयणभा यहेको । 

बौततक ऩूवािधाय 
तथा मातामात 

ऩयुाना सवायी साधनहरूराई भाऩदण्ड 
तमाय गयी हटाउने 

फीस वषि ऩगुेका सवायी साधनराई र्वस्थाऩन गने 
कामि सम्ऩन्न गरयएको । 

आमोजना व्मवस्थाऩकसॉग कामि 
सम्ऩादन सम्झौता 

यार्द्सम गौयवका आमोजनाहरू रगामतका सम्ऩूणि 
मोजनाहरूको सम्फख्न्धत मोजना आमोजना 
प्रभखुसॉग कामिसम्ऩादन सम्झौता गयी कामि अगातड 
फढाइएको।  

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भातभरा 

भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम 
भहासख्न्धको कामािन्वमनका रातग 
कानून तनभािण/ऩरयभाजिन 

साऺी सॊयऺणसम्फन्धी छुटै्ट कानूनको भस्मौदा 
तमाय गरयएको । 

श्रभ, योजगाय तथा वैदेख्शक योजगायभा जाने जनशख्िको वैदेख्शक योजगाय प्रवर्द्िन फोडिभापि त सहामता प्रदान 

ऩरयच्छेद– ६ 
सझुावहरू 
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साभाख्जक सयुऺा सयुऺा गने कामि बइयहेको । 
सहयी र्वकास स्भाटि तसटी य सहयी फस्ती 

र्वकाससम्फन्धी एकीकृत ऐन तनभािण 
सहयी र्वकास ऐन भस्मौदा चयणभा यहेको । 

एकीकृत फस्ती र्वकास एकीकृत फस्ती र्वकासका रातग सातवटै प्रदेशभा 
अध्ममन कामि गयेको । प्रदेश ७ को भातिडीभा 
कामि आयम्ब बएको । 

उद्योग, वाख्णज्म 
तथा आऩूतति 
भन्रारम 

आमात प्रततस्थाऩन तथा व्माऩाय घाटा 
न्मूनीकयण 

व्माऩाय घाटा न्मूनीकयणको यणनीततक कामिमोजना 
तमाय गरयएको । 

गहृ भन्रारम ख्जल्रा प्रशासन जस्ता तनकामका 
ऩयुाना से्रस्ता प्रणारीको नवीन 
प्रर्वतधको प्रमोगफाट Computerized 
गयी वैऻातनक अतबरेखीकयण  

ऩयुाना नागरयकताको र्ववयण कम्प्मटुयभा प्रवरृ्द्श 
गने कामि बएको । Citizenship Information 
Management System (CIMS) भापि त नागरयकता 
प्रभाणऩर जायी गने गरयएको । 

यार्द्सम ऩरयचमऩर (National ID 
Card) तनभािण 

यार्द्सम ऩरयचमऩरका रातग ऩाॉचथय ख्जल्राका 
21841 जना य तसॊहदयफायभा कामियत 2500 
जना कभिचायीहरूको तथ्माॊक सॊकरन एवॊ Offline 
र्ववयण तमाय बएको । आतथिक वषि ०७५/०७६  
भा 15 ख्जल्रा छनोट गरयएको । 

सयुऺा तनकामभा हनेु सरुवा 
फढुवाराई वैऻातनक फनाउन 
ऐन/तनमभावरीभा सॊशोधन 

प्रस्तार्वत "प्रहयी ऐनसम्फन्धी र्वधेमक" भा वखृ्त्त  
र्वकासराई ऩायदशॉ फनाउन भस्मौदा तमाय 
गरयएको । "गहृ प्रशासन सधुाय आमोजना 
2074" कामािन्वमनभा यहेको । 

ऩमिटन तबसाफाट नेऩारभा आउने 
र्वदेशीहरूको अतबरेख व्मवस्थाऩन 
एवभ ्अनगुभन 

नेऩारभा यहेका र्वदेशी नागरयकहरूको अनगुभनका 
रातग "र्वदेशी नागरयक अनगुभन तनदेख्शका 
2075" कामािन्वमनभा यहेको । 

अथि मथाथिभा आधारयत बन्साय भूल्माॊकन 
य  तफजकीकयण  

कायोफायभा आधारयत भूल्माॊकन प्रणारीको प्रमोग 
हुॉदै आएको । बायतफाट ऩैठायी हनेु भारवस्तकुा 
रातग GST तफरराई भूल्माॊकनको अतबन्न आधाय 
भातनएको । बन्साय जाॉचऩासऩतछको ऩयीऺणको 
भाध्मभफाट बन्साय भूल्माॊकन ऩयीऺण गने  
गरयएको । 

कय छरी तनमन्रण TSA भापि त सयकायी तनकामफाट बिुानी तरने 
सफै कयदाताको केन्रीम तथ्माॊक प्राद्ऱ गयी सो 
सभेतको आधायभा कय ऩयीऺण गने गरयएको । 
कयतपि  एकीकृत कय प्रणारी अन्तगित आम 
र्ववयण अनराइनफाट ऩेस गदाि रु.  1 राखबन्दा 
फढीको खरयद तफक्रीको र्ववयण अतनवामि रूऩभा 
प्रर्वर्द्श गने व्मवस्था कामािन्वमनभा ल्माइएको ।  

कय र्ववाद सभाधानका रातग 
आवश्मक व्मवस्था  

कय पछमौट आमोग ऐन 2033, खायेज गयी 
ऩायदशॉ य अनभुानमोग्म भाऩदण्डका आधायभा 
स्थामी र्कतसभको र्ववाद सभाधान सॊमन्र तनभािण 
गनि ऩहर गरयएको । 

ऩुॉजीफजायको स्थार्मत्व  ऩुॉजीफजायराई स्थार्मत्व प्रदान गनि 
ऩ ुॉजीफजायसम्फन्धी कानूनभा सभमसाऩेऺ सॊशोधन 
तथा आवश्मक कानून तजुिभा बएको ।  



192  वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-६, सझुावहरू 
 
  

साविजतनक सॊस्थानहरूको व्मवस्थाऩन साविजतनक सॊस्थानहरूको सवरीकयणका रातग 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ऐन तजुिभा गने बने्न 
व्मवस्था फजेट विव्मभा सभावेश बएको । सोही 
अनसुाय ऐन तजुिभा गयी सॊस्थान सधुाय कामि अख्घ 
फढाइने । 

 
 गत वषि आमोगरे ददएका सधुायका सझुावहरू केही भाराभा कामािन्वमन बई सधुायोन्भखु देख्खए ताऩतन ऩूणि 

कामािन्वमन हनु सकेको छैन । आमोगरे ददएका सझुावहरूको ऩूणि कामािन्वमनभा देहामफभोख्जभका र्वतबन्न 
अवयोधहरू भहससु गरयएका छन ्:-  
 सझुावहरूको प्राथतभकीकयण य स्ऩद्श खाकासर्हतको कामिमोजनाको अबाव, ऩमािद्ऱ तमायीतफना नै 

कामािन्वमनको प्रततफर्द्ता, 
 सयकायी तनकामहरूफीच सभन्वमको कभी,  
 भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा यणनीततक मोजनाको कभी, 
 सशुासन कामभ गनि सम्फख्न्धत तनकामको ऩूविर्क्रमाशीरताको कभी, 
 सशुासन प्रवर्द्िनभा यार्द्सम तथा अन्तयािर्द्सम सयोकायका ऺेरफीच सहकामिको कभी, 
 सझुाव कामािन्वमनभा उऩमिु सॊमन्र एवॊ सॊस्थागत व्मवस्थाको अबाव  
 साविजतनक सेवा प्रवाहभा अऩेख्ऺत सधुाय हनु नसक्न,ु 
 नीतत तनमभको ऩरयऩारनाभा उदासीनता यहन,ु 
 सदाचाय ऩर्द्तत सॊस्थागत हनु नसक्न,ु 
 अनकुयणीम य प्रततवर्द् नेततृ्वको कभी, 
 उख्चत दण्ड य ऩयुस्कायको व्मवस्था नहनु,ु 
 सझुाव कामािन्वमनभा र्ढराससु्ती हनु,ु  
 तनमभन गने तनकामफाट प्रबावकायी तनमभन नहनु,ु 
 अनगुभन य भूल्माॊकन प्रबावकायी नहनु,ु 
 सॊघीम शासन प्रणारीफभोख्जभ कामािरमहरूको ऩनुसंयचना य कभिचायीहरूको सभामोजनको कामि सभमभा 

सम्ऩन्न नहनु,ु 
 अनखु्चत कामिको छानतफन गने तनकाम नतोर्कएको हुॉदा सशुासनभा अवयोध हनु ु।  

 सदाचाय य सशुासन कामभ गने प्राथतभक दार्मत्व तनर्हत यहेका नेऩार सयकायका सम्फख्न्धत तनकामहरूरे 
उख्ल्रख्खत अवयोध य सभस्माहरूको तनयाकयण गयी आमोगरे ददएका सझुावहरू कामािन्वमन गने अऩेऺा 
गरयएको छ । आगाभी ददनभा भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताको ऩनुयावखृ्त्त नहोस ्बन्नेतपि  आमोग सचेत यहेको छ ।  

6.३  भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनि आमोगद्राया प्रस्तार्वत सझुावहरू 
 रोकताख्न्रक शासनप्रणारीभा जनअऩेऺा सम्फोधन गनिका रातग सयकायरे नीतत तनभािण य कामािन्वमन गदिछ, 

जसफाट याज्मसॊमन्रप्रतत जनताको र्वद्वास फढेय जान्छ, कानूनको कामािन्वमन सहज हनु्छ य सशुासन कामभ 
हनु्छ । जनउत्तयदामी, ऩायदशॉ, ख्जम्भेवाय, काभप्रतत सजग, सेवाप्रतत सभर्ऩित साविजतनक ऩदातधकायीहरूफाट 
भारै सशुासन कामभ गने कामि सम्बव छ । साभाख्जक न्माम, सभावेशीकयण, सेवा सरु्वधाको सन्ततुरत र्वतयण 
य जनचाहनाअनरुूऩको सेवा प्रवाह गयी जनताको घयदैरोभा सयकायको उऩख्स्थतत गयाउनका रातग सयकायी य 
तनजी ऺेरभा सभेत भ्रद्शाचायप्रतत शून्म सहनशीरता कामभ हनु जरुयी छ । अर्हरे नेऩारको शासकीम 
प्रणारीभा फहआुमातभक स्वरूऩभा भ्रद्शाचाय देख्खएको छ । उदाहयणका रातग याजस्व असरुी, साविजतनक खरयद 
प्रर्क्रमा,  ख्शऺा, स्वास्थ्म य जनताका प्रत्मऺ सयोकाय यहने ऺेरभा सभेत देख्खएको र्वचरनराई तरन सर्कन्छ 
। कानूनको उल्रॊघन गयी नीततगतरूऩभा गरयने भ्रद्शाचाय, आतथिक अतनमतभतता य र्वकास तनभािणभा हनुे 
भ्रद्शाचाय भरुकुभा र्वकयाररूऩभा देखा ऩदै आएको छ । नीततगत भ्रद्शाचायरे आतथिक, साभाख्जक ऺेरभा 
अख्स्थयता य र्वचरन उत्ऩन्न गयाएको छ । भ्रद्शाचायका कायण आतथिक र्वकास, र्वकास तनभािण कामि, 
साविजतनक सेवा प्रवाह, आन्तरयक सयुऺा प्रणारी एवॊ सम्ऩदा सॊयऺण ह्रासोन्भखु हुॉदै गएको छ । भ्रद्शाचायफाट 
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आख्जित सम्ऩख्त्तराई साभाख्जक रूऩभा दरुुत्साहन हनु नसक्न,ु उल्टै प्रततद्षा प्रदान गनुिजस्ता कायणरे ऩतन 
भ्रद्शाचायरे प्रोत्साहन ऩाएको छ । 

 सशुासन प्रवर्द्िन गने कामि आमोगको एकर प्रमासरे भार सम्बव नहनुे स्ऩद्श छ, तनमाभक तनकाम जस्तै् 
भन्रारम, र्वबाग य सयकाय स्वमभ ्मसप्रतत ऩूणि ख्जम्भेवाय य जवापदेही फन्नु जरुयी यहेको छ । मसका साथै 
र्वधार्मकाफाट ऩारयत ऐन,  तनमभ य कानूनको ऩारना गयी भ्रद्शाचायभिु शासन कामभ गनि तदारुकता देखाउन 
आवश्मक छ । भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनिका रातग आमोगरे सयकायी, गैयसयकायी य तनजी 
ऺेर तथा नागरयक सभाजरगामत सफैसॉगको सहकामि य सभन्वमको सभेत अऩेऺा गयेको छ । सशुासनतफना 
भरुकुभा ददगो शाख्न्त, र्वकास य सभरृ्र्द् सम्बव नहनुे हुॉदा भ्रद्शाचायजन्म र्क्रमाकराऩराई तनरुत्सार्हत गदै 
सदाचाय ऩर्द्ततको प्रवर्द्िन गयी भ्रद्शाचायभिु सभाज स्थाऩना गनि देहामफभोख्जभका सझुावहरू प्रस्ततु गरयएको  
छ :- 

 (क) भ्रद्शाचाय र्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) को कामािन्वमनसम्फन्धी 
 नेऩाररे १० तडसेम्फय २००३ भा भहासख्न्धभा हस्ताऺय गयी २३ पेब्रअुयी २०११ भा भहासख्न्धको अनभुोदन 

गरयसकेको छ । भहासख्न्ध अनभुोदन ऩद्ळात भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८, भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को प्रबावकायी कामािन्वमन, सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, र्वशेष अदारत, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग, याजस्व अनसुन्धान र्वबाग, 

यार्द्सम सतकि ता केन्र रगामतका तनकामको सदुृढीकयण, भहासख्न्धको कामािन्वमनसम्फन्धी यणनीतत तथा 
कामिमोजना, २०६९ तजुिभा, ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता ऐन २०७० तथा सऩुदुिगी ऐन २०७० तजुिभा 
रगामतका कामिहरू गरयएका छन ् । भहासख्न्धभा बएका धेयै प्रावधानहरू अवरम्फन गरयएको बए ताऩतन 
भहासख्न्धको बावना अनरुूऩ केही कामिहरू गनि फाॉकी नै यहेका छन ्। भ्रद्शाचाय तनमन्रणका प्रमासराई अझै 
फढी प्रबावकायी फनाउनका रातग भहासख्न्ध अनरुूऩ देहामका व्मवस्था हनु उऩमिु देख्खएको हुॉदा मसको 
व्मवस्था प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरम रगामत अन्म सम्फर्द् तनकामरे तभराउन सझुाव ददइएको 
छ : 
1. भहासख्न्धको धाया ३२ भा भ्रद्शाचाय तनमन्रणसम्फन्धी भदु्दाभा फकऩर गने साऺी य र्वशेषऻ एवॊ उऩमिुता 

अनसुाय उनीहरूका नातेदाय य अन्म तनकटस्थ व्मख्िहरूराई सम्बार्वत दवु्मिवहाय वा रासफाट प्रबावकायी 
सयुऺा प्रदान गनि सभखु्चत उऩाम अवरम्फन गने बन्ने व्मवस्था यहेको छ । भहासख्न्धको व्मवस्थाफभोख्जभ 
साऺी य र्वशेषऻहरूको सयुऺासम्फन्धी कानूनको तजुिभा गयी कामािन्वमन गने । 

2. भहासख्न्धको धाया ३३ भा भहासख्न्धद्राया स्थार्ऩत कसयुसॉग सम्फख्न्धत कुनै तथ्मका र्वषमभा कुनै व्मख्िरे 
असर तनमतरे य तकि सङ्गत आधायसर्हत कुनै सूचना ऩेस गयेभा तनजका र्वरुर्द् कुनै अवाख्छत व्मवहाय 
हनुफाट सयुऺा प्रदान गनि कानूनी प्रणारीभा सभखु्चत उऩाम अवरम्फन गने व्मवस्था यहेको छ । 
भहासख्न्धको प्रावधानफभोख्जभ सूचनादाताको सयुऺासम्फन्धी कानूनको तजुिभा गयी कामािन्वमन गने । 

3. भहासख्न्धको धाया ५ अन्तगित इभान्दारयता, ऩायदख्शिता य जवापदेर्हता कामभ यहने गयी प्रबावकायी य 
सभन्वमात्भक रूऩभा भ्रद्शाचाय र्वयोधी नीततहरू तजुिभा गयी रागू गने व्मवस्था यहेको छ । भहासख्न्धरे 
औॊल्माए अनसुाय सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकास गनि यार्द्सम सदाचाय नीतत (National Integrity Policy) तमाय 
गयी रागू गने । उि नीततको सपर कामािन्वमन गयी साविजतनक ऩदातधकायीहरूको काभकायफाही 
उत्तयदामी य जीवनऩर्द्तत सदाचायमिु फनाउन, सदाचाय प्रवििनका आवश्मक उऩाम ऩर्हल्माउन य 
सदाचायराई प्रोत्साहन गनि प्रत्मेक भन्रारम/र्वबागभा सदाचाय एकाई गठन गयी सदाचाय अतधकृत 
(Integrity Officer) सभेत तोक्ने व्मवस्था सम्फख्न्धत भन्रारमरे गने, गयाउन े। 

4. भहासख्न्धको धाया १८ भा ऩदीम प्रबावको दरुुऩमोग य धाया १९ भा कतिव्मको दरुुऩमोगराई कसयुको 
रूऩभा स्थार्ऩत गयी आवश्मक कानूनी वा अन्म उऩाम अवरम्फन गने बन्ने व्मवस्था यहेको छ । नेऩार 
अतधयाज्मको सॊर्वधान, २०४७ य नेऩारको अन्तरयभ सॊर्वधान, २०६३ भा अनखु्चत कामिसम्फन्धी उजयुी 
आमोगफाट हेरयने व्मवस्था यहेकोभा आमोगफाट हेरयॉदै आएको अनखु्चत कामिको छानतफनको प्रावधान 
वतिभान सॊर्वधानफाट हटाइएको य अको अतधकाय प्राद्ऱ तनकामराई सो कामिको ख्जम्भेवायी नतोर्कएको हुॉदा 
सशुासन प्रवर्द्िनभा सभेत मसको नकायात्भक असय देख्खन थारेको छ । अनखु्चत कामि य भ्रद्शाचाय एक 
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अकािभा अन्मोन्माख्श्रत रूऩभा सम्फख्न्धत यहेको तथा भ्रद्शाचायको र्वषमभा अनसुन्धान गदै जाॉदा अनखु्चत 
कामि देख्खनसक्ने य अनखु्चत कामिको सम्फन्धभा अनसुन्धान गदै जाॉदा भ्रद्शाचाय देख्खनसक्ने ख्स्थततभा मी 
दवैु र्वषमराई ऩथृकरूऩभा हेनि तभल्दैन । अनखु्चत कामिराई आमोगको ऺेरातधकायतबर याख्न सॊर्वधानको 
सॊशोधनसभेत गयी आवश्मक कानूनी व्मवस्था गने । 

5. भहासख्न्धको धाया ४५ भा सजाम ऩाएका व्मख्िको हस्तान्तयण तथा धाया ४६ भा ऩायस्ऩरयक कानूनी 
सहामता तथा बाग ऩाॉच धाया ५१ देख्ख ५९ सम्भ सम्ऩख्त्त र्पतािसम्फन्धी व्मवस्था यहेको छ । साथै, 
ऩऺ याद्सहरूरे अन्तयािर्द्सम सहमोग अतबवरृ्र्द्का रातग दद्रऩऺीम वा फहऩुऺीम सम्झौता वा प्रफन्ध गने 
व्मवस्था छ । ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता ऐन तथा सऩुदुिगी ऐन रागू बए ताऩतन ऩायस्ऩरयक सहमोग 
प्रबावकायी हनु नसकेकोरे आवश्मक दद्रऩऺीम सम्झौता वा अन्म उऩाम अवरम्फन गयी र्वदेशभा यहेका 
भ्रद्शाचायभा सॊरग्न व्मख्िराई ख्झकाउने तथा भ्रद्शाचायफाट आख्जित सम्ऩख्त्त र्पताि गने व्मवस्था तभराउने ।  

6. भहासख्न्धको धाया ३०(२) रे साविजतनक ऩदातधकायीहरूफाट उनीहरूराई कामिसम्ऩादन गनि प्रदान 
गरयएका छुट वा ऺेरातधकायजन्म र्वशेषातधकाय य भहासख्न्धद्राया स्थार्ऩत कसयुको प्रबावकायी अनसुन्धान, 
अतबमोजन य न्मामतनरूऩण फीच सभखु्चत सन्तरुन स्थार्ऩत गनि उऩाम अवरम्फन गने बन्ने व्मवस्था यहेको 
छ । नेऩारको सॊर्वधानफभोख्जभ न्मामारम, नेऩारी सेना, भख्न्रऩरयषदका नीततगत तनणिम रगामतका र्वषम 
य ऺेर आमोगको ऺेरातधकायफार्हय यहेका छन ्। साभान्म खरयदसम्फन्धी र्वषम ऩतन नीततगत तनणिमका 
रूऩभा भख्न्रऩरयदभा ऩेस गने य साविजतनक तनभािणका कामिभा नेऩारी सेना सॊरग्न यहने/गयाउने 
प्रवखृ्त्तराई तनमन्रण गनि भहासख्न्धको बावनानरुूऩ सन्तरुनका रातग ऩहरकदभी तरने । 

7. भहासख्न्धको धाया ३६ भा भ्रद्शाचायको प्रततयोधका रातग स्थार्ऩत र्वख्शद्शीकृत तनकामहरूराई आवश्मक 
स्वतन्रता प्रदान गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ । यार्द्सम सतकि ता केन्र, सम्ऩख्त्त शिुीकयण अनसुन्धान 
र्वबाग य याजस्व अनसुन्धान र्वबाग प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद कामािरम अन्तगित यहेकारे मी तनकामरे 
स्वतन्रताऩूविक कामिसम्ऩादन गनि नसक्ने हुॉदा सम्फख्न्धत कानून सॊशोधन गयी मी तनकामको ऩनु:सॊयचना 
गने । सम्ऩख्त्त शिुीकयण अनसुन्धान र्वबाग आमोग भातहत यहने व्मवस्था गने । 

8. भहासख्न्धको धाया १२ भा तनजी ऺेरको भ्रद्शाचाय तनवायणका रातग रेखाऩयीऺण रगामतका व्मवस्थाभा 
जोड ददइएको छ । त्मस्तै धाया २१ भा तनजी ऺेरका तनकामभा कामियत व्मख्िका अनखु्चत राब 
ऩरु् माउने, भाग्ने वा स्वीकाय गनेजस्ता भनसामऩूविक गरयएका कामिराई पौजदायी कसयु स्थार्ऩत गने उऩाम 
अवरम्फन गने व्मवस्था यहेको छ । धाया ३४ भा भ्रद्शाचायका ऩरयणाभहरूराई सम्फोतधत गने उऩाम 
अवरम्फन गने व्मवस्था यहेको छ । भहासख्न्ध अनरुूऩ तनजी ऺेरभा हनुे घसुखोयी य यकभ र्हनातभना 
तथा तनजी ऺेरको भ्रद्शाचायको ऩरयणाभ सम्फोधन गनि आमोगको ऺभता सदुृढ गयी आमोगरे हेने कानूनी 
व्मवस्था गने । साथै, स्वदेशी/र्वदेशी गैयसयकायी सॊस्थाहरूफाट हनुे भ्रद्शाचायजन्म कामि सम्फन्धभा सभेत 
आमोगरे अनसुन्धान गनि सक्न ेगयी कानूनभा व्मवस्था गने । 

9. भहासख्न्धको धाया १३ अन्तगित र्वद्वर्वद्यारम एवभ ् र्वद्यारमस्तयीम ऩायक्रभ रगामतका साविजतनक 
ख्शऺा कामिक्रभभा भ्रद्शाचायप्रतत असर्हष्णतुा ऩैदा गने र्वषमवस्त ुसभावेश गनिभा जोड ददनऩुने उल्रेख छ 
। भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता तनमन्रण, सशुासन य सदाचायसम्फन्धी र्वषमवस्तरुाई सभेटी र्वद्यारम य 
र्वद्वर्वद्यारम स्तयीम ऩायक्रभभा सभावेश गयी ऩठनऩाठन गनि सर्कएभा दऺ तथा असर नागरयक 
फनाउन सहमोग ऩगु्न जाने हुॉदा मसतपि  ख्शऺा भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । साथै भाध्मतभक 
तहसम्भको ख्शऺा स्थानीम तहको ख्जम्भेवायीभा ऩने बएकोरे मसका रातग स्थानीम तहरे सभेत ऩायक्रभ 
सभावेश गने व्मवस्था तभराउने । साविजतनक प्रख्शऺण केन्रहरूका ऩायक्रभभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण य 
सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी र्वषमवस्त ु सभावेश गने व्मवस्थाका रातग सम्फख्न्धत भन्रारमरे ऩहरकदभी  
तरने । 

10. भहासख्न्धको धाया ७ अन्तगित याज्मको आतथिक र्वकासको गततराई ध्मानभा यातदै कभिचायीहरूको ऩमािद्ऱ 
ऩारयश्रतभक य न्मामोख्चत तरफभान अतबवरृ्र्द् गनिभा जोड ददइएको छ । कभिचायीहरूराई ददइएको तरफ 
सरु्वधा जीर्वकोऩाजिनका रातग न्मून यहेको हुॉदा उनीहरूको भनोफर उच्च याखी भ्रद्शाचायजन्म कामि 
तनमन्रणभा सहमोग ऩरु् माउन आवश्मक तरफ तथा अन्म सरु्वधाभा वरृ्र्द् गनि भ्रद्शाचाय य सशुासनको 
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अवस्थासम्फन्धी अध्ममनरे सझुावसभेत ददएको छ । बख्ड्करो साभाख्जक व्मवहाय य आकातसॊदो 
फजायबाउरे गदाि कभिचायीहरूराई न्मून फेतनफाट ऩरयवायको जीवनमाऩन गनिभा कदठनाइ ऩयेको छ । 
फजायभा बएको भूल्मवरृ्र्द्को अनऩुातभा कभिचायीहरूको तरफ सरु्वधाभा वरृ्र्द् गने कामिभा अथि भन्रारमरे 
ऩहरकदभी तरने । 

11. भहासख्न्धको धाया ७ अन्तगित तनजाभती कभिचायीहरू य उऩमिु बएसम्भ अन्म अतनवािख्चत साविजतनक ऩद 
धायण गयेका व्मख्िहरूको बनाि वा तनमखु्ि गदाि सऺभता, ऩायदख्शिता य वस्तगुत आधायहरू जस्तै: 
मोग्मता, सभन्माम य आख्जित ऺभताका तसर्द्ान्तहरूभा आधारयत यहेय गनुिऩने उल्रेख छ । साविजतनक 
सॊस्थाहरूभा खरुा प्रततस्ऩधािफाट रयि ऩदभा कभिचायी बनाि गनिका रातग सञ्चारन गरयन े ऩयीऺा तथा 
नततजा प्रकाशन गने कामिभा अतनमतभतता बए गयेको गनुासो य उजयुी ऩने गयेका छन ्। तसथि, सॊस्थान 
रगामतका साविजतनक सॊस्थाहरूभा जनुसकैु सेवा सभूह तथा प्रार्वतधक ऩदहरूको स्थामी ऩदऩूतति गनि 
तरइने अन्तवािताि सभेतका ऩयीऺाका सम्ऩूणि चयणहरूभा रोकसेवा आमोगरे तोकेको भाऩदण्डफभोख्जभ गने 
गयाउने व्मवस्था तभराउने ।  

12. भहासख्न्धको बावनाअनरुूऩ स्वाथिको द्रन्द्र तनमन्रणसम्फन्धी कानून तनभािण गनि आवश्मक छ । र्वद्यारम 
सञ्चारक ख्शऺासम्फन्धी ऐन तनभािणभा य फैंक सञ्चारक फैंकसम्फन्धी ऐन तनभािणभा सॊरग्न हनुे वा 
साविजतनक ऩदातधकायी अवकाश हनुे तफख्त्तकै तनजी सॊघसॊस्थाभा आफर्द् हनुे जस्ता प्रवखृ्त्त तनमन्रण गनि 
स्वाथिको द्रन्द्र तनमन्रणसम्फन्धी ऐन तनभािण गनि प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरमरे ऩहरकदभी 
तरने । 

(ख) शासकीम सधुाय/सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी 
13. र्वद्यभान अवस्थाभा इभान्दाय य न्मून आम बएका व्मख्िराई तनवािचनभा प्रततस्ऩधाि गनि एवॊ र्वजम हातसर 

गनि कदठन छ । खख्चिरो तनवािचन प्रणारीका कायण रोकतन्रका आधायबतू भूल्मभान्मताभा नकायात्भक 
असय ऩनुिका साथै मस्तो तनवािचनफाट भ्रद्शाचाय फढ्नसक्न े तथ्म औॊल्माइएको ऩाइन्छ । भ्रद्शाचाय 
न्मूनीकयणका रातग खख्चिरो तनवािचन प्रणारीभा ऩनुयावरोकन आवश्मक छ । तनवािचनका प्रभखु 
सयोकायवारा सॊस्था याजनीततक दरहरूरे चन्दा वा अनदुान फैंर्कङ प्रणारीफाट भार तरने व्मवस्था गयी 
ऩायदख्शिता कामभ गनिका रातग दरहरूको आमव्मम फैंर्कङ प्रणारीसॉग आफर्द् गने य तनवािचनसम्फन्धी 
कानूनरे तोकेको सीभातबर यही याजनीततक दर तथा उम्भेदवायहरूफाट खचि बए नबएको र्वषमभा 
प्रबावकायी अनगुभनको व्मवस्था तभराउने ।  

14. नेऩारभा उच्चऩदस्थ ऩदातधकायीहरूफाट फढी नीततगत भ्रद्शाचाय हनुे गयेको सेवाग्राही सवेऺणरे देखाएको 
हनुारे जनुसकैु तहको नीततगत भ्रद्शाचायराई अनसुन्धानको दामयाभा ल्माउन जरुयी देख्खएको छ । 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐनभा भख्न्रऩरयषद् वा त्मसको कुनै सतभततफाट साभूर्हक रूऩभा 
गरयएको नीततगत तनणिम सम्फन्धभा आमोगरे कुनै कायफाही नगने व्मवस्था बएको हनुारे भन्रारमफाट 
तनणिम गनुिऩने साविजतनक खरयद सम्फन्धी र्वषमराई सभेत तनणिमका रातग भख्न्रऩरयषदभा ऩरु् माउने प्रवखृ्त्त 
ऩाइएको छ । भख्न्रऩरयषदभा ऩेस गरयने नीततगत तनणिमहरूको स्ऩद्श ऩरयबाषा य व्मातमा एवॊ नीततगत य 
प्रशासतनक तनणिमको सीभा तनधाियण गयी मस्तो प्रवखृ्त्त तनरुत्सार्हत हनु आवश्मक देख्खन्छ । नीततगत 
तनणिमसम्फन्धी स्ऩद्श कामिर्वतध प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरमरे तमाय गयी कामािन्वमन गने । 
प्रदेश भख्न्रऩरयषद वा स्थानीम तहफाट बए गयेका जनुसकैु नीततगत भ्रद्शाचायका कामिउऩय अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे अनसुन्धान गनिसक्ने व्मवस्था गने । 

15. स्थानीम स्तयका र्वकास तनभािणजस्ता कामि जनसहबातगताभा गयाउॉदा स्थानीम सभदुामभा र्वकास तनभािण 
कामिप्रतत अऩनत्वफोध बई कभ रागत य सभमभा गणुस्तयीम काभसम्ऩन्न हनुे अऩेऺा गयी उऩबोिा सतभतत 
भापि त गयाउन सर्कने व्मवस्था साविजतनक खरयद ऐनभा गरयएको छ । कानूनको बावना र्वऩयीत र्वकास 
तनभािण जस्तै सडक, कुरो, र्वद्यतुीकयणका कामिहरू सञ्चारन गनिका रातग गदठत उऩबोिा सतभततका 
ऩदातधकायीहरू दरीम आधायभा र्वबि हनुे य ऩायदख्शिता, जवापदेर्हताभा ध्मान नददने ऩरयऩाटी र्वकास 
बएको छ । मसफाट उऩबोिा सतभतत भापि त गरयएका कामिहरूभा तनभािण कामिको ऩयीऺण नगने, फढी 
बिुानी ददने, गणुस्तयहीन काभ गने य अतनमतभतता गने प्रवखृ्त्त देख्खएको छ । साविजतनक खरयद ऐनको 



196  वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद-६, सझुावहरू 
 
  

भभिअनरुूऩ वास्तर्वक राबग्राही सख्म्भतरत उऩबोिा सतभततको गठन, कानूनको ऩरयऩारना तथा उऩबोिा 
सतभतत भापि त गरयने कामिको गणुस्तयीमता य साविजतनक र्वत्तीम स्रोतको अत्मतु्तभ उऩमोगको सतुनख्द्ळतता 
गने व्मवस्था स्थानीम तहरे तभराउने । 

16. याज्मको ऩनुसंयचना ऩद्ळात र्वतबन्न केन्रीम, ऺेरीम तथा ख्जल्रा स्तयका कामािरमहरू खायेजीभा ऩयेका वा 
गातबएका छन ् । ख्जल्रास्तयीम भहत्वऩूणि कामािरमहरू स्थानीम तहभा तभरान बएका छन ् । मी 
कामािरमभा यहेका बौततक साभग्रीहरू य भहत्वऩूणि अतबरेखहरूको सॊयऺण , व्मवस्थाऩन गनुिका साथै त्महाॉ 
कामियत र्वतबन्न सेवा सभूहका कभिचायीहरूको सभामोजन गनि आवश्मक छ । कामािरम खायेजी वा 
सभामोजनका कायण भ्रद्शाचायजन्म कामिको अनसुन्धानका तसरतसराभा आवश्मक जानकायी तथा सूचनाहरू 
सॊकरन गनि सभेत अप्यायो ऩयेको छ । मथाशीघ्र कामािरम तभरान, कभिचायी सभामोजन तथा अतबरेख 
व्मवस्थाऩन गने कामिभा सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

17. भरुकुभा सशुासन कामभ गनि सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको सॊगततऩूणि सहकामि आवश्मक छ । 
सॊर्वधानरे चसु्त य छरयतो सॊघीम सयकाय, सभन्वमकायी प्रदेश सयकाय य सेवा प्रवाहभा प्रबावकायी 
स्थानीम सयकायको ऩरयकल्ऩना गयेको छ । सॊर्वधानफभोख्जभ तीन सयकायका नीतत य कामिशैरीभा 
व्मावहारयक रूऩभै एकरूऩता, साभाञ्जस्मता य सहकारयताको अभ्मास हनुऩुने देख्खएको छ । मसका रातग 
आवश्मक नीतत, सॊयचना य भानव सॊसाधनसम्फन्धी व्मवस्थाऩनका र्वषमभा सॊघीम भातभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारमरे य याजस्व असरुी य प्राकृततक स्रोतको फाॉडपाॉडका र्वषमभा यार्द्सम प्राकृततक स्रोत 
तथा र्वत्तीम आमोगरे मथाशीघ्र सहजीकयण गने ।   

18. सशुासनको अनबुतूत गयाउन सभाज य जनताका आवश्मकता अनसुाय ख्जम्भेवाय य उत्तयदामी बई 
अतधकायको प्रमोग गने ऩरयऩाटीको सॊस्थागत र्वकास सॊघीम याज्म प्रणारीको प्रायम्बफाटै हनु ुजरुयी छ । 
स्थानीमस्तयभा सशुासन कामभ गनि याजस्व य प्रशासतनक खचि (सवायी साधन, तरफ बत्ता आदद) सम्फन्धी 
सन्ततुरत तनणिम तरन ु आवश्मक छ । मस ददशाभा देख्खएका अन्मोर य असहजता हटाउन 
अतबभखुीकयण, ऺभता अतबवरृ्र्द् य ऩूवािधाय र्वकाससम्फन्धी सहजीकयण सॊघीम भातभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारमरे गने ।  

19. स्थानीम तहभा सशुासनको अवयोधका रूऩभा र्वकास तनभािणसॉग सम्फख्न्धत कामि सभमभा सम्ऩन्न नहनु,ु 
कागजात य अतबरेख दरुुस्त नहनु,ु स्थरगत तनयीऺण य अनगुभन नहनु,ु रेखा व्मवख्स्थत नहनु,ु राभो 
सभमसम्भ ऩेश्की पर्छ्यौट हनु नसक्नजुस्ता सभस्माहरू यहेको देख्खन्छ । अयफौं यकभ र्वतनमोजन बई 
खचि हनुे गयेको साभाख्जक सयुऺा बत्ताको र्वतयण तथा अतबरेख व्मवस्थाऩन प्रबावकायी नहनुकुा कायण 
र्वतनमोख्जत यकभको दरुुऩमोग य भ्रद्शाचायसभेत हनुे गयेको छ । भतृ्मदुताि/ऩनु: र्ववाह दताि नगयाउन,ु 
भतृ्म ु बइसकेका य ऩनु: र्ववाह गयेका एकर भर्हराको नाभभा खचि रेख्न,ु अऩाॊगता वगॉकयणभा 
अतनमतभतता गनुिजस्ता सभस्माहरू देख्खएका छन ् । मस्ता सभस्माहरूको सभाधानका रातग जनताको 
सभीऩभा यहेका स्थानीम सयकायरे अतबरेख व्मवस्थाऩन य अनगुभन प्रणारी प्रबावकायी फनाउनऩुने 
आवश्मकता छ । गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरका कामािरमहरू स्थानीम भानवीम तथा प्राकृततक 
सॊसाधनको अतबरेख अद्यावतधक याख्नऩुने तनकामसभेत बएको हुॉदा नवगदठत स्थानीम तहरे अतबरेख 
व्मवस्थाऩन, रेखा व्मवस्थाऩन, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी य अनगुभन प्रणारी प्रबावकायी फनाउने 
व्मवस्था तभराउने य सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमरे सहजीकयण गने ।  

20. सनु तस्कयी, अऩहयण, फरात्काय, हत्मा रगामतका जघन्म अऩयाधका घटनाहरू तनमन्रण गयी  शाख्न्त 
सयुऺा य सशुासनको अनबुतूत गयाउन ु आजको आवश्मकता हो । मस्ता प्रकृततका अऩयाधजन्म 
कामिहरूराई तनमन्रण गनिका रातग नेऩार प्रहयीभा व्मावसार्मकता य अनसुन्धान कुशरता अतबवरृ्र्द् 
गरयनकुा साथै सयुऺा सॊमन्रको भनोफर उच्च याख्न तनष्ऩऺ वखृ्त्तवकासका अवसय उऩरब्ध गयाउन ु
आवश्मक छ । अनसुन्धान सहजताका रातग आवश्मक नीततगत सधुाय, नवीन उऩकयण तथा प्रर्वतधको 
प्रमोग य ऺभता अतबवरृ्र्द्का रातग गहृ भन्रारमरे व्मवस्था तभराउने । साथै, सरुवा, फढुवाका वस्तगुत 
भाऩदण्ड फनाई तनष्ऩऺरूऩभा रागू गने । 
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21. सॊघीम शासन प्रणारीको सदुृढीकयणका रातग ऐनकानून तनभािण, सॊशोधन य खायेजी गने कामि बइयहेको  
छ । मसै क्रभभा, भरुकुी ऐनका प्रावधानहरूराई अद्यावतधक य सभमसाऩेऺ फनाई चायवटा भहत्वऩूणि 
नमाॉ ऐन जायी गरयएका छन ्। एकैऩटक काननुभा धेयै ऩरयभाजिन गरयॊदा ऐनका प्रावधानफाये प्रचायप्रसाय 
गनुिऩने आवश्मकता यहेको छ । ऐनको ऩरयऩारनाभा प्रबावकारयता ल्माई अनशुासन, सदाचाय य सशुासन 
कामभ गनिका रातग कानून, न्माम तथा सॊसदीम भातभरा भन्रारमरे कानूनहरूको फायेभा सचेतना 
अतबवरृ्र्द् गनि आवश्मक व्मवस्था तभराउने । 

22. सॊघीम शासन प्रणारी अनरुूऩको याज्मको ऩनुसंयचनाभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा यहने भन्रारम, 
र्वबाग य कामािरमहरूको तनधाियण गरयॊदा सॊघीम सयकायभा यहने गयी तोर्कएका केही र्वबागहरूको 
औख्चत्म ऩरु्द्श हनुसकेको देख्खॊदैन। ख्जल्राख्स्थत कामािरम नै नबएका र्वबागसभेत सॊघीम सयकाय अन्तगित 
यहने गयी ऩनुसंयचना गरयएको छ । ख्जल्राभा कामािरम नै नबएका र्वबागहरूको औख्चत्मका फायेभा 
ऩनुयावरोकन गयी मथाथिऩयक ऩनुसंयचना गने व्मवस्था सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम 
एवॊ प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरमरे तभराउने । 

(ग) साविजतनक खरयद तथा आमोजना व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
23. साविजतनक खरयदभा ऩायदख्शिता, तनष्ऩऺता, स्वच्छता य प्रततस्ऩधाि कामभ गनि ऐन तथा तनमभावरीभा 

गरयएका व्मवस्थाहरूको उख्चत ऩरयऩारनाभा सभस्माहरू देख्खएका छन ्। उदाहयणका रातग १ राखबन्दा 
फढी ५ राखसम्भको खरयद गदाि कम्तीभा तीनवटा सॊस्थाफाट प्रस्ताव भाग गनुिऩने व्मवस्था र्वऩयीत एउटै 
सॊस्थारे सॊकरन गयी ऩेस गयेका तीनवटा प्रस्तावफभोख्जभ खरयद कामि गने प्रवखृ्त्त देख्खएको छ । त्मस्तै, 
टेन्डयको सूचनाफभोख्जभ आतथिक प्रस्ताव ऩेस गदाि एक वा एकबन्दा फढी आइटभको दय फजाय भूल्मबन्दा 
अस्वाबार्वक रूऩभा न्मून याखी प्रस्ताव ऩेस गने य छनौट बएऩतछ गणुस्तय कामभ नगने प्रवखृ्त्तको र्वकास 
बइयहेको छ । मसफाट साविजतनक खरयदका क्रभभा फनाइने रागत अनभुान य कुनै पभि वा कम्ऩनीरे 
ऩेस गने प्रस्तावहरू मथाथिऩयक फनाइन ु जरुयी देख्खन्छ । खरयद ऐनतनमभको ऩरयऩारनाभा देख्खएका 
सभस्मा तथा प्रवखृ्त्तहरूको अनगुभन तथा अध्ममन र्वद्ऴषेण गयी रागत अनभुान य आतथिक प्रस्तावका 
आधाय एवभ ्भाऩदण्ड, खरयद प्रर्क्रमा य प्रस्ताव भूल्माॊकनसम्फन्धी कानून वा कामिर्वतध तनभािण/ऩरयभाजिन 
रगामत आवश्मक सधुायका कदभ चाल्नेतपि  साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे ऩहरकदभी तरने । 

24. साविजतनक तनभािणका रातग ड्रइङ, तडजाइन तथा स्ऩेतसर्पकेसन फनाउॉदा कानूनी व्मवस्थाफभोख्जभ सम्बाव्म 
र्वकल्ऩ य जोख्खभको ऩमािद्ऱ र्वद्ऴषेण गयी कामिस्थरको बौगोतरक अवख्स्थतत य कामि प्रकृततका आधायभा 
तनष्ऩऺता य प्रततस्ऩधाि सतुनख्द्ळत हनुे गयी फनाउनऩुने य तनभािण सम्झौता ऩद्ळात कामािन्वमनको चयणभा 
स्वीकृत स्ऩेतसर्पकेसन फभोख्जभ कामि बए/नबएको तनमतभत अनगुभन गनुिऩने आवश्मकता यहन्छ । मस 
र्वऩयीत प्रततस्ऩधािराई सीतभत फनाउने गयी स्ऩेतसर्पकेसन फनाउने, तनख्द्ळत ठेकेदायहरूराई भार तभल्ने गयी 
फनाउने वा तनभािणको चयणभा तनभािण व्मवसामीको भाग फभोख्जभ तडजाइन ऩरयवतिन गने रगामतका प्रवखृ्त्त 
सभेत देख्खएका छन ्। मस्ता प्रवखृ्त्तराई तनरुत्सार्हत गनिका रातग साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे 
तनभािणसम्फन्धी प्रार्वतधक स्ऩेतसर्पकेसन, ड्रइङ, तडजाइनको वस्तऩुयक भाऩदण्ड एवॊ कामािन्वमन तथा 
अनगुभन कामिर्वतध फनाई कामािन्वमनभा ल्माउने ।  

25. बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम, प्रहयी/सशस्त्र प्रहयी कामािरम, नगयऩातरका रगामतका 
साविजतनक तनकामहरूफाट गरयएका केही साविजतनक खरयदसम्फन्धी कामिहरूभा एकै ऩटक फोरऩरको 
भाध्मभफाट सम्ऩादन गनुिऩने तनभािण कामि टुक्रा टुक्रा गयी गने गयाउन,े टेण्डय आह्वान नगयी सोझै 
सम्झौता गयी ठेक्का ददने, ररु्टऩूणि तरयकारे रागत अनभुान तमाय गयी स्वीकृत गने य बेरयएसन आदेश 
जायी गयी रागत वरृ्र्द् गने जस्ता प्रवखृ्त्तहरू देख्खएका छन ्। मस्ता प्रवखृ्त्तराई तनरुत्सार्हत गनि बेरयएसन 
ददनऩुने आधाय य भाऩदण्ड तनधाियण गने, बेरयएसनसर्हतको अॊकराई रागत अनभुानको अॊक फनाउने, 
कानूनी व्मवस्थार्वऩयीत खरयद गने उऩय कायफाही गने तथा खरयद कामिको प्रबावकायी अनगुभन गने 
व्मवस्था सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने ।  

26. तनभािण व्मवसामीहरूभा ऺभताबन्दा फढी आमोजना तरने, तनधािरयत सभमतबर काभ सम्ऩन्न नगने, म्माद 
थऩका रातग तनवेदन ददने, सम्झौताभा तोर्कएका सति उल्रॊघन गने, हजािना नततने, बेरयएसन गयाउन ेय 
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ठेक्का तरएय आमोजना अरऩर ऩानेजस्ता प्रवखृ्त्तहरू ऩाइएका छन ् । मस्ता कामिफाट भ्रद्शाचाय य 
अतनमतभतताराई प्रश्रम ऩगु्ने य गणुस्तयहीन तनभािण कामिफाट दघुिटना हनुसक्ने सम्बावना यहन्छ । 
साविजतनक तनभािण कामिको ख्जम्भेवायी ऩाएका तनभािण व्मवसामीहरूको भूल्माॊकन गयी तनधािरयत सभम, 
रागत, ऩरयभाण य गणुस्तयभा काभ नगने तनभािण व्मवसामीहरू उऩय आवश्मक कायफाहीका रातग 
सम्फख्न्धत तनकामरे ऩहरकदभी तरन ुआवश्मक देख्खन्छ । तनभािण व्मवसामीहरूको प्रततस्ऩधाित्भक ऺभता 
य कामिकुशरता तथा उनीहरूसॉग यहेका ठेक्काहरूको र्ववयणसम्फन्धी तथ्माॊक साविजतनक खरयद अनगुभन 
कामािरमको वेफसाइटभा याख्न े व्मवस्था गयी तनभािण व्मवसामीको ठेक्का कामािन्वमन गने ऺभता (Bid 

Capacity) को भूल्माॊकन/र्वद्ऴषेणका आधायभा भार ठेक्का ददन ेव्मवस्था सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने । 
तनभािण व्मवसामीरे भोतफराइजेसन ऩेश्की तरई दरुुऩमोग गने प्रवखृ्त्त तनमन्रण गनि भोतफराइजेसन 
ऩेश्कीराई कामिप्रगततसॉग आफर्द् गयी र्कस्ता र्कस्ताभा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गने । 

27. र्वकास आमोजना तनधािरयत सभमभा सम्ऩन्न नहनुे सभस्माका कायण र्वकास खचि कभ बएको य त्मसरे 
सभग्र आतथिक र्वकास य सेवाप्रवाहभा असय ऩारययहेको भार नबई आमोजनाको म्माद थप्दै जाॉदा खचि ऩतन 
फढ्दै जाने गयेको ख्स्थतत छ । हयेक आमोजना एउटा छुटै्ट र्वख्शद्श कामि बएको य मसको प्रायम्बदेख्ख 
अन्त्मसम्भका कामिहरू तनमोख्जत हनुे हुॉदा आमोजना व्मवस्थाऩकसॉग कामिसम्ऩादन सम्झौता गयी ख्जम्भेवाय 
फनाई आमोजना व्मवस्थाऩनभा प्रबावकारयता ल्माउन आवश्मक छ । साथै, आमोजना व्मवस्थाऩकहरूसॉग 
भ्रद्शाचायप्रतत शून्म सहनशीरना य सदाचाय ऩर्द्तत कामभ गने र्वषमभा प्रततफर्द्ता गनि रगाई त्मसको 
अनगुभन गने व्मवस्था तभराउने । आमोजनाको रक्ष्मको तरुनाभा हातसर बएको प्रगततको र्ववयण 
तनमतभत रूऩभा वेफसाइटभा सभेत याख्न े व्मवस्था तभराउने । आमोजना व्मवस्थाऩनभा देख्खने जर्टर 
सभस्माहरू, जस्तै: वन, वातावयण, जग्गा अतधग्रहण य भआुब्जासम्फन्धी र्ववाद तथा टेतरपोन/तफजरुीको 
ऩोर साने कामिभा शीघ्रता ल्माउन सम्फख्न्धत तनकामहरूको प्रतततनतधत्व यहने सहजीकयण सॊमन्र गठन 
गने । जग्गा प्रातद्ऱ, वातावयणीम प्रबावको अध्ममन, रूख काट्ने स्वीकृतत य सॊयचना हटाउने/साने 
(Utility Shifting) सभेतका कामिहरू सम्ऩन्न गयी मोजना तमायी चयणका कामिहरू ऩूया बइसकेऩतछ भार 
तनभािण व्मवसामीसॉग सम्झौता गने । 

28. साविजतनक खरयदभा अझै ऩतन तभरेभतो प्रभखु सभस्माका रूऩभा यहेको छ । तनभािण व्मवसामीहरूको 
फीचभा हनुे तभरेभतोराई तनरुत्सार्हत गनि इ-टेन्डय प्रणारीराई अझै सदुृढ गयी व्माऩक फनाउन ुआवश्मक 
छ । पभि/कम्ऩनी छनौट बइसकेऩतछ सम्झौता गदाि सम्झौताका फुॉदाहरूभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द् शून्म 
सहनशीरता कामभ गने प्रततफर्द्ता सभेत याख्न ेय सम्झौता फभोख्जभ कामि सम्ऩन्न नगने नगयाउने र्वरुर्द् 
सम्फख्न्धत तनकामरे तनमतभत अनगुभन गयी कडा कायफाही गने व्मवस्था तभराउने । 

29. र्वतबन्न भन्रारम/तनकामहरूका ख्जन्सी शाखा य खरयद इकाइहरूफाट बए/गयेका अतनमतभतताहरूको 
र्ववयण फायम्फाय ऩरऩतरकाहरूभा प्रकाख्शत हनुे गयेको छ । कानूनफभोख्जभ गदठत साविजतनक खरयद 
एकाइहरूको कामिसम्ऩादनको अनगुभन गने व्मवस्था साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे तभराई 
आवश्मक कायफाही गनुिका साथै सधुायका सझुावसभेत ददने य सो फभोख्जभ सम्फख्न्धत तनकामरे सधुाय  
गने । खरयद इकाइभा खरयदसम्फन्धी तातरभ तरएका जनशख्िराई याख्न ेव्मवस्था गने । 

30. साविजतनक तनकामरे उख्चत ठानेको जनुसकैु काभभा ऩतन ऩूवि मोग्मता (Pre-qualification) तनधाियण गयी 
खरयद कायफाही गनि सक्ने ऩरयऩाटीरे प्रततस्ऩधािराई सीतभत फनाएको हुॉदा साविजतनक तनकामरे 
स्वर्ववेकभा ऩूवि मोग्मता तनधाियण गनि सक्ने व्मवस्था हटाई साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे जर्टर 
य ठूरा बनी ऩरयबार्षत गयेका तनभािण कामिराई भार ऩूवि मोग्मता तनधाियण गयी खरयद गने व्मवस्था 
तभराउने । 

31. सयुख्ऺत भरुण सॊचारनसम्फन्धी स्ऩद्श कानून तथा भाऩदण्डको अबावभा स्वदेशी भरुण उद्योगरे सयकायी 
तनकामफाट आह्वान बएभा सयुख्ऺत भरुणसम्फन्धी छऩाइ कामिभा प्रततस्ऩधािभा सहबागी हनु नऩाउन े य 
सयुख्ऺत भरुणसॉग सम्फख्न्धत छऩाइका रातग ठूरो धनयाख्श वैदेख्शक भरुाभा र्वदेशी कम्ऩनीराई बिुानी 
गनुिऩने अवस्थाको अन्त्म गनि सयुऺण भरुणका र्वतबन्न ऩऺहरू जस्तै प्रततस्ऩधाि, र्वद्वसनीमता, 
गणुस्तयीमता, ऩायदख्शिता, रागत प्रबावकारयता जस्ता ऩऺहरूराई दृर्द्शगत गदै आवश्मक ऩूवािधायको 
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तनभािण गयी स्वदेशी उद्योगहरूरे सभेत प्रततस्ऩधािभा सहबागी हनु सक्न े वातावयण सम्फख्न्धत तनकामरे 
तभराउने । 

(घ) जनसम्ऩकि  फढी हनु ेकामािरमको सेवाप्रवाह सधुायसम्फन्धी 
32. आमोगफाट गरयएको सेवाग्राही सवेऺणफाट भारऩोत, नाऩी कामािरमहरूभा घसुखोयी अत्मतधक देख्खएकोरे 

मस्तो प्रवखृ्त्तको तनमन्रणका रातग ऩायदख्शिता अतबवरृ्र्द्, प्रर्वतधको उऩमोग, कामिर्वतध सयरीकयण तथा 
कभिचायी व्मवस्थाऩनका कामिभा ध्मान ददन ु जरुयी छ । सूचना प्रर्वतधको उऩमोग गयी अनराइनफाट 
सभेत तनवेदन तरने व्मवस्था गने, त्मस्ता तनवेदनउऩय कायफाही हनुे सभमावतध तोकी सो सभमभा 
सेवाग्राहीहरूराई सेवा प्रदान गने, क्मू प्रणारी (Queue System) अऩनाई ऩर्हरे आउने सेवाग्राहीराई 
ऩर्हरो सेवा (First Come First Service) को व्मवस्था गने, प्रर्वतधको प्रमोगराई सेवाग्राहीभैरी फनाउन,े 
तफचौतरमा व्मवस्थाऩन गने रगामतका आवश्मक य उऩमिु उऩाम अवरम्फन गयी प्रणारी र्वकासफाट 
भ्रद्शाचाय योकथाभ गने व्मवस्था बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे तभराउने । 

33. सेवाग्राहीरे सयकायराई याजस्व/दस्तयु फझुाउने क्रभभा ऩतन दखु य झझट व्महोनुिऩयेको अवस्था देख्खन्छ 
। मस्तो अवस्थाभा सधुाय गयी सम्बव बएसम्भ सेवाग्राहीरे सयर तरयकारे अनराइनफाटै सफै र्कतसभका 
याजस्व/दस्तयु फझुाउने व्मवस्था सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने । 

34. सेवाग्राहीहरूरे र्वतबन्न सेवा प्रदान गने सॊस्था, ऩदातधकायी य प्रर्क्रमा जस्ता र्वषमभा मथोख्चत सूचना य 
जानकायी ऩाउन नसर्कयहेको अवस्था देख्खएको छ । र्वशेष गयी सॊघीम याज्मप्रणारीभा साविजतनक सेवा 
प्रवाह गने तनकामहरूको ख्जम्भेवायीभा हेयपेय बई केही नमाॉ तनकामहरू स्थाऩना बएको, केही खायेज 
बएको  य केही तनकामहरूको ऩनुसंयचना गरयएको हुॉदा मससम्फन्धी सूचना प्रवाह हनु ुजरुयी देख्खन्छ । 
ससूुख्चत नबएका सेवाग्राही ठतगने सम्बावना हनुे हुॉदा सॊघीम सॊयचनाभा अतधकाय य ख्जम्भेवायीको 
फाॉडपाॉडका फायेभा र्वतबन्न सॊचायका भाध्मभ, वेफसाइट, साभाख्जक सॊजार य नागरयक फडाऩरको 
भाध्मभफाट नागरयकहरूराई ससूुख्चत गयाउने व्मवस्था सञ्चाय तथा सूचना प्रर्वतध भन्रारमरे तभराउने ।  

35. साविजतनक तनकामभा जवापदेर्हता एवॊ ऩायदख्शिता अतबवरृ्र्द् बएभा भ्रद्शाचायजन्म कामि तनरुत्सार्हत बई 
सशुासन य र्वतधको शासनराई प्रोत्साहन ऩगु्छ । नागरयकहरूराई ससूुख्चत गनि साविजतनक सेवा प्रवाह 
गने प्राम्जसो तनकामरे नागरयक फडाऩरको व्मवस्था गयेको ऩाइन्छ । नागरयक फडाऩर सभम सभमभा 
अद्यावतधक गयी फडाऩरभा उल्रेख बएफभोख्जभको सभमभा नै सेवाप्रवाह गने गयाउने व्मवस्था सम्फख्न्धत 
तनकामफाट हनु ुआवश्मक छ । जनसम्ऩकि  फढी हनुे कामािरमहरूभा उि कामािरमफाट ददइने सेवाको 
जानकायी सर्हतको सेवाग्राहीभैरी Digital Display को व्मवस्था सभेत गने । नागरयक फडाऩरराई 
कामािरमको वेफसाइटभा याखी इन्टयनेट  भापि त जनताको ऩहुॉच तथा जनसहबातगता अतबवरृ्र्द् गने व्मवस्था 
सभेत तभराउने । 

36. तडख्जटर शासन (Digital Governance) राई प्रबावकायी रूऩभा सॊचारनभा ल्माउन सकेभा असर 
प्रशासन स्थार्ऩत बई साविजतनक सेवाको गणुस्तयभा वरृ्र्द् हनुे य भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गनिभा सभेत सघाउ 
ऩगु्ने हुॉदा सूचना प्रर्वतधको प्रमोग फढाउन कामिमोजना फनाई कामि अगातड फढाइनऩुदिछ । भ्रद्शाचायका 
फढी उजयुी ऩने कामािरमहरू, जस्तै- भारऩोत तथा नाऩी, गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरका, मातामात 
व्मवस्था, ख्जल्रा प्रशासन, वन, ख्शऺा, स्वास्थ्म आददभा ई-सफ्टवेमय प्रोग्रातभङको र्वकास गने, भोफाइर 
एप्सको प्रर्वतध प्रमोग गयी सेवाप्रवाहको जानकायी तरने ददने कामि ऩयीऺणको रूऩभा सरुु गने, ई-
हाख्जयीको व्मवस्था रागू गने य CC Camera को भाध्मभफाट तनगयानी गने कामि थऩ व्मवख्स्थत  
फनाउन े। 

37. वैदेख्शक योजगाय र्वबागको आन्तरयक कामि सॊचारन तनदेख्शकाभा र्वबागभा आउने सेवाग्राहीभध्मे ऩर्हरे 
आउने सेवाग्राहीराई ऩर्हरो सेवा (First Come, First Service) प्रदान गनि टोकन प्रणारीराई व्मवख्स्थत 
रूऩभा कामािन्वमन गरयने उल्रेख बए ताऩतन र्वबागको काठभाडौं कामािरमभा वैदेख्शक योजगायका रातग 
स्वीकृतत तरने सेवाग्राहीहरूरे झझट व्महोनुिऩयेको, दरारहरू भापि त अततरयि यकभ फझुाउन ुऩयेको य 
सेवा प्रवाहको ऩरयऩाटी अव्मवख्स्थत य अऩायदशॉ बएको ऩाइएको छ । तनदेख्शकाको ऩरयऩारना गयी कामि 
प्रणारीभा तत्कार सधुाय ल्माउने व्मवस्था श्रभ, योजगाय तथा साभाख्जक सयुऺा भन्रारमरे तभराउने । 
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(ङ) साभाख्जक ऺरे सधुायसम्फन्धी 
38. भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग ख्शऺा, स्वास्थ्मजस्ता आधायबतू सेवाहरू सविसरुब य सस्तो हनु ुआवश्मक  

छ । मस्ता आधायबतू सेवाहरूभा न्मून आम बएका व्मख्िहरूको ऩहुॉच सतुनख्द्ळत गनिका रातग सयकायी 
र्वद्यारम य अस्ऩतारहरूको गणुस्तय अतबवदृि जरुयी छ । तनजी ख्शऺण य स्वास्थ्म सॊस्थाहरू अत्मन्तै 
भहॉगो बएको हुॉदा सम्फख्न्धत तनकामरे आवश्मक भाऩदण्ड य कामिर्वतध तनधाियण गयी स्वास्थ्म य ख्शऺा 
सेवा व्मवख्स्थत फनाउन ुसभेत आवश्मक छ । ख्शऺा य स्वास्थ्म ऺेरराई नापाभूरक व्मवसामका रूऩभा 
नबई सेवाभखुी ऺेरभा रूऩान्तयण गनि सम्फख्न्धत भन्रारमरे ऩहर गने । 

39. र्वद्यारम ख्शऺातपि  ख्शऺक तनमखु्िभा अतनमतभतता गयी आफ्नो भान्छे बनाि गने, र्वद्यारमको आमव्मम 
साविजतनक नगने, र्वद्यारमको र्वत्तीम कायोफाय फैंक भापि त नगने, फयफझुायथ नगनेजस्ता ठूरो सॊतमाभा 
उजयुी आमोगभा ऩने गयेका छन ् । सॊघीमताभा र्वद्यारम ख्शऺाको व्मवस्थाऩनको ख्जम्भेवायी स्थानीम 
तहभा गएको हुॉदा स्थानीम स्तयफाटै घनीबतू अनगुभन गयी र्वद्यारम ख्शऺाभा गणुस्तयीमता, ऩायदख्शिता, 
तनष्ऩऺता य जवापदेर्हताको र्वकास गनुि जरुयी छ । मसका रातग हयेक स्थानीम तहरे र्वद्यारम सधुाय 
कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमनभा ल्माउने य सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम य ख्शऺा, 
र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारमरे सहजीकयण गने । 

40. स्वास्थ्म ऺेरभा कभिचायी व्मवस्थाऩन तथा ख्जन्सी व्मवस्थाऩनका ऺेरभा र्वतबन्न सभस्माहरू देख्खएका  
छन ्। कभिचायी/स्वास्थ्मकभॉहरूको सरुवा, ऩदस्थाऩन, तफदा, अतबरेख, र्वबागीम सजामजस्ता कभिचायी 
प्रशासनका र्वर्वध ऩऺहरूभा कानूनी व्मवस्थाको ऩरयऩारना गनुि गयाउन ुजरुयी छ । त्मस्तै, भागबन्दा 
फढी औषधी उऩकयण खरयद गने, तनशलु्क औषधी आऩूतति, बण्डायण य र्वतयणको सभखु्चत प्रफन्ध नगने, 
म्माद नाघेका औषधी याख्न,े साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी/र्हनातभना गने रगामतका 
अतनमतभतताहरू तनमन्रण गनि जरुयी देख्खन्छ । मस्ता अतनमतभतता य भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्तराई 
तनरुत्सार्हत गनिका रातग अतनमतभतताभा सॊरग्न कभिचायीराई कायफाही गने व्मवस्था स्वास्थ्म भन्रारमरे 
तभराउन े । जीवनका रातग अत्मावश्मक औषधीभा तरइने अनखु्चत नापाराई तनमन्रण गनि स्वास्थ्म 
भन्रारमे नीतत य भाऩदण्ड फनाई रागू गने । 

41. र्वदेशी तभरयाद्सहरूफाट प्राद्ऱ हनु े छारवखृ्त्तहरूभा तनष्ऩऺरूऩभा य ऩमािद्ऱ प्रततस्ऩधािका आधायभा मोग्म 
र्वद्याथॉ छनौट गरयन ुआवश्मक छ । मसका रातग अथि भन्रारम य ऩययाद्स भन्रारमसॉग सभेत सभन्वम 
गयी छारवखृ्त्तको र्ववयणसर्हतको वार्षिक कामि तातरका प्रत्मेक आतथिक वषिको सरुुभै वेफसाइट तथा 
यार्द्समस्तयको ऩरऩतरकाभा प्रकाख्शत गने व्मवस्था ख्शऺा भन्रारमरे तभराउने । साथै, वैदेख्शक 
छारवखृ्त्तभा छनौट बएका र्वद्याथॉहरूको र्वद्यतुीम अतबरेख अतनवामि रूऩभा याखी अध्ममन ऩद्ळात 
तनजहरूरे गयेको कफतुरमतनाभा अनसुाय नेऩार पकी सेवा गने व्मवस्थाराई प्रबावकायी रूऩभा 
कामािन्वमन गनि ख्शऺा, र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारम य स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम सभेतको सॊमन्र 
फनाई अनगुभन गने व्मवस्था तभराउने । स्वदेशभा ख्चर्कत्सा ख्शऺा अध्ममनभा र्वद्याथॉ छनौट, शलु्क 
तनधाियण य आधायबतू भाऩदण्डको ऩारनाभा देख्खएका फेतथतत तनमन्रण गयी मोग्मता प्रणारीका आधायभा 
र्वद्याथॉ छनौट तथा आधायबतू सेवा सरु्वधासम्फन्धी भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको र्वषमभा अनगुभन 
गयी दोषीउऩय कायफाही गने व्मवस्था प्रबावकायी फनाउने । 

42. गैयसयकायी सॊस्थाहरूका नाभभा तसजिना बएका अऩायदशॉ य अनतु्तयदामी र्क्रमाकराऩरे भ्रद्शाचायराई 
फढावा ददएको हुॉदा मस्ता र्वकृतत तनभूिर गयी थऩ व्मवख्स्थत फनाउन सम्फख्न्धत तनकामफाट प्रबावकायी 
तनमभन य अनगुभन हनु जरुयी छ । गैयसयकायी सॊस्थाको उद्देश्म, कामिप्रणारी य रगानीको स्रोत स्ऩद्श 
गयेय भार स्वीकृतत ददने व्मवस्था सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने ।याज्मको ऩनुसंयचना ऩद्ळात गैयसयकायी 
सॊस्थाको ऩरयचारन य अनगुभनसम्फन्धी अतधकाय स्थानीम तहभा सभेत यहेको हुॉदा स्थानीम तहफाट 
प्रबावकायी स्थरगत अनगुभन हनु जरुयी छ । अन्तयािर्द्सम गैयसयकायी सॊस्थाहरू भापि त प्राद्ऱ हनुे यकभ 
यार्द्सम फजेट प्रणारीभा आफर्द् गयेय भार खचि गने ऩर्द्ततको र्वकास भर्हरा, फारफातरका तथा ज्मेद्ष 
नागरयक भन्रारम य अथि भन्रारमरे तभराउने । 
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43. भरुकुभा फेयोजगायी प्रभखु सभस्माका रूऩभा यहेको छ । तफचौतरमा फढ्नकुो एउटा कायण फेयोजगायी 
ऩतन हो । सेवाग्राहीहरूको फढी चाऩ हनुे कामािरमहरूभा तफचौतरमाहरूको अनऩेख्ऺत कामि तनमन्रण गनि 
र्वद्यभान फेयोजगायीको सभस्मा सभाधानका रातग प्रबावकायी य ऩरयणाभभखुी कामिक्रभको आवश्मकता  
छ । र्वद्यभान सीऩ र्वकास य ऺभता अतबवरृ्र्द् कामिक्रभहरूफाट योजगायी/स्वयोजगायी प्राद्ऱ गने व्मख्िको 
सॊतमा न्मून बएफाट त्मस्ता कामिक्रभहरू योजगायीसॉग आफर्द् हनु नसकेको प्रस्ट हनु्छ । वैदेख्शक 
योजगायीका नकायात्भक असय हेदाि मसराई ऩतन फेयोजगायीको उऩमिु य दीघिकारीन सभाधानका रूऩभा 
तरन सर्कॊ दैन । भरुकुतबर नै कृर्ष, तनभािण, उद्योगरगामतका धेयै ऺेरभा जनशख्िको अबाव बएको 
अवस्थाराई दृर्द्शगत गयी आवश्मक सीऩ बएको जनशख्ि र्वकासभा सम्फख्न्धत तनकामरे ध्मान ददन ु
आवश्मक छ । कुन ऺेरभा कतत य कस्ता जनशख्िको आवश्मकता ऩछि, आकरन गयी जनशख्िको 
भाग य आऩूततिफीच सन्तरुन हनुे गयी मोजना फनाई व्मावहारयक य जीवनोऩमोगी ख्शऺा तथा तातरभको 
व्मवस्था ख्शऺा य र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारमरे तभराउने । फजायभा जनशख्िको भाग य आऩूततिको 
र्वद्ऴषेण, सन्तरुन, सूचनाप्रवाह तथा नीतत ऩर्हचानका रातग सॊस्थागत व्मवस्था श्रभ, योजगाय तथा 
साभाख्जक सयुऺा भन्रारमरे गने ।  

44. वैदेख्शक योजगायका रातग र्वतबन्न भरुकुहरूभा जाने नेऩारी जनशख्िको योजगायी य तरफबत्ताको 
प्रत्माबतूत एवॊ उनीहरूको सयुऺाको प्रफन्ध गयी वैदेख्शक योजगायीराई व्मवख्स्थत य भमािददत फनाउन जरुयी 
छ । वैदेख्शक योजगायीका ऺेरभा हनुे ठगी य भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी वैदेख्शक योजगाय ऐनको भभि य 
बावना अनरुूऩ वैदेख्शक योजगायीराई सयुख्ऺत, व्मवख्स्थत य भमािददत फनाउन नेऩारी श्रतभकका प्रभखु 
योजगाय गन्तव्मका रूऩभा यहेका भरुकुहरूसॉग सयकायी स्तयभा दद्रऩऺीम सम्झौता गनि श्रभ, योजगाय तथा 
साभाख्जक सयुऺा भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

(च) साविजतनक मातामात तथा ऩूवािधाय व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
45. साविजतनक मातामातराई र्वद्वातसरो, सयुख्ऺत य सेवाग्राहीभैरी फनाउन ुआवश्मक छ । बौततक ऩूवािधाय 
 तथा मातामात भन्रारम य गहृ भन्रारम, िार्पक प्रहयीफीचको सभन्वमभा मातामात व्मवस्थाऩनसॉग 

जोतडएका र्वषमहरू, जस्तै- सवायी साधनको गणुस्तय, सडकको भाऩदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट 
इजाजत, फीभा य ऺततऩूतति रगामतका र्वषमभा छानतफन गयी मातामात ऺेरका फेतथतत सधुाय गनि ऩहर 
हनुऩुने । सवायी सॊतमा, रुटको सॊतमा, िार्पकको चाऩसभेतको अध्ममन गयी वैऻातनक रुट व्मवस्थाऩन 
य िार्पक व्मवस्थाऩन गने र्वषमभा य मातामात ऺेरभा बइयहेको तसख्न्डकेटफाट सविसाधायणरे बोग्नऩुयेको 
सास्तीको अन्त्म गने र्वषमभा कामिमोजनासर्हत सधुायको ऩहर बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात 
भन्रारमफाट हनुऩुने ।  

46. सवायी चारक अनभुततऩर प्रदान गने कामि मारहुरूको जीवनको सयुऺासॉग जोतडएको सॊवेदनशीर र्वषम 
बएकोरे मस ऺेरभा बएका र्वकृतत तनमन्रण गनुि जरुयी छ । स्वदेशफाट प्रदान गरयने चारक 
अनभुततऩरका साथै र्वदेशफाट जायी बएका सवायी चारक अनभुततऩर नेऩारीकयण गने कामिराई ऩायदशॉ 
य व्मवख्स्थत फनाउन आवश्मक देख्खएको छ । मसका रातग सॊस्थागत सधुाय गयी अतबरेख व्मवख्स्थत 
गने कामि बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमरे गने । 

47. मातामात व्मवस्था कामािरमभा नक्करी कागजातफाट सवायी दताि कामि हनु नददनका रातग तरराभी सवायी 
दताि प्रर्क्रमाराई ऩायदशॉ फनाउन आवश्मक छ । कुनै ऩतन प्रकायको तरराभी प्रर्क्रमाफाट दताि हनु 
आएको सवायी साधनको र्ववयण सम्फख्न्धत मातामात व्मवस्था कामािरम तथा मातामात व्मवस्था र्वबागको 
वेफसाइटभा याख्न े व्मवस्था बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमरे तभराउन े । साथै, मातामात 
व्मवस्था कामािरमहरूभा सवायी साधनहरूको नमाॉ दताि, सरुवा सहभतत, याजस्वको अवस्था रगामतका 
र्वषमभा तनमतभत अनगुभन गयी अनगुभन प्रततवेदन भन्रारम तथा र्वबागको वेफसाइटभापि त साविजतनक 
गने व्मवस्था तभराउने । मातामात व्मवस्था कामािरमभा दताि बएको सवायी साधनको पामर सम्फख्न्धत 
ख्जम्भेवाय कभिचायी फाहेक कुनै ऩतन सॊस्था, व्मख्ि वा व्मवसामीराई नददने य सम्फख्न्धत कभिचायीराई 
ख्जम्भेवाय फनाउने व्मवस्था तभराउने । 
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48. भरुकुको एक भार अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थरको रूऩभा यहेको तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थरको सयुऺा, 
सयसपाइ य सेवाप्रवाह याद्सकै छर्वसॉग जोतडएको र्वषम फनेको छ । तरबवुन र्वभानस्थरभा 
व्मवस्थाऩकीम तथा व्मवहायजन्म सभस्माफाट सेवाग्राहीरे ऩाउनऩुने सेवा तथा सयुऺा प्रफन्धभा सभस्मा 
नहोस ् बन्नका खाततय सचेतता आवश्मक छ । सयुऺा चेकजाॉचराई प्रबावकायी फनाउन अत्माधतुनक 
उऩकयण तथा प्रर्वतधको प्रमोग, प्रर्क्रमा सयरीकयण एवॊ सयुऺाकभॉ य कभिचायीका रातग छुटै्ट 
आचायसॊर्हताको व्मवस्था रगामत आवश्मक सधुायको प्रफन्ध सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन 
भन्रारमरे तभराउने । 

49. र्वदेशी ऩमिटकको आगभन य आन्तरयक मारकुो ऩतन सदतमा फर्ढयहेको सन्दबिभा साॉघयुो अन्तयािर्द्सम 
र्वभानस्थरको ऺभता वरृ्र्द् गनुिका साथै वैकख्ल्ऩक उऩाम अवरम्फन गनुि आवश्मक छ । मसैकायण दोस्रो 
अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर, गौतभफरु्द् ऺेरीम अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थर य ऩोखयाको ऺेरीम अन्तयािर्द्सम 
र्वभानस्थरको तनभािण कामि यार्द्सम गौयफका आमोजनाका रूऩभा बइयहेको छ । मी आमोजनाहरूरे 
व्मततत गयेको सभमावतधको तरुनाभा प्रगतत सन्तोषजनक नदेख्खएको हुॉदा सम्फख्न्धत भन्रारमरे 
कामिमोजना फनाई कामिराई तीव्रता ददन ुआवश्मक छ । साथै, तरबवुन अन्तयािर्द्सम र्वभानस्थरको चाऩ 
कभ गनि आन्तरयक उडानका रातग वैकख्ल्ऩक र्वभानस्थरको तनभािण कामि तीव्रताका साथ अगातड  
फढाउन े।  

50. नेऩार वामसेुवा तनगभका व्मवस्थाऩकीम कभजोयी य अतनमतभतता सभम सभमभा उजागय हनुे गयेका  
छन ्। उदाहयणका रातग, र्वशेषऻ चारक तथा उडान गन्तव्मको व्मवस्था नगयी वाइडफडी जहाज खरयद 
गने कामिफाट तनगभ य याद्सराई कयोडौँ रुऩैमाॉको ऺतत ऩगुेको छ । तनगभको व्मवस्थाऩकीम सधुाय य 
गणुस्तयीम सेवाका रातग सॊस्कृतत  ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

(छ) साविजतनक जग्गा, कृर्ष य वन ऺरे सॊयऺणसम्फन्धी 
51. कृर्षप्रधान देश नेऩारभा कृषकहरूरे आफ्नो उत्ऩादनको उख्चत भूल्म ऩाउन नसकेको, तफचौतरमाहरूरे 

अनखु्चत राब तरएको य उऩबोिाहरू भायभा ऩयेको जस्ता सभस्माहरू ज्वरन्तरूऩभा देख्खएका छन ्। 
उत्ऩादक य उऩबोिाफीच प्रत्मऺ र्कनफेचको अवसय तसजिना हनु नसकेको हुॉदा तफचौतरमाहरूको चक्रका 
कायण उऩबोिाहरू अत्मतधक भूल्मवरृ्र्द्को भायभा ऩयेको अवस्था र्वद्यभान छ । कृर्ष ऺेरको र्वकासका 
रातग तजुिभा गरयएको कृर्ष र्वकास यणनीततको प्रबावकायी कामािन्वमन जरुयी छ । र्वशेष गयी तयकायी य 
परपूरजस्ता ऺेरभा कृर्षको व्मावसामीकयण गनिका रातग र्कसानराई भर, फीउ, कोल्ड स्टोयेज, ऺभता 
अतबवरृ्र्द् रगामतका ऺेरभा सहमोग ऩरु् माउने, र्कसान य उऩबोिाफीच प्रत्मऺ र्कनफेचको रातग स्थान 
उऩरब्ध गयाउने, फजायसम्भको ऩहुॉच सहज फनाउने य उत्ऩादनको उख्चत भूल्म उत्ऩादकरे नै प्राद्ऱ 
गनिसक्ने वातावयण फनाउनका रातग कृर्ष तथा ऩशऩुॊछी र्वकास भन्रारमरे कामिमोजना नै फनाई 
कामािन्वमन गने ।  

52. साभदुार्मक वन व्मवस्थाऩनभा वन पडानी, काठ तस्कयी, आम्दानी र्हनातभना रगामतका भ्रद्शाचायजन्म 
कामि य अतनमतभतताहरूको तनमन्रण आवश्मक छ । वन तथा वातावयण भन्रारम य स्थानीम तहरे 
वैऻातनक वन व्मवस्थाऩन गने, तनमभन य अनगुभन गने, उद्देश्म य तसर्द्ान्तर्वऩयीत चल्ने साभदुार्मक 
वनका उऩबोिा सतभततराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने रगामतका कामि भापि त साभदुार्मक वनको 
सॊयऺण य सम्फर्द्िन गने । 

53. जग्गा हारसातफक गदाि साविजतनक जग्गासभेत घसुाइि हारसातफक गने, सयकायी/ऩतॉ/ऐरानी/गठुी जग्गा 
व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि कामभ गनेजस्ता भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्त दोहोरयइयहेका छन ्। मस्ता प्रवखृ्त्तराई 
ऩूणि रूऩभा तनमन्रण गयी साविजतनक य सयकायी जग्गाको सॊयऺणको व्मवस्था बतूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे तभराउने ।  

54. सॊयऺणको कभीका कायण र्वद्व सम्ऩदा सूचीभा सूचीकृत स्थर य बवनका साथै ऐततहातसक, ऩयुाताख्त्वक 
भठ, भख्न्दय, धाया, ऩोखयी, अततक्रभणको चऩेटाभा ऩयेका, कततऩम सम्ऩदाहरू जीणि, ऺततग्रस्त य रोऩ हनुे 
अवस्थाभा यहेका छन ् । जीवन्त इततहास, कराकौशर य सॊस्कृततराई जोगाउन मस्ता स्थर य 
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बवनहरूको सॊयऺण य सम्बाय गने कामिभा गाउॉऩातरका/नगयऩातरका, ऩयुातत्व र्वबाग, गहृ भन्रारम य 
बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे सभन्वमात्भक ऩहर गने ।  

55. वन ऺेरसॉग जोतडएका ऩतॉ जग्गासभेत यार्द्सम वनकै जग्गा हनुे कानूनी व्मवस्था यहेको छ । तय ऩतन 
त्मस्ता जग्गा गैयकानूनी रूऩभा अततक्रभण य बोग गने प्रवखृ्त्त देख्खन्छ । मस्तो प्रवखृ्त्तराई तनरुत्सार्हत 
गयी वन तसभानाको ऩतॉ जग्गा य वनको जग्गाको सॊयऺण गनि गयाउन वन तथा वातावयण भन्रारमरे 
ऩहरकदभी तरने । 

56. भारऩोत, नाऩी जस्ता कामािरमहरूभा यहेका से्रस्ता कागजातहरूको अतबरेख व्मवस्थाऩन प्रणारी 
व्मवख्स्थत,  वैऻातनक य प्रबावकायी फनाउन ुजरुयी देख्खएको छ । मी कामािरमहरूभा कभिचायी य अन्म 
व्मख्िहरूको तभरेभतोभा अतबरेख सच्माउने, झठुा से्रस्ता तमाय गयी जग्गा र्कनफेच गने, साविजतनक 
जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गने जस्ता सभस्मा सभाधान गनिका रातग सम्ऩूणि जग्गाको अतबरेख दरुुस्त 
याख्न ुआवश्मक छ । हार केही ख्जल्राभा प्रायम्ब गरयएको जग्गाको अतबरेख कम्प्मटुयभा प्रर्वर्द्श गने 
कामिराई सफै ख्जल्राभा र्वस्ताय तथा ऩयुाना से्रस्ताहरूको अतबरेखीकयण कम्प्मटुयभा आधारयत प्रर्वतधको 
भाध्मभफाट गयी सयुख्ऺत याख्न े व्मवस्था तभराउने । साथै, जग्गाको कायोफायभा अतनमतभतता योक्न 
अतबरेख सयुऺणको ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हता र्कटान गयी तनमतभत अनगुभन गने व्मवस्था बतूभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे तभराउने । 

57. कृर्षमोग्म जग्गा र्कत्ताकाट (खण्डीकयण) गयी घडेयीको रूऩभा तफक्री र्वतयण गनि/गयाउन नऩाउने तथा 
कुनै जग्गाधनीरे एक आतथिक वषिभा सतसभ र्कत्ता जग्गा एक ऩटकबन्दा फढी र्कत्ताकाट गनि नऩाउने 
गयी बए/गयेको तनणिमको कामािन्वमनको प्रबावकायी सऩुयीवेऺण तथा अनगुभन हनु नसक्दा र्कत्ताकाट 
गने कामिभा भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता बएको उजयुीहरू आमोगभा ऩने गयेका छन ् । र्कत्ताकाट गने 
वतिभान व्मवस्थाको ऩनुयावरोकन बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे गने । 

58. काठभाडौं उऩत्मका रगामतका भहानगयऩातरका, उऩभहानगयऩातरका, नगयऩातरका तथा तयाईका र्वतबन्न 
ऺेरका सयकायी/साविजतनक जग्गाभा अनतधकृत रूऩभा फसे/फसाइएका अव्मवख्स्थत फस्ती य सकुुम्फासी 
सभस्माको दीघिकारीन सभाधान हनु आवश्मक छ । तत्कारीन अवस्थाभा खारी ठाउॉभा यहेका 
सकुुम्फासी फस्तीको चायैततय हार सहयी ऺेरको र्वकास बइसकेको अवस्थाभा मस्ता अनतधकृत 
अव्मवख्स्थत फसोफासको फायेभा छानतफन गयी साविजतनक जग्गाको सॊयऺण एवॊ अव्मवख्स्थत फसोफासको 
व्मवस्थाऩन गने कामि सम्फख्न्धत स्थानीम तह तथा बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण 
भन्रारमरे गने । 

59. जग्गा नाऩी य दताि गने सम्फन्धी सेवाप्रवाहका क्रभभा हनुे भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्त फढ्दै गइयहेकारे मसराई 
तनरुत्सार्हत गनि सम्फख्न्धत तनकामफाट उऩमिु आन्तरयक तनमन्रण ऩर्द्ततको र्वकास य कामािन्वमन 
हनुऩुने देख्खएको छ । साथै, सेवाग्राही अतबभत सवेऺणफाट रेखाऩढी व्मवसामी, कानून व्मवसामी, 
भध्मस्थकतािभापि त रयसवत तरने ददने कामि बए गयेको ऩाइएकोरे मी कामािरमफाट सेवा तरॊदा 
भध्मस्थकताि भापि त जानऩुने हारको फाध्मकायी अवस्थाको अन्त्म गयी सेवा प्रवाहको कामिराई 
सयरीकयणा गनुिका साथै भध्मस्थकतािका कामिउऩय सभेत अनगुभन तनमन्रण हनु ुआवश्मक देख्खन्छ । 

60. नदी तथा खोराफाट अतनमख्न्रत रूऩभा फारवुा तथा तगट्टी जस्ता नदीजन्म ऩदाथि उत्खनन गयी साविजतनक 
सम्ऩख्त्तको दरुुऩमोग गने य वातावयण र्वनाश गने कामि तनमन्रण गनुि जरुयी छ । अनभुततऩर तफना वा 
नवीकयण नगयाई फारवुा खानीफाट फारवुा ख्झक्न,े योमल्टी/याजस्व नफझुाउने, अतबरेख दरुुस्त नयाख्न े
कामिउऩय सभेत तनमन्रण आवश्मक छ । ढुॊगा, तगट्टी, फारवुाजस्ता नदीजन्म ऩदाथि एवभ ् साधायण 
तनभािणभखुी खतनज ऩदाथिको उत्ऩादन, तफक्री र्वतयण य व्मवस्थाऩनको सम्फन्धभा कानूनी अस्ऩद्शता यहेको 
हुॉदा त्मस्ता प्राकृततक स्रोत व्मवस्थाऩनसम्फन्धी सॊघीम कानून तजुिभा गनि सम्फख्न्धत तनकामरे ऩहरकदभी 
तरने । खतनज ऩदाथिको उत्खनन तथा तनकासी रगामतका कामिको सभखु्चत व्मवस्थाऩन गयी खतनज 
ऩदाथिको दरुुऩमोग हनु नददने, सहभतत प्राद्ऱ स्वीकृत खतनज उत्खनन ऺेरभा भार खतनज कामि गने 
गयाउन,े खतनज ऩदाथिको उत्खननको ऩरयभाण वैऻातनक तरयकारे मर्कन गयी तनमभानसुायको 
सभमावतधतबर याजस्व प्राद्ऱ गने य सो को अतबरेख चसु्त दरुुस्त एवॊ ऩायदशॉ रूऩभा याख्न े रगामत 
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आवश्मक व्मवस्था सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम य सम्फख्न्धत प्रदेश/स्थानीम सयकायरे 
तभराउन े। 

61. भरुकुको याजधानी सहयका नदीनाराको सॊयऺण य सयसपाइ आवश्मक देख्खएको छ । नदीनाराको 
सॊयऺणका रातग नदीको छेउछाउका साविजतनक जग्गाको सॊयऺणका साथै उऩत्मकाको पोहोयको उख्चत 
व्मवस्थाऩन सभेत जरुयी छ । उऩत्मकाको पोहोय व्मवस्थाऩनको ददगो य दीघिकारीन सभाधानका रातग 
कुर्हने पोहोयफाट र्वद्यतु,् ग्मास, भर उत्ऩादन गने, प्राख्स्टकको झोराको सट्टा वैकख्ल्ऩक झोराको सहज 
उऩरब्धता फढाउने, प्रशोधनमोग्म नबएको पोहोय पाल्ने ल्मान्डर्पर साइटको व्मवस्था तभराउने 
रगामतका कामिभा स्थानीम सयकाय य सॊघीम सयकायरे तत्कार कदभ चाल्न ु आवश्मक छ । 
नदीनाराको सॊयऺण य सयसपाइको कामिभा तीव्रता ल्माउन फागभती सभ्मता एकीकृत र्वकास सतभतत, 
उऩत्मका र्वकास प्रातधकयण, सहयी र्वकास भन्रारम, ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॉचाइ भन्रारम रगामतका 
सयकायी तनकामहरूफाट सभन्वमात्भक ऩहरकदभी तरने ।  

(ज) याजस्व तथा र्वत्तीम ऺरे सधुायसम्फन्धी 
62. अथि भन्रारमफाट फहवुषॉम आमोजना तथा कामिक्रभका रातग हयेक वषि स्रोत सतुनख्द्ळतता गरयएका 

आमोजनाको सॊतमा य स्रोत सतुनख्द्ळतता गरयएको यकभभा अत्मतधक वरृ्र्द् हुॉदै गएको य सतुनख्द्ळतता 
गरयएको यकभको तरुनाभा तनकासा बएको यकभ अत्मन्त न्मून यहेको देख्खएको छ । मसरे फजेट 
अनशुासनको ऩारना नबएको, सतुनख्द्ळतता प्राद्ऱ गयेय र्वतनमोजनबन्दा फढीको ठेक्का रगाउन े प्रवखृ्त्त 
प्रोत्सार्हत बएको देख्खएको छ । मसफाट मोजना अधयुो नै यहने ख्स्थतत र्वद्यभान यहन े देख्खन्छ बने 
याजस्वको प्रऺेऩण तथा मोजना य फजेट तजुिभाका न्मूनतभ भूल्म य भान्मताभातथ सभेत प्रश् न उठ्न जान े
देख्खएको छ । अत: आगाभी ददनभा फहवुषॉम आमोजना तथा कामिक्रभका रातग स्रोत सतुनख्द्ळतता प्रदान 
गने सम्फन्धभा मसअख्घ स्रोत सतुनख्द्ळतता प्रदान गरयएका आमोजना तथा कामिक्रभहरूराई सभेत 
ऩनुयावरोकन गयी फजेट अनशुासनको ऩूणित: ऩारना हनुे, सयकायराई असीतभत दार्मत्व तसजिना नहनुे य 
तनख्द्ळत भाऩदण्ड य प्रर्क्रमाका आधायभा स्रोत सतुनख्द्ळतता प्रदान गने ऩर्द्तत अवरम्फन हनुे गयी उऩमिु 
नीतत तथा कामिर्वतधको तजुिभा गयी रागू गनि अथि भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

63. याजस्व चहुावटफाट नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩगु्न जाने तय याजस्व चहुावट गने य गयाउने दवैु 
ऩऺराई अनखु्चत राब ऩगु्न जाने हुॉदा सयकायी तनमभन य तनमन्रण प्रणारीराई छरेय दवैु ऩऺको 
तभरेभतोभा मस्ता कामि हनुे गयेको देख्खन्छ । मसयी याजस्व चहुावटसम्फन्धी र्वषम अत्मन्त गम्बीय बए 
ताऩतन याजस्व चहुावट गने य गयाउने दवैु ऩऺको सॊरग्नता यही उजयुी नै नऩनिसक्ने हुॉदा अथि भन्रारमरे 
प्रबावकायी अनगुभन य तनमन्रण प्रणारी अवरम्फन गयी याजस्व चहुावट योक्न ऩहरकदभी तरने । 

64. साविजतनक सॊस्थानहरूभा यहेको सेवा/सरु्वधा र्वतयण रगामतका र्वषमभा बएको छानतफनको क्रभभा 
साविजतनक सेवा प्रवाहसॉग प्रत्मऺ सॊरग्न यहेका कततऩम साविजतनक सॊस्थानहरूरे उत्ऩादन/सॊकरन गयी 
सविसाधायणसॉग शलु्क तरएय र्वतयण गने साविजतनक सेवा तथा वस्त,ु आफ्ना ऩदातधकायी/कभिचायीहरूराई 
तन:शलु्क सरु्वधाको रूऩभा उऩरब्ध गयाउने गयेको ऩाइमो । नभनुाका रूऩभा अध्ममन गरयएका ११ वटा 
साविजतनक सॊस्थानहरूरे प्रदान गयेका सेवा सरु्वधाभा एकरूऩता सभेत देख्खएन । कुनै सॊस्थानरे कभिचायी 
सेवा सतिसम्फन्धी तनमभावरीभा व्मवस्था गयेय य कुनैरे सञ्चारक सतभततफाट तनणिम गयेय मस्तो सरु्वधा 
प्रदान गने गयेको ऩाइमो । त्मसैगयी तन:शलु्क उऩरब्ध गयाएको वस्त/ुसेवाको भूल्म गणना गदाि सॊस्थान 
र्ऩच्छे र्वर्वधता यहेको ऩाइमो । कततऩम सॊस्थान घाटाभा जाॉदासभेत सेवा/सरु्वधाभा अतधकाय स्थार्ऩत 
गनि खोजेको देख्खमो । कुनै सॊस्थानरे सरु्वधा नै उऩरब्ध नगयाएको य कुनैरे अत्मतधक सरु्वधा उऩरब्ध 
गयाएको तथा अवकाशऩतछ ऩतन सेवा सरु्वधा र्वतयणभा तनयन्तयता ददएको सभेत ऩाइमो । साथै 
ऩदातधकायी/कभिचायीरे प्राद्ऱ गयेको सेवा/सरु्वधाराई वार्षिक आमभा गणना गने नगरयएको य सो फाऩतको 
कय तनधाियणसभेत हनुे गयेको देख्खएन । तसथि साविजतनक सॊस्थानहरूरे ऩदातधकायी/कभिचायीराई 
उऩरब्ध गयाएको सरु्वधाराई र्वद्ऴषेण गदाि सॊस्थानहरूको आतथिक अवस्था, र्वत्तीम ऺभता, व्मावसार्मक 
कायोफायको अवस्था, वस्त/ुसेवाको उत्ऩादन एवॊ र्वतयणको प्रबावकारयता य सॊस्थाको दीघिकारीन 
दार्मत्वको र्ववेचनासभेतका आधायभा छुटै्ट कोषको व्मवस्था गयी त्मस्तो सरु्वधाराई ऩारयश्रतभकको अतबन्न 
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अॊग फनाई एकरूऩता कामभ हनुे गयी तनख्द्ळत भाऩदण्ड तोकेय मस्ता सफै प्रकायका सरु्वधाराई वार्षिक 
आमभा गणना गने कानूनी व्मवस्था तभराई सेवा सरु्वधा उऩरब्ध गयाउन प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको 
कामािरम य अथि भन्रारमरे ऩहर गने । 

65. र्वदेशफाट आमात गरयएका साभानभा कय कभ ततने उद्देश्मरे बन्सायभा न्मून तफजकीकयण गयी भूल्म 
तनधाियण गने, कय नततने य तभरेभतोभा कयछरी गने गयाउन ेकभिचायी य उद्योगी व्मवसामीराई याजस्व 
अनसुन्धान र्वबागरे कायफाहीको दामयाभा ल्माउन ु जरुयी छ । सभमभा कय नततनेराई ऩटके कय 
पर्छ्यौट आमोग गठन गयी कय तभनाहा गने, उऩबोिाफाट उठाएको भूल्म अतबवरृ्र्द् कयसभेत छुट ददने य 
उऩबोिाभातथ कयबाय थप्दै जाने प्रवखृ्त्तराई ऩूणिरूऩभा अन्त्म गने प्रफन्ध अथि भन्रारमरे तभराउने । 

66. आतथिक वषिको अन्त्मततय यकभान्तय गने, ठूरो यकभ खचि गने फेतथतत अन्त्म हनु ु आवश्मक छ । 
खासगयी फजेट कामािन्वमनको अनगुभन प्रबावकायी नहुॉदा आतथिक वषिको अन्त्मभा हतायहतायभा खचि गने 
ऩरयऩाटी योर्कएको छैन । मसयी हतायभा गरयने काभको गणुस्तयभातथ ऩतन प्रद्ल उठ्ने गयेको छ य 
अतनमतभततासभेत फढेको छ । फजेट कामािन्वमनको प्रबावकारयताका रातग सम्फख्न्धत अतधकायीराई 
ख्जम्भेवाय फनाउने, कामितातरका फनाउन रगाउन,े कामािन्वमनका चयणभा सभम, रागत य गणुस्तयको 
तनमतभत अनगुभन गने, ख्जम्भेवाय कभिचायीउऩय कायफाहीको तसपारयस गने रगामतका उऩाम अवरम्फन 
गयी फजेटको सदऩुमोगको प्रफन्ध अथि भन्रारम य सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने । 

67. आतथिक सभरृ्र्द्का रातग वैदेख्शक रगानी आकर्षित गनि आवश्मक छ बने सोको रातग आतथिक स्थार्मत्व, 
ऩूवािधाय, फजाय, ख्स्थयता, सयर प्रर्क्रमा आददका भाध्मभफाट सयुऺा य प्रततपरको सतुनख्द्ळतता गनि जरुयी 
छ । नेऩारका कम्ऩनीभा यहेका र्वदेशी रगानीराई सतुनख्द्ळत गनि य र्वदेशी रगानी फाऩतको राबाॊस 
र्पताि रैजान नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामरे सभमभा तनणिम, सहजीकयण य तनमभन गनि आवश्मक  
छ । वैदेख्शक रगानीको उऩमिु वातावयण तनभािण गयी रगानी व्मवस्थाऩनराई चसु्त दरुुस्त फनाउने 
व्मवस्था उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारमरे, कयदातारे ऩूवािदेश भाग गयेको अवस्थाभा कानूनरे 
तोर्कएको सभम सीभातबरै तनणिम तरन, सभमभै कय तनधाियण गनि तथा तनधािरयत कय याजस्व असरुउऩय 
सतुनख्द्ळत य सयुख्ऺत हनुे उऩमिु उऩाम अवरम्फन गयी अतग्रभ कायफाही गने व्मवस्था अथि भन्रारमरे 
गने, सेवा सॊचारनका रातग अनभुततऩर ददॊदा उल्रेख बएका सेवाका सतिहरू ऩारना बए नबएको र्वषमभा 
तनमतभत अनगुभन सम्फख्न्धत तनकामरे य राबाॊश फाऩतको यकभ र्वदेशी भरुाभा सटही सरु्वधा उऩरब्ध 
गयाउॉदा रगानीको प्रकृतत अनसुाय तनमभन गने य याजस्व प्राद्ऱ गने तनकामहरूको सभन्वम गने कामि 
नेऩार याद्स फैंकरे तभराउन े। 

68. सन्ततुरत अथितन्रको र्वकासका रातग भरुकुतबरका उद्योगको सॊयऺण, औद्योतगक उत्ऩादन वरृ्र्द्, आमात 
प्रततस्थाऩन तथा तनमाित प्रवर्द्िन गनुि जरुयी छ । उत्ऩादनको ऩरयभाण, गणुस्तय य प्रततस्ऩधॉ ऺभता वरृ्र्द् 
गनिका रातग नीततगत तथा सॊस्थागत सधुाय एवभ ् व्माऩाय अवयोध हटाई व्माऩाय र्वर्वधीकयण उद्योग, 
वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारमरे, आन्तरयक उद्योगको र्वकासका रातग कय सहतुरमत य सरु्वधा ददने 
कामि अथि भन्रारमरे, र्वदेशी रगानी आकषिण गने ऩहर रगानी फोडिरे य उत्ऩादनभूरक ऺेरभा कजाि 
प्रवाह फढाउने व्मवस्था नेऩार याद्स फैंकरे तभराउने । ऩेिोतरमभ ऩदाथिको र्वकल्ऩको रूऩभा र्वद्यतुको 
उऩमोग फढाउन,े र्वद्यतुीम सवायी साधनराई प्रोत्साहन ददनेसम्फन्धी नीतत तथा कामिमोजना ऊजाि, जरस्रोत 
तथा तसॉचाइ भन्रारमरे तमाय गयी बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात य अथि भन्रारमसॉगको सभन्वमभा 
कामािन्वमनभा ल्माउन ऩहर गने । 

69. सहकायी ऺेररे योजगायी, गाहिस्थ्म उत्ऩादन, भर्हरा सशिीकयण, प्रजाताख्न्रक अभ्मास, उत्ऩादन य 
फजाय र्वस्तायभा मोगदान ऩरु् माई अथितन्रभा भहत्वऩूणि बतूभका खेल्न सक्दछ । सहकायी ऺेरभा 
देख्खएका र्वतबन्न सभस्माका कायण अऩेऺाफभोख्जभ सहकायी ऺेरको र्वकास हनु सकेको छैन । 
सहकायीको भभि य बावनार्वऩयीत आपन्त, नातागोताराई सञ्चारक सतभततभा याखेय सॊस्थाको गततर्वतध य 
कायोफाय ऩायदशॉ नफनाउने,  सदस्महरूराई  प्ररोबन देखाई यकभ जम्भा गयाउने य ठूरो धनयाख्श 
बएऩतछ सञ्चारकरे नै आतथिक शोषण, यकभ दरुुऩमोग/र्हनातभना गने, सदस्महरूफीच बेदबाव गने जस्ता 
गरत प्रवखृ्त्तहरूको तनमन्रण आवश्मक छ । सहकायी ऺेरभा र्वकृतत तनमन्रण गनि आवश्मक कानूनी 
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सधुाय, प्रर्वतधको उऩमोग सभेतफाट सहकायी सॊस्थाहरूको अद्यावतधक अतबरेख व्मवस्थाऩन, प्रबावकायी 
अनगुभन तथा आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीको र्वकास गयी सञ्चमकतािहरूको यकभको सयुऺा य 
सदऩुमोगको प्रत्माबतूतको व्मवस्था बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारम एवॊ सम्फख्न्धत 
गाउॉऩातरका/नगयऩातरकारे गने ।  

(झ) र्वर्वध ऺरे सधुायसम्फन्धी 
70. उऩबोिाको र्हतको सॊयऺण सॊर्वधानभा भौतरक हकभा रूऩभा याख्खएको छ बने कानूनरे उऩबोिाराई 

नकायात्भक असय ऩने गयी अनखु्चत राब तरने कामिराई दण्डनीम फनाएको छ । तथार्ऩ उऩबोिा 
अतधकाय सॊयऺणको अवस्था कभजोय यहेकोरे फजायभा हनुे र्वतबन्न र्कतसभका ठगीकार्वरुर्द् कामितातरका 
सर्हत मोजनाफर्द् रूऩभा तनमतभत अनगुभन गनुि आवश्मक छ । अस्वाबार्वक भूल्मवरृ्र्द्, काटेतरङ, कृतरभ 
अबाव, गणुस्तयहीन वस्तकुो तफक्री र्वतयण आददफाये आभ उऩबोिाराई सचेत गयाउने, तफचौतरमाको 
चक्रराई तनमन्रण गने, अनगुभनका आधायभा अनखु्चत नापा तरने य ठगी गनेराई कायफाहीको दामयाभा 
ल्माउने व्मवस्था उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारमरे तभराउने । साथै, स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन 
स्थानीम तहको ख्जम्भेवायीभा सभेत ऩने बएकोरे मसतपि  स्थानीम सयकायरे ऩहर गने ।  

71. साविजतनक ऩद धायण गयेका ऩदातधकायी/कभिचायीरे तनमखु्ि बएको य हयेक आतथिक वषि सभाद्ऱ बएको 
साठी ददनतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण बयी ऩेस गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ । मस कानूनी व्मवस्थाफभोख्जभ 
कभिचायीहरूरे तोर्कएको तनकामभा सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने गयेको ऩाइन्छ । कानूनी व्मवस्था उल्रॊघन 
गयी सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने कभिचायीहरूको हकभा यार्द्सम सतकि ता केन्रको अनगुभन प्रततवेदनका 
आधायभा आमोगफाट जरयवाना गने गरयएको छ । सॊघीम शासन प्रणारीफभोख्जभ याज्मको ऩनुसंयचना बई 
केही तनकामहरू खायेज बएको य केही नमाॉ तनकामहरू स्थाऩना बएको सन्दबिभा र्वतबन्न साविजतनक 
तनकामका कभिचायीहरूको सम्ऩख्त्त र्ववयणको अतबरेख व्मवख्स्थत गनि आवश्मक छ । साथै, सम्ऩख्त्त 
र्ववयण ऩेस गने तनकाम, पायाभको ढाॉचा, पायाभ बने कामिर्वतध य पायाभको प्रमोग गने र्वतध रगामतका 
र्वषम अद्यावतधक गयी तत्सम्फन्धी तनदेख्शका फनाई कामािन्वमन गनुि आवश्मक बएकोरे यार्द्सम सतकि ता 
केन्ररे त्मसको व्मवस्था तभराउने । 

72. साविजतनक ऺेरभा हनुे भ्रद्शाचायजन्म कामिभा कभिचायीहरूको सभेत सॊरग्नता यहने हुॉदा भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणका रातग कभिचायीहरूको सभखु्चत व्मवस्थाऩन आवश्मक छ । कभिचायी आचयण, दण्ड य 
ऩयुस्कायको व्मवस्था कानूनभा बए ऩतन उल्रॊघन गनेभातथ र्वबागीम सजाम कभै भार हनुे गयेको ऩाइन्छ 
। कभिचायीहरूको ऩदस्थाऩन य सरुवा तनख्द्ळत भाऩदण्डका आधायभा नबई ऩहुॉच य बनसनुका आधायभा 
गने ऩरयऩाटीको र्वकास बएको छ । िेड मतुनमनका ऩदातधकायी रगामतका केही कभिचायीहरू 
कामािरमको काभभा नखट्ने, कामािरम सभमभा अन्म काभ गने गयेकोरे सेवाप्रवाह प्रबावकायी नबएको 
बन्ने सेवाग्राही सवेऺणरे सभेत देखाएको छ । मस्ता मतुनमनभा सॊरग्न केही कभिचायीहरूरे मदाकदा 
कामािरमतबर अबर व्मवहाय गयेको बन्ने ऩतन गनुासो ऩाइएको छ । तसथि साविजतनक प्रशासनभातथको 
अनखु्चत याजनीतीकयण य याजनीततको आडभा हनुे प्रशासतनक अकभिण्मता तनमन्रण गयी सशुासन कामभ 
गनिका रातग आचयण र्वऩयीत काभ गने कभिचायीराई फढुवा य ऩयुस्काय रगामतका र्वतबन्न अवसय प्रदान 
नगने य याजनीततक ऩूवािग्रहतफना कायफाही गनितपि  ऩतन सम्फख्न्धत तनकामरे दृढता देखाउनऩुने । िेड 
मतुनमनका ऩदातधकायीहरूको छुटै्ट आचायसॊर्हता सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमरे तमाय 
गयी रागू गने । 

73. भ्रद्शाचाय तनमन्रणका नीततसॉग अन्तयसम्फख्न्धत सवार (Crossing-cutting Issue) का रूऩभा यहेको फढ्दो 
रैंतगक र्हॊसाका घटनाराई तनभूिर ऩानि सयकायी, गैयसयकायी य साभदुार्मक ऺेरको सभन्वमात्भक 
सर्क्रमता फढाउन ु आवश्मक छ । मसका रातग भर्हरा, फारफातरका तथा ज्मेद्ष नागरयक भन्रारम य 
स्थानीम तहरे रैर्ङ्गकभैरी नीतत, कामिक्रभ तथा कामिमोजना फनाई अतबमानका रूऩभा कामािन्वमन गने य 
गहृ भन्रारम य प्रहयी प्रशासनरे शाख्न्तसयुऺा प्रबावकायी फनाउने ।  

74. भ्रद्शाचाय हनुका रातग भ्रद्शाचाय गनि दफाव ददने तत्व, भ्रद्शाचाय गनि सर्कने अवस्था य भ्रद्शाचाय गने चाहना 
य ऺभता हनु आवश्मक हनु्छ । भ्रद्शाचाय गनि दफाफ ऩरु् माउने तत्वहरूभध्मे एउटा तत्व बख्ड्करो 
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साभाख्जक व्मवहाय ऩतन हो । साभाख्जक सॊस्काय, चाडऩवि य अन्म व्मवहायका क्रभभा हनुे खख्चिरो य 
बख्ड्करो प्रदशिनरे न्मून आम बएका कभिचायी य सभाजका गरयफ वगिभातथ दफाफ ऩने गयेको छ । 
बख्ड्करो साभाख्जक प्रवखृ्त्तराई तनरुत्सार्हत गनि र्वशेष गयी साविजतनक तनकामका उच्चऩदस्थ 
ऩदातधकायी/कभिचायीहरूरे सभाजभा बख्ड्करो व्मवहाय प्रदशिन नगने गयी हयेक तनकामरे आचायसॊर्हता 
तनभािण गयी रागू गने । साथै, सभाजका फेतथतत तनमन्रणका रातग गहृ भन्रारमरे कानूनको 
कामािन्वमनभा प्रबावकारयता ल्माउने । 

75. गरयफी न्मूनीकयण गनिका रातग गरयफी तनवायणका रख्ऺत कामिक्रभ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनुि 
आवश्मक छ । गरयफ घयऩरयवायको ऩर्हचान गयी ऩरयचमऩर र्वतयण गने कामि तनधािरयत सभमभा सम्ऩन्न 
गयी ख्शऺा, तातरभ, आमआजिन य योजगायीभा वास्तर्वक गरयफ वगिको ऩहुॉच कामभ गनि 
कामिमोजनासर्हतका कामिक्रभहरू अन्म भन्रारमहरूको सहकामिभा बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी 
तनवायण भन्रारमरे सञ्चारन गने । 
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७.१ भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को यणनीतत य कामिददशा 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रद्शाचाय तनमन्रण गने स्वतन्र सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा स्थाऩना बई 

स्ऩद्श यणनीतत य कामिददशा अवरम्फन गयी र्क्रमाशीर यहॉदै आएको छ । आमोगको भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को यणनीतत य 
कामिददशा भूरत: नेऩारको सॊर्वधान य कानूनरे समु्ऩेको अतधकाय य ख्जम्भेवायीफाट तनदेख्शत छ । सॊर्वधानको 
बाग २१, धाया २३९ रे साविजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे भ्रद्शाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको 
सम्फन्धभा कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भदु्दा दामय गने ख्जम्भेवायी आमोगराई 
समु्ऩेको छ । सॊर्वधानभा तनदेशक तसर्द्ान्त अन्तगित धाया ५१ट (३) भा सभेत याजनीततक, प्रशासतनक, न्मार्मक, 

साभाख्जक रगामत सफै ऺेरको भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता तनमन्रणका रातग प्रबावकायी उऩाम अवरम्फन गने बनी 
उल्रेख बएको छ । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ रे आमोगको काभ, कतिव्म, अतधकाय य 
कामिर्वतधको सम्फन्धभा स्ऩद्श व्मवस्था गयी आमोगराई भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग तनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य 
दण्डात्भक कामि गने ख्जम्भेवायी प्रदान गयेको छ । चार ु चौधौं आवतधक मोजनारे सफै भ्रद्शाचायजन्म 
काभकायफाही अऩयाध हनुे कानूनी व्मवस्था गयी कानूनको कामािन्वमनफाट भ्रद्शाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरताको 
नीतत अवरम्फन गने, भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्धको कामािन्वमन गदै तनवायणात्भक उऩाम 
अवरम्फन गयी भ्रद्शाचाय तनमन्रण गने, भ्रद्शाचाय तनवायणका रातग प्रार्वतधक सहामता य सूचना आदानप्रदानसम्फन्धी 
भहासख्न्धको व्मवस्थाराई मथासम्बव कामािन्वमन गने जस्ता यणनीततहरू तरएको छ । 

 भ्रद्शाचायजन्म र्क्रमाकराऩफाट भरुकुको सभनु्नतत, साभाख्जक सद्बाव, सदाचाय य सशुासनभा प्रततकूर प्रबाव ऩने 
भार नबई भ्रद्शाचायफाट आख्जित सम्ऩख्त्तको सॊगदठत अऩयाधभा दरुुऩमोग हनुसक्ने य मसरे अन्तयािर्द्सम शाख्न्त 
सयुऺाभा सभेत खरर ऩरु् माउन सक्ने बएकारे र्वद्वव्माऩी रूऩभै भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को सशि यणनीतत य कामिददशा 
अवरम्फन गने कुयाभा जोड ददइॉदै आएको छ । नेऩार सयकायरे सन ् २०११ भा अनभुोदन गयेको 
भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्धका प्रावधानहरू सभेटेय भहासख्न्धको कामािन्वमनसम्फन्धी यार्द्सम 
कामिमोजना २०६९ तजुिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ, जसभा भ्रद्शाचाय हनु नददन प्रबावकायी अभ्मासहरूको 
र्वकास य प्रवर्द्िन गने, भ्रद्शाचाय हनुसक्ने सम्बाव्म तनकाम य स्थानहरूको ऩर्हचान गयी उच्चतभ तनगयानी गने 
तथा साविजतनक ऩदातधकायीहरूभा सदाचाय, इभान्दारयता य ख्जम्भेवायीको बावना र्वकास गनि आचायसॊर्हता र्वकास 
य ऩरयभाजिन गयी कामािन्वमन गने र्वषमभा जोड ददइएको छ । मस कामिमोजनाभा भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको बतूभका य ख्जम्भेवायीराई सभेत उल्रेख गरयएको छ । मसथि, सॊर्वधान, 

कानून, नीतत य यणनीततको साथै मससम्फन्धी अन्तयािर्द्सम भहासख्न्धसभेतराई भनन गयी आमोगरे भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को 
कामिददशा अवरम्फन गयी कामािन्वमन गदै आएको छ । 

७.२ र्वद्यभान अवस्थाको र्वद्ऴषेण (SWOT Analysis) 

सयकायी, गैयसयकायी य तनजी ऺेर सम्फर्द् तनकामहरूसॉगको सभन्वम य सहकामिभा सॊर्वधान तथा कानूनप्रदत्त 
अतधकाय तथा ख्जम्भेवायी य यार्द्सम प्राथतभकता अनसुाय कामि सम्ऩादन गयी प्रबावकायी रूऩभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण 
गनि आमोगको सॊस्थागत यणनीतत  (सन ् २०१४-२०१९) तजुिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । मस 
यणनीततरे भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग प्रभखु यणनीततका रूऩभा प्रवर्द्िनात्भक, तनयोधात्भक य दण्डात्भक कामिहरू 
स चारन गनि भागिदशिन गयेको छ बन े ऩरयऩूयक यणनीततभा आमोगको ऺभता अतबवरृ्र्द्, भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा 
सॊरग्न र्वतबन्न तनकामहरूफीच सभन्वम य अन्तयािर्द्सम सम्फन्धराई सभेर्टएको छ । आमोगको यणनीतत अनरुूऩ 
आमोगको कामिददशा तनधाियण गरयॊ दै आएको छ । आमोगरे र्वगत वषिभा तम गयेको कामिददशाको आधायभा 
कामिर्वतध तनभािण, प्रर्वतध र्वकास य अध्ममन/र्वद्ऴषेण रगामतका ऺेरभा भहत्वऩूणि कामिहरू गरयएका छन ्। 
मसयी आमोगफाट सम्ऩादन गरयएका कामिहरूफाट भहत्वऩूणि उऩरख्ब्ध हातसर बए ताऩतन भ्रद्शाचाय तनमन्रणभापि त 
सशुासन प्रवर्द्िन गने कामिभा अनेकौं चनुौतीहरू सभेत र्वद्यभान छन।् भ्रद्शाचायरे वतिभान सभमभा ग्रहण गयेको 

ऩरयच्छेद- ७ 
आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशा  
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अन्तयािर्द्सम स्वरूऩ, नेऩारको आतथिक र्वकासको अवस्था य भ्रद्शाचायका प्रवखृ्त्तहरूभा आएको ऩरयवतिन जस्ता 
कायणहरूफाट भ्रद्शाचाय तनमन्रण चनुौतीऩूणि फनेको छ । मस्ता चनुौतीहरूको र्वद्ऴषेण गयी भ्रद्शाचायको योकथाभ 
तथा तनमन्रणका रातग आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशा तनधाियण गनुि आवश्मक छ । आमोगका साभ ु
र्वद्यभान प्रभखु अवसय य चनुौतीहरू देहामफभोख्जभ छन ्। 

७.२.१ सफर ऩऺहरू   

(क) स्वतन्र,  तनष्ऩऺ य प्रबावकायीरूऩभा आफ्नो बतूभका तनवािह गदै आउन ु: 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग र्वगत २८ वषिदेख्ख अर्वख्च्छन्न रूऩभा स्वतन्र सॊवैधातनक तनकामको 
रूऩभा र्क्रमाशीर यहेको छ । वतिभान सॊर्वधानफाट सभेत भ्रद्शाचाय तनमन्रण गने एकभार सॊवैधातनक तनकामको 
रूऩभा आमोग स्थार्ऩत बएको छ । मसयी प्रत्माबतू गरयएको स्वतन्र सॊवैधातनक ख्जम्भेवायीराई आमोगरे 
भ्रद्शाचाय तनमन्रणसम्फन्धी राभो अनबुवसभेतका आधायभा ऩूणि प्रततफर्द्ता य इभान्दारयताका साथ तनवािह गदै 
आएको छ । र्वतबन्न आयोह अवयोहका फीच ऩतन आमोगरे स्वतन्र, तटस्थ य तनष्ऩऺ रूऩभा भ्रद्शाचाय र्वरुर्द्का 
कामिहरू सञ्चारन गदै आएको छ । 

(ख) कभिचायीको ऺभता अतबवरृ्र्द् एवभ ्कामि वातावयणभा सधुाय ल्माउन ु: 
आमोगभा उऩरब्ध बौततक य भानवीम स्रोतसाधनको प्रबावकायी उऩमोग गरयएको छ । आमोग य कामािरमहरूभा 
कामािरम बवन रगामतका आवश्मक बौततक स्रोत साधनहरूको प्रफन्ध गने कामि जायी यहेको छ । बौततक 
स्रोतसाधनको प्रफन्ध, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी य आचायसॊर्हताको कामािन्वमन तथा कभिचायीहरूको अनशुातसत 
व्मवहायफाट आमोगको कामिवातावयणभा सधुाय आएको छ । आमोगरे तनजाभती सेवा य अन्म साविजतनक 
सेवाफाट कभिचायीहरू ऩदऩूतति गयी र्वशेषऻ सेवा उऩमोग गदै आएको छ । आमोगभा कामियत कभिचायीहरूराई 
र्वतबन्न स्वदेशी तथा र्वदेशी सॊघसॊस्थाहरूफाट सञ्चातरत अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन गने कामिसॉग 
सम्फख्न्धत तातरभ कामिक्रभहरूभा सहबागी गयाइएफाट उनीहरूको ऻान, सीऩ, अनबुव य उत्प्रयेणाभा अतबवरृ्र्द् 
बएको छ । 

(ग) नवीनतभ प्रर्वतधको प्रफन्ध गयी अनसुन्धानभा उऩमोग गनुि : 
आमोगको कामिसञ्चारनभा नवीन प्रर्वतधको उऩमोग गयी प्रर्वतधभैरी सॊस्थाका रूऩभा आमोगराई र्वकास गने कामि 
बइयहेको छ । आमोगभा तडख्जटर पयेख्न्सक ल्माफ (Digital Forensic Lab) य तनभािण गणुस्तय ऩयीऺण 
प्रमोगशारा (Engineering Lab) को स्थाऩना गरयएको छ। भ्रद्शाचायजन्म कसयुभा प्रमोग बएका कम्प्मटुय, भोफाइर 
तथा अन्म तडख्जटर उऩकयणहरूको ऩयीऺण गनि य अनसुन्धानको तसरतसराभा छानतफनको दामयाभा यहेका 
व्मख्ि वा सॊस्थाको इन्टयनेट रगामतका प्रणारीहरूभा यहेका तथा साविजतनक बएका अतबरेखहरूको तडख्जटर 
पयेख्न्सक प्रर्क्रमा भापि त खोजी गयी प्रभाणमोग्म फनाई अनसुन्धान कामिराई प्रबावकायी य व्मवख्स्थत फनाउन े
उद्देश्म अनरुूऩ तडख्जटर पयेख्न्सक प्रमोगशाराको स्थाऩना बएको छ । मसको प्रमोगसम्फन्धी कामिर्वतधसभेत 
तमाय गयी कामािन्वमन गरयएको छ । मस्तै, सडक, ऩरु, नहय, बवन रगामतका ऩूवािधायको र्वकासभा हनुे 
गणुस्तयको ऩयीऺणका रातग इख्ञ्जतनमरयङ ल्माफको स्थाऩना गयी कामिसञ्चारन गरयएको छ ।  

आमोगभा स्वचातरत कामिसञ्चारन प्रणारी (Office Automation) को र्वकासका रातग र्वगत वषिदेख्ख गरयॊ दै आएको 
प्रमासरे भूतिरूऩ तरने अवस्था तसजिना बएको छ । मससम्फन्धी हाडिवेमयको कामि सम्ऩन्न बएको य सफ्टवेमय 
सञ्चारनको कामि अख्न्तभ चयणभा ऩगुेको छ । मसफाट अनसुन्धान, प्रततवेदन य ऩराचाय गने कामि सयर य 
तछटोछरयतो हनुकुा साथै अतबरेख प्रणारी व्मवख्स्थत हनुे अऩेऺा गरयएको छ । आन्तरयक सञ्चाय प्रणारीभा 
नवीनतभ सूचना प्रर्वतध, जस्तै तबतडमो कन्पयेख्न्सङको प्रमोगभापि त प्रर्वतधभैरी कामिसॊस्कायको र्वकास बएको  
छ । त्मस्तै आमोगरे आयोर्ऩत व्मख्िको फमानको सत्मता ऩयीऺण गनिभा ऩोतरग्रापको सभेत उऩमोग गदै 
आएको छ । मसयी सभग्रभा  प्रर्वतधको प्रमोगफाट अनसुन्धान कामिराई वस्तगुत य प्राभाख्णक फनाउन सहमोग  
ऩगुेको छ ।  

(घ) अनसुन्धान य अतबमोजनभा नीततगत य कामिर्वतधगत सधुाय ल्माउन ु: 
आमोगरे नीततगत य कामिर्वतधगत दस्तावेजहरूको तनभािण गयी कामािन्वमनभा ल्माएको हुॉदा मसफाट अनसुन्धान, 

तहर्ककात य अतबमोजन कामिराई र्वतध य ऩर्द्ततभा आधारयत फनाउन सहमोग ऩगुेको छ । आमोगफाट गरयन े
अतबमोजनसम्फन्धी कामिभा प्रबावकारयता, एकरूऩता य वस्ततुनद्षता ल्माई भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दाको सपरता दय 
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फढाउने उद्देश्मरे अतबमोजन नीतत, २०७४ आमोगफाट स्वीकृत बई कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । मसका साथै 
भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर, २०७४, र्वस्ततृ अनसुन्धान 
कामिराई प्रबावकायी फनाउने सम्फन्धी कामिर्वतध, २०७४, गैयकानूनी सम्ऩख्त्त छानतफन तथा अनसुन्धान कामिर्वतध, 

२०७५, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको आधायबतू प्रख्शऺण ददग्दशिन, २०७४ य उजयुीकताि, साऺी य 
कभिचायीको सयुऺासम्फन्धी कामिर्वतधसभेत आमोगफाट स्वीकृत बई कामािन्वमनभा ल्माइएको छ ।  

आमोगफाट भ्रद्शाचायका कामिगत तथा ऺेरगत प्रवखृ्त्तहरूको ऩर्हचान गयी आमोगको कामिराई प्रबावकायी फनाउन 
अध्ममन अनसुन्धानको कामिसभेत प्रायम्ब गरयएको छ । आतथिक वषि २०७४।७५ भा भ्रद्शाचाय हनुे सम्बाव्म 
ऺेरहरू ऩर्हचान गयी भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनिका रातग नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, 

२०७५ य आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-२०१९) को भध्मावतध भूल्माॊकन, २०७५ सम्ऩन्न गरयएको  
छ । उख्ल्रख्खत कामिहरूफाट आमोगफाट हनुे अनसुन्धान य अतबमोजनभा सधुाय हुॉदै गएको छ ।  

(ङ)  नागरयक र्वद्वास आजिन गयी रयसवतर्वरुर्द्को कायफाहीभा अतबवरृ्र्द् ल्माउन ु: 
आमोगफाट गयाइएको नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५ अनसुाय सेवाग्राहीहरूरे 
आमोगका कामिप्रतत सन्तरु्द्श जनाउॉदै भ्रद्शाचायसम्फन्धी तनवेदनहरूभा कायफाही गयी भ्रद्शाचायीराई भदु्दा चराउने 
बएकारे आमोगभा उजयुी ददएको धायणा याखेको देख्खन्छ । भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को कायफाहीका रातग जनताको 
र्वद्वास आजिन गनिसक्न ुआमोगका रातग भहत्वऩूणि सफर ऩऺ हो । जनताको र्वद्वास य सहमोगफाट र्वकास 
तनभािण य सेवाप्रवाहभा हनुे भ्रद्शाचाय, अतनमतभतताजस्ता र्वषमका सूचना सभमभै प्राद्ऱ बई भ्रद्शाचायभा सॊरग्न 
व्मख्िहरूराई यङ्गेहात तनमन्रणभा तरई अदारतभा भदु्दा दामय गने कामिभा अतबवरृ्र्द् बएको छ । आमोगका 
स्थानीमस्तयका कामािरमभापि त सभेत जनतासॉग प्रत्मऺ सयोकाय बएका र्वषमभा गनुासा सनु्न,े भ्रद्शाचायजन्म 
कसयुउऩय छानतफन य अनसुन्धान गने, भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने कामिभा सहकामि य सम्फन्ध 
र्वस्ताय बएको छ । 

(च) सभन्वम य सहकामिभा अतबवरृ्र्द् गयी आमोगको कामिसम्ऩादनभा प्रबावकारयता ल्माउन ु: 
आमोगरे प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभहरूभा जोड ददई नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरू, याजनीततक दर, स्थानीम 
तह, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत सभेतसॉग छरपर, अन्तर्क्रि मा य अतबभखुीकयण गदै आएको छ। आमोगफाट 
आतथिक वषि २०७४।७५ भा सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमसॉगको सहकामिभा ७५३ वटै 
स्थानीम तहका प्रभखु ऩदातधकायीहरू (प्रभखु/उऩप्रभखु/प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत) राई भ्रद्शाचाय तनमन्रण य 
सशुासन सम्फन्धभा अतबभखुीकयण गरयएको छ । मस कामिक्रभफाट स्थानीम तहभा हनुसक्ने भ्रद्शाचायजन्म 
कामिहरूको फायेभा ससूुख्चत गने, भ्रद्शाचायर्वरुर्द् सचेतना अतबवरृ्र्द् गने य भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग सहकामि 
अतबवरृ्र्द् गने कामिभा सहमोग ऩगुेको छ । मसयी भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग र्वतबन्न सयोकायवाराफाट प्राद्ऱ 
र्वद्वास, सहमोग य सहकामिफाट आमोगको कामिसम्ऩादनभा प्रबावकारयता आएको छ । 

आमोगरे अन्तयािर्द्सम तहभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द् र्क्रमाशीर सॊघसॊस्थाहरूको फैठक तथा सम्भेरनहरूभा सहबातगता 
जनाउनकुा साथै मस्ता सॊघ सॊस्थाहरूसॉग ऩायस्ऩरयक भ्रभण, सभन्वम य सहकामि गयी ऐक्मफर्द्तासभेत जनाउॉदै 
आएको छ । मसफाट र्वद्वभा र्वर्वध रूऩ, यॊग य आमाभभा देख्खएका भ्रद्शाचाय य अतनमतभततासम्फन्धी 
र्क्रमाकराऩको जानकायी हातसर गने, अनबुव आदानप्रदान गने, आऩसी सम्फन्ध य सहमोग फढाउने तथा  भ्रद्शाचाय 
तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनिका रातग नवीन प्रर्वतध, ऻान, सीऩ य असर अभ्मासहरू अवरम्फन गने कामिभा 
सहमोग ऩगुेको छ । 

७.२.२ सधुाय गनुिऩने ऩऺहरू 

(क) प्रबावकायीरूऩभा नागरयकसम्भ सूचना प्रवाह गनुि : 
नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५ भा भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको बतूभका सम्फन्धभा गरयएको सेवाग्राही सवेऺणभा सेवाग्राहीहरूरे भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा 
आमोगको बतूभका प्रबावकायी फनाउनका रातग सूचना प्रवाहभा सधुाय गनुिऩने अतबभतसभेत जाहेय गयेको  
ऩाइन्छ । उदाहयणका रूऩभा, आमोगरे आफ्नो सॊस्थागत यणनीतत तजुिभा गयी दण्डात्भक, तनयोधात्भक य 
प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू गरययहेको बए ताऩतन तीनवटै यणनीतत अन्तगितका कामिहरूको फायेभा ४३% 
जवापदाताहरूराई भार ऻान बएको देख्खन्छ । मसफाट आमोगरे सञ्चारन गयेका भ्रद्शाचाय तनमन्रणसम्फन्धी 
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काभकायफाहीहरूको र्वतबन्न भाध्मभफाट प्रचायप्रसायका कामिक्रभहरू अतबमानकै रूऩभा सञ्चारन गनि आवश्मक 
देख्खएको छ ।   

(ख) अनसुन्धान थऩ प्रबावकायी फनाउन ु: 
आमोगरे भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग गयेका काभकायफाहीको प्रबावकारयतासम्फन्धी अवधायणाभा अतधकाॊश 
जवापदातारे प्रबावकायी यहेको बन्ने जवाप ददएको बए ताऩतन २३.६% जवापदातारे प्रबावकायी नबएको 
अतबभत जाहेय गयेको य त्मसका रातग अनसुन्धान प्रबावकायी फनाउनऩुने आवश्मकता औॊल्माएको देख्खन्छ । 
आमोगफाट अनसुन्धान तहर्ककातऩतछ अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूभध्मे केही भदु्दाहरूभा आमोगको 
भागदाफीफभोख्जभ पैसरा बएको देख्खॊदैन । मसफाट ऩतन आमोगको अनसुन्धान ऩर्द्ततराई अझै प्रबावकायी 
फनाउनऩुने आवश्मकता यहेको देख्खन्छ । आमोगरे अनसुन्धानको प्रबावकारयताका रातग प्रर्वतध, कामिर्वतध य 
ऺभता अतबवरृ्र्द्भा जोड ददन ुआवश्मक छ । 

(ग) जनअऩेऺा अनरुूऩ भ्रद्शाचायीराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउन ु: 
आमोगरे जनचाहना अनसुाय काभ गनि सकेको बन्ने अध्ममनभा सहबागी अतधकाॊश जवापदाताको जवाप बए ऩतन 
केही जवापदातारे आमोगफाट जनचाहना अनसुाय कामिसम्ऩादन हनु नसकेको बन्ने धायणा यहेको ऩाइन्छ । 
जनचाहना अनसुाय काभ गनिका रातग ऺेरातधकाय य स्वामत्तता फढाउन आवश्मक हनुे धायणा यहेको छ । 
सेवाग्राही सवेऺणभा अतधकाॊश सहबागीरे आमोगको कामिसम्ऩादनप्रतत सन्तरु्द्श जनाए ऩतन केही जवापदातारे 
आमोगरे भ्रद्शाचायीराई अझै सशि रूऩभा कायफाही गनुिऩदिछ बन्ने धायणा याखेको ऩाइन्छ । मसयी अध्ममनफाट 
प्राद्ऱ ऩदृ्षऩोषणसभेतका आधायभा आमोगरे सफै रूऩ, यॊग य स्वरूऩका भ्रद्शाचायजन्म कामिहरूराई आमोगको 
ऺेरातधकायतबर ल्माई अनसुन्धानको दामयाभा ल्माउन ऩहरकदभी तरनऩुने देख्खएको छ। 

(घ) अनबुवी कभिचायीहरूराई र्टकाइयाख्न ु: 
आमोगभा कामियत भानवीम सॊशाधनराई र्टकाइयाख्न,े उनीहरूको व्मावसार्मक ऺभता अतबवरृ्र्द् गने य आमोगको 
आवश्मकता अनसुाय कभिचायी व्मवस्थाऩन गने कामिभा केही अवयोधहरू यहेको देख्खन्छ । आमोगको सॊस्थागत 
यणनीततको भध्मावतध भूल्माॊकन, २०७५ रे ऩतन आमोगभा सहामकस्तयका कभिचायीहरूबन्दा अतधकृतस्तयका 
कभिचायीहरू तछटोतछटो सरुवा हनुे गयेको देखाएको छ । कभिचायीहरूको भनोफर य उत्प्रयेणाभा अझै सधुाय गयी 
अनसुन्धान तहर्ककातको कामिभा खर्टने अनबुवी कभिचायीराई आमोगभा र्टकाइयाख्न आवश्मक देख्खन्छ। 

७.२.३ अवसयहरू 

(क) स्वतन्र रूऩभा अनसुन्धान य अतबमोजन गने सॊवैधातनक प्रत्माबतूत हनु ु: 
आमोगराई स्वतन्र य तनष्ऩऺरूऩभा साविजतनक ऺेरको भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग अनसुन्धान, तहर्ककात गने य 
अनसुन्धानफाट भ्रद्शाचाय बएको देख्खएभा अदारतभा भदु्दा दामय गने अतधकायको प्रत्माबतूत नेऩारको सॊर्वधानरे 
गयेको छ । आमोगसॉग अनसुन्धान य तहर्ककात गनिका रातग आफ्नै साधन, स्रोत य सॊयचना यहेको य अन्म 
तनकामसॉग कभ बय ऩनुिऩने हनुारे सहज तरयकारे अनसुन्धान गनि सक्दछ । अन्म देशहरूभा अतबमोजन 
कामिराई छुटै्ट तनकामभापि त गने प्रचरन यहेको देख्खन्छ बने हाम्रो देशभा अनसुन्धान गयेऩद्ळात अदारतभा भदु्दा 
दामय गनेसम्भको अतधकाय आमोगभा नै यहेको छ । कततऩम देशहरूभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण गने य जनगनुासो 
सनु्ने तनकामका रूऩभा सॊवैधातनक आमोगको भागसभेत बएको देख्खएको अवस्थाभा तटस्थ य स्वतन्र रूऩभा 
भ्रद्शाचाय तनमन्रण गने ख्जम्भेवायी य अतधकायको सॊवैधातनक प्रत्माबतूत हनु ुआमोगका रातग भहत्वऩूणि अवसयका 
रूऩभा तरन सर्कन्छ ।  

(ख) र्वशेषऻताको उऩमोग गने अवसय प्राद्ऱ हनु ु: 
सॊर्वधान अनसुाय सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयस तथा सॊसदीम सनुवुाइऩद्ळात आमोगभा तनमिु बएका 
ऩदातधकायीहरू र्वतबन्न र्वधाभा ऻान हातसर गयेका, राभो अनबुव प्राद्ऱ गयेका, अनसुन्धानका ऺेरभा सभेत कामि 
गयी ऻान य सीऩमिु व्मख्ि भार तनमिु बएकारे अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजनका र्वर्वध ऺेरभा उि 
र्वशेषऻताको उऩमोग गनि सर्कने अवस्था र्वद्यभान छ । आवश्मकता अनसुाय सम्फख्न्धत र्वषमको र्वशेषऻ वा 
र्वख्शद्शीकृत सेवा प्राद्ऱ गनि सक्ने गयी कानूनी व्मवस्थासभेत बएकारे आमोगराई अनसुन्धान य अतबमोजनका 
र्वतबन्न ऺेरका र्वशेषऻहरूको सेवा तरनसक्ने अवसय प्राद्ऱ छ । 
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(ग) भ्रद्शाचाय तनमन्रणका ऩऺभा अन्तयािर्द्सम सञ्जार य सद् बाव उऩरब्ध हनु ु: 
भ्रद्शाचायको अन्तयािर्द्सम सञ्जार य अऩयाधीकयणका र्वरुर्द् ऩारयत बएको भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम 
भहासख्न्धराई सन ्२०११ भा अनभुोदन गयी नेऩार ऩऺ याद्स फनेको छ । भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन कामभ 
गने तसरतसराभा अन्तयािर्द्सम सहमोग य सद् बाव प्राद्ऱ गनिका रातग भहासख्न्धको अनभुोदन एउटा भहत्वऩूणि 
कोशेढुॊगा भान्न सर्कन्छ । मसरे सॊमिु याद्ससॊघीम सॊघसॊस्था य तभर याद्सहरूको सहमोग हातसर गयी नवीन 
प्रर्वतध, सूचना तथा असर अभ्मासहरूको आदानप्रदानराई सहज फनाएको देख्खन्छ । आमोगका कभिचायीहरूको 
ऺभता अतबवरृ्र्द्भा रागू औषध य अऩयाधर्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम कामािरम (UNODC) का साथै र्वतबन्न तभर 
याद्सहरूफाट सभम-सभमभा तातरभका अवसयहरू प्राद्ऱ हनुे गयेका छन ्। आमोगरे अन्तयािर्द्सम तथा ऺेरीम सॊघ 
सॊगठनहरूसॉग सहकामाित्भक सम्फन्धको र्वकास गयेकारे मसभापि त प्रबावकायी अनसुन्धानभा सहमोग ऩगु्ने 
अऩेऺा गरयएको छ । 

(घ) सशुासन कामभ गनि सझुाव ददनसक्न ेव्मवस्था हनु ु: 
आमोगरे वार्षिकरूऩभा सम्ऩादन गयेका कामिहरू, सभस्माहरू य सभाधानका सझुावहरू सर्हत आफ्ना काभ 
कायफाहीसम्फन्धी वार्षिक प्रततवेदन याद्सऩततसभऺ ऩेस गने य याद्सऩततरे प्रधानभन्री भापि त त्मस्तो प्रततवेदन सॊघीम 
सॊसदसभऺ ऩेस गने सॊवैधातनक व्मवस्था यहेको छ । वार्षिक प्रततवेदनभापि त आमोगरे भरुकुभा भ्रद्शाचाय 
तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनका रातग सझुावहरू प्रस्ततु गदै आएको छ । अनसुन्धान तहर्ककातका आधायभा 
आमोगको तनणिम अनसुाय सधुायका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा सझुाव रेखी ऩठाउन े व्मवस्थासभेत अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐनभा यहेको छ । भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन गने उद्देश्मरे सयकाय य 
मसका र्वतबन्न तनकामभापि त बइयहेका वा हनु रागेका अतनमतभतता, अऩायदख्शिता य भ्रद्शाचायजन्म कामिका 
र्वरुर्द्भा आमोगको सल्राहकायी बतूभका प्रबावकायी फनाउन मी सॊवैधातनक तथा कानूनी व्मवस्था भहत्वऩूणि 
देख्खन्छन।्  

(ङ) सयोकायवाराको र्वद्वास य सहमोग प्राद्ऱ हनु ु: 
आमोगरे नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरू, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत तथा नेऩारी नागरयकहरूफाट तनयन्तय 
सहमोग य सदबाव प्राद्ऱ गयेको छ । सभाजभा घर्टयहेका भ्रद्शाचायजन्म कामि य आमोगभा प्राद्ऱ उजयुीको प्रकृतत य 
सॊतमात्भक र्ववयण हेदाि उल्रेखनीमरूऩभा उजयुी प्राद्ऱ हनुे गयेका छन ्। मसयी जनसभदुामफाट प्राद्ऱ बयोसा य 
र्वद्वासराई अतबवरृ्र्द् गयी भ्रद्शाचायका र्वरुर्द्भा तथ्म य प्रभाणसर्हतका गणुात्भक उजयुी य सूचना प्राद्ऱ गने अवसय 
प्राद्ऱ बएको देख्खन्छ । 

७.२.४ चनुौतीहरू 

(क) भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्धको प्रबावकायी कामािन्वमन गनुि : 
भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) रे सफै तह य ऺेरभा हनुे भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा जोड ददई 
कानूनी, नीततगत य सॊस्थागत व्मवस्थासम्फन्धी र्वद्वव्माऩी भानकहरू तोकेको छ । भहासख्न्धका प्रावधानफभोख्जभ 
आवश्मक नमाॉ ऐन कानूनको तनभािण य र्वद्यभान ऐन कानूनहरूभा आवश्मक सॊशोधन य ऩरयभाजिन गयी 
भहासख्न्धको प्रबावकायी कामािन्वमन गनुि चनुौतीऩूणि देख्खन्छ । सूचनादाताको सॊयऺण, साऺीको सयुऺा, स्वाथिको 
द्रन्द्र तनमन्रण तथा सदाचाय प्रवििनसम्फन्धी कानूनको तनभािण हनु आवश्मक देख्खन्छ बने र्वद्यभान कानूनभा 
ऩरयभाजिन गयी तनजी ऺेर य गैयसयकायी ऺेरको भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग प्रबावकायी व्मवस्था गने चनुौती 
र्वद्यभान छ । भहासख्न्धरे र्वद्वभा नमाॉ रूऩ, यॊग य आमाभभा देख्खॉदै गएको भ्रद्शाचायजन्म अऩयाधको तनमन्रण 
गनि र्वतबन्न याद्सफीच सहकामिको र्वकास गने कुयाभा सभेत जोड ददएको हनुारे सम्फख्न्धत देशहरूसॉग ऩायस्ऩरयक 
कानूनी सहामतासम्फन्धी ऐन तथा सऩुदुिगी ऐन फभोख्जभ सख्न्धसम्झौता गयी अन्तसिम्फन्धको र्वकास गने कामि 
चनुौतीऩूणि यहेको छ ।  

(ख) आमोगको ख्जम्भेवायी, अतधकाय य बतूभका सफर फनाई भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनुि : 
नेऩारको सॊर्वधानभा आमोगराई भ्रद्शाचायसम्फन्धी कामिको भार अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन गने गयी 
ऺेरातधकाय सॊकुख्चत गरयएको छ । अनखु्चत कामिको छानतफन आमोगफाट गरयन े प्रावधान हटाइएको छ बने 
अको अतधकाय प्राद्ऱ तनकामराई सो कामिको ख्जम्भेवायी तोर्कएको छैन । अनखु्चत कामि य भ्रद्शाचाय अन्मोन्माख्श्रत 
रूऩभा ऩयस्ऩय सम्फख्न्धत र्वषम बएको य अनखु्चत कामिउऩय अनसुन्धान गदै जाॉदा भ्रद्शाचाय बएको देख्खने य 



213  वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद- ७,  आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशा 
 
  

भ्रद्शाचायका र्वषमभा अनसुन्धान गदाि अनखु्चत कामि बएको प्रभाण बेर्टन सक्न े सम्बावना यहेको अवस्थाभा 
अनखु्चत कामिसम्फन्धी उजयुीको अनसुन्धान गने तनकाम नहुॉदा भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने कामि 
चनुौतीऩूणि यहेको देख्खन्छ । साथै, आमोगरे सॊवैधातनक तनकामका प्रभखु य ऩदातधकायी, न्मामाधीश, नेऩारी सेना, 
भख्न्रऩरयषदफाट हनुे नीततगत तनणिम तथा तनजी ऺेरसभेतभा हनुे भ्रद्शाचायका र्वषमभा अनसुन्धान गनि नसक्ने 
अवस्था देख्खॉदा सीतभत कामिऺ ेरभा भार सॊरग्न यहॉदा भरुकुभा भौराउॉदै गएको नीततगत, सॊयचनागत य 
प्रणारीगत भ्रद्शाचाय तथा अतनमतभतता तनमन्रण गनुि चनुौतीऩूणि यहेको छ ।  

(ग) भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग आमोगका तनणिम तथा सझुावहरूको कामािन्वमन सतुनख्द्ळत गनुि : 
भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी र्वतबन्न र्वषमभा आमोगरे वार्षिक प्रततवेदनभापि त ददएका 
सझुावहरूको प्रबावकायी कामािन्वमन हनु सकेको छैन । आमोगफाट तसपारयस गरयएका सझुावहरूको 
नततजाभूरक कामिसम्ऩादन गयाउन ु चनुौतीऩूणि देख्खन्छ । सम्फख्न्धत तनकामहरूभा ख्जम्भेवायी ऩन्छाउने य 
जवापदेर्हता नतरने प्रवखृ्त्तको र्वकास बएका कायण आमोगका तनणिम कामािन्वमन गयाउन सभस्मा बएको छ । 
कततऩम र्वकास तनभािणसॉग सम्फख्न्धत साविजतनक तनकामहरूभा आमोगको छानतफन तथा अनसुन्धानसम्फन्धी 
कामिराई फहाना फनाई र्ढराससु्ती तथा रागत वरृ्र्द् गने य आफ्नो कभजोयी ढाकछोऩ गने प्रवखृ्त्तसभेत कामभ  
छ । सशि तनमाभक य अनगुभनकायी तनकामहरूको बतूभका कभजोय देख्खएको अवस्थाभा शासकीम 
प्रबावकारयता फढाउन ुचनुौतीऩूणि देख्खन्छ । 

(घ) भ्रद्शाचायर्वरुर्द् नतेतृ्व तहको प्रततफर्द्ता हातसर गनुि :  

आवतधक मोजना य वार्षिक नीतत तथा कामिक्रभभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरता कामभ गने उद्देश्म याख्खएको 
ऩाइए ताऩतन सो अनरुूऩ याजनीततक तथा प्रशासतनक नेततृ्वफाट व्मवहायभै इच्छाशख्ि य प्रततफर्द्ता हातसर बई 
सयकायी तनकामभा सॊस्थागत सशुासन कामभ गने, याज्मको स्रोतसाधनको दरुुऩमोग योक्ने तथा सफै साविजतनक 
तनकामभा सदाचाय ऩर्द्तत र्वकास गने ऩहरकदभी हनु सकेको ऩाइॉदैन । नेऩार सयकायका सम्फख्न्धत 
तनकामहरूरे अनखु्चत कामिभा सॊरग्न कभिचायीराई र्वबागीम सजाम नगने तथा तनमाभक तनकामहरूरे प्रबावकायी 
तनमभन नगने गयेको कायणरे आमोगफाट हयेक र्वषमभा कायफाही होस ्बन्ने जनअऩेऺा उजयुीभापि त प्रस्ततु हनुे 
गयेको ऩाइन्छ । नेततृ्ववगिको दृढतातफना भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को अतबमानभा सफैको सहमोग प्राद्ऱ गयी सपरता प्राद्ऱ 
गनुि चनुौतीऩूणि यहेको छ ।  

(ङ) आत्भकेख्न्रत सोच य भ्रद्शाचायप्रतत सर्हष्ण ुव्मवहायभा ऩरयवतिन ल्माउन ु: 
सभाजभा भ्रद्शाचायका र्वरुर्द्को जनभत तमाय बएको जस्तो देख्खए ताऩतन अऩेख्ऺतरूऩभा सदाचायभूरक सॊस्कृततको 
र्वकास हनु सकेको देख्खॊदैन । अरूरे गयेको भ्रद्शाचाय भार देख्न ेतय आपू य आफ्नो ऩरयवायको बराइका रातग 
गैयकानूनी भ्रद्श काभसभेत गने आत्भकेख्न्रत भनोवखृ्त्त कामभ यहेको देख्खन्छ । साभाख्जक-साॊस्कृततक रूऩभा नै 
आत्भकेख्न्रत सोच हटाई तनष्ऩऺता, सदाचारयता य भ्रद्शाचायर्वरुर्द् असर्हष्णतुाको अतबवरृ्र्द् गनिका रातग 
सयोकायवारासॉगको सहकामिभा र्वतबन्न भाध्मभफाट अतबमानकै रूऩभा सचेतनाभूरक कामिक्रभहरू सञ्चारन गने 
चनुौती आमोगसाभ ु यहेको देख्खन्छ । भ्रद्शाचायको अऩयाधीकयण गने प्रवखृ्त्त रगामतका साभाख्जक र्वसङ्गतत य 
र्वकृतत फढ्दै गएको य सभाजफाट भ्रद्शाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरताको कभी देख्खएको अवस्थाभा 
भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को अतबमानभा साभाख्जक सयोकाय, सहमोग य सहबातगता प्राद्ऱ गनुि चनुौतीऩूणि यहेको छ । 

(च) खख्चिरो तनवािचन प्रणारी य बख्ड्करो साभाख्जक व्मवहायभा सधुाय ल्माउन ु: 
रोकतन्रको आधायस्तम्बका रूऩभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको आवतधक तनवािचन अऩरयहामि आवश्मकता  
हो । जनतारे आफ्ना प्रतततनतधका रूऩभा तनवािचनभापि त सऺभ, मोग्म य इभान्दाय व्मख्िराई भतदानभापि त 
छान्न ऩाउन ुतनवािचनको सनु्दय ऩऺ बए ऩतन तनवािचनभा याजनीततक दर वा उम्भेदवायरे अऩायदशॉ तरयकारे गने 
अत्मतधक खचिरे तनवािचन प्रणारीतबर नै र्वकृतत य र्वसॊगतत भौराउने सम्बावना यहन्छ । हाम्रो देशभा तनवािचन 
प्रणारी अत्मतधक खख्चिरो हुॉदै गएको हुॉदा न्मून आम बएको इभान्दाय व्मख्िरे तनवािचनभा र्वजम ऩाउन कदठन 
हुॉदै गएको गनुासो सतुनन्छ । तनवािचनभापि त मोग्म य इभान्दाय भातनसरे चतुनने अवसय नऩाउॉदा भ्रद्शाचाय य 
अतनमतभतता फढ्दै जाने बएकारे खख्चिरो तनवािचन प्रणारीभा ऩनुयावरोकन गयी सधुाय ल्माउन ु एउटा प्रभखु 
चनुौती हो । मसैगयी, घय व्मवहाय य साभाख्जक रोकाचाय ऩूया गनिका रातग न्मून वेतनधायी कभिचायी य न्मून 
आम बएका व्मख्िहरूराई बख्ड्करो साभाख्जक व्मवहाय प्रभखु फाधक फनेको छ । ख्शऺा, स्वास्थ्म भहॉगो हनु,ु 
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चाडऩवि य साभाख्जक सॊस्काय खख्चिरो हनु ुय भहॉगी फढ्दै जानरेु इभान्दाय कभिचायीराई ऩरयवायको खचि धान्नका 
रातग कदठनाइ ऩयेको अवस्था छ । भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को अतबमानराई प्रबावकायी फनाउनका रातग बख्ड्करो 
साभाख्जक व्मवहायभा तनमन्रण ल्माउन ुजरुयी छ ।   

७.३ आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभा 
आमोगफाट आतथिक वषि २०७४।७५ भा सयोकायवारा तनकाम तथा र्वऻहरूको यामसझुावसभेतका आधायभा 
आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-२०१९) को भध्मावतध भूल्माॊकन गरयएको छ । भध्मावतध भूल्माॊकनको 
प्रततवेदनरे आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभाको आवश्मकता औॊल्माउॉदै उि यणनीततको सभग्र ऩऺ, यणनीतत 
तजुिभा प्रर्क्रमा, यणनीततभा सभावेश हनुे र्वषमवस्त ुय उऩरख्ब्ध भाऩनका प्रभखु ऺेरहरू सभेत सझुाएको छ । 
भध्मावतध भूल्माॊकनफाट प्राद्ऱ सझुावसभेतका आधायभा आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभा गयी कामािन्वमन 
गरयनेछ । भूरत: नेऩारको सॊर्वधान एवभ ् र्वद्यभान ऐन कानूनराई आधाय भानी सॊघीम सॊयचना अनसुाय 
आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभा गरयनेछ । भरुकुभा यहेका तीनवटै तहका सयकाय य भातहतका तनकामफाट 
अख्ततमायको दरुुऩमोग हनु नददन आमोग सचेत यहॉदै कामिऺ ेरका आधायभा सूचक तनधाियण गनुिऩने बनी भध्मावतध 
भूल्माॊकनभा उल्रेख बएकोरे उि यणनीतत तजुिभा गदाि भ्रद्शाचाय तनवायणसम्फन्धी ऺेरभा कामि गने सफै 
सयोकायवाराहरूको सझुावसभेत तरई कामािन्वमनमोग्म सूचकहरूको सभेत र्वकास गरयनेछ ।  

भूल्माॊकनफाट प्राद्ऱ सझुाव अनसुाय आमोगको यणनीततभा अख्ततमायको दरुुऩमोग य सशुासन प्रवर्द्िनसॉग सम्फख्न्धत 
र्वषमभा तनमतभत रूऩभा अनसुन्धान (Research) गने य नागरयक अतबभत सवेऺण गने र्वषमहरूका साथै सभम य 
प्रर्वतध अनसुाय फढ्दै गएका र्वतबन्न र्कतसभका अऩयाध, भ्रद्शाचाय य अनखु्चत कामिहरू, जस्तै् साइफय अऩयाध, 
र्वद्यतुीम कायोफायभा हनुे भ्रद्शाचाय, नीततगत भ्रद्शाचाय आदद र्वरुर्द्को यणनीतत, र्वकास तनभािणका काभभा शून्म 
भ्रद्शाचायसम्फन्धी र्वषमराई सभेत सभावेश गरयनेछ । यणनीततराई कामिमोजनासर्हत तार्कि क ढाॉचाभा याख्न,े 
जोख्खभ ऩऺराई सभावेश गने य भाऩनमोग्म सूचकहरू सभावेश गने गयी फढीबन्दा फढी कामािन्वमनमोग्म 
फनाइनेछ । आगाभी यणनीततभा भूरत: उऩचायात्भक (दण्डात्भक) ऩऺ, प्रवर्द्िनात्भक ऩऺ य तनयोधात्भक ऩऺ 
सभावेश गनुिऩने बनी भध्मावतध भूल्माॊकनफाट सझुाव प्राद्ऱ बएकोरे वहृद् अन्तर्क्रि मा, छरपर, सझुाव सॊकरन 
तथा र्वद्ऴषेण गयी आगाभी यणनीततको तजुिभा गयी कामािन्वमन गरयनेछ । 

७.४ आमोगको तत्कारीन कामिददशा 
आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभा बएऩतछ अवरम्फन गरयने कामिददशा सोही यणनीततरे तनदेख्शत गने हुॉदा 
आगाभी यणनीतत तजुिभा बई कामािन्वमन नहञु्जरेसम्भका रातग आमोगरे तत्कारीन कामिददशाका आधायभा कामि 
प्राथतभकीकयण एवभ ्कामािन्वमन गनेछ । आमोगरे र्वगत केही वषिदेख्ख कामिददशा तनधाियण गयी कामािन्वमन 
गदै आएको छ । गत वषिको वार्षिक प्रततवेदनभापि त आमोगरे साविजतनक गयेको कामिददशाराई अवरम्फन गयी 
इभान्दारयताऩूविक कामािन्वमन गने प्रमास गरयएको छ । आमोगरे अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजनका 
कामिराई र्वद्वसनीम य प्राभाख्णक फनाउनऩुने आवश्मकता भहससु गयी गत वषिको कामिददशा तम गयेको तथमो । 
साथै, नीततगत, सॊस्थागत सदुृढीकयण, भानवीम सॊसाधन य सदाचारयताको र्वकाससम्फन्धी कामिददशा सभेत तनधाियण 
गयी कामािन्वमनभा रतगएकोभा धेयै हदसम्भ अऩेख्ऺत उऩरख्ब्ध प्राद्ऱ बएको छ । सॊऺेऩभा, गत वषिको कामिददशा 
य प्रगतत देहामभा प्रस्ततु गरयएफभोख्जभ यहेको छ : 

क्र.
सॊ. 

कामिददशागत 
ऺरे 

अवरम्फन गरयएको कामिददशा प्राद्ऱ उऩरख्ब्ध 

१ नीततगत 
कामिददशा 

 कानून, नीतत य कामिर्वतध 
तनभािण/ऩरयभाजिन। 

 अ.द.ुअ.आ. ऐन य भ्रद्शाचाय तनमन्रण ऐनभा 
सॊशोधनका रातग भस्मौदा तजुिभा गयी प्रधानभन्री 
तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरमभा ऩठाइएको, 

 अतबमोजन नीतत, २०७४ तमाय गयी कामािन्वमनभा 
ल्माइएको। 

२ सॊस्थागत 
सदुृढीकयणतपि
को कामिददशा 

 आमोग य अन्तगितका 
कामािरमहरूराई सॊघीम 
भान्मतानसुाय ऩनुसंयचना 

 सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी आमोग य 
भातहतका कामािरमहरूको ऩनुसंयचना गरयएको, 

 स्वचातरत कामिसञ्चारन प्रणारीको हाडिवेमयसम्फन्धी 



215  वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद- ७,  आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशा 
 
  

गने, 

 अनसुन्धान तथा 
कामिसञ्चारनभा स्वचातरत 
कामि प्रणारीको र्वकास गने, 

 कामिसम्ऩादन व्मवस्थाऩन 
प्रणारीराई प्रबावकायी 
फनाउन,े 

 Institutional Memory राई 
सॊस्थागत गने,  प्रबावकायी 
अतबरेख व्मवस्थाऩन गने 

 बौततक ऩूवािधाय तथा स्रोत 
साधन व्मवस्थाऩन गने, 

 यणनीततक कामिक्रभहरूराई 
सदुृढीकयण तथा 
स्थानीमकयण गदै सॊस्थागत 
गने, 

 प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभराई 
सॊस्थागत गदै 
प्रबावकायीरूऩभा सञ्चारन 
गने, 

 तनयोधात्भक 
कामिक्रभहरूराई सॊस्थागत 
फनाउन।े 

कामि सम्ऩन्न बएको य सफ्टवेमय र्वकासको काभ 
अख्न्तभ चयणभा ऩगुेको, 

 आमोगको बवन तनभािण रगामत बौततक ऩूवािधाय 
सदुृढ गने कामि गरयएको, 

 आमोगको चार ुयणनीततको भध्मावतध भूल्माॊकन गयी 
आगाभी यणनीततका र्वषमभा सझुाव प्राद्ऱ बएको, 

 प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी 
अवधायणाऩर अनसुाय र्वतबन्न कामिक्रभ सञ्चारन 
गरयएको। 

३ भानवीम सॊसाधन 
व्मवस्थाऩन गने 
कामिददशा 

 सॊगठनात्भक स्वरूऩ 

ऩनुयावरोकन गयी 
आवश्मकताका आधायभा 
उऩमिु कभिचायीहरूको 
चमन गने, 

 व्मावसार्मक तथा र्वकास 
कामिक्रभ सञ्चारन गने। 

 सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा 
सॊघीम सॊयचनानरुूऩको सॊगठनात्भक स्वरूऩ 
तनधाियण गयी कभिचायी खटाइएको, 

 कभिचायीहरूको व्मावसार्मक तथा वखृ्त्त र्वकासका 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयएको। 

४ अनसुन्धान, 
तहर्ककात य 
अतबमोजनराई 
प्रबावकायी 
फनाउने 
कामिददशा 

 वैऻातनक य प्रभाणभा 
आधारयत अनसुन्धान 
ऩर्द्ततको र्वकास गने, 

 भ्रद्शाचाय व्माद्ऱ ऺेरको 
ऩर्हचान गयी ती ऺेरभा 
आमोगको तनगयानी फढाउन,े 

 भ्रद्शाचायर्वरुर्द् र्क्रमाशीर 
सॊघसॊस्थाहरूसॉग सम्फन्ध 
एवॊ सहकामि प्रवर्द्िन गने, 

 अतबमोजनसम्फन्धी कामिराई 
स्ऩद्श व्मवस्था गयी 
एकरूऩता ल्माउने, 

 अदारतफाट प्रततऩाददत 

 र्वस्ततृ अनसुन्धान कामिराई प्रबावकायी फनाउन े
सम्फन्धी कामिर्वतध,२०७४ स्वीकृत बई रागू 
गरयएको, 

 तडख्जटर पयेख्न्सक ल्माफ, इख्ञ्जतनमरयङ ल्माफ य 
इन्टेतरजेन्स मतुनटको सदुृढीकयण गरयएको, 

 गैयकानूनी सम्ऩख्त्त छानतफन तथा अनसुन्धान 
कामिर्वतध, २०७५ स्वीकृत बई रागू गरयएको, 

 उजयुीकताि, साऺी य कभिचायीको सयुऺासम्फन्धी 
कामिर्वतध तजुिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको, 

 भ्रद्शाचाय हनुे सम्बाव्म ऺेरहरू ऩर्हचान गनिका रातग 
सेवाग्राही अनबुतूत सवेऺण सम्ऩन्न गरयएको, 

 अतबमोजन नीतत स्वीकृत गयी कामािन्वमनभा 
ल्माइएको। 
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नख्जयहरूको सॊगारो प्रकाशन 
तथा तरुनात्भक अध्ममन, 
र्वद्ऴषेण गने, 

 ऩनुयावेदन ऩनुयावरोकन 
गने/नगनेसम्फन्धी स्ऩद्श 
कामिर्वतध य भाऩदण्डको 
र्वकास गने, 

 योक्का पुकुवा गने 
नगनेसम्फन्धी स्ऩद्श कामिर्वतध 
तमाय गने। 

५ सेवाप्रवाहभा 
सदाचायभूरक 
सॊस्कृततको 
र्वकास य 
ऩरयवततित 
कामिव्मवहायको 
अनगुभन गने 
कामिददशा 

 साविजतनक ऩदातधकायीरे 
ऩारन गनुिऩने सदाचारयता य 
आचायसॊर्हताहरूसम्फन्धी 
प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभ 
सञ्चारन गने, 

 कभिचायीहरूको 
कामिसम्ऩादनस्तयको तनगयानी 
गने तथा उनीहरूको 
साविजतनक जीवनऩर्द्ततको 
अध्ममन गनि र्वशेष जोड 
ददने । 

 सफै स्थानीम तहका प्रभखु ऩदातधकायीहरूका रातग 
सदाचाय य सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी अतबभखुीकयण 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयएको, 

 कामिसम्ऩादन सम्फन्धभा सभन्वम फैठकहरू 
आमोजना गरयएको । 

 

उख्ल्रख्खत र्वतबन्न नीततगत, कामिर्वतधगत य प्रर्वतधगत सधुायका कामिहरूराई तनयन्तयता ददई आगाभी ददनभा अझै 
प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गनिका रातग आमोगको भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को आगाभी कामिददशा तनधाियण गरयएको  
छ । आमोगरे आगाभी ददनभा भूरत: प्रबावकायी अनसुन्धान य अतबमोजन, प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक 
कामिक्रभ, सॊस्थागत सदुृढीकयण य भानव सॊसाधन व्मवस्थाऩनको कामिभा जोड ददई देहामफभोख्जभको कामिददशा 
अवरम्फन गनेछ । 

७.४.१ अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिददशा : 
आमोगरे भ्रद्शाचाय व्माद्ऱ ऺेरको ऩर्हचान गयी तनगयानी गने, प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान ऩर्द्ततको र्वकास गने, 
भ्रद्शाचायर्वरुर्द् र्क्रमाशीर सॊघसॊस्थाहरूसॉग सहकामि गने तथा अतबमोजनभा एकरूऩता कामभ गने जस्ता कामिभा 
जोड ददॊ दै आएको छ । प्रबावकायी अनसुन्धानका रातग अनसुन्धानऩूविको अध्ममन/र्वद्ऴषेण, अनसुन्धानको 
क्रभभा गरयने प्रभाण सङ्करन य अनसुन्धानऩद्ळातको अतबमोजनका कामिहरूराई प्रबावकायी फनाउनेतपि  जोड 
ददइएको छ । नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५ रे सेवाग्राहीहरूको अतबभत 
सवेऺणका आधायभा अनसुन्धानको प्रबावकारयताका रातग र्वतबन्न सझुावहरू सभेत प्रस्ततु गयेको छ । उि 
सझुावसभेतराई भनन गयी अनसुन्धानका र्वतबन्न कामिहरूभा सधुायात्भक बर्वष्मऩयक कामिददशा अवरम्फन 
गरयएको छ । 

(क) भ्रद्शाचायजन्म प्रवखृ्त्तहरूको अध्ममन/र्वद्ऴषेण गयी तथ्माॊक बण्डाय (Data Bank) तमाय गने : 
अनसुन्धानभा प्रबावकारयता ल्माउनका रातग भ्रद्शाचायका सम्बाव्म ऺेरहरूको ऩर्हचान तथा फढी भ्रद्शाचाय हनुे 
तनकामका रूऩभा ऩर्हचान बएका कामािरमहरूभा हनुे भ्रद्शाचायका कामिगत प्रवखृ्त्तहरूको ऩर्हचानका रातग 
अध्ममन/र्वद्ऴषेणभा जोड ददइनेछ । साथै, आमोगको इन्टेतरजेन्स व्मयुोको सदुृढीकयण गयी सूचना सॊकरन तथा 
र्वद्ऴषेणराई फढी प्रबावकायी फनाइनेछ । सूचना सङ्करन, अतबभत सवेऺण तथा अध्ममन-अनसुन्धानसभेतका 
आधायभा भ्रद्शाचायका कामिगत य ऺेरगत प्रवखृ्त्तसम्फन्धी तथ्माॊकहरूराई एकीकृत गरयनेछ, जसराई प्रशोधन गयी 
तथ्माॊक बण्डाय (Data Bank) तमाय गरयनेछ । तथ्माॊक बण्डाय तमाय गनि आमोगको अनसुन्धान य अतबमोजनफाट 
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प्राद्ऱ जानकायी य ऩदृ्षऩोषणराई सभेत आधायका रूऩभा तरइनेछ । कुनै ऩदातधकायी/कभिचायी र्वरुर्द् धेयैऩटक 
उजयुी ऩयी अनसुन्धानफाट तनज ऩटक-ऩटक भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताभा सॊरग्न बएको ऩाइएभा त्मस्ता 
कभिचायीहरूको र्ववयणसभेत तथ्माॊक बण्डायभा सभावेश गयी आमोगको वेफसाइटभा याख्खनेछ । मसफाट 
भ्रद्शाचायजन्म कामि तनमन्रणभा आमोगराई सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गरयएको छ । सूचना सॊकरन, र्वद्ऴषेण य 
तथ्माॊक बण्डायणसम्फन्धी कामिराई तनयन्तय अद्यावतधकसभेत गरयनेछ । 

(ख) प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान ऩर्द्ततको र्वकास गने : 
भ्रद्शाचायर्वरुर्द्का उजयुीको अनसुन्धानराई प्रबावकायी फनाउनका रातग आमोगरे ख्स्क्रतनङ कतभटी भापि त 
उजयुीहरूको गाम्बीमिताका आधायभा वगॉकयण गने कामि गदै आएको छ । आगाभी ददनभा मसयी वगॉकयण 
गरयएका उजयुीहरूभध्मे गम्बीय प्रकृततका उजयुीहरूराई मथासम्बव तछटो अनसुन्धान गयी अनसुन्धानफाट भ्रद्शाचाय 
बएको देख्खएभा अतफरम्फ अदारतभा भदु्दा दामय गने कामिराई प्राथतभकता ददइनेछ । आमोगरे अनसुन्धानको 
चयणभा तथ्म-प्रभाणको खोजी गयी तनष्ऩऺ, तछटो, ऩूणि, प्राभाख्णक य र्वद्वसनीम अनसुन्धान गने कामिभा जोड ददॊ दै 
आएको छ । अनसुन्धानसॉग सम्फख्न्धत स्ऩद्श नीतत, कामिर्वतध, तनदेख्शका य ददग्दशिन तजुिभा गने कामि आमोगको 
प्राथतभकताभा ऩदिछ । मस्तै, अनसुन्धानभा सहजताका रातग आधतुनक प्रर्वतधको प्रमोगभा ऩतन आमोगरे जोड 
ददइॉदै आएको छ । कामिर्वतध य प्रर्वतधको सही उऩमोगका रातग कभिचायीहरूको ऺभता अतबवरृ्र्द्का रातग ऩतन 
आमोगरे बयभग्दयु प्रमास गदै आएको छ । आगाभी ददनभा र्वतध, प्रर्वतध य ऺभता अतबवरृ्र्द्का मी तीनवटै 
ऩऺराई अझै प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गने कामिददशा आमोगरे अवरम्फन गनेछ ।  

(अ) अनसुन्धान अतबमोजनसम्फन्धी कामिर्वतधहरू तनभािण तथा कामािन्वमन गने : 
भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजयुी उऩय अनसुन्धान गयी अनसुन्धान अतधकृतहरूरे तमाय गने प्रततवेदनभा एकरूऩता, 
ऩरयऩक्वता य शरु्द्ता कामभ गयी आमोगफाट गरयने तनणिम य अतबमोजनराई प्रबावकायी फनाउने उद्देश्मरे 
र्वस्ततृ अनसुन्धान कामिराई प्रबावकायी फनाउनेसम्फन्धी कामिर्वतध, २०७४ रागू गरयएको छ । मस 
कामिर्वतधभा बएको व्मवस्था अनरुूऩ अनसुन्धानको ऩूणिता ऩयीऺण तथा तसपारयस सतभततभा बएका र्वतबन्न 
सेवाका कभिचायीहरूको याम सल्राहसभेतफाट अनसुन्धानराई प्रबावकायी फनाउन सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा 
तरइएको छ । साथै, कामिर्वतधभा बएको तनणिम भस्मौदा तथा आयोऩऩर भस्मौदा ऩयीऺण सतभततको 
व्मवस्थाफाट तनणिमको भस्मौदा य आयोऩऩरको भस्मौदा ऩरयभाजिन गयी यीतऩूविकको आयोऩऩर तमाय गने 
कामिभा सहमोग ऩगु्नेछ । अनसुन्धान अतधकृतहरूका रातग डामयीको व्मवस्था गयी अद्यावतधक गने कामिको 
सभेत प्रायम्ब बइसकेको छ । अनसुन्धानसम्फन्धी कामिसम्ऩादनभा अनसुन्धान अतधकृत तथा सहमोगी 
कभिचायीहरूराई सहजता होस ् बन्ने अतबप्रामरे अनसुन्धान ददग्दशिन तमायी तथा प्रकाशन गयी सफैराई 
उऩरब्ध गयाइनेछ । साथै, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी ऩरयभाजिन गरयनेछ। 
सेवाप्रवाहसॉग सम्फख्न्धत सयकायका र्वतबन्न तनकामका कामिर्वतधहरूराई सयर य प्रबावकायी फनाउन सभम 
साऩेऺ ऩरयभाजिनका रातग सभन्वम गरयनेछ।  

(आ) अनसुन्धानभा आधतुनक वैऻातनक प्रर्वतधको उऩमोग फढाउन े: 
अनसुन्धान प्रबावकारयताका रातग आमोगरे प्रर्वतधको उऩमोगराई भहत्व ददॊ दै आएको छ । आमोगभा 
तडख्जटर पयेख्न्सक ल्माफ, इख्ञ्जतनमरयङ ल्माफ, इन्टेतरजेन्स उऩकयण, ऩोतरग्राप ऩयीऺण य सूचना प्रर्वतधको 
उऩमोग गरयॊ दै आएको छ । आगाभी ददनभा मस्ता प्रर्वतधहरूराई आमोगका कामािरमहरूभा सभेत र्वस्ताय 
गने सोच आमोगरे तरएको छ । आमोग य भातहत कामािरमहरूका फीचभा कम्प्मटुय नेटवकि को स्थाऩना 
गयी सूचना आदानप्रदानभा सहजता ल्माई अनसुन्धान तछटोछरयतो फनाइनेछ । साथै, भोफाइर एख्प्रकेसनको 
उऩमोग गयी एसएभएसफाट सभेत उजयुी गनि सर्कने गयी प्रणारीको र्वकास गने कामि अगातड फढाइनेछ । 
मस प्रणारीफाट तत्कार सूचना प्रवाह हनुे, टेतरतबजन भोतनटयफाट तनगयानी हनु,े सूचना र्वद्ऴषेणभा सहजता हनुे 
य ख्ज.र्ऩ.एस./उजयुी ट्र्मार्कङ गनि सहज हनुे अऩेऺा गरयएको छ । मस प्रणारीभा SMS, IVR य USSD भापि त 
उजयुी ददन सर्कने व्मवस्था गरयनकुा साथै आमोगफाट बएका भहत्वऩूणि सूचनाहरूको प्रवाह गनि सर्कने गयी 
प्रणारीको र्वकास गरयनेछ । अनसुन्धानभा सूचना प्रर्वतध य कृतरभ सचेतना (IT & Artificial Intelligence) को 
प्रमोगफाट अनसुन्धान प्रबावकारयता अतबवरृ्र्द् हनुे अऩेऺा गरयएको छ। 
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अनसुन्धानभा अन्म तनकामको र्वऻता य प्रर्वतधको उऩमोग गने तसरतसराभा आमोगरे सभम-सभमभा पयेख्न्सक 
ऩयीऺणको कामिभा र्वतध र्वऻान प्रमोगशाराको सहमोग प्राद्ऱ गदै आएको छ । मसका अततरयि नेऩार 
प्रहयीको केन्रीम अनसुन्धान व्मयुो, नेऩार याद्स फैंकको र्वत्तीम जानकायी इकाई तथा नेऩार टेतरकभको 
सहमोग आमोगरे प्राद्ऱ गदै आएको छ । आगाभी ददनभा र्वतबन्न तनकामसॉगको सहमोग य सहकामिभा 
अनसुन्धानका आधतुनक प्रर्वतधको उऩमोग गने कामिराई अझ र्वस्ताय गरयनेछ । तनजाभती र्कताफखाना, 
याजस्व अनसुन्धान र्वबाग, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग, नेऩार याद्स फैंक, बतूभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन 
र्वबाग, सहकायी र्वबाग जस्ता सम्ऩख्त्तको अतबरेख यहने तथा अनसुन्धान गने तनकामहरूसॉग इन्टयनेट सञ्जार 
भापि त सूचना आदानप्रदानराई तछटोछरयतो फनाई भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को कामिराई सॊगदठत य प्रबावकायी 
फनाउनका रातग आमोगफाट ऩहरकदभी तरइनेछ ।  

(इ) अनसुन्धान अतधकृतहरूको अनसुन्धान ऺभता अतबवरृ्र्द् गने : 
आमोगरे अनसुन्धान ऺभता अतबवरृ्र्द्का रातग United Nation's Organization for Drugs and Crimes (UNODC) 
OECD रगामतका अन्तयािर्द्सम सॊघसॊस्था तथा तभर याद्सका तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूसॉगको सहकामिराई 
तनयन्तयता ददनेछ । गैयकानूनी सम्ऩख्त्तको एक देशफाट अको देशभा अवैध  ओसायप्रसाय हनुसक्ने तथा 
सङ्गदठत अऩयाधभा त्मस्तो सम्ऩख्त्तको दरुुऩमोग हनुे तथ्मराई भनन गयी UNODC रे र्वत्तीम 
अनसुन्धानसम्फन्धी तातरभ प्रदान गयेको छ । आगाभी ददनभा मस्ता तातरभहरूभा आमोगका कभिचायीहरूराई 
सहबागी गयाउने कामिराई तनयन्तयता ददइनेछ । मस्तै, आमोगरे अनसुन्धान अतधकृतहरूराई थाइल्माण्डको 
Asian Institute of Technology, र्पतरर्ऩन्सको University of the Philippines, भरेतसमाको Malaysian Anti-

Corruption Agency, तसॊगाऩयुको Corrupt Practices Investigation Bureau रगामत तभर याद्स चीनका र्वतबन्न 
तनकामरे आमोजना गयेका तातरभभा सहबागी गयाउॉदै आएको छ । ददन प्रततददन भ्रद्शाचायका नमाॉ नमाॉ 
प्रवखृ्त्त य शैरीहरू उजागय बइयहेको सन्दबिभा कभिचायीहरूको अनसुन्धान ऺभताभा तनयन्तय अतबवरृ्र्द् नगयी 
भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनि कदठन बएकोरे ऺभता अतबवरृ्र्द् कामिक्रभहरूराई तनयन्तयता ददइनेछ । आन्तरयक 
रूऩभा आमोगभै अनसुन्धानसम्फन्धी अतबभखुीकयणका साथै बतूभ व्मवस्थाऩन, साविजतनक खरयद, फैंर्कङ य 
र्वत्तीम व्मवस्थाऩनसम्फन्धी र्वख्शद्शीकृत तातरभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 

(ग) अतबमोजनभा तनष्ऩऺता, एकरूऩता य प्रबावकारयता ल्माउन े: 
अतबमोजनभा एकरूऩताका रातग अतबमोजन नीतत, २०७४ रे र्वद्यभान कानूनी व्मवस्था, आमोगफाट बएका 
नीततगत तनणिम य अदारतफाट बएका नख्जयहरूसभेतका आधायभा अतबमोजन गदाि आत्भसात गनुिऩने पौजदायी 
न्मामका तसर्द्ान्त, अतबमोजनसम्फन्धी आधायबतू नीतत य आधायबतू ऩऺ तथा अतबमोजन गने य नगने अवस्थाहरू 
स्ऩद्शरूऩभा खरुाएको हनुारे अनसुन्धान अतधकृतहरूराई अतबमोजनका र्वतध य प्रर्क्रमाका सम्फन्धभा ददशातनदेश 
गयेको छ । रयसवत, शैख्ऺक मोग्मताको झठुा प्रभाणऩर, याजस्व र्हनातभना, सयकायी सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी, 
गैयकानूनी सम्ऩख्त्तको भूल्माॊकनजस्ता र्वषमका र्वतबन्न भदु्दाहरूभा अदारतरे प्रततऩादन गयेका नख्जयहरूसभेतका 
आधायभा अतबमोजन नीततरे ददशातनदेश गयेको हुॉदा मसफाट अतबमोजनभा एकरूऩता ल्माउन सहमोग ऩगु्ने र्वद्वास 
तरइएको छ । भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा बएका पैसराहरूको अध्ममन गयी अदारतफाट प्रततऩाददत 
नख्जयहरूको सॊगारो प्रकाशन तथा तरुनात्भक अध्ममन, र्वद्ऴषेण गने कामिराई अख्न्तभ रूऩ ददई आगाभी ददनभा 
भदु्दाको सपरताको दय फढाई भ्रद्शाचायभा सॊरग्नराई तनरुत्सार्हत गने कामिददशा अवरम्फन गरयनेछ । साथै, 
भदु्दाहरूको ऩनुयावेदन ऩनुयावरोकन गने वा नगने र्वषमसम्फन्धी स्ऩद्श कामिर्वतध य भाऩदण्डको र्वकास गरयनेछ। 

७.४.२ तनयोधात्भक/प्रवर्द्िनात्भक कामिददशा 
दण्डात्भक यणनीतत अन्तगित गरयने अनसुन्धान य अतबमोजनफाट भार ऩूणिरूऩभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण सम्बव 
नबएकारे आमोगरे तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिहरूभा जोड ददॊ दै आएको छ । तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
उऩामराई प्रबावकायी ढॊगरे सयोकायवारासम्भ ऩरु् माई भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को अतबमानप्रतत अऩनत्व भहससु गयाउन 
सर्कमो बने आमोगभा ऩनि गएको दण्डात्भक बतूभकाको अत्मतधक चाऩराई न्मून गयाउन भद्दत गनुिका साथै 
भ्रद्शाचायको योकथाभ तथा तनमन्रण गनि आमोगको बतूभका थऩ प्रबावकायी फनाउन सघाउ ऩगु्ने देख्खन्छ ।  

भ्रद्शाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्धरे सभेत साविजतनक ऩदातधकायीहरूराई सदाचायसम्फन्धी तनमभहरूको 
ऩरयऩारन गने गयाउने कामिभा जोड ददएको य उि कामि गयाउने आमोगको ऩतन दार्मत्व यहेको देख्खएकारे 



219  वार्षिक प्रततवेदन, २०७४/७५ ऩरयच्छेद- ७,  आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशा 
 
  

साविजतनक ऩदातधकायीफाट हनुे भ्रद्शाचायजन्म कामि य अतनमतभतता तनमन्रण गनि, ऩारयवारयक, साभाख्जक य 
यार्द्समस्तयभा सभेत सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकासभा सहमोग ऩरु् माउन आमोग प्रततफर्द् यहेको छ । मसका रातग 
आमोगफाट "भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्िनात्भक तथा तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर, २०७४" 
क्रभश: कामािन्वमन गने गयी स्वीकृत बइसकेको छ । अवधायणाऩरफभोख्जभ तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
कामिक्रभहरू सञ्चारन गयी सदाचारयताको र्वकासभा सहमोग ऩरु् माउने ध्मेम याख्खएको छ । 

(क) तनयोधात्भक कामिक्रभहरू सञ्चारन गयी भ्रद्शाचाय योकथाभ गने : 
आमोगफाट स्वीकृत बएको प्रवर्द्िनात्भक तथा तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर अनसुाय सयकायी तथा 
गैयसयकायी/साभदुार्मक सॊघसॊस्थाहरूसॉगको सहकामिभा तनयोधात्भक उऩाम अवरम्फन गयी भ्रद्शाचाय तनमन्रण गने 
कामिभा जोड ददइनेछ । आतथिक वषि २०७५।७६ भा राबग्राही ऩऺको सहबातगता सतुनख्द्ळत हनुे गयी नागरयक 
सभूह (Citizen Jury) गठन गयी साविजतनक र्वकास तनभािण कामिभा भ्रष् टाचाय बए/नबएको र्वषमभा तनगयानी गने 
ऩर्द्तत र्वकास गनि ऩयीऺणका रूऩभा हयेक प्रदेशभा एउटा ख्जल्रा छनौट गयी कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 
आगाभी ददनभा मस कामिराई अझ र्वस्ताय गने सोच आमोगरे तरएको छ । भ्रद्शाचायका जोख्खभऩूणि ऺेरहरूको 
ऩर्हचान गयी त्मस्ता ऺेरहरूभा आमोगको तनगयानी फढाइनछे । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
सॊचातरत कामिको प्रबावकारयता सम्फन्धभा सभेत अध्ममन अनसुन्धान गरयनेछ ।  
यार्द्सम सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकास गनि प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद कामािरमको अग्रसयताभा यार्द्सम सदाचाय नीतत 
(National Integrity Policy) तमाय गने य नीततको कामािन्वमन गने र्वषमसभेत अवधायणाऩरभा सभावेश गरयएको  
छ । आगाभी ददनभा नीतत ऩारयत बई कामािन्वमन हनुे अऩेऺा गरयएको छ । सशुासन तथा सदाचाय ऩर्द्ततराई 
सॊस्थागत गनि सम्फख्न्धत तनकामको सहमोगभा र्वतबन्न तनकामहरूका साविजतनक खरयद इकाइहरूको 
प्रबावकारयताभा जोड ददइनेछ । साथै, सेवा सॊचारन कामिर्वतध, आचायसॊर्हता तथा कामिमोजनाहरूको प्रबावकायी 
कामािन्वमनभा सभेत जोड ददइनेछ । सयकायी तथा साविजतनक तनकामहरूभा Corruption Risk Assessment  गने, 
त्मसका आधायभा Corruption Prevention Guidelines (CPG) तमाय गने य सेवा सञ्चारन कामिर्वतध फनाउने सोच 
अवधायणाऩररे सभेटेको छ । उख्ल्रख्खत व्मवस्थाहरूको कामािन्वमनको अवस्थाफाये तनयन्तय अनगुभन गने 
ऩर्द्ततको र्वकासभा जोड ददइनेछ ।  

(ख) प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभहरू भापि त सचेतना अतबवरृ्र्द् गने : 
आमोगरे प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभराई जोड ददॉदै साभदुार्मक ख्शऺा, फैठक, अन्तर्क्रि मा एवभ ्प्रचाय प्रसाय रगामतका 
कामि गदै आएको छ । आमोगको प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩररे भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणका रातग सहकामि गनुिऩने तनकाम तथा सभूहका रूऩभा र्वद्यारम तथा क्माम्ऩस स्तयभा अध्ममनयत 
र्वद्याथॉहरू, व्मावसार्मक सॊगठनभा आफर्द् ऩेसार्वद्हरू, तनवािख्चत ऩदातधकायीहरू, कामािरम प्रभखुहरू, स्थानीम 
तहका प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतहरू, कभिचायीहरू, र्वतबन्न उऩबोिा सभूह तथा उऩबोिा भञ्चका 
ऩदातधकायीहरू, नागरयक सभाज य सञ्चायकभॉहरूराई ऩर्हचान गयेको छ । अवधायणाऩररे प्रवर्द्िनात्भक कामि 
अन्तगित भ्रद्शाचायर्वरुर्द्का साभग्रीहरूको प्रकाशन/प्रसायण गने, भ्रद्शाचायर्वरुर्द् अन्तर्क्रि मा तथा अतबभखुीकयण 
कामिक्रभहरू सञ्चारन गने, ख्शऺण सॊस्थाहरूभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द्का शैख्ऺक कामिक्रभहरू सञ्चारन गने/गयाउने य 
अन्म र्वर्वध कामिक्रभहरू सञ्चारन गने गयी कामिक्रभ तथा कामिमोजना तनधाियण गयेको छ । 
अवधायणाऩरफभोख्जभ सशुासन य सदाचारयता अतबवरृ्र्द्का रातग प्रवर्द्िनात्भक कामिराई भहत्वऩूणि यणनीततका 
रूऩभा तरई आगाभी ददनभा भ्रद्शाचायर्वरुर्द् सचेतना अतबवरृ्र्द् गने र्वतबन्न श्रव्मदृश्म साभग्री प्रदशिन तथा र्वतयण 
गने कामिका साथै सञ्चाय भाध्मभफाट सदाचाय कामिक्रभको प्रसायण गने सोच तरइएको छ । साथै, ऩर्हचान 
गरयएका रख्ऺत वगिसभऺ अन्तर्क्रि मा, गोद्षी, सेतभनाय, प्रख्शऺण, असर अभ्मासहरूफाये छरपर एवभ ्सूचना आदान 
प्रदानका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । ख्शऺण सॊस्थाका र्वद्याथॉहरूराई रख्ऺत गयी भ्रद्शाचाय तनमन्रण र्वषमभा 
प्रततमोतगतात्भक कामिक्रभहरू, जस्तै:- कर्वता/तनफन्ध/विृत्वकरा/ख्चरकरा प्रततमोतगता आदद सञ्चारन  
गरयनेछ । 

नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५ अनसुाय आमोगरे सम्ऩादन गने र्वतबन्न 
कामिहरूका फायेभा सफै सयोकायवाराहरूराई ससूुख्चत गनि प्रबावकायी सूचना भाध्मभहरूको उऩमोग गनुि 
आवश्मक देख्खएको छ । आमोगका कामिहरूका फायेभा सेवाग्राहीहरूराई जानकायी गयाउने उद्देश्मरे हयेक 
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प्रदेशभा यहेका आमोगका कामािरमहरूभा Digital Display Board याख्खनेछ । साथै, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगरे गने कामि एवभ ्गततर्वतध प्रस्ट, खरुस्त ऩानि स्थानीम येतडमो, एप.एभ.हरूभापि त प्रचायप्रसाय गरयनेछ । 

प्रवर्द्िनात्भक कामिभापि त सदाचारयता अतबवरृ्र्द्का रातग आधतुनक सञ्चाय प्रर्वतधको उऩमोग गरयनेछ । हार 
आमोगरे पेसफकु ऩेजभापि त सूचना प्रवाह गरययहेको छ, जसराई रुचाउन,े र्टप्ऩणी गने य सेमय गने व्मख्िहरूको 
उल्रेतम सॊतमा यहेको देख्खन्छ । र्वशेष गयी मवुाहरूका भाझभा सञ्चायका नमाॉ प्रर्वतधहरू फढी रोकर्प्रम बएको 
हुॉदा आमोगरे आगाभी ददनभा आफ्नो ट्वीटय ऩेज, ब्रग य मटुु्यफ च्मानरसभेत तनभािण गयी भ्रद्शाचायर्वरुर्द् 
सचेतनाभूरक तथा सदाचारयता अतबवरृ्र्द् गने साभग्रीहरूको प्रकाशन प्रसायण गने सोचसभेत याखेको छ । 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको वतृ्तख्चर, भ्रद्शाचायभा सॊरग्न बई सजाम ऩाएका कभिचायीको ऩारयवारयक 
साभाख्जक अवस्था झल्कने सत्मकथा एवभ ्भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताका कायण असपर बएका आमोजनाहरूको 
र्ववयण जस्ता साभग्री उत्ऩादन गयी मस्ता भाध्मभहरूभा याख्खनेछ । साथै आगाभी ददनभा हनुे नमाॉ नमाॉ 
प्रर्वतधको र्वकाससॉग तादात्म्मता कामभ हनुे गयी आमोगरे आफ्नो प्रवर्द्िनात्भक गततर्वतधराई अद्यावतधक  
गनेछ । 

७.४.३ सॊस्थागत सदुृढीकयणतपि को कामिददशा 
आमोगको सॊवैधातनक ख्जम्भेवायी य काभ कतिव्मराई प्रबावकायी रूऩभा तनवािह गनिभा सहमोग ऩरु् माउनका रातग 
सॊस्थागत सदुृढीकयणभा जोड ददइएको छ । मसभा भूरत: आमोग य भातहत कामािरमहरूराई सॊघीम 
भान्मतानसुाय ऩनुसंयचना गयी सदुृढीकयण गने, स्वचातरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीको र्वकास गने तथा 
प्रबावकायी सॊस्थागत स्भयण य अतबरेख व्मवस्थाऩन गने कामिभा जोड ददइनेछ ।  
(क) ऩनुसंयचना गरयएका कामािरमहरूको सदुृढीकयण गने : 
नेऩार सयकाय (भख्न्रऩरयषद) को तभतत २०७५।३।३२ को तनणिमानसुाय भरुकुको सॊघीम सॊयचनासॉग 
तादात्म्मता हनुे गयी आमोग य भातहत कामािरमहरूको ऩनुसंयचना गरयएको छ । सातफकभा आमोगअन्तगित कामि 
सञ्चारनभा यहेका 10 वटा कामािरमहरूराई प्रादेख्शक सॊयचना अनसुाय प्रत्मेक प्रदेशभा 1/1 वटाका दयरे यहने 
गयी 7 वटा कामािरम स्थाऩना गरयएको छ बने आमोगको कामािरम फटुवरको सम्ऩकि  कामािरम नेऩारगञ्जभा 
यहने गयी व्मवख्स्थत गरयएको छ । प्रदेश तहभा ऩनुसंयचना गरयएका आमोगका कामािरमफाट सूचनाभा जनताको 
ऩहुॉच सहज फनाउन, सेवाप्रवाहराई सहज य सयर फनाउन, स्थानीम सयकायको स्वशासन तथा शासकीम प्रफन्धराई 
ऩायदशॉ, जवापदेही य उत्तयदामी फनाई स्थानीम तहफाटै सशुासन कामभ गने कामिभा सहमोग ऩगु्नेछ बन्ने अऩेऺा 
तरइएको छ ।  

स्थानीम स्तयका साविजतनक तनकामहरूभा सदाचाय य सशुासन प्रवर्द्िन गनि स्थानीम स्तयभै आमोगको सशि 
र्क्रमाशीरता आवश्मक देख्खएको हुॉदा आमोगका कामािरमराई सदुृढीकयण गनिभा जोड ददइएको छ । सफै 
कभिचायीको ऩहुॉच सतुनख्द्ळत हनुे गयी सवायी साधनको प्रफन्ध, उदाहयणीम कामािरम सयसपाइ व्मवस्थाऩन, 

नागरयकभैरी कामिवातावयण, सूचना स्रोत साधनभा सफैको ऩहुॉच कामभ गनिभा जोड ददइएको छ । त्मस्तै, 

आमोगका कामािरमहरूभा स्थानीम तहभा नै जनताको सहज ऩहुॉच ऩगुोस ्बन्ने उद्देश्मरे अनसुन्धानभूरक साभग्री 
सभमभा उऩरब्ध गयाउने एवभ ् तनभािणाधीन बवनराई सभमभा सम्ऩन्न गने गयी कामिक्रभ तम गरयएको छ । 
(ख) स्वचातरत कामािरम सॊचारन प्रणारीको र्वकास गने : 
आमोगभा प्राद्ऱ बएका उजयुी दतािदेख्ख प्रायख्म्बक छानतफन, र्वस्ततृ अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन तथा 
पर्छ्यौट प्रर्क्रमाभा Office Automation र्वकास गने कामिको सरुुवात बएको छ । आमोगको अनसुन्धान 
प्रणारीका साथसाथै ऩराचाय, र्टप्ऩणी, ऩरयऩर रगामतका कामािरम सॊचारनका सम्ऩूणि कामिहरू र्वद्यतुीम प्रणारी 
भापि त सॊचारन गनि आवश्मक सफ्टवेमय तनभािण कामि बइयहेको छ । हाडिवेमय खरयदसम्फन्धी कामि सम्ऩन्न 
बएको छ । सफ्टवेमयको र्वकास सम्ऩन्न बएऩतछ कामािरम सञ्चारनभा मसको उऩमोग गरयनेछ । मस 
प्रणारीफाट सूचनादाता तथा उजयुीकतािरे आफ्नो चासोका उजयुीका र्वषमभा बएको कामिप्रगततको जानकायी प्राद्ऱ 
गनि सक्ने गयी स्वचातरत सूचना प्रणारीको र्वकास गरयनेछ । साथै, मस स्वचातरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीफाट 
आमोगको कामिप्रगततको फायेभा आमोगका सम्फख्न्धत उच्च ऩदातधकायीदेख्ख व्मवस्थाऩन तहसम्भ सभेत जानकायी 
प्राद्ऱ हनुे व्मवस्था गरयनेछ । आमोग य कामािरमहरूभा हनुसक्ने उजयुीहरूको दोहोयोऩना हटाई अतबरेख 
व्मवख्स्थत गनिभा ऩतन मसको उऩमोग गरयनेछ । आमोग तथा कामािरमको भातसक तथा वार्षिक प्रगतत प्रततवेदन 
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मस प्रणारीफाट नै प्राद्ऱ गने गयी व्मवख्स्थत गने सोच यहेको छ । मस प्रणारीको उऩमोगफाट साधन, स्रोत य 
सभमको फचत हनु,े सूचनाको गोऩनीमता य सयुऺा कामभ हनुे, ररु्ट कभ हनु,े प्रबावकायी सूचना प्रवाह हनु ेएवभ ्
उत्ऩादकत्व य कामि प्रबावकारयता अतबवरृ्र्द् हनुे अऩेऺा गरयएको छ । 

स्वचातरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीफाट नवीनतभ सूचना प्रर्वतधको प्रमोग गयी प्रर्वतधभैरी सॊस्थाको रूऩभा 
आमोगराई र्वकास गरयनेछ । आमोगफाट हनुे काभकायफाहीराई स्वचातरत प्रणारीभा रूऩान्तयण गनिका रातग 
ऩर्हरो चयणभा कागजको कभ प्रमोग (Less Paper) राई प्रोत्सार्हत गरयनेछ बने  बने मसराई बर्वष्मभा ऩूणितमा 
E-governance प्रणारीभा रैजाने आधायशीराका रूऩभा र्वकास गरयनेछ । मसफाट आमोगरे अनसुन्धानका 
तसरतसराभा आवश्मक सूचना सहज य सयर तरयकारे प्राद्ऱ गनि, सयोकायवारा तनकामसॉग सहकामि गनि तथा 
सूचनाभा सफैको सहज य सयर ऩहुॉचको र्वस्ताय गने रक्ष्मसभेत तरएको छ ।  

(ग) प्रबावकायी सॊस्थागत स्भयण य अतबरेख व्मवस्थाऩनभा जोड ददन े:  

आमोगको सॊस्थागत स्भयण (Institutional Memory) राई आमोगको बावी मोजना, यणनीतत, कामिददशा य तनणिम 
प्रर्क्रमाका रातग एउटा आधायका रूऩभा तरई सदुृढ फनाउनका रातग आमोगका ऩूवि प्रभखु आमिु, आमिु य 
सख्चवहरूसॉग अनबुव आदानप्रदान गने, आमोगका भहत्वऩूणि कामि प्रर्क्रमा/घटना य तनणिमको र्टऩोट गयी सयुख्ऺत 
याख्न,े अदारतफाट बएका भहत्वऩूणि घटना पैसराहरूको अतबरेख याख्न े य आमोगफाट ददइने तातरभहरूभा 
भहत्वऩूणि घटनाहरूको जानकायी ददने कामिददशा तरएको छ । 

आमोगफाट सम्ऩादन हनुे कामिहरू साविजतनक तनकामफाट हनुे भ्रद्शाचायजन्म कामिको फायेभा अनसुन्धान य 
तहर्ककातसॉग सम्फख्न्धत हनुे हनुारे फढी सॊवेदनशीर भातनन्छन।् अनसुन्धानका तसरतसराभा र्वतबन्न तनकामफाट 
आमोगभा प्राद्ऱ हनुे सूचनाहरू, सक्कर पाइरहरू, आमोगका तनणिमहरू, तहर्ककात तथा अतबमोजनसॉग सम्फख्न्धत 
कागजऩर य तभतसरहरूराई व्मवख्स्थतरूऩभा अतबरेखफर्द् गयी सयुख्ऺतसभेत गनुिऩने हनु्छ । आमोगका सूचनाभा 
सविसाधायणको ऩहुॉच ऩरु् माउन, कामिप्रणारीराई चसु्त, दरुुस्त याखी र्वद्वसनीम फनाउन, अनसुन्धानभा ऩायदशॉ 
प्रणारीको र्वकास गयी प्रभाणमिु फनाई अतबमोजन गनिका रातग सभेत प्रबावकायी अतबरेख व्मवस्थाऩन 
भहत्वऩूणि यहेको छ । आमोगफाट अनसुन्धान य तहर्ककातका कामि सम्ऩन्न बई अनगुभनका रातग प्राद्ऱ 
तभतसरहरू, ताभेरीभा गएका पाइरहरू तथा भदु्दा दामय बई ऩनुयावरोकन य ऩनुयावेदनको प्रर्क्रमाभा यहेका 
कागज प्रभाणहरूराई अनसुन्धानकताि य तनणिमकतािरे आवश्मकतानसुाय उऩमोग गनि, खोजेका फखत तरुुन्त प्राद्ऱ 
गनि एवभ ्राभो सभमसम्भ सयुख्ऺत गयी याख्न अतबरेख सॊकरन, व्मवस्थाऩन य र्वतयण कामिभा नवीन प्रर्वतधको 
प्रमोगभा आमोग प्रततफर्द् यहेको छ ।  

७.४.४ भानव सॊसाधन र्वकाससम्फन्धी कामिददशा : 
सॊगठनको यणनीतत तथा कामिददशाफभोख्जभ बौततक स्रोतसाधन य प्रर्वतधको प्रबावकायी उऩमोगका रातग दऺ 
भानवीम सॊसाधनको र्वकास अऩरयहामि हनु्छ । कामिसम्ऩादनराई प्रबावकायी य नततजाभूरक फनाउन तथा 
प्रर्वतधको र्वकाससॉगै भ्रद्शाचायजन्म कामिभा देख्खएका नमाॉ नमाॉ प्रवखृ्त्तहरूराई तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनि 
आमोगभा कामियत भानवीम जनशख्ि दऺ हनुऩुने आवश्मकताराई भहससु गयी आमोगरे भानवीम सॊसाधन 
र्वकासराई सवोऩरय भहत्व ददॊ दै आएको छ । सॊगठनभा तसकाइ तथा अध्ममनराई प्रोत्सार्हत गने कामि 
वातावयण तमाय गने, सॊगठनात्भक तसकाइका भाध्मभफाट कामिसम्ऩादनभा अतबवरृ्र्द् गने य सॊगठनको कामि 
सम्ऩादनसॉग सम्फख्न्धत र्वर्वध र्वषमहरूभा अध्ममन अनसुन्धान गने र्वषमभा आमोगरे जोड ददॊ दै आएको छ ।  

आमोगरे भानवीम सॊसाधनको ऺभता अतबवरृ्र्द्का रातग आवश्मकताको ऩर्हचान गयी सोही आधायभा भानव 
सॊसाधन र्वकास गने कामिभा जोड ददएको छ । मसका रातग आमोगरे तातरभराई व्मवख्स्थत य प्रबावकायी 
फनाउन अनसुन्धान तथा अतबमोजनसम्फन्धी आधायबतू तातरभ ददग्दशिन य वैदेख्शक तातरभभा भनोनमन गने 
भाऩदण्ड तमाय गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । जनशख्ि र्वकासको उद्देश्म काभकायफाहीफाये साभान्म 
जानकायी ददने, अनसुन्धानसम्फन्धी ऻान, सीऩ तथा ऺभताको सदुृढीकयण य सहजीकयण गने, भ्रद्शाचायजन्म 
कामिको अनसुन्धानभा र्वदेशी अनबुव आदानप्रदान गने तथा अतबमोजन य तहर्ककात गने जस्ता र्वषमभा तनयन्तय 
तातरभ प्रदान गयी र्वशेष ऻान, सीऩ य ऺभतामिु तथा नैततकवान जनशख्िको उत्ऩादन य ऩरयचारन गने यहेको 
छ । त्मस्तै, कभिचायीराई गैयभौदरक उऩामहरूभापि त सॊगठनतबर र्टकाई अऩेख्ऺत प्रततपर प्राद्ऱ गने उद्देश्मरे 
सफैको ऩहुॉच ऩगु्ने गयी सवायी साधनको प्रफन्ध गने, सयसपाइराई व्मवख्स्थत गने, कामिवातावयणराई 
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कभिचायीभैरी फनाउन,े सफैको सूचना स्रोत साधनभा ऩहुॉच ऩगु्ने गयी प्रफन्ध तथा सन्ततुरत र्वतयण गने कामिभा 
जोड ददइएको छ । मसयी र्वतबन्न भाध्मभफाट कभिचायीहरूराई उत्प्ररेयत गयी उनीहरूको भनोफर उच्च याखेय 
आमोगफाट दामय हनुे भ्रद्शाचायजन्म भदु्दाहरूभा अतधकतभ सपरता प्राद्ऱ गयी आमोगप्रततको जनर्वद्वास फढाउने 
ध्मेम यहेको छ । आगाभी ददनभा आमोगरे कभिचायीहरूको वखृ्त्तर्वकास कामिक्रभ तजुिभा गयी कभिचायी 
व्मवस्थाऩन य र्वकास सम्फन्धभा देहामको कामिददशा अवरम्फन गनेछ :- 

 स्वच्छ, तनबॉक, तटस्थ य सदाचायमिु कभिचायीहरूराई आमोगभा ल्माई काभभा रगाउन आवश्मक 
देख्खएको हुॉदा सम्फख्न्धत तनकामसॉग सभन्वम गयी आमोगभा त्मस्ता कभिचायी ल्माउन ऩहर गने, 

 आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको मोग्मता, ऺभता य अनबुवका आधायभा उनीहरूराई अनसुन्धान तथा 
तहर्ककातका कामिभा रगाउन आवश्मक देख्खएको हुॉदा उऩमिु व्मख्ि उऩमिु स्थानभा खटाई काभ 
रगाउन,े 

 अनसुन्धानभा सॊरग्न कभिचायीको सयुऺा तथा अनसुन्धान प्रबावकारयताका रातग गहन, जर्टर य ठूरा 
प्रकृततका वा अदारतभा भदु्दा जाने प्रकृततका उजयुीको अनसुन्धान साभूर्हक टोरीभापि त गने व्मवस्था 
तभराउन,े 

 आमोगभा कभिचायीराई र्टकाइयाख्न भौदरक य गैयभौदरक प्रोत्साहनको व्मवस्था गनुिका साथै कभिचायीको 
मोगदान य सदाचारयताको कदय गदै उच्च कामिसम्ऩादन स्तय य उच्च सदाचाय बएका कभिचायीहरूराई 
ऩयुस्कृत गने तथा ऺभता र्वकास रगामतका अवसयहरूभा सफैको ऩहुॉच हनुे ऩर्द्तत अवरम्फन गने, 

 आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको ऻान, सीऩ तथा ऺभता र्वकासका रातग आवश्मक ऩने र्वर्वध प्रकायका 
तातरभ कामिक्रभहरू (अतबभखुीकयण, अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू तथा र्वख्शद्शीकृत र्वषमगत तातरभ, सीऩ 
र्वकास तातरभ) को व्मवस्था गने, 

 भ्रद्शाचाय र्वयोधी सॊस्थाहरूसॉग सम्फन्ध स्थाऩना, र्वस्ताय य प्रवर्द्िन गयी सशुासन, सदाचाय, र्वत्तीम अऩयाध, 
साइफय अऩयाध, तनभािण कामि  रगामतका र्वर्वध र्वषमका वैदेख्शक तातरभ, गोद्षी, अध्ममन, अवरोकन 
भ्रभण आददभा कभिचायीहरूराई सहबागी गयाएय आवश्मकता फभोख्जभको ऻान, सीऩ, अनबुव हातसर गने 
वातावयण फनाउने । 

 ७.४.५ कामिशैरीगत सधुायसम्फन्धी कामिददशा : 
 कुनै ऩतन सॊस्थाका रातग कामिशैरीगत सधुाय सफैबन्दा कदठन तय सफैबन्दा भहत्वऩूणि ऩऺ हो । बौततक, 

प्रार्वतधक, कामिर्वतध वा ऺभता अतबवरृ्र्द्का कामिक्रभहरूको सञ्चारन गनुिबन्दा प्रवखृ्त्त य कामिशैरीभा सधुाय 
गयी सदाचायराई जीवनशैरीका रूऩभा अवरम्फन गने कामि फढी कदठन छ। आमोगको सॊवैधातनक गरयभा य 
गरुुत्तय ख्जम्भेवायीराई भध्मनजय गयी स्वच्छ, स्वतन्र य तनष्ऩऺ रूऩभा कामिसम्ऩादन गनिका रातग 
कामिशैरीगत सधुाय भहत्वऩूणि बएको हुॉदा आमोगरे आगाभी ददनभा देहामफभोख्जभ कामिशैरीगत सधुायको 
कामिददशा अवरम्फन गनेछ :- 
 अनसुन्धानऩूवि नै प्रचाय प्रसाय गने प्रवखृ्त्तको अन्त्म गयी अनसुन्धानको गोऩतनमता कामभ याख्न,े 
 ऩूवािग्रह य प्रततशोधफाट तनदेख्शत नबई तथ्म, प्रभाणका आधायभा र्वतध य ऩर्द्ततसम्भत ढङ्गरे अनसुन्धान 

गने, 
 दफाफ य प्रबावफाट भिु अनसुन्धान य अतबमोजन कामि अगातड फढाइने, 
 आमोगको आन्तरयक सदुृढीकयण भापि त प्रबावभिु अनसुन्धान गने । 

 ७.४.६ र्वर्वध र्वषमसम्फन्धी कामिददशा : 
भ्रद्शाचायको प्रबावकायी तनमन्रणका रातग उख्ल्रख्खत कामिददशाका साथसाथै देहामका र्वषमभा जोड ददई 
कामिप्रणारी सदुृढीकयण गने सोच आमोगरे तरएको छ।  
 भ्रद्शाचाय तनगयानी प्रणारी (Corruption Watch System) को स्थाऩना य र्वकास, 
 भ्रद्शाचाय गयेको अरूरे थाहा ऩाए कायफाही हनुे नबई भ्रद्शाचाय गयेभा कायफाही हनैुऩने ऩर्द्ततको र्वकास 

(System for Punishment on Corruption rather than Punishment on Exposure of  Corruption),  
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 र्वकास तनभािणको काभभा गणुस्तयहीन य सभमभा काभ सम्ऩन् न नगयेको ऩाइएभा कडा कायफाही गने 
प्रर्क्रमाको अवरम्फन (Strong Action against Corruption) गयी कामिमोजना सर्हतको कामािन्वमनभा 
जोड, 

 उजयुीको वास्तर्वक एवॊ गहन अनसुन्धान (In-depth Investigation) गयी भ्रष् टाचाय बएको ऩाइएभा भदु्दा 
दामय गरयने, भ्रष् टाचाय गयेको नऩाइएभा ताभेरीभा यात ने स्ऩष् ट ऩर्द्तत (Predictable System)  को 
र्वकास, 

 उजयुी ऩर्छ्याउने ऩर्द्तत (Complain Tracking System) को स्थाऩना। 

सदाचाय य सशुासन प्रवर्द्िनभा सहमोग ऩरु् माउने आमोगको गन्तव्म हातसर गनिभा सही ददशाफोध य ऩथप्रदशिन गने 
अऩेऺासर्हत तनधाियण गरयएको आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशाको इभान्दारयताका साथ प्रबावकायी 
कामािन्वमन गनि आमोग प्रततफर्द् यहेको छ । 
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सॊवैधातनक तनकामरे आपूरे गयेको काभकायफाहीको वार्षिक प्रततवेदन सम्भाननीम याद्सऩततसभऺ ऩेस गनुिऩने सॊर्वधानको 
धाया २९४ भा गरयएको व्मवस्थाअनरुूऩ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे हयेक आतथिक वषिभा सम्ऩादन गयेका 
काभकायफाहीहरूको वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयी सम्भाननीम याद्सऩततसभऺ ऩेस गदै आएको छ। नेऩारको सॊर्वधान 
अनसुाय भ्रद्शाचायजन्म कामिउऩयको अनसुन्धान य अतबमोजन नै आमोगको सफैबन्दा भहत्वऩूणि कामिका रूऩभा यहेको छ। 
साथै, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ अनसुाय र्वद्यभान ऐन, तनमभ, तनणिम, आदेश, कायफाही वा 
प्रचरनभा ररु्ट बए सधुाय वा आवश्मक कायफाहीका रातग रेखी ऩठाउने, भ्रद्शाचाय योकथाभ गने उद्देश्मरे प्रवर्द्िनात्भक 
य तनयोधात्भक कामिहरू गने य भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनि स्थार्ऩत यार्द्सम एवॊ अन्तयािर्द्सम सॊस्थाहरूसॉग आऩसी सहमोग य 
सभन्वम गने रगामतका कामिहरू आमोगको कामिख्जम्भेवायीतबर ऩदिछन ् । आतथिक वषि २०७४/७५ भा भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणका रातग आमोगफाट बए गयेका अनसुन्धान, अतबमोजन य ऩनुयावेदनसम्फन्धी कामिहरू, तनयोधात्भक 
प्रवर्द्िनात्भक एवभ ् सभन्वम य सहकामि प्रवर्द्िनसम्फन्धी कामिहरूको वार्षिक प्रततवेदनभा प्रस्ततु र्ववयण भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणभा आमोगको र्क्रमाशीरताको द्योतक हो। प्रततवेदनभा भ्रद्शाचायजन्म कामिसम्फन्धी तथ्माॊक य प्रवखृ्त्तहरूको 
र्वद्ऴषेण गयी भ्रद्शाचाय तनमन्रण, सदाचाय य सशुासन अतबवरृ्र्द्का रातग बर्वष्मभा आमोगरे अवरम्फन गनुिऩने कामिददशा 
य नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरूफाट गरयनऩुने सधुायात्भक उऩामहरू सभेत प्रस्ततु गरयएको छ, जसफाट आगाभी 
ददनभा भ्रद्शाचाय तनमन्रणका प्रमास अझै प्रबावकायी हनुे र्वद्वास आमोगरे तरएको छ ।  
आमोगफाट सम्ऩादन गरयने हयेक काभकायफाहीहरूराई नीतत य ऩर्द्ततफाट तनदेख्शत बई साभूर्हक कामिबावना तथा 
सहबातगताभूरक व्मवस्थाऩन भापि त सम्ऩादन गने कुयाभा आमोगरे जोड ददएको छ । कामिसम्ऩादनका तसरतसराभा 
तटस्थता य प्रततफर्द्ताफीचको द्रन्द्रको कुशर व्मवस्थाऩन गदै कुनै व्मख्ि वा सॊस्थाप्रतत आग्रह ऩूवािग्रह नयाखी 
अवैमख्िक ढॊगफाट कामिसम्ऩादन गने दृढता आमोगरे तरएको छ । भरुकु य जनताप्रतत इभान्दाय यही सॊर्वधान तथा 
कानूनरे समु्ऩेको ख्जम्भेवायी कुशरताऩूविक सम्ऩादन गनि आमोग कृतसॊकख्ल्ऩत यहेको छ । आमोगका 
काभकायफाहीहरूराई स्वतन्र, तनष्ऩऺ य प्रबावकायीरूऩभा सम्ऩादन गनिका रातग प्रततवेदन अवतधभा आमोगफाट 
भहत्वऩूणि नीतत, कामिर्वतध, आचायसॊर्हता य तनदेख्शकाहरूको तनभािण गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ, जसफाट आगाभी 
ददनभा आमोगका काभकायफाहीहरू अझै प्रबावकायी हनुे अऩेऺा आमोगरे गयेको छ । 

आमोगको भूर कामिख्जम्भेवायीका रूऩभा यहेको भ्रद्शाचायजन्म कामिको अनसुन्धानराई तथ्म य प्रभाणभा आधारयत 
र्वतधसम्भत ऩर्द्ततका रूऩभा र्वकास गनिका रातग आवश्मक नीततगत तथा कानूनी सधुाय, प्रर्वतधगत ऩूवािधायको र्वकास 
य सदुृढीकयण, कभिचायीको ऺभता अतबवरृ्र्द् एवॊ कामिशैरी य भनोवखृ्त्त सधुायभा आमोगरे जोड ददएको छ ।  ददनानदुदन 
भ्रष् टाचायका नमाॉ नमाॉ प्रवखृ्त्त य आमाभहरूको र्वकास बइयहेको सन्दबिभा त्मस्ता प्रवखृ्त्तहरूको कुशर अनसुन्धान गयी 
कानूनको दामयाभा ल्माउनका रातग कभिचायीहरूको ऺभता य भनोवर अतबवरृ्र्द् गने ददशाभा आमोग अग्रसय यहेको छ। 
मसका रातग स्वदेशी तथा र्वदेशी तातरभभा सहबागी गयाई असर अभ्मासहरूको आन्तरयकीकयणभा सभेत आमोगरे जोड 
ददएको छ । मस तसरतसराभा आमोगका काभकायफाहीहरूराई अनऩेख्ऺत दफाफ य प्रबावफाट भिु याखी अनसुन्धान य 
अतबमोजन कामि अगातड फढाउन ेदृढता आमोगरे तरएको छ ।  

सॊवैधातनक तनकामको गरयभाराई ध्मानभा याखी स्वतन्र य तनष्ऩऺ कामिसम्ऩादन नै आमोगको अबीद्श हो । आमोगको 
मस प्रमासभा सम्ऩूणि सयोकायवाराको सहमोग य सदबाव जरुयी यहेको छ। सफै सयोकायवाराको सहमोग य सहकामिभा 
भारै भ्रद्शाचायभातथ तनभिभ प्रहाय गयी सशुासन य सभरृ्र्द् हातसर गने ददशातपि  अग्रसय हनु सर्कन्छ । सशुासनसम्फन्धी 
याज्मका नीतत य प्राथतभकताको कामािन्वमनभा कृतसॊकख्ल्ऩत यहॉदै आमोग सशुासन य सदाचायराई नीतत य कानून एवभ ्
फोरी य वचनभा भार नबई कामिव्मवहाय य जीवनशैरीभा रूऩान्तयण गयी सदाचायमिु सॊस्कृततको र्वकास गनिका रातग 
सफै सयोकायवारा तनकाम, प्रफरु्द् वगि, सञ्चाय जगत य जनसभदुामभा अर्ऩर गदिछ । 
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अख्तियार दरुुऩयोग अनसुन्धान आयोगको 
संगठन संरचना  

  
  

 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

प्रहरी महाशाखा 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
५ 
 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
१ 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
२ 
 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
३ 
 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
४ 
 

प्राविधधक ऩरीऺण िथा 
मूलयांकन महाशाखा 

सम्ऩख्ि अनसुन्धान िथा 
मूलयांकन महाशाखा 

सूचना संकऱन िथा 
विश्लषेण इकाई 

मदु्दा ऩनुरािेदन िथा 
फहस ऩैरिी महाशाखा 

ऐन धनयम ऩरामशश िथा धनणशय 
कायाशन्िन महाशाखा 

सख्चि 

धडख्िटऱ परेख्न्सक 
शाखा 

मानि संसाधन शाखा आन्िररक व्यिस्थाऩन 
शाखा 

नीधि योिना शाखा 

मानि संसाधन िथा 
व्यिस्थाऩन महाशाखा 

आर्थिक प्रशासन 

शाखा 

नीधि, योिना िथा अन्िराशविय सम्फन्ध 
महाशाखा 

सूचना प्रविधध शाखा 

आयकु्त आयकु्त 

प्रमखु आयकु्त 

आयकु्त आयकु्त 

आयोगको कायाशऱय  १. इटहरी, २. फर्दशिास, ३. 
हेटौडा, ४. ऩोखरा, ५. सखेुि, ६. फटुिऱ, ७. कञ्चनऩरु 

र ८. फटुिऱको सम्ऩकश  कायाशऱय, नेऩाऱगञ्ज 

अनसूुची-१ 

Admin
Typewritten text
i



प्रश
ास
न

न्य
ाय

प्रश
ास
न

न्य
ाय

प्रश
ास
न

न्य
ाय

प्रश
ास
न

न्य
ाय

अध
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अध
िकृ

त 
स्त

र

सह
ाय
क
 स्
तर
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1 5 5 20 9 37 12 1 14 27 48 2 6 45 2 131 103 1 1 ४ 10 1 20 2 21 2 17 25 62 2 39 129 93 170 325 495

मातहत 
कायााऱय

0 7 0 8 7 35 8 0 7 42 36 8 0 39 0 114 83 0 0 0 7 0 15 0 21 7 15 29 52 8 22 132 70 136 285 421
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अनुसूची- २

ii

अचततयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगको स्वीकृत दरबन्दी
सच
िव

 र
ा.प

. व
वचश

ष्ट 
श्रण

ी

अप्राववधिकतर्ा प्राववधिकतर्ा अप्राववधिकतर्ा प्राववधिकतर्ा

जम्मा
(क)

प्रहरीतर्ा

सहसचिव 
वा सो सरह

उपसचिव 
वा सो सरह

शाखा 
अधिकृत वा 
सो सरह

सह
सच
िव

 व
ा स

ो स
रह



आ.व. 2074।75 साऱको फजेट व्यवस्था

ननकासा खर्च ननकासा मध्ये ननकासा नगररएको दवैु

1 क. फ.शी.नॊ. 2060013 (नेऩाऱ सरकार) 8186000.00 7593118.00 7593118.00 0.00 592882.00 592882.00
ख. फ.शी.नॊ. 2060113 (नेऩाऱ सरकार) 714639000.00 534133321.91 534133321.91 0.00 180505678.09 180505678.09
ग. फ.शी.नॊ. 2061013 (नेऩाऱ सरकार) 139885000.00 81094788.42 81094788.42 0.00 58790211.58 58790211.58
घ. अथच फजेट (नेऩाऱ सरकार) 0.00 11711555.13 11711555.13 0.00 0.00 0.00
र्ाऱ ुफजेट जम्मा 862710000.00 634532783.46 634532783.46 0.00 228177216.54 228177216.54
2. ऩुॉजीगत खर्च फ.शी.नॊ. 2061014 (नेऩाऱ सरकार) 309998000.00 221775968.57 221775968.57 0.00 88222031.43 88222031.43
ऩुॉजीगत फजेट जम्मा 309998000.00 221775968.57 221775968.57 0.00 88222031.43 88222031.43
3. ऩुॉजीगत र र्ाऱ ुखर्चसमेत जम्मा 1172708000.00 856308752.03 856308752.03 0.00 316399247.97 316399247.97
1. राजस्वतपच

6803500.50

जम्मा राजस्व 6803500.50
आ.व. 2074।75 को धरौटी तपच

1. केन्द्रतपच  तथा अन्द्तरगतका 10 कायाचऱयहरुको धरौटी

   आ.व. 2074।75 का ऱागी जजम्मेवारी सरेको धरौटी 52538514.72
   2074 श्रावणदेजख 2075 आषाढ मसान्द्तसम्मको जम्मा धरौटी 13639788.49
   2074 श्रावणदेजख 2075 आषाढ मसान्द्तसम्मको फपताच धरौटी 9961723.93
 2075 आषाढ मसान्द्तसम्मको फाॉकी धरौटी 56216579.28

1.1 केन्द्रीय कायाचऱयतपच  प्रशासननक दस्तरु, न्द्याफयक दस्तरु, दण्ड जररवाना र जपत, प्रशासननक दण्ड जररवाना जपत, सरकारी सामान नफक्रीको आय समेत गरी 
जम्मा रु.

अजततयार दरुुऩयोग अनसुन्द्धान आयोग
टॊगाऱ, काठमाडौं

वाफषचक फवननयोजन (थऩ समेत) फजेट

खर्च फाॉकी

अनसूुर्ी -3 

iii
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     अनसूुची- ४ (क) 

आर्थिक वषि २०७४/७५ भा आमोग य भातहत कामािरमहरूभा ऩयेका कुर उजयुीहरूभध्मे ववस्ततृ अनसुन्धानका रार्ग 
अनसुन्धान अर्धकृत तोवकएको, कायफाहीका रार्ग रेखी ऩठाएको, प्रायम्भबक अनसुन्धानफाट ताभेरी बएको य आगाभी 
आर्थिक वषिभा म्जभभेवायी सयेको भहाशाखा एवॊ र्नकामगत वववयण : 
 

भहाशाखा भन्रारम/र्नकाम 

जभभा 
उजयुी 
(सॊख्मा) 

जभभा 
पर्छ्यौट    
(सॊख्मा) 

पर्छ्यौटभध्मे 

 
आगाभी 
वषिभा 
म्जभभेवा

यी 
सयेको 
(सॊख्मा) 

ववस्ततृ 
अनसु
न्धानभा  
गएको 
(सॊख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धान
फाट र्सधे 
ताभेरी 
(सॊख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धा
नफाट 
सझुाव 
सवहत  
ताभेरी 
(सॊख्मा) 

ववववध 
कायफाही     
(सॊख्मा) 

अन्म 
उजयुी 
गार्बए
को 

१ 

गहृ  599 542 9 165 14 354 0 57 

अथि 459 338 10 121 6 200 1 121 

बौ.ऩ.ु तथा मातामात 352 295 21 88 23 161 2 57 

उजाि 195 160 6 61 3 90 0 35 

सचुना तथा सॊचाय 184 132 3 65 7 57 0 52 

भहाशाखा नॊ. १ को जभभा 1789 1467 49 500 53 862 3 322 

२ 

बरु्भसधुाय 899 512 48 195 0 265 4 387 

कृवष ववकास  175 111 4 38 0 69 0 64 

ववऻान तथा प्रववर्ध 8 8 0 2 0 6 0 0 

साभान्म प्रशासन 26 26 0 15 0 11 0 0 

कानून 33 32 0 15 0 17 0 1 

यऺा 14 14 0 2 0 12 0 0 

ऩश ुऩॊम्ऺ 68 46 0 18 0 28 0 22 

भहाशाखा नॊ. २ को जभभा 1223 749 52 285 0 408 4 474 

३ 

सॊस्कृर्त, ऩमिटन तथा 
नागरयक उड्डमन 

270 223 6 85 20 
 

77 

 

35 47 

भवहरा, फारफार्रका तथा 
सभाजकल्माण 

173 152 3 42 4 
 

79 
 

24 21 

उद्योग 175 156 8 43 2 80 23 19 

सहकायी तथा गरयवी 
र्नवायण 

66 59 1 10 0 
 

46 
 
2 7 

वन तथा बसूॊयऺण 
331 295 13 57 8 

 
186 

 
31 

36 

श्रभ तथा योजगाय 
126 105 4 33 5 

 
56 

 
7 

21 



 

 

v 

 

भहाशाखा भन्रारम/र्नकाम 

जभभा 
उजयुी 
(सॊख्मा) 

जभभा 
पर्छ्यौट    
(सॊख्मा) 

पर्छ्यौटभध्मे 

 
आगाभी 
वषिभा 
म्जभभेवा

यी 
सयेको 
(सॊख्मा) 

ववस्ततृ 
अनसु
न्धानभा  
गएको 
(सॊख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धान
फाट र्सधे 
ताभेरी 
(सॊख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धा
नफाट 
सझुाव 
सवहत  
ताभेरी 
(सॊख्मा) 

ववववध 
कायफाही     
(सॊख्मा) 

अन्म 
उजयुी 
गार्बए
को 

जनसॊख्मा तथा 
वातावायण 

26 15 1 8 0 
 
4 

2 
11 

नॊ. ३ को जभभा 1167 1005 36 278 39 
 

528 
 

124 162 

४ 

स्वास््म भन्रारम 
551 406 9 136 1 

 
221 

 
39 

145 

मवुा तथा खेरकुद 
67 45 2 14 0 

 
23 

 
6 

22 

खानेऩानी तथा सयसपाई 
165 119 2 43 2 

 
68 

 
4 

46 

वाम्णज्म 
27 24 0 13 0 

 
10 

 
1 

3 

आऩरु्ति 59 53 3 16 0 
 
    21 

 
13 

6 

प्रधानभन्री तथा 
भन्रीऩरयषदको का. 

75 53 6 18 1 
 

15 
 

13 22 

याष्ट्रम मोजना आमोग 
0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

0 

भहाशाखा नॊ. ४ को जभभा 944 700 22 240 4 
 

358 
 

76 244 

५ 

म्शऺा भन्रारम 
1492 1334 15 425 50 

 
798 

 
46 

 
158 

र्सॉचाई भन्रारम 
139 118 4 35 7 

 
66 

 
6 

21 

ऩययाष्ट्र भन्रारम 
24 24 1 11 2 

 
9 

 
1 

0 

शान्ती तथा ऩनु र्नभािण  
6 5 0 1 0 

 
4 

0 
1 

भहारेखा र्नमन्रकको 
कामािरम 

14 14 0 8 0 
 
6 

 
0 0 

रोकसेवा आमोग 
17 17 0 15 0 

 
2 

 
0 

0 

र्नवािचन आमोग 
14 13 0 11 0 

 
2 

 
0 

1 

यावष्ट्रम भानवअर्धकाय 
आ. 

2 2 0 1 0 
 
1 

 
0 0 

यावष्ट्रम भवहरा आमोग 
1 1 0 1 0 

 
0 

 
0 

0 
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भहाशाखा भन्रारम/र्नकाम 

जभभा 
उजयुी 
(सॊख्मा) 

जभभा 
पर्छ्यौट    
(सॊख्मा) 

पर्छ्यौटभध्मे 

 
आगाभी 
वषिभा 
म्जभभेवा

यी 
सयेको 
(सॊख्मा) 

ववस्ततृ 
अनसु
न्धानभा  
गएको 
(सॊख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धान
फाट र्सधे 
ताभेरी 
(सॊख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धा
नफाट 
सझुाव 
सवहत  
ताभेरी 
(सॊख्मा) 

ववववध 
कायफाही     
(सॊख्मा) 

अन्म 
उजयुी 
गार्बए
को 

भहारेखा ऩरयऺकको 
कामािरम 

2 2 0 0 0 
 
2 

 
0 0 

अदारत  1 1 0 0 0 1 0 0 

भहाशाखा नॊ. ५ को जभभा 1712 1531 20 508 59 
 

891 
 

53 181 

६ 

सघीम भार्भरा तथा स्था. 
ववकास 

1674 1354 26 439 4 
 

848 
 

37 320 

शहयी ववकास 
137 76 4 31 2 

 
34 

5 
61 

यावष्ट्रम ऩनुर्निभािण 
प्रार्धकयण 

27 27 0 4 0 
 

23 
0 

0 

नेऩार ट्रष्टको कामािरम 
2 1 0 0 0 

 
0 

 
1 

1 

याष्ट्रऩर्तको कामािरम 0 0 0 0 0 0 0 0 

उऩ-याष्ट्रऩर्त कामािरम 
0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

0 

भहान्मार्धकवक्ताको 
कामािरम 

1 0 0 0 0 
 
0 

 
0 1 

भहाशाखा नॊ. ६ को जभभा 1841 1458 30 474 6 
 

905 
 

43 383 

७ 

ववशेष अनसुन्धान 
भहाशाखा 

2259 1245 32 1096 0 
19 98 

1014 

ववशेष अनसुन्धान भहाशाखाको जभभा 2259 1245 32 1096 0 
 

19 
 

98 
1014 

८ 

शैम्ऺक प्रभाणऩर 
छानर्फन इकाई 

2077 538 110 393 0 
 

35 
 
0 1539 

९ इजाजत छानर्फन इकाई 1 1 0 1 0 0 0 0 

१० 

भातहत कामािरम 
(इटहयी+धनकुटा) 

1296 736 58 430 0 
 

248 
 
0 560 

११ 

भातहत कामािरम 
(हेटौडा+फर्दिवास) 1276 631 27 459 11 

 
40 

 
94 645 

१२ 

भातहत कामािरम 
(ऩोखया+फटुवर) 1590 920 33 514 90 

 
191 

 
92 670 
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भहाशाखा भन्रारम/र्नकाम 

जभभा 
उजयुी 
(सॊख्मा) 

जभभा 
पर्छ्यौट    
(सॊख्मा) 

पर्छ्यौटभध्मे 

 
आगाभी 
वषिभा 
म्जभभेवा

यी 
सयेको 
(सॊख्मा) 

ववस्ततृ 
अनसु
न्धानभा  
गएको 
(सॊख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धान
फाट र्सधे 
ताभेरी 
(सॊख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धा
नफाट 
सझुाव 
सवहत  
ताभेरी 
(सॊख्मा) 

ववववध 
कायफाही     
(सॊख्मा) 

अन्म 
उजयुी 
गार्बए
को 

१३ 

भातहत कामािरम 
(सखेुत+कोहरऩयु) 1352 1000 62 888 0 

 
50 

 
0 352 

१४ 

भातहत कामािरम 
(कॊ चनऩयु+ र्दऩामर) 961 419 15 392 0 

 
12 

 
0 419 

कुर जभभा 19488 12400 546 6458 262 
 

4547 
 

587 7088 

 



ix 

अनसूुची - ५ 

नेऩार याजऩत्र, खण्ड ६४, सॊख्मा ३४, बाग ४, मभमत २०७१।९।२८ य नेऩार याजऩत्र, खण्ड ६7, सॊख्मा 15, बाग ४, 

मभमत २०७4।3।२6 भा प्रकाशित सूचना अनसुाय अशख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको प्रत्मामोशजत अमधकाय प्रमोग 
गने शजलारा प्रिासन कामायरमूबाफा  आ.व.२०७4/७५ भा कायफाूी बएका उजयुीूबाको सॊख्मात्भक वववयणः- 

मस.नॊ. शजलारा 
जम्भा उजयुी 

सॊख्मा 
पर्छ्यौ  सॊख्मा  फाॉकी उजयुी पर्छ्यौ  प्रमतित 

( % ) 

१ ताप्रेजङु 2 0 2 0 

२ ऩाॉचथय 12 1 11 8.3 

३ सॊखवुासबा 2 0 2 0 

४ बोजऩयु 7 2 5 28.6 

५ सोरखुमु्फ ु 7 1 6 14.3 

६ ओखरढुङ्गा 2 0 2 0 

७ खो ाङ 12 2 10 16.7 

८ दोरखा  0 0 0 0 

९ याभेछाऩ 9 2 7 22.2 

10 भनाङ 0 0 0 0 

11 भसु्ताङ 0 0 0 0 

१2 गोखाय 9 6 3 66.7 

१3 रभजङु 7 4 3 57.1 

१4 अघायखाॉची 21 15 6 71.4 

१5 गलुाभी 2 0 2 0 

१6 ूमु्रा 8 8 0 100 

17 जमु्रा 15 12 3 80 

18 भगु ु 23 0 23 0 

19 डोलाऩा 1 0 1 0 

२0 कामरको  12 7 5 58.3 

२1 जाजयको  7 6 1 85.7 

२2 रुकुभ 13 3 10 23.1 

२3 योलाऩा 0 0 0 0 

२4 सलामान 7 6 1 85.7 

२5 प्मठुान 0 0 0 0 

२6 फैतडी 0 0 0 0 



x 

मस.नॊ. शजलारा 
जम्भा उजयुी 

सॊख्मा 
पर्छ्यौ  सॊख्मा  फाॉकी उजयुी पर्छ्यौ  प्रमतित  

( % ) 

27 फझाङ 0 0 0 0 

28 फाजयुा 5 5 0 100 

29 अछाभ 1 0 1 0 

30 दाच ुयरा  13 7 6 54 

जम्भा 197 87 110 44.2 
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अनसूुची -६ 

आ.व.२०७४/७५ भा प्रायम्भबक छानबफनफाट बएको कायफाहीको वववयण 

 

 अनसूुची -७ 

ववगत ५ वषषको कुर उजयुी पर्छ्यौटको प्रवमृ्ि 
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42% 

आ.व. ०७४/७५ भा प्रायम्भबक छानबफनफाट बएको कायफाही 

ववस्ततृ अनसुन्धान  बसधै ताभेरी  सझुावसवहत ताभेरी अन्म कायफाही 
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ववगत ५ वषषको कुर उजयुी य पर्छ्यौटको प्रवमृ्ि 

2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75
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अनसूुची -८ 

 

ववबबन्न आबथषक वषषहरूभा जभभा उजयुी  सॊख्मा य पर्छ्यौटको प्रवमृ्ि 
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        ववबबन्न आबथषक वषषहरूभा उजयुी दताष तथा पर्छ्यौटको प्रवमृ्ि कुर उजयुी 
कुर पर्छ्यौट 



xiii 

अनसूुची -९ 

आ.व. ०७४/७५ भा ववस्ततृ अनसुन्धान सभऩन्न बएका उजयुीहरूको भन्रारम/बनकामगत वववयण 

भन्रारम/बनकाम 

झठुा 
शैम्ऺक 
प्रभाणऩर 

सावषजबनक 
सभऩम्िको हाबन 

नोक्सानी 
रयसवत/घूस 

गैय कानूनी 
राब वा हाबन 
ऩरु् माएको 

गैय 
कानूनी 
सभऩम्ि 
आजषन 

याजस्व 
चहुावट 

ववववध जभभा 

प्रधानभन्री तथा 
भम्न्रऩरयषद्को 
कामाषरम 

0 0 1 0 ५ 0 २ ८ 

अथष 0 1 4 1 7 1 ३ १७ 

बौबतक ऩूवाषधाय 
तथा मातामात 

0 5 4 2 2 4 4 21 

सहयी ववकास 0 0 0 1 1 0 0 2 

उद्योग,वाम्णज्म 
तथा आऩूबतष 

0 0 ४ २ ४ 1 २ १३ 

ऊजाष जरश्रोत 
तथा बसॉचाइ 

1 6 11 ४ 7 ० 7 36 

कानून,न्माम 
तथा सॊसदीम 
भाबभरा 

0 0 2 0 2 0 0 4 

कृवष बबूभ 
व्मवस्था तथा 
सहकायी 

1 17 22 9 5 0 १८ ७२ 

खानेऩानी 2 2 0 1 1 0 2 8 

गहृ 14 0 14 1 10 0 9 48 

ऩययाष्ड 0 0 0 1 0 0 0 1 

भवहरा,फारफाबर
का तथा 
जेष्ठनागरयक  

1 0 0 0 0 0 0 1 



xiv 

भन्रारम/बनकाम 

झठुा 
शैम्ऺक 
प्रभाणऩर 

सावषजबनक 
सभऩम्िको हाबन 

नोक्सानी 
रयसवत/घूस 

गैय कानूनी 
राब वा हाबन 
ऩरु् माएको 

गैय 
कानूनी 
सभऩम्ि 
आजषन 

याजस्व 
चहुावट 

ववववध जभभा 

मवुा तथा 
खेरकुद 

1 1 0 1 0 0 1 4 

वन तथा 
वातावयण  

0 5 4 5 4 0 3 21 

म्शऺा तथा 
ववऻान तथा  
प्रववबध 

40 22 3 15 7 0 26 113 

श्रभ योजगाय 
तता साभाम्जक 
सयुऺा  

1 0 5 1 2 0 3 12 

सॊस्कृबत ऩमषटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन  

0 3 0 1 1 0 9 14 

सॊघीम भाबभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन  

4 20 17 6 ३ 1 20 ७१ 

 सॊचाय तथा 
सूचना प्रम्चबध  

0 1 0 1 0 0 0 2 

स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा  

7 3 6 ४ 6 0 १० 36 

जभभा 72 86 97 56 67 7 119 504 

 



xv 

           अनसूुची - १० 

आ.व.2074/75 भा आमोगफाट बनणषम बई ववशषे अदारतभा दामय बएका ववबबन्न प्रकृबतका भदु्दाहरूको 
सॊख्मा 

 

            अनसूुची- ११ 

आ.व. 2074/75 भा आमोगफाट बनणषम बएका ववबबन्न प्रकृबतका भदु्दाहरूभा भाॉग दाफी बरइएको बफगोको 
प्रबतशत 
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97 

13 5 3 

ववषमगत आधायभा भदु्दा दताषको सॊख्मा 
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गैयकाननुी राब वा हाबन  

गैयकाननुी सभऩम्ि आजषन  

घूस रयसवत  

सावषजबनक सभऩम्िको हाबन 
नोक्सानी  
याजश्व चहुावट 

ववववध  

30.22% 
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7.17% 3.36% 
गैयकाननुी राब वा हाबन 

गैयकाननुी सभऩम्ि  

घूस रयसवत  

याजश्व चहुावट 

सावषजबनक सभऩम्िको हाबन 
नोक्सानी  
बफबफध  



xvi 

अनसूुची -१२ 

ववशषे अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष्टाचायसभफन्धी भदु्दाहरूभा सपरताको प्रबतशत 

 
 

अनसूुची -1३ 

आ.व.२०७4/७५ भा ववस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाहीको वववयण 
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ववस्ततृ अनसुन्धानवाट बएको कायवाही  



xvii 

अनसूुची -१४ 

ववगत 5 वषषको नक्करी शैम्ऺक मोग्मता सभवन्धी भदु्दाको वववयण 

 

                                                    अनसूुची -1५ 
ववगत 5 वषषको घसु/रयसवतसभफन्धी  भदु्दाको वववयण     

 

 

८० 

९६ 

५२ 
४० 

६४ 
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२० 

४० 
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८० 
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१२० 

०७०/०७१ ०७१/०७२ ०७२/०७३ ०७३/०७४ ०७४/०७५ 
आबथषक फषष 

नक्करी शैम्ऺक मोग्मता सभफन्धी भदु्दा 

जभभा भदु्दा 
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४६ 
६४ 

९७ 
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५६ 

८५ 

१५४ 
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२० 

४० 

६० 

८० 

१०० 

१२० 

१४० 

१६० 

१८० 

०७०/०७१ ०७१/०७२ ०७२/०७३ ०७३/०७४ ०७४/०७५ 
आबथषक वषष 

घसु/रयसवत सभफन्धी भदु्दा 

जभभा सॊख्मा 
जभभा प्रबतवादी 



xviii 

 

अनसूुची -1६ 

आ.व. 2074/75 भा ववस्ततृ अनसुन्धानफाट ववबबन्न कायफाही बएका आमोगका बनणषमहरूको  

भन्रारम/बनकामगत वववयण 

भन्रारम/बनकाम भदु्दा दामय गने सझुाव रेखी ऩठाइएको ताभेरी भलु्तवी अन्म 

 

जभभा  

प्रधानभन्री तथा भम्न्रऩरयषद्को कामाषरम 1 0 1 6 0 ० ८ 

अथष 6 1 1 8 1 1 18 

बौबतक ऩूवाषधाय तथा मातामात 8 4 1 8 1 0 22 

सहयी ववकास 0 0 1 1 0 0 2 

उद्योग,वाम्णज्म तथा आऩूबतष 4 1 1 7 0 0 13 

उजाष जरश्रोत तथा बसचाॉई 14 1 4 15 2 0 36 

कानून,न्माम तथा सॊसदीम भाबभरा 2 0 0 2 0 0 4 

कृवष बबूभ व्मवस्था तथा सहकायी 27 11 17 17 2 4 78 

खानेऩानी 1 0 0 7 0 0 8 

गहृ 28 3 3 14 0 1 49 

ऩययाष्ड 0 0 0 1 0 0 1 

भवहरा,फारफाबरका तथा जेष्ठ नागरयक 1 0 0 0 0 0 1 

मवुा तथा खेरकुद 1 0 0 3 0 0 4 

वन तथा वातावयण 5 0 0 15 1 0 21 

म्शऺा तथा ववऻान प्रववबध 45 8 20 38 1 2 114 

श्रभ योजगाय तता साभाम्जक सयुऺा 6 1 0 6 0 0 13 

सॊस्कृबत ऩमषटन तथा नागरयक उड्यान 0 3 2 9 0 0 14 

सॊम्घम भाबभरा तथा साभान्म प्रशासन 31 9 3 2७ 2 0 7२ 

सॊचाय तथा सूचना प्रम्चबध 1 1 0 0 0 0 2 

स्वास््म तथा जनसॊख्मा 13 2 4 18 0 0 37 

अन्म 0 0 6 0 0 3 9 
जभभा 194 45 64 202 10 11 52६ 
 



xix 

                                                           अनसूुची- १७ 

 

प्रततफद्धता ऩत्र 

 

तभतत २०७४ चैत २२ गते प्रदेश नॊ. १ को वियाटनगयफाट सरुु बई तभतत २075 जेठ 14 गते प्रदेश नॊ. 7 को 
धनगढीभा सम्ऩन्न बएको सफै प्रदेशभा सञ्चातरत भ्रष्टाचाय तनमन्त्त्रण तथा सशुासन प्रिद्धधनभा स्थानीम तहको बतूभकासम्फन्त्धी 
अन्त्तवरध मा कामधरभभा सहबागी स्थानीम तहका प्रभखु, उऩप्रभखु य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतहरूफाट गरयएको ३५ फुॉदे 
प्रततफद्धताऩत्र । 

 

स्थानीम तहको शासन ऩद्धततभा जिापदेवहता, ऩायदर्शधता, कानूनको शासन य सहबातगता प्रिद्धधन गयी सशुासन य 
सदाचारयता कामभ गनध हाभी स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा कभधचायीहरू देहामफभोर्जभको प्रततफद्धता व्मक्त गदधछौं : 

१. नेऩारको स्ितन्त्त्रता, सािधबौतभकता, बौगोतरक अखण्डता, याविम एकता, स्िाधीनता य स्िातबभानको अऺुणभा 
प्रततकूर नहनुे गयी सदैि याि य जनताको फहृत्तय वहतराई ध्मानभा याखी आफ्नो ऩदीम र्जम्भेिायी ऩारना गरयनेछ 
। 

२. प्रत्मेक आतथधक िर्ध सभाप्त बएको तभततरे ६० ददनतबत्र आफ्नो य ऩरयिायको नाभभा यहेको सम्ऩर्त्त विियण 
स्थानीम तहभा ऩेस गरयनेछ । 

३. तनिाधर्चत ऩदातधकायी य कभधचायीको आचायसॊवहता फनाई रागू गरयनेछ । आफ्नो स्िाथध गाॉतसएको विर्मको तनणधम 
प्रवरमाभा सहबातगता हनुे छैन । 

४. कानूनफभोर्जभ ऩाउने ऩारयश्रतभक, सेिा सवुिधा िा बत्ताफाहेक अन्त्म कुनै साधन य स्रोत, नगद िा र्जन्त्सी कुनै 
प्रकायरे तरने िा दरुुऩमोग गरयने छैन । कानूनफभोर्जभ तरइएको सवुिधाको विियण िावर्धक रूऩभा सािधजतनक 
गरयनेछ । 

५. ऩूिध जानकायी तफना सेिा ददने कामधऺ ेत्र छोतडने छैन । विशेर् कायणफस सेिा ददने ऺेत्रभा उऩर्स्थत हनु नसक्ने 
अिस्था यहेभा कानूनरे तोकेको ऩदातधकायीराई जानकायी एिभ ् अर्ततमायी ददई सेिा प्रिाहको सतुनर्ितता  
गरयनेछ । 

६. स्थानीम तहफाट प्रदान हनुे सेिा प्रिाहराई गणुस्तयीम य प्रबािकायी फनाउन नागरयक फडाऩत्र कामाधन्त्िमनभा 
ल्माइनेछ । 

७. कानूनफभोजभ स्थानीम तहरे गनुधऩने तसपारयस तथा प्रभार्णत गने कामध सत्म तथ्मफभोर्जभ मथाथध य िस्तगुत 
आधायभा गरयनेछ । 

८. स्थानीम सेिा प्रिाहराई तछटो, छरयतो, प्रबािकायी य प्रवितधभैत्री फनाइनेछ । सेिाग्राहीको सहजताको रातग हेल्ऩ 
डेस्क, सूचना अतधकायी, प्रिक्ता य गनुासो सनुिुाइको व्मिस्था तभराइनेछ । 

९. जातत, धभध, तरङ्ग, िणध, सम्प्रदाम, याजनीततक आस्था िा अन्त्म कुनै आधायभा बेदबाि हनुे गयी िा कुनै साभार्जक 
ससुम्फन्त्धभा खरर ऩने गयी कुनै कामध गरयने छैन । 

१०. अतबरेख व्मिस्थाऩनराई चसु्त फनाइनेछ । कानूनद्वाया तनददधष्ट तथ्माॊक सभमभै सङ्करन गयी ऩार्श्धर्चत्र तथा 
स्रोतनक्साको अद्याितधक अतबरेखन गरयनेछ । 

११. प्रत्मेक िर्धको असाय १० गतेतबत्र िावर्धक फजेट तथा कामधरभ तमाय गयी असाय भसान्त्ततबत्र सबाफाट स्िीकृत 
गयी सािधजतनक गरयनेछ । 
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१२. आफ्नो कामध ऺेत्रभा सञ्चारन गनुधऩने विकास कामधरभहरू प्रचतरत कानूनफभोर्जभ मोजना, कामधरभ िा फजेट 
स्िीकृत गयेय भात्र कामाधन्त्िमन गरयनेछ । सो प्रवरमा विऩयीत कुनै विकास कामधरभको घोर्णा, स्िीकृतत िा 
सञ्चारन गरयने छैन । 

१३. सािधजतनक खचध गदाध स्िीकृत फजेट तथा कामधरभको अधीनभा यही तनमतभतता, तभतव्मवमता, प्रबािकारयता, 
कामधदऺता य और्चत्मसभेतको आधायभा गरयनेछ । भातसक तथा चौभातसक आम्दानी य खचधको विियण अितध 
सभाप्त बएको 15 ददनतबत्र सािधजतनक गरयनेछ । 

१४. िावर्धक मोजना तथा कामधरभभा अिण्डा वितनमोजन गयी बविष्मभा सबाफाट अनभुोदन हनुे गयी कुनै वकतसभको 
खचध गरयने छैन । ऐनभा व्मिस्था बएदेर्ख फाहेक कुनै ऩदातधकायीको तनणधमफाट िावर्धक फजेट िा मोजना 
ऩरयितधन गरयने छैन । 

१५. फजेट कामधरभ स्िीकृत नगयी कुनै वकतसभको दावमत्ि तसजधना हनुे गयी खचध गनध िा कोर्तफनाको दावमत्ि तसजधना 
गरयने छैन । िावर्धक फजेट य कामधरभभा व्मिस्था नगयी कुनै वकतसभको आतथधक सहामता, चन्त्दा िा ऩयुस्काय 
ददइने छैन । 

१६. स्थानीम तहको आम्दानी, खचध य विकास मोजनाको प्रगतत विियण भातसक य चौभातसक अितध सभाप्त बएको 
तभततरे 15 ददनतबत्र सािधजतनक गरयनेछ । 

१७. चौभातसक विबाजन अनसुाय खचध मोजना तमाय गयी ऩुॉजीगत खचधराई प्रबािकायी फनाइनेछ । आतथधक िर्धको 
अन्त्त्मततय खचध हुॉदा वित्तीम य तनभाधण कामधको गणुस्तयभा हनु सक्ने जोर्खभराई कभ गनध अर्न्त्तभ चौभातसक 
अितधभा खचध गने प्रिरृ्त्तराई तनरुत्सावहत गरयनेछ । 

१८. स्िीकृत िावर्धक फजेटको अधीनभा यही ऩुॉजीगत शीर्धकभा २५ प्रततशतबन्त्दा फढी यकभान्त्तय गरयने  
छैन । ऩुॉजीगत शीर्धकफाट चार ु शीर्धकभा फजेट यकभान्त्तय गरयने छैन य फजेट यकभान्त्तयसम्फन्त्धी प्रचतरत 
कानूनभा बएको व्मिस्था ऩूणध रूऩभा ऩारना गरयने छ । 

१९. वितबन्न सतभतत, उऩसतभतत िा कामधदर य उऩबोक्ता सतभतत गठन गदाध भवहरा, दतरत, अल्ऩसॊतमक रगामत 
सभदुामको उर्चत प्रतततनतधत्ि हनुे गयी व्मिस्था तभराइनेछ । 

२०. सबा एिभ ्कामधऩातरका फैठकको तनणधम ३ ददनतबत्र िेफसाइट, भखुऩत्र िा सूचना ऩाटीभापध त सािधजतनक गरयनेछ 
। सािधजतनक गयेऩिात भात्र तनणधम कामाधन्त्िमन गरयनेछ । 

२१. स्थानीम तहको सेिा प्रिाह य सञ्चातरत मोजना तथा कामधरभहरूको सम्फन्त्धभा प्रत्मेक चौभातसक अितध सम्ऩन्न 
बएको १५ ददनतबत्र सयोकायिाराहरूराई आभन्त्त्रण गयी सािधजतनक सनुिुाइ गरयनेछ । 

२२. सदाचाय य नैततक भूल्महरूको प्रिद्धधन तथा भ्रष्टाचाय तनमन्त्त्रणका रातग नैततक विर्म, नागरयक र्शऺा जस्ता 
साभार्जक सचेतनाभूरक अतबमान सञ्चारन गरयनेछ । 

२३. आमोजना य कामधरभहरूको आितधक रूऩभा सभीऺा य भूल्माॊकन गयी सोको प्रततिेदन विद्यतुीम य छाऩा 
भाध्मभफाट सािधजतनक गयी ऩ्ृठपऩोर्ण तरइनेछ । 

२४. स्थानीम स्तयको ब-ूउऩमोग नीतत तजुधभा गयी एकीकृत फस्ती विकासको कामधरभ रागू गरयनेछ । 

२५. आफ्नो स्िातभत्िभा यहेको िा हक हस्तान्त्तयण बई आएको सम्ऩूणध चर अचर तथा र्जन्त्सी सम्ऩर्त्तको अतबरेख 
अद्याितधक गयी सम्ऩर्त्तको सॊयऺण गरयनेछ । सािधजतनक सम्ऩर्त्तराई व्मर्क्तगत, ऩारयिारयक िा दरीम राबका 
रातग प्रमोग गरयने छैन । 

२६. आफ्नो ऺेत्रतबत्रको सािधजतनक तथा साभदुावमक सम्ऩर्त्त कानूनफभोर्जभ फाहेक फेचतफखन गनध िा अरू कुनै 
व्महोयारे हक हस्तान्त्तयण हनुे गयी तसपारयस गरयने छैन ।  

२७. आफ्नो अतधकाय ऺेत्रतबत्रका विर्मभा फनाएको ऐन, तनमभ, तनदेर्शका, कामधवितध य भाऩदण्ड स्थानीम याजऩत्रभा 
प्रकाशन नगयी रागू गरयने छैन । 
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२८. सबाफाट कानून नफनाई कुनै ऩतन वकतसभको कय रगाउन िा कयका दयहरूको तनधाधयण िा हेयपेय गने िा 
उठाइने छैन । स्थानीम कय, शलु्क, दस्तयु, जरयिाना रगामतका आन्त्तरयक याजस्िको प्रऺेऩण गयी आन्त्तरयक 
आम िवृद्ध गने कामधमोजना फनाई सॊकरनको भातसक तथा चौभातसक रक्ष्म हातसर गने प्रमत्न गरयनेछ । 

२९. सािधजतनक खरयद गदाध िा सािधजतनक तनभाधण कामध गदाध प्रचतरत कानूनी प्रवरमाफभोर्जभ रागत इर्स्टभेट स्िीकृत 
गयाएय भात्र खरयद िा तनभाधण प्रवरमा अर्घ फढाइने छ । कामध सम्ऩन्न बएऩिात कामध सम्ऩन्न प्रततिेदनका 
आधायभा भात्र यकभ बकु्तानी गरयनेछ । 

३०. आतथधक िर्ध सरुु हनुबुन्त्दा १५ ददन अगािै आफ्नो ऺेत्रतबत्रको तनभाधण साभग्री, ज्मारा, बाडा तथा भहसरुको 
स्थानीम न्त्मूनतभ दययेट तोवकने छ । 

३१. स्िीकृत दयफन्त्दीबन्त्दा फढी कभधचायी तनमकु्त गरयन ेछैन । सेिा सञ्चारनका रातग अस्थामी दयफन्त्दी तसजधना गरयन े
छैन । 

३२. नेऩार सयकायको स्िीकृतत फेगय िैदेर्शक सहामता तरने, सम्झौता गने िा सयकायी अतबरेखभा नयहने गयी कुनै 
वकतसभको िैदेर्शक सहामता स्िीकाय गरयने छैन । 

३३. नेऩार सयकायफाट स्िीकृत तनमभािरी िा कामधवितधको आधायभा भ्रभण स्िीकृत बएऩतछ भात्र िैदेर्शक भ्रभण 
गरयनेछ । 

३४. भहारेखा ऩयीऺकफाट प्राप्त अर्न्त्तभ रेखाऩयीऺण प्रततिेदन प्राप्त बएको १५ ददनतबत्र प्रततिेदनका भतुम अॊशहरू 
आफ्नो िेफसाइटभापध त प्रकाशन गरयने छ ।  

३५. कुनै ऩतन कामधरभ िा सभायोहभा भादक ऩदाथध तथा सतुीजन्त्म ऩदाथधको प्रमोग गरयने छैन । 

 



1 गहृ मन्त्राऱय 130 593 81 674 804 96 507 101 608 704 16 279 17 86 303 3 704 34 66 0 100 87.6
2 स ॉचाई 76 204 24 228 304 41 145 31 176 217 6 102 8 60 26 15 217 35 52 0 87 71.4
3 उजाा 96 221 27 248 344 53 161 31 192 245 13 117 5 33 72 5 245 43 56 0 99 71.2
4 ऩरराष्ट्र 8 14 2 16 24 8 14 2 16 24 1 11 2 5 4 1 24 0 0 0 0 100.0
5  ूचना तथा  ॊचार 52 136 17 153 205 38 95 14 109 147 3 78 7 6 52 1 147 14 44 0 58 71.7
6 रक्षा 0 11 3 14 14 0 11 3 14 14 0 2 0 4 8 0 14 0 0 0 0 100.0
7 अथा 116 343 45 388 504 52 276 46 322 374 14 143 6 21 189 1 374 64 66 0 130 74.2
8 भौसतक ऩूर्ााधार तथा यातायात 126 389 35 424 550 79 278 50 328 407 26 169 26 88 96 2 407 47 96 0 143 74.0
9  हकारर तथा गररवर् सनर्ारण 26 80 12 92 118 16 70 12 82 98 4 33 0 3 56 2 98 10 9 1 20 83.1

10 महाऱेखा सनयन्त्रकको कायााऱय 0 13 1 14 14 0 13 1 14 14 0 8 0 0 6 0 14 0 0 0 0 100.0
11 प्रधान मन्त्न्त्र तथा म.ऩ. कायााऱय 30 42 3 45 75 14 36 3 39 53 6 18 1 7 8 13 53 16 6 0 22 70.7
12 र्न तथा भू  ॊरक्षण 207 611 56 667 874 116 409 86 495 611 29 308 10 78 151 35 611 89 171 3 263 69.9
13 कृवि वर्काश 67 201 19 220 287 36 126 12 138 174 8 85 0 24 52 5 174 31 82 0 113 60.6
14 ऩ ु ऩॊन्त्क्ष 14 79 2 81 95 8 56 3 59 67 1 31 0 12 21 2 67 6 22 0 28 70.5
15 जन ॊख्या तथा र्ातार्रण 1 6 1 7 8 1 6 1 7 8 0 2 0 2 4 0 8 0 0 0 0 100.0
16 भूसम  ुधार तथा व्यर्स्था 446 733 83 816 1262 147 486 100 586 733 73 360 5 98 191 6 733 299 229 1 529 58.1
17 राष्ट्रऩसतको कायााऱय  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
18 उऩ राष्ट्रऩसतको कायााऱय  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
19  ामान्त्य प्रशा न 2 23 1 24 26 2 23 1 24 26 0 15 0 5 6 0 26 0 0 0 0 100.0
20 महहऱा र्ाऱर्ासऱका 32 133 22 155 187 19 117 27 144 163 3 53 4 4 75 24 163 13 11 0 24 87.2
21  स्कृसत ऩयाटन तथा नागररक उड्यान 103 178 33 211 314 77 134 41 175 252 10 106 20 14 65 37 252 26 35 1 62 80.3
22  ॊसघय मासमऱा तथा स्थासनय वर्काश 945 2184 382 2566 3511 366 1465 450 1915 2281 81 1128 32 453 507 80 2281 698 532 0 1230 65.0
23 कानून न्त्याय तथा   ॊवर्धान  भा 0 32 5 37 37 0 30 6 36 36 0 17 0 9 10 0 36 0 0 1 1 97.3
24 ऱोक  ेर्ा आयोग 1 16 1 17 18 1 16 1 17 18 0 16 0 1 1 0 18 0 0 0 0 100.0
25 सनर्ााचन आयोग 1 14 2 16 17 1 12 3 15 16 0 14 0 1 1 0 16 0 1 0 1 94.1
26 महाऱेखा ऩररक्षकको  कायााऱय 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 100.0
27 रावष्ट्रय मानर् असधकार आयोग   0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 100.0
28 रावष्ट्रय योजना आयोग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
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आ.व. २०७४/०७५ अन्ख्िमाय दरुुऩमोग अनसुधधान आमोग पायाभ नॊ. १
प्रायन्म्बक अनसुधधान बइयहेका उजयुीहरुको र्ववयण वार्षिक प्रगति

29 श्रम तथा रोजगार 26 102 7 109 135 18 81 10 91 109 4 35 5 11 47 7 109 8 17 1 26 80.7
30 स्र्ास््य 225 577 49 626 851 90 452 62 514 604 17 287 6 79 168 47 604 135 112 0 247 71.0
31 शान्त्न्त्त तथा ऩूनर सनमााण 5 6 0 6 11 1 6 0 6 7 1 2 0 0 4 0 7 4 0 0 4 63.6
32  उद्योय 37 177 17 194 231 23 148 23 171 194 11 68 3 20 63 29 194 14 22 1 37 84.0
33 र्ान्त्णज्य तथा आऩूसता 15 73 6 79 94 13 63 7 70 83 4 31 1 6 27 14 83 2 9 0 11 88.3
34 सशक्षा 1164 2162 244 2406 3570 572 1621 306 1927 2499 57 1231 95 302 674 140 2499 592 479 0 1071 70.0
35 यूर्ा तथा खेऱकुद 41 38 12 50 91 23 21 13 34 57 6 21 0 5 19 6 57 18 16 0 34 62.6
36 नेऩाऱ ट्रष्टको कायााऱय 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 50.0
37 इजाजत छानवर्न 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100.0
38  ार्ाजसनक खररद अनुगमन कायााऱय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
39 शैन्त्क्षक प्रमाण ऩर 1708 361 8 369 2077 344 160 34 194 538 110 393 0 3 32 0 538 1364 175 0 1539 25.9
40 स्रोत न खऱेुको  म्ऩसत 1834 378 47 425 2259 944 182 119 301 1245 32 1096 0 4 15 98 1245 890 124 0 1014 55.1
41 खानेऩासन मन्त्राऱय 63 161 16 177 240 32 118 19 137 169 3 83 3 27 49 4 169 31 40 0 71 70.4
42 अन्त्य 27 26 4 30 57 18 18 6 24 42 1 26 4 1 8 2 42 9 6 0 15 73.7
43 रावष्ट्रय ऩूनसनामााण प्रासधकरण 0 22 5 27 27 0 22 5 27 27 0 4 0 2 21 0 27 0 0 0 0 100.0
44 महा न्त्यायसधर्क्ताको कायााऱय 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0
45 रावष्ट्रय महहऱा आयोग 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100.0
45 शहरी वर्का  94 133 17 150 244 40 73 24 97 137 6 83 2 11 28 7 137 80 27 0 107 56.1

7719 10480 1289 11769 19488 3290 7457 1653 9110 12400 546 6458 262 1485 3062 587 12400 4574 2505 9 7088 63.6
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