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प्रतिवेदनको साराांश 

 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार तनयन्रणको उद्दशे्यले स्थापपि एक स्विन्र सांवैधातनक 
तनकाय हो । नेपालको अन्िररम सांपवधान, २०६३ को भाग ११ मा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको गठन िथा काम, कितव्य र अतधकारको व्यवस्था गररएको छ । उक्त सांवैधातनक व्यवस्था 
बमोख्िम आयोगलाई भ्रष्टाचारिन्य कसरु र अनखु्चि कायत तनयन्रणको ख्िम्मेवारी सखु्म्पएको छ । 
तनधातररि ख्िम्मेवारी तनवातहको क्रममा आयोगले तनरोधात्मक, प्रवर्द्तनात्मक र दण्डात्मक रणनीतिहरू 
अवलम्बन गदै आएको छ । भ्रष्टाचारिन्य कसरु र अनखु्चि कायत तनयन्रणका लातग आयोगले मूलिः 
नेपालको सांपवधान, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार तनवारण ऐन, अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग तनयमावली लगायि सम्बर्द् काननुको पररतधतभर रही ख्िम्मेवारी तनवातह गदै आएको  

छ । यसका अतिररक्त अनसुन्धान, िहपककाि र अतभयोिन कायतलाई वैज्ञातनक, वस्िगुि र नतििामखुी 
बनाउन पवतभन्न प्रयासहरू भएका छन ्।  

नेपालको अन्िररम सांपवधान, २०६३ को धारा १२१ को उपधारा (३) अनसुार आयोगले वर्तभरर गरेका 
काम कारबाहीहरू समेटी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष वापर्तक प्रतिवेदन पेश गनुतपने व्यवस्था छ । उक्त 
प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्रीमाफतत ि सांसद समक्ष प्रस्ििु गने र व्यवस्थापपका सांसदमा छलफतल हनु े प्रावधान  

छ । उक्त व्यवस्था बमोख्िम सांवैधातनक तनकायको रूपमा स्थापपि आयोगले आतथतक वर्त २०७१/७२ 
मा भ्रष्टाचार तनयन्रणको ददशामा तनवातह गरेका कायतहरू समेटी पच्चीसौं वापर्तक प्रतिवेदनमा उल्लेख 
गररएको र उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गररएका पवर्यहरूको सांके्षप यस कायतकारी साराांशमा प्रस्ििु 
गररएको छ । 

भ्रष्टाचार तनयन्रण र सशुासन प्रवर्द्तनको ददशामा तनरोधात्मक, प्रवर्द्तनात्मक र दण्डात्मक रणनीति अन्िगति 
आयोगबाट आतथतक वर्त २०७१/७२ मा सम्पाददि कायतहरू समेटी ियार भएको पच्चीसौं वापर्तक 
प्रतिवेदनमा उख्ल्लख्खि पवर्यहरूको सांख्क्षप्त पववरण प्रस्ििु गररएको छ । यस अन्िगति पवतभन्न माध्यमबाट 
आयोगमा प्राप्त उिरुीको सांतयात्मक पववरण र िी उिरुी उपर भएको कारबाहीको पववरण समावेश 
गररएको छ । आयोगबाट भएको कारबाही अन्िगति प्रारख्म्भक र पवस्ििृ अनसुन्धान पश्चाि िामेली वा 
मलु्िबीमा राख्खएको पववरण, पवशेर् अदालिमा मदु्दा दायर भएको पववरण, पवभागीय कारबाही वा अन्य 
कारबाहीका लातग सम्बख्न्धि तनकायमा लेखी पठाइएको र सचेि गराइएका पवर्यहरूको पववरण समापवष्ट 
छ । यस अतिररक्त तनरोधात्मक र प्रवर्द्तनात्मक रणनीति अन्िगति पररचातलि केही कायतक्रमहरू समेि 
प्रतिवेदनमा प्रस्ििु गररएको छ । साथै सांपवधानले तनददतष्ट गरे बमोख्िम भ्रष्टाचार तनयन्रणका लातग 
आगामी ददनमा गनुतपने सधुारका पवर्यहरू समेटी सझुावको रूपमा प्रस्ििु गररएको छ ।  

आयोगको केन्र िथा के्षरीय कायातलयहरूमा आतथतक वर्त २०७०/७१ मा प्राप्त कुल २२,६०२ 
उिरुीहरूमध्ये ४,६२६ उिरुीहरू आतथतक वर्त २०६९/७० बाट ख्िम्मेवारी सरेर आएका र १७,८७६ 
उिरुीहरू आतथतक वर्त २०७०/७१ मा थप भएका तथए । आतथतक वर्त २०७१/७२ मा आयोगको 
केन्र, क्षेरीय कायातलयहरू र आयोगको प्रत्यायोख्िि अतधकार प्रयोग गने सम्बख्न्धि ख्िल्ला प्रशासन 
कायातलयहरूमा समेि गरी कुल ३१,२१३ उिरुीहरूमा आतथतक वर्त २०७०/७१ बाट ख्िम्मेवारी सरेर 
आएका ९,७१० उिरुीहरू िथा आतथतक वर्त २०७१/७२ मा थप भएका २१,५०३ उिरुीहरू उपर 
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प्रारख्म्भक छानतबन भएको तथयो । यसरी यस आतथतक वर्तमा गि आतथतक वर्तमा भन्दा ३,५२७ बढी 
उिरुीहरू दिात हनु आएको देख्खन्छ । 

आतथतक वर्त २०७१/७२ मा आयोगमा पवतभन्न माध्यमबाट प्राप्त कुल ३१,२१३ उिरुीहरूमध्ये 
२१,६४८ उिरुीहरू फतर्छ्यौट भएका छन ् । फतर्छ्यौट भएकामध्ये १२,०८४ उिरुीहरू प्रारख्म्भक 
अनसुन्धानबाट िामेलीमा राख्खएको छ । प्राप्त उिरुीहरूमध्ये १,२४४ उिरुीउपर पवस्ििृ अनसुन्धान गने 
तनणतय भएको छ भने ८,३२० उिरुीहरूमा पवतभन्न पकतसमको कारबाही भएको छ । यस आतथतक वर्तमा 

प्राप्त उिरुी र तिनको 
फतर्छ्यौटको आधारमा आयोगको 
समग्र कायतसम्पादन प्रगति 
कररब ७० प्रतिशि रहेको  
छ ।  

आयोगमा प्राप्त कुल 
उिरुीहरूमध्ये १४,७८४ 
उिरुीहरू केन्रबाट फतर्छ्यौट 
भएका छन ् भन े आयोगको 

के्षरीय कायातलयहरूबाट कुल ६,८४३ उिरुीहरू फतर्छ्यौट भएका छन ्। आतथतक वर्त २०७१/७२ मा 
आयोगको क्षेरीय कायातलयहरूिफतत को उिरुी फतर्छ्यौटको अवस्था हेदात पूवातञ्चल के्षरीय कायातलयमा कुल 
उिरुी सांतया २,५३८ रहेकोमा १,६८७ उिरुीहरू फतर्छ्यौट भएका छन ्। त्यसैगरी मध्यमाञ्चलमा पनत 
आएका कुल ३,०९५ उिरुीमध्ये १,७६७ उिरुीहरू फतर्छ्यौट भएका र पख्श्चमाञ्चलमा कुल १,८९३ 
उिरुीमध्ये १,०६२ उिरुीहरू फतर्छ्यौट भएका छन ्। मध्यपख्श्चमाञ्चलमा कुल २,१११ उिरुीहरूमध्ये 
१,१९३ र सदूुरपख्श्चमाञ्चलमा 
१,६४३ उिरुीमध्ये १,१३४ 
उिरुीहरू फतर्छ्यौट भएका छन ् । 
त्यसैगरी आयोगको प्रत्यायोख्िि 
अतधकार बमोख्िम ३२ वटा ख्िल्ला 
प्रशासन कायातलयहरूमा कुल १२१ 
उिरुी प्राप्त भएकोमा २१ वटा 
उिरुीहरू फतर्छ्यौट भएका  
छन ्। 

आयोगमा दिात भएका उिरुीहरूमध्ये 
के्षरगि आधारमा सबैभन्दा बढी 
उिरुी ख्शक्षा के्षरसँग सम्बख्न्धि ७,२६४ वटा (कररब २३ प्रतिशि) छन ्। त्यसपतछ क्रमशः सांघीय 
मातमला िथा स्थानीय पवकास मन्रालयसँग सम्बख्न्धि ३,९८२ (कररब १३ प्रतिशि), भतूमसधुार िथा 
व्यवस्था मन्रालयसँग सम्बख्न्धि २,१६५ (कररब ७ प्रतिशि) र स्वास््य िथा िनसांतया मन्रालयसगँ 
सम्बख्न्धि १,४९३ (कररब ५ प्रतिशि) उिरुीहरू रहेका छन ् । त्यसैगरी वन िथा भ-ूसांरक्षण 
मन्रालयसँग सम्बख्न्धि १,३५८ (कररब ४ प्रतिशि) िथा गहृ मन्रालयसँग सम्बख्न्धि उिरुीको सङ्खतया 
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१,२६३ (कररब ४ प्रतिशि) छ । यसका अतिररक्त सम्पख्ि मूल्याांकन िथा पवशरे् अनसुन्धानिफतत  
४,०१८ (कररब १३  प्रतिशि) र शैख्क्षक प्रमाणपर छानतबनिफतत  ३४६५ (कररब ११ प्रतिशि) 
उिरुीहरू पनत आएका छन ्

यस आतथतक वर्तमा पवस्ििृ अनसुन्धान भएका ४ प्रतिशि उिरुीमध्ये िामेलीमा गएका उिरुीको सांतया 
कररब ३४ प्रतिशि छ भने कररब ३५ प्रतिशि 
मदु्दा दिात गररएको छ । यसैगरी कररब ९ 
प्रतिशि उिरुीउपर पवभागीय कारबाही भएको र 
१० प्रतिशि उिरुीमा सम्बर्द् तनकायलाई सझुाव 
ददइएको छ । 

आतथतक वर्त २०७१/७२ मा मदु्दा दिात गने तनणतय 
भएका िम्मा २८४ वटा र अख्घल्लो आतथतक 
वर्तबाट ख्िम्मेवारी सरी दिात भएका १९ वटा समेि 
िम्मा ३०३ मदु्दा पवशरे् अदालिमा दायर गररएका 
छन ्।आतथतक वर्त २०७०।७१ मा कुल १६८ 

वटा मदु्दा पवशरे् अदालिमा दायर गररएको तथयो ।आतथतक वर्त २०७१।७२ मा पवशेर् अदालिमा दायर 
गररएका मदु्दामध्ये पवर्यगि आधारमा झटु्टा शैख्क्षक प्रमाण-परिफतत  ९६, सावतितनक सम्पख्िको हातन 
नोक्सानीमा १०५, ररसवि (घूस) मा ६८ िथा गैरकाननुी लाभ वा हातन परु् याएबापि १८ वटा मदु्दा दायर 
भएका छन ्। त्यसैगरी गैरकाननुी सम्पख्ि आितनिफतत  २, रािस्व चहुावटमा ४ र पवपवधिफतत  १० वटा 
मदु्दा दिात गररएका छन ्। उख्ल्लख्खि मदु्दाहरूमा कुल ९०३ िना व्यख्क्तलाई प्रतिवादी बनाई मदु्दा दायर 
भएकोमा परुुर्को सांतया ८२८ र मपहलाको सांतया ७५ रहेको छ । आतथतक वर्त २०७१/७२ मा 
आयोगबाट अतभयोिन गनत तनणतय भएका मदु्दाहरूमा िम्मा रु. १ अबत ३९ करोड ४० लाख १६ हिार 
७१ रुपैयाँ तबगो मागदाबी तलइएको छ । 

यस आतथतक वर्तमा सावतितनक पद धारण गरेको व्यख्क्तले अनखु्चि कायत गरी सावतितनक सांस्था वा 
सम्पख्िमा हातन नोक्सानी परु् याएकोमा आयोगका तनणतयहरूबाट भररभराउ भएको िथा अनसुन्धानको 
क्रममा एवां अनसुन्धानपतछ असलु उपर हनुपुने समेि िम्मा रु. १२ करोड ९ लाख ५७ हिार ४६ 
रुपैयाँ रहेको छ ।  

यस आतथतक वर्तमा आयोगबाट भएको कारबाही र पहलस्वरूप कुल ६५८-६-३-० रोपनी सावतितनक 
िग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गनत तनणतय भई लेखी पठाइएको छ । अख्घल्लो आतथतक वर्तमा 
कुल २१२-१५-१-० रोपनी िग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गनत लेखी पठाइएको तथयो । 

आयोगबाट पवशेर् अदालिमा दायर भएका मदु्दाहरूमध्ये आतथतक वर्त २०७१/७२ मा १०८ वटा 
मदु्दाहरूको फैतसला प्राप्त भएको छ । दायर गररएका मदु्दाहरूमध्ये फैतसला प्राप्त भएका मदु्दाहरूमा कररब 
८२ प्रतिशिमा आयोगलाई सफतलिा प्राप्त भएको छ । 

आयोगको कायतसम्पादनको िलुनात्मक समीक्षा  

यस खण्डमा अख्तियारको दरुुपयोगबाट हनुसक्न ेभ्रष्टाचार र अनखु्चि कायत तनयन्रण गरी सशुासन प्रवर्द्तन 
गने ददशामा आयोगले पवगिदेख्ख तनवातह गदै आएको भतूमकासँग सम्बख्न्धि केही ि्य, ि्याांक र 
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िानकारी प्रस्ििु गररएको छ । यी ि्य र ि्याांकको वस्िपुरक समीक्षा र मूल्याांकनले आयोगको 
कामकारबाहीबाट प्राप्त नतििाबारे अवगि गनतका साथै आगामी ददनमा अवलम्बन गनुतपने सधुारका 
पक्षहरूबारे समेि मागतदशतन हनुे देख्खन्छ । 

उिरुी दिात र फतर्छ्यौटको प्रवखृ्ि 

स्थापनाको ऐतिहातसक कालखण्डदेख्ख हालसम्म आयोगले पवपवध रािनीतिक सन्दभत र पररवेशमा कायत गदै 
आएको छ । पव.सां. २०४८ सालमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको स्थापना भएपतछ 
हालसम्म आयोगको कायतसम्पादनमा पवपवध उिारचढाव देख्खएका छन ् । यसरी पवपवध समय र 
पररवेशसँगै आयोगमा प्राप्त हनुे उिरुीको सांतया र फतर्छ्यौटको प्रवृख्िसमेि फतरक छ । पव.सां. २०४८ मा 
ित्कालीन अख्तियार दरुुपयोग तनवारण आयोगलाई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा पररणि 
भएपतछको उिरुीको सांतयात्मक पववरण र फतर्छ्यौटको ख्स्थति देहायको ख्चरमा प्रस्ििु गररएको छ । 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आतथतक वर्त २०४८/४९ देख्ख आतथतक वर्त २०५७/५८ सम्म आयोगमा प्राप्त भएका उिरुीको सांतयामा 
खासै उिार चढाव देख्खांदैन । िर आतथतक वर्त २०५८/५९ देख्ख  आतथतक वर्त २०६४/६५ सम्म 
उिरुीको सांतयामा केही वृपर्द् भएको देख्खन्छ । यस अवतधमा एकातिर आतथतक पक्रयाकलापमा पवस्िार 
भएपतन स्थानीय तनकायमा िनप्रतितनतधको ररक्तिाको कारण उिरुीको सांतयामा वृपर्द् भएको अनमुान गनत 
सपकन्छ । यसैगरी लामो समयसम्म आयोगमा पदातधकारीको ररक्तिा रहेकोमा आतथतक वर्त २०७०/७१ 
मा प्रमखु आयकु्त र अन्य आयकु्त तनयकु्त भएपतछ भन ेआयोगमा प्राप्त हनुे उिरुीको सांतया ह्वािै बढेको 
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देख्खन्छ । यसका अतिररक्त आयोगका के्षरीय र सम्पकत  कायातलयको स्थापना भएपतछ आयोगसँगको 
पहुँच सहि भएका कारण उिरुीको सांतया बढेको हनुसक्छ ।  

आयोगमा प्राप्त उिरुीहरू मध्ये के्षरगि आधार (Sectoral basis) मा पवगि ३ वर्तको ख्स्थति देहायको 
ख्चरमा प्रस्ििु गररएको 
छ । िलुनात्मक रूपमा 
पवगि ३ वर्तदेख्ख 
सबैभन्दा बढी उिरुीहरू 
ख्शक्षा के्षरसँग सम्बख्न्धि 
छन ्। यसपतछ क्रमशः 
स्थानीय तनकाय, भतूम 
प्रशासन, स्वास््य, वन 
िथा गहृ प्रशासनसँग 
सम्बख्न्धि उिरुीहरू  
छन ्। 

पतछल्लो िीन आतथतक 
वर्तमा आयोगमा पनत 
आएका कुल उिरुीहरू उपर छानतबन हुदँा प्रारख्म्भक अनसुन्धानबाट पवतभन्न कारबाही प्रपक्रयामा गएका 
उिरुी ख्स्थति देहायको ख्चरमा प्रस्ििु गररएको छ । 

आयोगमा प्राप्त कुल उिरुीहरूमध्ये आ.व. २०६९/७० मा कररब ६ प्रतिशि उिरुीहरू पवस्ििृ 
अनसुन्धानमा गएको र 
२५ प्रतिशि सम्बख्न्धि 
तनकायमा आवश्यक 
कारबाहीका लातग 
पठाइएको तथयो भन े
बाँकी उिरुीमा अन्य 
कारबाही भएको छ। 
आतथतक वर्त 
२०७०/७१ मा कररब 
५ प्रतिशि पवस्ििृ 
अनसुन्धानमा गएको र 
२६ प्रतिशि सम्बख्न्धि 
तनकायमा आवश्यक 

कारबाहीका लातग पठाइएको िथा अन्यमा पवतभन्न कारबाही भएको छ।  
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पवशरे् अदालिमा दायर गररएका मदु्दामा सफतलिा दर 

पवगि ५ वर्तको औसि सफतलिा दर हेदात आयोगबाट अनसुन्धान र िहपककािपतछ पवशरे् अदालिमा 
दायर गररएका मदु्दामध्ये आतथतक 
वर्त २०६७/६८ मा कररब 
५३ प्रतिशि रहेकोमा आतथतक 
वर्त २०६९/७० पतछ भने 
सफतलिाको दर औसि ८० 
प्रतिशिभन्दा मातथ नै रहेको  
छ । आतथतक वर्त २०७०/७१ 
को सफतलिा दर कररब ८२ 
प्रतिशि छ ।   

तनरोधात्मक िथा प्रवर्द्तनात्मक रणनीति अन्िगतिका कायतहरू  

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफता ३५ख. को उपदफता (२) मा भ्रष्टाचार िथा 
अनखु्चि कायत हनु नददनका लातग तनरोधात्मक उपायहरूको खोिी, अनसुन्धान र प्रपक्रया पवकास िथा 
ित्सम्बन्धमा िानकारी अतभवृपर्द् गनत आयोगले आवश्यक ठानेका प्रवर्द्तनात्मक कायतहरू गनतसक्ने व्यवस्था 
छ । यसै अनरुूप आयोगले पवतभन्न गतिपवतधहरू सांचालन गदै आएको छ ।  

तनरोधात्मक रणनीति  

तनरोधात्मक उपाय अन्िगति आयोगले भ्रष्टाचारको िोख्खमपूणत के्षर िथा पवद्यमान पर्द्तिमा भ्रष्टाचारका 
प्रमखु कारणहरूको पपहचानमा िोड ददन,े भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र तनरोधका लातग सरकारले अपनाउनपुने 
उपायहरूबारे सरकारलाई नीतिगि सझुाव ददने र भ्रष्टाचार तनयन्रणका लातग पवतभन्न तनकायहरूबाट 
सम्पादन हनुे प्रयासहरूबीच समन्वय र तिनको अनगुमन िथा मूल्याांकन िस्िा कायतहरू गदै  

आएको छ ।  

आयोगकै पहलस्वरूप व्यावसापयक र सांगदठि के्षरको आचारसांपहिा ििुतमा गरी लागू गराउने प्रयत्न भएको 
छ । पवतभन्न मन्रालय र केन्रीय तनकायहरूमा गदठि सम्पकत  पवन्द ु (Focal Points) माफतत ि आचार 
सांपहिाको तनयतमि अनगुमन गने कायतको प्रारम्भ भएको छ । रापष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको 
कायातन्वयनलाई चसु्ि िलु्याउन आवतधक अनगुमन गने पर्द्तिको शरुुवाि भएको छ । 

स्थलगि रूपमै पवतभन्न अनसुन्धान टोलीहरू पररचालन गरी भ्रष्टाचार पवरुर्द्को अनगुमनलाई पररणाममखुी 
िलु्याउन े पवर्यमा पतन आयोग सपक्रय रहँदै आएको छ । यसका लातग के्षरीय र सम्पकत  
कायातलयहरूलाई पवशेर् रूपमा पररचातलि गररएको छ । सावतितनक तनकायहरूमा कायत सांचालन 
कायतपवतध (Standard Operational Procedures) ियार गनत लगाउने र कायतसम्पादन ददग्दशतन, कायतपवतध वा 
पवतनयम बनाई कायतसम्पादनलाई सरलीकरण गनत लगाउने पवर्यमा पतन आयोगले िोड ददँदै  
आएको छ । 

नागररक सेवा प्रवाह िथा सावतितनक सरोकारका पवर्यमा सावतितनक तनकाय र पदातधकारीहरूबाट 
सम्पाददि कायतको प्रभावकाररिाका लातग सम्बर्द् तनकायका ख्िम्मेवार पदातधकारीहरूसँग समन्वय 
बैठकहरू आयोिना गररएका छन ् । आयोगका माननीय प्रमखु आयकु्त र माननीय आयकु्तज्यूहरूको 
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समपुख्स्थतिमा पवतभन्न तनकायहरूबाट प्रवापहि सेवाको अवस्था, समस्या िथा चनुौिीहरू एवां समाधानका 
उपायहरूबारे छलफतल गरी सहिीकरण र समन्वय िस्िा पक्षमा सधुार भई सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा 
ल्याउन सहायकतसर्द् भएको पाइएको छ । आयोगका पदातधकारीहरूको सांयोिकत्व र सम्बर्द् तनकायका 
ख्िम्मेवार पदातधकारीको उपख्स्थतिमा समन्वय बैठक बसी सम्बर्द् तनकायहरूमा सझुाव लेखी पठाइएको 
छ ।आतथतक वर्त २०७१/७२ मा भएका समन्वय बैठकहरूमध्ये प्रमखु बैठक र ददइएका सझुावको 
पववरण देहायमा प्रस्ििु गररएको छ- 

– तमति २०७१/५/२५ मा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कमतचारीहरूको रासन व्यवस्थाका 
सम्बन्धमा गहृ र अथत मन्रालयका सख्चव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महातनरीक्षक िथा 
सम्बर्द् पदातधकारीहरू समेिको उपख्स्थतिमा आयोगमा छलफतल भई सावतितनक खररद तनयमावली, 
२०६४ को तनयम ८८ बमोख्िम सतमतिले तनधातरण गरेको दररेट अनसुारको रकम तनकासाको 
व्यवस्था गरी गण, गलु्म र िातलम केन्रहरूमा रही रासन खानहेरूको लातग आन्िररक व्यवस्था गने 
र अन्यका हकमा सम्बख्न्धि सतमतिले िोकेको दररेट बमोख्िम मातसक नगदै भकु्तानी ददने व्यवस्था 
गने । 

– तमति २०७१/५/२५ मा वन पैदावार तनकासी र व्यवस्थापन सम्बन्धमा वन िथा भ-ूसांरक्षण 
मन्रालय र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासांघका पदातधकारीहरूको उपख्स्थतिमा 
छलफतल गरी प्रचतलि काननुको पररतधतभर रही त्यस्िा व्यवसायहरूको अनमुति, स्वीकृति गनत िथा 
व्यवसायीहरूले पतन सोही अनरुूप कायत सांचालन गने । 

– तमति २०७२/१/७ मा बिार अनगुमन िथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिाका पवर्यमा वाख्णज्य िथा 
आपूतित मन्रालयका सख्चव र उच्चपदस्थ कमतचारीहरूबीच छलफतल भई वस्िकुो आपूतितमा कृतरम 
अभाव, अनावश्यक मूल्य वृपर्द्, एकातधकार लगायिका प्रवृख्ि तनयन्रणका लातग बिार अनगुमन िथा 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । 

– तमति २०७२/१/८ मा तसांचाइ आयोिना तनमातण र व्यवस्थापनमा सधुारसम्बन्धी पवर्यमा तसांचाइ 
मन्रालय र तसांचाइ पवभागका उच्चपदस्थ कमतचारीहरूको उपख्स्थतिमा आयोिनाहरू समयमा नै 
सम्पन्न गने िथा आयोगमा परेका उिरुी र गनुासाहरूको सम्बन्धमा िोपकएको समयमा माग गररए 
बमोख्िम राय, प्रतिपक्रया िथा िवाफत उपलब्ध गराउने । 

– तमति २०७२/१/२४ मा वन िथा भ-ूसांरक्षण मन्रालय र अन्िगति तनकायका ख्िम्मेवार 
पदातधकारीहरूको उपख्स्थतिमा पवनाशकारी भकूम्पबाट वन क्षेरमा भएको क्षति यपकन गने िथा वन 
के्षरमा सकेुका ढलेपढेका रूख िथा काठपाि समयमा नै उठाउने व्यवस्था गने । 

– तमति २०७२/२/१८ मा कृपर् पवकास मन्रालय र मािहि तनकायका ख्िम्मेवार पदातधकारीहरू 
समेिको उपख्स्थतिमा मन्रालय र मािहि तनकायहरूको पवरुर्द्मा आयोगमा परेका उिरुी िथा िी 
तनकायबाट प्रवाह हनु े सेवाको प्रभावकाररिा अतभवृपर्द्सम्बन्धी पवर्यमा छलफतल गरी मन्रालय र 
मािहि तनकायहरूको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । 

– तमति २०७२/२/२५ मा सहरी पवकास मन्रालय र अन्िगति पवभागका ख्िम्मेवार 
पदातधकारीहरूको उपख्स्थतिमा वैशाख १२ को पवनाशकारी भकूम्पपतछ काठमाडौं उपत्यकाका 

-छ_ 



 

 

अपाटतमेन्टहरूमा परेको असरका सम्बन्धमा खररदकिात, तनमातणकिात एवां वरपरका बातसन्दाको 
अवस्थाबारे छलफतल गरी भकूम्पबाट अपाटतमेण्ट व्यवसायमा परेको असरका बारेमा पवस्ििृ 
िानकारी तलने र आगामी ददनमा अवलम्बन गनुतपने उपयकु्त कायतनीति िय गने । 

– तमति २०७२/२/३२ मा पवज्ञान, प्रपवतध िथा वािावरण मन्रालय र अन्िगतिका तनकायहरूका 
प्रमखु िथा पदातधकारीहरूको उपख्स्थतिमा मन्रालय र मािहि तनकायहरूको पवरुर्द्मा आयोगमा 
परेका उिरुी िथा िी तनकायबाट प्रवाह हनुे सेवाको प्रभावकाररिा अतभवृपर्द्सम्बन्धी पवर्यमा 
छलफतल गरी मन्रालय र मािहि तनकायहरूको पवरुर्द् परेका उिरुीहरूबारे समयमा नै कागिाि र 
प्रतिपक्रया उपलब्ध गराउने िथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । 

– तमति २०७२/३/१६ मा पवज्ञान, प्रपवतध िथा वािावरण मन्रालय र अन्िगतिका तनकायहरूका 
पदातधकारीहरूको उपख्स्थतिमा सेवा प्रवाहमा गणुस्िरीयिा अतभवृपर्द् िथा नतििामखुी अनगुमन र 
मूल्याांकन प्रणाली पवकासबारे छलफतल गरी मन्रालय र मािहि तनकायको सेवा प्रवाह गणुस्िरीय 
बनाउने िथा अनगुमन र मूल्याांकनबाट देख्खएका कमी कमिोरीहरूको आधारमा भपवष्यको योिना 
ििुतमा गने । 

– तमति २०७२/३/२० मा कृपर् पवकास मन्रालय र मािहि तनकायका ख्िम्मेवार पदातधकारीहरूको 
उपख्स्थतिमा मल खररदसम्बन्धी पवर्यमा छलफतल गरी रासायतनक मल खररद प्रपक्रयालाई पारदशी, 
प्रभावकारी र तमिव्ययी बनाउने । 

प्रवर्द्तनात्मक रणनीति  

प्रवर्द्तनात्मक रणनीति अन्िगति भ्रष्टाचार तनयन्रणसम्बन्धी अन्िरपक्रया, छलफतल र गोष्ठी िथा सामदुापयक 
ख्शक्षासम्बन्धी कायतक्रमहरू सांचालन गररएको छ । भ्रष्टाचार तनयन्रणमा आयोगको भतूमका समेपटएको 
डकुमेन्री ियार गने, परपतरका िथा एफत.एम. रेतडयो समेिबाट सन्देशमूलक सूचनाहरू प्रकाशन र 
प्रसारण गने, ब्रोस्योर एवम ्पोष्टर र पम््लेट िस्िा सामग्रीको छपाइ िथा पविरण गने र तनयतमि रूपमा 
भ्रष्टाचारपवरुर्द्का महत्वपूणत लेख रचनाहरू समावेश भएका पखु्स्िकाहरू प्रकाशन गने कायत हुँदै आएका 
छन ्।  

आयोगले भ्रष्टाचारपवरुर्द् तनष्पक्ष र उत्कृष्ट समाचार सम्प्ररे्ण गने सांचार माध्यमका अतिररक्त अन्य पवतभन्न 
माध्यमबाट भ्रष्टाचार तनयन्रणको अतभयानमा सहयोग परु् याउने पवख्शष्ट व्यख्क्तहरूलाई परुस्कृि र सम्मान 
गने नीति कायातन्वयन गदै आएको छ । यसका अतिररक्त भ्रष्टाचारपवरुर्द्का रापष्ट्रय र अन्िरातपष्ट्रय 
ददवसहरूलाई आयोगले उल्लास र पवशरे् भव्यिाका साथ सम्पन्न गने अभ्यासको थालनी गरेको छ । 

(क) अन्िरपक्रया र छलफतल 

प्रवर्द्तनात्मक उपाय अन्िगति आयोगको क्षेरीय कायातलयहरूको सांयोिनमा पवतभन्न ख्िल्लाका कायातलय 
प्रमखुहरू, नागररक समाि, सांचारकमी, गैरसरकारी सांघसांस्था, उद्योग वाख्णज्य सांघका प्रतितनतध, काननु 
व्यवसायी लगायि समािका अगवुा समेिको सहभातगिामा पवतभन्न तमतिमा अन्िरपक्रया िथा छलफतल 
कायतक्रम गररएका छन ्। आतथतक वर्त २०७१/७२ मा सांचालन भएका केही कायतक्रमहरू तनम्नानसुार 
छन-् 
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क्र.  

सां. 
कायतक्रम सञ्चालन गने 

तनकाय 

कायतक्रम सञ्चालन भएका ख्िल्लाहरू कायतक्रम 
सांतया 

िम्मा 
सहभागी 
सांतया 

१ पूवातञ्चल क्षेरीय 
कायातलय, धनकुटा 

इलाम, पाँचथर, िा्लेिङु, मोरङ, धनकुटा, 
भोिपरु, सांखवुासभा, सप्तरी, झापा र िेह्रथमु 

६ ६५२ 

२ पख्श्चमाञ्चल क्षेरीय 
कायातलय, पोखरा 

लमिङु, गोरखा, िनहुँ, म्याग्दी, पवति, स्याङ्खिा, 
पाल्पा, गलु्मी, बाग्लङु, अघातखाँची, मसु्िाङ, 

कास्की, रुपन्देही 

१५ १०६० 

३ मध्यपख्श्चमाञ्चल क्षेरीय 
कायातलय, सखेुि 

सखेुि, दैलेख, बददतया, दाङ, िमु्ला, कातलकोट, 

रोल्पा, ्यठुान, िािरकोट, कोहलपरु, घोराही, 
रुकुम, मगु,ु डोल्पा र हमु्ला 

१९ १८७७ 

४ सदुरु पख्श्चमाञ्चल 
क्षेरीय कायातलय, 

ददपायल 

कैलाली, बैिडी, कन्चनपरु, अछाम, बािरुा, 
दाच ुतला, डडेलधरुा, डोटी र बझाङ 

१० ७३३ 

५ मध्यमाञ्चल क्षेरीय 
कायातलय, हेटौंडा 

काभ्रपेलान्चोक, सलातही, महोिरी, तसन्धलुी, 
रामेछाप, रौिहट, धाददङ, धनरु्ा, ख्चिवन, 

नवुाकोट, रसवुा, पसात र बारा 

१३ ८०७ 

 

(ख) सामदुापयक ख्शक्षा 
आयोगले आतथतक वर्त २०६४/६५ देख्ख भ्रष्टाचारपवरुर्द्को िनचेिनामूलक सामदुापयक ख्शक्षा कायतक्रम 
सांचालन गदै आएको छ । खासगरी उच्च माध्यतमक पवद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरि पवद्याथी र 
ख्शक्षकहरूलाई लख्क्षि गरी सांचातलि यस कायतक्रम अन्िगति आतथतक वर्त २०७१/७२ मा भएका केही 
कायतक्रमहरू देहाय बमोख्िम छन-् 

क्र.सां. कायतक्रम सञ्चालन गने 
तनकाय 

कायतक्रम सञ्चालन भएका स्थान िम्मा सहभागी 
सांतया 

१ पूवातञ्चल क्षेरीय 
कायातलय, धनकुटा 

– पहमालय उ.मा.पव, झापा  

– सकुुना उ.मा.पव.मोरङ 

– भा.तस.उ.मा.पव.सनुसरी 
– शांकर उ.मा.पव.सप्तरी 
– िाल्पादेवी उ.मा.पव, धनकुटा 
– बसन्ि उ.मा.पव.िेह्रथमु 

६५४ 

२ पख्श्चमाञ्चल क्षेरीय 
कायातलय, पोखरा 

–  भख्क्त नमनुा उ.मा.पव., लमिङु 

–  सरस्विी उ.मा.पव., गोरखा 
–  ख्शवालय नमनुा उ.मा.पव., पवति 

–  िनवोध उ.मा.पव., पाल्पा  

–  िनवोध उ.मा.पव., गलु्मी 
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–  पवद्यामख्न्दर उ.मा.पव., बाग्लङु 
३ मध्यपख्श्चमाञ्चल क्षेरीय 

कायातलय,  सखेुि 
– नारायण क्याम्पस, दैलेख  

– बबई बहमुखुी क्याम्पस, वददतया 
– ख्शिल क्याम्पस, रुकुम  

– पविया उ.मा.पव., दैलेख  

– चन्दननाथ उ.मा.पव., िमु्ला 

592 

४ सदुरुपख्श्चमाञ्चल क्षेरीय 
कायातलय, ददपायल 

– िनिा मा.पव., बैिडी  

– कृष्ण उ.मा.पव., कन्चनपरु 
२५० 

५ मध्यमाञ्चल क्षेरीय 
कायातलय, हेटौंडा 

– कलैया, िनकपरुधाम, िलेश्वर र गौरका 
पवतभन्न पवद्यालयका पवद्याथीहरू 

– भरिपरु र हेटौंडाका स्थानीय तनकायका 
१४० िना गा.पव.स.सख्चवहरू 

३२४ 

 

(ग) सम्पकत  पवन्द ु(Focal Point) बैठक 

आयोगबाट भएका तनणतयहरू कायातन्वयनको समीक्षा गनत िथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी समसामपयक 
पवर्यहरूमा पवतभन्न मन्रालय र तनकायका सम्पकत  पवन्दकुो रूपमा िोपकएका ख्िम्मेवार पदातधकारीहरूसगँ 
तनयतमि रूपमा बैठकको आयोिना हनुे गरेको छ । आतथतक वर्त २०७१/७२ मा यस प्रकारका आठ 
वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन ्।  

(घ) िानकारी एवम ्सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन र प्रशारण 

आयोगले आफ्नो वेभपेि, फेतसबकु िथा ट्वीटरको माध्यमबाट एवां आयोगका के्षरीय िथा सम्पकत  
कायातलयहरूबाट आ-आफ्ना कायत के्षरका स्थानीय परपतरका िथा एफत.एम. रेतडयोहरू माफतत ि भ्रष्टाचार 
पवरुर्द्मा िनमि तसितना गने उद्देश्यले पवतभन्न सन्देशमूलक सूचनाहरू प्रशारण गने गरेको छ । यसका 
अतिररक्त आयोगका गतिपवतधहरू समेटी बलेुपटन र ब्रोस्यौर प्रकाशन गने गररएको छ । भ्रष्टाचार पवरोधी 
िनचेिना अतभवपृर्द् गनत पवतभन्न प्रकारका प्रचार सामग्रीहरू प्रकाशन गरी पविरण समेि गने गररएको छ । 

कायतसम्पादनबाट अनभुव गररएका पवर्य र आयोगको आगामी कायतददशा 
आधतुनक प्रपवतध र सूचना सांिालको पवकास एवम ् पवस्िारले भ्रष्टाचारको स्वरूप पपहचान गने, यसको 
सांिालीकरण बझु्न ेिथा अनसुन्धान, िहपककाि र अतभयोिन गने पवर्य चनुौिीपूणत हुँदै गएको छ । आम 
नागररकमा सशुासनप्रतिको अतभलार्ा र अपेक्षा वृपर्द् भएसँगै आयोगले आगामी ददनमा थप सशक्तिा र 
सपक्रयिाका साथ कायतसम्पादन गनुतपने टड्कारो आवश्यकिा छ । भ्रष्टाचारिन्य र अनखु्चि कायत 
तनयन्रणको ददशामा आयोगले पवगिदेख्ख अवलम्बन गरेका नीति, रणनीति र प्रयासहरूको प्रभाव र 
उपादेयिाको पवश्लरे्ण गरी आगामी कायतददशा िय गनुत सान्दतभतक हनु्छ । त्यसैले पवगिका 
कामकारबाहीहरूबाट पाठ तसक्दै आयोगका साम ुरहेका पवतभन्न चनुौिीहरूलाई अवसरमा रूपान्िरण गनत 
पवद्यमान कायत सम्पादन प्रपक्रयालाई अझ प्रभावकारी िथा व्यवख्स्थि बनाउने ददशामा आयोगले आगामी 
ददनमा तनम्न बमोख्िमका कायतहरू प्रारम्भ गनेिफतत  अग्रसरिा देखाएको छ ।  

-ञ_ 



 

 

(क) अनसुन्धान िथा अतभलेख व्यवस्थापनका लातग सूचना र प्रपवतध (Information Technology) को 
उपयोगमा िोड  

 अनसुन्धान र िहपककाि कायतलाई ि्यपरक र वैज्ञातनक बनाउन िथा अतभलेख व्यवस्थापनलाई 
दरुुस्ि राख्न सूचना र प्रपवतधको उपयोगमा िोड ददनपुने महससु गररएको छ । आयोगको कायत 
प्रणालीलाई चसु्ि दरुुस्ि, पवश्वसनीय, व्यवख्स्थि र पारदशी बनाउन एवम ् न्यून िनशख्क्तबाट 
अतधकिम प्रतिफतल प्राप्त गनत र सपुररवेक्षक, पनुरावलोकनकिात र तनणतयकिातको समेि पहुँच स्थापना 
गरी अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गररएको छ । प्रपवतधको प्रयोगलाई उच्च 
प्राथतमकिामा राखी आयोगमा कागिको कम प्रयोग गने (Less paper in CIAA) र क्रमशः पूणत 
स्वचातलि पर्द्तिको स्थापना गरी Paperless CIAA बनाउने सम्बन्धमा अवधारणापर ियार गरी 
कायातन्वयन गने चरणमा रहेको छ । 

(ख) ि्यपूणत सूचनामा आधाररि अनसुन्धान प्रणाली (Intelligence-based Investigation- System (IBIS) 
को अतभवपृर्द् गने 

 अनसुन्धान कायतलाईत ि्यपरक र वस्ितुनष्ठ बनाउन सूचनाको सांकलन, पवश्लरे्ण र प्रवाहलाई 
वैज्ञातनक र भरपदो बनाउनपुने देख्खएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी पवर्यको अनसुन्धान, िहपककाि र 
अतभयोिन कायतलाई नतििामखुी बनाउन ि्यपूणत सूचनाको प्रातप्त र उपयोगलाई ध्यानमा राखी 
अनसुन्धान कायत सांचालन हनु आवश्यक छ । यसका लातग Intelligence-based Investigation 

System (IBIS) को माध्यमबाट सूर पररचालन गने र सांकतलि ि्यहरूको प्रशोधन र पवश्लरे्ण गरी 
सावतितनक पद धारण गरेका व्यख्क्तहरूले गने वा गनतसक्ने अनखु्चि वा भ्रष्टाचारिन्य कायतसम्बन्धी 
पवर्यमा तनष्कर्तमा पगु्न सहि हनुे देख्खन्छ । अनसुन्धान कायतबाट सकारात्मक नतििा हातसल 
गनतका लातग उन्नि िथा आधतुनक प्रपवतध र उपकरण एवम ्आवश्यक पवशेर्ज्ञिाको सांयोिन हनु ु
उपयकु्त देख्खएको छ । यो पर्द्तिको माध्यमबाट अनसुन्धानको लातग भरपदो र प्रभावकारी ि्य 
सांकलन हनुकुा साथै अनसुन्धानमा लाग्ने समय समेि घट्न िानेछ ।  

 भ्रष्टाचारका पवपवध आयामहरूको बारेमा अध्ययन िथा अनसुन्धान गरी भपवष्यको नीति, योिना एवां 
रणनीतिहरू तनमातण गनत अनसुन्धान र पवकास (Research & Development) का कामहरू तनयतमि 
सांचालन गनुतपने हनु्छ । भ्रष्टाचारका िपटल िौरिररका र प्रपवतधमा आएको पररवितनले अनसुन्धान 
कायतमा चनुौिी थपेको कारण परम्परागि अनसुन्धानको सट्टा नयाँ प्रपवतध (Innovative tools, 

technology and techniques) को उपयोगमा िोड ददइएको छ । 

(ग) भ्रष्टाचार व्याप्त क्षरे र पवर्यको पपहचान र आवश्यकिा अनसुार हस्िके्षप (Identification of 

Corruption-prone Zone and Required Intervention) गने 

 भ्रष्टाचारको दृपष्टले सम्भापवि िोख्खमका के्षर र पवर्य पपहचान गरी िी के्षरहरूमा अनगुमन िथा 
अनसुन्धान कायतलाई सघन बनाई पवस्िार गनत िी क्षेरको पपहचानसम्बन्धी अनसुन्धान एवम ्
अध्ययन (Research and Study) गनुतपने देख्खएको छ । अध्ययन र अनसुन्धानबाट प्राप्त नतििाको 
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आधारमा भ्रष्टाचारका िोख्खमपूणत के्षरहरूको पपहचान र पवश्लरे्ण गरी त्यसको रोकथाम र 
तनयन्रणका लातग रणनीतिक कायतक्रम िय गने पहल भइरहेको छ । 

(घ) आयोगका कमतचारीको आचारसांपहिा पनुरावलोकन िथा पनुलेखन गने 

 आयोगमा कायतरि िनशख्क्तलाई थप अनशुातसि, नैतिकवान र िवाफतदेही बनाउन हालको 
आचारसांपहिालाई पररमाितन गने प्रयास भइरहेको छ । पररवतिति सन्दभत र आयोगको गररमा 
अनरुूप आयोगका पदातधकारी र कमतचारीहरूलाई अनशुातसि र मयातददि बनाउन पवद्यमान 
आचारसांपहिामा पनुरावलोकन सपहि आवश्यक पवर्यहरू थप गरी कायातन्वयन गररनेछ । 

(ङ) सांगठन िथा दरबन्दी पनुसंरचना (O& M Survey) गने 

 आगामी ददनमा आयोगलाई सखु्म्पएको ख्िम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा तनवातह गनत पवद्यमान सांगठन 
सांरचनामा पनुरावलोकन गनुतपने आवश्यकिा छ । सांवैधातनक व्यवस्था अनरूप आयोगको कायतक्षेर 
र सांघीय राज्य सांरचना समेिलाई ध्यानमा राखी आयोग र अन्िगतिको सांगठन िथा दरबन्दीको 
पनुसंरचनाका लातग सांगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण गरी कायातन्वयन गने ियारी भइरहेको छ ।  

(च) िनशख्क्त क्षमिा मूल्याांकन (Human Resources Capacity Assessment) गने 

 आयोगको कायतसम्पादनलाई प्रभावकारी र नतििामूलक बनाउन कायतरि िनशख्क्तको क्षमिाको 
महिम उपयोग गने िथा क्षमिा अतभवृपर्द् गनुतपने आवश्यकिा छ । आयोगका कामकारबाहीलाई 
नतििामखुी बनाई अनभुतूियोग्य प्रतिफतल प्राप्त गनत कायतरि िनशख्क्तको क्षमिा मूल्याांकन (Capacity 

Assessment) एवम ् क्षमिा अतभवपृर्द्का लातग आवश्यकिाको पपहचान (Need Assessment) गरी 
सोही आधारमा मानव सांशाधन पवकास (Human Resource Development) को नवीन अवधारणा 
सपहिको कायतयोिना ियार गरी कायातन्वयन गररने सोच राख्खएको छ ।  

(छ) भ्रष्टाचार रोकथामका लातग प्रवर्द्तनात्मक एवम ्तनरोधात्मक कायत गने 

 भ्रष्टाचार तनयन्रणमाफतत ि सशुासन प्रवर्द्तन गने ध्येयले आयोगले अवलम्बन गने प्रवर्द्तननात्मक र  
तनरोधात्मक रणनीतिलाई थप पवस्िार गरी प्रभावकारी रूपमा सांचालन गनत तनयोख्िि र 
समन्वयात्मक प्रयासहरू गनुतपने देख्खएको छ । त्यसैले यी पवर्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन 
पवतभन्न मलुकुका अभ्यास समेिको सैर्द्ाख्न्िक अध्ययनबाट हाम्रो पररवेश अनकूुल उपयकु्त 
पक्रयाकलापहरूको पपहचान गरी सरोकार पक्षहरूसँग सहकायत समेि गरी कायातन्वयन गररन ेप्रयास 
भएको छ । 

(ि) अतभयोिन नीति (Prosecution Policy) ियार गने 

 अनसुन्धान, िहपककाि र अतभयोिनसम्बन्धी कायतलाई मागतदशतन गने उद्देश्यले अतभयोिन नीति 
ियार गरी कायातन्वयन गनुत आवश्यक छ । आयोगबाट हनुे तनणतयमा एकरूपिा कायम गनत, 
तनणतयमा हनु सक्ने पवरोधाभार्को अन्त्य गनत र कसरुको गम्भीरिा र दण्डको स्िरबीच सामञ्जस्यिा 
कायम गनत समेि अतभयोिन नीति आवश्यक देख्खन्छ । त्यसैले अन्य मलुकुहरूले अवलम्बन 
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गरेका पर्द्ति र अभ्यासहरू समेि पवश्लरे्ण गरी नेपालको पवद्यमान काननु, अभ्यास र प्रतिपाददि 
तसर्द्ान्िलाई मध्यनिर राखी अतभयोिन नीति ियार गरी कायातन्वयन गने प्रयास भइरहेको छ ।  

(झ) अदालिका फैतसलाहरूको अध्ययन र पवश्लरे्ण गने 

 अदालिद्वारा भएका फैतसलाहरूको अध्ययन पवश्लरे्ण गने िथा सवल र दबुतल पक्षहरूको पपहचान 
गरी आगामी ददनमा गनुतपने सधुारका पवर्यहरू बोध गरी कायतसम्पादन गनुतपने देख्खन्छ । मदु्दा 
ियारी, बहस पैरवी र अनसुन्धान प्रपक्रयालाई अझ सदुृढ र व्यवख्स्थि बनाई अतधकिम सफतलिा 
प्राप्त गनत अदालिबाट भएका फैतसलाहरूको अध्ययन गनुत आवश्यक देख्खएको छ । सवोच्च 
अदालि र पवशेर् अदालिबाट भएका महत्वपूणत फैतसलाहरूको सांकलन गरी प्रकाशन गने र 
हालसम्म आयोगले सफतलिा प्राप्त गरेका फैतसलाका सकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन पवश्लरे्ण गरी 
दस्िावेि ियार गरी कायातन्वयन गने प्रयास भइरहेको छ ।   

(ञ) अख्तियार ददग्दशतन तनमातण (Operational Manual) गने 

 भ्रष्टाचारिन्य र अनखु्चि कायतउपर अनसुन्धान र िहपककािमा सांलग्न अनसुन्धान अतधकृिहरूलाई 
सहिीकरण गने र तनणतय प्रपक्रयालाई थप सरलीकृि र समख्न्वि िलु्याउन एकीकृि दस्िावेिका 
रूपमा अख्तियार ददग्दशतन (Manual) तनमातण गनत उपयकु्त देख्खन्छ । त्यसैले सान्दतभतक काननुहरू, 

कायतपवतधहरू, तनदेख्शकाहरू एवम ् मागतदशतन, आयोगबाट भएका नीतिगि पररपरहरू र सवोच्च 
अदालिबाट प्रतिपाददि तसर्द्ान्ि र नख्िरहरू समेि समावेश गरी ददग्दशतन ियार गररन े 

योिना छ ।  

(ट) रापष्ट्रय गौरवका आयोिनाको सहिीकरण र समन्वय गने 

 रापष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको तनमातण र सांचालनमा सहिीकरण गने र गणुस्िर कायम गने 
उद्देश्यले आयोगले समन्वयको पहल गरेको छ । यस क्रममा सम्बर्द् आयोिना प्रमखु लगायि 
ख्िम्मेवार पदातधकारीहरूसँग छलफतल गरी आयोिना कायातन्वयनको अवस्थाबारे िानकारी तलन ेिथा 
कायातन्वयनको क्रममा देख्खएका समस्याहरू समाधान गनत पहल गने एवम ् पवतभन्न तनकायहरूबीच 
समन्वयका प्रयासहरू भएका छन ्।  

तनष्कर्त : 
पवकासका दृपष्टले हाम्रो देशमा प्रसस्ि सम्भावनाहरू भए पतन पवतभन्न कारणले तिनको उपयोग हनु 
नसकेको यथाथत हाम्रो साम ुछ । सशुासनआ आतथतक समपृर्द् र सामाख्िक रुपान्िरणका लातग तभन्न नीति 
िथा कायतक्रमहरू ििुतमा भई कायातन्वयन गररए पतन साथतक नतििा भने प्राप्त हनु सकेको छैन ।यसरी 
देशको समग्र पवकास र समपृर्द्को प्रमखु बाधक वा कारक ित्व भ्रष्टाचार भएको हुँदा यस सांक्रामक 
रोगको तनदान र रोकथाम अतनवायत छ ।त्यसैले भ्रष्टाचार तनयन्रणका लातग पवद्यमान सांपवधानआ काननुआ 
पवतध र पर्द्तिको पररतधतभर रही आयोगले कायतसम्पादन गदै आएको सबैमा पवददिै छ सूचना प्रपवतधको 
पवकाससँगै चेिनास्िरमा समेि बढोिरी भएको छ । राज्यका तनकायहरूको कायतशैली र कमतचारीहरूको 
सावतितनक दापयत्व तनवातहका पवर्यमा नागररक पहरेदारी बढ्न ु सेवा प्रवाहको दृपष्टले सकारात्मक पक्ष 
हो । राज्यका तनकायहरू नागररकप्रति ख्िम्मेवार र िवाफतदेही भई कितव्य तनवातह गनत िख्ल्लन एवां 
प्रतिबर्द् भएमा मार सशुासन प्रवर्द्तनमा साथतक टेवा पगु्न े देख्खन्छ । भ्रष्टाचारमकु्त समाि तनमातण गदै 

-ड_ 



 

 

सशुासनप्रतिको नागररक अपेक्षा र अतभलार्ालाई सम्बोधन गनुत चनुौिीपूणत छ ।यसथत यस ददशामा आयोग 
लगायि सम्पूणत सरोकार पक्षको सपक्रयिा र सहकायत अपररहायत छ । 

वस्ििु: सशुासन कायम गने प्राथतमक दापयत्व सरकारको हो । यस बहृिर उद्देश्य प्रातप्तका लातग 
आयोगले पररपूरक भतुमका तनवातह गरररहेको छ । अनतगख्न्ि चनुौतिका बाविदु्  सांपवधानि: सखु्म्पएको 
दापयत्व पूरा गनत आयोग कितव्य पथमा िल्लीन छ । 

कतिपय सन्दभतमा आयोगलाई बहाना बनाएर तनधातररि कायत नगने प्रवृतिप्रति आयोग सांवेदनशील छ । 
यस्िा प्रवृतिलाई तनरुत्सापहि गनत आयोगले उपयकु्त रणनीति अवलम्बन गनेछ । पवकास कायतक्रम र 
पवकास आयोिनाहरू समयमा नै सम्पन्न हनुे सतुनख्श्चि गनत एवां लगानीको उख्चि प्रतिफतल हातसल गनत 
तनगरानी र पहरेदारीलाई अझ सशक्त बनाउन आयोग प्रतिबर्द् छ । शाख्न्िआ सशुासन र समपृर्द् कायम 
गने ददशामा सरकारका तनकायहरूको काम कारवाहीको अनगुमनका साथै काननु कायातन्वयनको 
प्रभावकाररिाका लातग आयोगले समन्वयकारी भतूमकामा समेि िोड दददै आएको छ । सरकारको समग्र 
नीतिको उद्देश्य प्राप्ती िथा सशुासन प्रवर्द्तनआ समन्यापयक पवकास र आतथतक समपृर्द्को ददशामा आमिनिाले 
अनभुिू गनतसक्ने सधुारका लातग सम्बर्द् सबै पक्षसँग सहकायत र हािेमालो गनत आयोग ित्पर छ ।  

पवतभन्न िपटलिा एवां चनुौिीका बाविदु पतन भ्रष्टाचार तनयन्रण अतभयानमा आयोगले यथाशक्य प्रयास 
गरररहेको छआ यद्यपप यी प्रयासहरू पयातप्त भने छैनन ् ।यसैले पवगिमा भएका प्रयासहरूको वस्िगुि 
पवश्लरे्ण र मूल्याांकन गदै आगामी कायतददशा िय गनुतपने टड्कारो आवश्यकिा छ । आगामी ददनमा 
सांघीयिािफतत को शासकीय सांरचनासँगै मलुकुी प्रशासनको पवतभन्न िह उपरको तनगरानी र अनगुमनलाई 
अझ सघन र सशक्त बनाउनका लातग आयोगको सांस्थागि सदुृढीकरण र आन्िररक क्षमिा पवकासको 
ददशािफतत  समेि पहल भइरहेको छ ।आमनागररकको ख्चन्िा र चासोलाई केन्रपवन्दमुा राखी भ्रष्टाचारमकु्त 
समाि तनमातणआ सशुासन प्रवर्द्तनआ आतथतक समनुन्िी र सामाख्िक न्यायको प्रत्याभतूि गराउने ददशामा 
आगामी ददनमा ठोस रणनीतिसपहि अख्घ बढ्न आयोग प्रतिबर्द् छ ।देश र िनिाको सवोपरी पहिका 
लातग आयोगसँग सहकायत र साझेदारी प्रवर्द्तन गनत आयोग सबैमा हाददतक अपपल गदतछ ।  
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१. अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  ११..११  र्वषयर्वषय  प्रवेशप्रवेश  ::  
नेपालकोनेपालको  अन्िरिमअन्िरिम  संर्वधानसंर्वधान,,  २०६३२०६३  कोको  भागभाग  ११११  धािाधािा  १११९१९  लेले  संवैधातनकसंवैधातनक  तनकायकोतनकायको  रूपमारूपमा  
अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगकोआयोगको  व्यव्यव्थाव्था  गिेकोगिेको  छछ  ।।  अन्िरिमअन्िरिम  संर्वधानकोसंर्वधानको  धािाधािा  १२०१२०  
बमोख्िमबमोख्िम  साविितनकसाविितनक  पदपद  धािणधािण  गिेकोगिेको  कुनैकुनै  व्यख्िलेव्यख्िले  ““अनखु्ििअनखु्िि  कायिकायि””  वावा  ““भ्रष्टािािभ्रष्टािाि””  गिीगिी  अख्तियािकोअख्तियािको  
दरुुपयोगदरुुपयोग  गिेकोगिेको  सम्बन्धमासम्बन्धमा  आयोगलेआयोगले  काननुकाननु  बमोख्िमबमोख्िम  अनसुन्धानअनसुन्धान  िि  िहर्ककाििहर्ककाि  गिीगिी  र्वभागीयर्वभागीय  कािबाकािबाहीही  
वावा  काननुमाकाननुमा  व्यव्थाव्यव्था  भएभए  बमोख्िमबमोख्िम  आवश्यआवश्यकक  कािबाकािबाहीकोहीको  लातगलातग  अख्तियािवालाअख्तियािवाला  समक्षसमक्ष  लेखीलेखी  पठाउनेपठाउने  
वावा  अतधकािअतधकाि  प्राप्तप्राप्त  अदालिमाअदालिमा  मदु्दामदु्दा  दायिदायि  गनिगनि  सक्नेसक्ने  व्यव्थाव्यव्था  िहेकोिहेको  छछ।।      
११..२२    गठनगठन  ::  
नेपालकोनेपालको  अन्िरिमअन्िरिम  संर्वधानसंर्वधान,,  २०६३२०६३  कोको  भागभाग  ११११  धािाधािा  ११९११९  बमोख्िमबमोख्िम  िाष्ट्रपतिलेिाष्ट्रपतिले  संवैधातनकसंवैधातनक  
परिषद्कोपरिषद्को  तसफारिसमातसफारिसमा  एकएक  िनािना  प्रमखुप्रमखु  आयिुआयिु  िि  अन्यअन्य  आआयिुहरूयिुहरू  तनयिुतनयिु  गनेगने  प्रावधानप्रावधान  छछ।।  
आयोगकाआयोगका  प्रमखुप्रमखु  आयिुआयिु  िि  अन्यअन्य  आयिुहरूकोआयिुहरूको  पदावतधपदावतध  तनयखु्िकोतनयखु्िको  तमतिलेतमतिले  छछ  वषिकोवषिको  हनुेहनुे  िथािथा  प्रमखुप्रमखु  
आयिुआयिु  िि  अन्यअन्य  आयिुहरूआयिुहरू  ६५६५  ववषिषिकोको  उमेिसम्मउमेिसम्म  पदमापदमा  बहालबहाल  िहनिहन  सक्नेसक्ने  व्यव्थाव्यव्था  िहेकोिहेको  छछ।।  
प्रतिवेदनप्रतिवेदन  अवतधमाअवतधमा  आयोगमाआयोगमा  प्रमखुप्रमखु  आयिुआयिु  िि  छछ  िनािना  आयिुआयिुहरूहरू  कायिििकायििि  िहनुिहनभुएकोभएको  छछ  ::  

नामनाम  पदपद  तनयखु्ितनयखु्ि  तमतितमति    

श्रीश्री  लोकमानलोकमान  तसंहतसंह  काकीकाकी  प्रमखुप्रमखु  आयिुआयिु  २०७०२०७०।।०१०१।।२५२५    
श्रीश्री  केशवकेशव  प्रसादप्रसाद  बिालबिाल  आयिुआयिु  20662066।।1010।।0707    
श्रीश्री  दीपदीप  ब्न्यािब्न्याि  आयिुआयिु  २०७२०७११।।१२१२।।१९१९    
श्रीश्री  नवीनवीनन  कुकुमािमाि  ख्ितमिेख्ितमिे  आयिुआयिु  २०७१२०७१।।१२१२।।१९१९    
डाडा. . गणेशगणेश  िाििाि  िोिोशीशी  आयिुआयिु  २०७१२०७१।।१२१२।।१९१९    
श्रीश्री    िािाििनािायणनािायण  पाठकपाठक  आयिुआयिु  २०७१२०७१।।१२१२।।१९१९    
डाडा. . सार्वत्रीसार्वत्री  थापाथापा  गरुुङगरुुङ  आयिुआयिु  २०७१२०७१।।१२१२।।१९१९    

      

सख्िवसख्िव  ((प्रतिवेदनप्रतिवेदन  अवतधमाअवतधमा  कायिििकायििि))  ::  
              नानामम                          कायिििकायििि  अवतधअवतध                        

श्रीश्री  प्रमेप्रमे  कुमािकुमाि  िाईिाई      २०७२०७११।।४४।।९९        देख्खदेख्ख        २०७१२०७१।।११११।।२७२७  

श्रीश्री  श्रीधिश्रीधि  सापकोटासापकोटा    २०७१२०७१।।११११।।२७२७    देख्खदेख्ख        हालसम्महालसम्म    

११.3.3    आयोगकोआयोगको  कामकाम,,  कििव्यकििव्य  िि  अतधकािअतधकाि  ::  
नेपालकोनेपालको  अन्िरिमअन्िरिम  संर्वधानसंर्वधान,,  २०६३२०६३  कोको  भागभाग  ११११  धािाधािा  १२०१२०  मामा  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  
आयोगकोआयोगको  कामकाम,,  कििव्यकििव्य  िि  अतधकािअतधकाि  तनम्नानसुािकोतनम्नानसुािको  हनुेहनुे  व्यव्थाव्यव्था  गरिएकोगरिएको  छछ  ::  
आयोगलेआयोगले  कुनैकुनै  साविितनकसाविितनक  पदपद  धािणधािण  गिेकोगिेको  व्यख्िलेव्यख्िले  अनुअनखु्ििख्िि  कायिकायि  वावा  भ्रष्टािािभ्रष्टािाि  गिीगिी  अख्तियािकोअख्तियािको  
दरुुपयोगदरुुपयोग  गिेकोगिेको  सम्बन्धमासम्बन्धमा  काननुकाननु  बमोख्िमबमोख्िम  अनसुन्धानअनसुन्धान  िि  िहर्ककाििहर्ककाि  गनिगनि  वावा  गिाउनगिाउन  सक्नेछसक्नेछ।।  िििि  

परिच्छेद– १ 
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संर्वधानमासंर्वधानमा  छुटै्टछुटै्ट  व्यव्थाव्यव्था  भएकोभएको  पदातधकािीपदातधकािी  िि  अन्यअन्य  काननुलेकाननुले  छुटै्टछुटै्ट  व्यव्थाव्यव्था  भएकोभएको  पदातधकािीहरूपदातधकािीहरू  
आयोगकोआयोगको  कायिकायि  क्षेत्रतभत्रक्षेत्रतभत्र  पदैनन्पदैनन्।।  

खिाबखिाब  आििआििणकाणका  आधािमाआधािमा  महाअतभयोगमहाअतभयोग  प्र्िावप्र्िाव  पारििपारिि  भईभई  पदमिुपदमिु  हनुेहनुे  संवैधातनकसंवैधातनक  पदातधकािीहरूपदातधकािीहरू,,  

न्यायन्याय  परिषदबापरिषदबाटट  सोहीसोही  अतभयोगमाअतभयोगमा  पदमिुपदमिु  हनुेहनुे  न्यायाधीशहरून्यायाधीशहरू  िि  सैतनकसैतनक  ऐनऐन  बमोख्िमबमोख्िम  कािबाहीकािबाही  हनुेहनुे  
व्यख्िकाव्यख्िका  हकमाहकमा  तनिलाईतनिलाई  पदमिुपदमिु  भइसकेपतछभइसकेपतछ  काननुकाननु  बमोख्िमबमोख्िम  आयोगलेआयोगले  अनसुन्धानअनसुन्धान  िि  िहर्ककाििहर्ककाि  
गनिगनि  गिाउनगिाउन  सक्नेसक्नेछछ।।  

  साविितनकसाविितनक  पदपद  धािणधािण  गिेकोगिेको  कुनैकुनै  व्यख्िलेव्यख्िले  काननुकाननु  बमोख्िमबमोख्िम  अनखु्ििअनखु्िि  कायिकायि  मातननेमातनने  कुनैकुनै  कामकाम  
गिीगिी  अख्तियािकोअख्तियािको  दरुुपयोगदरुुपयोग  गिेकोगिेको  देख्खएमादेख्खएमा  आयोगलेआयोगले  तनिलाईतनिलाई  सिेिसिेि  गिाउनगिाउन,,  र्वभागीयर्वभागीय  
कािबाहीकािबाही  वावा  काननुमाकाननुमा  व्यव्थाव्यव्था  भएभए  बमोख्िमबमोख्िम  अन्यअन्य  आवश्यकआवश्यक  कािबाहीकोकािबाहीको  लातगलातग  
अख्तियािवालाअख्तियािवाला  समक्षसमक्ष  लेखीलेखी  पठाउनपठाउन  सक्नेसक्नेछछ।।  

  साविितनकसाविितनक  पदपद  धािणधािण  गिेकोगिेको  कुनैकुनै  व्यख्िलेव्यख्िले  काननुकाननु  बमोख्िमबमोख्िम  भ्रष्टािािभ्रष्टािाि  मातननेमातनने  कुनैकुनै  कामकाम  गिेकोगिेको  
देख्खएमादेख्खएमा  त्य्िोत्य्िो  व्यख्िव्यख्ि  िि  सोसो  अपिाधमाअपिाधमा  संलग्नसंलग्न  अन्यअन्य  व्यख्िव्यख्ि  उपिउपि  आयोगलेआयोगले  काननुकाननु  बमोख्िमबमोख्िम  
अतधकािअतधकाि  प्राप्तप्राप्त  अदालिमाअदालिमा  मदु्दामदु्दा  दायिदायि  गनिगनि  वावा  गिाउनगिाउन  सक्नेछसक्नेछ।।  

  अनसुन्धानअनसुन्धान  िि  िहर्ककािबाटिहर्ककािबाट  साविितनकसाविितनक  पदपद  धािणधािण  गिेकोगिेको  व्यख्िकोव्यख्िको  कामकाम  कािबाहीकािबाही  अन्यअन्य  
अतधकािीअतधकािी  वावा  तनकायकोतनकायको  अतधकािअतधकाि  क्षेत्रक्षेत्र  अन्िगििअन्िगिि  पनेपने  प्रकृतिकोप्रकृतिको  देख्खएमादेख्खएमा  आयोगलेआयोगले  आवश्यकआवश्यक  
कािबाहीकोकािबाहीको  लातगलातग  सम्बख्न्धिसम्बख्न्धि  अतधकािीअतधकािी  वावा  तनकायतनकाय  समक्षसमक्ष  लेखीलेखी  पठाउनपठाउन  सक्नेछसक्नेछ।।  

  संर्वधानकोसंर्वधानको  अधीनमाअधीनमा  िहीिही  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगकोआयोगको  अन्यअन्य  कामकाम,,  कििव्यकििव्य  िि  
अतधकािअतधकाि  िथािथा  कायिर्वतधकायिर्वतध  काननुद्वािाकाननुद्वािा  व्यव्थाव्यव्था  भएभए  बमोख्िमबमोख्िम  हनुेछहनुेछ।।  

  अनसुन्धानअनसुन्धान  िि  िहर्ककाििहर्ककाि  गनेगने  वावा  मदु्दामदु्दा  िलाउनेिलाउने  आफ्नोआफ्नो  कामकाम,,  कििव्यकििव्य  िि  अतधकािमध्येअतधकािमध्ये  कुनैकुनै  
कामकाम,,  कििव्यकििव्य  िि  अतधकािअतधकाि  आयोगलेआयोगले  प्रमखुप्रमखु  आयिुआयिु,,  आयिुआयिु  वावा  नेपालनेपाल  सिकािकोसिकािको  कमििािीलाईकमििािीलाई  
िोर्कएकोिोर्कएको  शििकोशििको  अधीनमाअधीनमा  िहीिही  प्रयोगप्रयोग  िथािथा  पालनापालना  गनिगनि  पाउनेपाउने  गिीगिी  समु्पनसमु्पन  सक्नेछसक्नेछ।।  

    अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगआयोग  ऐनऐन,,  २०४८२०४८  लेले  आयोगलाईआयोगलाई  अनसुन्धानअनसुन्धान  गिीगिी  
अतभयोिनअतभयोिन  गनेगने  कायिकोकायिको  अतिरििअतिरिि  काननुीकाननुी  िाज्यकोिाज्यको  अवधािणाअवधािणा  अनरुूपअनरुूप  सशुासनसशुासन  कायमकायम  गनिगनि  िि  
साविितनकसाविितनक  सेवामासेवामा  प्रभावकारििाप्रभावकारििा  ल्याउनकाल्याउनका  लातगलातग  आवश्यआवश्यकक  हनुेहनुे  सधुािात्मकसधुािात्मक  कायिहरूकायिहरू  गनेगने  
थपथप  दार्यत्वदार्यत्व  समेिसमेि  समु्पेकोसमु्पेको  छछ।।  िसिस  अन्िगििअन्िगिि  आयोगबाटआयोगबाट  तनम्नतनम्न  कायिहरूकायिहरू  सम्पाददिसम्पाददि  हनुेहनुे  
गिेकागिेका  छन्छन्  ::  

  र्वद्यमानर्वद्यमान  ऐनऐन,,  तनयमतनयम  वावा  प्रिलनमाप्रिलनमा  त्ररु्टत्ररु्ट  भएभए  सधुािसधुाि  गनिगनि  सझुावसझुाव  ददनेददने  वावा  ध्यानाकषिणध्यानाकषिण  गिाउनेगिाउने,,  
  दषु्परिणामदषु्परिणाम  सच्याउनसच्याउन  लेखीलेखी  पठाउनेपठाउने,,  
  हातनहातन  नोक्सानोक्सानीनी  भरिभिाउभरिभिाउ  गिाउनेगिाउने,,  
  अनसुन्धानअनसुन्धान  िहर्ककािकोिहर्ककािको  क्रममाक्रममा  न्यार्यकन्यार्यक  र्हिासिमार्हिासिमा  िाख्नेिाख्ने  िि  धिौटीधिौटी  वावा  िमानििमानि  तलईतलई  वावा  

नतलईनतलई  िारिखमािारिखमा  िाख्नेिाख्ने  वावा  छाड्नेछाड्ने,,  
  भ्रष्टािािलाईभ्रष्टािािलाई  िोकथामिोकथाम  गनेगने  उद्देउद्देश्यलेश्यले  तनिोधात्मकतनिोधात्मक  एवंएवं  प्रवर्द्िप्रवर्द्िनात्मकनात्मक  कायिहरूकायिहरू  गनेगने,,  

  भ्रष्टािािभ्रष्टािाि  तनयन्त्रणतनयन्त्रण  गनेगने  उद्दशे्यलेउद्दशे्यले  ्थार्पि्थार्पि  िार्ष्ट्रयिार्ष्ट्रय  वावा  अन्ििािर्ष्ट्रयअन्ििािर्ष्ट्रय  सं्थाहरूसँगसं्थाहरूसँग  समन्वयसमन्वय,,  आपसीआपसी  
सहयोगसहयोग  िि  सम्बन्धसम्बन्ध  सदुृढसदुृढ  गनेगने,,  

  आवश्यकिानसुािआवश्यकिानसुाि  सम्बख्न्धिसम्बख्न्धि  र्वषयकोर्वषयको  र्वशषेज्ञर्वशषेज्ञ  वावा  र्वख्शष्टीकृिर्वख्शष्टीकृि  सेवासेवा  प्राप्तप्राप्त  गनेगने।।  
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परिच्छेदपरिच्छेद--११, , अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

    
  वार्षिकवार्षिक  प्रतिवेदनप्रतिवेदन,,२०७१२०७१//७२७२  

११..४४  वार्षिकवार्षिक  प्रतिवेदनप्रतिवेदन  ::    
  नेपालकोनेपालको  अन्िरिमअन्िरिम  संर्वधानसंर्वधान,,  २०६३२०६३  कोको  धािाधािा  १२११२१  बमोख्िमबमोख्िम  आयोगलेआयोगले  आपूआपूmmलेले  गिेकोगिेको  कामकोकामको  

वार्षिकवार्षिक  प्रतिवेदनप्रतिवेदन  िाष्ट्रपतििाष्ट्रपति  समक्षसमक्ष  पेशपेश  गनेगने  िि  िाष्ट्रपतिलेिाष्ट्रपतिले  प्रधानमन्त्रीप्रधानमन्त्री  माफि िमाफि ि  त्य्िोत्य्िो  प्रतिवेदनप्रतिवेदन  
व्यव्थार्पकाव्यव्थार्पका  संसदसंसद  समक्षसमक्ष  पेशपेश  गनेगने  व्यव्थाव्यव्था  छछ।।    

1.51.5  छानतबनछानतबन  िथािथा  अनसुन्धानअनसुन्धान  प्रर्क्रयाप्रर्क्रया  ::  
  नेपालकोनेपालको  अन्िरिमअन्िरिम  संर्वधानसंर्वधान,,  २०६३२०६३  लेले  अनखु्ििअनखु्िि  कायिकायि  िि  भ्रष्टािािभ्रष्टािाि  गिीगिी  मतुयिःमतुयिः  दईुदईु  प्रकािलेप्रकािले  

अख्तियािकोअख्तियािको  दरुुपयोगदरुुपयोग  हनुसक्नेहनुसक्ने  अवधािणाअवधािणा  प्र्ििुप्र्ििु  गिेगिे  अनरुूपअनरुूप  िीिी  र्वषयहरूमार्वषयहरूमा  उििुीउििुी  ददनेददने  
प्रर्क्रयालाईप्रर्क्रयालाई  काननुलेकाननुले  तनम्नानसुाितनम्नानसुाि  व्यव्थाव्यव्था  गिेकोगिेको  छछ  ::  

  अनखु्ििअनखु्िि  कायिकोकायिको  उििुीउििुी  ::  कुनैकुनै  साविितनकसाविितनक  पदपद  धािणधािण  गिेकोगिेको  व्यख्िलेव्यख्िले  अनखु्ििअनखु्िि  कायिकायि  गिीगिी  
अख्तियािकोअख्तियािको  दरुुपयोदरुुपयोगग  गिेमागिेमा  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगआयोग  ऐनऐन,,  २०४८२०४८  अनसुािअनसुाि  
अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगआयोग  तनयमावलीतनयमावली,,  २०५९२०५९  लेले  िोकेकोिोकेको  ढाँिामाढाँिामा  उििुीउििुी  ददनुददनपुनेपने  िि  
तनवेदकलेतनवेदकले  सनाखिसनाखि  समेिसमेि  गनुिगनुिपनेछपनेछ।।  अनखु्ििअनखु्िि  कायिकायि  उपिकोउपिको  उििुीमाउििुीमा  अनसुन्धानअनसुन्धान  गदैगदै  िादँािादँा  
भ्रष्टािािकोभ्रष्टािािको  कसिुकसिु  गिेकोगिेको  देख्खनदेख्खन  गएगएमामा  भ्रष्टािािकोभ्रष्टािािको  कसिुकसिु  अन्िगििअन्िगिि  नैनै  कािबाहीकािबाही  गरिन्छगरिन्छ।।  िििि  
साविितनकसाविितनक  िासोकोिासोको  र्वषयर्वषय  भएकोभएको  उििुीकोउििुीको  हकमाहकमा  भनेभने  सनाखिकोसनाखिको  आवश्यकिाआवश्यकिा  पदैनपदैन।।    
भ्रष्टािािकोभ्रष्टािािको  उििुीउििुी  ::  भ्रष्टािािकोभ्रष्टािािको  सम्बन्धमासम्बन्धमा  कसैकोकसैको  उििुीउििुी  वावा  अन्यअन्य  कुनैकुनै  स्रोिबाटस्रोिबाट  प्राप्तप्राप्त  
िानकािीकोिानकािीको  आधािमाआधािमा  आयोगलेआयोगले  छानतबनछानतबन,,  अनसुन्धानअनसुन्धान  िहर्ककािहर्ककािि  गनिगनि  वावा  अन्यअन्य  कािबाहीकािबाही  िलाउनिलाउन  
सक्दछसक्दछ  िि  भ्रष्टािािकोभ्रष्टािािको  उििुीउििुी  उपिउपि  अनसुन्धानअनसुन्धान  गदैगदै  िादँािादँा  अनखु्ििअनखु्िि  कायिकायि  भएकोभएको  पाइएमापाइएमा  अनखु्ििअनखु्िि  
कायिमाकायिमा  समेिसमेि  कािबाहीकािबाही  गनिगनि  सर्कनेसर्कने  छछ।।    
आयोगलेआयोगले  ्वयं्वयं  िानकािीमािानकािीमा  तलईतलई  कािबाहीकािबाही  गनिगनि  सक्नेसक्ने  ::  आयोगलेआयोगले  आफ्नोआफ्नो  अतधकािअतधकाि  क्षेत्रक्षेत्रतभत्रतभत्र  पनेपने  
कुनैकुनै  पतनपतन  र्वषयमार्वषयमा  अनुअनसुन्धानकोसन्धानको  प्रर्क्रयाप्रर्क्रया  थाल्नथाल्न  सक्नेछसक्नेछ।।  

प्रािख्म्भकप्रािख्म्भक  छानतबनकोछानतबनको  प्रर्क्रयाप्रर्क्रया  ::  आयोगआयोग  समक्षसमक्ष  पिेकापिेका  कुनैकुनै  पतनपतन  उििुीउििुी  तनवेदनतनवेदन  वावा  आयोगआयोग  ्वयंले्वयंले  
प्राप्तप्राप्त  गिेकोगिेको  िानकािीिानकािी  उपिउपि  प्रािख्म्भप्रािख्म्भकक  छानतबनकोछानतबनको  क्रममाक्रममा  कािबाहीकािबाही  गनुिपनेगनुिपने  वावा  नपनेनपने  तनर्क्यौतनर्क्यौलल  
मूलिःमूलिः  तनम्नतनम्न  िथ्यहरूकोिथ्यहरूको  आधािमाआधािमा  गनेगने  गिेकोगिेको  छःछः  

कक))  अनसुन्धानकोअनसुन्धानको  र्वषयर्वषय  व्िुव्ि ु आयोगकोआयोगको  क्षेत्रातधकािक्षेत्रातधकाितभत्रतभत्र  पछिपछि ,,  पदैनपदैन  ??  

खख))  उल्लेउल्लेख्खिख्खि  र्वषयकोर्वषयको  गम्भीििागम्भीििा  केके  कतिकति  छछ  ??  

गग))  उल्लेख्खिउल्लेख्खि  आिोपकोआिोपको  ्वरूप्वरूप  िथ्यपूणििथ्यपूणि  देख्खएमादेख्खएमा  त्यसमात्यसमा  कुनकुन  कुनकुन  तनकायकातनकायका  कुनकुन  कुकुनन  
  पदातधकािीकोपदातधकािीको  संलग्निासंलग्निा  िहेकोिहेको  छछ  ??  

िि))  र्ववादा्पदर्ववादा्पद  कायिकायि  वावा  तनणियबाटतनणियबाट  कसलाईकसलाई  केके  ककतिति  हातनहातन  नोनोक्सानीक्सानी  वावा  फाइदाफाइदा  हनुहनु  गएकोगएको    
  छछ  ??  

ङङ))  र्ववाददिर्ववाददि  कायिबािेकायिबािे  कुनैकुनै  कायािलयकायािलय  वावा  अदालिमाअदालिमा  मदु्दामदु्दा  मातमलामातमला  ितलिहेकोितलिहेको  वावा  मदु्दामदु्दा  िलीिली  
  तनणियतनणिय  भएकोभएको  वावा  ित्सम्बन्धमाित्सम्बन्धमा  कुनैकुनै  र्ववाददिर्ववाददि  वावा  अन्यअन्य  कािबाहीकािबाही  भएकोभएको  छछ,,  छैनछैन  ??  

िि))  र्ववाददिर्ववाददि  कायिकायि  भएभए  गिेकोगिेको  तमतिकातमतिका  आधािमाआधािमा  हदम्यादहदम्याद  बाकँीबाकँी  छछ,,  छैनछैन  ??  

  आयोगमाआयोगमा  पनिपनि  आएकोआएको  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोगसम्बन्धीसम्बन्धी  उििुीउििुी  अध्ययनअध्ययन  गदािगदाि  आयोगलेआयोगले  
  प्रािख्म्भकप्रािख्म्भक  छानतबनछानतबन  गनुिगनुिपनेपने  देखेमादेखेमा  आयोगआयोग  आफैं लेआफैं ले  वावा  अन्यअन्य  सिकािीसिकािी  तनकायतनकाय  वावा  सं्थासं्था  वावा  
  अतधकािीअतधकािी  माफि िमाफि ि  प्राप्रािख्म्भकिख्म्भक  छानतबनछानतबन  गनिगनि  गिाउनगिाउन  सक्दसक्दछछ।।  आयोगमाआयोगमा  पनिपनि  आएकोआएको  
  उििुीमाउििुीमा  प्रािख्म्भकप्रािख्म्भक  छानतबनछानतबन  गनेगने  क्रममाक्रममा  देहायदेहाय  बमोख्िमकोबमोख्िमको  कुनैकुनै  अव्थाअव्था  र्वद्यमार्वद्यमानन  भएमाभएमा  
  आयोगलेआयोगले  कुनैकुनै  कािबाहीकािबाही  नगिीनगिी  त्य्िोत्य्िो  उििुीउििुी  िामेलीमािामेलीमा  िाख्निाख्न  सक्दछसक्दछ।।  
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कक))  सवोच्िसवोच्ि  अदालिकोअदालिको  असाधािणअसाधािण  अतधकािक्षेत्रअतधकािक्षेत्र  बाहेकबाहेक  अन्यअन्य  काननुीकाननुी  उपिािउपिाि  भएकोमाभएकोमा  
त्यसकोत्यसको  अवलम्बनअवलम्बन  नगिीनगिी  अनखु्ििअनखु्िि  कायिकायिसम्बन्धीसम्बन्धी  उििुीउििुी  ददएमाददएमा,,  

खख) ) ऐनकोऐनको  हदम्यादहदम्याद  नानािेकोिेको,,  
गग))  आयोगकोआयोगको  अतधकािअतधकाि  िि  कायिक्षेत्रकायिक्षेत्रतभत्रकोतभत्रको  र्वषयर्वषय  नभएकोनभएको,,  
िि) )   अदालिमाअदालिमा  मदु्दामदु्दा  परििहेकोपरििहेको  र्वषयकोर्वषयको,,  
ङङ) )   िथ्ययिुिथ्ययिु  आधािआधाि  नभएकोनभएको,,  
िि) )   दःुखदःुख  ददनेददने  मनसायकोमनसायको,,  िि  
छछ) ) मामलुीमामलुी  कुिाकुिासम्बन्धीसम्बन्धी।।  

िामेलीमािामेलीमा  िाख्नुिाख्नुपनेपने  उपयिुउपयिु  आधािआधाि  नभएकानभएका  र्वषयहरूमार्वषयहरूमा  प्रािख्म्भकप्रािख्म्भक  छानतबनकोछानतबनको  क्रममाक्रममा  
अख्तियािकोअख्तियािको  दरुुपयोगदरुुपयोग  भएकोभएको  देख्खनदेख्खन  आएमाआएमा  र्व्ििृर्व्ििृ  अनसुन्धानअनसुन्धान  िहर्ककाििहर्ककाि  गनिकोगनिको  तनतमत्ततनतमत्त  
आयोगबाटआयोगबाट  अनसुन्धानअनसुन्धान  अतधकृिअतधकृि  तनयिुतनयिु  गिीगिी  कािबाहीकािबाही  अगातडअगातड  बढाइन्छबढाइन्छ।।  कुनैकुनै  र्वषयव्िकुोर्वषयव्िकुो  
प्रकृतिप्रकृति  िि  प्राप्तप्राप्त  सूिनाहरूलाईसूिनाहरूलाई  आधािआधाि  मानेिमानेि  र्व्ििृर्व्ििृ  अनसुन्धानमाअनसुन्धानमा  िानुिान ु पिेमापिेमा  आयोगलेआयोगले  एकैपटकएकैपटक  
र्व्ििृर्व्ििृ  अनसुन्धानअनसुन्धान  पतनपतन  गनिगनि    सक्दछसक्दछ।।  

र्व्ििृर्व्ििृ  अनसुन्धानअनसुन्धान  िहर्ककािकोिहर्ककािको  प्रर्क्रयाप्रर्क्रया  ::  प्रािख्म्भकप्रािख्म्भक  छानतबनबाटछानतबनबाट  र्व्ििृर्व्ििृ  अनसुन्धानअनसुन्धान  गनुिपनेगनुिपने  वावा  
तसधैतसधै  र्व्ििृर्व्ििृ  अनसुन्धानअनसुन्धान  गनुिपनेगनुिपने  देख्खएमादेख्खएमा  अनसुन्धानअनसुन्धान  अतधकृिअतधकृि  तनयिुतनयिु  गिीगिी  अनसुन्धानअनसुन्धान  अतधकृिलेअतधकृिले  
सम्बख्न्धिसम्बख्न्धि  आयिुकोआयिुको  प्रत्यक्षप्रत्यक्ष  िेखदेखिेखदेख  िि  तनयन्त्रणमातनयन्त्रणमा  आिोर्पिआिोर्पि  र्वषयहरूर्वषयहरूकाका  बािेमाबािेमा  सम्बख्न्धिसम्बख्न्धि  
व्यख्िहरूकोव्यख्िहरूको  बयानबयान  वावा  तलख्खितलख्खि  िवाफिवाफ  तलनेतलने,,  आवश्यकिाआवश्यकिा  अनसुािअनसुाि  अन्यअन्य  थपथप  प्रमाणहरूप्रमाणहरू  संकलनसंकलन  
गनेगने  लगायिकालगायिका  अनसुन्धानकोअनसुन्धानको  क्रममाक्रममा  आवश्यकआवश्यक  देख्खएकादेख्खएका  अन्यअन्य  कायिहरूकायिहरू  सम्पन्नसम्पन्न  गिीगिी  सोहीसोही  
आधािमाआधािमा  अनसुन्धानअनसुन्धान  प्रतिवेदनप्रतिवेदन  ियािियाि  गिीगिी  आयोगमाआयोगमा  पेशपेश  गनिगनि  सख्िवसख्िव  माफि िमाफि ि  आयिुआयिु  समक्षसमक्ष  प्रप्र्ििु्ििु  
गदिछगदिछ।।  आयिुबाटआयिुबाट  त्य्िोत्य्िो  प्रतिवेदनप्रतिवेदन  सर्हिकोसर्हिको  तमतसलतमतसल  अध्ययनअध्ययन  पश्चाि्पश्चाि ् अनसुन्धानअनसुन्धान  पूिापूिा  नभएकोनभएको  
पाइएमापाइएमा  थपथप  अनसुन्धानकोअनसुन्धानको  आदेशआदेश  हनुहनु  सक्छसक्छ।।  अनसुन्धानअनसुन्धान  पूिापूिा  भईभई  पेशपेश  हनुहनु  आएकोआएको  
प्रतिवेदनलाईप्रतिवेदनलाई  आयोगआयोग  समक्षसमक्ष  पेशपेश  गनेगने  आदेशआदेश  हनु्छहनु्छ।।  त्य्िोत्य्िो  प्रतिवेदनप्रतिवेदन  आयोगमाआयोगमा  छलफलछलफल  गिीगिी  
आिोर्पिआिोर्पि  कसिुकोकसिुको  मात्रामात्रा,,  र्ववादकोर्ववादको  गाम्भीयििागाम्भीयििा,,  प्रकृतिप्रकृति  एवंएवं  संकतलिसंकतलि  प्रमाणकोप्रमाणको  प्राप्रामाख्णकिामाख्णकिा  
समेिलाईसमेिलाई  दृर्ष्टगिदृर्ष्टगि  गिीगिी  मदु्दामदु्दा  दायिदायि  गनेगने  वावा  र्वभागीयर्वभागीय  कािबाहीकािबाही  वावा  अन्यअन्य  कािबाहीकोकािबाहीको  तसफारिसतसफारिस  गनेगने  
वावा  सम्बख्न्धिसम्बख्न्धि  तनकायकोतनकायको  ध्यानाकषिणध्यानाकषिण  गिाउनेगिाउने  वावा  सझुावसझुाव  ददनेददने  वावा  केहीकेही  कािबाहीकािबाही  गरििहनगरििहन  नपनेनपने  
गिीगिी  उििुीउििुी  िामेलीिामेलीमामा  िाख्नेिाख्ने  तनणियतनणिय  गरिन्छगरिन्छ।।  आयोगकोआयोगको  तनणियकोतनणियको  कायािन्वयनकायािन्वयन  आयोगकोआयोगको  सख्िवबाटसख्िवबाट  
गरिन्छगरिन्छ।।    

1.6 1.6 आयोगकोआयोगको  कामसँगकामसँग  सम्बख्न्धिसम्बख्न्धि  मतुयमतुय  काननुहरूकाननुहरू  ::    
  नेपालकोनेपालको  अन्िरिमअन्िरिम  संर्वधानसंर्वधान,,  २०६३२०६३  

  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगआयोग  ऐनऐन,,  २०४८२०४८    
  भ्रष्टािािभ्रष्टािाि  तनवािणतनवािण  ऐनऐन,,  २०५९२०५९  

  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धाअनसुन्धानन  आयोगआयोग  तनयमावलीतनयमावली,,  २०५९२०५९  

  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगआयोग  कायिर्वतधकायिर्वतध,,  २०७०२०७०  

  अनसुन्धानअनसुन्धानसम्बन्धीसम्बन्धी  तनदेख्शकाहरूतनदेख्शकाहरू,,  

  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगआयोग,,  पदातधकािीपदातधकािी  एवंएवं  कमििािीहरूकोकमििािीहरूको  आिािसंर्हिाआिािसंर्हिा,,  
२०७०२०७०  
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1.1.७७  प्रशासतनकप्रशासतनक  संगठनसंगठन  ::  
  अख्तियािअख्तियाि  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगकोआयोगको  सख्िवालयसख्िवालयकोको  प्रमखुमाप्रमखुमा  नेपालनेपाल  सिकािबासिकािबाटट  तनयिुतनयिु  

िािपत्रांर्कििािपत्रांर्कि  र्वख्शष्टर्वख्शष्ट  शे्रणीकोशे्रणीको  सख्िवसख्िव  िहनेिहने  व्यव्थाव्यव्था  छ।छ।  आयोगकोआयोगको  संगठनसंगठन  िातलकािातलका  अनसूुिीअनसूुिी––११  
मामा  िि  कमििािीहरूकोकमििािीहरूको  ्वीकृि्वीकृि  दिवन्दीदिवन्दी  संतयासंतया  अनसूुिीअनसूुिी––२२  मामा  उल्लेखउल्लेख  गरिएकोगरिएको  छ।छ।  

1.8 1.8 आयोगकोआयोगको  आन्िरिकआन्िरिक  कायिर्वभािनकायिर्वभािन,,  बैठकबैठक  िि  तनणियतनणिय  ::  
  आयोगमाआयोगमा  कायिििकायििि  प्रप्रमखुमखु  आयिुआयिु  िि  आयिुहरूआयिुहरू  बीिकोबीिको  कायिर्वभािनकायिर्वभािन  िि  तनणियतनणिय  प्रर्क्रयाप्रर्क्रया  अख्तियािअख्तियाि  

दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगआयोग  कायिर्वतधकायिर्वतध,,  २०७०२०७०  बनाईबनाई  तनख्श्चितनख्श्चि  गरिएकोगरिएको  छछ।।  आन्िरिकआन्िरिक  
कायिर्वतधकाकायिर्वतधका  अन्यअन्य  व्यव्थाहरूव्यव्थाहरू  आयोगकोआयोगको  कायिर्वतधकायिर्वतध  एवंएवं  तनणियहरूद्वािातनणियहरूद्वािा  व्यवख््थिव्यवख््थि  गरिएकागरिएका  छन्छन।्।  
आयोगकोआयोगको  महाशाखामहाशाखा  वावा  अनसुन्धानअनसुन्धान  अतधकृिलेअतधकृिले  अनसुन्धानअनसुन्धान  कायिकायि  सम्पन्नसम्पन्न  गिीगिी  सख्िवसख्िव  माफि िमाफि ि  
सम्बख्न्धिसम्बख्न्धि  आयिुआयिु  समक्षसमक्ष  पेशपेश  गिेकोगिेको  कुनैकुनै  र्वषयमार्वषयमा  सम्बख्न्धिसम्बख्न्धि  आयिुबाटआयिुबाट  आयोगमाआयोगमा  पेशपेश  गनेगने  
आदेशआदेश  भएकाभएका  र्वषर्वषयहरूयहरू  वावा  अन्यअन्य  नीतिगिनीतिगि  तनणियतनणिय  हनु ुहनुपुनेपने  र्वषयहरूकोर्वषयहरूको  कायिसूिीकायिसूिी  प्रमखुप्रमखु  आयिुकोआयिुको  
तनदेशनमातनदेशनमा  सख्िवबाटसख्िवबाट  ियिय  गरिन्छगरिन्छ।।  यसिीयसिी  कायिकायिसूिीसूिी  ियािियाि  भएपतछभएपतछ  र्वषयकोर्वषयको  गाम्भीयििागाम्भीयििा,,  िर्टलिािर्टलिा  
िि  शीघ्रशीघ्र  तनणियकोतनणियको  आवश्यकिाआवश्यकिा  आददलाईआददलाई  दृर्ष्टगिदृर्ष्टगि  गिीगिी  प्रमखुप्रमखु  आयिुकोआयिुको  तनदेशनतनदेशन  अनसुािअनसुाि  कुनैकुनै  पतनपतन  
समयमासमयमा  आयोगकोआयोगको  बैठकबैठक  बसीबसी  तनणियतनणिय  हनुेहनुे  व्यव्थाव्यव्था  छछ।।    

1.९ प्रत्यायोख्िि अतधकाि अन्िगिि भएका काम कािबाही :  

 नेपालनेपाल  िािपत्रिािपत्र,,  खण्डखण्ड  ६४६४, , संतयासंतया  ३४३४, , भाभागग  ४४  तमतितमति  20712071।।99।।28 28 मामा    प्रकाख्शिप्रकाख्शि  अख्तियािअख्तियाि  
  दरुुपयोगदरुुपयोग  अनसुन्धानअनसुन्धान  आयोगकोआयोगको  सूिनासूिना  बमोख्िमबमोख्िम  िाप्लेिङुिाप्लेिङु,,  पाँिथिपाँिथि,,  संखवुासभासंखवुासभा,,  भोिपिुभोिपिु,,  
  सोलखुमु्बुसोलखुमु्ब ,ु,  ओखलढंुगाओखलढंुगा,,  खोटाङखोटाङ,,  धाददङधाददङ,,  काभ्रपेलाञ्चोककाभ्रपेलाञ्चोक,,  तसन्धपुाल्िोकतसन्धपुाल्िोक,,  नवुाकोटनवुाकोट,,  िसवुािसवुा,,  मनाङमनाङ,,  

  मु् िाङमु् िाङ,,  गोिखागोिखा,,  लमिङुलमिङु,,  गलु्मीगलु्मी,,  अिािअिािखाँिीखाँिी,,  हमु्लाहमु्ला,,  िमु्लािमु्ला,,  मगुुमगु ,ु,  डोल्पाडोल्पा,,  कातलकोटकातलकोट,,  िाििकोटिाििकोट,,  रुकुमरुकुम,,  

  िोल्पािोल्पा,,  सल्यानसल्यान,,  प्यूठानप्यूठान,,  बैिडीबैिडी,,  बझाङबझाङ,,  बाििुाबाििुा  िि  अछामअछाम  गिीगिी  ३२३२  ख्िल्लाकाख्िल्लाका  प्रमखुप्रमखु  ख्िल्लाख्िल्ला  
  अतधकािीअतधकािीहरूहरू  िथािथा  उिउि  ख्िल्लाकाख्िल्लाका  ख्िल्लाख्िल्ला  सिकािीसिकािी  वर्कलवर्कल  कायािलयकाकायािलयका  सिकािीसिकािी  वर्कलवर्कलहरूहरूलाईलाई  
  िोर्कएकोिोर्कएको  शििशिि  बमोख्िमबमोख्िम  आयोगकोआयोगको  अतधअतधकािकाि  प्रयोगप्रयोग  गनिगनि  पाउनेपाउने  गिीगिी  अतधकािअतधकाि  प्रत्यायोिनप्रत्यायोिन    

  गरिएकोगरिएको  छ।छ। 

1.10 1.10 बिेटबिेट  व्यव्थाव्यव्था  ::  
  यसयस  आतथिकआतथिक  वषिमावषिमा  आयोगकोआयोगको  लातगलातग  छुट्याइएकोछुट्याइएको  कुलकुल  बिेटबिेट  रुरु..  ७३७३  किोडकिोड  ९९  लाखलाख  ५८५८  हिािहिाि  

५५  सयसय  ६२६२  रुपैयाँरुपैयाँ  िि  ९७९७  पैसापैसा  मध्येमध्ये  रुरु..  ७०७०  किोडकिोड  ९३९३  लाखलाख  ३७३७  हिािहिाि  ५९५९  रुपैयाँरुपैयाँ  िि  ६२६२  
पैसापैसा  तनकासातनकासा  भईभई  त्यख्त्तत्यख्त्त  नैनै  िकमिकम  खििखिि  भएकोभएको  छछ  भनेभने  यसयस  अवतधसम्मअवतधसम्म  आयोगमाआयोगमा  कुनैकुनै  पतनपतन  बेरुिुबेरुि ु 
िहेकोिहेको  छैन।छैन।  साथैसाथै  आयोगकोआयोगको  र्वतनयोिनर्वतनयोिन,,  तनकासातनकासा,,  खििखिि,,  िाि्विाि्व  आम्दानीआम्दानी  िथािथा  धिौटीकोधिौटीको  र्वविणर्वविण  
अनसूुिीअनसूुिी––३३  मामा  प्र्ििुप्र्ििु  गरिएकोगरिएको  छ।छ।    
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अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचाि तनयन्रणका उपायहरूको अवलम्बन गिी मलुकुमा 
सशुासन बहालीको ख्िम्मेवािी बोकेको संवैधातनक तनकाय हो। भ्रष्टाचाि तनयन्रणको उद्देश्य प्रातिका लातग 
भ्रष्टाचाििन्य कायिको वोध गने, िोख्िमपूणि क्षेरहरूको पर्हचान गने िथा तिनको िर्िलिा बझु्ने ि 
गर्हिाइसम्म पगु्न े िस्िा कायिमा प्रिावकारििा ल्याउनका लातग आयोगको क्षमिा अतिवृर्ि अपरिहायि  

छ । यसैगिी भ्रष्टाचािको प्रवृख्ि, सघनिा ि िर्िलिामा ददनानदुदन फिकपन आइिहेको सन्दििमा र्वद्यमान 
अनसुन्धान पितिलाई प्रिावकािी बनाउन ि कायििि िनशख्िको ज्ञान, सीप ि दक्षिा र्वकास गिी 
आयोगप्रतिको बढ्दो नागरिक अपेक्षा अनरुूपको कायि सम्पादन गनुि चनुौिीपूणि िहेको छ ।  

अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको संस्थागि िणनीति (२०१४-२०१९) का िीनविा परिपूिक 
िणनीति (Supporting strategy) मध्ये आयोगको क्षमिा अतिवृर्ि गने र्वषय पर्हलो प्राथतमकिामा िहेको  

छ ।क्षमिा र्वकास अन्िगिि मानव संसाधनको क्षमिा र्वकास गने, फोिेख्न्सक ल्याब िथा थनुवुा घिको 
व्यवस्था गने, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको र्वकास गने, िौतिक संिचनाको तनमािण ि र्वस्िाि िथा सवािी 
साधनको व्यवस्था गने, आयोगको संगठनात्मक पनुःसंिचना गने, र्विीय स्रोि व्यवस्थापन लगायि 
कायिसम्पादन मापन िथा अनगुमन िस्िा र्वषयहरू समेर्िएका छन ्।  

उपयुिि िणनीतिहरूका आधािमा आयोगका र्ियाकलापहरू सञ्चातलि छन ्। तमति २०६०।७।२७ मा 
स्वीकृि २२१ दिबन्दी िहेको आयोगको संगठन संिचनालाई पनु:संिचना गिी तमति २०७१।५।१३ मा 
८२० कमिचािीहरू िहने गिी दिबन्दी स्वीकृि िएको छ । हाल १ केन्रीय कायािलय, ५ क्षरेीय 
कायािलयहरू ि प्रत्येक क्षरेीय कायािलयहरू अन्िगिि १/१ सम्पकि  कायािलयहरू स्थापना िएका छन ्। 
क्षेरीय कायािलयहरू क्षेरीय सदिमकुाम धनकुिा, हेिौंडा, पोििा, वीिेन्ननगि ि ददपायलमा िथा सम्पकि  
कायािलयहरू िमश: इिहिी, बददिबास, बिुवल, नेपालगन्ि ि महेन्रनगिमा िहेका छन ् । केन्रीय 
कायािलयमा ८ विा र्वषयगि अनसुन्धान महाशािाहरू समेि कुल १५ विा महाशािाहरू िहेका छन ्। 
आयोगमा प्रशासन,  काननु,  सिकािी वर्कल, लेिा, इख्न्ितनयरिङ, बैंर्कङ, प्रहिी लगायि र्वतिन्न सेवा 
समूहका कमिचािीहरूको अलावा र्वशेषज्ञ समूह पतन कायििि िहेको छ । हाल आयोगको केन्रीय 
कायािलयमा ४३० िथा प्रत्येक क्षेरीय ि अन्िगििका सम्पकि  कायािलयहरूमा र्वतिन्न िह ि सेवाका गिी 
िम्मा ३९० िना कमिचािीहरू कायििि िहेका छन ्।  

आयोगले स्थापना गिेका ५ क्षेरीय िथा ५ सम्पकि  कायािलयहरूको आफ्नो िवन तनमािण गिी कायि 
सञ्चालन गने सोच िािेको छ । िंगालख्स्थि केन्रीय कायािलयमा तनमािणाधीन र्वस्िारिि िवन सम्पन्न हनु े
चिणमा िहेको छ िने क्षेरीय कायािलय, हेिौंडा िथा सम्पकि  कायािलयहरू इिहिी, बिुवल, नेपालगन्ि ि 
महेन्रनगिका िवन तनमािणाधीन अवस्थामा िहेका छन ् । यसैगिी आयोगका क्षेरीय िथा सम्पकि  
कायािलयहरूमा आवश्यक सवािी साधनहरूको व्यवस्था समेि गरिएको छ ।  

केन्रीय कायािलय ि क्षरेीय कायािलयहरू बीच सीधा सम्पकि  गनि तितडयो कन्रेख्न्सङको व्यवस्था गरिएको 
छ । आयोगको सिुक्षाका लातग केन्रीय कायािलय परिसि वरिपरि ि कायिकक्षमा तसतसर्ििी िडान 

गरिएको छ । आयोगका काम कािबाहीहरूलाई तछिो छरििो, सिुख्क्षि ि प्रिावकािी बनाउन व्यवस्थापन 

सूचना प्रणालीको र्वकास गने कायिको थालनी गरिएको छ ।  

परिच्छेद– २ 
क्षमिा अतिवरृ्ि िथा पूवािधाि र्वकासमा आयोगको प्रयास  
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प्रिावकािी अनसुन्धान िथा अतिलेि व्यवस्थापनका लातग सूचना ि प्रर्वतध (IT) को उपयोग गिी 
आयोगको कायिलाई प्रर्वतधमा आधारिि बनाउन आवश्यक देख्िएको छ । आयोगको कायिप्रणालीलाई 
चसु्ि दरुुस्ि, र्वश्वसनीय, व्यवख्स्थि ि पािदशी बनाउन एवम ्न्यून िनशख्िबाि अतधकिम प्रतिफल प्राि 
गनि ि सपुरिवेक्षक, पनुिावलोकन/तनणियकिािको समेि पहुुँच स्थापना गिी अनगुमनलाई प्रिावकािी 
बनाउन, आयोगमा कागिको कम प्रयोग गने (Less paper in CIAA) वा कागितबनाको आयोग (Paperless 

CIAA) बनाउने कायिलाई अगातड बढाउने सोच अनरुूप कायिदल गठन गिी अध्ययन सरुु गरिएको छ ।  

आयोगले आयोगमा सरुवा िई आउन े अतधकृि एवम ् सहायकस्ििका कमिचािीहरूका लातग २०६१ 
सालदेख्ि नै आयोगको कायि प्रर्ियाको बािेमा आधािििू अनसुन्धान िातलम सञ्चालन गदै आएको छ । 
यस अतिरिि र्वतिन्न र्वषयगि िथा र्वदेशी िातलमको समेि सरुुवाि गरिएको छ । यस तसलतसलामा 
आ.व.२०७१/७२ मा तनम्नानसुाि कायििम सम्पन्न िएका छन:् 
 केन्रीय कायािलयमा र्वतिन्न १० विा िातलम कायििमहरू सञ्चालन िए । िी कायििमहरूमा 

आयोगको केन्र, क्षेर िथा सम्पकि  कायािलयमा कायििि कुल 254 िना कमिचािीहरूले िातलममा 
सहिागी हनुे अवसि प्राि गिेका तथए । सोमध्ये २ विा िातलम सहायक कमिचािीहरूका लातग ि 
बाुँकी ८ विा िातलमहरू नवआगन्िकु अतधकृिहरूका लातग ३ विा अतिमिुीकिण, २ आधािििू ि 
३ विा र्वषयगि अनसुन्धानमूलक िातलमहरू सञ्चालन िएका छन ् । ितूम प्रशासन, बैंर्कङ ि 
साविितनक िरिद गिी ३ विा र्वषयगि िातलम UNDP  को सहयोगमा संचातलि Project to Prepare 

Public Administration for State Reforms (PREPARE) को सहकायिमा सञ्चालन गरिएका तथए । 

 आयोगको मैरीपूणि तनमन्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको Malaysian Anti-Corruption Academy, 

MACA िथा Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC का उच्च पदातधकािीहरूको 
िफि बाि Expert, Mr. Rosnan bin Md Ali, Head of Prosecution School of MACA ले १५ देख्ि 
१७ तडसेम्बि, २०१४ सम्म आयोगका २८ िना अनसुन्धान अतधकृिहरूलाई Quality Investigation 

and Prosecution र्वषयमा प्रख्शक्षण प्रदान गनुििएको तथयो । 

 आयोगको पूवािञ्चल क्षेरीय कायािलय, धनकुिाले क्षरे िथा सम्पकि  कायािलयका 32 िना 
कमिचािीहरूका लातग कम््यिुिसम्बन्धी िातलम, 52 िना कमिचािीहरूका लातग अनसुन्धानसम्बन्धी 
िातलम कायििम सञ्चालन गिेको छ । 

 आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेरीय कायािलय, हेिौंडाले क्षेर िथा सम्पकि  कायािलय, बददिबासमा कायििि 
अनसुन्धान अतधकृि िथा सहायक कमिचािीहरू गिी २६ िनाका लातग अनसुन्धानसम्बन्धी ३ ददन े
िातलम सञ्चालन गिेको छ।  

 आयोगको पख्िमाञ्चल क्षरेीय कायािलय, पोििाले यस अवतधमा सम्पकि  कायािलयमा कायििि समेि 
िम्मा 48 िना कमिचािीका लातग अनसुन्धान सम्बन्धी िातलम कायििम सञ्चालन गिेको छ । 

 आयोगको मध्यपख्िमाञ्चल क्षेरीय कायािलय, सिेुिबाि अनसुन्धान अतधकृि िथा सहायक 
कमिचािीहरू गिी ८१ िनाका लातग अनसुन्धानसम्बन्धी ३ विा िातलम सञ्चालन िएका छन ्। 

 दख्क्षण कोरियामा १७ देख्ि २३ िलुाई, २०१४ सम्म िएको Economic Development Policy for 

high level Government Officials र्वषयक अवलोकन भ्रमण कायििममा आयोगका उपसख्चव श्री 
केशवप्रसाद ख्घतमिे ि शािा अतधकृि श्री नािायण अतधकािीको सहिातगिा िहेको तथयो।  

 चीन सिकािद्वािा १२ देख्ि २५ अगस्ि, २०१४ सम्म बेइख्िङमा सञ्चालन िएको Seminar on Anti-

Corruption for Nepal र्वषयक कायििममा आयोगका सहसख्चव श्री हरििाि पन्ि (हेिौंडा),  सह 
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न्यायातधविा श्री गीिाप्रसाद तिख्म्सना, उपसख्चव श्री हरिबाब ुपोििेल, उपन्यायातधविा श्री िामकुमाि 
थापा, प्रहिी नायब उपिीक्षक श्री ख्शर्िर्विम शाह, लेिा अतधकृि श्री िीमप्रसाद तरिाल, शािा 
अतधकृि श्री िेकिाि िसुाल, नायब सबु्बा श्री िीवनकुमाि पोििेल, नायब सबु्बा श्री िाधाकुमािी 
शे्रष्ठ, प्रहिी नायब तनिीक्षक श्री ज्ञानेन्र घलान, प्रहिी नायब तनिीक्षक श्री आख्श्वन तसंिडा गिी ११ 
िना कमिचािीहरूको सहिातगिा िहेको तथयो।   

 मलेतसयाको Malaysian Anti-Corruption Academy (MACA) मा ९ देख्ि १३ माचि, २०१५  सम्म 
सञ्चातलि Corruption and Financial Investigation Methodology Training Workshop for CIAA 

Nepal Officers र्वषयको िातलम कायििममा आयोगका सहसख्चव श्री बेगेन्रिाि शमाि पौड् याल, प्रहिी 
वरिष्ठ उपिीक्षक श्री यादविाि िनाल, प्रहिी वरिष्ठ उपिीक्षक श्री शेिबहादिु बस्नेि, उपन्यायातधविा 
श्री हरिप्रसाद िेग्मी, उपसख्चव श्री शम्ि ु काकी, उपसख्चव श्री िामप्रसाद आचायि, उपसख्चव श्री 
हपेुन्रमख्ण के.सी., उपसख्चव श्री देवीबहादिु िण्डािी, प्रहिी उपिीक्षक श्री स्थानेश्वि िेग्मी, प्रहिी नायब 
उपिीक्षक श्री बसन्िबहादिु कुुँ वि, प्रहिी नायब उपिीक्षक श्री िर्विाि िड्का, प्रहिी नायब 
उपिीक्षक श्री आनन्दिंग थापा, प्रहिी नायब उपिीक्षक श्री कोमल शाह, प्रहिी नायब उपिीक्षक श्री 
श्यामकुमाि िाई, शािा अतधकृि श्री नविाि िैसी, शािा अतधकृि श्री धमििाि गैिे, शािा अतधकृि 
श्री देवकुमाि िाई, मेकातनकल इख्न्ितनयि श्री दीपकप्रसाद देवकोिा, शािा अतधकृि श्री सिीशकुमाि 
िट्टिाई, शािा अतधकृि श्री तनमा ख्घतमिे, शािा अतधकृि श्री परुुषोिम दाहाल, िथयाकं अतधकृि श्री 
कमल पौडेल, कम््यिुि अतधकृि श्री िन्िना प्रिापिी, प्रहिी तनिीक्षक श्री पषु्पिाि मल्ल, प्रहिी 
तनिीक्षक श्री महेश िनाल, प्रहिी तनिीक्षक श्री िपेून्र काकी, प्रहिी तनिीक्षक श्री महेन्रिाि काकी, 
प्रहिी तनिीक्षक श्री िामकृष्ण सापकोिा, कम््यिुि अपिेिि श्री संिीव पोििेल, प्रहिी नायब तनिीक्षक 
श्री िमेशकुमाि िड्का, प्रहिी नायब तनिीक्षक श्री उिम तसंह िण्डािी ि सहायक स्वकीय सख्चव श्री 
झंकलाल काकी समेिका ३३ िना कमिचािीहरूको सहिातगिा िहेको तथयो।  

 मलेतसयाको क्वालालम्पिुमा १ देख्ि १२ से्िेम्बि, २०१४ सम्म सञ्चातलि Executive Certificate 

Course for Strategic Management of Anti-corruption कायििममा आयोगका सह सख्चव श्री 
नािायणिाि तितमख्ल्सना ि कम््यिुि अतधकृि श्री सतुधिा आचायिको सहिातगिा िहेको तथयो।  

 संयिु िाज्य अमेरिकामा १ देख्ि १९ िनु, २०१५ सम्म सञ्चातलि Governance and 

Anticorruption Efforts र्वषयक कायििममा आयोगका उपसख्चव श्री िगेन्रप्रसाद रििालको 
सहिातगिा िहेको तथयो।  

 िाििको नयाुँददल्लीमा ८ देख्ि २६ से्िेम्बि, २०१४ सम्म सञ्चातलि सम्पख्ि शिुीकिणसम्बन्धी 
आधािििू िातलम कायििममा आयोगका शािा अतधकृि श्री ददनेश लइुुँिेलको सहिातगिा िहेको 
तथयो ।  

 िाििको नयाुँददल्लीमा १४ िलुाईदेख्ि १ अगस्ि, २०१४ सम्म सञ्चातलि सम्पख्ि शिुीकिणसम्बन्धी 
आधािििू िातलम कायििममा आयोगका शािा अतधकृि श्री िोलानाथ गिुागाईंको सहिातगिा  
िहेको तथयो।   

 िािि सिकािको आयोिनामा १ देख्ि १२ तडसेम्बि, २०१४ सम्म गाख्ियावादमा सञ्चातलि Courses 

on Financial Fraud, Corruption & Illicit Enrichment, Corruption & Financial Investigation 

Methodology र्वषयक िातलम कायििममा आयोगका प्रहिी तनिीक्षक श्री ख्शविाि बस्नेि, प्रहिी 
तनिीक्षक श्री बरीकुमाि पौडेल, प्रहिी तनिीक्षक श्री ददलीपकुमाि तगिी,  प्रहिी नायब तनिीक्षक श्री 
िीकािाम िाई, प्रहिी नायब तनिीक्षक श्री दीपक ख्घतमिे,  प्रहिी नायब तनिीक्षक श्री सिेुशकुमाि हायू, 
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श्री र्कशोि आचायि, श्री कर्पल वाग्ले, श्री िेशमलाल पौडेल, श्री नािायण देउिा ि श्री तबनोद काकी 
समेिका ११ िना कमिचािीहरूको सहिातगिा िहेको तथयो।  

 अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग िथा संयिु िाष्ट्रसंघीय र्वकास कायििमको संयिु सहकायिमा 
यस आयोगबाि सहसख्चव श्री हरििाि पन्ि, सहसख्चव श्री तडल्लीिाम शमाि, प्रहिी नायब महातनिीक्षक 
श्री पशपुति उपाध्याय, प्रहिी वरिष्ठ उपिीक्षक श्री केदाि रििाल, प्रहिी वरिष्ठ उपिीक्षक श्री िवीन्रप्रसाद 
शमाि, क्षेरीय प्रमिु श्री डुल्लिुाि बस्नेि (धनकुिा), तस.तड.ई.श्री गोर्वन्दबहादिु शे्रष्ठ, नायब कायिकािी 
सम्पादक श्री िवानीप्रसाद सवेुदी, प्रहिी उपिीक्षक श्री उमेशिाि िोशी, प्रहिी नायब उपिीक्षक श्री 
माधव िरी, शािा अतधकृि श्री दीपकप्रसाद ितिवडा, कम््यिुि अपिेिि श्री आकृति िायमाझी 
सख्म्मतलि १४ िनाको िोली िनु २८ देख्ि िलुाई ४, २०१५ (असाि १३ देख्ि १९, २०७२) 
सम्म मतुय रूपमा Malaysian Anti-Corruption Commission, Malaysian Anti-Corruption 

Academy, िथा Corrupt Practices Investigative Bureau तसंगापिुद्वािा संचातलि िातलम, Orientation 

and Professional Exposure कायििममा सहिागी िएको तथयो । उि िोलीलाई यी कायििमका 
अतिरिि मलेतसया िथा तसंगापिुख्स्थि नेपाली श्रतमकका र्वषयवस्िहुरू पतन अध्ययन िथा अनसुन्धान 
गिेि आउने थप ख्िम्मेवािी समेि िोर्कएको तथयो । 

 तमरिाष्ट्र किािको दोहामा Anti-Corruption सम्बन्धी अध्ययन/अनसुन्धान/अवलोकन भ्रमण 
कायििमका लातग यस आयोगबाि सहसख्चव श्री बेगेन्रिाि शमाि पौड् याल, सहसख्चव श्री ख्चिन्िीवी 
िनाल, सहसख्चव श्री िामकृष्ण सवेुदी, उपसख्चव श्री तनिािन ख्घतमिे ि शािा अतधकृि श्री 
कृष्णबहादिु दाहाल सख्म्मतलि ६ िनाको िोलीले १ देख्ि ७ िलुाई, २०१५ (२०७२ असाि १६ 
देख्ि २२) सम्म भ्रमण गिेको तथयो । उि िोलीलाई यी कायििमका अतिरिि किािख्स्थि नेपाली 
श्रतमकका र्वषयवस्िहुरू पतन अध्ययन िथा अनसुन्धान गिेि आउने थप ख्िम्मेवािी िोर्कएको  

तथयो । 

 International Anti-Corruption Academy (IACA), Austria मा िएको Fifth IACA Summer 

Academy कायििममा २ देख्ि ११ िलुाई, २०१५ (२०७२ असाि १७ देख्ि २६) सम्म 
आयोगका प्रहिी नायव उपिीक्षक श्री आनन्दिंग थापाको सहिातगिा िहेको तथयो । 
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अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ख. को उपदफा (१) मा आयोगले 
भ्रष्टाचाि तनवािण वा तनयन्रण गने उद्दशे्यले खडा भएका िार्िय वा अन्ििािर्िय संस्थासँग आवश्यक 
समन्वय कायम गनि त्यस्िा संस्थासँग आपसी सम्बन्ध ि सहयोग वृर्ि गनि सक्न ेव्यवस्था भए बमोख्िम 
आयोगले िार्िय, क्षेरीय िथा अन्ििािर्िय सहयोग, समन्वय ि सहकायिका लातग प्रयासिि िहँदै आएको  
छ ।  

आयोगको संस्थागि िणनीति (२०१४-२०१९) मा अन्ििािर्िय सम्बन्ध र्वस्िाि ि साझेदािी प्रवििन गने 
परिपूिक िणनीतिको रुपमा िहेको छ । यस अन्िगिि भ्रष्टाचाि तनयन्रणमा संलग्न र्वतभन्न अन्ििािर्िय 
संघ संस्था िथा संगठनहरूको सदस्यिा प्राप्त गने ि  सहकायि प्रवििन गने,  भ्रष्टाचािर्वरुिको र्वश्वव्यापी 
अतभयानका लातग र्वतभन्न अन्ििािर्िय सम्मेलन, गोष्ठी िथा बैठकहरूमा सहभातगिा र्वस्िाि गने एवं 
भ्रष्टाचाि तनयन्रणको लातग र्वतभन्न क्षरेीय ि अन्ििािर्िय सम्मेलन िथा बैठकहरूको आयोिना गिी 
अन्ििािर्िय सम्बन्ध ि सहकायि र्वस्िाि गने उद्देश्य आयोगको िणनीतिको रूपमा िहेको छ । 
आयोगले ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific का Steering Group Meeting  

ि  Regional Conference हरूमा सहभातगिा िनाउने गिेको छ । यस अतिरिक्त आयोगबाट मलेतसया, 
थाइल्यान्डका Anti-Corruption Commission हरूसँग भ्रष्टाचाि न्यूनीकिणका सम्बन्धमा भए गिेका 
अनभुवहरू आदान प्रदान गने कायिहरू समेि भएका छन ् । आ.व. २०७१।७२ मा अन्ििािर्िय 
सम्बन्धसँग सम्बख्न्धि तनम्न गतिर्वतधहरू भएका छन ्: 
(क)  अन्ििािर्िय सभा सम्मेलनमा सहभातगिा : 

१. माननीय प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीबाट चेक रिपख्ललकका सरु्प्रम अतडट अर्फसका 
अध्यक्ष Mr. Miloslav Kala को तनमन्रणामा २५ नोभेम्बि २०१४ देख्ख सप्ताहव्यापी चेक 
रिपख्ललकको भ्रमण गनुिभएको तथयो। प्रमखु आयकु्त काकीलाई स्वागि गनुि हुँदै सरु्प्रम अतडट 
अर्फसका अध्यक्षबाट आफ्नो अर्फसको परिचय ददंदै भ्रष्टाचाि तनयन्रणका लातग अवलम्बन 
गरिएका प्रर्ियाहरूका बािेमा िानकािी गिाउनभुएको तथयो । सो अवसिमा प्रमखु आयकु्त 
काकीले अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको संवैधातनक संिचना एवं दार्यत्वबािे प्रकाश 
पानुि हुँदै नेपालमा भ्रष्टाचाि तनयन्रण ि सशुासन स्थापनामा आयोगले खेलेको भतूमकाका 
बािेमा स्पष्ट पानुिभएको तथयो । 

 सोही भ्रमणका अवसिमा प्रमखु आयकु्त काकीले प्रधानमन्रीका प्रमखु सल्लाहकाि इयकुा पूवि 
कतमसनि, गहृमन्री, वाख्णज्यमन्री, ट्रान्सपिेन्सी इन्टिनेसनल चेकका तनदेशक लगायिका 
उच्च पदातधकािीहरूसँग भेट गनुिभयो। भेटका अवसिमा चेकख्स्थि र्वतभन्न उच्च 
पदातधकािीहरूले आयोगको हालको प्रयासको खलेुि सिाहना गनुि हुँदै समािलाई भ्रष्टाचािमकु्त 
बनाउन आपसी सहयोगको अतभवृर्िमा िोड ददनभुएको तथयो । सो अवसिमा प्रमखु आयकु्त 
काकीले आयोगले भ्रष्टाचािमकु्त समािका लातग प्रयास गरििहेको साथै लोकिन्र, 
मानवअतधकाि एवं काननुी शासन, पािदख्शििा, िवाफदेही िथा सदाचाि िस्िा मूल्य 
मान्यिाको प्रवििनका लातग िोड ददएको कुिा अवगि गिाउनभुयो । 

परिच्छेद– ३ 
आयोग ि अन्ििािर्िय सम्बन्ध 
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२. माननीय प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीले Australian Commission for Law 

Enforcement Integrity, ACLEI, Canberra का Chief Commissioner Mr. Philip Moss को 
मैरीपूणि तनमन्रणमा १५ िलुाई २०१४ देख्ख एक हपे्त अिेतलयाको भ्रमण सम्पन्न  
गनुिभयो । सोही अवसिमा प्रमखु आयकु्तले Mr. Michael Keenan, Minister of Law and 

Justice सँग पतन भेट गनुिभयो । भेटका अवसिमा Mr. Michael Keenan ले नेपालमा प्रमखु 
आयकु्तको नेितृ्वमा अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले गिेका कामको खलेुि प्रशंसा 
गनुिभयो । यसैगिी प्रमखु आयकु्तले Megan Lethan, Chief Commissioner, ICAC सँग पतन 
भेट गनुिभयो । उक्त भेटमा दवैु आयकु्तहरूको मतुय िोड आपसी सहयोग आदानप्रदान गिी, 
सीमार्वहीन बन्दै गएको भ्रष्टाचािको अपिाध न्यूनीकिण गने भने्निफि  इंतगि तथयो । 

3. कम्बोतडयाको Phnom Penh मा २ देख्ख ४ सेप्टेम्बि २०१४ सम्म सञ्चातलि ADB/OECD 

Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific को 19th Steering Group Meeting and 

the 8th Regional Conference मा माननीय आयकु्त केशवप्रसाद बिालले आयोगको िफि बाट 
सहभातगिा िनाउनभुएको तथयो । सो अवसिमा आयकु्त बिालले भटुान, थाइल्याण्ड, हङकङ 
लगायिका उच्चपदस्थ अतधकािीहरूसँग दिपक्षीय सहयोगको र्वषयमा आयोगको धािणा स्पष्ट 
पानुिभएको तथयो । यसैगिी ५ सेप्टेम्बि २०१४ का ददन सोही स्थानमा आयोख्िि 
Workshop on Preventing Illicit Financial Flows  कायििममा सहभागी भई आयकु्त बिालले 
नेपालले बेहोनुि पिेको समस्याको बािेमा िथा बैठकले तलनपुने तनणिय एवं भावी कायिददशाका 
र्वषयमा आफ्ना र्वचािहरू लयक्त गनुिभयो ।  

(ख) माननीय प्रमखु आयकु्तसगँ दाि ृतनकाय ि तनयोग प्रमखुको भेटघाट : 
१. तमति २०७२ असाि ११ गिे माननीय प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीसँग संयकु्त 

िािसंघीय र्वकास कायििमका UN Assistant Secretary General Mr. Haoliang Xu  ले 
ख्शष्टाचाि भेट गनुिभयो । सो अवसिमा प्रमखु आयकु्तले नेपालमा भ्रष्टाचाि तनयन्रण ि 
सशुासनको सम्बििन गनि संयकु्त िािसंघीय र्वकास कायििमले परु् याउँदै आएको तनिन्िि 
सहयोगका लातग धन्यवाद व्यक्त गदै आगामी ददनमा समेि यस्िो सहयोगले प्राथतमकिा 
पाइिहन े र्वश्वास व्यक्त गनुिभयो । भेटको अवसिमा Mr. Haoliang Xu ले नेपालमा भ्रष्टाचाि 
तनयन्रण गिी सशुासनको र्वकास गने काममा आयोगको भतूमका अत्यन्ि महत्वपूणि िहेको 
र्वचाि व्यक्त गदै  संयकु्त िािसंघीय र्वकास कायििम आगामी ददनमा पतन भ्रष्टाचाि 

तनयन्रणको अतभयानमा आयोगसँग सहकायि गनि इच्छुक िहेको धािणा व्यक्त गनुिभयो ।  

2. तमति २०७२ वैशाख ७ गिे माननीय प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीसँग नपेालख्स्थि 
संयकु्त िािसंघीय र्वकास कायििम (UNDP) का Country Director Mr. Renaud Meyer ले 
ख्शष्टाचाि भेट गनुिभयो । सो अवसिमा प्रमखु आयकु्तले नेपालको समग्र र्वकास ि भ्रष्टाचाि 

तनयन्रणका क्षेरमा संयकु्त िािसंघीय र्वकास कायििमले हाल परु् याइिहेको सहयोगको सिाहना 
गदै आगामी ददनमा समेि भ्रष्टाचािर्वरुि शून्य सहनशीलिा कायम गिी सशुासन प्रबििनको 
अतभयानमा थप सहयोग ि सहकायि हनुे र्वश्वास व्यक्त गनुिभएको तथयो । कुनै पतन मलुकुको 
भ्रष्टाचाि तनयन्रणका क्षेरमा UNDP िस्िा संस्थाहरूको अहम ्भतूमका िहन ेअतभव्यख्क्त ददंदै 
प्रमखु आयकु्तले दाितृनकायहरूबाट प्राप्त हनुे सहयोग उक्त संस्थाको आवश्यकिा र्वश्लषेण 
(Need Analysis) को िणनीतिक आधािमा हनुपुने ि सहयोग प्रदान गरिएका आयोिनाहरूमा 
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भिपदो अनगुमन प्रणाली (Monitoring Mechanism) को व्यवस्था हनुपुने बिाउनभुयो । 
भेटघाटका अवसिमा Country Director Meyer ले हालका ददनहरूमा भ्रष्टाचाि तनयन्रणका 
ददशामा आयोगले खेलेको सर्िय भतूमकाको प्रशंसा गनुिभएको तथयो ।  

३. तमति २०७२ वैशाख २ गिे माननीय प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीसँग नेपालका लातग 
िापानका महामर्हम िािदूि श्री मासाशी ओगावा (Masashi Ogawa) ले ख्शष्टाचाि भेट  

गनुिभयो । सो अवसिमा प्रमखु आयकु्तले नेपालको समग्र र्वकासका क्षेरमा िापान सिकािले 
परु् याउँदै आएको योगदान ि सहयोगका लातग धन्यवाद व्यक्त गनुिभएको तथयो । त्यस 
अवसिमा आयोगको संवैधातनक व्यवस्था, काम, कििव्य ि कायि क्षेरका र्वषयमा चचाि गदै 
प्रमखु आयकु्त काकीले पतछल्लो समयमा आयोगमा भएका नीतिगि ि सङ्गठनात्मक सधुािका 
अतिरिक्त आयोगबाट सम्पादन गरिएका महत्वपूणि कायिहरूका र्वषयमा चचाि गनुिभएको    
तथयो । भेटघाटका अवसिमा िािदूि Ogawa ले हालका ददनहरूमा भ्रष्टाचाि तनयन्रणका 
ददशामा आयोगले देखाएको सर्ियिाको प्रशंसा गदै त्यसका लातग माननीय प्रमखु आयकु्तको 
नेितृ्वदायी भतूमकाको सिाहना गनुिभएको तथयो । 

४. तमति २०७१ चैि २१ गिे माननीय प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीसँग नेपालका लातग 
तमरिाि भाििका महामर्हम िािदूि िख्न्िि िेले ख्शष्टाचाि भेट गनुिभएको तथयो । उक्त 
भेटमा उहाँहरूबीच भ्रष्टाचाि तनयन्रण एवं तनवािणका क्षरेमा नेपाल ि तमरिाि भाििमा िहेका 
र्वद्यमान व्यवस्थाका बािेमा छलफल भएको तथयो । भेटका िममा िािदूि  िेले भ्रष्टाचाि 
तनयन्रण र्वश्व समदुायकै लातग एक चनुौिीपूणि र्वषय िथा सशुासनको बाधक भएको भन्दै 

नेपालमा भ्रष्टाचाि तनयन्रणका क्षेरमा आयोगले तनवािह गरििहेको भतूमकाको उच्च प्रशंसा 
गनुिभएको तथयो ।  

५. तमति २०७१ फागनु २० गिे माननीय प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीसँग 
भ्रष्टाचािर्वरुिको संयकु्त िािसंघीय महासख्न्धको सदस्य िािका हैतसयिले नेपालमा उक्त 
सख्न्धका प्रावधानहरूको कायािन्वयनका सम्बन्धमा Peer Review का लातग आएको 
प्रतितनतधमण्डलले ख्शष्टाचाि भेट गिेको तथयो । महासख्न्धको प्रावधान बमोख्िम प्रथम चिको 
Peer Review का लातग प्रतितनतधमण्डलमा बेतननका िफि बाट Mr. Guy Ogoubiyi, President of 

the National Authority for the fight Against Corruption ि Mr. Virgile Quenum  िथा 
र्फिीका िफि बाट Ms. Seema  Chand, Legal Officer, Office of the Attorney- General ि 
Mr. Ropata  Green Lomavatu संलग्न िहनभुएको तथयो । UNODC का अतधकािीहरू समेि 
सहभागी िहेको सो प्रतितनतधमण्डललाई आयोगमा स्वागि गदै प्रमखु आयकु्त काकीले एक 
िर्टल ि सङ्गदठि अपिाधको रुपमा र्वस्िाि हुँदै गइिहेको भ्रष्टाचािको तनयन्रण ि 
न्यूनीकिणका लातग िार्िय ि अन्ििािर्िय क्षेरमा समेि भ्रष्टाचाि र्वरुिका संस्थाहरूबीच साझा 
प्रतिबििा ि सहकायि हनु आवश्यक िहेको कुिा औलं्याउनभुएको तथयो । 

   छलफलका िममा प्रमखु आयकु्तले संवैधातनक अङ्गको रुपमा अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग, आयोगको स्वायत्तिा एवम ्काम, कििव्य ि कायिक्षेरका र्वषयमा चचाि गदै पतछल्ला 
ददनहरूमा आयोगले गिेका नीतिगि ि सङ्गठनात्मक सधुाि ि र्वस्िािका अतिरिक्त आयोगबाट 
सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरूका र्वषयमा समेि िानकािी गिाउनभुएको तथयो । 
भेटघाटका अवसिमा प्रतितनतधमण्डलका सदस्यहरूले भ्रष्टाचाि तनयन्रण गने ददशामा पतछल्लो 
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समयमा आयोगले खेल्दै आएको भतूमकाको प्रशंसा गदै आगामी ददनमा आयोगको भतूमका अझ 
प्रभावकािी हुदैँ िान ेर्वश्वास व्यक्त गिेका तथए ।  

६. तमति २०७१ फागनु २० गिे माननीय प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीसँग नेपालका 
लातग िमिनीका महामर्हम िािदूि Matthias Meyer ले ख्शष्टाचाि भेट गनुिभएको तथयो । 
भेटका अवसिमा प्रमखु आयकु्त काकीले नेपालमा सशुासन ि समग्र र्वकासका क्षेरमा िमिन 
सिकािले परु् याउँदै आएको योगदान ि सहयोगका लातग धन्यवाद व्यक्त गनुिभएको तथयो । 
सो अवसिमा िािदूि Meyer ले हालका ददनहरूमा भ्रष्टाचाि तनयन्रणका ददशामा आयोगले 
देखाएको सर्ियिाको प्रशंसा गदै िमिन सिकाि ि दूिावासका िफि बाट समेि आयोगलाई 
िनुसकैु र्कतसमको सहयोग गनि ियाि िहेको प्रतिबििा व्यक्त गनुिभएको तथयो ।  

७. तमति २०७१ माघ १९ गिे काठमाडौंख्स्थि ख्चतनया ँिािदूि Mr. Wu Chuntai ले माननीय 
प्रमखु आयकु्त लोकमान तसंह काकीसँग ख्शष्टाचाि भेट गनुिभएको तथयो । भेटका िममा 
प्रमखु आयकु्तले नेपालमा काननुको पालना, िनिा केख्न्िि सेवा सरु्वधा र्वििण, नतििामखुी 
साविितनक प्रशासन माफि ि आयोगले िनिाको सर्ियिा अतभवृर्िका लातग पहल गरििहेको ि 
आयोगले सामना गरििहेका चनुौिीहरूको बािेमा स्पष्ट पादै दिपक्षीय सहयोगको 
आवश्यकिामा िोड ददनभुएको तथयो । सो अवसिमा ख्चतनया ँ िािदूिले आगामी ददनमा 
भ्रष्टाचािर्वरुिमा आवश्यक सहयोग गनि चीन सिकाि इच्छुक िहेको बिाउनभुयो । 
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अख्तियाि दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ख. को उपदफा (२) मा भ्रष्टाचाि िथा 
अनखु्चि कायि हनु नददनका लातग तनिोधात्मक उपायहरूको खोजी, अनसुन्त्धान ि प्रर्िया र्वकास िथा 
ित्सम्बन्त्धमा जानकािी अतिवृर्र्द् गनि आयोगले आवश्यक ठानकेा प्रवर्द्िनात्मक कायिहरू गनि सक्न े
व्यवस्था िहेको छ ।  

आयोगको संस्थागि िणनीति (२०१४-२०१९) ले तनिोधात्मक ि प्रवर्द्िनात्मक उपाय अन्त्िगिि र्वतिन्न 
र्ियाकलापहरू पर्हचान गिेको छ । जस अन्त्िगिि भ्रष्टाचािको जोख्खपूणि क्षेर िथा र्वद्यमान पर्द्तिमा 
भ्रष्टाचािका प्रमखु कािणहरूको पर्हचानमा जोड ददने, भ्रष्टाचाि न्त्यूनीकिण ि तनिोधका लातग सिकािले 
अपनाउनपुने उपायहरूका बािे सिकािलाई नीतिगि सझुाव ददने ि भ्रष्टाचाि तनयन्त्णरका लातग र्वतिन्न 
तनकायहरूबाट सम्पादन हनुे प्रयासहरूबीच समन्त्वय ि तिनको अनगुमन िथा मूलयांकन गने जस्िा 
र्वषयहरूलाई प्रवर्द्िनात्मक उपाय अन्त्िगिि  प्रस्िाव गरिएको छ । त्यसगगिी भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणका लातग 
िाजनीतिक इच्छा शख्ि ि प्रतिबर्द्िा अतिवृर्र्द्का लातग अग्रसि हनुे ि सशुासन स्थापना िथा 
भ्रष्टाचािर्वरुर्द् जनचेिना अतिवृर्र्द् गनि प्रयासिि नागरिक समाजमा आधारिि र्वतिन्न तनकायहरूसगँ 
सहकायि प्रवर्द्िन ि सहयोग अतिवृर्र्द् गने जस्िा र्ियाकलापहरूलाई प्रवर्द्िनात्मक उपायको रुपमा प्रस्िाव 
गरिएको छ । 

आयोगले र्वगिदेख्ख नग तनिोधात्मक ि प्रवर्द्िनात्मक दवुग िणनीति अन्त्िगिि र्वतिन्न र्ियाकलापहरू सञ्चालन 
गदै आएको छ । आयोगले व्यावसार्यक ि संगदठि क्षरेको आचािसंर्हिा िजुिमा गिी लागू गिाउने प्रयत्न 
गदै आएको छ । यसिममा र्वतिन्न मन्त्रालय/तनकायहरूमा फोकल प्वाइन्त्ट िोकी तिनीहरू माफि ि 
आचाि संर्हिाको तनयतमि अनगुमन गने कायिको प्रािम्ि िएको छ । िार्िय गौिवका आयोजनाहरूको 
कायािन्त्वयनलाई चसु्ि िलुयाउन तिनको आवतधक अनगुमन गने पर्द्तिको सरुुवाि िएको छ । िौतिक 
पूवािधािहरूको तनमािण, ममिि सम्िाि ि व्यवस्थापनमा गणुस्िि कायम गनि, तनमािणाधीन संिचनाहरूलाई 
यथासमयमा सम्पन्न गनि ि साविजतनक खरिद प्रणालीमा देख्खएका र्वकृतिहरू तनयन्त्रण गनि आयोगले 
आयोजना प्रस्िावदेख्ख नग तनिन्त्िि अनगुमन गने नीति तलएको छ ।  

स्थलगि रुपमग र्वतिन्न अनसुन्त्धान टोलीहरू परिचालन गिी भ्रष्टाचािर्वरुर्द्को अनगुमनलाई परिणाममखुी 
िलुयाउन े र्वषयमा पतन आयोग सर्िय िहँदग आएको छ । यसका लातग क्षेरीय ि सम्पकि  
कायािलयहरूलाई र्वशेष रुपमा परिचातलि गरिएको छ । साविजतनक तनकायहरूमा SOP ियाि गनि 
लगाउन ेि कायिसम्पादन गदाि ददग्दशिन, कायिर्वतध वा र्वतनयम बनाई कायिसम्पादनलाई सिलीकिण गनि 
लगाउन े र्वषयमा पतन आयोगले जोड ददँदग आएको छ । आयोगले र्वगिमा ियाि िएका र्वतिन्न ४९ 
वटा र्विागहरूको र्विागीय कायिर्वतध परिमाजिन गिी त्यसको कायािन्त्वयन गनि सझुाव ददएको छ । 

आयोगले आफूलाई प्राप्त हनु े गनुासाहरूको परिमाण, र्वषयको गाम्िीयििा ि त्यसबाट पनि सक्ने प्रिाव 
समेिलाई दृर्ष्टगि गिी र्वशषेि: ख्शक्षा, स्वास््य, ितूम प्रशासन, नागरिकिा, िाहदानी, वगदेख्शक िोजगाि ि 
अध्यागमन लगायिका आमनागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सिोकाि िाख्न े क्षेरहरूलाई प्राथतमकिामा 
िाखी अनगुमन गदै आएको छ । 

परिच्छेद– ४ 
भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणका तनिोधात्मक ि प्रवर्द्िनात्मक प्रयासहरू  
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कि सञ्जाल बार्हि िहेका व्यावसार्यक फमि, कम्पनी, पेशागि व्यख्ि वा संस्था ि नयाँ किदािालाई 
किको दायिामा लयाउन, न्त्यून र्वजकीकिणलाई तनयन्त्रण गनि ि कि िन्त्साि वा कुनग पतन प्रकािको 
िाजस्व छली गने कायिलाई तनरुत्सार्हि गनि सम्बख्न्त्धि तनकायसँग सहकायि गिी अनगुमन ि कािबाही गने 
नीति तलएको छ ।  
साविजतनक तनकायमा कायििि पदातधकािीहरूमा ख्जम्मेवािी ि जवाफदेर्हिा बहन नगने िथा समयमा तनणिय 
नगने प्रवृख्िलाई तनरुत्सार्हि गने र्वषयलाई आयोगले प्राथतमकिामा िातदग आएको छ । साविजतनक सडक 
र्वस्िाि िथा पनुतनिमािण, यािायाि ि र्वद्यिु लगायिका अन्त्य पूवािधािको तनमािण, तिनीहरूको गणुस्िि 
कायम िाख्न ेर्वषय ि समयमग आयोजना सम्पन्न गनुिपने कुिामा पतन आयोगले चासो िातदग आएको छ । 
त्यसगगिी साविजतनक संस्थानहरूमा शरु्द्ीकिण, बजाि अनगुमन, र्वर्वध िह ि प्रकृतिका पिीक्षाहरूमा 
कायम िाख्नपुने न्त्यूनिम मयािदा ि र्वतिन्न र्वषय सम्बख्न्त्धि उच्चख्शक्षाका लातग पालना गनुिपने मापदण्ड 
लगायिका र्वषयहरूलाई पतन आयोगले प्राथतमकिाका साथ अनगुमन गदै आएको छ । नेपाल 
सिकािलाई भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणका लातग अथिपूणि सझुावहरू ददई त्यसको कायािन्त्वयनको तनयतमि अनगुमन 
गने परिपाटी पतन स्थार्पि गरिएको छ । 
तनिोधात्मक मार निएि आयोगले प्रवर्द्िनात्मक िणनीति अन्त्िगिि पतन र्वतिन्न र्ियाकलापहरू सञ्चालन 
गने गिेको छ । जसअन्त्िगिि भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणसम्बन्त्धी अन्त्ििर्िया/गोष्ठी गने, सामदुार्यक ख्शक्षासम्बन्त्धी 
स्थलगि कायििम सञ्चालन गने, भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणमा आयोगको ितूमका समेर्टएको डकुमेन्त्री ियाि गने, 
परपतरका िथा एफ.एम. समेिबाट सन्त्देशमूलक सूचनाहरू प्रकाशन/प्रसािण गने, ब्रोस्योि एवम ् पोष्टि 
पम्प्लेट जस्िा सामग्रीको छपाइ िथा र्वििण गने ि तनयतमि रुपमा भ्रष्टाचािर्वरुर्द्का महत्वपूणि लेख 
िचनाहरू समावेश िएका पखु्स्िकाहरू प्रकाशन गने कायि गदै आएको छ । त्यसका अतिरिि आयोगले 
सामाख्जक सञ्जाललाई ििपूि उपयोग गने नीति तलएको छ ि प्रवर्द्िनात्मक र्ियाकलापहरूलाई प्रिावकािी 
िलुयाउन र्वतिन्न सिकािी िथा गगिसिकािी तनकायसँग कायिसंजाल स्थार्पि गने प्रयत्न पतन गदै आएको  
छ।नागरिक समाजसँग सम्बन्त्ध बढाउने कुिामा पतन आयोगले जोड ददंदग आएको  
छ । व्यावसार्यक संगठन, बरु्र्द्जीवी िथा िार्िय जीवनका र्वख्शष्ट नागरिकसँग सम्बन्त्ध स्थापना गिी 
भ्रष्टाचािर्वरुर्द् वािाविण बनाउन,े सदाचािप्रतिको आस्था बढाउने ि सशुासनमा यथासम्िव बढी योगदान 
ददनमा आयोगले सर्ियिा देखाउँदग आएको छ । भ्रष्टाचािर्वरुर्द् तनष्पक्ष ि उत्कृष्ट समाचाि सम्प्रषेण गने 
तमतडयाका अतिरिि अन्त्य र्वतिन्न माध्यमबाट आयोग ि भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणका अतियानमा सहयोग परु् याउन े
र्वख्शष्ट व्यख्िहरूलाई पिुस्कृि ि सम्मान गने नीति कायािन्त्वयन गदै आएको छ । यसका अतिरिि 
भ्रष्टाचािर्वरुर्द्का िार्िय ि अन्त्ििािर्िय ददवसहरूलाई आयोगले उललास ि र्वशषे िव्यिाका साथ सम्पन्न 
गने अभ्यासको थालनी गिेको छ । यस्िा र्ियाकलापहरूले आयोगको कायिसम्पादनलाई प्रिावकािी 
िलुयाएको मार छगन, भ्रष्टाचािर्वरुर्द्को अतियानलाई जनस्ििसम्म परु् याउन महत्वपूणि योगदान गिेको  
छ । त्यसबाहेक आयोगको कामकािबाहीलाई प्रतिफलजन्त्य बनाउन र्वतिन्न सिकािी ि गगिसिकािी 
तनकायहरूसगकँो सहकायि ि समझदािीलाई सदुृढ बनाउनेिफि  समेि तनयतमि प्रयासहरू हुँदग आएका  
छन ्। 
तनिोधात्मक ि प्रवर्द्िनात्मक कायि अन्त्िगिि आ.व. २०७१।७२ मा तनम्न बमोख्जमका गतिर्वतधहरू  
िएका छन ्: 
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(क) समन्त्वय बगठकहरूको आयोजना : 
र्वतिन्न तनकायका प्रमखु िथा ख्जम्मेवाि पदातधकािीहरूलाई आयोगमा बोलाई माननीय प्रमखु 
आयिु ि माननीय आयिुज्यूहरूको समपुख्स्थतिमा िी तनकायहरूबाट प्रदान िइिहेको सेवा 
प्रवाहको अवस्था, समस्या िथा चनुौिीहरू एवं समाधानका उपायहरूको र्वषयमा समय समयमा 
समन्त्वय बगठक िथा अन्त्ििर्िया कायिमहरू सञ्चालन गिी आवश्यक र्वषयमा सललाह, सझुाव, 

एवम ्सहजीकिणको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको अवस्थामा सधुाि लयाउन प्रयत्नशील िही आएको 
छ । आ.व. २०७१।७२ मा िएका समन्त्वय बगठकहरूको र्वविण तनम्न बमोख्जम िहेको छ : 
 तमति 2071 िाद्र 25 गिे गहृ िथा अथि मन्त्रालयका सख्चव, नेपाल प्रहिी ि सशर प्रहिी 

बलका महातनिीक्षक िथा अन्त्य पदातधकािीहरूसँगको बगठकमा िासन ठेक्काको र्वषयमा 
छलफल िई साविजतनक खरिद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८८ बमोख्जम सतमतिले 
तनधाििण गिेको दििेट अनसुािको िकम तनकासाको व्यवस्था गिी तनकासा िकमबाट गण, 

गलुम, िातलम केन्त्द्रहरूमा बसी िासन खानहेरूको लातग आन्त्िरिक व्यवस्था  गिी अन्त्यका 
हकमा सम्बख्न्त्धि सतमतिले िोकेको दििेट बमोख्जम मातसक नगदग ििुानी ददने व्यवस्थाको 
लातग तनदेख्शका ि कायिर्वतध िाद्र मसान्त्ितिर तमलाउन सझुाव ददइएको तथयो । 

 तमति 2071 िाद्र 2 गिे मा वन िथा ि-ूसंिक्षण मन्त्रालय ि नेपाल वन पगदावाि उद्योग 
व्यवसायी महासंघका पदातधकािीहरू समेिसँगको बगठकमा वनजन्त्य पदाथिमा आधारिि उद्योग 
व्यवसायको संिक्षण, प्रवर्द्िन िथा िावी सम्िावनाका र्वर्वध पक्षबािेमा छलफल िई प्रचतलि 
काननुको परितधतिर बसेि त्यस्िा व्यवसायहरूको अनमुति, स्वीकृति गनि िथा 
व्यवसायीहरूलाई पतन सोही अनरुुप कायि सञ्चालन गनि सझुाव ददइएको तथयो । 

 तमति 2071 पौष 16 गिे वन िथा ि-ूसंिक्षण मन्त्रालय अन्त्िगििको बहसुिोकािवाला वन 
कायििमबाट रिम्स लगायिका सेवा प्रदायक संस्था छनौटको सम्बन्त्धमा िएको कायि प्रगति 
प्रस्ििुीकिण बगठकमा कायििमहरू प्रिावकािी ढंगले व्यवस्थापन ि सञ्चालन गनि सझुावहरू 
ददइयो । सोही ददन वन िथा ि-ूसंिक्षण मन्त्रालय ि वन र्विागका पदातधकािीहरूसँग 
सामदुार्यक वन उपिोिा सतमतिहरूले तनयम र्वपिीि उठाउने गिेको मोटिबाटो कि 
लगायिका र्वषयमा छलफल गिी समस्या समाधानका लातग सझुावहरू ददइएको तथयो । 

 तमति २०७२ वगशाख ७ गिे वाख्णज्य िथा आपूतिि मन्त्रालय ि अन्त्िगििका तनकायहरूबाट 
िइिहेको सेवा प्रवाहको वििमान अवस्था, आइपिेका समस्याहरू ि िए गिेका प्रगति 
र्वविणको बािेमा छलफल गनि उि मन्त्रालयका सख्चव लगायि उच्चपदस्थ 
कमिचािीहरूसँगको बगठकमा समस्या समाधानका उपायहरूका सम्बन्त्धमा छलफल गिी 
सम्बख्न्त्धि पदातधकािीलाई आवश्यक सझुावहरू ददइएको तथयो । 

 तमति २०७२ वगशाख ८ गिे तसंचाइ मन्त्रालय ि अन्त्िगििका तनकायहरूबाट प्रदान गरिएका 
सेवा सरु्वधाको अवस्था, आयोजनाहरू सञ्चालनमा देख्खएका समस्याहरू, समाधानका उपायहरू 
लगायि उि तनकायहरूका र्वरुर्द् आयोगमा पिेका उजिुीहरूको सम्बन्त्धमा मन्त्रालयका 
सख्चव लगायि उच्चपदस्थ कमिचािीहरूसँग बगठकमा सम्बख्न्त्धि पदातधकािीहरूलाई गणुस्ििीय 
सेवा सरु्वधा समयमग प्रदान गनि, आयोजनाहरू समयमग सम्पन्न गनि, आयोगमा पिेका उजिुी िथा 
गनुासाहरूको सम्बन्त्धमा िोर्कएको समयमा माग गरिएबमोख्जम िाय, प्रतिर्िया िथा जवाफ 
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उपलब्ध गिाउन समेि सझुाव ददइयो ।सोही ददन सहिी र्वकास मन्त्रालयबाट प्रवाह 
िइिहेको सेवा सरु्वधा, समस्या िथा समाधानका उपायहरूका बािेमा उि मन्त्रालय ि 
मािहि तनकायका प्रमखु िथा पदातधकािीहरूसँगको समन्त्वय बगठकमा समस्याका बािेमा 
छलफलमा मन्त्रालय ि मािहि तनकायबाट सञ्चालन िएका आयोजनाहरूको गणुस्ििमा ध्यान 
ददन, िोर्कएको समयमा सम्पन्न गनि, िोर्कएका प्रर्ियाहरू अवलम्बन गनि िथा आयोगमा 
पिेका उजिुीहरूका र्वषयमा माग गरिएको िाय, प्रतिर्िया, र्वविण िथा कागजािहरू 
िोर्कएको समयमग पठाउन सझुाव ददइएको तथयो । 

 वन िथा ि-ूसंिक्षण मन्त्रालय ि अन्त्िगििका प्रमखु िथा ख्जम्मेवाि पदातधकािीहरूको बगठकमा 
तमति 2072 वगशाख 24 गिेका ददन र्वनाशकािी िकूम्पबाट वन क्षेरमा िएको क्षतिका 
बािेमा जानकािी तलई वन क्षेरमा सकेुका ढलेपढेका काठपाि समयमा उठाउन े र्वषयमा 
छलफल िएको तथयो । 

 तमति २०७२ वगशाख १२ को र्वनाशकािी िकूम्प ि त्यसपतछका पिाकम्पनले काठमाडौं 
उपत्यकामा तनमािण िई सञ्चालनमा िहेका ि तनमािणाधीन अपाटिमेन्त्टहरूमा पिेको असिका 
सम्बन्त्धमा खरिदकिाि, तनमािणकिाि एवं विपिका बातसन्त्दाहरूको अवस्थाका बािेमा सहिी 
र्वकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका र्वकास प्रातधकिण िथा मािहिका तनकायका 
प्रमखुहरूसँगको बगठकमा असिका बािेमा र्वस्ििृ जानकािी तलई आगामी ददनमा अवलम्बन 
गनुिपने कायिनीतिको बािेमा आवश्यक सझुावहरू ददइयो । 

 तमति 2072 जेठ 18 गिेका ददन कृर्ष र्वकास मन्त्रालय ि मािहि तनकायका ६० िन्त्दा 
बढी प्रमखु िथा ख्जम्मेवाि पदातधकािीहरूसँगको बगठकमा उि मन्त्रालय ि मािहि 
तनकायहरूको र्वरुर्द्मा आयोगमा पिेका उजिुीहरूको बािेमा छलफल ियो । सो अवसिमा 
आयोगमा पिेका उजिुीका बािेमा उललेख गदै मन्त्रालय ि मािहि तनकायहरूबाट िइिहेको 
सेवा प्रवाह थप प्रिावकािी बनाउन सम्बख्न्त्धि पदातधकािीहरूको ध्यानाकषिण गिाइएको  
तथयो । 

 सो अवसिमा आयोगमा पिेका उजिुीलाई आयोगको स्थार्पि र्वतध ि पर्द्ति अनरुूप गिी 
उजिुीको व्यवस्थापन गरिन ेि कृर्ष उत्पादन ि सामग्रीहरू दगुिम क्षेरमा समेि परु् याउन ि 
जनिाले अिावको महससु गनि नपने व्यवस्था गनि सम्बख्न्त्धि पदातधकािीहरूको ध्यानाकषिण 
गिाइएको तथयो । उि छलफलमा सशुासन प्रवर्द्िनको लातग सबग तनकायहरूमा आयोगसँग 
समन्त्वय गनि सम्पकि  व्यख्ि िोक्ने,  र्वगिको पषृ्ठितूमको आधािमा िर्वष्यको योजना बनाउन,े 

आयोगले माग गिेको िाय, प्रतिर्िया, जवाफ समयमा पठाउन,े सेवा सरु्वधालाई गणुस्ििीय 
बनाउन,े मािहि तनकायबाट सञ्चालन गरिन े प्रतिस्पधाित्मक पिीक्षामा लोक सेवा आयोगको 
मान्त्य तसर्द्ान्त्ि अवलम्बन गिी पािदशी बनाउन,े उजिुीका र्वषयमा कुनग दिर्वधा िए आयोगमा 
सम्पकि  गने, सम्पाददि कामकािबाहीहरू पािदशी ि जवाफदेही बनाउने तनणिय गरिएको  
तथयो । 

 तमति 2072 जेठ 32 गिेका ददन र्वज्ञान, प्रर्वतध िथा वािाविण मन्त्रालय ि अन्त्िगििका 
तनकायहरूका प्रमखु िथा पदातधकािीहरू सख्म्मतलि बगठकमा उि मन्त्रालय ि मािहि 
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तनकायहरूको र्वरुर्द् आयोगमा पिेका उजिुीहरू उपि छलफल िथा अन्त्ििर्ियामा उजिुीको 
प्रिावकािी व्यवस्थापन गनि सम्बख्न्त्धि पदातधकािीहरूलाई सझुाव ददइएको तथयो । 

 तमति २०७२ वगशाख १२ को र्वनाशकािी िकूम्पले सविसाधािण उपिोिाहरूमा दगतनक 
उपिोग्य वस्ि ु िथा सेवा प्रवाहमा पिेको नकािात्मक प्रिावका बािेमा सम्बख्न्त्धि 
तनकायहरूका ख्जम्मेवाि प्रमखु पदातधकािीहरूसँगको बगठकमा िकूम्पको कािण देखाई 
बजािमा कृतरम अिाव, कालोबजािी, महँगी, तमसावट, ठगी लगायिका बदमासी हनु सक्न े
हनुाले सम्बख्न्त्धि तनकायका पदातधकािीहरूलाई अनगुमन िथा मूलयांकन प्रणाली व्यवख्स्थि ि 
प्रिावकािी बनाउन, दोषीलाई काननुबमोख्जम सजाय गिी उपिोिाको अतधकाि ि सरु्वधाको 
तयाल गनि ध्यानाकषिण गिाइएको तथयो । 

 तमति 2072 असाि 16 गिे र्वज्ञान, प्रर्वतध िथा वािाविण मन्त्रालय ि अन्त्िगििका 
तनकायहरूका पदातधकािीहरूसँगको बगठकमा मन्त्रालय सम्बर्द् उजिुीहरूको बािेमा छलफल 
ि अन्त्ििर्िया गरियो । सो अवसिमा मन्त्रालय ि मािहि तनकायको सेवा प्रवाह गणुस्ििीय 
बनाउन,े अनगुमन ि मूलयांकनबाट देख्खएका कमीकमजोिीहरूको आधािमा िर्वष्यको योजना 
िजुिमा गने, आयोगबाट माग गरिएका र्वविण,  िाय िथा प्रतिर्िया ि्यपिक रुपमा समयमग 
पठाउन सम्पकि  व्यख्ि िोक्ने, सेवा प्रवाह गणुस्ििीय ि सेवाग्राहीको सन्त्िरु्ष्टमा ध्यान ददन,े 

कमिचािी तनयखु्िको लातग सञ्चालन गरिने कुनग पतन पिीक्षामा लोक सेवा आयोगको मान्त्य 
तसर्द्ान्त्ि अतनवायि अवलम्बन गने, लगायिका तनणियहरू गिी तनणिय कायािन्त्वयन गनि सम्बख्न्त्धि 
पदातधकािीहरूलाई ध्यानाकषिण गिाइएको तथयो । 

 तमति 2072 असाि 17 गिे नेपाल कृर्ष अनसुन्त्धान परिषद्का पदातधकािीहरूसँग परिषद्को 
र्वरुर्द् पिेका उजिुीका र्वषयमा छलफल िथा अन्त्ििर्ियामा पदातधकािीहरूको प्रस्ितुि पश्चाि 
परिषद्को कामकािबाहीहरूमा आतथिक अनशुासन कायम गिी भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणमा ध्यान 
परु् याउन सझुाव ददइएको तथयो । सो अवसिमा अनसुन्त्धानको तसलतसलामा आयोगबाट माग 
िएका िाय, प्रतिर्िया, र्वविण िथा कागजहरू िोर्कएको समयमा ि्यपिक ढंगले उपलब्ध 
गिाउन, परिषदबाट हनु े जनुसकुग  तनयखु्ि गदाि लोक सेवा आयोगका मान्त्य तसर्द्ान्त्िहरू 
अवलम्बन गनि, पदातधकािीहरूलाई स्पष्ट काम, कििव्य ि अतधकाि िोकी कायािन्त्वयन चसु्ि 
बनाई प्रिावकािी अनगुमनको व्यवस्था तमलाउन ेलगायिका तनणियहरू गरिएको तथयो ।  

 तमति 2072 असाि 20 गिे कृर्ष र्वकास मन्त्रालयका सख्चव एवं पदातधकािीहरूसगँ िएको 
बगठकमा िई मल खरिदका र्वषयमा आवश्यक जानकािी तलई खरिद प्रर्ियालाई पािदशी, 
प्रिावकािी ि तमिव्ययी बनाउन सम्बर्द् पदातधकािीहरूलाई आवश्यक सझुावहरू ददइएको 
तथयो ।  

(ख) अन्त्ििर्िया /गोष्ठी :  

आयोगले भ्रष्टाचाि िथा अनखु्चि कायिको तनयन्त्रणका लातग दण्डात्मक ि तनिोधात्मक कायिका 
साथग प्रवधिनात्मक कायिलाई समेि उख्िकग  महत्व ददई र्वतिन्न अन्त्ििर्िया, गोष्ठी कायििमहरू 
सञ्चालन गदै आएको छ । यस तसलतसलामा आ.व.२०७१/७२ मा तनम्नानसुाि कायििम सम्पन्न 
िएका छन:् 
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 आयोगका माननीय आयिु केशव प्रसाद बिालको उपख्स्थतिमा २०७१ पसु २० गिे 
सखेुिको वीिेन्त्द्रनगिख्स्थि क्षरेीय िथा ख्जललास्ििका कायािलय प्रमखु िथा नागरिक समाजका 
प्रतितनतधहरू समेिको सहिातगिा िहेको भ्रष्टाचाि तनयन्त्रण ि सशुासन प्रवर्द्िन र्वषयक 
अन्त्िर्िि या कायििम सम्पन्न िएको तथयो । यसगगिी माननीय आयिु पसु 21 गिे 
महेन्त्द्रनगि, 22 गिे धनगढी ि 23 गिे नेपालगन्त्जमा आयोख्जि ख्जललाख्स्थि र्वतिन्न 
कायािलयका कायािलय प्रमखु, कमिचािीहरू, संचािकमी िथा नागरिक समाजका 
प्रतितनतधहरूको सहिातगिामा भ्रष्टाचािर्वरुर्द्को अन्त्ििर्िया कायििममा सरिक हनुिुयो । 
उि कायििमहरूमा माननीय आयिुले संचािकमी िथा सिोकािवाला नागरिक समाजका 
प्रतितनतधहरूलाई भ्रष्टाचािका घटनाका ि्यपिक सूचना िथा जानकािीहरू आयोगलाई 
उपलब्ध गिाउन िथा अनिुवहरू आदानप्रदान गनि अनिुोध समेि गनुिियो । चािवटग 
कायििममा गिी जम्मा ४१४ जनाको सहिातगिा िहेको तथयो ।  

 पूवािञ्चल क्षेरीय कायािलय, धनकुटाले इलाम, पाँचथि, िाप्लेजङु, मोिङ, धनकुटा, िोजपिु, 
संखवुासिा, सप्तिी, झापा ि िेह्रथमुमा र्वतिन्न तमतिमा सिकािी कायािलयका प्रमखु, लेखा 
प्रमखु, बाि एसोतसएसनका प्रतितनतधहरू, परकाि, उद्योग वाख्णज्य संघका प्रतितनतधहरू 
लगायि नागरिक समाजका प्रतितनतधहरूसँग भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणका उपायहरू बािेमा एकददन े
अन्त्िर्िि या कायििमहरू सञ्चालन गिेको छ । र्वतिन्न ६ स्थानमा गरिएका यसप्रकािका 
अन्त्िर्िि या कायििममा 652 जनाको उपख्स्थति िहेको तथयो । 

 पख्श्चमानञ्चल क्षेरीय कायािलय, पोखिाले लमजङु, गोिखा, िनहुँ, म्याग्दी, पविि, स्याङ्जा, 
पालपा, गलुमी, बाग्लङु, अघािखाँची, मसु्िाङ, कास्की, रुपन्त्देही ख्जललामा गिी १५ पटक  
भ्रष्टाचाि तनयन्त्रण िथा सशुासन प्रवर्द्िनका लातग ख्जललाख्स्थि कायािलयका प्रमखु, कमिचािी, 
नागरिक समाज, संचािकमी, बरु्र्द्जीवीहरूको सहिातगिामा अन्त्िर्िि या कायििमहरू सञ्चालन 
गिेको छ । िी कायििमहरूमा सहिागी हनुेहरूको संतया 1,060 िहेको तथयो । 

 मध्य पख्श्चमाञ्ल क्षरेीय कायािलय, सखेुिले सखेुि, दगलेख, बददिया, दाङ, जमु्ला, कातलकोट, 
िोलपा, प्यठुान, जाजिकोट, कोहलपिु, घोिाही, रुकुम, मगु,ु डोलपा ि हमु्ला ख्जललामा समेि 
गिी 19 वटा अन्त्िर्िि या कायििमहरू सञ्चालन गिेको छ । कायििममा सिकािी 
कायािलयका प्रमखुहरू, नागरिक समाजका प्रतितनतधहरू, िाजनगतिक दलका प्रतितनतधहरू, 
काननु व्यवसायी, परकािहरू गिी कुल 1,463 जनाको सहिातगिा िहेको तथयो । 

 सदूुि पख्श्चमाञ्चल क्षेरीय कायािलय, ददपायलले कग लाली, बगिडी, कन्त्चनपिु, अछाम, बाजिुा, 
दाच ुिला, डडेलधिुा, डोटी ि बझाङ ख्जललामा िाजनीतिक दलका प्रतितनतधहरू, सिकािी 
कायािलयका प्रमखु िथा कमिचािीहरू, परकाि, तनमािण व्यवसायी, मर्हला संजाल, नागरिक 
समाजका अगवुा ि प्रतितनतधहरू समेि जम्मा 751 को सहिातगिामा 10 वटा भ्रष्टाचाि 
तनयन्त्रण सम्बर्द् अन्त्िर्िि या कायििमहरू सञ्चालन गिेको छ । 

 मध्यमाञ्चल क्षरेीय कायािलय, हेटौंडाले काभ्रपेलान्त्चोक, सलािही, महोििी, तसन्त्धलुी, िामेछाप, 
िौिहट, धाददङ, धनषुा, ख्चिवन, नवुाकोट, िसवुा, पसाि ि बािा ख्जललामा ख्जललाख्स्थि 
सिकािी कायािलयका प्रमखु िथा कमिचािीहरू, परकाि, नागरिक समाजका अगवुा ि 
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प्रतितनतधहरू समेि जम्मा ८०७ जनाको सहिातगिामा 1३ वटा भ्रष्टाचाि तनयन्त्रणसम्बन्त्धी 
अन्त्िर्िि या कायििमहरू सञ्चालन गिेको छ । 

 यस प्रकािका सबग कायििमहरूमा यस आ.व.मा कुल 5,219 जनाको सहिातगिा िहेको 
तथयो । 

(ग) सामदुार्यक ख्शक्षा : 
आयोगले आ.व. २०६४।६५ देख्ख भ्रष्टाचािर्वरुर्द्को जनचेिनामूलक सामदुार्यक ख्शक्षा कायििम 
सञ्चालन गदै आएको छ । यस कायििम अन्त्िगिि आ.व.२०७१।७२ मा तनम्नानसुािका 
कायििमहरू िएका छन ्: 
 पूवािञ्चल क्षेरीय कायािलय, धनकुटाले झापाको र्हमालय उ.मा.र्व., मोिङको सकुुना उ.मा.र्व., 

सनुसिीको िा.तस.उ.मा.र्व., सप्तिीको शंकि उ.मा.र्व., धनकुटाको जालपादेर्व उ.मा.र्व. ि 
िेह्रथमुको बसन्त्ि उ.मा.र्व.का र्वद्याथी ि ख्शक्षकहरू गिी जम्मा 654 जनाको सहिातगिामा 
सामदुार्यक ख्शक्षा कायििम सम्पन्न गिेको तथयो । 

 पख्श्चमाञ्चल क्षेरीय कायािलय, पोखिाले लमजङुको िख्ि नमनुा उ.मा.र्व. िोटेओडाि, 
गोिखाको सिस्विी उ.मा.र्व. लामेआहाल, पवििको ख्शवालय नमनुा उ.मा.र्व. कुश्मा, 
पालपाको जनवोध उ.मा.र्व. आयििन्त्जयाङ, गलुमीको जनवोध उ.मा.र्व. बलेटक्साि, बाग्लङुको 
र्वद्यामख्न्त्दि उ.मा.र्व.का र्वद्याथी िथा ख्शक्षकहरू गिी जम्मा 1,000 जनाको सहिातगिामा 
६ वटा भ्रष्टाचाि तनयन्त्रण िथा सशुासन प्रवर्द्िनसम्बन्त्धी सामदुार्यक ख्शक्षा कायििम सम्पन्न 
गिेको तथयो । 

 मध्यपख्श्चमाञ्चल क्षेरीय कायािलय, सखेुिबाट दगलेखको नािायण क्याम्पस ि र्वजया 
उ.मा.र्व.मा, बददियाको बबई बहमुखुी क्याम्पसमा, रुकुमको चौिजहािी शीिल क्याम्पसमा, 
जमु्लाको चन्त्दननाथ उ.मा.र्व. ि कातलकोट ख्जर्वस हलमा गिी कुल ६ वटा 
भ्रष्टाचािर्वरुर्द्का सामदुार्यक कायििमहरू सञ्चालन गिेको तथयो । कायििममा 
सहिागीहरूको संतया 592 िहेको तथयो । 

 सदूुि पख्श्चमाञ्चल क्षेरीय कायािलय, ददपायलले बगिडीको जनिा मा.र्व.का र्वद्याथी, ख्शक्षक, 
नागरिक समाजका प्रतितनतधहरू समेि 100 जनाको सहिातगिामा 2071 काख्िक 27 
गिे, कन्त्चनपिुको कृष्ण उ.मा.र्व.का र्वद्याथी, ख्शक्षक, नागरिक समाज, गार्वस सख्चव 
लगायि 150 जनाको सहिातगिामा 2071 मंतसि 24 गिे भ्रष्टाचािर्वरुर्द् सामदुार्यक 
ख्शक्षा कायििम सम्पन्न गिेको तथयो । 

 मध्यमाञ्चल क्षेरीय कायािलय, हेटौंडाबाट माध्यतमक िथा तनम्न माध्यतमक र्वद्यालयका 
प्रधानाध्यापक िथा ख्शक्षकहरूको सहिातगिामा बािाको कलगया, धनषुाको जनकपिुधाम, 
महोििीको जलेश्वि ि िौिहटको गौिमा गिी कुल ४ वटा भ्रष्टाचािर्वरुर्द्का सामदुार्यक 
कायििमहरू सञ्चालन गिेको तथयो । कायििममा कुल सहिागीहरूको संतया २८४ िहेको 
तथयो । यसगगिी ख्चिवनको िििपिु ि मकवानपिुको हेटौंडामा स्थानीय तनकायका १४० 
जना गा.र्व.स. सख्चवहरूको सहिातगिामा कायििम सञ्चालन िएको तथयो ।  यसिी आ.व. 
२०७१।७२ मा सामदुार्यक ख्शक्षा कायििममा २९२० जनाको सहिातगिा िहेको तथयो । 
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सामदुार्यक ख्शक्षा कायििम अन्त्िगिि आ.व. २०६४।६५ देख्ख आ.व. २०७१।७२ को 
अन्त्त्यसम्ममा ३३,०६५ जनाको सहिातगिा िएको छ । 

(घ) फोकल प्वाइन्त्ट बगठक :  

 आयोगबाट िएका तनणियहरू कायािन्त्वयनको समीक्षा गनि िथा भ्रष्टाचाि न्त्यूनीकिणसम्बन्त्धी 
समसामर्यक र्वषयहरूमा र्वतिन्न मन्त्रालय/तनकायका ख्जम्मेवाि पदातधकािीहरूसँग तनयतमि 
रूपमा बगठकको आयोजना हनुे गिेको छ । आ.व. २०७१।७२ मा यस प्रकािका आठ वटा 
बगठकहरू सम्पन्न िएका छन ्। 

(ङ) पर पतरका िथा एफ.एम. समेिबाट सन्त्देशमूलक सूचनाहरू प्रसािण :  
 आयोगले आफ्नो वेि पेज, फेसबकु िथा ट्वीटिको माध्यमबाट एवं आयोगका क्षेरीय िथा 

सम्पकि  कायािलयहरूबाट आ-आफ्ना कायि क्षेरका स्थानीय परपतरका िथा एफएम िेतडयोहरू 
माफि ि भ्रष्टाचािका र्वरुर्द्मा जनमि तसजिना गने उद्दशे्यले र्वतिन्न सन्त्देशमूलक सूचनाहरू प्रसािण 
गने गिेको छ ।  

 आयोगले भ्रष्टाचाि र्विोधी जनचेिना अतिवृर्र्द् गनि र्वतिन्न प्रकािका प्रचाि सामग्रीहरू प्रकाशन 
गिी र्वििण समेि गने गिेको छ ।  
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आयोगमा प्रत्येक वषि उजिुीको संख्या बढ्दो क्रममा िहेको देखिएको छ । गि िीन आतथिक वषिमा 
(२०६९।७० देखि २०७१।७२ सम्म) आयोगमा पिेका उजिुीहरूको संख्यात्मक र्वविणबाट 
सबैभन्दा बढी उजिुी खिक्षा क्षेत्रसँग सम्बखन्धि िहेका ि त्यसपतछ क्रमि: संघीय मातमला िथा 
स्थानीय र्वकास मन्त्रालय अन्िगििका तनकायहरूबाट भए गिेका कामकािबाही सम्बन्धी ि भतूम 
प्रिासनसँग सम्बखन्धि िहेको देखिन्छ। ित्पश्चाि गहृ प्रिासन, स्वास््य क्षेत्र, वनक्षेत्र िथा अथि 
मन्त्रालयसँग सम्बखन्धि उजिुीहरू िहेको पाइन्छ ।  

आयोगबाट भएको छानतबन, अनसुन्धान ि अनगुमनको क्रममा साविजतनक तनकायबाट कायिसम्पादन 
गदाि र्वतभन्न र्कतसमका अतनयतमििा ि कमीकमजोिीहरू हनुे गिेको पाइएको छ । यस सन्दभिमा 
साविजतनक सेवा प्रवाह ि र्वकास तनमािणसँग सम्बखन्धि महत्वपूणि क्षते्रहरूमा देखिएका भ्रष्टाचािजन्य ि 
अतनयतमि कायिको प्रकृति ि स्वरूप देहाय बमोखजम िहेको पाइएको छः-  

(क) खिक्षा क्षते्र :- 
आयोगबाट भएका अनसुन्धानका क्रममा उिि पखुस्िकाहरू होटलमा िािी गैिकाननुी रूपमा 
कोतिङ गिेको, सेवा प्रवेि, बढुवा िथा र्वद्यालय व्यवस्थापन सतमतिको अध्यक्ष पद प्राप्त गने 
प्रयोजनका लातग नक्कली िैखक्षक प्रमाणपत्र पेि गने गिेको, खिक्षक तनयखुि हुँदा झठुा अध्यापन 
अनमुतिपत्र प्रयोग गने, सम्बखन्धि तनकायबाट स्वीकृति नतलई अन्य िैखक्षक संस्थामा 
पूणिकालीन खिक्षकको रूपमा कामकाज गने गिेको, काननु र्वपिीि लेिापिीक्षकको तनयखुि 
गिेको, म्याद समाप्त भइसकेको अस्थायी अध्यापन अनमुतिपत्रका आधािमा खिक्षक तनयखुि 
गिेको,  छात्रवृखिको िकम र्हनातमना भएको, र्वद्यमान काननु र्वपिीि खिक्षक तनयखुि गिेको, 
प्रश्नपत्रको गोपनीयिा भंग गने गिेको एवं र्वद्यालय भवन तनमािण सधुािमा र्वद्यालय 
व्यवस्थापन सतमति, र्वद्यालय ि खजल्ला खिक्षा कायािलयको तमलेमिोमा अतनयतमि कायि हनु े
गिेको पाइएको छ ।  

र्वद्यमान काननु र्वपिीि खिक्षक तनयखुि गरिएका ि कायिस्थलमा अखस्ित्व नै नभएका झोले 
र्वद्यालयहरूको कागजी िेकिि मात्र ििा गिी िलब भिा, प्रिासतनक िचि, र्वद्याथी छात्रवृखि ि 
भौतिक तनमािण बापि सिकािी अनदुान तलई िकम र्हनातमना गने गिेको, र्वद्यालयको भौतिक 
पूवािधाि िथा र्वद्याथी संख्या सम्वन्धमा झठुो र्वविण पेि गिी तनकासा तलई र्हनातमना गिेको, 
साविजतनक खिक्षण संस्थामा स्थायी दिबन्दीमा कायििि खिक्षक िथा प्राध्यापकहरू आफ्नो 
दिबन्दी िहेको संस्थामा कायििि निही अन्यत्र कामकाज गने गिेको, र्वश्वर्वद्यालयहरूले 
कलेजको सम्बन्धन ददंदा वा संकाय थप गदाि, उच्च माध्यतमक खिक्षा परिषद्ले र्वद्यालय 
सञ्चालनको स्वीकृति ददँदा ि प्रार्वतधक खिक्षा िथा व्यावसार्यक िातलम परिषद्ले प्रार्वतधक 
खिक्षालयहरू सञ्चालन गने अनमुति ददँदा तनधािरिि मापदण्ि पूिा नगिेका संस्थाहरूलाई 
हचवुाको भिमा सम्बन्धन ददने गिेको देखिएको छ ।  

त्यसैगिी पिीक्षाका प्रश्नपत्रको गोपनीयिा भंग गने, उििपखुस्िका पिीक्षणमा लापिबाही गने ि 
उििपखुस्िकाको अंक अनतधकृि रूपमा सच्याउन,े र्वद्यालय व्यवस्थापन सतमतिका अध्यक्षको 

परिच्छेद– ५ 
र्वगि वषिहरूको अनभुवबाट भ्रष्टाचािका सम्बन्धमा देखिएका प्रवखृिको र्वश्लषेण 
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र्किे दस्ििि गिी प्रधानाध्यापकले िकम तनकाल्ने, अवकाि प्राप्त र्पतसएफ खिक्षकहरूलाई 
र्वस्थार्पि भन्दै िाहि अनदुानबाट िलब भिा पाउन े गिी तनयम र्वपिीि तनयखुि िथा 
पदस्थापना गने, एकै समयमा दईु ठाउँमा नोकिीमा बहाल िहने, कमिचािीको संचयकोष 
दाखिला गने िकम र्हनातमना गने, MBBS लगायिका छात्रवृखि कोटामा र्वद्याथी छनौटका 
लातग तलइने पिीक्षाको प्रश्नपत्र पिीक्षा अगावै बार्हि ल्याई रिसवि तलएको पाइएको छ ।  

यसैगिी र्वश्वर्वद्यालयका पदातधकािी िथा कमिचािीहरूले कायािलयमा रुज ु हाखजि भएकै 
अवस्थामा काज िर्टएको देिाई िकम भिुानी तलएको, कायिक्रम नै सञ्चालन नभएकोमा 
नक्कली तबल िािी भिुानी तलएको, कायािलय सञ्चालन भनी पेश्की तलई व्यखिगि होटेलका 
तबल, लगुाफाटो िरिद, होटलमा मास,ु च्यिुा, सेकुवा, दिस्की, चिुोट तबल, भान्सामा 
आवश्यक पने दैतनक उपभोग्य सिसामानका तबलहरू िािी भिुानी तलएको, नक्कली तबल 
बनाई इन्धनको िकम भिुानी तलने, तनयम र्वपिीि आजीवन कायािलय सहयोगीको सरु्वधा 
तलने तनणिय गने, तनयम र्वपिीि कलेजहरूलाई सम्बन्धन ददने, तनयम र्वपिीि कमिचािीहरू 
किािमा तनयखुि गिेको, काननु र्वपिीि चन्दा र्वििण गने जस्िा अतनयतमििाहरू पतन 
अनसुन्धानको क्रममा फेला पिेका छन ्।  

(ि) स्थानीय तनकाय :- 
स्थानीय तनकायहरूसँग सम्बखन्धि र्वषयहरूको अनसुन्धानबाट सामाखजक सिुक्षा भिा 
र्वििणमा सम्बखन्धि व्यखिलाई नबझुाई र्किे औठंाछापको प्रयोग, उमेि नपगेुका व्यखिलाई 
सामाखजक सिुक्षा भिा र्वििण, ग्रामीण कृर्ष सिक तनमािण गदाि एक तनकायबाट तनमािण 
भइसकेकोमा सोही सिकमा बजेट छुट्याई दईु तनकायबाट काम भएको भनी दोहोिो काम 
देिाउने गिेको, नािा प्रमाणपत्र ि नामसािीको तसफारिस गदाि काननुले िोके बमोखजमको 
प्रर्क्रया ि कायिर्वतध अवलम्बन गने नगिेको,  किािमा तनयिु कमिचािीको अध्ययन तबदा 
स्वीकृति, र्वतनयोखजि बजेटभन्दा बढी िकम काननु र्वपिीि िचि गने गिेको पाइएको छ ।  

त्यसैगिी नक्कली भिपाई ि र्किे सहीछाप बनाई िकम बझुी तलने गिेको ि कमिचािीहरूले 
तलएको पेश्की िकम लामो समयसम्म फर्छ्यौट नगिी बाँकी िाख्न े गिेको, तनमािण भएका 
आयोजनाहरूमा तनधािरिि गणुस्िि कायम नभएको िि जाँचपास फिफािक गदाि आतथिक लाभ 
वा रिसवि तलई गणुस्िि कायम भएको भनी प्रमाखणि गने गिेको, गा.र्व.स. सखचवहरू 
कायािलयमा नबस्न ेबरु झोलामा सिकािी कागजपत्र ि छाप बोकी िाली लेटिप्यािमा छाप 
लगाई तसफारिसको व्यहोिा आफैं  लेख्न तमल्न े गिी सेवाग्राहीलाई ददने ि सो बापि रिसवि 
तलने, उपभोिा सतमतिको नाम िािी काम िोजिबाटै हनुे गिेको िथा उपभोिा सतमतिहरूबाट 
िकम र्हनातमना हनुे गिेको समेि देखिन आएको छ ।    

(ग) भतूम प्रिासन :- 
भतूम व्यवस्थापनसँग सम्बखन्धि तनकायहरू मालपोि, नापी, भतूमसधुाि ि गठुीमा अतनयतमििाका 
र्वषयहरू पतन उल्लेिनीय संख्यामा आयोगमा उजिुीको रूपमा प्राप्त हनु े गिेका छन।् 
अदालिबाट िोक्का िहेको जग्गा मोठ नै नतभिाई पास गने, िोक्का जग्गा िोक्का छैन भनी प्रमाखणि 
गने, र्फल्िबकुमा उल्लेखिि र्कतसम ि कैर्फयि महलमा लेखिएका र्वविणहरू र्वपिीि 
सिकािी िथा साविजतनक जग्गा छुट जग्गा दिािको नाममा व्यखि र्विषेका नाममा दिाि गने, 

नक्कली शे्रस्िा ििा गिी जग्गा दिाि गने, अपिुाली पिी नेपाल सिकािको नाममा आउने जग्गा 
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तनजी गठुी कायम गिी र्वतभन्न अनतधकृि व्यखिका नाममा दिाि गने, सेवाग्राहीलाई नक्सा टे्रस 
उपलब्ध गिाउँदा रिसवि तलने िथा मालपोि ितसद काट्दा अतनयतमििा गने गिेको पाइएको 
छ । 

त्यसैगिी शे्रस्िामा वास्िर्वक जग्गाधनीको नाम थि ि अन्य र्वविण सच्याई नक्कली जग्गाधनी 
कायम गिाउन,े  र्फल्ि बकुमा पिी, जंगल वा बटु्यान जतनएको जग्गा ि सिकािी, साविजतनक 
वा गठुीको जग्गा समेि व्यखिका नाममा दिाि गरिददने, जग्गा नामसािी गदाि पालना गनुिपने 
कायिर्वतध पालना नगिी कुनै अंखियािको हकमा असि पने गिी नामसािी गरिददन,े कुनै 
कािणले नेपाल सिकािको नाममा आउनपुने जग्गा अनतधकृि व्यखिका नाममा दिाि गरिददन े
ि िखजषे्ट्रसन पारिि गदाि जग्गाको न्यूनिम मूल्यांकनभन्दा कम मूल्य िािी पारिि गिाउने ि 
िाजस्व मस्यौट गने, जग्गाको र्कनबेच गदाि प ुजँीगि लाभकि छली गने, समय समयमा गठन 
हनु े सकुुम्बासी समस्या समाधान आयोगले स्पष्ट ि पािदिी आधाि ियाि गिी 
सकुुम्बासीहरूलाई जग्गा र्वििण गनुिपनेमा सो नगने, जग्गाको नाप नक्सा ि हालसातबक गदाि 
एक व्यखिको जग्गा अको व्यखिको जग्गामा घसुाई क्षेत्रफल थपघट गरिददने वा सिकािी 
जग्गा व्यखि र्विेषको जग्गामा घसुाइददने, नक्कली जोिभोगकिाि ििा गिी िार्ष्ट्रय आवास 
कम्पनीको जग्गाको हक हस्िान्ििण गिेको, िाजस्व कम गिाई व्यखिगि लाभ तलन ेजस्िा 
र्वसंगतिहरू कायम िहेको देखिन्छ ।  

(घ) स्वास््य  क्षते्र :- 
स्वास््य क्षेत्रमा मलुकुको िाजस्वको ठूलो अंि लगानी हनुे गिेको, वैदेखिक सहयोगको ठूलो 
र्हस्सा स्वास््य सेवा सधुािमा प्रभार्वि भएको ि र्वकास साझेदािको ठूलो चासो ि सिोकाि 
िहेको भए िापतन तनयमनकािी एवं कायािन्वयनमा संलग्न सिकािी स्वास््य संस्थाको 
उदासीनिा, खजम्मेवािी ग्रहण नगने प्रवृखि, पािदखिििाको अभाव जस्िा िमाम समस्याहरू 
देिापिेका छन ्। तनःिलु्क र्वििण गने प्रयोजनको लातग िरिद भएका औषधीहरू तबग्रकेो वा 
ढुसी पिी गणुस्ििहीन हनु,ु म्याद नाघेको औषधी िरिद हनु ु एवं िरिद प्रर्क्रयामा नै 
अतनयतमििा हनु,ु स्वास््य संस्था सञ्चालन स्वीकृति नै प्राप्त नगिेका संस्थाहरूबाट वैदेखिक 
िोजगािमा जाने यवुायवुिीहरूको स्वास््य पिीक्षण गरिन,ु संख्या बढाई सतु्केिी भिाको िकम 
दरुुपयोग गनुि, िोर्कएको मापदण्ि पूिा नगिी नतसिङ होम िथा अस्पिाल सञ्चालन स्वीकृति 
प्रदान गनुि ि त्यस्िा संस्थाहरूबाट उपलब्ध गिाउने सेवाको तनयतमि अनगुमन नहनु ुजस्िा 
समस्याहरू देखिएका छन ्।  

त्यसैगिी स्वास््यकमीहरूले सिकािी संस्थामा कम समय ददएि बढी समय तनजी स्वास््य 
संस्थाहरूमा कायििि िहन ेगिेको, िाज्यको िफि बाट तनःिलु्क र्वििण गनुिपने औषधीहरू तनजी 
खक्लतनकबाट तबक्री र्वििण हनुे गिेको, वार्षिक िरिद योजना बनाई तनधािरिि प्रर्क्रया अनसुाि 
औषधीहरू िरिद गनुिपनेमा हचवुाको भिमा केन्र, क्षते्र ि खजल्लास्ििबाट समेि औषधीहरू 
िरिद गने गिेको पाइएको छ । अत्यावश्यक औषधीको आपूतििप्रति सजग नहनुे िि 
आवश्यकिा नै नभएका औषधी ि स्वास््य उपकिणहरू साविजतनक िरिद ऐनका व्यवस्था 
र्वपिीि अतनयतमि र्कतसमले िरिद गने गिेको पाइएको छ । त्यसैगिी कागजी रूपमा ठूलो 
परिमाणमा िरिद गिेको देिाई वास्िर्वक रूपमा कम परिमाणमा औषधी ि यन्त्र उपकिणहरू 
स्टोि दाखिला गने गिेको पाइएको  छ । यसका साथै स्वास््य संस्थामा सेवाग्राहीहरूको 



25   वार्षिकवार्षिक  प्रतिवेदनप्रतिवेदन, , २०७१२०७१//७२७२  परिच्छेदपरिच्छेद--५५, , भ्रष्टाचािका सम्बन्धमा देखिएका प्रवखृिको र्वश्लषेण 

    

नक्कली अतभलेि ििा गिी र्वतभन्न प्रयोजनका लातग र्वतनयोखजि िकम अतनयतमि गने गिेको 
पतन पाइएको छ । प्रवर्द्िनात्मक कायिक्रम सञ्चालनका नाममा कायिक्रम नै सञ्चालन नगिी 
नक्कली तबलको आधािमा भिुानी तलन ेगिेको ि कागजी रूपमा एउटै कायिक्रम पटकपटक 
सञ्चालन गिेको देिाई िकम तनकासा तलने गिेका जस्िा अतनयतमििाहरू पतन भेर्टएका      

छन ्।   

नेपाल मेतिकल काउखन्सलले तनधाििण गिेको मापदण्ि र्वपिीि मेतिकल ि नतसिङ कलेजहरू 
सञ्चालन गने ि िी कलेजहरूमा र्वद्याथी भनाि तलंदा अतनयतमििा गने गिेका ि्यहरू पतन 
अनसुन्धानका क्रममा फेला पिेका छन ् । वािाविणीय प्रभाव मूल्यांकन ि अस्पिालजन्य 
फोहोि व्यवस्थापन लगायिका तनधािरिि मापदण्ि ि पूवािधाि पूिा नगिेका मेतिकल कलेज, 

नतसिङ होम िथा अस्पिालहरूलाई सञ्चालन स्वीकृति ददने गिेको ि तनयमन तनकायहरूबाट 
त्यस्िा संस्थाहरूको तनयतमि ि प्रभावकािी अनगुमन हनु नसकेको ि्य आयोगबाट भएका 
अनसुन्धान ि अनगुमनका क्रममा देिापिेको छ ।  

(ङ) साविजतनक तनमािण िथा िरिद :- 
साविजतनक तनमािण िथा िरिदसम्बन्धी कायि गने तनकायहरूबाट आतथिक कायिर्वतध ऐन ि 
साविजतनक िरिद ऐन िथा तनयमावलीका व्यवस्थाहरू अक्षििः पालना गने गिेको पाइँदैन । 
यसक्रममा काननुी प्रावधानहरू छल्ने उद्देश्यले साविजतनक तनमािण ि िरिदसम्बन्धी 
कायिहरूलाई टुक्रा टुक्रा गिी सम्पन्न गने गिेको देखिन्छ । कतिपय सन्दभिमा दिभाउ पत्र 
वा बोलपत्रबाट िरिद गनुिपनेमा सोझै बजािबाट िरिद गने गिेको पतन पाइएको छ । 
यसैगिी इखस्टमेटभन्दा बढी कबोल गने दिभाउ पत्र वा बोलपत्र स्वीकृि गिी साविजतनक 
तनमािण, िरिद ि ममिि सम्भाि सम्बन्धी काम गने गिाउने गिेको देखिएको छ । अतधकाि नै 
नभएको कमिचािीले दिभाउ पत्र ि बोलपत्र स्वीकृि गने गिेको साथै िरिदसम्बन्धी तबल 
भिपाई अनसुाि स्टोि दाखिला ि खजन्सी मालसामानको अतभलेि दरुुस्ि निहने गिेको समेि 
पाइएको छ । त्यसैगिी तनधािरिि ििि ि मापदण्ि र्वपिीि तनमािण कायि गिाई वा तनमािण नै 
नगिाई झठुा तबल भिपाई ियाि गिी भिुानी तलने ददने गिेको देखिएको छ । िोर्कएको 
प्रर्क्रया नै नपरु् याई आतथिक वषिको अन्त्यतिि बोलपत्र बेगि सोझै मालसामान िरिद गने प्रवृखि 
बढेि गएको छ ि पयािप्त कािण, आधाि ि औखचत्यतबना नै योजना, कायिक्रम वा परियोजनाको 
लागि ि समय बढाई स्रोि साधनको दरुुपयोग गने प्रवृखि पतन बढेको पाइएको छ ।  

लागि अनमुानमा अतनयतमि रूपमा संिोधन गिी योजनाको व्ययभाि बढाउन,े न्यून गणुस्ििको 
कामलाई गणुस्ििीय भएको भनी भिुानी गने, आफूलाई अतधकाि प्रत्यायोजन नहुँदै 
आपूतििसम्बन्धी बोलपत्रहरू स्वीकृि गने िथा भेरिएसनको व्यवस्थालाई दरुुपयोग गिी र्वद्यमान 
काननुको ममि ि भावना र्वपिीि अस्वस्थ प्रर्क्रयाबाट सामान िरिद िथा तनमािण कायि गने, 
सामान सप्लाई िथा जिान समेिको लातग सम्झौिा भएकोमा सामान जिान नै नगिी भिुानी 
गने, भण्िािमा सामान हुँदाहुँदै कतमसनको लोभमा महँगा सामान िरिद गने, तनमािण कायि 
सम्पन्न नगिी पूिै काम भएको भनी भिुानी तलने ददने, पयािप्त प्रार्वतधक अध्ययन नगिी तनमािण 
गिेका संिचना भखत्कई हातन नोक्सानी परु् याएको (Foundation depth  को design गदाि soil 

parameter को अध्ययन नगिी तनमािण गरिएको बेली तिज भत्केको), साविजतनक िरिद ऐन 
तनयमावली र्वपिीि सवािी साधन िरिद गने गिेको समेि देखिन आएको छ । 
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(च) िाजस्व प्रिासन :- 
भ्रष्टाचाि िथा अतनयतमि वा अनखुचि कायि बढी हनुे अको क्षेत्र िाजस्व प्रिासन पतन देखिएको  
छ । कमिचािीको तमलोमिोमा िाजस्व छली एवं चहुावट हनुे गिेको, उठाउनपुने परिमाणमा 
िाजस्व नउठाउन,े िाजश्व संकलन गने उखचि वािाविण तसजिना नगने जस्िा कायिहरू हनु े
गिेका कतिपय उदाहिणहरू छन ्। जसमध्ये बैंक भौचि, बैंक र्वविण, बैंक मौज्दाि प्रमाण, 

बैंक िेतबट एिभान्स जस्िा सम्पूणि कागजािहरू र्किे ियाि पािी िकम र्हनातमना गने, र्किे 
सहीछाप गिी सिकािी िकम र्हनातमना गने, सिकािलाई तिनुिपने मूल्य अतभवरृ्र्द् कि ि 
आयकि छल्न,े काननुद्वािा िोर्कएको समयतभत्र िाजस्व िकम बैंकमा दाखिला नगने, न्यून 
तबजकीकिण गिी िाजस्व छल्न,े नक्कली मूल्य अतभवृर्र्द् किको तबल बनाई कािोबाि देिाउन े
आदद िहेका छन ्।  

िाजस्व प्रिासनमा कि िथा भन्साि छली ि िाजस्व चहुावट तनयन्त्रणका लातग गनुिपने 
अनगुमनसम्बन्धी कायि प्रभावकािी हनु सकेको छैन भने किको दायिा बढाउने कायिले पतन 
गति तलन सकेको छैन। आयोगबाट भएको अनसुन्धान ि अनगुमनको क्रममा उद्योग 
व्यवसायहरू सञ्चालन गदाि तनयमानसुाि दिाि गनुिपने व्यवसायहरू दिाि नगिी सञ्चालन गने ि 
िाजस्व तिनिबाट उन्मखुि तलने प्रवृखिहरू देखिएका छन ्। त्यसैगिी कियोग्य कािोबािलाई 
किको दायिामा समावेि नगने ि व्यावसार्यक कािोबािको दईु र्कतसमको लेिा िािी 
सिकािलाई तिनि बझुाउन पने िाजस्व छली गने जस्िा र्वसंगतिहरू पतन देखिएका छन ्। 
िाजस्व परिचालन गने क्रममा नक्कली भन्साि प्रज्ञापनपत्र ि नक्कली भ्याट तबल जािी गने,  
कमिचािीको तमलोमिोमा िाजस्व छली एवं चहुावट गने, परिमाण ि मूल्य फिक पािी भन्साि 
जाँचपास गने जस्िा र्वकृतिहरू अझै पतन तनयन्त्रणमा आउन सकेको देखिंदैन ।  

यसैगिी काननुले तनकासी पैठािी गनि तनषेध गिेका वस्िहुरू तनकासी पैठािी गने गिेको समेि 
पाइएको छ । िाजस्व छुट पाउन े प्रकृतिका व्यवसाय दिाि गिी िाजस्व छुट लगायिका 
सरु्वधा तलने िि अकै व्यवसाय सञ्चालन गने प्रवृखि बढेि गएको छ । कमिचािीले काननुद्वािा 
िोर्कएको समयतभत्र िाजस्व िकम बैंकमा दाखिला नगने ि िाजस्व मस्यौट गने जस्िा प्रवखृि 
समेि आयोगको अनसुन्धानबाट देखिएका छन ् । यसका अतिरिि आतथिक ऐन ि 
कायिर्वतधका प्रावधानहरूलाई बेवास्िा गदै आतथिक वषिको मध्यतिि सीतमि वगि वा समूहलाई 
मात्र फाइदा पगु्न ेगिी कि सहतुलयि वा छुट ददने अभ्यास पतन देखिएको छ । 

(छ) अध्यागमन िथा वैदेखिक िोजगािी :- 
िोजगाि व्यवसायीहरूबाट वैदेखिक िोजगािीका लातग कामदािहरू पठाउँदा कामदािको 
आवश्यकिासम्बन्धी नक्कली मागपत्र ियाि गिी पठाउने गिेका कािण ठूलो संख्यामा 
नेपालीहरू र्वदेिमा पगुी तबचल्लीमा पने गिेका छन ् । िोजगािीमा जाने व्यखिहरूसँग 
वास्िर्वक लागिभन्दा बढी िकम उठाउन,े नक्कली किािपत्र ियाि गने ि तनधािरिि ििि ि 
काननुी व्यवस्थाको परिपालना नगिी अनखुचि लाभ तलने प्रवृखि बढेि गएको छ । त्यसैगिी 
कमिचािी ि व्यवसायीहरूको तमलोमिोमा नेपालीहरूको नागरिकिा िथा पासपोटि प्रयोग गिी 
र्वदेिी नागरिकहरूलाई वैदेखिक िोजगािीमा पठाउन ेगिेको पतन भेर्टएको छ । सम्बखन्धि 
तनकायले व्यखिगि श्रम स्वीकृतिको नाममा अतनयतमि िविले स्वीकृति ददने ि बदतनयिपूणि 
तनणियका अतभलेि ि कागजािहरू लकुाउन,े तछपाउन े वा नष्ट गने गिेको पाइएको छ । 
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सउदी अिेतबयाका लातग ित्कालीन िाजदूिले िोजगािदािा कम्पनीले उपलब्ध गिाएको 
क्षतिपूतिि िकम मिृक कामदािका परिवािलाई नपठाई आफैं ले तनकाली भ्रष्टाचाि गिेको समेि 
पाइएको छ ।   

अध्यागमन अन्िगिि सेर्टङ ििा गिी र्वतधवि तभसा ि पासपोटि नभएका वा नक्कली कागजाि 
भएका मातनसहरूलाई पतन अध्यागमन अनमुति प्रदान गिी नाजायज फाइदा तलने गिेको 
पाइएको छ । तभखजट तभसा तलई र्वदेि जान े नेपालीहरूलाई अध्यागमन अनमुति ददंदा 
अनावश्यक झन्झट लगाउन ेि अनमुति ददएबापि कमिचािीहरूबाट िकम असलुी गने गिेको 
समेि पाइएको छ । त्यसैगिी कतिपय अवैध व्यवसाय ि व्यापािमा संलग्न व्यखिहरूसँग 
साँठगाठँ गिी उनीहरूलाई र्वदेि जान आउन सहजीकिण गने ि त्यसबाट कमिचािीहरूले 
नाजायज फाइदा ि आतथिक लाभ समेि तलने गिेको पाइएको छ । 

(ज) जलस्रोि :- 
जलस्रोिको बहपुक्षीय उपयोग ि जलर्वद्यिु ्उत्पादनको प्रचिु सम्भाव्यिा हुँदाहुँदै पतन जलस्रोि 
उपयोगका लातग दीघिकालीन ि प्रभावकािी नीति िजुिमा भई कायािन्वयन हनु नसक्दा मलुकुमा 
जलस्रोिको र्वकासको गति ससु्ि देखिएको छ । जलर्वद्यिु ् उत्पादन, र्वििण ि प्रसािण 
लाइनको र्वस्िािका लातग पयािप्त रूपमा आन्िरिक ि बाह्य लगानी परिचालन हनु सकेको  

छैन । एकािफि  आम उपभोिाहरू वषौंदेखि लोिसेतिङको माि िेप्न बाध्य छन ्भने पयािप्त 
र्वद्यिुिखिको अभावमा औद्योतगकीकिणको प्रर्क्रया समस्याग्रस्ि बनेको छ । जलर्वद्यिु ्
उत्पादनका लातग लाइसेन्स प्राप्त गिी लामो समयसम्म ओगटी िाख्न े ि सम्झौिाका िििहरू 
पालना नगने प्रवृखि हावी हुँदै गएको छ । र्वद्यिु ऐन तनयम र्वपिीि सवेक्षण अनमुतिपत्र 
जािी गने, अनमुतिपत्र संिोधन गने, अतनणियको अवस्थाको तसजिना गने गिेको समेि पाइएको 
छ । सिुखक्षि र्वद्यिु ्परिवहन िथा र्वििण प्रणालीलाई असि पने गिी भािवहन क्षमिा धान्न 
नसक्न े न्यून गणुस्ििका ट्रान्सफमिि जिान गने ि सो बापि सीतमि व्यखिहरूले नाजायज 
फाइदा तलने जस्िा र्वकृति पतन देखिएका छन ् । जलर्वद्यिु ् उत्पादनसम्बन्धी र्वद्यमान 
काननुको परिपालनामा उदासीनिा देिाउने ि अतनयतमििाहरू ढाकछोप गने प्रवृखि मौलाउँदै 
गएको छ ।  

(झ) पयिटन िथा हवाई सेवा :- 
मलुकुतभत्र पयिटन र्वकासको यथेष्ट सम्भावना भए पतन पूवािधािको समखुचि र्वकास हनु 
नसक्दा पयिटन के्षत्रले देिको आतथिक र्वकासमा अपेखक्षि योगदान परु् याउन सकेको छैन । 
पवििािोहण, पदयात्रा, साहतसक पयिटन, पयािपयिटन ि ग्रामीण पयिटनका क्षते्रहरूमा न्यूनिम 
पूवािधािको अभाव देखिएको छ । त्यसैगिी धातमिक िथा ऐतिहातसक पयिटकीय स्थलहरू ि 
प्राचीन स्मािकहरूको समखुचि संिक्षण ि सम्बर्द्िन हनु सकेको पतन छैन । यसको अलावा 
मलुकुतभत्र र्वद्यमान पयिटकीय सभ्याव्यिाका क्षेत्रहरू बािे अन्ििािर्ष्ट्रयस्ििमा उखचि र्कतसमले 
प्रचाि प्रसाि गिी पयिटन र्वकासका सम्भावनाहरूलाई उजागि गिाउन पयािप्त रूपमा प्रयास 
भएको देखिंदैन । 

पयिटन उद्योगको प्रवर्द्िन गने खजम्मेवािी भएको नेपाल पयिटन बोििमा कायिक्रम नै सञ्चालन 
नगिी तबल भिपाई संलग्न गिी भिुानी तलने, सामान िरिद नगिी सवािी साधन भािामा 
तलएको भनी नक्कली तबल भिपाई िािी भिुानी तलने, मददिा िरिदको तबल िािी भिुानी 
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तलने, व्यखिगि कायिमा िचि भएका तबल भिपाई िािी भिुानी तलने,  भिुानी परु्ष्ट गने तबल 
िथा सम्बर्द् कागजािहरू निािी भौचिमात्र उठाई भिुानी गने, आतथिक र्वतनयमावली 
संिोधन गिी संिोधन हनुअुगाति भएका कायिहरूको भिुानी संिोतधि र्वतनयमावली बमोखजम 
गने, बोििमा भएको अतनयतमि िचि कायिकािी सतमतिबाट अनमुोदन गिाएको जस्िा र्वसंगति 
अनसुन्धानको क्रममा देखिएका छन ्।  

तत्रभवुन अन्ििािर्ष्ट्रय र्वमानस्थलको दिुावस्था ि कमजोि क्षमिाका कािण यसले वििमान हवाई 
सेवाको र्वस्िाि ि चापलाई धान्न सकेको छैन । यसबाट नेपालको हवाई सेवा जोखिमपूणि 
पतन बन्दै गएको छ । नेपाल वाय ुसेवा तनगमको संस्थागि क्षमिा क्रमिः ह्रास हुँदै गएबाट 
यसको प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा समेि कमजोि हुँदै गएको छ । यसैको परिणामस्वरूप तनजी 
क्षेत्रका वाय ुसेवाहरूले ठूलो नाफा आजिन गरििहँदा पतन नेपाल वाय ुसेवा तनगम भने आतथिक 
रूपमा समस्याग्रस्ि बनेको छ । तनगमको व्यवस्थापन ि सञ्चालनमा देखिएका र्वद्यमान 
चनुौिी ि समस्याको समयमै सम्बोधन नगने हो भने तनगम धिािायी हनुे िििा पतन देखिएको 
छ । 

(ञ) वन िथा िानीजन्य स्रोि साधन :- 
आयोगमा प्राप्त हनु आएका उजिुीहरूको आधािमा वन क्षेत्रमा परु् याइएको नोक्सानी िथा 
अव्यवस्थाका केही उदाहिणहरू मध्ये वनको मौज्दाि ि वार्षिक स्वीकायि कटान 
वास्िर्वकिाभन्दा बढी देिाई त्ररु्टपूणि कायियोजना ियाि गिी अत्यतधक परिमाणमा कटान 
आदेि ददन,े अतनयतमि रूपमा कटान गिेका काठको झठुा लगि ियाि गिी गिाई स्वीकृि 
गने, वन फिानी ि चोिी िस्किी गने तनयिले चिेु क्षेत्रको िार्ष्ट्रय वन सामदुार्यक वनमा 
हस्िान्ििण गिी समदुायको आवश्यकिा ि माग नै नभएको अवस्थामा तबना अनमुति बाटो 
िने्न बहानामा िोजि जस्िा भािी साधनहरूको प्रयोग गिी व्यापक वन र्वनाि गने, खचम्नी 
भट्टा, सःतमल, फतनिचि उद्योग जस्िा उद्योगहरू वन क्षेत्रबाट तनखश्चि दूिीमा मात्र स्थापना 
हनुपुनेमा सो नभएकोलाई समेि अनमुति ददन,े सिकािी टाँचा ि तसलबन्दी छापको दरुुपयोग 
गने जस्िा कायिहरू भएको देखिएका छन ्।  

सिकािी वनजंगलको अतिक्रमण, वन फिानी वा र्वनाि ि चिेु क्षेत्रको वनको अतिक्रमण 
जस्िा कुिाहरू अर्हले प्रमिु समस्याका रूपमा देखिएका छन ्। वनक्षेत्रको उखचि संिक्षण ि 
व्यवस्थापन गने उद्देश्यले वगीकिण गरिएको िार्ष्ट्रय वन, कबतुलयिी वन िथा सामदुार्यक वन 
क्षेत्रको संिक्षण ि उपयोगमा पयािप्त ध्यान पगु्न सकेको देखिंदैन यसले गदाि वन क्षेत्र ि 
वनजन्य उत्पादन ददनानदुदन ह्रास हुँदै गएको पाइएको छ । त्यसैगिी गैिकाननुी रूपमा काठ 
ि वनजन्य वस्िहुरूको िस्किी गने ि तनषेतधि काठ िथा काठजन्य पदाथिको चोिी तनकासी 
पैठािी गने प्रवृखिमा पतन कमी आएको देखिंदैन । आयोगका अनसुन्धानहरूबाट कमिचािी ि 
उपभोिा समूहका पदातधकािीहरूको प्रत्यक्ष संलग्निामा वनको मौज्दाि ि कटानका लातग 
स्वीकृति प्राप्त परिमाणमा फेिबदल गिी त्ररु्टपूणि कायियोजना ियाि गने ि अत्यतधक परिमाणमा 
कटान आदेि ददने जस्िा र्क्रयाकलापहरू हनुे गिेको पाइएको छ । पतछल्ला ददनहरूमा 
सामदुार्यक वन समूहहरूको कोषको िकम र्हनातमना गने प्रवृखि बढ्दै गएको पाइएको छ ।  

एकातिि इजाजि नतलई वा अनतधकृि रूपमा नदी ि िोलाहरूबाट अत्यतधक तगट्टी ि बालवुा 
खझक्ने ि तनकासी गने गिेको पाइएको छ भने कतिपय सन्दभिमा सिकािी तनणिय ि तनदेिनको 
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बेवास्िा गिी िानीबाट अतनयतमि रूपमा ढंुगा तनकाली तनकासी गने गिेको पतन देखिएको     

छ । िानी सञ्चालन गने लाइसेन्स तलई समयमा उत्पादन नगने िि लामो समयसम्म 
लाइसेन्स ओगटी िाख्न े प्रवृखि मौलाउँदै गएका कािण तसमेण्ट, खक्लङ्कि लगायिका नेपालमै 
उत्पादन हनु सक्न ेवस्िहुरूका लातग पतन र्वदेिसँग भि पनुिपने अवस्था र्वद्यमान छ । 

(ट) यािायाि सेवा :- 
यािायाि कायािलयहरूबाट प्रदान गरिन ेसेवाहरू सिल, सहज ि प्रभावकािी हनु नसक्दा आम 
सेवाग्राहीहरूले समस्या भोग्न ुपरििहेको छ । यािायाि कायािलयमा र्वचौतलयाहरूको अत्यतधक 
उपखस्थतिका कािण सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक झन्झट व्यहोनुिपिेको अवस्था छ । यािायाि 
कायािलयहरूबाट सवािी साधन दिाि ि नवीकिण, सवािी इजाजि ि सवािी चालक अनमुतिपत्र 
र्वििण जस्िा सेवा उपलब्ध गिाउँदा कमिचािीहरूबाट अतिरिि िलु्क असलु गने गिेको 
पाइएको छ । सम्बखन्धि कमिचािीहरूले सवािी चालकको आवश्यक योग्यिा ि दक्षिा 
पिीक्षण नै नगिी सवािी चालक अनमुतिपत्र ददने िथा नक्कली सवािी चालक अनमुतिपत्र बनाई 
तबक्री गने जस्िा र्वकृतिहरू पतन देखिएका छन ् । हालसम्म पतन साविजतनक यािायािमा 
तसखण्िकेट प्रणाली पूणिरूपमा अन्त्य गनि नसर्कएका कािण प्रतिस्पधाित्मक रूपमा यािायाि 
सेवा सञ्चालन गनि बाधा पगेुको ि यसबाट आम यात्रहुरू प्रभार्वि हनुपुिेको देखिन्छ ।  

(ठ) र्वर्वध :- 
उजिुीहरूको अनसुन्धानको क्रममा मातथ उल्लेि भएका र्वषयहरूका अतिरिि अन्य र्वर्वध 
र्वषयहरूमा पतन अतनयतमििा िथा भ्रष्टाचािजन्य कसिु भएको देखिन आएको छ । नक्कली 
र्कसानहरूको नामावली िथा क्षतिको र्वविण संकलन गिी िाहि र्वििण गने, अवकाि पाएको 
नदेिाई स्थायी कमिचािीको पदमा फाखजलमा पिेकोले स्थायी कमिचािी सिह सरु्वधा तलन,े 

आतथिक लाभ प्राप्त गिी कसिु अनसुािको सजाय नगिी सजाय घटाउन,े  बहालवाला तनजामिी 
कमिचािीले लेिापिीक्षक भई िीि नपगेुको तबल भपािईलाई चसु्ि ि दरुुस्ि छ भनी प्रमाखणि 
गने, सपाङ्ग भए पतन आफैं  तनतमि कायािलय प्रमिु भएको बििमा आफ्नै नाममा अपाङ्गिाको 
प्रमाणपत्र तलन,े कििव्य ज्यान मदु्दालाई भर्विव्य ज्यानमा परिणि गिी कसिुदािलाई जोगाउन,े 

अतधकाि प्राप्त अतधकािी स्वयंले चालू हालिका गािीहरूबाट महत्वपूणि पाटिपजुािहरू तनकाली 
काम नलाग्ने जस्िो देिाई अत्यन्ि न्यून मूल्यांकन गिी तललाम गने, झठुा र्वविण पेि गिी 
र्क्रया तबदा ि घि तबदा तलन,े संघसंस्था दिाि वा नवीकिणको तसफारिस गदाि प्राप्त िकम 
सिकािी िािामा जम्मा नगिी भ्रष्टाचाि गने, महालेिा पिीक्षकको र्वभागले औलं्याएका बेरुज ु
समयमै फर्छ्यौट नगने, आफ्नो नािेदािले ददएको पिीक्षासँग सम्बखन्धि प्रश्नपत्र परिमाजिन ि 
उिि पखुस्िका पिीक्षणमा आफैं  संलग्न िहन,े  काननु र्वपिीि किाि सम्झौिा गने, इजाजिपत्र 
ददंदा अतनयतमििा गने, गैिनागरिकलाई नेपाली नागरिकको नाममा प्रस्थान अनमुति (खस्टकि) 
ददई बाह्य मलुकु जान ददन े जस्िा कायिहरूले साविजतनक पद धािण गिेका व्यखिहरूको 
लालचीपन, अनिुासनहीनिा ि सदचरित्रिाको अभाव प्रस्ट देखिएको छ ।  

बजाि अनगुमन िथा गणुस्िि तनयन्त्रण गने तनकाय ि पदातधकािीहरूबाट तनधािरिि खजम्मेवािी 
पूिा नहुँदा िाद्य िथा दैतनक उपभोग्य वस्िमुा अिाद्य वस्ि ुतमसावट गने प्रवृखि तनयन्त्रणमा 
आउन सकेको छैन ि यसबाट मानव स्वास््यमा प्रतिकूल असि पनि गएको छ । लामो 
समयदेखि घाटामा िहेका साविजतनक संस्थानबाट कमिचािीहरूले र्वतभन्न थप सेवा सरु्वधा तलन े



30   वार्षिकवार्षिक  प्रतिवेदनप्रतिवेदन, , २०७१२०७१//७२७२  परिच्छेदपरिच्छेद--५५, , भ्रष्टाचािका सम्बन्धमा देखिएका प्रवखृिको र्वश्लषेण 

    

प्रवृखि अझै बढेि गएको छ । यस क्रममा अतनयतमि रूपमा काज िटाउन,े नक्कली तबल 
भिपाई पेि गिी दैतनक िथा भ्रमण भिाको िकम भिुानी तलने ि अनखुचि एवम ्नाजायज 
फाइदा तलई आफैं  कायििि संस्थालाई नै धिािायी बनाउन ेजस्िा र्क्रयाकलापहरू देखिएका 
छन ्।  

कतिपय अवस्थामा कमिचािीहरूले सिकािी सामग्रीहरू आफ्नो व्यखिगि प्रयोजनमा उपभोग 
गने, र्वतभन्न संघसंस्थाहरू दिाि वा नवीकिण गदाि प्राप्त िाजस्व सिकािी िािामा जम्मा नगिी 
भ्रष्टाचाि गने ि समयमै बेरुज ुफर्छ्यौट नगने जस्िा र्वकृतिहरू देखिएका छन ्। त्यसैगिी 
कमिचािीहरूबाट प्रश्नपत्र परिमाजिन ि उििपखुस्िका पिीक्षण गदाि मोलार्हजा िाख्न,े काननु 
र्वपिीि किाि सम्झौिा गने ि गैिनागरिकलाई नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपत्र ददने जस्िा 
अतनयतमििाहरू हनु ेगिेको समेि आयोगको अनसुन्धान ि अनगुमनको क्रममा फेला पिेका 
छन ्।   
तत्रभवुन र्वमानस्थलमा कायििि सिुक्षा प्रमिुले अवैध भनी जफि गरिएको र्वदेिी मरुा िथा 
क्यामिा, ल्यापटप लगायिका सामानहरू कािबाहीको लातग सम्बखन्धि तनकायमा पठाउनपुनेमा 
सो नगिी र्हनातमना गिी अपचलन गिेको, ड्युटी र्िमा ल्याइएका मददिाहरू र्हनातमना गिेको, 
पिपुति र्वकास कोषको जग्गामा अवैधरुपले बालवुा िानी सञ्चालन गिी कोषलाई हातन 
नोक्सानी परु् याएको, कायिक्रम सञ्चालन गिेको भनी नक्कली तबल भिपाई पेि गिेको, होटलमा 
नबसी होटलको तबल िािी होटलबास दाबी गिेको, जाँदै नगई नक्कली हवाई र्टकट पेि 
गिेको, हल नै नभएको होटलमा हलभािा तलएको भनी ियाि गिेका नक्कली तबल पेि गिेको, 
कायिक्रम सञ्चालन नगिी िकम बझेु बझुाएको र्किे दस्ििि गिी पेश्की फर्छ्यौट गिेको, 
नपाएको ओहदा पाएको भनी अतधकाि प्रयोग गिेको, लेिा पिीक्षण गने खजम्मेवािी भएका 
पदातधकािीले पदीय हैतसयिले प्राप्त उन्मखुि, सरु्वधा वा सहतुलयिको दरुुपयोग गिेको समेि 
देखिन आएको छ ।  

साविजतनक तनकायमा कायििि कमिचािी ि पदातधकािीहरूमा खजम्मेवािी ि जवाफदेर्हिा बहन 
नगने िथा समयमा तनणिय नगने प्रवृखि हावी हुँदै गएको छ । पतछल्ला ददनमा आयोगको 
सर्क्रयिालाई बहाना बनाएि तनधािरिि खजम्मेवािी पूिा गने सवालमा तनखरक्रय िहने गिेका 
जस्िा र्वसङ्गतिहरू पतन सतुनन थालेका छन।् समयमै कायिक्रम स्वीकृि गिी बजेट अखख्ियािी 
नपठाउने ि आतथिक वषिको अन्त्यमा िकम िचि गने परिपाटीमा िासै सधुाि आउन सकेको 
छैन । यसका साथै सिुासन प्रवर्द्िन ि साविजतनक सेवा प्रवाहको पर्द्तिमा सधुाि गने 
सन्दभिमा आयोगबाट नेपाल सिकाि ि र्वतभन्न साविजतनक तनकायहरूलाई ददइएका 
सझुावहरूको कायािन्वयन प्रभावकािी हनु नसकेको अवस्था समेि र्वद्यमान छ ।  

साविजतनक क्षते्रको व्यवस्थापन प्रतिस्पधी हनु सकेको छैन । नवीनिम प्रर्वतधको उच्चिम 
प्रयोग गिी कायिसम्पादनमा दक्षिा ल्याउने र्वषयमा साविजतनक व्यवस्थापन सधैं पछाति पदै 
आएको छ । यसबाट साविजतनक व्यवस्थापन आफैं ले प्रथमिः गणुस्ििीय सेवा ि र्वकासको 
प्रवाह गनि सकेको छैन भन ेअकाििफि  सामाखजक ि आतथिक रूपान्ििणका लातग तनजी क्षेत्रको 
प्रभावकािी परिचालन गने ददिामा पतन सफल हनु सकेको छैन । यसबाट र्वकासका लातग 
सिकािले अवलम्बन गिेको साविजतनक–तनजी साझेदािीको िणनीति पतन सही रूपमा 
कायािन्वयन हनु सकेको देखिंदैन । 



31   वार्षिकवार्षिक  प्रतिवेदनप्रतिवेदन, , २०७१२०७१//७२७२  परिच्छेदपरिच्छेद--५५, , भ्रष्टाचािका सम्बन्धमा देखिएका प्रवखृिको र्वश्लषेण 

    

उखल्लखिि अतनयतमििाहरू मध्ये सेवा प्रवेि िथा बढुवाको लातग झठुा िैखक्षक प्रमाणपत्र पेि गने, 
झठु्ठा अध्यापन अनमुतिपत्र बनाई खिक्षकको पदमा बहाल िहने, अखस्ित्व नै नभएका झोले र्वद्यालयहरू 
ििा गिी सिकािी अनदुान तलन े ददने, र्वद्यालयको भौतिक पूवािधाि िथा र्वद्याथी संख्या सम्वन्धमा 
झठुो र्वविण पेि गिी तनकासा तलई ददई र्हनातमना गने, कलेजहरूलाई सम्बन्धन ददँदा ऐन, तनयम ि 
तनधािरिि मापदण्िको पालना नगने, सामाखजक सिुक्षा भिा र्वििण गदाि र्किे लगि ि कागजाि ियाि 
गिी िकम र्हनातमना गने, उपभोिा सतमतिमाफि ि साविजतनक तनमािण कायि गदाि िोजि लगायि 
उपकिणबाट गने िि मानव श्रमको प्रयोग गिेको कागजाि बनाई िकम र्हनातमना गने, गैिकाननुी 
लाभ तलई सिकािी िथा साविजतनक जग्गा व्यखिको नाममा दिाि गने, स्टोिमा सामान मौज्दाि हुदँा 
हुँदै औषधी िरिद गने, म्याद नाघेका औषधी िरिद गने, औषधी िरिद नै नगिी झठुा तबल र्वजक 
पेि गिी भिुानी तलन ेददने, साविजतनक िरिद ऐनको प्रावधान उल्लंघन गिी सानो सानो अंिमा िरिद 
गने, भण्िािमा सामान हुँदाहुदैँ कतमसनको लोभमा महँगा सामान िरिद गने जस्िा अतनयतमि कायिहरू 
तनिन्िि रुपले भए गिेको देखिन आएका छन ्।  

त्यसैगिी तनमािण कायि सम्पन्न नगिी भिुानी तलने ददने, प्रयािप्त प्रार्वतधक ियािी पिुा नगिी ड्रइङ 
तिजाइन गिेका कािण भौतिक संिचना भखत्कन गई सिकािी लगानीको हातन नोक्सानी भएको, परिमाण 
ि मूल्य फिक पािी भन्साि जाचँपास गने, िाजस्व बझुी दाखिला नगने, नक्कली िथा सच्याइएका 
कागजािबाट वैदेखिक िोजगाि र्वभागका कमिचािीहरूको तमलेमिोमा मेनपावि कम्पनीहरूले वैदेखिक 
िोजगािीमा कामदाि पठाउने, कामदाि पठाउने व्यवसायीहरूले िोर्कएभन्दा बढी िकम तलने, 
सामदुार्यक वन समूहहरूको कोषको िकम र्हनातमना गने, सवािी चालक अनमुतिपत्र र्वििण गदाि 
र्वचौतलया ििा गिी सेर्टङ तमलाई रिसवि तलने, साविजतनक वस्ि ु ि सेवाको उत्पादन, परिवहन ि 
र्वििण िथा यािायािमा तसखण्िकेट प्रथा र्वद्यमान िहेको, र्वद्यिु ऐन तनयम र्वपरिि सवेक्षण अनमुति 
जािी गने, अनमुतिपत्र संिोधन गने, अतनणियको अवस्था तसजिना गने गिेको, कायिक्रम नै संचालन 
नगिी नक्कली तबल भिपाई ियाि गिी बजेट िचि गने यस्िा अतनयतमििाहरू दोहोरिइिहेको अवस्था 
देखिनलेु यस्िा प्रवृखिमा कमी नआएको भन्न सर्कने अवस्था िहेको देखिन्छ ।  
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

 

 
 

 

६.१  उजरुी/सूचनाहरू : 
 आयोगमा हलुाक, इमेल, आयोगको िेभ साइटमा व्यिस्था भएको अनलाइन कम्पलेन, फ्याक्स, टोल 

वि नम्बरमा भ्िाइस रेकतडयङ मार्य ि िथा व्यख्िहरू आर्ैं  आई उजरुी दिाय हनु ेगरेका छन।् यस 
अतिररि पत्रपतत्रका िथा अन्य विद्यिुीय सञ्चार माध्यममा प्रकानन िथा प्रसारण भएका साियजतनक 
चासोका विषयहरूलाई समेि आयोगले उजरुीको रूपमा ग्रहण गने गरेको छ। आतथयक िषय 
२०७१।७२ मा वितभन्न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्र, क्षेत्रहरू िथा आयोगको प्रत्यायोख्जि 
अतधकार प्रयोग गने ख्जल्ला प्रनासन कायायलयहरूमा पनय आएका िथा अख्िल्लो आ.ि.बाट 
ख्जम्मेिारी सरेका उजरुीहरूको संतया तनम्नानसुार रहेको छः 

तनकाय 
आ.ि.2071।72
मा दिाय भएका 
उजरुी संतया 

गि आ.ि.बाट 
ख्जम्मेिारी सरेको 
संतया 

जम्मा उजरुी 
संतया 

केन्रीय कायायलय 14315 7945 19812 

पूिायञ्चल क्षेत्रीय कायायलय 5947 5751 8712 

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कायायलय 5257 5827 1747 

पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायायलय 5112 777 5241 

मध्यपख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायायलय 5185 529 8555 

सदूुर पख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायायलय 5585 754 5491 

आयोगको प्रत्यायोख्जि अतधकार प्रयोग 
गने ३२ ख्जल्ला प्रनासन कायायलयहरू 

121 ० 121 

कुल जम्मा 21503 9710 31213 

 आयोगको केन्र िथा के्षत्रीय कायायलयहरूमा आ.ि. २०७०।७१ मा अनसुन्धान भएका कुल 
२२,६०२ उजरुीहरूमा ४,६२६ उजरुीहरू आ.ि.२०६९।७० बाट ख्जम्मेिारी सरेर आएका र 
17,976 उजरुीहरू आ.ि. २०७०।७१ मा थप भएका तथए । आ.ि. 2071।72 मा 
आयोगको केन्र, क्षेत्रीय कायायलयहरू र आयोगको प्रत्यायोख्जि अतधकार प्रयोग गने सम्बख्न्धि 
ख्जल्ला प्रनासन कायायलयहरूमा समेि गरी कुल 31,213 उजरुीहरूमा आ.ि. 2070।71 बाट 
ख्जम्मेिारी सरेर आएका 9,710 उजरुीहरू िथा आ.ि. 2071।72 मा थप भएका 21,503 
उजरुीहरू उपर प्रारख्म्भक छानतबन भएको तथयो । यसरी यस आ.ि.मा गि आ.ि.मा भन्दा 
३,५२७ बढी उजरुीहरू दिाय हनु आएको देख्िन्छ । 

 

 

पररच्छेद– ६ 

आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 
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६.२ अनसुन्धान : 
 आयोगले उजरुीको गाम्भीययिा िथा प्राप्त प्रमाणका आधारमा अनसुन्धान काययलाई दईु चरणमा 

सम्पन्न गदयछ।उजरुीको प्रारख्म्भक छानतबनको क्रममा अख्तियारको दरुुपयोग भएको देख्िन आएमा 
विस्ििृ अनसुन्धान िहवककाि गनयको तनतमत्त आयोगबाट अनसुन्धान अतधकृि तनयिु गरी कारबाही 
अगातड बढाइन्छ ।   

 ६.२.१ प्रारख्म्भक छानतबन : 
 आ.ि. 2071।72 मा प्रारख्म्भक छानतबनबाट र्र्छ्यौट भएका उजरुीहरूको संतया तनम्नानसुार 

रहेको छः  
 

 

 

 

तनकाय 
 

कुल 
उजरुी 
(संतया) 

र्र्छ्यौट संतया  

प्रारख्म्भक 

छानतबनबाट 

िामेली 
भएको 
(संतया) 

विस्ििृ 

अनसुन्धानमा 
गएको 
(संतया) 

अन्य 
कारबाही 
भएको 
(संतया) 

कुल 
र्र्छ्यौट 

(संतया) 

बााँकी 
उजरुी 
(संतया) 

केन्रीय कायायलय 19812 ६७९५ १००५ ६९८४ १४७८४ 50२८ 

पूिायञ्चल क्षेत्रीय 

कायायलय 
  8712 1249 49 389 1687 851 

मध्यमाञ्चल 
क्षेत्रीय 

कायायलय 

1747 97९ 41 747 176७ 13२८ 

पख्िमाञ्चल 
क्षेत्रीय 

कायायलय 

5241 840 69 153 1062 831 

मध्यपख्िमाञ्चल 

क्षेत्रीय कायायलय 
8555 1135 36 22 1193 918 

सदूुर पख्िमाञ्चल 

क्षेत्रीय कायायलय 
5491 1067 44 23 1134 509 

प्रत्यायोख्जि 

अतधकार प्रयोग 

गने ख्जल्ला 
प्रनासन 
कायायलयहरू 
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 आयोगको केन्रीय कायायलयमा परेका उजरुीहरू मध्ये कररब ७४.६ प्रतिनि उजरुीहरू र्र्छ्यौट 
भएका छन ् भने क्षते्रीय कायायलयहरूको समग्र उजरुी र्र्छ्यौट प्रतिनि ६0.६ प्रतिनि रहेको     
छ । कुल उजरुीहरू ३१,21३ मा २१,६४८ उजरुीहरू र्र्छ्यौट भई समग्र र्र्छ्यौट ६९.3५ 
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प्रतिनि रहेको छ । बााँकी रहेका ९,5६५ उजरुीहरू अनसुन्धान जारी रहेको र आगामी आतथयक 
िषयमा ख्जम्मेिारी सरेर गएका छन ्। 

 आयोगमा परेका कुल उजरुीहरूको तनकायगि वििरण अनसूुची ४ मा र आयोगको प्रत्यायोख्जि 
अतधकार प्रयोग गने ख्जल्ला प्रनासन कायायलयहरूमा दिाय भएका उजरुीसम्बन्धी वििरण अनसूुची  ५ 
मा ददइएको छ ।  
६.२.१.१ प्रारख्म्भक छानतबनबाट भएको कारबाही : 
प्रारख्म्भक छानतबनबाट १९ जनालाई विभागीय कारबाही र १२ जनालाई सचेि गराउन 
अख्तियारिालालाई लेिी पठाइएको छ । यसैगरी  ५० व्यख्ि/संस्थाहरूलाई ध्यानाकषयण 
गराइएको, सम्बख्न्धि तनकायहरूमा २५१ िटा सझुािहरू लेिी पठाइएको र अन्य कारबाहीका 
लातग लेिी पठाइएको संतया २० रहेको छ । प्रारख्म्भक छानतबनका क्रममा 
रु.२,४५,०४,१५७।०९ असलु उपर भएको िथा रु.१,७२,92,037।05 असलु उपरका लातग 
सम्बख्न्धि तनकायहरूमा लेिी पठाइएको छ।  

६.२.२  विस्ििृ अनसुन्धान : 
 यस आतथयक िषयमा ७0 िटा बैठक बसी ७३८ िटा तनणययहरूबाट वितभन्न कारबाही भएको   

छ । जसमध्ये २८८ िटा मदु्दा दायर गने तनणयय भएको, ७३ िटा विभागीय कारबाही गने 
तनणययहरूबाट ४९१ जना परुुष र ४ मवहलालाई विभागीय कारबाही गनय लेिी पठाइएको, ६ िटा 
ध्यानाकषयणका लातग लेिी पठाइएको, १० िटा तनणययहरूबाट २५ जना परुुषलाई सचेि गराउन 
लेिी पठाइएको छ । यसैगरी आयोगबाट ८३ िटा सझुािहरू सम्बख्न्धि तनकायहरूमा लेिी 
पठाइएको, ७६ िटा अन्य कारबाही गने तनणयय भएका र १८ िटा तनणययहरूबाट २९ परुुष िथा 
५ मवहलाबाट रु.1,10,16,146।40 असलु उपरका लातग सम्बख्न्धि तनकायहरूमा लेिी 
पठाइएको छ। विस्ििृ अनसुन्धानको क्रममा असलु उपर भएको रु.२,२४,४२,३६०।०१ समेि 
गरी ३ करोड ३४ लाि ५८ हजार ५ सय ६ रुपैयााँ ४१ पैसा असलु उपरसम्बन्धी कारबाही 
भएको छ। यसैगरी आयोगबाट २८२ िटा िामेली राख्न े र ४ िटा मलु्िबी राख्न े तनणयय भएको  
छ । एउटा तनणययमा एक िा सो भन्दा बढी कारबाहीहरू समेि भएको र कायायन्ियनका लातग 
ििि्ि ्नीषयकमा संतया उल्लेि गनुयपने हुाँदा तनणयय संतया र कारबाहीको वििरण संतयामा र्रक 
पनय गएको छ । विस्ििृ अनसुन्धान भएका उजरुीहरूको तनकायगि वििरण अनसूुची ६ मा 
ददइएको छ । 

६.२.२.1 विनेष अदालिमा दायर भएका मदु्दा र प्रतििादी संतया : 
 यस आतथयक िषयमा मदु्दा दायर गने तनणयय भएका मध्ये २८४ िटा र अख्िल्लो आ.ि.बाट 

ख्जम्मेिारी सरी दिाय भएका १९ थान समेि गरी जम्मा ३०३ थान मदु्दाहरू विनेष अदालिमा 
दायर भएका छन ्। वितभन्न विषयहरूसाँग सम्बख्न्धि मदु्दाहरू र प्रतििादी बनाइएका व्यख्िहरूको 
संतयात्मक वििरण िथा कुल तबगो मागदाबीसम्बन्धी वििरण तनम्नानसुार रहेको छः  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

क्र.सं. विषय मदु्दा 
(संतया) 

परुुष 
प्रतििादी 
(संतया) 

मवहला 
प्रतििादी 
(संतया) 

जम्मा 
प्रतििादी 
(संतया) 

कुल तबगो मागदाबी 
(रु.) 

१. झठुा नैख्क्षक प्रमाणपत्र  96 80 16 96       - 
२. साियजतनक सम्पख्त्तको 

हातन नोक्सानी 
105 372 45 41७ १,१४,१९,६७,८९९।८० 

३. ररसिि (िूस)  68 148 3 151 २,७१,४३,१००।०० 
४. गैरकाननुी लाभ िा हातन 

परु् याएको  
18 94 1 95 १२,६२,९०,४२७।३५ 

५. गैरकाननुी सम्पख्त्त आजयन 2 2 2 4 २,२४,८४,८६४।०३ 
६. राजस्ि चहुािट  4 98 8 106 ७,४८,३६,५९९।३० 
७. विविध   10 34 0 34 १२,९३,१८१।०० 
जम्मा 303 828 7५ 903 १,३९,४०,१६,०७१।४८ 

 ६.२.2.२   अनसुन्धानको क्षते्र अनसुार कारबाहीको वििरण : 
यस आतथयक िषयमा अनसुन्धानको क्षेत्र अनसुार कारबाही भएको वििरण तनम्नानसुार रहेको छ : 
 

 

 

कारबाही 

अनसुन्धानको क्षेत्र  

 

 

जम्मा 
झठुा  
नैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

साियजतनक 
सम्पख्त्तको 

हातन 
नोक्सानी 

ररसिि 

(िूस) 

गैरकाननुी 
सम्पख्त्त 
आजयन 

गैरकाननुी 
लाभ िा 
हातन 

परु् याएको 

राजश्व 
चहुािट 

विविध 

मदु्दा दायर ९६ १०५ ६८ १८ २ ४ १० ३०३ 
विभागीय 
कारबाही 

० ४३ ३ 0 १५ १ १ ७३ 

सचेि ० ५ ० ० ३ ० २ १० 

असलु उपर ० १४ ० ० ४ ० ० १८ 

ध्यानाकषयण ० ० ० ० ० ० ६ ६ 

सझुाि १ ३६ २ 0 २९ ३ १२ ८३ 

लेिी 
पठाएको 

१ २० ५ 0 २३ २ २५ ७६ 

िामेली १९ ४९ ४ ५९ ११८ ६ २७ २८१ 

मलु्िबी ० १ ० ० ३ ० ० ४ 

अन्य ३ ६ १ ० ० ० २ १२ 

 

६.२.२.३ नेपाल सरकारको नाममा कायम गनय लेिी पठाइएको जग्गासम्बन्धी वििरण : 
आ.ि.२०७१।७२ मा आयोगको तनणयय अनसुार उपत्यकातभत्र 0-13-0-0 रोपनी र उपत्यका 
बावहर 657-9-3-0 रोपनी गरी कुल ६५८-6-3-0 रोपनी साियजतनक जग्गा नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गनय लेिी पठाइएको छ। 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

६.३ अतभयोजन 

 अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १८ ले साियजतनक पद धारण गरेको 
व्यख्ि उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बन्धमा चलेको कारबाही र त्यस सम्बन्धमा भएको 
अनसुन्धान र िहवककािबाट तनजले सो अपराध गरेको हो भने्न विश्वास गनुयपने मनातसब कारण 
भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचतलि काननु बमोख्जम मदु्दा चलाउन सक्ने प्रािधान गरेको हुाँदा 
आतथयक िषय २०७०।७१ मा मदु्दा चलाउने भनी आयोगबाट तनणयय भई समयाभािले मदु्दा दायर 
हनु बााँकी रहेका झठुा नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र पेन गरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न १० थान र 
भ्रष्टाचारिर्य  ९ थान गरी जम्मा १९ थान मदु्दा िथा आतथयक िषय २०७१।७२ मा मदु्दा चलाउन े
भनी तनणयय भएका २८८ थानमध्ये २८४ थानसमेि गरी जम्मा ३०३ थान मदु्दाहरूमा कसरुदार 
देख्िन आएका अतभयिुविरुद्ध विनेष अदालि, काठमाडौंसमक्ष आरोपपत्र दायर गररएका मदु्दाहरूको 
वििरण तनम्नानसुार उल्लेि गररएको छः- 

 ६.३.१ झठुा नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र पेन गरी भ्रष्टाचार गरेका मदु्दाहरूः- 
 आतथयक िषय २०७१।७२ मा तनम्न उल्लेख्िि सरकारी कायायलय, संस्थान र नैख्क्षक तनकायमा 

काययरि तनम्न कमयचारीहरूले लाभ तलने उद्देश्यले सरुु तनयखु्ि र बढुिाका लातग पेन गरेको नैख्क्षक 
योग्यिाका प्रमाणपत्रहरूका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा झठुा प्रमाणपत्र पेन गरेको िथ्य प्रमाख्णि 
हनु आई सातबक भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०१७ को दर्ा १२ र प्रचतलि भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ 
को दर्ा १६(१) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िएकोले तनजहरूलाई सातबक भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०१७ को दर्ा १२ र २९ िथा प्रचतलि भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १६(१) द्वारा 
व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजाय हनु मागदाबी तलई विनेष अदालिमा आरोपपत्र दायर गररएको छ। 
तस.नं. आयोगको तनणयय  

     तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र  
कायायलय 

योग्यिा र नैख्क्षक संस्था  

१ २०७१।३।३ २०७१।४।५ वकनोरतसंह राजपिु, नायि 
सबु्बा, िीरगन्ज 
उपमहानगरपातलकाको 
कायायलय, िीरगन्ज, पसाय  

इन्टरतमतडयट (आई.ए.) , 
विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

२ २०७१।३।१ २०७१।४।१२ धनेश्वर साह भने्न धनेश्वर साह,ु 

प्रावितधक अतधकृि, दूरसञ्चार 
कायायलय, लाहान, तसराहा 

आई.एस.सी., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि 

३ २०७१।३।१२ २०७१।४।१४ इख्न्दरा नमाय, हेड अतसस्टेन्ट 
(हाल सहायक प्रनासक),  
नेपाल संस्कृि विश्वविद्यालय 

इन्टरतमतडयट, विहार 
विद्यालय परीक्षा सतमति 
(उ.मा.), पटना, भारि  

४ २०७१।३।३ २०७१।४।१९ कवपलेश्वर मण्डल अमात्य, मा.वि. 
ख्नक्षक, सनु्दरा उच्चमाध्यतमक 
विद्यालय, साितबसे, निुाकोट 

आई.एस.सी., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि  

५ २०७१।३।२६ 
 

२०७१।४।२३ वहक्मि थापा, तन.मा.वि. ख्नक्षक, 

सनुपकुिा उ.मा.वि. उलायबारी, 
मोरङ 

आई.एस.सी., विहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना, भारि 

६ २०७१।३।२६ २०७१।४।३० उत्तमलाल पख्ण्डि, माध्यतमक 
ख्नक्षक, रातधका उ.मा.वि. 
उलायबारी, मोरङ 

स्नािक प्रतिष्ठा(गख्णि), वहन्दी 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 
भारि 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय  
     तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र  
कायायलय 

योग्यिा र नैख्क्षक संस्था  

७ २०७१।३।३ २०७१।४।३० दीपनारायण साह, प्र.अ., पंचायि 
रजि जयन्िी तन.मा.वि. सनुसरी 

आई.ए., विहार इन्टरतमतडयट 
काउख्न्सल पटना, भारि 

८ २०७१।३।२६ २०७१।५।५ गोमादेिी जोनी, ख्नक्षक, पिन 
उच्च मा.वि., निलपरासी 

इन्टरतमतडयट, माध्यतमक 
ख्नक्षा पररषद्, िाराणसी, भारि 

९ २०७१।३।२६ २०७१।५।५ केनि प्रपन्नाचायय, ित्कालीन 
उप प्राध्यापक, श्री हजारीजनक 
विध्यापीठ, जनकपरु 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद् उत्तर प्रदेन, क्षेत्रीय 
कायायलय, िाराणसी, भारि 

१० २०७१।४।१५ २०७१।५।६ पप्पीसरा ििी, प्र.स.तन., अञ्चल 
प्रहरी कायायलय, महाकाली 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन, भारि 

११ २०७१।४।१५ २०७१।५।८ नकुल थापा, सनस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक, सनस्त्र प्रहरी बल 
प्रधान कायायलय 

एस.एल.सी., परीक्षा तनयन्त्रक 
कायायलय सानोदठमी,  नेपाल 

१२ २०७१।४।१५ २०७१।५।८ रत्न बहादरु सिेुदी, अतधकृि 
(छैटौ िह), नेपाल िायसेुिा 
तनगम 

इन्टरतमतडयट, विहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना, भारि 

१३ २०७१।४।२७ २०७१।५।१० मानीचन्र प्रसाद गपु्ता, ना.स.ु, 
िीरगन्ज उप महानगरपातलकाको 
कायायलय, पसाय 

आइ. ए., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि 

१४ २०७१।४।२७ २०७१।५।१० तनरज न्यौपान,े लेिा सहायक, 
कृवष विकास बैंक धरान, 

सनुसरी  

आइ. कम., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि  

१५ २०७१।३।१२ २०७१।५।११ मनोज कुमार राउि, प्रहरी 
नायि तनरीक्षक, इलाका प्रहरी 
कायायलय, चोपराङ्ग, रामेछाप 

आइ.ए, विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल, पटना, 
भारि 

१६ २०७१।४।२७ २०७१।५।१२ िलुाराम भण्डारी, प्राथतमक 
विद्यालय ख्नक्षक, सरस्ििी 
उच्च माध्यतमक विद्यालय, 

गोदािरी, कैलाली 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, क्षेत्रीय कायायलय 
इलाहाबाद, भारि 

१७ २०७१।४।२७ २०७१।५।१३ नाख्न्ि तसंह, लेिापाल, कृवष 
विकास बैंक, नािा कायायलय, 

धनगढी 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, क्षेत्रीय कायायलय 
इलाहाबाद, भारि 

१८ २०७१।५।५ २०७१।५।१५ राधेश्याम प्रसाद गपु्ता, स.ि. (४ 

िह)  रा.िा. बैंक, कलैया, बारा  
आई.ए, विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल, पटना, 
भारि  

१९ २०७१।४।१५ २०७१।५।१६ हररकला (िली) भण्डारी, प्रा. 
वि. ख्नक्षक, कातलका प्रा. वि., 
िााँरु्िोला, सल्यान 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन, भारि 

२० २०७१।४।२७ २०७१।५।१६ िीरबहादरु भाट, प्राथतमक 
ख्नक्षक, निज्योति तनम्न 
माध्यतमक विद्यालय, मालािेिी-
३ कैलाली 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद् , उत्तर प्रदेन, भारि 

२१ २०७१।५।५ २०७१।५।१९ िीरेन्र कुमार मण्डल, आई.कम., विहार 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय  
     तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र  
कायायलय 

योग्यिा र नैख्क्षक संस्था  

लेिापाल, ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय महोत्तरी 

इन्टरतमतडयट काउख्न्सल, 
पटना, भारि 

२२ २०७१।४।१५ २०७१।५।२४ सरुथ बहादरु देउजा भने्न सरुथ 
देउजा क्षेत्री, िररदार, काख्न्ि 
बाल अस्पिाल, काठमाडौं 

माध्यतमक िह, विहार 
विद्यालय परीक्षा सतमति, 
पटना, भारि 

२३ २०७१।५।१३ २०७१।५।२५ अिध वकनोर तसंह, ख्नक्षक, 
गजाधर मा.वि., गोविन्दपरु, 
मोरंग  

इन्टरतमतडयट, विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि 

२४ २०७१।५।१३ २०७१।५।२६ तबजयकुमार नमाय, कम्प्यटुर 
अपरेटर (सहायक प्रथम) बीमा 
सतमति 

आई.एस्सी., इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल, पटना, 
भारि 

२५ २०७१।५।१३ २०७१।५।२७ पषु्करराज उपाध्याय, सहायक 
पााँचौं िह, राविय िाख्णज्य बैंक 
नािा कायायलय, मैिीदेिी 

आई. ए., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि 

२६ २०७१।४।१५ २०७१।५।३० रामचन्र प्रसाद चौधरी, 
प्र.स.तन., प्रहरी चौकी, 
श्यामपाटी, काभ्रपेलान्चोक 

आई.कम., विहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना, भारि 

२७ २०७१।५।१३ २०७१।६।१ गंगाबहादरु अतधकारी, 
ित्कालीन प्र.स.तन., प्रहरी 
प्रधान कायायलय 

इन्टरतमतडयट, माध्यतमक 
ख्नक्षा पररषद्, उत्तर प्रदेन, 
िाराणसी, भारि 

२८ २०७१।५।१३ २०७१।६।२ ध्रिु कुमार लातमछान,े 
प्रनासकीय अतधकृि (छैठौं 
िह), हेटौंडा तसमेन्ट उद्योग 
तलतमटेड 

आई.ए., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि 

२९ २०७१।५।१३ २०७१।६।२ तिजा विष्ट, अ.न.तम., अरेन 
स्िास्थ्य चौकी, रोल्पा 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन, भारि 

३० २०७१।५।१३ २०७१।६।५ िेजनारायण ठाकुर, ख्नक्षक 
तन.मा.वि. दद्विीय, श्री नाख्न्ि 
मा.वि. लातलकााँडा,  दैलेि 

आई.एस्सी., विहार विद्यालय 
परीक्षा सतमति, पटना, भारि 

३१ २०७१।५।१३ २०७१।६।६ नारदा नमाय, तन.मा.वि. 
ख्नख्क्षका,  सरस्ििी तन.मा.वि., 
ख्चतलमे, रसिुा  

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन, भारि 

३२ २०७१।५।१३ २०७१।६।६ तलला न्यौपान,े राहि ख्नक्षक 
प्रा.ि.ृ शे्रणी, पडसरी प्रा.वि. 
केबटतलया, रूपन्देही  

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन, भारि 

३३ २०७१।५।१३ २०७१।६।७ िसन्िलाल यादि, ख्नक्षक, 
विनेश्वर प्रसाद प्रा.वि., गंगापरु, 
बााँके  

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन, भारि 

३४ २०७१।५।१३ २०७१।६।८ ददनेन केिट, अध्यक्ष विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमति, हसनापरु 
मा.वि., सूययपरुा, रूपन्देही  

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन, भारि  

३५ २०७१।५।१३ २०७१।६।२२ नरबहादरु थापा, तन.मा.वि 
ख्नक्षक, जनिा उच्च माध्यतमक 

इन्टरतमतडयट, माध्यतमक 
ख्नक्षा पररषद्, इलाहाबाद, 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय  
     तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र  
कायायलय 

योग्यिा र नैख्क्षक संस्था  

विद्यालय, चन्दनपरु, संििुासभा  भारि   
३६ २०७१।५।१३ २०७१।६।२२ नम्भनुाथ उपाध्याय, ित्कालीन 

प्र.ना.तन., इलाका प्रहरी 
कायायलय, मझगिा, रूपन्देही  

उत्तरमध्यमा (आई.ए), 
सम्पूणायनन्द संस्कृि 
विश्वविद्यालय, िाराणसी,  
भारि  

३७ २०७१।६।२ २०७१।६।२४ कृपानन्दलाल दास, ख्नक्षक 
िाल विकास प्राथतमक 
विद्यालय, मोरङ   

माध्यतमक िह विहार 
विद्यालय परीक्षा सतमति, 

पटना, भारि  
३८ २०७१।५।१३ २०७१।६।२२ सतमर मदयन के.सी., प्रमिु 

अनसुन्धान अतधकृि, राविय 
अनसुन्धान विभाग  

इन्टरतमतडयट, विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद् 
पटना, भारि 

३९ २०७१।५।१३ २०७१।६।२७ अमरेन्र कुमार गोइि, नापी 
अतधकृि, नापी कायायलय 
विराटनगर, मोरङ  

I.Sc, विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

४० २०७१।५।१३ २०७१।६।२८ बौएलाल मण्डल, नापी 
अतधकृि, नापी कायायलय, गौर  

I.Sc, विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

४१ २०७१।६।२ २०७१।६।२९ प्रकानचन्र भट्ट, सहायक प्रथम 
(ना.स.ु),  समाज कल्याण 
पररषद् 

इन्टरतमतडयट,  विहार 
परीक्षा सतमति, भारि  

४२ २०७१।६।२ २०७१।६।३० िीणादेिी महिो, ख्नक्षक, 
हनमुान प्राथतमक विद्यालय, 

मझारे-२, मोरङ  

प्रिेख्नका, विहार विद्यालय 
परीक्षा सतमति, पटना, भारि  

४३ २०७१।६।२ २०७१।६।३१ सभुरा कुमारी बस्नेि, प्रहरी 
नायि तनरीक्षक, ख्जल्ला प्रहरी 
कायायलय, धनकुटा  

माध्यतमक परीक्षा, विहार 
विद्यालय परीक्षा सतमति, 

पटना, भारि  
४४ २०७१।६।२ २०७१।७।२ भेजपु्रसाद काफ्ले, ख्नक्षक, 

एकवप्रय उ.मा.वि., बददयया 
स्नािकोत्तर िह, तत्रभिुन 
विश्वविद्यालय 

४५ २०७१।६।२ २०७१।७।३ राजेन्र पासिान, प्रहरी नायि 
तनरीक्षक, ख्जल्ला प्रहरी 
कायायलय, अिायिााँची 

एस.एल.सी., परीक्षा तनयन्त्रण 
कायायलय, सानोदठमी 

४६ २०७१।६।२ २०७१।७।४ श्रीधारी महिो, िररष्ठ वपयन, 

नेपाल राि बैंक 

आई.ए., विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

४७ २०७१।६।२ २०७१।७।५ ख्नला आचायय, अ.हे.ि., ख्जल्ला 
स्िास्थ्य कायायलय, िनहुाँ  

एस.एल.सी., परीक्षा तनयन्त्रण 
कायायलय, सानोदठमी 

४८ २०७१।६।२ २०७१।७।१३ ज्योतिबहादरु थापा, सहायक 
पााँचौ, राविय िख्णज्य बैंक 

I.A., विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

४९ २०७१।७।९ २०७१।७।१४ रतबन शे्रष्ठ, अतधकृि ििृीय, 

नेपाल बाल साँगठन 

आई.एस्सी., तबहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना¸ भारि 

५० २०७१।७।९ २०७१।७।१८ ददलीप कुमार तमश्र, तसतनयर आई.एस्सी., तबहार 



 

 40      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय  
     तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र  
कायायलय 

योग्यिा र नैख्क्षक संस्था  

ग्रडे टेख्क्नतसयन, वि.पी.कोइराला 
स्िास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान 

इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना¸ भारि 

५१ २०७१।७।९ २०७१।७।१९ दीपेन्र प्रधान, क्याप्टेन, नेपाल 
िायसेुिा तनगम 

आई.एस्सी., तबहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना, भारि 

५२ २०७१।७।९ २०७१।७।२० गणेन प्रसाद पोिरेल, ख्नक्षक, 

श्री नवहद स्मतृि सामदुावयक 
माध्यतमक विद्यालय, निलपरासी 

इन्टरतमतडएट, माध्यतमक 
ख्नक्षा पररषद् उत्तरप्रदेन, 

भारि 
५३ २०७१।७।९ २०७१।७।२१ मनोज कुमार अयायल, सहायक 

प्रबन्धक, नेपाल बैंक तलतमटेड 

आई.कम., विहार 
इन्टरतमतडएट ख्नक्षा पररषद् 
पटना, भारि 

५४ २०७१।७।९ २०७१।७।२३ नरेन्र प्रसाद ढंुगले, तनम्न 
माध्यतमक ख्नक्षक, मनोहर 
जनिा उच्च माध्यतमक 
विद्यालय, मोरङ 

आई.ए., विहार इन्टरतमतडएट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

५५ २०७१।७।९ २०७१।७।२४ नन्दवकनोर प्रसाद, ित्कालीन 
लेिापाल, पन ुआहारा विकास 
सतमति हेटौंडा 

आई.कम., विहार 
इन्टरतमतडएट एजकेुनन 
काउख्न्सल पटना, भारि 

५६ २०७१।७।९ २०७१।७।२५ विपेन्रकुमार नेमाय, ित्कालीन 
प्रहरी नायब तनरीक्षक,  पूिय 
क्षेत्रीय प्रहरी िातलम केन्र, 

विराटनगर 

माध्यतमक परीक्षा, विहार 
विद्यालय परीक्षा सतमति, 

पटना, भारि 

५७ २०७१।७।१४ २०७१।८।१७ ददव्यराज तनरौला, ित्कालीन 
प्र.स.तन., क्षेत्रीय ट्रावर्क प्रहरी 
कायायलय, पथलैया, बारा 

आइ.ए., विहार इन्टरतमतडएट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

५८ २०७१।७।१४ २०७१।८।१८ मदन गोपाल िैद्य, िररष्ठ 
सहायक (लेिा), नेपाल 
िानेपानी संस्थान 

आई.ए., विहार इन्टरतमतडएट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

५९ २०७१।७।३० २०७१।८।१९ राजकुमार िड्का, िरीष्ठ 
प्रावितधक सहायक, रेतडयो प्रसार 
सेिा विकास सतमति (रेतडयो 
नेपाल) 

आई.एस्सी.,  विहार 
इन्टरतमतडएट ख्नक्षा पररषद् 
पटना, भारि 

६० २०७१।७।३० २०७१।८।२३ बलराम सतुिहार, सहायक 
(चौथो), दूरसञ्चार कायायलय 
तसरहा 

इन्टरतमतडयट, विहार 
इन्टरतमतडएट एजकेुनन 
काउख्न्सल पटना, भारि 

६१ २०७१।७।३० २०७१।८।२५ मोहनलाल ढकाल, प्रा. वि. 
ख्नक्षक, श्री मा.वि.रािामाटा 
पािापानी, रोल्पा 

 हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद् उत्तर प्रदेन,  भारि 

६२ २०७१।८।१६ २०७१।८।२६ टकेन्र थापा, नसस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक, सीमा सरुक्षा 
कायायलय, सलायही 

आई.ए., माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद् उत्तरप्रदेन, भारि 

६३ २०७१।८।१६ २०७१।८।२८ दयाराज पौडेल, नािा अतधकृि, 

कृवष विकास बैंक 

इन्टरतमतडएट, विहार 
विद्यालय परीक्षा सतमति, 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय  
     तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र  
कायायलय 

योग्यिा र नैख्क्षक संस्था  

उ.मा.वि, पटना, भारि 

६४ २०७१।८।१६ २०७१।८।२९ गणेनप्रसाद साह, िररष्ठ 
सहायक, मध्यमाञ्चल ग्रामीण 
विकास बैंक, जनकपरु 

इन्टर,  विहार विद्यालय 
परीक्षा सतमति (उ.मा.), भारि 

६५ २०७१।८।१६ २०७१।९।१ मनोज कुमार दाहाल, अतधकृि 
छैठौं िह, राविय समाचार 
सतमति 

आई.ए., विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

६६ २०७१।८।१६ २०७१।९।३ अगमराज थापा,  ित्कालीन 
प्रहरी नायब तनरीक्षक, नेपाल 
प्रहरी 

आई.ए., विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

६७ २०७१।८।१६ २०७१।९।६ राजेन्र पौडेल, अतधकृि ििृीय, 

बीमा सतमति चाबवहल 
काठमाडौं 

आई.ए., विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुसन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

६८ २०७१।७।३० २०७१।९।८ आनन्द लाल यादि, िररदार, 

विराटनगर उप महानगरपातलका 
आई. ए., विहार विद्यालय 
परीक्षा सतमति उ.मा.वि, 
पटना, भारि 

६९ २०७१।८।१६ २०७१।९।११ प्रमेख्नला तििारी, प्राथतमक 
ििृीय मवहला राहि ख्नख्क्षका, 
रामजानकी प्राथतमक विद्यालय, 

रामगढिा-८, पसाय 

Secondary School 

Examination, तबहार 
विद्यालय परीक्षा सतमति, 

पटना, भारि 
७० २०७१।८।१६ २०७१।९।१७ रमेन झा, अतधकृि सपुरभाइजर, 

नेपाल पररिार तनयोजन संि, 

धनषुा  

आई. ए.,विहार विद्यालय 
परीक्षा सतमति (उ.मा.), 
पटना, भारि 

७१ २०७१।८।१६ २०७१।९।२१ इख्न्दरा सिेुदी पोिरेल, 

ित्कालीन िररष्ठ सहायक िह-
५, नेपाल विद्यिु प्रातधकरण 

आई.ए., विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुसन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

७२ २०७१।९।१ २०७१।९।२३ कमल तसंह विष्ट, ख्नक्षक, 

जनप्रभाि माध्यतमक विद्यालय, 

कैलाली  

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन,  भारि 

७३ २०७१।९।१ २०७१।९।२५ तमरसी प्रसाद डााँगी, 
प्रा.वि.ख्नक्षक, बागशे्वरी प्रा.वि, 
ख्जनिाङ, रोल्पा 

हाईस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद् , उत्तर प्रदेन,  भारि 

७४ २०७१।९।१ २०७१।९।२७ कमला काँ डेल, ख्नक्षक, मधिुनी 
माध्यतमक विद्यालय, रूपन्देही 

इन्टरतमतडयट, माध्यतमक 
ख्नक्षा पररषद्, उत्तर प्रदेन,  

भारि 

७५ २०७१।९।१ २०७१।९।३० जनकराज िली, प्रा.वि.ख्नक्षक, 

विरेन्र उ.मा.वि. नाउली 
ख्जनािाङ, रोल्पा  

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, उत्तर प्रदेन,  भारि 

७६ २०७१।९।१३ २०७१।१०।४ ज्ञानेन्रप्रसाद अतधकारी, 
कायायलय सहायक, कृवष विकास 
बैंक तल., दहुिी, सनुसरी 

आई.कम., विहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल पटना, भारि 

७७ २०७१।९।१३ २०७१।१०।६ हेम नारायणलाल कणय, सह-
प्राध्यापक,  याज्ञिल्क्य 

इन्टरतमतडएट परीक्षा 
(I.Com), विहार 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय  
     तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र  
कायायलय 

योग्यिा र नैख्क्षक संस्था  

लक्ष्मीनारायण विद्यापीठ, 

मवटहानी, महोत्तरी 
इन्टरतमतडयट एजकेुसन 
काउख्न्सल पटना, भारि 

७८ २०७१।९।१३ २०७१।१०।११ नारायणप्रसाद ररजाल, 
ित्कालीन कम्प्यटुर सहायक, 
ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलय, 

िाग्लङु 

+2, उच्च माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद् ,सानोदठमी भिपरु, 

नेपाल 

७९ २०७१।९।१४ २०७१।१०।१३ मकुुन्दप्रसाद िरेल, िररष्ठ 
सहायक, नेपाल टेतलकम  

आई.कम, विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद् 
पटना, भारि 

८० २०७१।९।१३ २०७१।१०।१४ जयन्र साँग्रौला, ित्कालीन 
प्र.ना.तन., प्रहरी प्रधान कायायलय 

आई.ए., विहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना, भारि 

८१ २०७१।१०।११ २०७१।११।१३ हररिन्र गौिम, नािा 
प्रबन्धक, नेपाल ग्रामीण विकास 
बैंक 

वि. एड., तत्रभिुन 
विश्वविद्यालय 

८२ २०७१।९।२८ २०७१।११।१७ महेन कुमार िड्का, प्रहरी 
सहायक तनरीक्षक, ख्जल्ला प्रहरी 
कायायलय, मकिानपरु 

+२, उच्च माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, सानोदठमी भिपरु, 

नेपाल 
८३ २०७१।९।२८ २०७१।११।२८ महेन साह, क्षयकुष्ठ अतधकृि, 

ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलय 
रौिहट, गौर 

इन्टरतमतडएट, विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि 

८४ २०७१।९।१३ २०७१।११।२९ वकरणकुमारी देिी, तनम्न 
माध्यतमक ख्नक्षक, जनिा 
माध्यतमक विद्यालय, कटैया 
र्ते्तपरु, सप्तरी 

आई.ए., विहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना, भारि 

८५ २०७१।११।२७ २०७१।१२।५ कणय बहादरु िड्का, प्रहरी 
सहायक तनरीक्षक, नेपाल प्रहरी 

आई.ए., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि 

८६ २०७१।१२।१३ २०७१।१२।१६ गणुराज भण्डारी, कम्प्यटुर 
क्लकय , वि.पी. कोइराला 
स्िास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान 

I.Com, विहार इन्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल, पटना, 
भारि 

८७ २०७१।१२।१३ २०७१।१२।१७ अजुयन कुमार बस्नेि, प्रनासन 
सहायक, वि.पी. कोइराला 
स्िास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान 

आई.ए., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद्, 
पटना, भारि 

८८ २०७१।१२।१३ २०७१।१२।१७ मोहन कुमार के. सी.,  का. म.ु 
अतधकृि, साझा प्रकानन, 
केन्रीय कायायलय, पलु्चोक 

आई.ए., विहार विद्यालय 
परीक्षा सतमति (उ.मा.) 
पटना, भारि 

८९ २०७१।१२।१३ २०७१।१२।१८ धौतलदेिी भट्ट, प्रहरी सहायक 
तनरीक्षक, क्षेत्रीय प्रहरी 
कायायलय, ददपायल 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद्, इलाहाबाद, भारि 

९० २०७१।१२।१३ २०७१।१२।२६ विष्णपु्रसाद यादि, प्राथतमक 
ख्नक्षक, श्री प्राथतमक विद्यालय, 
रमपरुा रु्लबररया, तसरहा 

आई.ए., विहार 
इन्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल, पटना, भारि 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय  
     तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र  
कायायलय 

योग्यिा र नैख्क्षक संस्था  

९१ २०७१।१२।१८ २०७२।१।२ रामकुमार बस्नेि, ित्कालीन 
प्रहरी तनरीक्षक, नेपाल प्रहरी 

I.Com., विहार विद्यालय 
परीक्षा सतमति (उ.मा.), 
पटना,भारि 

९२ २०७१।१२।१८ २०७२।१।३ लक्ष्मी अतधकारी, प्रमिु 
सहायक (िह ५), कमयचारी 
सञ्चय कोष 

I.A., विहार इण्टरतमतडयट 
एजकेुनन काउख्न्सल पटना, 
भारि 

९३ २०७१।१२।१८ २०७२।१।६ सरेुनकुमार बज्राचायय, प्रधान 
सहायक, िह-५, रेतडयो नेपाल 

आई.कम., विहार 
इण्टरतमतडयट एजकेुनन 
काउख्न्सल पटना, भारि 

९४ २०७१।१२।१८ २०७२।१।७ उद्धि चन्द, सनस्त्र प्रहरी 
तनरीक्षक, सनस्त्र प्रहरी बल 

I.Sc., विहार इन्टरतमतडयट 
ख्नक्षा पररषद् पटना, भारि 

९५ २०७२।२।२५ २०७२।३।६ उजेली रानाभाट, अ.न.मी., 
ख्जल्ला स्िास्थ कायायलय, िनहुाँ 

हाइस्कुल, माध्यतमक ख्नक्षा 
पररषद, उत्तर प्रदेन, भारि  

९६ २०७२।२।३२ २०७२।३।११ नैन बहादरु साउद, प्रहरी 
तनरीक्षक, ख्जल्ला प्रहरी 
कायायलय, दाच ुयला 

आई.एस.सी., विहार 
इन्टरतमतडयट ख्नक्षा पररषद, 
पटना, भारि  

 

 ६.३.२  साियजतनक सम्पख्त्तको हातन नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका मदु्दाहरू:  
(१) आतथयक िषय २०७१।७२ मा विद्यालयको संचालन िथा कक्षा थपको अनमुति ददन,े 

विद्यालयलाई अनदुान रकम तनकासा ददन े िथा सो रकम िचय गनय िोवकएका विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, र ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयका सम्बख्न्धि 
रािसेिक समेिले आफ्नो ओहदाको कियव्य पालन गदाय मापदण्ड पूरा नभएका विद्यालयलाई 
मापदण्ड पूरा भएको भनी संचालन िथा कक्षा थप अनमुति ददएको, फ्ल्यास ररपोटयहरूमा 
विद्याथीहरूको संतया झठुा  रूपमा बढी देिाई सरकारी अनदुानको रकम तलन ेददने गरेको, 
हुाँदै नभएको विद्यालयमा र्जी विद्याथी देिाई छात्रिृख्त्त लगायिका वितभन्न नीषयकमा रकम 
तनकासा गरी गराई वहनातमना गरी नेपाल सरकारको सम्पख्त्तको बदतनयि गरी हातन नोक्सानी 
परु् याएको िथ्य अनसुन्धानबाट पवुष्ट हनु आएकोले तनम्न बमोख्जमका रािसेिकहरूलाई 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरुमा िपतसल बमोख्जमको तबगो 
कायम गरी दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) बमोख्जम जररिाना एिं 
हदैसम्मको सजायको मागदाबी तलई विनषे अदालिमा आरोपपत्र दायर गररएको छ। 

 

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

१ २०७१।३।२६ २०७१।४।६ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष श्यामतमकी प्रसाद यादि र 
प्रधानाध्यापक िाल्मीवक प्रसाद 
यादि, राम प्रा.वि., झौिा,  
रौिहट । 

२६,७१,८१०।३१  

२ २०७१।३।२६ २०७१।४।७ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका २३,३८,६२६।–  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

अध्यक्ष रन्जदेुिी, भ.ूप.ु 
प्रधानाध्यापक ख्निनंकर झा, 
प्रधानाध्यापक रामनरेन राय यादि 
र स्रोि व्यख्ि भिुनेश्वर तमश्र, ब्रम्ह 
प्राथतमक विद्यालय सिअुिा, 
रौिहट । 

३ २०७१।३।१ २०७१।४।११ का.म.ु ख्ज.ख्न.अ. हेमन्िकुमार 
तसंह, व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
लतलिा यादि र प्र.अ. जयनारायण 
यादि, सामदुावयक प्रा.वि. भाडसर–

४, सलायही । 

६,१४,२५५।१५  

४ २०७१।३।२६ २०७१।४।१२ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष रणतधरकुमार यादि, 

प्रधानाध्यापक संजयप्रसाद यादि र 
स्रोिव्यख्ि भिुनेश्वर तमश्र, श्री 
प्राथतमक विद्यालय ददपही–३, 

रौिहट । 

७,१२,१००।-  

५ २०७१।४।१५ २०७१।४।२७ स्रोिव्यख्ि भोगने्र कुमार, 

व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
राजेन्रप्रसाद नाह र प्रधानाध्यापक 
अतनिादेिी नाह,  ख्जल्लाख्स्थि मा 
सन्िोषी प्राथतमक विद्यालय 
मलंगिा ९, सलायही । 

१,११,५८८।-  

६ २०७१।३।१२ २०७१।५।३ चमेलीमाई सामदुावयक प्रा.वि. 
सलेमपरुका व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष अजयकुमार यादि, प्र.अ. 
अरविन्दकुमार यादि, ख्नक्षक 
अंजदेुिी यादि र श्रोि व्यख्ि 
भोगने्रकुमार यादि, सलायही । 

९,५३,०७४।–  

७ २०७१।३।२६ २०७१।५।४ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
मनोजकुमार सहनी, भ.ूप.ु 
प्रधानाध्यापक उपेन्र प्रसाद सहनी,  
प्रधानाध्यापक रामसेिक सहनी र 
स्रोिव्यख्ि विन्दा सहनी, तनषाद 
प्राथतमक विद्यालय, गौर–७,   
रौिहट । 

१६,७४,६७८।७२  

८ २०७१।३।१ २०७१।५।१९ ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीका 
ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी राजकुमार 
वि.क., स्रोिव्यख्ि कमलेनकुमार 
कणय,  विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष भाग्यनारायण 
तमश्र र सदस्य एिं िािा सञ्चालक 
अनरुाधा तमश्र, रामचन्र सतिमाई 

३,६०,३३९।५३  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

प्राथतमक विद्यालय, कविलासी-५, 

सलायही । 

९ २०७१।३।२६ २०७१।५।२५ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष भपूनारायण राय यादि र 
प्रधानाध्यापक लालबाब ुप्रसाद 
यादि, ख्नि प्राथतमक विद्यालय, 

प्रमेपरु गोनाई–२, रौिहट । 

१९,५६,३६८।०६  

१० २०७१।५।५ २०७१।६।५ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष अनोककुमार यादि, पूिय 
ख्नक्षक भतनएका अजयकुमार 
यादि र प्र.अ. तबनोदकुमार यादि,  

सामदुावयक प्रा.वि. मोदन बाबा 
सलेमपरु-८, सलायही । 

११,७६,७८४।-  

११ २०७१।५।८ २०७१।६।७ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष सनुीलप्रसाद शे्रष्ठ र प्र.अ. 
निीनकुमार यादि सामदुावयक 
प्रा.वि श्रीपरु-६, सलायही । 

७,५२,९६९।७५  

१२ २०७१।५।५ २०७१।६।७ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष अनोककुमार यादि,  प्र.अ. 
कमलदेि राय र ख्नक्षक 
कवपलदेि राय, मधेनी सा.प्रा.वि. 
सलेमपरु–४, सलायही । 

१०,३०,५६०।-  

१३ २०७१।५।८ २०७१।६।८ विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष रामईश्वर राय र प्र.अ. 
रजतननकुमार राय, महादेि प्रा.वि 
पडररया-८,सलायही । 

४,२२,६१४।-  

१४ २०७१।४।१५ २०७१।६।२३ विद्यालयका व्य.स. अध्यक्ष 
लालिाि ुराय र प्रधानाध्यापक 
विन्दकुुमारी यादि, हंस जनिा 
प्रा.वि., तसमरा ५, सलायही । 

२,४९,०५२।-  

१५ २०७१।४।१५ २०७१।६।२३ स्रोिव्यख्ि लक्ष्मीप्रसाद राय, 

विद्यालय व्य.स. अध्यक्ष चन्देश्वर 
राय यादि र प्रधानाध्यापक 
सरोख्जया कुमारी, सतुमि आदनय 
विद्या मख्न्दर िसन्िपरु ४,  
सलायही । 

१,७६,५५१।१८  

१६ २०७१।६।२ २०७१।६।२८ ख्ज.ख्न.का. धनषुामा काययरि 
कायायलय सहयोगी िथा 
रामजानकी रा.प्रा.वि.जनकपरु-४ र 
जानकी गरुुकुल प्रा.वि.का 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष विल्टुमण्डल र  
प्रधानाध्यापक आनन्दकुमार  

१०,३१,९७०।-  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

मण्डल, ख्ज.ख्न.का.धनषुाका 
ख्ज.ख्न.अ. उपेन्रमण्डल, ित्कालीन 
ख्ज.ख्न.अ. राकेन श्रीबास्िि, 

ित्कालीन ख्ज.ख्न.अ. हाल 
काठमाडौंका ख्ज.ख्न.अ. 
नंकरबहादरु गौिम, ित्कालीन 
लेिापाल हाल को.ले.तन.का. 
तसरहाका लेिा अतधकृि प्रह्लाद 
भजेुल र ित्कालीन लेिापाल हाल 
ख्जल्ला कृवष विकास कायायलय 
धनषुाका लेिा अतधकृि लालबाब ु
तमश्र । 

१७ २०७१।५।१३ २०७१।६।२९ ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय महोत्तरी 
अन्िगयि जगरनाथ बाबा प्राथतमक 
विद्यालयका वि.व्य.स. अध्यक्ष 
धमेन्रकुमार यादि, प्र.अ. रामबाब ु
राय यादि, ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी 
सरेुनप्रसाद तसंह, नत्रिुन यादि, 

तनमयलकुमार ख्ितमरे र प्रमोदकुमार 
साह । 

रु.७,००,४८९।२५  

१८ २०७१।५।१३ २०७१।६।३० सलायही ख्जल्लाख्स्थि सा.प्रा.वि. 
िोरीया १ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
उपेन्रराय यादि, प्रधानाध्यापक 
राजेन्र राय,  मवहला सदस्य िथा 
िािा सञ्चालक भतनएकी 
राजकुमारी देिी र मलङ्गिा 
स्रोिकेन्रका स्रोिव्यख्ि भोगने्र 
कुमार । 

तबगो रु. 
७,४४,२१६।५० 
दािेला गरेकोले 
जररिाना र कैद 
सजायको मात्र 
मागदाबी  
तलएको । 

 

१९ २०७१।५।१३ २०७१।६।३१ महोत्तरी ख्जल्ला अन्िरगि राविय 
प्राथतमक विद्यालय, सम्सी–६ का 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष रामनारायण साह, 

प्रधानाध्यापक तनमयलाकुमारी साह 
र स्रोिव्यख्ि ददनेनकुमार  
यादि । 

६,११,८९६।-  

२० २०७१।५।१३ २०७१।७।२ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि सरस्ििी 
प्रा.वि. िैिाय-२ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
राजेश्वर झा र प्रधानाध्यापक ननु ु
झा । 

४३,३६५।-  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

२१ २०७१।५।१३ २०७१।७।३ सलायही ख्जल्ला अन्िरगि जयख्नि 
सामदुावयक प्रा.वि   मलंगिा-८ 
का विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष हरेन्र तििारी, 
प्रधानाध्यापक रुिी कुमारी र स्रोि 
व्यख्ि भोगने्र कुमार । 

३,०३,९३४।-  

२२ २०७१।५।१३ २०७१।७।५ महोत्तरी ख्जल्ला अन्िरगि 
सरस्ििी प्रा.वि. सम्सी–९ का 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष वकनोरी यादि, प्र.अ. 
रामप्रबोध यादि, र स्रोिव्यख्ि 
ददनेन कुमार यादि । 

६,४१,९००।-  

२३ २०७१।६।२ २०७१।७।३ सामदुावयक प्राथतमक तबद्यालय 
मलंगिा-५ सलायहीका विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
सहबु मीया मकेुरी र िािा 
सञ्चालक सजरा िािनु 
र प्रधानाध्यापक तनन ुयादि । 

८,६७,५६७।-  

२४ २०७१।६।२ २०७१।७।९ सलायही ख्जल्लाख्स्थि गणेन जनिा 
प्रा.वि. श्रीपरु १ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
नङ्कर राय, प्रधानाध्यापक 
कृष्णकान्ि  राय र स्रोिव्यख्ि 
कमलेनकुमार कणय । 

तबगो रु. 
७,७०,९८०।- 
दािेला गरेकोले 
जररिाना र कैद 
सजायको मात्र 

मागदाबी  
तलएको । 

 

२५ २०७१।६।२ २०७१।७।९ ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सप्तरी 
अन्िगयि राविय प्राथतमक 
विद्यालय, डीमन–७ का प्र.अ. 
मन्जकुुमारी यादि र विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
विनोदकुमार यादि । 

२,९३,२९९।७१  

२६ २०७१।६।२ २०७१।७।१८ तसरहा ख्जल्ला अन्िगयि ख्जझौल-५ 
ख्स्थि नारदा प्राथतमक विद्यालयका 
स्रोिव्यख्ि राजेन्रप्रसाद यादि, 

ित्कालीन तनतमत्त ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारी राजेन्रप्रसाद ठाकुर, 

ित्कालीन का.म.ु ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारी कुमारी अख्म्बका साह, 

ित्कालीन काययक्रम अतधकृि गदुर 
महिो, प्रधानाध्यापक सर्ल यादि, 

वकिे सहीछाप गने सर्ल 
यादिका बाब ुरामविनय यादि । 

१०,५०,०००।-  

२७ २०७१।६।२ २०७१।७।२१ बारा ख्जल्ला अन्िगयि ने.रा.प्रा.वि. ३,५५,४२३।-  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

नयााँबस्िी, महेन्रआदनय-६, का 
स्रोिव्यख्ि रामसनु्दर यादि, स.ख्न. 
ददनेन पटेल, सातबक प्र.अ. 
नंकरप्रसाद साह र विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिको अध्यक्ष 
कमलप्रसाद जैसिार । 

२८ २०७१।६।२ २०७१।७।२४ सप्तरी ख्जल्ला अन्िगयि राविय 
प्राथतमक विद्यालय तडमन- ८ 
वििायटोलका वि.व्य.सतमतिको 
अध्यक्ष नन्दवकनोर यादि िथा 
प्र.अ. रेिा यादि । 

३,००,०००।-  

२९ २०७१।६।२ २०७१।७।२७ तसरहा ख्जल्ला कचनारी गा.वि.स. 
२ ख्स्थि मदरसा इस्लातमया 
नामक विद्यालयका प्रधानाध्यापक 
मोवहिनारायण यादि, ख्नक्षकहरू 
ख्जयाउर रहमान र परमेश्वर यादि, 

विद्यालय व्यव्स्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष मोहमद मसु्िर्ातमया, स्रोि 
व्यख्ि राजेन्र प्रसाद यादि र 
का.म.ु ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी 
द्वाररका प्रसाद यादि । 

१२,२२,७५६।५०  

३० २०७१।६।२ २०७१।७।२८ सप्तरी ख्जल्ला अन्िगयि जनिा 
राविय प्राथतमक विद्यालय पािो-३ 
का वि. व्य. सतमतिको रामअख्नष 
यादि र प्रधानाध्यापक 
नोभाकुमारी यादि । 

१,८०,२११।६३  

३१ २०७१।६।२ २०७१।७।२८ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि देिी 
प्रा.वि. रामनगर बहअुिाय १ का 
वि.व्य.सतमतिको अध्यक्ष देिचन्र 
तमश्र िथा प्रधानाध्यापक 
ब्रजेन्रकुमार तमश्र । 

१,६७,५००।-  

३२ २०७१।६।२ २०७१।७।३० ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय महोत्तरी 
अन्िगयि मधेन जनिा प्राथतमक 
विद्यालय िरिनी-६ का वि.व्य.स. 
अध्यक्ष नीिजी राय यादि र 
प्र.अ. रामविश्वास यादि । 

२,६५,५००।-  

३३ २०७१।७।९ २०७१।८।१ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि सरस्ििी 
प्रा.वि. रामनगर बहअुबाय-९ िािा 
सञ्चालकहरू विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष रामवकनोर नमाय 
र प्रधानाध्यापक समुन पाण्डेय । 

४,५१,३५०।-  

३४ २०७१।७।९ २०७१।८।१ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि 
सामदुावयक प्राथतमक विद्यालय 

९,०१,९४५।-  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

मलंगिा-६ का िािा सञ्चालकहरू 
पूिय ख्नक्षक भतनएका रेहान राजा, 
सदरे आलम, विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष रे्कु तमया र 
प्रधानाध्यापक सजरा िािनु । 

३५ २०७१।७।९ २०७१।८।२ महोत्तरी ख्जल्ला अन्िगयि बाबा 
बानेश्वर प्रा.वि. पसायदेिाड–१, का 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष महेनप्रसाद यादि, 

प्रधानाध्यापक ररनाकुमारी राय, 

स्रोिव्यख्ि ददनेनकुमार यादि, 

लेिापाल लक्ष्मणप्रसाद राय र 
काययक्रम अतधकृि ज्ञानेन्र  
यादि । 

२,४०,९७५।-  

३६ २०७१।६।२ २०७१।८।२ धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि जनिा 
राविय प्राथतमक विद्यालय 
टररयालक्कड -७ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
राजेश्वर यादि, प्रधानाध्यापक 
तबन्देश्वर यादि र ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय धनषुाका ित्कालीन 
लेिापाल प्रह्लाद भजेुल । 

३,१५,७५०।-  

३७ २०७१।७।९ २०७१।८।३ ने.रा.प्रा.वि. वपप्रा वििाय-८ 
कन्चनपरु, िाराका तसजापति देिी 
सहनी, प्र. अ.  महालालप्रसाद 
सहनी, तनजी स्रोि ख्नक्षक 
ददपेन्रकुमार सहनी र स्रोिव्यख्ि 
रंख्जिकुमार चौरतसयाले 
ख्ज.ख्न.अ.हरू महेन्र महिो, 
रामतबनयकुमार तसंह, अरूण 
कोइराला, लेिा अतधकृिहरू 
अबधेननन्दन बमाय, श्रीराम 
पडुासैनी र तबश्वनाथ जैसिार, 

काययक्रम अतधकृिहरू हरर राउि 
र भोलाप्रसाद बराल, सि-
इख्न्जतनयर कवपलदेि महिो । 

१६,५३,३६९।-  

३८ २०७१।६।२ २०७१।८।३ ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय महोत्तरी 
अन्िगयि वकनोरी रामचन्र 
प्राथतमक विद्यालय ख्निनगरका 
वि.व्य.स. का अध्यक्ष राम विश्वास 
यादि र प्र.अ. विमलेनकुमार  
राय । 

२,७४,८८५।-  

३९ २०७१।७।९ २०७१।८।४ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि रहेको १,११,८१०।७५  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

भरि जनिा प्राथतमक विद्यालय 
िसन्िपरु-५ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
भरिराय यादि, प्रधानाध्यापक 
विष्णकुान्ि यादिलाई 
प्रधानाध्यापक र स्रोिव्यख्ि 
लक्ष्मीप्रसाद राय । 

४० २०७१।७।९ २०७१।८।५ सलायही ख्जल्ला बरहथिा गा.वि.स. 
५ मा रहेको सा.प्रा.वि., बरहथिा–
४ का ित्कालीन स्रोिव्यख्ि 
रामचन्र महिो, विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिको अध्यक्ष 
भतनएकी रेणकुा निीन र 
प्रधानाध्यापक भतनएकी पूजाकुमारी 
नाह । 

५,००,०००।-  

४१ २०७१।७।९ २०७१।८।५ सलायही ख्जल्लाख्स्थि प्रा.वि., 
मवहनाथपरु ९ का नरहेको 
विद्यालयमा व्यिस्थापन सतमतिको 
अध्यक्ष  श्यामदेि राय 
प्रधानाध्यापक राजीि राय, िािा 
सञ्चालक सवििा कुमारीदेिी, 
ित्कालीन इख्न्जतनयर वकननुदेि 
नाह र सि इख्न्जतनयर 
लक्ष्मीनारायण नाह । 

७,८०,०१८।-  

४२ २०७१।७।९ २०७१।८।१५ रौिहट ख्जल्ला अन्िगयि राजदेिी 
प्राथतमक विद्यालय, रामपरु िाप–

७, का विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष राजाराम राउि, 

प्रधानाध्यापक जयमंगल प्रसाद र 
स्रोिव्यख्ि सनुीलकुमार झा । 

८,८०,१७०।-  

४३ २०७१।७।९ २०७१।८।१५ रौिहट ख्जल्ला अन्िगयि श्री नयााँ 
प्राथतमक विद्यालय वििाय–९, का 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष नेि सलाउदद्दन, 

प्रधानाध्यापक बन्दनादेिी कणय र 
स्रोिव्यख्ि विवपन विहारी तसंह । 

१५,७३,४१३।-  

४४ २०७१।७।९ २०७१।८।१६ ख्जल्ला सलायही अन्िगयि रहेको 
पनपुति सामदुावयक प्राथतमक 
विद्यालय कमेया-५ का स्रोिव्यख्ि 
नारायणनाथ उप्रिेी, विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
ख्निबहादरु िड्का, लम्िोदर 
काफ्ले, पूणयबहादरु पाण्डे र 

१५,०६,३९३।८०  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

प्रधानाध्यापक विमला तसिाकोटी 
रेग्मी । 

४५ २०७१।७।९ २०७१।८।१६ बारा ख्जल्लाख्स्थि इनिाय प्राथतमक 
विद्यालयका प्र.अ. अरूणकुमार 
यादि र विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष जनकसाह िेली, 
लेिा अतधकृि विश्वनाथ 
जयसिाल, सि-इख्न्जतनयर सरेुन 
साह । 

१३,४४,१००।-  

४६ २०७१।७।३० २०७१।८।२४ महोत्तरी ख्जल्ला अन्िगयि नेपाल 
राविय प्रा.वि. सोनमा–६, का 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष सोनर्ी राय यादि, प्र.अ. 
उपेन्रकुमार यादि, स्रोिव्यख्ि 
राजकुमार साह, ख्ज.ख्न.अ. 
तनमयलकुमार ख्ितमरे, ख्ज.ख्न.अ. 
कृष्णप्रसाद पोिरेल, काययक्रम 
अतधकृिहरू ज्ञानेन्र यादि, िरुण 
चौधरी र ध्रिुप्रसाद कोइराला । 

६,६०,४००।-  

४७ २०७१।७।३० २०७१।८।२४ महोत्तरी ख्जल्ला अन्िगयि 
सोतनयामाई प्राथतमक विद्यालय, 

सोनमा–२ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
ददनेनप्रसाद यादि, प्र.अ. 
सतुधरकुमार यादि, स्रोि व्यख्ि 
राजकुमार साह र लेिापाल 
लक्ष्मणप्रसाद राय । 

१,२३,०००।-  

४८ २०७१।७।३० २०७१।८।२५ महोत्तरी ख्जल्ला अन्िगयि राम 
प्राथतमक विद्यालय, सोनाम–७, का 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष संतगिादेिी साह, प्र.अ. 
तनकुकुमारी साह, स्रोिव्यख्ि 
राजकुमार साह, लेिापाल लक्ष्मण 
प्रसाद राय, काययक्रम अतधकृिहरू 
ज्ञानेन्र यादि, िरुण चौधरी र 
ध्रिुप्रसाद कोइराला । 

५,१३,४१६।-  

४९ २०७१।७।९ २०७१।८।२८ ने.रा.प्रा.वि. नयकाटोला-९ इटही, 
बाराका विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष जंगिीर यादि, 

प्र.अ सिेन्रकुमार यादि, 

स्रोिव्यख्ि रंख्जिकुमार चौरतसया, 
काययक्रम अतधकृि हरर राउि, 

काययक्रम अतधकृि भोलाप्रसाद 

१४,२३,६९९।-  



 

 52      
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

बराल, ित्कालीन ख्ज.ख्न.अ 
विष्णदेुि नाह, र वि.तन. मन्जरु 
आलम । 

५० २०७१।७।९ २०७१।८।२९ डायमण्ड स्टार प्रा.वि. िेल्ही–६, 

सलायहीका विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिको अध्यक्ष रे्कन राय र 
प्रधानाध्यापक नागशे्वर राय र श्रोि 
व्यख्ि कमलेन कुमारलाल  
कणय । 

१,७९,७०३।-  

५१ २०७१।७।९ २०७१।९।१ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि श्री प्रा.वि. 
मोतिपरु–७, का िािा सञ्चालकहरू 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष अिलेश्वरराय यादि र 
प्र.अ. सतमरकला कुमारी । 

३,३३,९८६।-  

५२ २०७१।५।१३ २०७१।९।७ ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय महोत्तरी 
अन्िगयि राविय जनिा प्राथतमक 
विद्यालयका व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष उपेन्रकुमार यादि र प्र. 
अ. मकेुनकुमार यादि । 

३,५८,१७९।-  

५३ २०७१।७।३० २०७१।९।१३ सलायही ख्जल्ला लौकठ गा.वि.स. 
५ मा रहेको सन्िोष प्राथतमक 
विद्यालयका व्यिस्थापन सतमतिको 
अध्यक्ष भतनएका विद्यानन्द यादि, 

प्रधानाध्यापक भतनएका 
ददनेनकुमार यादि, र िािा 
सञ्चालक रेण ुयादि । 

८,४२,६००।-  

५४ २०७१।९।१ २०७१।९।१८ सलायही ख्जल्ला नेत्रगन्ज 
गा.वि.स.८ मा रहेको जनवहि 
प्रा.वि. का विद्यालयका 
प्रधानाध्यापक वकनोर नाह सोनार  
र व्यिस्थापन सतमतिको अध्यक्ष 
वकनोरी महिो, स्रोिव्यख्ि नरेन्र 
भट्टराई, ित्कालीन इख्न्जतनयर 
वकननुदेि नाह र सि इख्न्जतनयर 
प्रविनकुमार यादि । 

२०,४६,१७२।-  

५५ २०७१।७।३० २०७१।९।२२ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि मधेन 
सवहद प्राथतमक विद्यालय 
धनकौल-६ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिको अध्यक्ष 
चन्रवकनोर राय र प्रधानाध्यापक 
मकेुनचन्र यादि । 

८८,३६४।८८  

५६ २०७१।७।३० २०७१।९।२४ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि तमठुलाल 
दास प्रा.वि. अचलगढ-६ का 

१,४१,१५०।-  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

विद्यालयका व्यिस्थापन सतमतिको 
अध्यक्ष बतलराम दास कथितनया 
र प्र.अ.मनोजलाल दास । 

५७ २०७१।९।१३ २०७१।१०।२ धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि जनिा 
राविय प्राथातमक विद्यालय लक्ष्मी 
तनिास-३ का विद्यालयमा 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
कपलेश्वर महिो र प्रधानाध्यापक 
अतनल कुमार महिो । 

१२,६१,१५५।-  

५८ २०७१।९।१३ २०७१।१०।५ ने.रा. प्रा.वि. नंकरपरु कुडिुा-१, 

बाराका विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष धरेुन्र प्रसाद, 

प्र.अ. सतुनलकुमार यादि, 

ख्ज.ख्न.अ. जयप्रसाद दास र सि 
इख्न्जतनयर रनतधर पासिान । 

11,07,935।-  

५९ २०७१।९।१३ २०७१।१०।८ रौिहट ख्जल्ला अन्िगयि दतलि 
प्राथतमक विद्यालय, प्रमेपरु गोनाही-
३ का प्रधानाध्यापक बच्चलुाल 
हजारा, विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष हररभजन 
पासिान र ख्नक्षक ख्जयालाल 
पासिान । 

१३,५६,०१९।-  

६० २०७१।९।१३ २०७१।१०।१५ राम सा.प्रा.वि. मसैुली-१, 

सलायहीका विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष रामकैलान 
यादि र प्र.अ. रुिी यादि । 

९,५०,२०८।४५  

६१ २०७१।९।१३ २०७१।१०।२२ राजेन्र सा.प्रा.वि. िोररया-८, 

सलायहीका प्र.अ संगीिा देबी राय 
र व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
जयनन्दन राय यादि । 

२,०३,४७१।८३  

६२ २०७१।१०।११ २०७१।१०।२९ तसरहा ख्जल्ला, हकपारा गा.वि.स-५ 
अिख्स्थि बजरङ प्रा.वि. का िािा 
सञ्चालकद्वय प्रधानाध्यापक 
कृष्णदेि यादि र विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमति अध्यक्ष ख्निजी 
यादि । 

९,२५,५९९।९१  

६३ २०७१।१०।११ २०७१।११।१ तसरहा ख्जल्ला, रामनगर तमचैया-५ 
ख्स्थि जनबल प्राथतमक 
विद्यालयका व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष रामनारायण महरा र 
प्रधानाध्यापक रत्ना सापकोटा । 

८,९२,७६४।-  

६४ २०७१।१०।११ २०७१।११।४ धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि तमतथला 
दतलि रा.प्रा.वि. पचहिाय-६ का 

११,८४,२६५।-  
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

अध्यक्ष रामदयाल माझी मसुहर र 
प्रधानाध्यापक तसमा कुमारी  
साह । 

६५ २०७१।१०।११ २०७१।११।८ धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि सवहद 
राविय प्राथतमक विद्यालय 
धनषुाधाम-२ का व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष मख्न्दर ित्िे, 

प्र.अ. ख्निजी मंडल (ित्िे) र 
स्रोिव्यख्ि उद्धि बहादरु  
आचायय । 

९,९२,५३१।-  

६६ २०७१।१०।११ २०७१।११।१० धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि रा.प्रा.वि. 
चक्रर-१ पोिरतभण्डाका विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
रामचन्र मण्डल र प्रधानाध्यापक 
अतनिाकुमारी मण्डल । 

१५,०१,०३३।-  

६७ २०७१।९।१३ २०७१।११।१२ देि प्राथतमक विद्यालय, वपपररया-६ 
भीमडाबर रौिहटका प्रधानाध्यापक 
गख्म्भरा प्रसाद यादि र विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
देबधारी यादि । 

३,८०,६७५।२५  

६८ २०७१।१०।११ २०७१।११।१४ धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि जनिा 
रा.प्रा.वि. गोपालपरु-९ का प्र.अ. 
ख्जिकुमार साह र विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
योगने्र साह, ित्कालीन ख्ज.ख्न.अ. 
सदानन्द झा र ित्कालीन 
लेिापाल हाल को.ले.तन.का. 
तसरहाका लेिा अतधकृि प्रह्लाद 
भजेुल । 

१२,९९,३९७।-  

६९ २०७१।९।२८ २०७१।११।२० सलायही ख्जल्लाख्स्थि रामजानकी 
प्रा.वि. िैिाय-४ का वि.व्य.स. 
अध्यक्ष विनोदकुमार यादि र 
प्र.अ. ओवििाकुमारी यादि । 

२,३८,४८८।-  

७० २०७१।१०।११ २०७१।१२।२ धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि रा.प्रा.वि. 
ठेरा-९का विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष कोमलकान्ि झा 
र प्रधानाध्यापक देिकृष्ण  
यादि । 

तबगो रु. 
७,८२,९३८।- 
दािेला गरेकोले 
जररिाना र कैद 
सजायको मात्र 
मागदाबी  
तलएको । 

 

७१ २०७१।१२।१३ २०७१।१२।१८ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि राधाकृष्ण 
प्रा.वि. रोहिुा-८ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 

९,७७,६७५।-  
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम, पद र 
कायायलय 

तबगो (रु.) कैवर्यि 

मनु्ना चौधरी र प्रधानाध्यापक िथा 
तनज मनु्ना चौधरीको श्रीमिी 
सतुनिाकुमारी चौधरी । 

७२ २०७१।१२।१३ २०७१।१२।२४ सलायही ख्जल्ला अन्िगयि सकेुश्वर 
महादेि सामदुावयक प्राथतमक 
विद्यालय अनायह-४ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
रामदयाल महिो र प्रधानाध्यापक 
आनन्दी महिो । 

४,८२,७००।-  

  (२)  देिीस्थान प्रा.वि. तमजायपरुका अस्थायी ख्नक्षक रामपकुार यादिले ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायका 
कमयचारीहरूको तमलोमिोमा श्रीराम पनपुति प्रा.वि., तमजायपरु नामको विद्यालय स्थापना गरी वितभन्न 
नीषयकमा रकम तनकासा गराई वहनातमना गरेको, उि प्रा.वि.को स्थापना अनमुतिसाँग सम्बख्न्धि 
कागजाि लकुाएर रािेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनम्नानसुारको मागदाबी तलई 
आयोगको तमति २०७१।४।११ को तनणययानसुार तमति २०७१।४।१५ मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर र पद कसरु मागदािी 
१ सदानन्द झा, ित्कालीन 

ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा ९ र 
१२ द्वारा पररभावषि कसरु  

दर्ा ९ र १२ द्वारा व्यिख्स्थि 
सजाय  

२ रामविनय कुमार तसंह, 
ित्कालीन का.म.ु ख्ज.ख्न.अ. 

भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 
२०५९ को दर्ा १२ िथा 
१७ द्वारा पररभावषि कसरु  

तबगो रु.९,९८,६६०।- कायम 
गरी  सोही ऐनको दर्ा १७ र 
३(१), ३(१) (ङ), िथा १२ द्वारा 
व्यिख्स्थि सजाय  

३ केदार तििारी, ित्कालीन 
का.म.ु ख्ज.ख्न.अ. 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१,३४,८८१।-  कायम 
गरी  सोही ऐनको दर्ा १७ र 
३(१), ३(१) (ि), िथा १२ द्वारा 
व्यिख्स्थि सजाय  

४ सरेुनप्रसाद तसंह, तनतमत्त 
ख्ज.ख्न.अ.  

ऐ.ऐ. तबगो रु.४३,७५४।-  कायम गरी   
दर्ा १७ र ३(१), ३(१) (ि), 
िथा १२ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

५ इन्रख्जि श्रीिास्िि, स्रोि 
व्यख्ि  

ऐ.ऐ. तबगो रु.१२,४९,४२३।- कायम 
गरी दर्ा १७ र ३(१), ३(१) 
(च), िथा १२ द्वारा व्यिख्स्थि 
सजाय  

६ निीनकुमार तसंह, इख्न्जतनयर ऐ.ऐ. तबगो रु.१२,४९,४२३।- कायम 
गरी दर्ा १७ र ३(१), ३(१) 
(च), िथा १२ द्वारा व्यिख्स्थि 
सजाय  

७ ख्जिेन्र यादि, पन्नालाल भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, तबगो रु.१२,४९,४२३।-  कायम 



 

 56      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर र पद कसरु मागदािी 
यादि र गगनदेि यादि, 
तमजायपरु ३, पसाय 

२०५९ को दर्ा १७ द्वारा 
पररभावषि कसरु  

गरी  दर्ा १७ र ३(१), ३(१) 
(च) द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

८ रामपकुार 
यादि,प्रा.वि.ख्नक्षक,देिीस्थान 
प्रा.वि.तमजायपरु   

भ्रष्टाचार तनिारण ऐन 
२०५९को दर्ा ९,१२ र 
१७ द्वारा पररभावषि कसरु 

तबगो रु.१३,४९,४२३।- कायम 
गरी दर्ा १७ र ३(१), ३(१) 
(च), िथा दर्ा ९ र १२ द्वारा 
व्यिख्स्थि सजाय  

(३) ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायका ित्कालीन इख्न्जतनयर निीनकुमार तसंहले वितभन्न 
विद्यालयहरूको भौतिक संरचना तनमायणमा तनकासा भएको रकम वहनातमना गरेको भने्न 
समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले नेपाल इख्न्जतनरङ पररषदमा दिाय समेि नभई 
इख्न्जतनयर पदमा तनयखु्ि तलई ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायमा काययरि रहेको अिस्थामा 
विद्यालयको भौतिक संरचनाका लातग आ.ि. २०६५।६६ मा नेपाल राविय प्रा.वि. 
हररपरुलाई तनकासा भएको रकमबाट रु.२,५०,०००।- र आ.ि. २०६७।६८ मा नेपाल 
राविय तनम्न माध्यतमक विद्यालय सिबररयालाई तनकासा भएको रकमबाट रु.३,२५,०००।- 
गरी जम्मा रु.५,७५,०००।- विद्यालयको भिन तनमायणको लातग आिश्यक ट्रष्ट िथा 
जस्िापािा उपलब्ध गराउने भनी रकम तलई सामग्री उपलब्ध नगराई, रकम वर्िाय गने कायय 
समेि नगरी िाई मासी विद्यालयलाई हानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा 
१७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िाँदा तनज उपर तबगो रु.५,७५,०००।- कायम गरी 
सोही दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर र दर्ा ३(१) र ३(१) को (ङ) बमोख्जम 

हदैसम्मको जररिाना िथा कैद सजाय मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।११ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।४।१८ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर 
गररएको। 

(४) तत्रभिुन अन्िरायविय विमानस्थल सरुक्षा गाडय कायायलयमा काययरि प्रहरी नायब महातनरीक्षक 
गोपालप्रसाद भण्डारीले िस्करहरूको संजाललाई सिाउन े कायय गरेको भने्न समेिका 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा प्राप्त प्रमाणहरूबाट प्र.ना.म.तन. गोपालप्रसाद भण्डारी अन्िरायविय 
विमानस्थल सरुक्षा गाडय कायायलय, गौचरमा काययरि रहाँदा वितभन्न तमतिमा ९ पटक गरेर 
जर्ि गररएको भतनएको र Day Book का आधारबाट तनजलाई पूणय  रूपमा जानकारी 
गराइएको अिैध भारिीय मरुा जर्ि गररंदा सबै रकमको रीिपूियकको िानिलासी िथा 
बरामदी मचुलु्का नगररएको, भारिीय मरुालाई अिैध भतनसकेपतछ विदेनी वितनमय तनयतमि 
गने ऐन, २०१९ को काननुी प्रािधान बमोख्जम कारबाही नचलाइएको, काननु बमोख्जम 
कारबाहीको लातग मातनस सवहि राजस्ि अनसुन्धान विभागमा नपठाई कुल भारिीय रुपैयााँ 
९,२५,०००।- को हनु आउने नेपाली रुपैयााँ १४,८०,०००।- अपचलन गरी वहनातमना 
गरेको, तमति २०७०।११।१६ मा NCELL को रु.१,४५,०००।-, NTC को 
रु.४०,०००।- र CDMA को रु.२०,०००।- गरी जम्मा रु.२,०५,०००।- बराबरको 
ररचाजय काडय किार एयरबाट दोहा जान लागेका यात्र ुरमेन कटुिालबाट बरामद भएकोमा 
कहीकिै नबझुाई अपचलन गरेको, िथा  वितभन्न तमतिमा बरामद भएका ल्यापटप थान-१२,  
Sony Company का Camera थान-२, I-Phone 5(s)  थान-२, I-Pad थान-२ Day Book 
का आधारबाट तनजलाई पूणय  रूपमा जानकारी गराइएको अिैध उपकरणहरू जर्ि गररंदा 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

सबै उपकरणहरूको रीिपूियकको िानिलासी िथा बरामदी मचुलु्का नगरी काननु बमोख्जम 
कारबाहीको लातग विमानस्थल भन्सार कायायलय नपठाई मूल्य रु.७,२८,४४६।- भएका 
उि उपकरणहरूको अपचलन गरी वहनातमना गरेको समेि पवुष्ट हनु आयो ।  

 यसरी प्र.ना.म.तन. गोपालप्रसाद भण्डारीले अपचलन गरेको देख्िएको मरुािर्य को 
भा.रु.९,२५,०००।- को हनु आउने नेपाली रुपैयााँ रु.१४,८०,०००।-, ररचाजय काडयको 
तबगो रु.२,०५,०००।- र उपकरण िर्य को न्यूनिम मूल्यको आधारमा कायम गररएको 
तबगो रु.७,२८,४४६।- गरी जम्मा हनु आउने कुल तबगो रु.२४,१३,४४६।- नेपाल 
सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा 
पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएको देख्िंदा सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तनजबाट 
वहनातमना भएको तबगो असलु उपर गनय िथा दर्ा ३(१) अनसुार तबगो बमोख्जमको जररिाना 
हनु र दर्ा ३(१)(च) बमोख्जम हदैसम्मको कैद सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति 
२०७१।४।१५ को तनणययानसुार तमति २०७१।४।२० मा विनेष अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको । 

(५)  मोरङ ख्जल्ला पाटी गा.वि.स. ७ ख्स्थि समला सामदुावयक िन उपभोिा समूहका अध्यक्ष 
र्ारसकुमार विश्वकमायले आ.ि. २०६९।७० मा काठ तललाम तबक्री समेिबाट आम्दानी 
भएको रकम तनकाली वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा समूहका अध्यक्ष 
र्ारसकुमार विश्वकमाय र सख्चि असलीमाया मगरले आ.ि. २०६९।७० मा समूहको जम्मा 
आम्दानी रु.३३,७२,०१३।- मध्ये जम्मा रु.१२७५९११।- को मात्र िचयसम्बन्धी तबल 
भरपाई प्राप्त भई िचय प्रमाख्णि भएको,  रु.८९५०६।- बैंक मौज्दाि रहेको देख्िाँदा बााँकी 
रु.२०,०६,५९६।- को िचयसम्बन्धी कुनै तबल भरपाई प्राप्त नभई िचय प्रमाख्णि हनु सकेको 
देख्िएन । तनज अध्यक्ष र्ारसकुमार विश्वकमाय र सख्चि असलीमाया मगरले समूहको 
रु.२०,०६,५९६।- बदतनयिपूियक आरू्लाई लाभ तलन ेर समूहलाई हातन नोक्सानी परु् याई 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िाँदा 
तनजहरूलाई सोही ऐनको दर्ा १७ िथा दर्ा ३ को उपदर्ा (१) र दर्ा ३ को उपदर्ा 
(१) को िण्ड (च) बमोख्जम हदैसम्मको सजाय हनु मागदाबी तलई आयोगको तमति 
२०७१।४।१९ को तनणययानसुार तमति २०७१।४।२१ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको । 

(६) पूिायञ्चल विश्वविद्यालय कलेज अर् मेतडकल एण्ड एप्लाइड साइन्सेस मा Lab Furniture and Lab 

Equipments सप्लाई एिं जडानका लातग Instruments and Chemicals P.Ltd. Ambala India साँग 
भा.रु.८७,६६,८६५।७० मा सम्झौिा Dec 1, 2005 मा भएकोमा पटक पटक गरी 
ने.रु.१,२९,१६,०२६।८५ पेश्की गइसकेको देख्िए पतन सामानहरू स्टोर दाख्िला नभएको 
भने्न छानतबन सतमतिहरूले पेन गरेको प्रतििेदन समेि उपर अनसुन्धान हुाँदा संकतलि 
प्रमाणहरूको विश्लषेणबाट विश्वविद्यालयले जनु प्रयोजनको लातग उपकरणहरू िररद गरेको हो 
उि प्रयोजन नै कायायन्ियन हनु नसकेको र उि सामग्रीहरू Installation नै नभएको 
अिस्थामा सप्लायर कम्पनीलाई भिुानी ददने कायय गरी पूिय उपकुलपति जगिबहादरु के.सी., 
ित्कालीन डीन िेमराज कैनी र ित्कालीन रख्जष्टार भोगेन्रप्रसाद उपाध्याय, आतथयक प्रमिु 
भपेुन्रप्रसाद िनाल, िररष्ठ अतधकृि नारायणप्रसाद दाहाल र प्रनासकीय अतधकृि सकेुन कणय, 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

पूिय रख्जिार सन्जेनप्रसाद कोइराला, पूिय उपकुलपति प्रा.डा. रामाििार यादि, विनेषज्ञ 
सतमतिका संयोजक डा. प्रदीपराज प्रधान, र सदस्य डा. नारायण कुमारले Instrument and 

Chemicals P.Ltd. साँग समेि तमलोमिो गरी लापरबाही िथा बदतनयिपूियक हातन नोक्सानी 
परु् याई सरकारी सम्पख्त्तको दरुुपयोग गरे गराएको देख्िन आएको र तनजहरूको उि कायय 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु भएको हुाँदा दर्ा १७ 

बमोख्जम हातन नोक्सानी पगु्न गएको तबगो रकम िेमराज कैनीबाट रु.६०,१३,८३४।८८,  

जगिबहादरु के.सी.बाट रु.६०,१३,८३४।८८, र भोगेन्रप्रसाद उपाध्यायबाट 
रु.६१,७२,३१४।१६ विश्वविद्यालयलाई ददलाई भराई पाउन,  दर्ा ३ को उपदर्ा (१) र 
दर्ा ३ को उपदर्ा (१) को िण्ड (ज) बमोख्जम सजाय हनु र तनजहरू विख्नष्ट शे्रणीका 
पदातधकारी भएकाले तनजहरू उपर सोही ऐनको दर्ा २४ बमोख्जम थप सजाय हनु,   

 आतथयक प्रमिु भपेुन्रप्रसाद िनाल, िररष्ठ अतधकृि नारायणप्रसाद दाहाल र प्रनासकीय 
अतधकृि सकेुन कणयको हकमा दर्ा १७ बमोख्जम हातन नोक्सानी पगु्न गएको तबगो रकम 
रु.१,२१,१८,८३४।८८ जनही विश्वविद्यालयलाई ददलाई भराई पाउन, दर्ा ३ को उपदर्ा 
(१) र दर्ा ३ को उपदर्ा (१) को िण्ड (ज) बमोख्जम सजाय हनु,  

 ित्कालीन रख्जिार सन्जेनप्रसाद कोइरालाबाट दर्ा १७ बमोख्जम हातन नोक्सानी पगु्न 
गएको तबगो रु.३७,०५,०००।- ददलाई भराई पाउन, दर्ा ३ को उपदर्ा (१) र दर्ा ३ 
को उपदर्ा (१) को िण्ड (छ) बमोख्जम सजाय हनु, ित्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. 
रामाििार यादिबाट दर्ा १७ बमोख्जम हातन नोक्सानी पगु्न गएको हकमा तबगो रकम 
रु.६१,०५,०००।- ददलाई भराई पाउन, दर्ा ३ को उपदर्ा (१) र दर्ा ३ को उपदर्ा 
(१) को िण्ड (ज) बमोख्जम सजाय हनु, िथा प्रा.डा. प्रदीपराज प्रधानको हकमा सोही 
ऐनको दर्ा १७, दर्ा ३ को उपदर्ा (१) र दर्ा ३ को उपदर्ा (१) को िण्ड (च) 
बमोख्जम सजाय हनु र सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम हातन नोक्सानी पगु्न गएको हकमा 
तबगो रकम रु.२४,००,०००।- पूिायञ्चल विश्वविद्यालयलाई ददलाई भराई पाउन र तनजहरू 
विख्नष्ट शे्रणीका पदातधकारी भएकाले तनजहरू उपर सोही ऐनको दर्ा २४ बमोख्जम थप 
सजाय हनु मागदाबी तलइ,  डा. नारायण कुमारको हकमा तनजले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 
२०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (४) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई तबगो 
रु.२४,००,०००।- कायम गरी सोही दर्ा ८ को उपदर्ा (४) द्वारा व्यिख्स्थि सजाय 
हनु, र Instrument and Chemicals P.Ltd. ले करार सम्झौिामा उल्लेि भएको नियलाई 
पालना नगरी बदतनयिपूियक रु.१,२१,१८,८३४।८८ भिुानी तलई विश्वविद्यालयलाई हातन 
नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (४) द्वारा 
पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएकोले उि कम्पनी उपर सोही ऐनको दर्ा ८ को 
उपदर्ा (४) द्वारा व्यिख्स्थि सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।१९ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।४।२२ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर 
गररएको। 

 (७) मध्यपख्िमाञ्चल विश्वविद्यालयका रख्जिार डा. ठकेन्रप्रकान तगरी समेिले विश्वविद्यालय 
कोषको हातन नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा कायायलयमा रुज ु
हाख्जर भएकै अितधमा काज िवटएको देिाइय भ्रमण तबल पेन गरी भिुानी तलएको, 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

अदालिमा ररट तनिेदन दायर गरेको भनी दोहोरो मदु्दा दिाय िचय समेि भिुानी गरेको, 
बैठकभत्ता, कायायलय सञ्चालन िचय, पानी तबजलुी समेिका िचय बापि पेश्की र्छौँट गनय 
बदतनयिपूियक व्यख्िगि प्रयोजनका होटल तबल रािेको, हुाँदै नभएको काययक्रम भए गरेको 
भनी लगुार्ाटा िररद गरेको, होटलको मास,ु ख्चउरा, सेकुिा, ह्विस्की, चरुोटको तबल रािेको, 
कायायलय सञ्चालन िथा काययक्रम िचय भनी पेश्की तलएको रकम आफ्नो भान्सा िरमा 
आिश्यक पने दैतनक उपभोग्य सरसामान िररद गरेका तबल रािेको, दैतनक भ्रमण िचय‚ 
ममयि िचय र इन्धन बापि तलएको पेश्की र्र्छ्यौट गराउन नक्कली तबल रािी हुाँदै नभएका 
िचयको दाबी गरी भिुानी तलएको, मध्यपख्िमाञ्चल विश्वविद्यालय संगठन िथा नैख्क्षक 
प्रनासतनक तनयमािली, २०६९ को तनयम १११(३) र ७९ (ि) विपरीि परीक्षा अतभलेि 
प्रमिु तनयखु्ि गरी भिुानी ददन नतमल्न े िलब भत्ता बापिको रकम भिुानी ददएको, 
पाठ्यक्रम तनमायण बापि भनी िचय गरेकोमा बढी मूल्यमा सेिा िररद गरेको, विश्वविद्यालय 
ऐन, २०६७ विपरीि आजीिन कायायलय सहयोगीको सवुिधाको नाममा भिुानी गरेको, 
आिास सवुिधाको नाममा दोहोरो सवुिधा तलएको, अस्िाभाविक बैठक भत्ता दर तनधायरण गरी 
गराइय साियजतनक संस्थाको सम्पख्त्तको हानी नोक्सानी गरी देहायका पदातधकारी िथा 
कमयचारीहरूले देहाय बमोख्जम कसरु गरेको देख्िंदा देहाय बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई 
आयोगको तमति २०७१।५।८ को तनणययानसुार तमति २०७१।५।९ मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर 
र पद 

कसरु मागदाबी कैवर्यि 

१ डा.पदमलाल 
देिकोटा, 
उपकुलपति 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ द्वारा 
पररभावषि कसरु 

तबगो रु.३८,५१,८५०।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (छ) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

 

२ डा.ठकेन्रप्रकान 
तगरी, रख्जिार  

     ऐ.ऐ. तबगो रु.५९,३४,३६६।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ज) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

 

३ प्रा.डा.निराज 
कणेल, अध्यक्ष, 
सेिा आयोग 

     ऐ.ऐ. तबगो रु.१,७६,०३८।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

 

४ प्रा.डा. रामप्रसाद 
उपाध्याय, सदस्य, 
सेिा आयोग  

     ऐ.ऐ. तबगो रु.२,४६,१४२।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

 

५ डा.केनर तसंराना, 
विज्ञान िथा प्रवितध 
संकायका डीन  

ऐ.ऐ. तबगो रु.१८,६३,९५०।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (च) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

 

६ डा. मस्िबहादरु 
गरन्जा, डीन, 

ऐ.ऐ. तबगो रु.९,०५,४६७।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर 
र पद 

कसरु मागदाबी कैवर्यि 

व्यिस्थापन संकाय र ३(१) (ङ) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

७ प्रा.इ. रामचन्र 
अयायल, डीन, 
इख्न्जतनयररङ संकाय 

ऐ.ऐ. तबगो रु.६,३४,५९३।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ङ) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

 

८ वपिाम्बर ढकाल, 
डीन,  मानविकी 
िथा सामाख्जक 
संकाय 

ऐ.ऐ. तबगो रु.५‚०२‚६४०।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ङ) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

 

९ लालमख्ण आचायय, 
डीन,  ख्नक्षा विज्ञान 
संकाय 

ऐ.ऐ. तबगो रु.२‚८८‚३७३।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 

 

१० सधुन गौली, 
उपप्राध्यापक 

ऐ.ऐ. तबगो रु.५,२८,९४९।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ङ) बमोख्जम सजाय हनु । 

 

११ गणेनबहादरु रािि, 
उपप्राध्यापक 

ऐ.ऐ. तबगो रु.९,२३,६६३।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ङ) बमोख्जम सजाय हनु । 

 

१२ कमल के.सी., लेिा 
तनयन्त्रक 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१९,८५,६८७।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (च) बमोख्जम सजाय हनु । 

 

१३ पारसराम तगरी, 
अनगुमन अतधकृि  

ऐ.ऐ. तबगो रु.२,०६,०११।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय हनु । 

 

१४ गणेन बहादरु 
के.सी., बररष्ठ 
सहायक 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१,८१,२७४।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय हनु । 

 

१५ जीिनकुमार थापा, 
सहायक प्रनासक  

ऐ.ऐ. तबगो रु.२,४४,४२६।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय हनु । 

 

१६ गगन तसंह बोहरा, 
सहायक प्रनासक  

ऐ.ऐ. तबगो रु.५,१२,६१९।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ङ) बमोख्जम सजाय हनु । 

 

  (८) विद्यिु ऐन तनयम विपरीि कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न समेिका 
विषयमा करुिा जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा कास्की ख्जल्ला माछापचु्रे 
गा.वि.स.मा पवहचान भएको ६ मेगाबाट जतडि क्षमिाको करुिा जलविद्यिु आयोजनाको विद्यिु 
उत्पादनको सिेक्षण अनमुति पत्र तमति २०६०।३।१३ मा झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपािर 
डेभलपमेन्ट कम्पनी (प्रा.) तल.का नाममा जारी भै तमति २०६१।१०।७ को तनणयय अनसुार 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

३० मेगाबाट जतडि क्षमिामा क्षमिा िृवद्ध र  क्षेत्र संनोधन एिं तमति २०६३।५।१२ सम्म 
म्याद थप समेि भएको देख्िन्छ।  

 तमति २०६३।५।२ मा २ िषयका लातग अनमुतिपत्र निीकरण गररददन प्रिद्धयक कम्पनीले 
तनिेदन ददएकोमा सो सम्बन्धमा सम्भाव्यिा अध्ययन काययको पतछल्लो प्रतििेदन, EIA अध्ययन र 
PPA, Financial closure सम्बन्धी पतछल्लो प्रतििेदन र बााँकी कायय सम्पन्न गने सम्बन्धी 
काययिातलका पेन गनय तमति २०६३।७।३ मा विभागबाट पत्राचार भएकोमा सो को १ िषय 
भन्दा बढी अितध पिाि अथायि तमति २०६४।८।३ मा कम्पनीले अनमुतिपत्र बापि 
रु.३,००,०००।- धरौटी  दाख्िला गरेको देख्िन्छ।त्यसैगरी विभागबाट पनुः तमति 
२०६४।९।११ मा पूिय पत्रमा लेख्िए बमोख्जमको कागजाि पेन गनयका लातग पत्राचार 
गरेकोमा प्रिद्धयक कम्पनीका िर्य बाट  तमति २०६५।१।२३ मा कागजाि समेि पेन गरी 
निीकरणका लातग पनुः िाकेिा गरेको देख्िन्छ। 

 पााँच िषय पूरा हनु सीतमि समयाितध मात्र बााँकी रहेकोले तमति २०६५।३।१२ सम्म 
अनमुतिपत्र निीकरण गररददन मनातसि देख्िएको भनी तमति २०६४।१०।२३ मा इख्न्जतनयर 
रामगोपाल लागेजलेु वटप्पणी उठाए िापतन तनणययको लातग र्ाइल पेन नगरी आर्ैँ साँग रािेको 
देख्िन्छ। तमति २०६५।४।५ मा प्रिद्धयक कम्पनीका िर्य बाट अनमुतिपत्र निीकरण गररददन 
भनी र सो साथै सोही तमतिमा सोही आयोजनाको सिेक्षण अनमुतिपत्रको लातग पतन विद्यिु विकास 
विभागमा दरिास्ि ददएको देख्िन्छ। निीकरणको लातग ददएको तनिेदन विभागमा दिाय भएको 
देख्िन्छ भन े नयााँ अनमुतिपत्र भनी ददएको दरिास्ि विभागमा दिाय भएको देख्िाँदैन। करुिा 
जलविद्यिु आयोजनाको विद्यिु उत्पादन सिेक्षणको अनमुतिपत्रको अितध तमति २०६६।३।१२ 
सम्म बहाल रहन े गरी सिेक्षण अनमुतिपत्र पनुः प्रदान हनु भनी दिाय नै नभएको तमति 
२०६५।४।५ को दरिास्िलाई आधार मानी तनज इख्न्जतनयर रामगोपाल लागेजलेु वटप्पणी 
उठाएको िर उि वटप्पणीमा सही नगरेको, तमति उल्लेि नभएको र पेन समेि गरेको देख्िाँदैन। 

 प्रिद्धयकले अनमुतिपत्र प्राप्त गरेको ५ िषय तबतिसकेकोले निीकरण गनय नतमल्ने हुाँदा हालसम्मको 
लगानी समेिलाई मध्यनजर गरी करुिा जलविद्यिु आयोजनाको विद्यिु उत्पादन सिेक्षण 
अनमुतिपत्र प्रिद्धयक कम्पनीको नाममा पनुः जारी गनय तमति २०६६।१।८ मा तनज इख्न्जतनयर 
रामगोपाल लागेजलेु नै तसर्ाररस गरेको देख्िन्छ। 

 उपरोि िथ्य एिं व्यहोरालाई हेदाय माग भएको कागजाि र धरौटी रकम समयमै दाख्िला गरी 
निीकरणका लातग प्रिद्धयक कम्पनीबाट तनिेदन ददई पटक पटक िरिाकेिा गदाय समेि विद्यिु 
विकास विभागका ित्कालीन इख्न्जतनयर रामगोपाल लागेजलेु वटप्पणी उठाई आरू्भन्दा मातथल्लो 
अतधकृि समक्ष पेन नै नगरी जानाजानी बदतनयिपूियक सतुनयोख्जि रूपमा ५ िषे अितध निाई ५ 
िषय व्यिीि भएपतछ ऐनमा िोवकएको अितधका कारण निीकरण हनु नसक्ने भनी प्रिद्धयक 
कम्पनीसाँग तमलेमिो गरी पनुः नयााँ दरिास्ि ददन लगाएको िर उि दरिास्ि दिाय नभएको 
अिस्थामा सोही दरिास्िको आधारमा नयााँ अनमुतिपत्र प्रदान गनयको लातग तमति २०६६।१।८ 
मा वटप्पणी उठाई तसर्ाररस गरेको पाइयो। काननुन तमल्दै नतमल्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई 
हातन नोक्सानी, आरू् र प्रिद्धयक कम्पनीलाई र्ाइदा परु् याउने उद्देश्यले नयााँ सिेक्षण अनमुतिपत्र 
जारी गनयको लातग वटप्पणी उठाई पेन गरेको र तनज इख्न्जतनयर रामगोपाल लागेजलेु उठाएको 
वटप्पणीका आधारमा प्रिद्धयक कम्पनीलाई पनुः नयााँ अनमुतिपत्र जारी गरेको देख्िन्छ।तनजको 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

प्रस्ििु कायय बदतनयिपूियक रहेको र तनजको उि काययबाट सिेक्षण अनमुतिपत्र निीकरण हनु 
नसकी प्रिद्धयक कम्पनीले धरौटी रािेको रकम राजस्िमा दाख्िला हनु नसकेको र यसबाट नेपाल 
सरकारलाई रु.३,००,०००।- हातन नोक्सानी पगु्न गएको देख्िएको हुाँदा विद्यिु विकास विभागका 
ित्कालीन इख्न्जतनयर रामगोपाल लागेजलेु भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा 
पररभावषि कसरु गरेको देख्िाँदा तनजलाई तबगो रु.३,००,०००।- कायम गरी दर्ा १७ बमोख्जम 
तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) िथा दर्ा ३(१) (ि) बमोख्जम सजायको माग दाबी तलई 
आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार तमति २०७१।५।२४ मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

  (९) िपतसलमा उल्लेख्िि स्थानीय तनकायमा काययरि रािसेिकले सामाख्जक सरुक्षा भत्ता वििरणमा 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा भत्ता वििरण गरेको भतनएका भरपाईहरूमा 
भएका ल्याप्चे सही छाप पररक्षणको लातग वितध विज्ञान प्रयोगनालामा पठाइएकोमा वितभन्न 
व्यख्िको नाममा एउटै व्यख्िले सही छाप गरेको पवुष्ट हनु आई तनजहरूले िदतनयि गरी नेपाल 
सरकारको सम्पख्त्तको हानी नोक्सानी गरेको पाइएकोले तनम्न बमोख्जमको माग दाबी तलई  विनषे 
अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको छ। 

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

आरोपपत्र दायर 
तमति 

प्रतििादीको नाम 
थर पद र 
कायायलय 

कसरु मागदािी कैवर्यि 

१ २०७१।४।१५ २०७१।५।२६ बलदेि यादि, 
गाविस सख्चि र  
रिनुन्दन यादि, 
मखु्िया, मानराजा 
गा.वि.स.को 
कायायलय, सप्तरी 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा 17 द्वारा 
पररभावषि कसरु  

जनही तबगो 
रु.८,५१,१५०।- 
कायम गरी दर्ा 
१७ िथा ३(१) र 
३(१)(ङ) द्वारा 
व्यिख्स्थि सजाय  

 

२ २०७१।६।२ २०७१।६।२७ महेन्र मण्डल, 
कायायलय सहायक  
िोपी गाउाँ 
विकास सतमतिको 
कायायलय, 
महोत्तरी  

ऐ.ऐ. तबगो                 
 रु.१,६९,५००।- 
कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो 
असलु उपर गरी 
दर्ा ३(१) र 
३(१)(ि) द्वारा 
व्यिख्स्थि सजाय 

 

३ २०७१।६।२ २०७१।७।१३ ख्जल्ला विकास 
सतमतिको 
कायायलय सप्तरी 
अन्िगयि काययरि 
गा.वि.स सख्चि 
नारायण यादि 

ऐ.ऐ. रु.३,८७,६००।- 
तबगो कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम 
तबगो असलु उपर 
गरी दर्ा ३(१) र 
३(१)(ि) द्वारा 
व्यिख्स्थि सजाय 

 

 (१०) कूटनैतिक तनकाय िथा सरकारी प्रयोजनका लातग भन्सार छुट, ड्युटी विमा ल्याइएका महाँगा 
दरका मददरा नेननल टे्रतडङ तलतमटेड, िण्डेड िेयर हाउसका कमयचारीले वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तमति २०७०।५।९ को प्रज्ञापन पत्र अनसुार भन्सार महसलु, 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

अन्िनलु्क समेि रु.२४,२७,३७८।- तिरी करयिु गररएका मददरा १५५२ बोत्तलमध्ये वितभन्न 
साि व्राण्डका १०९० िोत्तल मददरा गोदामवकपर ददपेन्र अतधकारीले डेतलभरी ददन नसकेको भने्न 
सम्बन्धमा ित्कालीन कायायलय प्रमिु प्रकान पोिरेलले महाप्रबन्धकलाई तमति २०७०।५।१३ 
मा पत्राचार गरी जानकारी गराई तमति २०७०।६।१ मा नेननल टे्रतडङ तलतमटेडले रोवहि 
कुमार नाहको संयोजकत्िमा छानतबन उपसतमति गठन गरेको र सो सतमतिले तमति 
२०७०।६।२० मा ित्कालीन गोदाम वकपर ददपेन्र अतधकारीबाट वहनातमना हनु गएको वितभन्न 
साि व्राण्डका १०९० िोत्तल मददराको मूल्य अतभिृवद्ध कर समेिको कायम हनु आउने रकम 
रु.२१,५१,२८३।८३  तनज ददपेन्र अतधकारीबाट असलु उपर गनुयपने राय सझुाि िथा तनष्कषय 
सवहिको प्रतििेदन पेन गरेको देख्िन्छ। उपरोि प्रतििेदनको व्यहोरा समेिबाट गोदाम वकपर 
ददपेन्र अतधकारी समेिले उल्लेख्िि मूल्य र पररमाणका साि व्राण्डका १०९० िोत्तल मददरा 
वहनातमना गरेको प्रष्ट हनु आयो।   

 उल्लेख्िि वहनातमनामा कमयचारीको संलग्निा हेदाय तमति २०६१।१।१० देख्ि २०६७।२।२२ 
सम्म ख्जन्सी प्रमिुको  रूपमा र तमति २०६७।२।२३ देख्ि २०६८।४।८ सम्म तनतमत्त 
कायायलय प्रमिुको  रूपमा काययरि रहेका भरिबहादरु िस्नेि ख्जन्सी प्रमिु िथा तनतमत्त कायायलय 
प्रमिुको पदमा काययरि रहेको अितधमा परु् याउन ुपने काननुी प्रवक्रया पूरा नगरी बारम्बार वितभन्न 
तमतिमा तनज ददपेन्र अतधकारी ख्जम्माको गोदामबाट मददरा तनकालेको देख्िन्छ भने आ.ि. 
२०६४।६५ को अन्त्य देख्ि नै गोदाममा नभएका मददराहरू पतन िािामा मौज्दाि रहेको 
वििरण उल्लेि गरी अतनयतमि काम कारबाहीलाई ढाकछोप गरेको अिस्थाले समेि तनज 
भरिबहादरु िस्नेिको समेि तमलेमिोमा नेननल टे्रतडङ तलतमटेडलाई हातन नोक्सानी परु् याउन े
बदतनयिले रु.२१,५१,२८३।८३ बराबरको मददरा हातन नोक्सानी परु् याई तनजहरूले भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु अपराध गरेको देख्िाँदा तनज 
भरिबहादरु बस्निे र ददपेन्र अतधकारीलाई तबगो रु.२१,५१,२८३।८३ कायम गरी सोही 
ऐनको दर्ा १७ िथा दर्ा ३(१) र ३(१)(च)बमोख्जम हदैसम्मको सजाय मागदाबी तलई, यसै 
गरी अको गोदामका ित्कालीन गोदामवकपर ऋवषराम जोनी तमति २०५१।३।९ देख्ि 
२०६४।४।३० सम्म िण्डेड िेयर हाउसमा काययरि रही सो कायायलयबाट केन्रीय कायायलयमा 
सरुिा भई जााँदा आफ्नो ख्जम्माको गोदामको लेजरमा Mac Aurther१४१ िोत्तल र Malebu 

Rum ३६ िोत्तल िटाई ददपेन्र अतधकारीको गोदामको लेजरमा थप गररददई सामान नबझुाएको र 
हाल उि मददराको पररमाण समेि गोदाममा नभएको भने्न ददपेन्र अतधकारीले गरेको बयान साथै 
ददपेन्र अतधकारी र तनज विच भएको बरबझुारथ कागजाि तनजले पेन गनय नसकेको हुाँदा सो 
पररमाणको मददराको Mac Aurther प्रति िोत्तल रु.२१६९।६० का दरले जम्मा १४१ 
िोत्तलको रु.३,०५,९१३।६० (मू.अ.कर समे(ि)र Malebu rum प्रति िोत्तल रु.८८२।९३ का 
दरले जम्मा ३६ िोत्तलको रु.३१,७८५।४८ (मू.अ. कर समेि) कुल मूल्य रु.३,३७,६९९।- 
हो भनी िण्डेड िेयर हाउसबाट लेिी आएकोले तनजले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा 
१७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िाँदा तनजलाई तबगो रु.३,३७,६९९।- कायम गरी दर्ा 
१७ िथा दर्ा ३(१) र ३(१)(ि) बमोख्जम हदैसम्मको सजाय मागदाबी तलई आयोगको तमति 
२०७१।४।१५ को तनणययानसुार तमति २०७१।६।३ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको। 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

 (११) श्रीराम प्राथतमक विद्यालय भियतलया, िरैतनया बाराका ित्कालीन प्रधानाध्यापक योगेन्रप्रसाद 
यादिले विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष नागेन्रप्रसाद गपु्ताको कीिे दस्ििि गरी 
विद्यालयको िािाबाट पटकपटक गरी रु.८८,४२५।- ख्झकेको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा उि 
विद्यालयको रा.िा.बैंक कलैयामा रहेको िािाको बैंक स्टेटमेन्ट, विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष नागेन्रप्रसाद गपु्ताको वििाददि चेकमा रहेको दस्ििि र तनजको संकतलि दस्ििि नमनुा, 
अन्य वििाद रवहि चेक थान ४ र बैंक िािाको दस्ििि नमनुा थान २ मा रहेको तनज 
नागेन्रप्रसाद गपु्ताको दस्ििि मेल निाएको भने्न व्यहोराको राविय वितधविज्ञान प्रयोगनालाको 
परीक्षण प्रतििेदन र आरोपी योगेन्रप्रसाद यादिको सावििी बयान समेिको आधारमा उि 
विद्यालयका ित्कालीन प्र.अ.(हाल ने.रा.प्रा.वि.रौिाही-५ बाराका ख्नक्षक) योगेन्रप्रसाद यादिले 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष नागेन्रप्रसाद गपु्ताको वकिे हस्िाक्षर गरी विद्यालयको 
िािाबाट वितभन्न तमतिमा जम्मा रु.८८,४२५।- बदतनयिपूियक ख्झकी विद्यालयलाई हातन 
नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको 
देख्िएकोले तनजलाई तबगो रु.८८,४२५।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ िथा दर्ा ३(१) 
र ३(१)(ग) द्वारा व्यिख्स्थि सजायको माग दाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।११ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।६।५ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गररएको। 

 (१२) जानकी मा.वि.जनकपरुका ित्कालीन प्र.अ.लक्ष्मीनारायण नाहले विद्यालयमा आतथयक अतनयतमििा 
गरेको समेि भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ित्कालीन प्र.अ.लक्ष्मीनारायण नाह र लेिापाल 
सरेुन्रकुमार कणयले सो विद्यालयको आ.ि. २०६२।६३ देख्ि २०६९।७० सम्मको बेरुज ु
आयकर, कमयचारी सन्चयकोष दाख्िला हनुपुने रकम र िलब पेश्की रकम समेि जम्मा 
रु.१३,९१,१८७।- वहनातमना गरेकोमा हाल लक्ष्मीनारायण नाहले सेिाबाट अिकान 
तलइसकेको र लेिापाल सरेुन्रकुमार कणय हालसम्म सोही विद्यालयमा काययरि रहे पतन सो रकम 
तनयतमि गनेिर्य  कुनै प्रयास समेि नगरेकोबाट तनजहरूले बदतनयिपूियक आ.ि.२०६२।६३ 
देख्ि २०६९।७० सम्मको िावषयक लेिा परीक्षणबाट एवकन भएको रकम रु.१३,९१,१८७।- 
वहनातमना गरेको पवुष्ट भएको देख्िाँदा तनजहरूलाई रु.१३,९१,१८७।- तबगो कायम गरी भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ बमोख्जमको कसरुमा सोही ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (१) 
को िण्ड (च)बमोख्जम कैद गरी सोही ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (१) अनसुार जररिाना गनय र 
तनजहरूले वहनातमना गरेको तबगो रकम समेि सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम असलु उपर गराई 
पाउन मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार तमति २०७१।६।८ 
मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

 (१३) पसाय ख्जल्ला पोिररया गा.वि.स.ख्स्थि नेपाल राविय तन.मा.वि. सििरीयाका प्र.अ. नम्भपु्रसाद 
चौहानले ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायबाट विद्यालयलाई तनकासा भएको रकम वहनातमना गरी 
अतनयतमििा गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
ित्कालीन अध्यक्ष पारसनाथ महिो र प्र.अ. नम्भपु्रसाद चौहानले आ.ि. २०६७।६८  मा ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलय पसायबाट २ कोठे भिन तनमायण गनय उपलब्ध गराइएको रु.६,५०,०००।- र 
नौचालय तनमायण गनय उपलब्ध गराइएको रु.२,००,०००।- गरी जम्मा रु.८,५०,०००।- 
विद्यालय भिन िथा नौचालय तनमायण नगरी तबल भरपाई, लगि इख्स्टमेट, कायय सम्पन्न प्रतििेदन 
समेि नरािी लेिा परीक्षण समेि नगराई िोवकएको काययमा िचय नगरी बैंकबाट तनकाली 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

आरू्िनुी िचय गरी वहनातमना गरी विद्यालयलाई हातन परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िएकोले तनजहरूलाई तबगो रु.८,५०,०००।- कायम 
गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) र दर्ा ३(१) को 
िण्ड (ङ) बमोख्जम हदैसम्मको सजाय हनु मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।६।२ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।७।१० मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

 (१४) पोिरा विश्वविद्यालयले नयााँ कलेजहरूलाई सम्बन्धन ददाँदा, विश्वविद्यालयको भौतिक पूिायधार तनमायण 
गदाय िथा अन्य विविध विषयमा अतनयतमििा िथा भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
कलेजहरूलाई सम्बन्धन ददाँदा प्रचतलि काननु तनयम िथा काययवितधको उल्लंिन गरी आिेदन 
नलु्क समेि नतलएको, करारका कमयचारीलाई मनोमानी ढंगबाट र्रकर्रक िररकाले पाररश्रतमक 
िोकी भिुानी ददएको, तनयम विपरीि चन्दा वििरण गरेको, भत्ता मात्र ििुाउन ेउद्देश्यले कागजी  
रूपमा अनसुन्धान केन्र स्थापना गरेको, तनयम विपरीि आतथयक सवुिधा ददएको, परीक्षा तनयन्त्रण 
कायायलयको भिनमा िला थप गदाय ठेकेदारलाई हजायना कट्टी नगरी भिुानी ददएको, परीक्षा 
तनयन्त्रण कायायलयको भइुय िला तनमायण गने ठेकेदारलाई हजायना कट्टी नगरी भिुानी ददएको, 
इख्न्जतनयररङ तबख्ल्डङको हजयना कट्टा नगरी भिुानी ददएको, तनयम विपररि परामनय सेिाको 
भिुानी ददएको, तनयम विपरीि ट्याक्सी भाडा अन्िगयि िचय लेख्िएको, तबल भरपाई पूणय नभई 
बैठक भत्ता भिुानी ददएको समेि देख्िएको र सो काययमा विश्वविद्यालयका पदातधकारी िथा 
कमयचारीहरूको संलग्निा रहेको पवुष्ट हनु आएको र तनजहरूले बदतनयि गरी साियजतनक संस्थाको 
रु.2,24,16,707।92 हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार वििारण  ऐन, २०५९ को दर्ा १७ 
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्िएकोले यसमा संलग्न उपकुलपति प्रा.डा.िगेन्रप्रसाद भट्टराईको 
हकमा तबगो रु.1,23,16,373।48 कायम गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 2059 को दर्ा 
3(1) र 3(1)(झ)बमोख्जम सजाय हनु, ित्कालीन काययकारी पररषद्का सदस्य इन्रप्रसाद 
तििारीको हकमा तबगो रु.66,73,049।73  कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 
3(1)(ज)बमोख्जम सजाय हनु, ित्कालीन काययकारी पररषद् सदस्य भिानीप्रसाद पाण्डेको हकमा 
तबगो रु.66,73,049।73  कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ज)बमोख्जम सजाय 
हनु, ित्कालीन काययकारी पररषद्का सदस्य ज्ञानेश्वर नमायको हकमा तबगो रु.74,85,929।73  
कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1) (ज)बमोख्जम सजाय हनु, काययकारी पररषद्का सदस्य 
ददपकराज पौडेलको हकमा तबगो रु.74,85,929।73 कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 
3(1)(ज)बमोख्जम सजाय हनु, रख्जष्टार प्रा.डा. मानबहादरु के.सी.को हकमा तबगो 
रु.1,71,70,731।27 कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(झ)बमोख्जम सजाय हनु, 

योजना महानािा प्रमिु हररबहादरु िड्काको हकमा तबगो रु.11,47,544।65  कायम गरी 
ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(च)बमोख्जम सजाय हनु, उप प्रनासक (लेिा) यादि थापाको 
हकमा तबगो रु.88,12,658।67  कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ज)बमोख्जम 
सजाय हनु, पूिय उप-कुलपति केनरजंग बरालको हकमा तबगो रु.3,37,680।- कायम गरी ऐ. 
ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ि) बमोख्जम सजाय हनु, ित्कालीन रख्जष्टार डा.ओमप्रकान नमायको 
हकमा तबगो रु.6,45,124।65 कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ङ) बमोख्जम 
सजाय हनु, ित्कालीन काययकारी पररषद् सदस्य चन्रमख्ण पौडेलको हकमा तबगो 
रु.3,37,680।- कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ि) बमोख्जम सजाय हनु,  
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

ित्कालीन काययकारी पररषद् सदस्य ईश्वरचन्र बातनयाको हकमा तबगो रु.32,89,161।- 
कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(छ)बमोख्जम सजाय हनु, डीन सरेुनप्रसाद बास्िोलाको 
हकमा तबगो रु.16,67,815।- कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(च)बमोख्जम 
सजाय हनु, उपप्रनासक (लेिा) रतबन्रप्रसाद बरालको हकमा तबगो रु.23,45,250।- कायम 
गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(च)बमोख्जम सजाय हनु, परीक्षा तनयन्त्रक कणयबीर पौडेलको 
हकमा तबगो रु.5,90,004।65  कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ङ) बमोख्जम 
सजाय हनु, का.म.ु परीक्षा तनयन्त्रक पूणयचन्र नमायको हकमा तबगो रु.2,03,750।- कायम गरी 
ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ि) बमोख्जम सजाय हनु, परीक्षा तनयन्त्रक बलराम भट्टराईको 
हकमा तबगो रु.28,71,700।67 कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(छ)बमोख्जम 
सजाय हनु, कन्सल्टेन्ट पदमबहादरु नाहीको हकमा तबगो रु.1,00,56,022।60 कायम गरी 
ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(झ)बमोख्जम सजाय हनु, इख्न्जतनयर तबनोदप्रसाद ढकालको हकमा 
तबगो रु.45,81,556।68  कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(छ)बमोख्जम सजाय 
हनु, उप-प्रनासक (लेिा) ध्रिुप्रसाद अयायलको हकमा तबगो रु.8,16,470।- कायम गरी ऐ. 
ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ङ) बमोख्जम सजाय हनु, उपप्रनासक होमबहादरु थापाको हकमा 
तबगो रु.66,300।- कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ग) बमोख्जम सजाय हनु, 

उपप्रनासक गोिधयन भट्टराईको हकमा तबगो रु.2,42,000।- कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 
3(1) र 3(1)(ि) बमोख्जम सजाय हनु, ठेकेदार रामेश्वर भण्डारीको हकमा तबगो 
रु.4,10,229।52 कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 8(4) बमोख्जम सजाय हनु, इख्न्जतनयर सरेुन 
बरालको हकमा तबगो रु.1,97,544।65 कायम गरी ऐ. ऐनको दर्ा 3(1) र 3(1)(ि) 
बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई एिं विख्नष्ट शे्रणीपदमा काययरि रहेका उपकुलपति िगेन्रप्रसाद 
भट्टराई, पूिय उपकुलपति केनरजंग बराल, रख्जिार मानबहादरु के.सी., पूिय रख्जिार ओमप्रकान 
नमाय, डीन सरेुनप्रसाद बास्िोला समेिको हकमा भष्टाचार तनिारण ऐन, 2059 को दर्ा 24 
बमोख्जम थप सजाय समेिको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार 
तमति २०७१।७।११ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  

 (१५) नेपाल िायसेुिा तनगमका का.म.ुतनदेनक अच्यिुराज पहाडीले उि तनगमका तब ७५७ 
जहाजहरूलाई भतूमस्थको अिस्था देिाई भण्डारमा मौज्दाि टायरहरू हुाँदाहुाँदै अनािश्यक 
टायरहरू बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा िररद गरी थप व्ययभार पारेको र िररद गररएका 
टायरहरू तनगमको आफ्नै उडानबाट ढुिानी नगरी कतमसन िाई भ्रष्टाचार गरेको भने्न समेिका 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनगममा टायरहरू मौज्दाि भएर पतन जहाज भतूमस्थको अिस्था 
देिाई DUNLOP कम्पनीमा बनेका टायरहरू TOPCAST SUPPLIES कम्पनी साँग कोटेसन मागी 
महाँगो मूल्यमा न.ेबा.तन. आतथयक प्रनासन वितनयमािली, २०६१ को वितनयम १२४ अनसुार 
िररद प्रवक्रया पूरा नगरी काननु विपरीि प्रतिटायर य.ुएस.डलर ७८० पने मेन टायरलाई 
य.ुएस.डलर १,४७५ र प्रति टायर य.ुएस.डलर ५७५ पने नोज टायरलाई य.ुएस.डलर १,०१० 
का दरले िररद गरी ढुिानी िचय सवहि कुल जम्मा २८,३६० य.ुएस. डलर मध्ये १५,५५० 
य.ुएस.डलर बढी तिरी सातबकको Bridgestone कम्पनी र Michelin कम्पनीसाँग टायरहरू िररद 
नगरी हिार हिार गरी TOPCAST  SUPPLIERS CO. हङकङबाट टायर िररद हनुाका 
कारणहरू, उि िररद आदेनमा तनज अच्यिुराज पहाडीको मात्र दस्ििि हनु ुर तनगमको प्रत्यक्ष 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

उडान भएको स्थानबाट सेिा नतलइएको विषयमा स्पष्ट िलु्न आएको देख्िंदैन।यसरी आिश्यक 
मात्रामा उल्लेख्िि जहाजका टायरहरू भण्डारमा मौज्दाि भएको अिस्थालाई ढाकछोप गरी 
लकुाई तछपाई टायर िररद गरेको िीन हप्तापतछ जहाज भतूमस्थ (AOG) हनु सक्ने सम्भािना 
कल्पना गरी मौज्दाि बढाउने र बढाएको मौज्दािको स्िीकृति हनुपुिुय नै कोटेसन माग गरी मूल्य 
तनधायरण गरी एकै ददनमा दोस्रो कोटेसन माग गरेको देख्िन आयो।जबवक नेपाल िाय ु सेिा 
तनगमको आतथयक प्रनासन (पवहलो संनोधन) वितनयमािली २०६१ को वितनयम १२४ अनसुार 
तनकट भविष्यमा विमान भतूमस्थ हनुबाट बचाउन साि ददनको म्याद ददई दरभाउ पत्र माग गरी 
कम अंक कबोल गने तनकायसाँग िररद गनुयपने काननुी व्यिस्था भएको भए िापतन तनज पहाडीले 
तनगमको तब ७५७ जहाजको लातग ८ थान मेन टायर र ४ थान नोज टायर िररद काययका 
लातग तमति २२ अगस्ि २००८ मा कोटेसन माग गरी सोही ददन Top cast Suppliers Co. को 
कोटेसनमा प्रति मेन टायरको य.ुएस.डलर १,४७५ र प्रति नोज टायरको १,०१० य.ुएस.डलर 
उल्लेि गरी कोटेसनमा माग गररएभन्दा बढी १२ िटा मेन टायर र ६ िटा नोज टायरको 
कोटेसन संलग्न रािी उि कम्पनीलाई उपरोि टायरहरूको िररदमा Freight Charge बापि 
अमेररकी डलर ४,६०० हािले थपी सोको भिुानी सवहि जम्मा अमेररकी डलर २८,३६०  
अतग्रम भिुानी ददई सोही Dunlop Co. को टायर िररदमा अस्िाभाविक बढी मूल्य तिरी भण्डारमा 
टायर मौज्दाि हुाँदा हुाँदै कलवुषि मनसायले बदतनयि रािी टायर िररद गरी तनज का.म.ु 
तनदेनक अच्यिुराज पहाडीले नेपाल िाय ुसेिा तनगमलाई हातन नोक्सानी परु् याई तबके्रिा Top cast 

Suppliers Co. र आरू्लाई र्ाइदा हनुे गरी टायर िररद गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९को 
दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको हुाँदा तनजलाई तबगो जम्मा य.ुएस.डलर २८,३६० को 
नेपाली रु.२०,०२,२१६।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी 
दर्ा ३(१) िथा ३(१)(च)बमोख्जम हदैसम्मको सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति 
२०७१।७।९ को तनणययानसुार तमति २०७१।७।२३ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको। 

 (१६) सरस्ििी बालिोतधनी मा.वि. मािुय मकिानपरुका ित्कालीन प्र.अ. सहदेिकुमार ररमालले भिन 
तनमायण गदाय लागि अनमुानभन्दा बढी िचय देिाई रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालयलाई आ.ि.२०६८।६९ मा प्लान नेपाल मकिानपरुले भिन 
तनमायण गनयको लातग लागि अनमुान रु.२९,०६,६४२।३७ स्िीकृि गरी रु.२२,४६,००१।-
सहयोग उपलब्ध गराई बााँकी रकम विद्यालयले आरै् व्यहोरी भिन तनमायण गने तनणयय भएकोमा 
उि विद्यालयले भिन तनमायण गनय ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट रु.५,००,०००।-, ख्जल्ला विकास 
सतमतिको कायायलयबाट रु.२,८८,२७३।-, गाउाँ विकास सतमतिको कायायलय मािुयबाट 
रु.१,८५,०००।- र विद्यालयको संख्चि रकमबाट रु.९,८६,७७०।- गरी जम्मा 
रु.४२,०६,०४३।- िचय भएको भनी ित्कालीन प्र.अ. सहदेिकुमार ररमालले तमति 
२०७१।४।१४ को विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणययबाट समथयन गराएको देख्िन्छ।  

 अनसुन्धानको क्रममा भिन प्रवितध िातलम िथा अनसुन्धान केन्र हेटौंडाबाट उि भिन 
रु.२७,८९,५१३।८३ र अन्य काययको रु.१,८५,९५३।८६ गरी जम्मा रु.२९,७५,४६७।२९ 
लागिमा तनमायण भएको भने्न प्रतििेदन प्राप्त भएको देख्िएकोले भिन तनमायणमा लागि 
अनमुानभन्दा बढी िचय भएको देिाई ित्कालीन प्र.अ. सहदेिकुमार ररमाल र िािा सञ्चालन गने 



 

 68      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

ित्कालीन राहि ख्नक्षक पूणयचन्र काफ्ले समेिले विद्यालयको संख्चि रकमबाट 
रु.१२,३०,५७५।७१ बढी िचय देिाई वहनातमना गरी विद्यालयलाई हातन नोक्सानी परु् याई 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िएकोले तनजहरू 
उपर तबगो रु.१२,३०,५७५।७१ कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु 
उपर गरी दर्ा ३(१) र ३ (१)(च)द्वारा व्यिख्स्थि दण्ड सजायको मागदाबी तलई आयोगको 
तमति २०७१।६।२को तनणययानसुार तमति २०७१।७।२७ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको।  

 (१७) बारा ख्जल्ला िरैतनया गाविसका सख्चि हररनारायण प्रसाद साहले रकम वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले गाउाँ पररषद् नै नगरी पररषद् सञ्चालन िचय लेिेको 
रु.४०,०००।-, सजयतमन मचुलु्कामा उल्लेि नै नभएको रकम चोरी भएको भनी भिुानी तलएको 
रु.४०,०००।-, २०६८ कातियकदेख्ि २०६९ कातियकसम्म प्रतिमवहना रु.४,०००।- का दरले 
१४ मवहनाको काननुले नतमल्न ेगाविस अध्यक्ष भत्ता िाएको रु.५६,०००।-, दोहोरो दनैं िचय 
तलएको रु.१५,३००।-, सडक ममयि गनय भनी लगि इख्स्टमेट र तनणयय तबना आफ्नै नाममा 
भिुानी तलएको रु.२८,०००।- भिन ममयि र रगंरोगन बापि भिुानी तलएको रु.२५,०००।- 
प्रमाणहरू संलग्न नगरी पाररिाररक चपी तनमायणको रकम भिुानी गरेको रु.३,००,०००।-, िथा 
पररषद्को तनणयय नगरी आिश्यक कागजाि तबना सडक ममयि िचय भिुानी गरेको 
रु.२,००,०००।- समेि जम्मा रु.७,०४,३००।- बराबरको साियजतनक सम्पख्त्तको लापरबाही र 
बदतनयिपूियक वहनातमना, हातन नोक्सानी र दरुुपयोग गरी आरू्लाई लाभ हनु ेकायय गरी भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन २०५९ को दर्ा १७ द्बारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई तबगो 
रु.७,०४,३००।- कायम गरी दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३ (१) िथा ३ 
(१) (ङ) बमोख्जम सजायको माग दाबी तलई आयोगको २०७१।७।९ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।८।१९ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

 (१८) सप्तरी ख्जल्ला तछन्नमस्िा गाउाँ विकास सतमतिका ित्कालीन गा.वि.स.सख्चि मोहमद िावहर हसैुन 
समेिले आ.ि.२०६९।७० को बाल संरक्षण िथा सामाख्जक सरुक्षा भत्ता समेि वििरण नगरी 
नक्कली भरपाई पेन गरेको एिं विद्यिु ट्रान्सर्मयर जडान नगरी रकम मासेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा सप्तरी ख्जल्लाको तछन्नमस्िा गा.वि.स.लाई ख्ज.वि.स.को कायायलय सप्तरीबाट आ.ि. 
२०६९।७० मा पााँच िषयमतुनका दतलि बालबातलकाको पोषण भत्ताबापिको प्रथम वकस्िाको 
रु.४,०४,८००।- तनकासा भएको देख्िन्छ। उि रकम तनज मोहमद िावहर हसैुनले बैंकबाट 
भिुानी तलई आरू्ले वििरण नगरी मखु्िया विद्यानन्द झालाई रु.१,१०,०००।- र इख्न्सतमनेटर 
(भेटेनरी) ददपेन्रप्रसाद मण्डललाई रु.५७,०००।- नगद ददएको देख्िन्छ।ख्ज.वि.स. सप्तरीबाट 
अनसुन्धान भए पिाि बााँकी रु.२,००,०००।- सख्चि मो. िावहर हसैुनले ख्ज.वि.स. सप्तरीको 
बैंक िािामा जम्मा गरेको भौचर समेि पेन गरेकोमा करारका मखु्िया विद्यानन्द झाले आरू्ले 
प्राप्त गरेको रकम वििरण गरेको भनी ७४ जनाको औठंाछाप भएको िर कही ं किै तमति, 

वििरकको नाम उल्लेि नभएको अप्रमाख्णि भरपाई पेन गरेको देख्िन्छ।यसै गरी इख्न्सतमनेटर 
(भेटेनरी) दीपेन्रप्रसाद मण्डलले पतन आरू्ले प्राप्त गरेको रकम सख्चि िावहर हसैुनबाट भरपाई 
गरी तलई वििरण गरेको भन ेपतन वििरण गरेको भरपाई ख्ज.वि.स. सप्तरीमा पेन गरेका पाइाँदैन। 
स्थलगि अध्ययनका क्रममा तछन्नमस्िा गा.वि.स.का नौिटै िडामा गई बझु्दा कोही कसैले बाल 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

संरक्षण भत्ता बापिको प्रथम वकस्िाको रकम वििरण नगरेको, रकम नपाएको, भरपाई समेि 
नगरेको भनी िलु्न आएबाट पतन तनजहरूले उि रकम वििरण नगरेको प्रष्ट भएको छ। 

 त्यसैगरी तछन्नमस्िा गा.वि.स.लाई आ.ि.२०६९।७० मा जेष्ठ नागररक िथा एकल 
मवहलाहरूलाई सामाख्जक सरुक्षा भत्ता वििरण गनयका लातग ख्ज.वि.स.को कायायलय सप्तरीबाट 
प्रथम वकस्िा बापि तमति  रु.८,९०,०००।- तनकासा भएकोमा ित्कालीन सख्चि मो. िावहर 
हसैुन, िररदार (प्रा.स.) भरिप्रसाद गपु्ता, मखु्िया विद्यानन्द झा, इख्न्सतमनेटर (भेटेनरी) ददपेन्रप्रसाद 
मण्डल, सामाख्जक पररचालक ददपककुमार यादि र कायायलय सहयोगी मनोज झाले सो रकम 
सम्बख्न्धि जेष्ठ नागररक िथा एकल मवहलाहरूलाई वििरण गनुयपनेमा तनजहरू एकआपसमा तमली 
उि रकम बैंकबाट भिुानी तलई उि रकममध्ये ३४ जना व्यख्िहरूको मतृ्य ुभइसकेको भनी 
रु.६८,०००।- बैंकमा वर्िाय जम्मा गरी बााँकी रु.८,२२,०००।- जेष्ठ नागररक िथा एकल 
मवहलाहरूलाई वििरण गरेको भने्न देिाउन ४४१ जनाको नाम भरपाईमा उल्लेि गरी तनजहरू 
मध्ये भरिप्रसाद गपु्ता लेख्न,े वििरकमा ददपककुमार यादिले दस्ििि गने, विद्यानन्द झा औठंाछाप 
लगाउन,े ददपेन्रप्रसाद मण्डल र मनोज झाले उि काययमा सहयोग गरी कुरा तमलाउन ेिथा सख्चि 
मो. िावहर हसैुनले नक्कली भरपाई प्रमाख्णि गने कायय गरी गराई एकआपसमा तमली नगद बााँडी 
िाएको िथ्य केन्रीय प्रहरी वितध विज्ञान प्रयोगनालाको परीक्षण प्रतििेदन, बखु्झएका जेष्ठ नागररक 
िथा एकल मवहला एिं बखु्झएका अन्य नागररकहरूको िटना वििरण कागज िथा आ.ि. 
२०६८।६९ र २०६९।७० को लेिा परीक्षण प्रतििेदनहरू समेिका प्रमाण कागजले पवुष्ट 
गरेको देख्िन्छ। 

 त्यसैगरी तछन्नमस्िा गा.वि.स.को िडा नं. ५ र ६ का जनिाहरूका लातग विद्यिुीकरण काययक्रम 
अन्िगयि महिुा भने्न स्थानमा विद्यिु ट्रान्सर्मयर राख्न ेगाउाँ पररषद्को योजनामा उल्लेि गराई सो 
काययको लातग मो.िावहर हसैुनले प्रावितधकबाट रु.५,९१,३०२।१६ को लगि इख्स्टमेट गराई 
विद्यिु ट्रान्सर्मयर िररद नगरी िररद गरेको भनी जडान गरेको भने्न देिाई कायय मूल्यांकन नै 
नगराई विद्यिु ट्रान्सर्मयर िररदमा रु.५,७२,८५०।- भिुानी िचय देिाई तबल भरपाई शे्रस्िा 
तमलाई सो रकम िाइमासेको र सो काययमा अमन श्रीटे्रडसय एण्ड सप्लायसय सप्तरीका प्रो. 
िृजनारायण यादि समेिको संलग्निा रहेको कुरा तनजले विद्यिु ट्रान्सर्मयर उपलब्ध नगराई उि 
रकममध्ये रु.३,३५,६१०।- को तबल भरपाई ददई नगद तलने ददने कायय गरी आरू्लाई र्ाइदा 
हनुे र मो.िावहर हसैुनलाई गैरकाननुी लाभ परु् याउन े कायय गरी भ्रष्टाचार गरेको िथ्य तनजले 
ददएको तमति २०६९।३।८ को र.नं. ०२८ को तबल भरपाई िथा महिुा भने्न स्थानमा जडान 
भएको ५० के.भी.ए.को विद्यिु ट्रान्सर्रमर नेपाल विद्यिु प्रातधकरण राजविराज वििरण केन्रबाट 
तमति २०६९।५।२७ मा S.N. 96.50. 11-1390 को NEEK  कम्पनीको जडान भई सो विद्यिु 
ट्रान्सर्रमर नेपाल विद्यिु प्रातधकरणको स्िातमत्ितभत्रको हो भने्न उि वििरण केन्रको तमति 
२०७१।३।१९ र तमति २०७१।६।१३ को पत्रसाथ संलग्न कागजािबाट समेि प्रष्ट हनु 
आएकोले तनज िृजनारायण यादिले विद्यिु ट्रान्सर्मयर उपलब्ध आपूतिय नगरी रु.२,८६,६००।- 
थप गरी रु.५,७२,८५०।- भिुानी तलई मो.िावहर हसैुनसाँग तमलेमिो गरी आरू्लाई र्ाइदा हनु े
र टे्रडसयको अनमुति (लाइसेन्स) को निय उल्लंिन हनुे गरी तनषेतधि व्यिसाय गरी नगद भिुानी 
तलई सरकारी रकम िाइमासी गरेको िथ्य स्पष्ट हनु आउाँछ। 
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 यसथय मातथ उल्लेख्िि आधार प्रमाणहरूबाट तछन्नमस्िा गा.वि.स.का ित्कालीन सख्चि मो. िावहर 
हसैुनले दतलि बालबातलकाको संरक्षण भत्ता, सामाख्जक सरुक्षा भत्ता र विद्यिु ट्रान्सर्मयर िररद 
जडान बापिको रकम बदतनयि गरी तनकाली िाइमासी हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेकोले तनजलाई तबगो रु.१५,९९,६५०।- 
कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) िथा दर्ा 
३(१)को िण्ड (च)बमोख्जम सजाय गरी पाउन, मखु्िया विद्यानन्द झाले दतलि बालबातलकाको 
संरक्षण भत्ता र सामाख्जक सरुक्षा भत्ता बापिको रकम समेि तनकाली भरपाई समेि नक्कली बनाई 
दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेकोले तनजले िाइमासेको तबगो रु.९,३२,०००।- कायम 
गरी तनजलाई सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) िथा दर्ा 
३(१) को िण्ड (ङ) बमोख्जम सजाय गरी पाउन, इख्न्सतमनेटर ददपेन्रप्रसाद मण्डलले दतलि 
बालबातलकाको संरक्षण भत्ता बापिको रकम वििरण नगरी िाइमासी दर्ा १७ द्वारा पररभावषि 
कसरु गरेकोले तनजको हकमा तबगो रु.५७,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम 
तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) िथा दर्ा ३(१) को िण्ड (ग) बमोख्जम सजाय हनु, 

िररदार भरिप्रसाद गपु्ता, सामाख्जक पररचालक ददपककुमार यादि र कायायलय सहयोगी मनोज 
झाको हकमा सरुक्षा भत्ता बापिको रु.८,२२,०००।- जातनजानी बदतनयि गरी भरपाई समेि 
नक्कली बनाई आपसमा तमतलबााँडी िाइमासी हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार गरी दर्ा १७ द्वारा 
पररभावषि कसरु गरेकोले तनजहरूले िाइमासेको सामाख्जक सरुक्षा भत्ता बापिको तबगो 
रु.८,२२,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा 
३(१) िथा दर्ा ३(१)को िण्ड (ङ) बमोख्जम सजाय हनु र अमन श्री टे्रडसय एण्ड सप्लायसय 
र्सेठ सप्तरीका प्रो. िृजनारायण यादिले विद्यिु ट्रान्सर्मयर उपलब्ध नगराई सप्लाई गरेको भनी 
देिाई रु.३,३५,६१०।- को तबल उपलब्ध गराई रु.२,८६,२५०।- नगद भिुानी तलई 
िाइमासी टे्रडसयको अनमुति (लाइसेन्स) को निय उल्लंिन हनु े गरी तनषेतधि व्यिसाय गरी  
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(४) द्वारा पररभावषि कसरु गरेकोले तनजलाई तबगो 
रु.२,८६,२५०।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ८(४) बमोख्जम सजाय गरी पाउन समेि 
मागदाबी तलई आयोगको २०७१।८।१८ को तनणययानसुार तमति २०७१।८।२३ मा विनषे 
अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  

(१९) रौिहट ख्जल्ला अन्िगयि गम्हररया पसाय गाविसको अनदुान रकमबाट श्री जनिा प्राथतमक 
विद्यालयमा नौचालय तनमायण गनय उपभोिा सतमतिबाट काम गने भनी रकम लगी तनमायण कायय 
केही नगरी नक्कली तबल भरपाई िडा गरी रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
नौचालय तनमायण गनय भनी रकम तलई काम नगरी तमलोमिो गरेर रकम भिुानी माग गरी तलन े
उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष मोहम्मद आलम, नभएको काम भएको भनी नापी वकिाब ियार गने 
सब इख्न्जतनयर सञ्जय पाण्डे, तमलोमिो गरी नभएको काम भएको भनी र्जी नापी वकिाब िथा 
मूल्याङ्कन प्रतििेदन ियार गने ित्कालीन इख्न्जतनयर विनोद ठाकुर, इख्न्जतनयर िनश्याम प्रसाद 
चौधरी, हुाँदै नभएको काम भएको भनी ियार गरेको नापी वकिाब सदर गने ख्जल्ला प्रावितधक 
कायायलय रौिहटका ित्कालीन कायायलयप्र मिु ख्जिेन्रकुमार कणय, र्जी नापी वकिाब िथा 
मूल्याङ्कन प्रतििेदन सदर गने गाविस सख्चि सोनलेाल साह, र्जी नापी वकिाब िथा मूल्याङ्कन 
प्रतििेदनको आधारमा पेश्की र्र्छ्यौट गरी रकम भिुानी ददने ित्कालीन गाविस सख्चि मोहन 
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प्रसाद केनरी समेिले तमलोमिो गरी बदतनयिपूियक नभएको काम भएको भनी गलि प्रतििेदन 
ियार गरी र्र्छ्यौट गरेको पेश्की रु.१,८०,०००।- र कायय सम्पन्न गरेको भनी तलए/ददएको 
भिुानी रु.२,०५,३१७।– समेि गरी कुल रु.३,८५,३१७।- भिुानी तलई/ददई सरकारी रकम 
हातन नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको 
देख्िएको हुाँदा तनजहरूलाई रु.३,८५,३१७।- तबगो कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम 
तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) र ३(१)ि बमोख्जम जररिाना र कैद सजाय गरी पाउने 
मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार तमति २०७१।९।२ मा विनेष 
अदालि काठमाडौंमा अरोपपत्र दायर गररएको। 

(२०) बाजरुा ख्जल्ला साप्पाटा गा.वि.स. ६ मा मवहला सहकारी भिन तनमायणको लातग तनकासा भएको 
रकम उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष बाजी तब.क. र सख्चि िगुरुी न्यौपाने समेिले वहनातमना गरेको 
भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा मवहला समूह भिन तनमायणका लातग मवहला िथा बालबातलका 
कायायलय बाजरुा र उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष बाजी तब.क. भने्न बाजपरुी तब.क. बीच उपभोिा 
समूहबाट रु.२,८०,५२९।९९ र कायायलयको िर्य बाट रु.१२,००,०००।- व्यहोने गरी तमति 
२०६८।१।२ मा सम्झौिा भएकोमा तमति २०६८।३।३० सम्ममा उपभोिा सतमतिको 
िािामा रु.११,४०,०००।- भिुानी गरेको देख्िन्छ। उि भिनको लगि इख्स्टमेट अनसुार 
कामै नगरी रु.६,०८,६६७।६७ बढी भिुानी तलएको र समग्रमा पूरै भिन काम नलाग्न े
अिस्थामा रहेको भनी इख्न्जतनयर जंगबहादरु थापा समेिले स्थलगि तनरीक्षण गरी पेन गरेको 
प्रतििेदनबाट देख्िन्छ। 

 उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष बाजपरुी तब.क.ले अनसुन्धान अतधकृि समक्ष बयान गदाय प्रावितधक 
यज्ञप्रसाद ढुङ्गानाले प्रावितधक िचय लाग्छ भनी प्रथम वकस्िाबाट रु.१,००,०००।- मागी तलएको 
र दोस्रो वकस्िाबाट दीपकबहादरु रोकायाले भिन तनमायणमा सहयोग गछुय भनी रु.६०,०००।- 
मागी तलएको दोस्रो वकस्िाबाटै मवहला िथा बालबातलका कायायलय बाजरुाका कायायलय प्रमिु 
गीिा महिले कायायलय सहयोगी नैना जोनी मार्य ि माग्न लगाई रु.४०,०००।- मागी तलएको 
िेस्रो वकस्िाबाट प्रमेलाल जैसिालले कतमसन चावहन्छ भनी रु.६०,०००।- मागी तलएको िथा 
भिन तनमायणमा आएको पैसा हावकम लगायि प्रावितधक कमयचारीलाई भाग बण्डा गनुयपरेकोले 
भिन तनमायणको कायय पूरा नभएको भनी आफ्नो बयानमा िलुाई ददएबाट भिन तनमायणको लातग 
आएको रकम वहनातमना गरी भ्रष्टाचार गरेको पवुष्ट हनु आयो। 

 यसरी मवहला िथा बालबातलका कायायलय बाजरुाका कायायलय प्रमिु गीिा महिले भिन 
तनमायणको कायय सम्पन्न नहुाँदै उपभोिा सतमतिसाँग तमलेमिो गरी झठुा कायय सम्पन्न प्रतििेदन एिं 
तबल भरपाई ियार गरी रु.११,४०,०००।- भिुानी ददन ेकायय गरेको िथा कायायलय सहयोगी 
मार्य ि रु.४०,०००।- तलई तनजले बदतनयिपूियक नपेाल सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याई 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको हुाँदा तनजलाई तबगो 
रु.११,४०,०००।- कायम गरी सोही दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) 
िथा ३(१)(च)बमोख्जम सजाय गरी पाउन, िथा 

 उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष बाजपरुी तब.क. र सोही सतमतिका कोषाध्यक्ष ििुरुी भने्न िगुरुी 
न्यौपानलेे तनधायररि योजना सम्पन्न कबतुलयि िा सम्झौिा सियहरू पालना नगरी भिन तनमायणका 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

लातग भिुानी तलएको रु.११,४०,०००।- वहनातमना गरी काननुद्वारा तनषेतधि कायय गरेकोले 
तनजहरू उपर भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(४) को कसरुमा तबगो 
रु.११,४०,०००।- कायम गरी ऐ. दर्ा ८(४) को सजायको मागदाबी तलई, ित्कालीन सहायक 
इख्न्जतनयर दीपक रोकाया, सि. ई. प्रमेलाल जैसिालले रु.६०/६० हजार कतमसन मागी िाएको 
िथा सि-इख्न्जतनयर यज्ञप्रसाद ढुङ्गानाले प्रावितधक िचय लाग्छ भनी रु.१,००,०००।- तलएको 
देख्िंदा दीपक रोकाया, प्रमेलाल जैसिालको हकमा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३ 
द्वारा पररभावषि कसरु अपराधमा तबगो रु.६०/६० हजार कायम गरी सोही दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ग) मा व्यिख्स्थि सजायको मागदाबी तलई र यज्ञप्रसाद ढुङ्गानाको हकमा तबगो 
रु.१,००,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३ द्वारा पररभावषि 
कसरुमा सोही ऐनको दर्ा ३(१), ३(१)(ग) बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति 
२०७१।७।३० को तनणययानसुार तमति २०७१।९।४ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको।  

(२१) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय डोटी अन्िगयि संचातलि िांगल गा.वि.स.को सनुा लेकदेख्ि 
मेहली िण्डको ४.5 वक.तम सडक तनमायणको लातग RCIW बाट ३ हजार २० ख्क्िन्टल चामल 
दाल र नगद रु.११,२९,९०५।- गएकोमा उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष भजनतसंह मल्ल 
समेिका व्यख्िहरूले अतनयतमििा गरेको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष 
भजनतसंह मल्ल, कोषाध्यक्ष चन्रकला ििी र सख्चि नेत्रबहादरु जेठारा समेिको तमलेमिोमा 
सडक तनमायणको लातग आएको िाद्यान्न ढुिानीको नाममा तबक्री वििरण गरी ल.ई.सम्झौिा 
बमोख्जमको कायय पूरा नगरी अतनयतमििा एिं सडक तनमायणका लातग आएको िाद्यान्न वहनातमना 
गरेको देख्ियो। 

 लगि इख्स्टमेट िथा सम्झौिा अनसुार ४.५ वक.तम. लम्बाइ बाटो िनु्नपनेमा स्थलगि तनरीक्षण र 
नापजााँच गरी हेदाय ४५०८.१४ ि.तम. िटी कायय भएको िर लगि इख्स्टमेट बमोख्जमकै पूराबाट 
िनेको भनी पूरै रकम र िाध्यान्न िचय देिाई जम्मा रु.८,४८,८५३।७१ बराबरको कायय पूरा 
नगरी उि रकम ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय डोटीका प्रावितधक सि-इख्न्जतनयरहरू अंगद 
थापा, रिीन्रबहादरु तसंह र रामचन्र भण्डारी िथा उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष भजनतसंह मल्ल, 
कोषाध्यक्ष चन्रकला ििी िथा सख्चि नेत्रबहादरु जेठाराले वहनातमना गरेको हुाँदा अंगद थापा, 
रिीन्रबहादरु तसंह र रामचन्र भण्डारीले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्बारा 
पररभावषि कसरु गरेको हुाँदा तनजहरूले वहनातमना गरेको रु.८,४८,८५३।७१ तबगो कायम गरी 
सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) र ३(१)(ङ) द्बारा व्यिख्स्थि 
सजायको मागदाबी तलई एिं भजनतसंह मल्ल, चन्रकला ििी िथा नेत्रबहादरु जेठाराले दर्ा 
८(४) द्बारा पररभावषि कसरु गरेको हुाँदा तनजहरूलाई रु.८,४८,८५३।७१ तबगो कायम गरी 
सोही दर्ा ८(४) बमोख्जम सजाय हनु मागदाबी तलइएको।  

 यसैगरी  ख्नि साकीले उपभोिा सतमतिका अध्यक्षबाट ररसिि मागी वहनातमना गरेको रकम 
उजरुी परेपतछ मात्र ख्जल्ला प्रनासन कायायलय डोटीका िररदार िेजबहादरु िड्कालाई बझुाएकोले 
तनजको उि कायय भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को ३(२) द्वारा पररभावषि कसरु देख्िंदा 
तनजलाई रु.७०,०००।- तबगो कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ३(१) िथा ३(१)(ग) बमोख्जम 
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सजायको मागदाबी तलई, िथा िररदार िेजबहादरु िड्काले ख्नि साकीबाट रु.७०,०००।- र 
निराज जोनीसाँग रु.४५,०००।- गरी जम्मा रु.१,१५,०००।- तलई तमति २०७०।६।७ मा 
मात्र ख्जल्ला प्रनासन कायायलय डोटीको िािामा रु.१,००,०००।- जम्मा गरेकोले तनजले 
ररसिि तलएको रकम कसरुबाट बच्ने उद्देश्यले मात्र िािामा जम्मा गरेको हुाँदा तनजको उि 
कायय भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजले 
िाई मासेको रु.१,१५,०००।- तबगो कायम गरी सोही दर्ा ३(१) िथा ३(१)(ि) बमोख्जमको 
सजाय मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।७।३० को तनणययानसुार तमति २०७१।९।९ 
मा विनेष अदालि काठमाडौंमा अरोपपत्र दायर गररएको।  

 (२२) बारा ख्जल्लाख्स्थि श्री नेपाल उच्च माध्यतमक विद्यालय, अमलेिगंजका प्रधानाध्यापक वकनोरी राम 

  समेिले रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालयका प्राचायय वकनोरी राम 
 र ख्नक्षक राम नाहले ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय बाराले छात्रिृख्त्त वििरणको लातग आ.ि. 
 २०६७।६८ देख्ि २०६९।७० सम्ममा उपलब्ध गराएको रु.६,९०,९००।- मध्ये 
 रु.५,३७,९००।- मात्र छात्रिृख्त्त वििरण गरी बााँकी रु.१,५३,०००।- वहनातमना गरेको  
 देख्ियो। यसै गरी आ.ि. २०६७।६८ मा विद्यालयको भौतिक संरचना तनमायण गने प्रयोजनको 
 लातग तनकासा भएको रु.६,००,०००।- मध्ये रु.४,१८,७५८।- मात्र िचय गरी 
 रु.१,८१,२४२।- वहनातमना गरेको देख्ियो। आ.ि. २०६८।६९ मा ख्जल्ला विकास सतमतिको 
 कायायलय बाराले अनदुान स्िरूप उपलब्ध गराएको रु.२,५०,०००।- र सोही आ.ि.मा 
 अमलेिगंज गाउाँ विकास सतमतिको कायायलयले र्तनयचर िथा पूिायधार तनमायणका लातग उपलब्ध 
 गराएको रु.३,००,०००।- िोवकएको काययमा िचय नगरी वहनातमना गरेको देख्िन्छ। यसरी 
 तनजहरूले विद्यालयलाई प्राप्त रकम मध्ये रु.८,८४,२४२।- वहनातमना गरी हातन परु् याई भ्रष्टाचार 
 तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िएकाले तनजहरूलाई तबगो 
 रु.८,८४,२४२।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी सोही 
 ऐनको दर्ा ३(१) र दर्ा ३(१) को िण्ड (ङ) बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई तमति 
 २०७१।९।१३ को तनणययानसुार तमति २०७१।९।२७ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा 
 आरोपपत्र दायर गररएको। 

 (२३) पनपुति क्षते्र विकास कोषको स्िातमत्िमा रहेको काठमाडौं ख्जल्ला गोठाटार गा.वि.स. िडा नं. ३ 

(क) को वक.नं. ५९ र ८४ िथा ऐ. ऐ. िडा नं. ४ (क) को वक.नं. ८० गरी जम्मा ५३४ रोपनी 
िनक्षेत्र रहेको जग्गाहरूको भ-ूउपयोतगिा िथा विकास गरी आराध्यदेि श्री पनपुतिनाथको आदनय, 
गररमा एिं महत्ि अनरुूप श्री पनपुतिनाथको श्रीसम्पख्त्त िथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्भार, संरक्षण 
िथा सम्बद्धयन गने िथा सनािन वहन्दूहरूको श्रद्धा र आस्थाको केन्रविन्द ु िथा पवित्र 
िीथयस्थललाई यथोख्चि  रूपमा योजनाबद्ध रूपले अन्िराविय िीथयस्थलको  रूपमा विकास गने 
योजना अनरुूप सामदुावयक भिन, गौनाला, िृद्धाश्रम, अस्पिाल, अन्िरायख्ष् ट्रय धातमयक केन्र 
लगायिका काययक्रमहरू लागू गने िथा सो क्रममा उल्लेख्िि जग्गाहरूबाट तनस्केको बालिुा 
समेि कोषको अतधकिम वहिमा हनु े गरी तबक्री वििरण गरी कोषको आय आम्दानी समेि 
बढाउने सम्बन्धमा विज्ञहरूबाट सम्भाव्यिा अध्ययन गराई प्रतििेदन समेि प्राप् ि भएको अिस्थामा 
कोषको उल्लेख्िि दीियकालीन महत्ि र नीतिगि काययक्रमहरूलाई लागू नै नगरी व्यख्िगि लाभ 
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तलन ेबख्द् नयिले पनपुति क्षते्र विकास कोष िथा ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, काठमाडौंका 
ित्कालीन पदातधकारीहरू र बालिुा ठेकेदार बच्चरुाम दहालबीच तमलोमिो भई सतुनयोख्जि रूपले 
विज्ञहरूको प्रतििेदनबाट िलु्न आएको “उल्लेख्िि जग्गामा ठूलो बालिुाको भण्डार रहेको” भन् न े
सूचना तनज बच्चरुाम दहाललाई चहुािट गरी कोषको गरुुयोजनालाई नै प्रभाविि पाने गरी अबैध 
िानी सञ् चालन िथा स्थानीय पयायिरण नै नष्ट हनुे गरी िन कटान समेि गरेको भनी स्थानीय 
बातसन्दाहरूले यस आयोगमा ददएको तनिेदन उपर अनसुन्धान हुाँदा पनपुतिनाथको श्रीसम्पख्त्त िथा 
प्राकृतिक सम्पदा नष्ट गरी जथाभािी बालिुा उत्िनन ् गरी पनपुति क्षते्र विकास कोषका 
ित्कालीन सदस्य सख्चिद्वय तनमयल कुइाँकेल र सनुील नाहटा, कोषका उपतनदेनक राजकुुमार 
रेग्मी, ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, काठमाडौंका ित्कालीन स्थानीय विकास अतधकारीहरू 
महेन्रलाल शे्रष्ठ, गोपालप्रसाद पराजलुी, प्रमेराज जोनी, ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, 

काठमाडौंका योजना अनगुमन िथा प्रनासकीय अतधकृि भीष्मकुमार मल्ल िथा िानी 
उत्िननक्िायद्वय बच्चरुाम दहाल र तमठ्ठाराम दहालले गैरकाननुी लाभ तलई बदतनयिपूणय ििरले 
राज्य कोष िथा पनपुति क्षेत्र विकास कोषलाई रु.४६,५६,८७,१५८।४६ हातन नोक्सानी 
परु् याएको देख्िाँदा तनम्न बमोख्जमको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।१०।८ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।१०।९ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर र पद कसरु मागदािी 

१ तनमयल कुइाँकेल, ित्कालीन 
सदस्य सख्चि, पनपुति क्षेत्र 
विकास कोष 

भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा १७ 
को कसरु 

तबगो रु.१,६८,२९,१९४।३० कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (झ) बमोख्जम सजाय हनु । 

२ सनुील नाहटा, ित्कालीन 
सदस्य सख्चि, पनपुति क्षेत्र 
विकास कोष 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१,९२,७८,१३८।४७ कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (झ) बमोख्जम सजाय हनु । 

३ महेन्रलाल शे्रष्ठ, ित्कालीन 
स्था.वि.अ., ख्ज.वि.स.को 
कायायलय, काठमाडौं  

ऐ.ऐ. तबगो रु.१,२०,०४,३९९।३० कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (झ) बमोख्जम सजाय हनु । 

४ गोपालप्रसाद पराजलुी, 
ित्कालीन स्था.वि. अ., 
ख्ज.वि.स.को कायायलय, 

काठमाडौं 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१,७२,७६,६०८।- कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (झ) बमोख्जम सजाय हनु । 

५ राजकुुमार रेग्मी, 
उपतनदेनक, पनपुति क्षेत्र 
विकास कोष 

ऐ.ऐ. तबगो रु.रु.१४,२६,०००।- कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (च) बमोख्जम सजाय हनु । 

६ प्रमेराज जोनी, ित्कालीन 
स्था.वि. अ., ख्ज.वि.स.को 
कायायलय, काठमाडौं 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१४,२६,०००।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) र 
३(१) (च) बमोख्जम सजाय हनु  

७ भीष्म कुमार मल्ल, योजना 
अनगुमन िथा प्रनासकीय 
अतधकृि, ख्ज.वि.स.को 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१४,२६,०००।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) र 
३(१) (च) बमोख्जम सजाय हनु  
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कायायलय, काठमाडौं 

८ तमठ्ठाराम दहाल, िानी 
उत्िननक्िाय 

भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा ८ को 
उपदर्ा (४) को कसरु  

तबगो रु.३,०३,४०,०००।- कायम गरी  दर्ा 
८(४) बमोख्जम सजाय हनु  

९ बच्चरुाम दहाल, िानी 
उत्िननक्िाय 

ऐ.ऐ. तबगो रु.रु.दर्ा ८(४) बमोख्जम सजाय हनु 
३८,३८,३७,८३४।४९ कायम गरी   

(२४) महोत्तरी ख्जल्ला गौनाला नमनुा गाविसका ित्कालीन गा.वि.स. सख्चि रामआख्नष राय यादिले 
हाट बजार ठेक्कामा ददंदा बक्यौिा राजस्ि रकम तमन्हा गरी आतथयक अतनयतमििा गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आ.ि. २०६१।६२ मा उि गाउाँ विकास सतमति ख्स्थि हाटबजार 
ठेक्का लगाउाँदा ठेकेदार िाररस नदार्ले रु.१८,३०,०००।- मा सकार गरी रु.१३,०२,३९०।- 
बझुाएको,  आ.ि. २०६२।६३ मा ठेकेदार नम्भकुुमार राय यादिले रु.१८,३२,५००।- मा 
सकार गरी रु.१४,५५,८७५।- बझुाएको, आ.ि.२०६३।६४ मा ठेकेदार संख्जिकुमार रायले 
रु.२५,०६,०००।- मा ठेक्का सकार गरी रु.१२,३५,३३४।- मात्र बझुाएको देख्िन्छ। उि 
बक्यौिा रकम दाख्िला गनय ठेकेदारहरूलाई अनरुोध गदाय नबझुाएको हुाँदा ित्कालीन सख्चि 
गंगाराम यादिले २०६५ साल चैत्र मवहनामा महोत्तरी ख्जल्ला अदालिमा बक्यौिा रकम ददलाई 
पाउाँ भनी तभन्दातभन्दै वर्राद पत्र दायर भै मदु्दा अदालिमा विचाराधीन रहेको देख्िन्छ। उि 
गाउाँ विकास सतमतिको सख्चि पदमा राम आख्नषराय यादि तमति २०६७।२।५ मा सरुिा भै 
आएको र पदमा बहाल गरेपतछ तमति २०६७।२।२८ मा राजनैतिक दलका प्रतितनतध र 
भरभलादमीको उपख्स्थतिमा बसेको बैठक भन्दै उल्लेख्िि ठेकेदारहरूले बझुाउन बााँकी रहेको 
बक्यौिा रकम तमन्हा गदै ख्जल्ला अदालिमा चतलरहेको मदु्दा समेि उठाउन े अतधकार समेि 
प्रत्योजन गररएको भनी सोही तनणययको आधारमा बक्यौिा रकम तमन्हा गरी अदालिमा दायर मदु्दा 
तमति २०६७।३।२० मा तमलापत्र समेि गरेको देख्ियो। 

  उि गाउाँ विकास सतमतिको कायायलयको तमति २०७०।९।२६ को पत्रबाट उि बक्यौिा 
रकम तमन्हा ददन राजस्ि परामनय सतमतिको राय तनणयय नभएको भन्दै उि रकम तमन्हा ददन 
नतमल्न ेभनी लेिी आएको समेि देख्िंदा गाउाँ विकास सतमतिका सख्चि रामआख्नष राय यादि, 

ठेकेदार िाररस नदार्, नम्भकुुमार राय यादि िथा संख्जिकुमार रायको तमलेमिोमा बदतनयि साथ 
आरू्हरूलाई र्ाइदा परु् याई गाउाँ विकास सतमतिलाई रु.२१,७४,९०१।- हातन नोक्सानी 
परु् याएको देख्िन्छ। उि काययमा संलग्न रामआख्नष राय यादिले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ 
को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजको हकमा तबगो रु.२१,७४,९०१।- 
कायम गरी दर्ा १७ र दर्ा ३(१) िथा ३(१)(च)बमोख्जम सजाय गरी पाउन िथा िाररस 
नदार्, नम्भकुुमार राय यादि र संख्जि कुमार रायले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा 
८(४) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजहरू मध्ये िाररस नदार्को हकमा तबगो 
रु.५,२७,६१०।-, नम्भकुुमार राय यादिको हकमा रु.३,७६,६२५।- र संख्जिकुमार रायको 
हकमा तबगो रु.१२,७०,६६६।- कायम गरी सोही दर्ा ८(१) िथा ८(४) बमोख्जम सजाय 
गरी पाउन मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।१०।११ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।१०।२७ मा  विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  
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(२५) बााँके ख्जल्लामा पने हलुाकी राजमागयको राप्ती नदीको पलुमा बेलीतब्रज बनाउाँदा अतनयतमििा 
भएको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा हलुाकी राजमागय आयोजना, योजना कायायलय नेपालगन्जबाट 
राप्ती नदीको पूियिर्य  तनमायण गररएको Bailey Bridge तनमायणको लातग बोलपत्र मार्य ि ठेक्का ददंदा 
बढी अंक किोल गरेको बोलपत्र दािाको बोलपत्र स्िीकृि गरेको नदेख्िएको। राप्ती नदीको 
पलुको पूियिर्य  हलुाकी राजमागयमा तनमायण गररएको Bailey Bridge कुनै नदीमा तनमायण नभई राप्ती 
नदीमा बाढी आई Over Flow हुाँदा मात्र पानी बग्न ेस्थानमा तनमायण गरेको देख्िन्छ। 

 उि हलुाकी राजमागय आयोजना अन्िगयि बेलीतब्रज तनमायण काययमा Emergency िथा Temporary 

Nature को कायय भएको भनी हिारमा तनमायण गनय िोख्जएको,  Existing Ground Level बाट सामान्य 
२ तमटर िलसम्ममात्र Abutment बनाइएको, Foundation Depth को Design गदाय Soil Parameters को 
अध्ययन नगररएको, River Training Work नगररएको, Bailey Bridge को Site को Soil Test िथा Scour 

Depth को Calculation नभएको भने्न प्रावितधकको प्रावितधक प्रतििेदन िथा आरोवपि व्यख्िहरूले 
आयोग समक्ष गरेको बयानबाट देख्िन्छ।आयोगबाट िवटइगएका प्रावितधकले ददनभुएको 
प्रतििेदनबाट समेि Gabion Box ले Abutment मजबिु नभएको, Gabion Box को सट्टा Stone Masonry 

प्रयोग गनुयपनेमा सो गरेको नदेख्िएको र Bailey Bridge बनाउन प्रावितधक ज्ञान, तसप र अनभुिको 
कमीकमजोरी भएको देख्िन्छ भनी प्रतििेदन प्रस्ििु गरेको देख्िन्छ। यसप्रकार हलुाकी राजमागय 
आयोजना, योजना कायायलय नेपालगन्जका ित्कालीन योजना प्रमिु मनोज शे्रष्ठ, इख्न्जतनयर 
िगेन्रबहादरु नाही, सि–इख्न्जतनयर सन्िोष भण्डारी र तनमायण व्यिसायी जयबहादरु ित्रीले पयायप्त 
प्रावितधक ियारी िथा गहृकायय तबना आफ्नो कामको प्रकृति अनसुार पालना गनुयपने कियव्य पालना 
नगरी हचिुाको भरमा बेलीतब्रज तनमायण गरेको देख्िंदा उि Bailey Bridge तमति २०७०।४।७ 
को राप्ती नदीको बाढीले भत्काएको देख्िन्छ।उि तनमायणको लातग वितभन्न तमतिमा तनमायण 
व्यिसायी नेपाल विल्डसयलाई रु.२५,६५,४९५।- भिुानी ददएको देख्िन्छ। यसरी उि तनमायण 
काययमा नेपाल सरकारको रु.२५,६५,४९५।- बराबरको सम्पख्त्तको हातन नोक्सानी भएको हुाँदा 
उि हातन नोक्सानीको काययमा संलग्न हलुाकी राजमागय आयोजना, योजना कायायलय नेपालगन्जका 
ित्कालीन योजना प्रमिु मनोज शे्रष्ठ, इख्न्जतनयर िगेन्रबहादरु नाही, सि-इख्न्जतनयर सन्िोष 
भण्डारीले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु 
आएकोले तनजहरूलाई तबगो रु.२५,६५,४९५।- कायम गरी दर्ा १७ बमोख्जम तबगो 
असलुउपर गरी दर्ा ३(१) िथा ३ (१) (छ)बमोख्जम सजाय हनु िथा तनमायण व्यिसायी 
जयबहादरु ित्रीले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ (४) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको 
देख्िाँदा तनजलाई तबगो रु.२५,६५,४९५।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ८(४) द्वारा व्यिख्स्थि 
सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।९।१३ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।११।११ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  

(२६) बददयया ख्जल्लाको ित्कालीन राजापरु गा.वि.स.ख्स्थि अमर सवहद दनरथ चन्द उच्च माध्यतमक 
विद्यालयमा आतथयक वहनातमना भएको भने्न समेिको अनसुन्धान हुाँदा २०६७ साल श्रािणदेख्ि 
२०७१ साल भार १९ गिेसम्मको अितधमा विद्यालयको नगद मौज्दािमा 
रु.२७,१५,५४८।९३  रहनपुनेमा कही ंकिै उि रकम जम्मा भएको िा िचय भएको तबल 
भरपाई लगायिको शे्रस्िा कागजाि समेि उपलब्ध नगराई बदतनयिसाथ आरू्हरूलाई र्ाइदा र 
विद्यालयलाई हातन नोक्सानी परु् याई लेिापाल नारायण प्रसाद ररमाल एिं प्रधानाध्यापक पियितसंह 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गरुुङले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िएकाले 
तनजहरूलाई तबगो रु.२७,१५,५४८।९३  सोही दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर हनु र 
दर्ा ३(१) िथा ३(१) (छ)बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।९।२८ 
को तनणययानसुार तमति २०७१।११।१५ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर 
गररएको।  

(२७) सिुन्सी कन्या तन.मा.वि. निलपरासीमा विना विज्ञापन, नक्कली अध्यापन अनमुतिपत्र पेन गरी 
राहि कोटामा ख्नक्षक तनयखु्ि गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालयको विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमति र ख्नक्षक अतभभािक संिको तमति २०६५।५।२० को संयिु बैठकको 
तनणयय अनसुार उि विद्यालयमा प्राप्त प्रा.वि.िहको राहि ख्नक्षक कोटामा सवििा काँ डेललाई 
तनयखु्ि गरेको पाइन्छ।सवििा काँ डेलले उि विद्यालयमा ख्नक्षकमा तनयखु्ि हुाँदा पेन गरेको 
नैख्क्षक प्रमाणपत्रहरूमा तमति २०६२।१०।२४ मा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पियिबाट प्राप्त 
गरेको प्रा.वि.िहको स्थायी अध्यापन अनमुतिपत्र समेि पेन भएको देख्िन्छ। ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय पियिको तमति २०७१।२।१ को पत्रबाट तनज सवििा काँ डेलको कुनै पतन िषयको 
स्थायी अध्यापन अनमुतिपत्र अतभलेिमा नभेवटएकोले तनजको अध्यापन अनमुति आतधकाररक 
नभएको भने्न व्यहोरा िलुाएको हुाँदा तनज सवििा काँ डेलले ख्नक्षक तनयखु्ि हनु पेन गरेको स्थायी 
अध्यापन अनमुतिपत्र नक्कली रहेको भने्न पवुष्ट हुाँदा सवििा काँ डेलले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन २०५९, 
को दर्ा १६ को उपदर्ा (१) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई सोही ऐनको दर्ा 
१६ को उपदर्ा (१) द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजाय हनु, िथा 

 ख्नक्षा तनयमािली, २०५९, को तनयम २२ङ ले समदुायद्वारा संचातलि विद्यालयमा कुनै 
सामदुावयक ख्नक्षकको पद ररि हनु आएमा विज्ञापनद्वारा पदपूतिय गनुयपने व्यिस्थापन रहेकोमा सो 
प्रवक्रया पूरा नगरी सिुन्सी कन्या तन.मा.वि.निलपरासीको विद्यालय व्यिस्थापन सतमति र ख्नक्षक 
अतभभािक संिको तमति २०६५।५।२० को संयिु बैठकले उि विद्यालयमा प्राप्त 
प्रा.वि.िहको राहि ख्नक्षक कोटामा सवििा काँ डेललाई तनयखु्ि गने भनी गरेको तनणयय अनसुार 
सोही विद्यालयका प्र.अ. मोतिलाल कोहारले सवििा काँ डेललाई ख्नक्षकमा तनयखु्ि गरी तमति 
२०६५ भारदेख्ि २०७१ साल र्ाल्गणुसम्म रु.८,७०,८३५।- भिुातन गरेको देख्िन्छ। यसरी 
काननुको प्रवक्रया पूरा नगरी ख्नक्षक तनयखु्िको तनणयय गने ित्कालीन विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष रुरनारायण चौधरी र ख्नक्षक अतभभािक संिका ित्कालीन अध्यक्ष डम्बरप्रसाद 
चौधरी िथा गैरकाननुी तनणययको आधारमा तनयखु्ि ददन ेप्र.अ. मोतिलाल कोहारले बदतनयिपूियक 
विद्यालयलाई हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि 
कसरु गरेको देख्िंदा सवििा काँ डेलले भिुानी पाएको रु.८,७०,८३५।- तबगो कायम गरी 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) िथा ३(१)(ङ) बमोख्जम सजाय हनु मागदाबी 
तलई आयोगको तमति २०७१।१०।११ को तनणययानसुार तमति २०७१।१२।३ मा विनेष 
अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(२८) महोत्तरी ख्जल्लाको िथनाहा गा.वि.स.का सख्चि श्यामसनु्दर तसंहले आ.ि. २०६५।६६ र 
२०६६।६७ मा गा.वि.स.लाई प्राप्त हनु आएको पुाँजीगि िचय समेि दरुुपयोग गरेको भने्न समेि 
व्यहोराको प्रतििेदनका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ित्कालीन बथनाहा गा.वि.स. सख्चि हाल 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

ख्जल्ला विकास सतमति महोत्तरीमा काययरि ना.स.ु श्यामसनु्दर तसंहले आरू् बथनाहा गा.वि.स.मा 
काययरि रही अन्यत्र सरुिा भै जााँदा सातबक कायायलयको आफ्नो ख्जम्मामा रहेको सम्पूणय नगदी 
ख्जन्सी  हालिालालाई बरबझुारथ नगरेको,  ख्जल्ला विकास सतमति महोत्तरीबाट प्राप्त भएको 
पुाँजीगि रकम िचय गदाय स्थानीय स्िायत्त नासन तनयमािली, २०५६ को तनयम ६७ र तनयम 
६९ अनसुार  पालना गनुयपने काननुी प्रवक्रया पालना नगरेको,  पुाँजीगि रकम िचय गदायको कायय 
िोवकए बमोख्जम सम्पन्न नगरेको िथा सम्पन्न गररएको भतनएको ख्ज.वि.स. महोत्तरीबाट प्राप्त कायय 
सम्पन्न प्रतििेदनका र्ोटोकपीमा तमति र प्रतििेदन प्रस्ििुकिायको नाम समेि उल्लेि भएको 
नपाइएको, स्थलगि तनरीक्षण हुाँदा आ.ि. २०६४।६५ मा  सम्पाददि कामलाई आ.ि. 
२०६५।६६ मा सम्पन्न भएको भनी देिाएको,  आफ्नो काययकालमा सम्पन्न भएको भनी भिुानी 
गरेको पुाँजीगि िचयको पवुष्ट हनु े तबल भरपाई शे्रस्िा आदद प्रमाण प्रस्ििु गरेको नदेख्िइय आ.ि. 
२०६५।६६ मा प्राप्त भएको रु.२०,३८,०१८।- मध्ये को रु.९,८०,८८४।- र आ.ि. 
२०६६।६७ को रु.२५,१२,२८०।- मध्ये रु.२४,६६,२८०।- समेि जम्मा 
रु.३४,४७,१६४।- बदतनयिपूियक वहनातमना गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ 
द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनज श्यामसनु्दर तसंहलाइय तबगो रु.३४४७१६४।- कायम 
गरी सोही दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) िथा ३(१)(छ)बमोख्जम सजाय 
गरी पाउन मागदाबी तलइय आयोगको तमति २०७१।११।२७ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।१२।९ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(२९) ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय बााँकेले दरबन्दी तमलानका नाममा व्यापक अतनयतमििा गरी िावषयक ५० 
लाि िोटाला भएको भने्न सम्बन्धमा ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी भिबहादरु ढकाल, उप 
सख्चि रामसरेुन यादि, नािा अतधकृि मनप्रसाद रेग्मीले जानाजान प्रचतलि ख्नक्षा ऐन, तनयम, 
उपरोि TOR िथा ख्नक्षा विभागको दरबन्दी तमलान तनदेख्नका विपरीि ख्जल्ला ख्नक्षा सतमति 
बााँकेद्वारा तमति २०६८।३।३० मा प्रदत्त कायायदेन विपरीि ख्जल्लाख्स्थि ख्नक्षक संि संगठनका 
प्रतितनतधहरूको दबाबमा तमति २०६८।८।२ को दरबन्दी तमलान काययदलको बैठकमा २०६८ 
साल श्रािणबाट अनदुान बन्द भई वप.तस.एर्. अनदुान थप नभएका र स्ििः अिकान प्राप्त 
वप.तस.एर्. ख्नक्षकहरूलाई विस्थावपि ख्नक्षक भन्दै राहि अनदुानबाट िलब भत्ता पाउने गरी 
तनयखु्ि िथा पदस्थापना गने तनणयय गरी गलि प्रवक्रयाबाट तनयखु्ि िथा पदस्थापना गरेको 
देख्िन्छ। तमति २०६८।८।१३ को ख्जल्ला ख्नक्षा सतमतिको बैठकमा दरबन्दी तमलान 
काययदलको बैठकको तमति २०६८।८।२ को तमतिसम्म उल्लेि गरेको िर उि एक प्रकृतिका 
ख्नक्षकबाट अकै प्रकृतिको ख्नक्षक (वप.तस.एर्.बाट राहि अनदुान) मा लैजाने सम्बन्धी 
काययदलको तसर्ाररस ख्जल्ला ख्नक्षा सतमतिको उि बैठकमा किै पतन उल्लेि एिं तनणयय गरेको 
देख्िंदैन िसथय दरबन्दी तमलान काययदलको ऐन, तनयममा व्यिस्था नै नभएको वितध एिं 
प्रवक्रयाबाट पदस्थापना गररएको देख्िनकुा साथै गलि प्रवक्रयाबाट तनयखु्ि िथा पदस्थापना गरी 
तनणयय कायायन्ियन भएका कारण राज्यकोषबाट तमति २०६८ साल मंतसरदेख्ि २०७१ साल 
कातियकसम्म १२ जना ख्नक्षकहरूलाई िलब भत्ता बापि भिुानी गरेको रु.६९,१४,०५१।८५ 
नेपाल सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याई तनजहरूले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ 
द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िएकाले तनजहरूलाई तबगो रु.६९,१४,०५१।८५  कायम गरी 
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३ (१) र ३ (१) (ज)बमोख्जम सजाय हनु, र 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

ख्जल्लाख्स्थि ख्नक्षक संि संगठनका प्रतितनतधहरू जो दरबन्दी तमलान काययदलका सदस्य पतन हनु ्
तनजहरूले ऐन तनयममा नभएको व्यिस्था कायायन्ियनका लातग आन्दोलन, विद्यालय बन्द 
लगायिका दबाब सजृना गरी सीतमि व्यख्िहरूलाई जातगरमा पनुस्थावपि गराउन प्रचतलि ख्नक्षा 
ऐन तनयममा व्यिस्था नभएको कायय गराउन दबाब सजृना गरेको देख्िएको हुाँदा तमति 
२०६८।८।२ को दरबन्दी तमलान काययदलको बैठकमा उपख्स्थि भई हस्िाक्षर समेि गरेको 
देख्िएकोले ख्नक्षकहरू सत्यनारायण पाठक, अजुयन पौड्याल, रुरबहादरु िली, एकदेि पन्थी, 
तसिाराम बमाय र भोलाप्रसाद तििारी समेिले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १८ द्वारा 
पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई सोही दर्ा १८ द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजायको 
मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।९।२८ को तनणययानसुार तमति २०७१।१२।११ मा 
विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(३०) नेपाल पययटन बोडयका का.म.ु काययकारी प्रमिु सभुाषकुमार तनरौलाले भ्रष्टाचार गरेको भनी 
आयोगमा प्राप्त हनु आएका वितभन्न उजरुीहरूका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आ.ि. २०६८।६९ 
देख्ि २०७०।७१ सम्मका शे्रस्िा िथा अन्य सम्बद्ध कागजािहरूको अध्ययन, विश्लषेणबाट 
काययक्रम नै नगरी तबल भरपाई संलग्न गरी भिुानी गरेको रु.७,३९,२९,५४२।-, सामान 
िररद नै नगरी तबल मात्र संलग्न गरी भिुानी गरेको रु.४,१६,२२,०३३।-, सिारी साधन 
भाडामा तलएको भनी तबल मात्र संलग्न गरी भिुानी गरेको रु.१,९६,४२,४१३।-, मददरा िररद 
गरेको तबल संलग्न गरेको रु.२४,७७,१०५।-, अन्िरायविय मेलाको नाममा रकम भिुानी गरेको 
रु.८,६४,२२५।-, व्यख्िगि काययमा िचय भएको तबल भरपाई पेन गरी भिुानी ददएको 
रु.४,६४,९४,८७९।-, भिुानी भौचर (वपभी) िथा सो भिुानीलाई पवुष्ट गने तबल िथा सम्बद्ध 
कागजाि दिैु नरािी िथा कुनैमा भिुानी भौचरसम्म रािी सो भौचरसाँग सम्बख्न्धि तबल िथा 
सम्बद्ध कागजाि नरािी बैंकबाट रकम तनकाली वहनातमना गरेको रु.१४,७०,६७,६३५।-, 
नक्कली हिाई वटकट पेन गरी रकम भिुानी गरेको रु.६१,३९,६१०।-, कायायलय सहायक िथा 
कमयचारीहरूको नाममा चेक काटी भिुानी तलएको रु.८०,५२,६४१।-, नेपाल पययटन बोडय 
आतथयक वितनयमािली, २०७० लाई संनोधन िथा स्िीकृि गरी बढी भिुानी गराई िथा बोडयमा 
भएको अतनयतमि िचय अनमुोदन गरी वहनातमना गरेको रु.११,२८,९५,०४७।- समेि गरी जम्मा 
रु.४५,९१,८५,१३०।- वहनातमना भई नेपाल पययटन बोडयलाई हातन नोक्सानी हनु गएको 
देख्ियो।  

 उल्लेख्िि रकम हानी नेक्सानी एिं वहनातमना गने काययमा संलग्न देख्िएका नेपाल पययटन बोडय 
काययकारी सतमतिका तनम्न पदातधकारी, का.म.ु काययकारी प्रमिु एिं बोडयका कमयचारीहरू लगायि 
अन्य व्यख्िका सम्बन्धमा तनम्नानसुारको कसरुमा तनम्नानसुारको तबगो कायम गरी तनम्नानसुार 
सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।१२।१८ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।१२।२० मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर र पद कसरु मागदािी 

१ प्रचण्डमान शे्रष्ठ पूिय 
काययकारी प्रमिु 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.२८,८०,१३०।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (छ) बमोख्जम सजाय र दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर र पद कसरु मागदािी 

२ सभुाष तनरौला भने्न सभुाष 
कुमार तनरौला, कायम 
मकुायम काययकारी प्रमिु 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ र १८ 
को कसरु 

तबगो रु.३३,७२,५५,०२९।– कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (छ) बमोख्जम सजाय, दर्ा 
२४ बमोख्जम थप सजाय समेि र दर्ा १८ 
बमोख्जम सजाय हनु । 

३ अतनल दास भने्न अतनल 
कुमार दास 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.१७,९४,९८,०४३।– कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (च) बमोख्जम सजाय हनु  

४ नन्दनी लाहे थापा भने्न 
नन्दनी लाहे, तनदेनक 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.३४,१६,६२२।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (छ) बमोख्जम सजाय हनु । 

५ आददत्य बराल, िररष्ठ 
तनदेनक 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.४१,७८,०९५।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (छ) बमोख्जम सजाय हनु । 

६ वहक्मि तसंह ऐर, तनदेनक भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.16,54,63,612।- कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (झ) बमोख्जम सजाय हनु 

७ काख्नराज भण्डारी, तनदेनक  भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.34,84,465।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (छ) बमोख्जम सजाय हनु । 

८ ध्रिु राई, प्रबन्धक भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.६,२७,३९९।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ङ) बमोख्जम सजाय हनु । 

९ तललाबहादरु बातनया, िररष्ठ 
प्रबन्धक 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.1,00,260।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय हनु । 

१० ददिाकर विक्रम राणा भने्न 
ददिाकर राणा, िररष्ठ 
प्रबन्धक 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.२,५५,०४६।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय हनु 

११ लक्ष्मण गौिम, प्रबन्धक भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.३,६८,१५६।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (ि) बमोख्जम सजाय हनु । 

१२-
१८ 

ित्कालीन अध्यक्ष  सनुील 
ख्ितमरे,  ित्कालीन सदस्य 
मेिबहादरु पाण्डे र  पम्र्ा 
देिी धमला (पौडेल),  सदस्य  
रतिनचन्रलाल समुन,  रेिि 
बहादरु थापा, ध्रिु नारायण 
शे्रष्ठ, र रु्रगले्जे नेपाय, नेपाल 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.११,२८,९५,०३६।– कायम गरी  
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा 
३(१) र ३(१) (झ) बमोख्जम सजाय हनु, र 
सनुील कुमार ख्ितमरे  र रिीनचन्रलाल 
समुनको हकमा सोही ऐनको दर्ा २४ 
बमोख्जम थप सजाय समेि हनु । 
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तस.नं. प्रतििादीको नाम थर र पद कसरु मागदािी 
पययटन बोडय काययकारी सतमति 

१९ रञ्जनकृष्ण िनाल, ित्कालीन 
आमख्न्त्रि सदस्य नेपाल 
पययटन बोडय काययकारी 
सतमति (ित्कालीन सहसख्चि  
पययटन मन्त्रालय) 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.६१,२८,२७७।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (छ) बमोख्जम सजाय हनु । 

२०-
२२ 

ित्कालीन सदस्य नरदचन्र 
पौडेल, टीकाराम सापकोटा र 
तडल्लीप्रसाद तसिाकोटी, 
नेपाल पययटन बोडय काययकारी 
सतमति 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ को कसरु 

तबगो रु.६१,२८,२७७।- कायम गरी  दर्ा 
१७ बमोख्जम तबगो असलु उपर, दर्ा ३(१) 
र ३(१) (छ) बमोख्जम सजाय हनु । 

२३ महेन्र िनाल, प्रबन्ध 
तनदेनक, िल्डय िाइड एतसयन 
ट्राभल्स एण्ड टुसय प्रा.तल. 

भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को 
दर्ा ८ (४) को 
कसरु 

तबगो रु.६१,३९,६१०।– कायम गरी  दर्ा 
८(४) बमोख्जम सजाय हनु । 

  

(३१) राविय आिास कम्पनी तलतमटेड योजना कायायलय निलपरासीको नाममा रहेको जग्गा कम्पनीका 
कमयचारीहरूले नक्कली जोिभोगकिाय िडा गरी बेची भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा उि कायायलयको नाममा रहेको ख्जल्ला निलपरासी, दाउने्नदेिी गा.वि.स. ९(ि) वक.नं. ११, 

१२, ५८ र ६७ का जग्गाहरूको सातबक वर्ल्डबकु हेदाय जोिाहाको महलमा जंगल पिी 
जतनएको र सातबक वर्ल्डबकुको कैवर्यि महलमा ित्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दिाय 
भएको र सरकारबाट ग्रामीण आिास कम्पनी तलतमटेड (ित्कालीन पनुिायस कम्पनी) मा 
हस्िान्िरण भएको देख्ियो। उजरुीमा १७ कठ्ठा जग्गा भतनए पतन कम्पनीको नाममा जग्गाधनी 
दिाय प्रमाणपजुाय भएको बदयिाट–तत्रिेणी पक्की सडकसाँग जोतडएका महत्िपूणय स्थानका िडेरी अिल 
वकतसमका उि वक.नं. ११, १२, ५८ र ६७ का जम्मा के्ष.र्. तबिा १-१६-० जग्गा तबक्री 
सम्बन्धमा कम्पनीको आतथयक वितनयमािली, २०५८ बमोख्जम टेण्डर प्रवक्रयाका लातग न्यूनिम 
मूल्य कायम गरी तनणययाथय सञ्चालक सतमतिमा पेन गनुयपनेमा उल्लेख्िि प्रािधानहरू पालना नगरी 
कम्पनीका ित्कालीन महाप्रबन्धक कृष्णदेि चौधरीले तमति २०६७।९।३० मा तनणयय गरी 
वक.न. ५८ र ६७ क्षेत्रर्ल क्रमनः ०-८-० र ०-११-० र ित्कालीन महाप्रबन्धक नरेन 
चौधरीले तमति २०६८।७।१ िथा तमति २०६८।५।२० मा तनणयय गरी क्रमनः वक.न. ११ 
के्ष.र्. ०-८-० र वक.न. १२ के्ष.र्. ०-९-० गरी चार वकत्ता जग्गा नक्कली जोिभोगकिाय िडा 
गरी व्यख्ि विनषेका नाममा तबक्री गरेको देख्िएको। नक्कली जोिभोगका आधारमा वक.न. ११ र 
१२ के्ष.र्. जम्मा तबिा ०-१७-० का जग्गा तबक्री गदाय प्रतिकठ्ठा रु.४,०७,०००।- का दरले 
कम्पनीलाई रु.६९,१९,०००।- प्राप्त भएको देख्ियो। सो जग्गा साँगै रहेका कम्पनीको नामको 
दाउने्नदेिी ९(ि) वक.न. ९ का जग्गा टेण्डर प्रवक्रयाबाट तमति २०६७।२।१९ मा तबक्री गदाय 
कम्पनीलाई प्रतिकठ्ठा रु.८,१०,०००।- प्राप्त भएको देख्ियो । उल्लेख्िि वक.न. ११ र १२ 
जग्गा टेण्डर प्रवक्रयाबाट तबक्री गदाय कम्पनीलाई रु.१,३७,७०,०००।- प्राप्त हनु सक्न ेदेख्िन 
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आयो। िर नक्कली जोिभोगका आधारमा सो जग्गा तबक्री गदाय कम्पनीलाई रु.६८,५१,०००।- 
कम आय भई हातन नोक्सानी भएको देख्ियो । त्यसैगरी नक्कली जोिभोगका आधारमा वक.न. ५८ 
र ६७ के्ष.र्. तबिा ०-१९-० का जग्गा तबक्री गदाय प्रतिकठ्ठा रु.३,७०,०००।- का दरले 
कम्पनीलाई रु.७०,३०,०००।- प्राप्त भएको देख्ियो। सो जग्गासाँगै रहेका कम्पनीको नामको 
दाउने्नदेिी ९(ि) वक.न. ९ का जग्गा टेण्डर प्रवक्रयाबाट तमति २०६७।२।१९ मा तबक्री गदाय 
कम्पनीलाई प्रतिकठ्ठा रु.८,१०,०००।- प्राप्त भएको देख्ियो । सो आधारमा उल्लेख्िि जग्गा 
टेण्डर प्रवक्रयाबाट तबक्री गदाय कम्पनीलाई रु.१,५३,९०,०००।- प्राप्त हनुेमा नक्कली जोिभोगका 
आधारमा सो जग्गा तबक्री गदाय कम्पनीलाई रु.८३,६०,०००।- कम आय भई हातन नोक्सानी 
भएको देख्ियो।  

 यसरी नेपाल सरकारको पूणय स्िातमत्िको ित्कालीन ग्रामीण आिास कम्पनी (पनुिायस कम्पनी) 
हाल राविय आिास कम्पनी तलतमटेडलाई बदतनयिपूियक हातन नोक्सानी परु् याई वक.नं. ११ र 
१२ के्ष.र्. ०-१७-० का जग्गा तबक्रीमा तनणयय गने कम्पनीका ित्कालीन महाप्रबन्धक नरेन 
चौधरी, तनणययमा संलग्न कम्पनीको केन्रीय कायायलयका योजना नािाका ित्कालीन प्रमिु 
नागेश्वरप्रसाद चौधरीले तनणययको लातग राय सवहिको वटप्पणी पेन गरेको, ित्कालीन िररष्ठ 
सहायक रत्नबहादरु थापाले तनणययको लातग राय सवहिको वटप्पणी पेन गरेको, कम्पनीको योजना 
कायायलय निलपरासीका सिइख्न्जतनयर उमेनप्रसाद साह, िररष्ठ सहायक हररकृष्ण ख्ितमरे िथा 
ित्कालीन नायब सबु्बा िडानन्द तििारीले जग्गाको जोिभोगकिाय सम्बन्धमा स्थलगि सजयतमन 
कायायलयमै ियार गरी पेन गरेको, दाउने्नदेिी गा.वि.स.का सहायक विष्णपु्रसाद अयायलले स्थलगि 
सजयतमन नगरी तसर्ाररस ियार गरेको र दाउने्नदेिी गा.वि.स.का ित्कालीन सख्चि केनि तििारीले 
नक्कली जोिभोगकिाय तसर्ाररस गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि 
कसरु गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई तबगो रु.६८,५१,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 
२०५९ को दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी सोही ऐनको दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ज)बमोख्जम हदैसम्मको सजाय हनु, नक्कली जोिभोगकिायद्वय रामिृक्ष केिट िथा नोभाकर 
भसुालले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(४) द्वारा पररभावषि कसरु गरेकोले 
तनजहरूलाई तबगो रु.६८,५१,०००।- कायम गरी सोही दर्ा  ८(४) द्वारा व्यिख्स्थि सजाय 
हनु, र  

 कम्पनीलाई बदतनयिपूियक हातन नोक्सानी परु् याई वक.नं. ५८ र ६७ का जग्गा तबक्रीको तनणयय 
प्रवक्रयामा संलग्न ित्कालीन महाप्रबन्धक कृष्णदेि चौधरी,  केन्रीय कायायलयका योजना नािाका 
ित्कालीन प्रमिु नागेश्वरप्रसाद चौधरी, ित्कालीन िररष्ठ सहायक रत्नबहादरु थापा,  योजना 
कायायलय निलपरासीका ित्कालीन का.म.ु प्रमिु नारायणप्रसाद ख्ितमरे िथा िररष्ठ सहायक 
हररकृष्ण ख्ितमरेले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको 
देख्िंदा तनजहरूलाई तबगो रु.८३,६०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी सोही ऐनको दर्ा ३(१) िथा ३(१)(ज) बमोख्जम 
हदैसम्मको सजाय हनु मागदाबी तलन,े नक्कली जोिभोगकिायद्वय वकंकरप्रसाद दिेु र अनोककुमार 
चौधरीले सोही ऐनको दर्ा ८(४) द्वारा पररभावषि कसरु गरेकोले तनजहरूलाई तबगो 
रु.८३,६०,०००।- कायम गरी सोही दर्ा ८(४) द्वारा व्यिख्स्थि सजायको मागदाबी तलनकुा 
साथै कम्पनीका ित्कालीन महाप्रबन्धक नरेन चौधरी र ित्कालीन महाप्रबन्धक कृष्णदेि 
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चौधरीको हकमा सोही ऐनको दर्ा २४ बमोख्जम थप सजाय हनु समेिको मागदाबी तलई 
आयोगको तमति २०७१।१२।१३ को तनणययानसुार तमति २०७१।१२।२७ मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(३२) इलाम ख्जल्ला महमाई गा.वि.स. १ ख्स्थि विन्िी विनायक प्राथतमक विद्यालयका प्रधानाध्यापक 
प्रमेबहादरु नेम्िाङ सबु्बाले छात्रिृख्त्त लगायिको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा तनज प्रधानाध्यापकले पाठ्यपसु्िक वििरण नीषयकमा भिुानी तलएको 
रु.३,४७,७०९।– को सम्बन्धमा पाठ्यपसु्िकको भरपाई नभएको भने्न उि विद्यालयको तमति 
२०७२।१।२७ को पत्र, तमति २०७१।३।८ को बरबझुारथ पत्रमा समेि भरपाई बझुाएको 
नदेख्िएको र तनज आरै्ले पाठ्यपसु्िकको भरपाई उपलब्ध हनु नसक्ने भनी बयानमा िलुाएको 
समेिबाट तनजले पाठ्यपसु्िक नीषयकमा प्राप्त भएको रकम बदतनयिपूियक वहनातमना गरेको देख्िन 
आयो। त्यसैगरी छात्रिृख्त्त नीषयकमा तनकासा तलएको रकम मध्ये आ.ि. २०६८।६९ देख्ि 
२०७०।७१ सम्मको जम्मा रु.१,८२,७२०।- हालका तनतमत्त प्रधानाध्यापकले तनज प्रमेबहादरु 
नेम्बाङ सबु्बाबाट तलई सम्बख्न्धि विद्याथीहरूलाई बझुाएको भए िापतन आ.ि. २०६४।६५ देख्ि 
२०६७।६८ सम्मको जम्मा रु.२,२४,९५५।- को हकमा तनज विरुद्ध उजरुी परी आयोगले 
छानतबन गनय सरुु गरेपतछ भरपाई िडा गरेको कुरा तनज स्ियंले आफ्नो बयानमा स्िीकार समेि 
गरेकोले  छात्रिृख्त्त वििरण गरेको भनी िडा गररएका भरपाईहरू र्जी रहेको पवुष्ट भएबाट तनज 
प्रधानाध्यापकले तनकासा तलएको रकम रु.२,२४,९५५।- सम्बख्न्धि विद्याथीहरूलाई वििरण 
नगरी र्जी भरपाई िडा गरी बदतनयि गरी वहनातमना गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को 
दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको हुाँदा तनज प्रमे बहादरु नेम्िाङ सबु्बालाई पाठ्यपसु्िक 
नीषयकको रु.३,४७,७०९।– र छात्रिृख्त्तको रु.२,२४,९५५।- गरी जम्मा रु.५,७२,६६४।– 

तबगो कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा ३(१) िथा दर्ा 
३(१) को िण्ड (ङ) बमोख्जम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन समेिको मागदाबी तलई आयोगको 
तमति २०७२।२।२५ को तनणययानसुार तमति २०७२।३।२८ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको। 

 ६.३.३ गैरकाननुी सम्पख्त्त आजयन गरी भ्रष्टाचार गरेका मदु्दाहरू : 
(१) सनुसरी मोरङ तसंचाइ आयोजनाका ित्कालीन आयोजना प्रमिु विनयकुमार तसंहले पदको दरुुपयोग 

गरी अकुि सम्पख्त्त आजयन गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनज विनयकुमार तसंहले तमति 
२०३५।१०।१२ मा साियजतनक पदधारण गरेदेख्ि २०६९।१२।३ सम्मको परीक्षण अितधमा 
रु.७९,२४,३८६।- आम्दानी गरेको र रु.२,२५,०१,०७४।- िचय भएको िथा बैंक मौज्दाि 
रािेको देख्िन्छ। तनज विनयकुमार तसंहले गरेको आम्दानी र िचय एिम ्मौज्दािको िलुना गरी 
हेदाय आयभन्दा व्यय रु.१,४५,७६,६८८।- बढी देख्िंदा तनज विनयकुमार तसंहको सोही बराबरको 
सम्पख्त्तको स्रोि नपगु्न े देख्िंदा तनजले साियजतनक पद धारण गरेको अितधमा गैरकाननुी सम्पति 
आजयन गरेको पवुष्ट हनु आयो। 

 अिः तनज विनयकुमार तसंहले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २० द्वारा पररभावषि कसरु 
गरेको देख्िन आएकोले तनजलाई स्रोि निलेुको सम्पख्त्त तबगो रु.१,४५,७६,६८८।- कायम गरी 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २० को उपदर्ा (२) द्वारा व्यिख्स्थि सजायको मागदाबी 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गदै विनयकुमार तसंहको नाममा महोत्तरी ख्जल्ला मनरा गा.वि.स. ४ वक.नं. ४३२ को क्षेत्रर्ल ०-
०-१७ तबिा जग्गा मूल्य रु.१०,०००।- र पख्ब्लक डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको 
००१०००१४२४ नं. को िािाको रकम रु.१२,००,०००।- भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ 
को दर्ा ४७ िथा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा २९ि बमोख्जम 
जर्ि गनय मागदाबी तलई र तनजकी पत्नी अलका तसंहको नाममा पख्ब्लक डेभलपमेन्ट बैंक 
विरगन्जमा रहेको नगद रु.१,२०,७२,२११।- िथा तनजको नाममा ख्जल्ला पसाय नगिा (वि) 

गा.वि.स. ५ वक.नं. १२७१ र १२७२ को क्षेत्रर्ल ०-०-१७ को मूल्य रु.७८,८००।- को 
जग्गा र ख्जल्ला पसाय नगिा (वि) गा.वि.स. ९ वक.नं. १६ को क्षेत्रर्ल ०-०-१३ को मूल्य 
रु.९७,०००।- को जग्गा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ४७ िथा अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा २९ि. बमोख्जम जर्ि गने प्रयोजनका लातग तनजलाई 
समेि प्रतििादी कायम गरी आयोगको तमति २०७१।४।७ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।४।८ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(२) नेपाल टेतलकम काठमाडौंका िररष्ठ प्रावितधक अतधकृि अतनल कुमार आचाययले साियजतनक पदमा 
बहाल रहाँदा अकुि सम्पख्त्त आजयन गरेको भनी पनय आएको उजरुी सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
तनज अतनलकुमार आचाययले तमति २०३८।४।१४ बाट सेिा प्रिेन गरी साियजतनक पद धारण 
गरे पिाि तनजले आ.ि. २०३८।३९ देख्ि २०४७।४८ सम्मको अितधमा आम्दानी 
रु.१,२३,९७१।३७ र िचय रु.१५,८१,९०६।४१ भएको देख्िएकोले कुल आम्दानीमा कुल 
िचय कट्टा गदाय रु.१४,५७,९३५।०४ बराबरको बढी िचय भएको देख्िन आएकोले सो रकम 
तनजले गैरकाननुी  रूपमा आजयन गरेको पवुष्ट हनु आयो। यसैगरी आ.ि.२०४८।४९ देख्ि 
२०६०।६१ सम्मको आम्दानी िथा िचयको विश्लषेण गदाय कुल आम्दानी 
रु.२९,५४,५१९।३० गरेको र सोही अितधमा कुल िचय रु.१६,८०,०००।- कट्टा गदाय 
रु.१२,७४,५१९।३० बराबरको रकम बचि भएको देख्िन आयो।     

 आ.ि. २०६१।६२ देख्ि  २०६६।६७ सम्मको अितधमा तनजको आम्दानी िथा िचयिर्य  हेदाय 
आ.ि. २०६०।६१ बाट अ.ल्या भई आएको रकमसमेि गरी जम्मा आय 
रु.९८,६७,६५०।७७ आजयन गरेको देख्िन आयो भने सोही अितधमा तनजको िचय 
रु.१,६३,१७,८९१।७६ देख्िन आयो। उख्ल्लख्िि अितधको जम्मा आम्दानीमा जम्मा िचय 
कट्टा गदाय रु.६४,५०,२४०।९९ बराबर आम्दानीभन्दा बढी िचय भएको देख्िन आयो। अि: 
आ.ि.२०३८।३९ देख्ि आ.ि. २०४७।४८ सम्म आम्दानीभन्दा बढी भएको िचय 
रु.१४,५७,९३५।०४ र आ.ि. २०६१।६२ देख्ि २०६६।६७ सम्म आम्दानीभन्दा बढी 
भएको िचय रु.६४,५०,२४०।९९ समेि गरी कुल रु.७९,०८,१७६।०३ आम्दानीभन्दा िचय 
बढी भएको देख्िन आएकोले उल्लेख्िि िचय के कस्िो स्रोिबाट आजयन गरेको हो सो को पवुष्ट 
गने आधार प्रमाण पेन गनय नसकेको हुाँदा उल्लेख्िि रु.७९,०८,१७६।०३ सम्पख्त्त तनजले 
गैरकाननुी ििरबाट आजयन गरेको देख्िन आयो।  

 उख्ल्लख्िि आयव्ययको आधारमा तनज सेिा प्रिेन गरेदेख्ि हालसम्मको आयव्ययको आधारमा 
का.म.न.पा. ८ वक.नं. ३५० क्षेत्रर्ल ०-४-० जग्गा श्रीमिी नोभाकुमारी आचाययको नाममा 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

िररद गरी २०४७ सालमा तनमायण गररएको पूरै िरको स्रोि र २०६१ सालमा का.म.न.पा. ७ 
को वकत्ता नं. ११७ को क्षते्रर्ल ०-७-० जग्गा मा बनेको आधा िरको स्रोि पवुष्ट हनु आएन।   

 अि: रु.७९,०८,१७६।०३ बराबरको रकम आम्दानीभन्दा िचय बढी भएको देख्िंदा प्रचतलि 
काननु बमोख्जम तनजले पेन गरेको सम्पख्त्त वििरण अतमल्दो िथा अस्िाभाविक आय आजयन 
गरेको देख्िन आएको र सो सम्पख्त्तको स्रोि समेि प्रमाख्णि गनय नसकेको हुाँदा तनजले भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २० को कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई सोही ऐनको दर्ा 
२०(२) बमोख्जम रु.७९,०८,१७६।०३ तबगो कायम गरी सजाय हनु र का.म.न.पा. ७ को 
वकत्ता नं. ११७ मा तनज अतनलकुमार आचाययको नाममा रहेको जग्गामा बनेको आधा िर समेि 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ४७ र अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दर्ा २९ि. बमोख्जम जर्ि हनु र तनजले गैरकाननुी  रूपमा आय आजयन गरेको 
रकममध्येबाट श्रीमिी नोभाकुमारी आचाययको नाममा तमति २०४७।५।२५ मा का.म.न.पा. ८ 
को वकत्ता नं. ३५० को जग्गा रु.१,५०,०००।- मा िररद गरी सोही जग्गामा िरसमेि तनमायण 
गरेको देख्िंदा गैरकाननुी  रूपमा आजयन गरेको सम्पख्त्त आफ्नो श्रीमिीको नाममा रािेको र 
उख्ल्लख्िि सम्पख्त्त आफ्नो नाममा राख्न ेकुरामा तनजकी श्रीमिी नोभाकुमारी आचायय सहमि रही 
तनजको नाममा रहेको देख्िंदा तनजको नाममा रहेको का.म.न.पा. ८ वक.न. ३५० को के्ष.र्. ०-
४-० जग्गामा बनकेो िरसमेि जर्ि गने प्रयोजनका लातग श्रीमिी नोभाकुमारी उपाध्याय 
(आचायय) लाई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ४७ र अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा २९ि. को प्रयोजनको लातग प्रतििादी कायम गरी आयोगको तमति 
२०७१।१२।१३ को तनणययानसुार तमति २०७१।१२।२२ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको। 

 ६.३.४ ररसिि (िूस) तलई भ्रष्टाचार गरेका मदु्दाहरू :  

(१) आ.ि. २०७१।७२ मा ररसिि (िूस) तलई भ्रष्टाचार गरेका मदु्दाहरू मध्ये िपतसल बमोख्जमका 
रािसेिकले ररसिि तलएको िथा रािसेिक िाहेकका अन्य व्यख्िहरूले रािसेिकलाई ररसिि 
ददन रकम तलएको र ररसिि तलने कसरु गनय दरुुत्साहन ददएको अिस्थामा रंगेहाि रे्ला पारी 
अनसुन्धान हुाँदा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३ को उपदर्ा (१), (२) र (४) 
बमोख्जमको कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएकोले तनजहरू उपर िपतसल बमोख्जमको तबगो कायम गरी 
सोही उपदर्ाहरूमा व्यिख्स्थि जररिाना िथा हदैसम्मको सजाय हुाँन मागदाबी तलई विनेष 
अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको छ ।  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति  

आरोपपत्र दायर 
तमति 

रािसेिक प्रतििादीको नाम 
पद र कायायलय 

रािसेिक 
िाहेकका 
प्रतििादीको नाम 

तबगो (रु.) 

१ २०७१।४।७ २०७१।४।९ बसन्िकुमार भण्डारी, 
स्थानीय विकास अतधकारी, 
ख्जल्ला विकास सतमतिको 
कायायलय, रोिहट 

- १,२०,०००।- 

२ २०७१।४।११ २०७१।४।१४ इख्न्जतनयरहरू मधपु्रसाद 
अतधकारी, रामभर पख्ण्डि र 
चक्रपाणी लातमछान,े लेिा 

- ५,२१,०००।- 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति  

आरोपपत्र दायर 
तमति 

रािसेिक प्रतििादीको नाम 
पद र कायायलय 

रािसेिक 
िाहेकका 
प्रतििादीको नाम 

तबगो (रु.) 

अतधकृि ऋवषभि तिमख्ल्सना 
मध्यमाञ्चल तसंचाइ विकास 
तडतभजन नं. ५, भरिपरु 
ख्चििन 

३ २०७१।४।२१ २०७१।४।२३ प्रमिु लेिा तनयन्त्रक 
सरेुनकृष्ण नमाय, लेिा 
अतधकृि यदबुहादरु तिमतसना, 
र नािा अतधकृि 
रोननकुमार कठायि, भिन 
तनमायण संभार तडतभजन 
कायायलय, अनामनगर 

- ५०,०००।- 

४ २०७१।४।२१ २०७१।४।२३ आयोजना प्रमिु कोमानन्द 
अतधकारी र इख्न्जतनयर दीपा 
शे्रष्ठ, सहरी विकास िथा 
भिन तनमायण विभाग, विनेष 
भौतिक िथा पूिायधार क्षेत्र 
विकास आयोजना 

- ८०,०००।- 

५ २०७१।५।५ २०७१।५।६ प्रा.स.नख्न भषूण साह, 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय, पसाय 

- १०,०००।- 

६ २०७१।५।११ २०७१।५।१२ अनसुन्धान अतधकृि 
राजनथापा मगर, र 
अनसुन्धान सहायक विनेश्वर 
आचायय, राविय अनसुन्धान 
विभाग 

- ७५,०००।- 

७ २०७१।५।१३ २०७१।५।१५ - जिर शे्रष्ठ, 
का.म.पा. ४, 
धमु्िाराही 

३,५०,०००।- 

८ २०७१।५।१२ २०७१।५।१६ रामप्रसाद पौडेल, प्रहरी 
सहायक तनरीक्षक, इलाका 
प्रहरी कायायलय, िटुिल 

- १,५०,०००।- 

९ २०७१।५।१६ २०७१।५।१६ नम्भपु्रसाल चातलसे, 
अनसुन्धान अतधकृि, सम्पख्त्त 
नदु्धीकरण विभाग 

- १०,००,०००।- 

१० २०७१।५।१९ २०७१।५।२० छतबराम काफ्ले, नायब 
सबु्बा, ख्जल्ला प्रनासन 
कायायलय, काठमाडौं 

- ३०,०००।- 

११ २०७१।५।२६ २०७१।५।२७ ख्निनारायण यादि, सभेक्षक, 
नाजी कायायलय, चािवहल, 
काठमाडौं 

- ५०,०००।- 

१२ २०७१।५।८ २०७१।५।२९ गौरीमाया ख्ितमरे, प्रावितधक 
सहायक, नेपाल कृवष 
अनसुन्धान पररषद, 

- ३९७,०००।- 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति  

आरोपपत्र दायर 
तमति 

रािसेिक प्रतििादीको नाम 
पद र कायायलय 

रािसेिक 
िाहेकका 
प्रतििादीको नाम 

तबगो (रु.) 

तसंहदरिार 
१३ २०७१।६।१ २०७१।६।२ जीिनप्रसाद पाठक, सहायक 

िन अतधकृि, इलाका िन 
कायायलय, बेलडााँगी, झापा 

- ३८,०००।- 

१४ २०७१।६।५ २०७१।६।६ ख्निप्रसाद पूिे, सहायक िन 
अतधकृि, इलाका िन 
कायायलय, तभमान, तसन्धलुी 

- ४५,०००।- 

१५ २०७१।६।२ २०७१।७।४ कृष्णप्रसाद पनेरु, ना.स.ु, 
मालपोि कायायलय, कास्की 

- १०,०००।- 

१६ २०७१।७।१४ २०७१।७।१६ धरेन्रनारायण पौडेल, ना.स.ु, 
मालपोि कायायलय, कलंकी 

- ५०,०००।- 

१७ २०७१।७।१४ २०७१।७।१६ श्रीराम शे्रष्ठ, लेिा अतधकृि, 
राविय गाई अनसुन्धान 
काययक्रम, िमुल्टार 

- २,०५,०००।- 

१८ २०७१।६।२ २०७१।७।२५ विनोद कुमार नेपाल, 
प्र.ना.तन., इलाका प्रहरी 
कायायलय, कुमरिोद, झापा 

- १५,०००।- 

१९ २०७१।८।१६ २०७१।८।१७ मेिनाथ चौलागाई, सभेक्षक, 
नापी कायायलय, लतलिपरु 

- १५,०००।- 

२० २०७१।७।३० २०७१।८।१८ राजेन्रलाल श्रीिास्िि, 
सभेक्षक, नापी कायायलय, 
रूपन्देही 

- ३,०००।- 

२१ २०७१।८।१८ २०७१।८।२१ सदुीपचन्र नाह, का.म.ु 
भन्सार प्रनासक,  हररिंन 
काकी ना.स.ु, तत्रभिुन 
अन्िराविय विमानस्थल 
भन्सार कायायलय 

देिराज भट्टराई, 
र प्रमेकुमार 
अतधकारी, भन्सार 
एजेन्ट 

८४,८९,२००।- 

२२ २०७१।८।२१ २०७१।८।२२ श्यामकुमार अतधकारी, 
र्ामेसी अतधकृि, र मनोज 
महजयन, सिारी चालक, 
औषधी व्यिस्था विभाग 

- १५,०००।- 

२३ २०७१।८।१८ २०७१।८।२२ भिकृष्ण भट्टराई, िररदार, 
मालपोि कायायलय, भिपरु 

- २०,०००।- 

२४ २०७१।८।२१ २०७१।८।२२ सहायक रख्जष्टार कवििा 
के.सी. (बोगटी), र पषु्पराज 
जोनी, कम्पनी रख्जिारको 
कायायलय 

- ७,०००।- 

२५ २०७१।९।१३ २०७१।९।१४ प्रकान झा, सभेयर, एनएलजी 
इन्स्योरेन्स कम्पनी 

- २,५०,०००।- 

२६ २०७१।९।२० २०७१।९।२० नापी अतधकृि रामनरेन साह, 
सभेक्षक रामनारायण यादि, 
२ नं. नापी टोली, सिुंगल 

- १५,०००।- 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति  

आरोपपत्र दायर 
तमति 

रािसेिक प्रतििादीको नाम 
पद र कायायलय 

रािसेिक 
िाहेकका 
प्रतििादीको नाम 

तबगो (रु.) 

२७ २०७१।१०।१५ २०७१।१०।१८ रबीन्र पासिान, सभेक्षक, ३ 
नं. नापी टोली, कााँकडतभट्टा, 
झापा 

- ३,००,०००।- 

२८ २०७१।१०।११ २०७१।१०।२० टंकनाथ ज्ञिाली, ना.स.ु, 
मालपोि कायायलय, चािवहल 

बलरामप्रसाद 
भण्डारी, लेिापढी 
व्यिसायी, काकी 
काननुी सेिा 

२५,०००।- 

२९ २०७१।१०।२२ २०७१।१०।२२ कृष्णबहादरु सापकोटा, 
इलेख्क्ट्रकल हेल्पर, नेपाल 
विद्यिु प्रातधकरण, 
महाराजगंज वििरण केन्र 

तबष्णलुाल शे्रष्ट, 
तबचौतलया  

६५,०००।- 

३० २०७१।१०।२२ २०७१।१०।२५ रमेन कुमार िामाङ, प्रहरी 
नायि उपरीक्षक, महानगरीय 
प्रहरी ितृ्त, बानेश्वर 

- ५०,०००।- 

३१ २०७१।१०।११ २०७१।१०।२६ जावकर राइन, सभेक्षक, १ 
नं. नापी टोली, िटुिल, 
रूपन्देही 

- १०,०००।- 

३२ २०७१।१०।११ २०७१।१०।२६ तबष्णपु्रसाद भिेुल, सूचक, 
राविय अनसुन्धान ख्जल्ला 
कायायलय, रूपन्देही  

- ६,०००।- 

३३ २०७१।११।१ २०७१।११।३ ख्िमानन्द ज्ञिाली, नािा 
अतधकृि, अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग, क्षेत्रीय 
कायायलय, धनकुटा 

- १,५०,०००।- 

३४ २०७१।१०।११ २०७१।११।६ ख्निप्रसाद उपाध्याय, 
कायायलय सहायक, 
मानमटेररया गा.वि.स., 
रूपन्देही 

- ५,०००।- 

३५ २०७१।११।१८ २०७१।११।१८ समुन िरेल, प्रहरी नायब 
तनरीक्षक, ख्जल्ला प्रहरी 
कायायलय, बााँके 

- 25,000।- 

३६ २०७१।११।१८ २०७१।११।१९ िीथयबहादरु बस्नेि, लेिा 
अतधकृि, सडक तडतभजन 
कायायलय, भिपरु 

- २०,०००।- 

३७ २०७१।११।११ २०७१।११।२२ रामनरेन साह, नापी 
अतधकृि, सभेक्षकहरू िीरेन्र 
पख्ण्डि, मनोजकुमार साह, 
भोलाप्रसाद बस्िाकोटी, राम 
सोगारथ महिो, र तमतथलेस 
साह, २ नं. नापी टोली, 
सिङु्गल 

- १,०१,५००।- 

३८ २०७१।११।१८ २०७१।११।२५ ददनेन शे्रष्ठ, सपुरभाइजर, - १०,०००।- 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति  

आरोपपत्र दायर 
तमति 

रािसेिक प्रतििादीको नाम 
पद र कायायलय 

रािसेिक 
िाहेकका 
प्रतििादीको नाम 

तबगो (रु.) 

नेपाल विद्यिु प्रातधकरण, 
कािासोिी वििरण केन्र, 
निलपरासी 

३९ २०७१।११।१८ २०७१।११।२६ पूणयबहादरु के.सी., प्र.ना.तन., 
ख्जल्ला ट्रावर्क प्रहरी 
कायायलय, रूपन्देही 

- १,५००।- 

४० २०७१।११।२७ २०७१।११।२८ सरोजकुमार पाण्डे, ख्जल्ला 
िन अतधकृि, टीकाराम पन्थ, 
सहायक िन अतधकृि, 
ख्जल्ला िन कायायलय, 
बाग्लङु 

- ५०,०००।- 

४१ २०७१।११।२६ २०७१।११।२९ नरदेि लम्साल, सभेक्षक, १ 
नं. नापी टोली, िददयया 

- २०,०००।- 

४२ २०७१।११।२७ २०७१।१२।१ तमठ्ठाराम भट्टराई, सूचक, 
राविय अनसुन्धान विभाग, 
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कायायलय, 
हेटौडा 

- १,००,०००।- 

४३ २०७१।११।२७ २०७१।१२।२ राजेन्रप्रसाद साह, ना.स.ु, 
मालपोि कायायलय, सप्तरी 

- ५०,०००।- 

४४ २०७१।१२।२ २०७१।१२।३ कोमलनाथ ख्ितमरे, विद्यालय 
तनरीक्षक, ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय, भिपरु 

- ३०,०००।- 

४५ २०७१।११।२६ २०७१।१२।५ रामराज यादि, सभेक्षक, 
नापी कायायलय, रूपन्देही 

- ६,०००।- 

४६ २०७१।११।१ २०७१।१२।८ नंकरप्रसाद तिमख्ल्सना, 
ना.स.ु, भन्सार कायायलय 
बााँके 

- १२,०००।- 

४७ २०७१।१२।९ २०७१।१२।१० सपुरभाइजर मोहनकुमार 
तसंह, इलेख्क्ट्रतसयन 
आत्माराम ढंुगले, 
इलेख्क्ट्रकल हेल्पर रामानंकर 
पासिान, नेपाल विद्यिु 
प्रातधकरण, लालिन्दी 
प्रनािा, सलायही  

- ७०,०००।- 

४८ २०७१।१२।१३ २०७१।१२।१३ इबराज ख्ितमरे, सि 
इख्न्जतनयर, ख्जल्ला प्रावितधक 
कायायलय, पाल्पा 

- ७०,०००।- 

४९ २०७१।१२।२३ २०७१।१२।२४ उमेनकुमार यादि, 
सपुरभाइजर, नेपाल विद्यिु 
प्रातधकरण, प्रनािा 
चन्रतनगाहपरु, रौिहट  

- १,५०,०००।- 

५० २०७१।१२।२५ २०७१।१२।२५ जगदीनप्रसाद कुनिाह, - ५०,०००।- 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति  

आरोपपत्र दायर 
तमति 

रािसेिक प्रतििादीको नाम 
पद र कायायलय 

रािसेिक 
िाहेकका 
प्रतििादीको नाम 

तबगो (रु.) 

स्रोिव्यख्ि, ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय, िारा 

५१ २०७१।१२।१८ २०७१।१२।३० लालबाब ुसाह कान,ु अध्यक्ष 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमति, 
चान्सी राउि, विद्यालय 
अतभभािक संि, 
ने.रा.प्रा.वि.भिानीपरु, पसाय 

- २५,०००।- 

५२ २०७२।१।७ २०७२।१।९ ददपक अतधकारी, नािा 
अतधकृि, काठमाडौं 
महानगरपातलका 

- 3,50,000।- 

५३ २०७२।१।८ २०७२।१।९ भरिराज पौडेल, ना.स.ु, 
पोिरा उपमहानगरपातलका 

- १०,०००।- 

५४ २०७१।१२।१८ २०७२।१।१० दगुायमख्ण तत्रिाल, ना.स.ु, 
िरेल ुिथा साना उद्योग 
कायायलय, विरगंज 

- २०,०००।- 

५५ २०७२।२।५ २०७२।२।५ राजेन्र कमायचायय, मेकातनकल 
सपुरभाइजर, यािायाि 
व्यिस्था कायायलय, िटुिल 

कृष्णप्रसाद 
अयायल, लेिापढी 
व्यिसायी 

६८,०००।- 

५६ २०७१।१२।१८ २०७२।२।१९ रामनारायण झा, िररदार, 
ख्जल्ला प्रनासन कायायलय, 
सलायही 

 १०,०००।- 

५७ २०७२।१।२४ २०७२।२।२४ िररदार चक्रपाणी सिेुदी र 
नंकरप्रसाद नमाय, भतूमसधुार 
कायायलय बााँके 

 १०,०००।- 

५८ २०७२।२।३२ २०७२।३।१ विष्णपु्रसाद चौलागाई, ना.स.ु, 
यािायाि व्यिस्था कायायलय, 
िाग्मिी 

सजुन देसार, 
लेिापढी 
व्यिसायी 

२०,०००।- 

५९ २०७२।३।७ २०७२।३।८ लातलसंह ऐरी, इख्न्जतनयर, 
तडतभजन सडक कायायलय, 
निुाकोट 

- १,२०,०००।- 

६० २०७२।३।९ २०७२।३।१० राजकुमार थापा, संयिु िडा 
सख्चि, िडा नं. ४, ५ र ६, 
बढुातनलकण्ठ नगरपातलका  

- ३०,०००।- 

६१ २०७२।३।१३ २०७२।३।१३ पदमराज जोनी, प्रहरी 
तनरीक्षक, महानगरीय 
प्रहरीितृ्त, स्ियम्भ ू

- १,००,०००।- 

६२ २०७२।२।३२ २०७२।३।१४ तभमलाल आचायय, सभेक्षक, 
नाजी कायायलय, िददयया 

- 10,000।- 

६३ २०७२।३।९ २०७२।३।१५ देिेन्र प्रसाद कुम्हार, 
सभेक्षक, नापी कायायलय, 
बााँके 

- १०,०००।- 

 



 

 91      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(२) यािायाि व्यिस्था विभाग, सिारी चालक अनमुतिपत्र कायायलय (स.चा.अ.पत्र) िागमिीका 
कमयचारीहरू र विचौतलयाको तमलोमिोमा सेवटङ तमलाई ररसिि तलई अतनयतमि प्रवक्रयाबाट 
स.चा.अ.पत्र वििरण भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा स.चा.अ.पत्रको कम्प्यटुर अतभलेिमा 
भएको संनोधन िथा इतडटको वििरणका आधारमा सेवटङ तमलाई ररसिि तलएको पवुष्ट हनु 
आएकोले सो काययमा संलग्न िपतसलका कमयचारीहरूले देहाय बमोख्जम कसरु गरेको देख्िंदा देहाय 
बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।५।२ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर 
र पद 

कसरु मागदािी 

१ रामेश्वर अयायल, 
ना.अ. 

भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा ११ र 
दर्ा ३(१) को कसरु 

तबगो रु.१५,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(क) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

२ बालकुमार 
ितििडा, ना.अ. 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१६,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(क) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

३ ददलीपतसंह धामी, 
कम्प्यटुर अपरेटर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१६,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(क) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

४ रामदत्त भट्ट, ना.अ. ऐ.ऐ. तबगो रु.३४,९०,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(छ) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

५ हररन भट्ट, 
कम्प्यटुर इख्न्जतनयर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.६,४५,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ङ) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

६ संजीि न्यौपान,े 
कम्प्यटुर अपरेटर  

ऐ.ऐ. तबगो रु.१,६०,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ि) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

७  राजनिाि ुररमाल, 
कम्प्यटुर अपरेटर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.५,९५,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ङ) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

८  राजेनपाछै महजयन, 
कम्प्यटुर अतधकृि 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१,१५,०००।कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ि) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

९  पषु्करचन्र ख्ितमरे, 
कम्प्यटुर अपरेटर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.४५,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ि) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

१० अमरमख्ण बराल, 
कम्प्यटुर अपरेटर  

ऐ.ऐ. तबगो रु.१५,०००।कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(क) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

११ िसन्िकुमार काकी, 
कम्प्यटुर अपरेटर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.२,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(क) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

१२ रमेन िामाङ, 
कम्प्यटुर अपरेटर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१,५४,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ि) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

१३ आङ्गदािा नेपाय, 
कम्प्यटुर अपरेटर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.२०,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(क) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

१४ प्रभाि पाठक, ऐ.ऐ. तबगो रु.२,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. प्रतििादीको नाम थर 
र पद 

कसरु मागदािी 

कम्प्यटुर अपरेटर ३(१)(क) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

१५ दतधराम सिेुदी, 
कम्प्यटुर अपरेटर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.७६,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(ग) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

१६ नम्सेरबहादरु तथङ्ग, 
कम्प्यटुर अपरेटर 

ऐ.ऐ. तबगो रु.१२,०००। कायम गरी दर्ा ३(१) िथा 
३(१)(क) बमोख्जम र दर्ा ११ द्वारा व्यिख्स्थि सजाय  

 

(३) नेपाली राजदूिािास, ररयाद, साउदी अरबका ित्कालीन राजदूि हतमद अन्सारीले रोजगारीको 
तसलतसलामा मतृ्य ु भएका होमबहादरु पनुको पररिारका लातग रोजगारदािा कम्पनीले पठाएको 
क्षतिपूतिय रकम मिृकका पररिारलाई नपठाई आर्ैं  तनकाली भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा मिृक होमबहादरु पनुको पररिारको लातग भनी रोजगारदािा कम्पनीले क्षतिपूतिय 
स्िरूप पठाएको नं. ८३८२१९ को साउदी ररयाल २०,००० को चेकको र्ोटोकपी नेपाली 
राजदूिािास, ररयादबाट प्राप्त भई हेदाय चेकको पछातडपदट्टको भागमा Please pay to Ahmed B. 

Mussa भनी ित्कालीन समयमा राजदूि रहेका तनज हतमद अन्सारीले सही गरेको देख्िनकुो साथै 
राजदूिले ददएको तनदेननको आधारमा सो चेकबाट नगद तलई आई सो रकम राजदूिलाई नै 
ददएको हुाँ भनी नेपाली राजदूिािास ररयादका कायायलय सख्चि अहमद बक वहि मसुाले कागज 
गररददएबाट तनज हतमद अन्सारीले मिृक होमबहादरु पनुको पररिारको लातग रोजगारदािा कम्पनीले 
क्षतिपूतिय स्िरूप उपलब्ध गराएको मध्ये साउदी ररयाल २०,००० चेकबाट नगदै तनकाली आर्ैं ले 
तलए िाएको भने्न पवुष्ट भइरहेको देख्िन्छ। 

 तनज हतमद अन्सारीले आयोगमा बयान गदाय दूिािासका कमयचारीहरू सागर रु्याल र पारस 
ख्ितमरेको रोहिरमा रकम सवहि दूिािासकै लेिापाल उमेन मडुिरीलाई बझुाई आएको तथएाँ भनी 
उल्लेि गरेको भए िापतन हतमद अन्सारीले आरू्लाई कुनै वकतसमको रकम र कागजपत्रहरू 
बझुाएका तथएनन ्भनी उमेनकुमार मडुिरीले बन्दसिाल लेिाई ददनकुा साथै आरू्हरूको रोहबरमा 
रकम िथा कागजपत्रहरू बझुाएको होइन भनी साग प्रसाद रु्ाँ याल र पारस ख्ितमरेले बन्दसिाल 
लेिाइददएको समेिबाट ित्कालीन राजदूि हतमद अन्सारीले रोजगारीको तसलतसलामा मतृ्य ुभएका 
होमबहादरु पनुको पररिारका लातग रोजगारदािा कम्पनीले क्षतिपूतिय स्िरूप उपलब्ध गराएको चेक 
नम्बर ८३८२१९बाट साउदी ररयाल २०,००० नगदै भिुानी ल्याई सो रकम मिृकका 
पररिारलाई नपठाई आर्ैं ले तलई िाई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३ को उपदर्ा 
(१) द्बारा पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएको हुाँदा तनज उपर साउदी ररयाल २०,०००।- 
को हनुे रु.३,९६,४००।- तबगो कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ३(१) िथा ३(१)(ि) द्बारा 
व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजाय गरी ऐ ऐनको दर्ा २४ बमोख्जम थप सजाय समेि हनु र मिृकका 
पररिारले पाउनपुने रकम आरै् तलई िान ेतनज हतमद अन्सारीबाट मिृकका पररिारलाई उल्लेख्िि 
तबगो रकम ददलाई भराई पाउन समेिको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।८।४ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।   

(४)  MBBS लगायिका विषयमा अध्ययनाथय नेपाल सरकारलाइय प्राप्त हनुे छात्रिृख्त्त कोटामा विद्याथी 
छनौटका लातग ख्नक्षा मन्त्रालयद्वारा तमति २०७१।८।२० मा सञ्चातलि परीक्षाको प्रश्नपत्र गोल्डेन 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गेट इन्टरनेननल कलेजका तनदेनक र प्राध्यापक देिी रामपाण्डे, सोही कलेजका ख्नक्षक हररहर 
भने्न िेचरनाथ सापकोटा र प्रभािकुमार कुनिाहा समेिले रकम लेनदेन गरी परीक्षा अगािै प्रश्नपत्र 
बावहर ल्याउन ेसमेिका कायय गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा छात्रिृख्त्त कोटाको छनौट गने 
प्रयोजनाथय योग्यिा क्रम कायम गनय ख्नक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गने २०७१ सालको छनौट 
परीक्षाको परीक्षा अगािै प्रश्नपत्र बावहर ल्याइय उत्तर तसकाइय परीक्षामा उत्तीणय गराउन भनी ४ जना 
विद्याथीबाट जम्मा रु.३४,२५,०००।- उठाइय तमति २०७१।८।२० मा भएको परीक्षामा 
काठमाडौं बख्त्तसपिुलीख्स्थि गोल्डेन गेट इन्टरनेननल कलेज परीक्षा केन्रबाट परीक्षा सरुु हनुासाथ 
रािसेिक समेिको संलग्निामा प्रश्नपत्र बावहर तनकाली प्रश्नपत्रको गोपनीयिा भंग गने समेिका 
कसरु,  तत्रभिुन विश्वविद्यालयको ख्चवकत्सा नास्त्र अध्ययन संस्थानको सन ्२०१० को नैख्क्षक िषयमा 
MBBS अध्ययनका लातग नाम तनकाली ददने भनी वितभन्न विद्याथीबाट रु.१ करोड ७५ लाि रकम 
उठाउन ेकायय र +2 को परीक्षा उत्तीणय गराइददन्छु भनी रु.१ लाि उठाउन ेकाययका सन्दभयमा 
िलुासा भएको देख्िएको र यो िटनामा देिीराम पाण्डे, हररहर भने्न िेचरनाथ सापकोटा, प्रभािकुमार 
कुनिाहा, महेश्वरप्रसाद यादि, ख्जिछकुमार यादि, धमेन्र यादि, नैर् अतिर र िनेन्रप्रसाद 
संग्रौलाको प्रत्यक्ष संलग्निा देख्िएकोले तनजहरूको संलग्निाका आधारमा तनम्नानसुार सजायको 
मागदाबी तलइय आयोगको तमति २०७१।९।२८ को तनणययानसुार तमति २०७१।९।२९ मा 
विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(क) गोल्डेनगेट इन्टरनेननल कलेजका तनदेनक र ख्नक्षक िथा तत्रभिुन विश्वविद्यालय अन्िगयिको 
तत्रचन्र बहमुिुी क्याम्पसमा रसायननास्त्रको ख्नक्षण सहायक पदमा काययरि देिीराम पाण्डेले 
ख्नक्षा मन्त्रालयको MBBS लगायिका िहमा छात्रिृख्त्त छनौट परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा सरुु 
हनुासाथ बावहर ल्याइय ददनहुोस ् रु.२० लाि ददन्छु भनी प्रभािकुमार कुनिाहाले प्रस्िाि 
रािेकोमा रु. ५ लाि भए हनु्छ भनी ररसिि तलन मन्जरु गरी उि परीक्षाको प्रश्नपत्र सो 
केन्रमा समन्ियकिायको भतूमकामा िवटएका हररहर भने्न िेचरनाथ सापकोटा मार्य ि 
र्ोटोकपी गराइय परीक्षा सरुु हनु ुअगािै प्रभािकुमार कुनिाहलाइय ददई प्रश्नपत्रको गोपनीयिा 
भङ्ग गने समेि कायय गरेको देख्िंदा ररसिि तलन मञ्जरु गरे बापि भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा ३(१) को कसरुमा रु.५ लाि तबगो कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ३(१) 
र ३(१)(ि) अनसुार सजाय हनु िथा प्रश्नपत्रको गोपतनयिा भङ्ग गरे गराए बापि ऐ दर्ा 
१३ को कसरुमा सोही दर्ा १३ अनसुार सजाय हनु माग दाबी तलइएको। 

(ि) प्रभािकुमार कुनिाहाले ४ जना विद्याथीहरू धमेन्रप्रसाद यादि, ख्जिछकुमार यादि, विराज ु
ख्ज.तस. र आजादनरतसंह साहबाट जम्मा रु.३४,२५,०००।- उठाइय तमति २०७१।८।२० 
गिे ख्नक्षा मन्त्रालयबाट भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र गोल्डेनगेट इन्टरननेनल कलेज परीक्षा 
केन्रबाट रु. ५ लाि ददने भनी देिीराम पाण्डे मार्य ि परीक्षा सरुु नहुाँदै बावहर ल्याई 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) को कसरुमा सोही ऐनको दर्ा ३(२), ३(१) 
र ३(१)(छ)अनसुार सजाय गरी तनजले तलएको ररसिि (उठाएको पैसा) रु.३४,२५,०००।- 
तबगो जर्ि हनु मागदाबी तलई र साथै तनजको डेरा कोठाबाट तमति २०७१।८।२१ मा 
बरामद भइय आएको नगद रु.१,५०,०००।- तबगो जर्ि गरी पाउन समेि मागदाबी 
तलइएको। 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(ग)  धमेन्र यादिले प्रभािकुमार कुनिाहालाइय कसरु गनय रु. ९ लाि ररसिि ददएकोले भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३(३) को कसरुमा सोही ऐनको दर्ा ३(३), ३(१) र 
३(१)(ङ) अनसुार सजाय हनुका साथै प्रभािकुमार कुनिाहाले कसरु गनय आजादनरतसंह साह 
र विराज ुख्ज.तस.बाट रु.१० लाि तलंदा िमसकुमा साक्षी बस्नकुा साथै कसरु गनय मतियारको 
भतूमका तनिायह गरे बापि प्रभािकुमार कुनिाहलाइय मागदाबी तलएको सजायलाइय आधार मानी 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २२ को कसरुमा सोही दर्ा २२ अनसुार सजाय हनु 
मागदाबी तलइएको। 

(ि) ख्जिछकुमार यादिले प्रभािकुमार कुनिाहालाइय कसरु गनय रु.५ लाि २५ हजार ररसिि 
ददएकोले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३(३) को कसरुमा सोही ऐनको दर्ा 
३(३), ३(१) र ३(१)(ङ) अनसुार सजाय हनु िथा प्रभािकुमार कुनिाहाले कसरु गनय 
आजादनरतसंह साहबाट तबगो रु.१० लाि तलंदा िमसकुमा साक्षी बसी एिं प्रभािकुमार 
कुनिाहालाइय कसरु गनय मतियारको भतूमका तनिायह गरे बापि प्रभािकुमार कुनिाहालाइय 
मागदाबी तलएको सजायलाइय आधारमानी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २२ को 
कसरुमा सोही दर्ा २२ अनसुार सजाय हनु मागदाबी तलइएको। 

(ङ)  गोल्डेनगेट इन्टरनेननल कलेज परीक्षा केन्रमा तमति २०७१।८।२० मा भएको छात्रिखृ्त्त 
छनौट परीक्षामा समन्ियकिायको भतूमकामा िवटइय ख्नक्षा मन्त्रालयबाट करकट्टी गरी त्यस 
बापि रु.५१०।- भत्ता समेि तलएका हररहर भने्न िेचरनाथ सापकोटाले प्रभािकुमार 
कुनिाहाबाट रु.५लाि ररसिि तलन मञ्जुर गने देिीराम पाण्डेले देिाएको प्रलोभन स्िीकारी 
प्रभािकुमार कुनिाहा समेिलाइय गैरकाननुी र्ाइदा परु् याउनका लातग परीक्षा सरुु हनु अगािै 
प्रश्नपत्रको र्ोटोकपी गरेर ददइय प्रश्नपत्रको गोपतनयिा भङ्ग गने कायय गनय सहयोग गरी 
मतियारको भतूमका तनिायह गरेको देख्िंदा देिीराम पाण्डेलाइय मागदाबी तलइएको सजायलाइय 
आधारमानी तनज िेचरनाथ सापकोटालाइय भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २२ को 
कसरुमा सोही दर्ा २२ अनसुार सजाय हनु मागदाबी तलइएको। 

(च) महेश्वरप्रसाद यादिले ख्जिछकुमार यादि र धमेन्र यादिलाइय प्रभािकुमार कुनिाहासाँग 
सम्पकय  गराइय छात्रिृख्त्त कोटामा नाम तनकाली ददने भनी प्रभािकुमार कुनिाहालाइय धमेन्र 
यादिबाट रु.९ लाि र ख्जिछकुमार यादिबाट रु.५,२५,०००।- ददन लगाएको िथा 
प्रभािकुमार कुनिाहाले विराज ु ख्ज.तस.बाट रु.१० लाि तलंदा गररददएको िमसकुमा साक्षी 
समेि बसी कसरु गनय मतियारको भतूमका तनिायह गरेको देख्िएकोले प्रभािकुमार कुनिाहालाइय 
मागदाबी तलएको सजायलाइय आधार मानी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २२ को 
कसरुमा सोही दर्ा २२ अनसुार सजाय हनु मागदाबी तलइएको। 

(छ) नैर् अतिरले प्रभािकुमार कुनिाहालाइय दइुयजनाबाट रु.१०।१० लाि ददलाइददन्छु भने्न 
समेिका SMS पठाउने र प्रभािकुमार कुनिाहाले ख्नक्षा मन्त्रालयको छात्रिृख्त्त कोटामा 
विद्याथी पास गराउाँछु भनी पैसा उठाउन भन्दा कसरु गनय दरुुत्साहन ददएकोले प्रभािकुमार 
कुनिाहालाइय मागदाबी तलएको सजायलाइय आधार मानी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को 
दर्ा ३(४) को कसरुमा सोही दर्ा ३(४) अनसुार सजाय हनु मागदाबी तलइएको। 
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(ज) िनेन्रप्रसाद संग्रौलाले ख्नक्षा मन्त्रालयका मातनसलाइय भनी MBBS छात्रिृख्त्त कोटामा पास 
गराउाँछु विद्याथी ल्याउ भनी प्रभािकुमार कुनिाहालाइय कसरु गनय दरुुत्साहन ददएकोले 
प्रभािकुमार कुनिाहालाइय मागदाबी तलएको सजायलाइय आधार मानी तनजलाइय भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९को दर्ा ३(४) को कसरुमा सोही दर्ा ३(४) अनसुार सजाय हनु 
मागदाबी तलइएको। 

(५)  अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पख्िमाञ्चल क्षते्रीय कायायलयका लेिा अतधकृि िोयानाथ 
नमाय र नािा अतधकृि विनोद अमात्यले ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलय पियिको औषधी िररद र 
स्टोरका सामानको अनसुन्धान गनय जााँदा कायायलयमा नगई होटलमा बसी रु.२ लाि ररसिि 
तलएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा औषधी लगायिका सामानहरू िररदमा भ्रष्टाचार भएको भने्न 
उजरुी उपर छानतबनका लातग आयोगको पख्िमाञ्चल क्षते्रीय कायायलय, पोिराको तमति 
२०७१।५।६ को भ्रमण आदेनले नािा अतधकृि विनोद अमात्य, लेिा अतधकृि िोयानाथ नमाय 
िथा सिारी चालक रामेश्वर ढुङ्गाना समेि आयोगको गाडी सवहि स्थलगि तनरीक्षणको लातग तमति 
२०७१।५।८ मा पियि ख्जल्लामा िवटई गएको पाइयो। भ्रमण आदेनानसुार रामेश्वर ढुङ्गाना तमति 
२०७१।५।८ देख्ि ऐ. १० सम्म, नािा अतधकृि विनोद अमात्य र लेिा अतधकृि िोयानाथ 
नमायको तमति २०७१।५।८ देख्ि ऐ.१३ गिेसम्म भ्रमण आदेन स्िीकृि भएको पाइयो र तनजहरू 
तमति २०७१।५।८ गिे बेलकुा पियि ख्जल्ला कुश्माख्स्थि न्य ुिेण्डली होटलको कोठा नं. C2 र 

B4 मा बसेको पवुष्ट हनु आयो।  

 आयोगका कमयचारी होटलमा बसी कागजाि अध्ययन गरेको र सोही अिस्थामा तस.अ.हे.ि. गोपाल 
आचाययलाई मध्यस्थकिायको  रूपमा प्रयोग गरी िपाईलाई अप्ठ्यारो पछय रु.२,००,०००।- देख्ि 
रु.२,५०,०००।- सम्म ददन े भए केन तमलाइददन्छु भने्न सन्देन तनज मार्य ि ख्जल्ला स्िास्थ्य 
कायायलयका प्रमिु समक्ष पठाई ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलयका प्रमिु डा. नारायण ओझाले आयोगका 
कमयचारीद्वय िोयानाथ नमाय र विनोद अमात्यको माग बमोख्जमको रकम रु.२,००,०००।- लेिा 
अतधकृि एिं तनिेदक एकनारायण पौडेललाई ददन ुभने्न आदेनानसुार लेिा अतधकृिले तस.अ.हे.ि. 
मध्यस्थकिाय गोपाल आचाययलाई रु.२,००,०००।- ददएकोमा तनज आचाययले उि रकम आफ्नो 
होटल न्य ु िेण्डलीमा आई आयोगका कमयचारी बसेको कोठामा िोयानाथ नमाय समेि भएको 
अिस्थामा विनोद अमात्यलाई रु.१,५०,०००।- ददएको र बााँकी रु.५०,०००।- तनजहरूका 
तनतमत्त होटलबास र िाना िथा तनजहरूलाई ठुलीपोिरी हुाँदै पोिरासम्म परु् याउन ख्जल्ला स्िास्थ्य 
कायायलयको गाडीमा इन्धन रातदा िचय भएको भनी मध्यस्थकिाय तस.अ.हे.ि.को बयान कागज,  िथा 
ररसिि ददन लगाउने ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलयका प्रमिु डा. नारायण ओझाको सावििी बयान 
समेिबाट रु.२,००,०००।- तलए ददएको पवुष्ट हनु आयो।  

 यसैगरी ररसिि तलएको व्यहोरा तनज विनोद अमात्य र िोयानाथ नमायले इन्कारी बयान ददएको िर्य  
तनजहरूले झठुा बोलेका हनु/होइनन ् भनी प्रहरी प्रधान कायायलय अपराध अनसुन्धान विभाग, 

नक्सालमा तनजहरूको POLYGRAPH TEST  गराउदा ना.अ.विनोद अमात्यको हकमा Using the ESS an 

evidence-based , normed and standardized protocal for the test data analysis , the grand total score of -10 

exceeds the required cut - score of -4 for deceptive calssifications. र लेिा अतधकृि िोयानाथ नमायको 
हकमा परीक्षणबाट  Using the ESS an evidence-based , normed and standardized protocal for the test 

data analysis , the grand total score of -19 exceeds the required cut - score of -4 for deceptive 
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calssifications . भनी प्रतििेदन प्राप्त भएकोले उल्लेख्िि प्रतििेदन अनसुार These Results Support the 

conclusion that there is DECEPTION INDICATED by the physiological responses to the test stimulus 

questions during the exmination भनी उल्लेि भएबाट तनजहरूले ररसिि तलएको सम्बन्धमा मातथ 
उल्लेख्िि संकतलि प्रमाण समेिलाई पनुः पवुष्ट गरेको देख्िन्छ।  

 यसरी नािा अतधकृि विनोद अमात्य र लेिा अतधकृि िोयानाथ नमायले रु.२,००,०००।- ररसिि 
तलएको देख्िंदा तनजहरूले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३ को उपदर्ा (१) द्वारा 
पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएकोले तनजहरूलाई तबगो रु २,००,०००।- कायम गरी सोही 
ऐनको दर्ा ३(१) िथा दर्ा ३(१) को िण्ड (ि) द्वारा  व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजायको माग 
दाबी तलई,  ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलय पियिका प्रमिु डा. नारायण ओझाले आरू् विरुद्ध परेको 
उजरुी तनिेदन उपर कारबाही नगनय नगराउनका तनतमत्त रु.२,००,०००।- ररसिि ददई तनजले 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३ को उपदर्ा (३) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु 
आएकोले तनजलाई तबगो रु.२,००,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ३(१) िथा दर्ा ३(१) 
को िण्ड (ि) द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति 
२०७१।१०।१५ को तनणययानसुार तमति २०७१।१०।१९ मा  विनेष अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको। 

(६) नक्कली िथा सच्याइएका कागजािहरूबाट मेनपािरहरूले िैदेख्नक रोजगार विभागका 
कमयचारीहरूसाँगको तमलेमिोमा िैदेख्नक रोजगारमा कामदारहरू पठाए  भने्न उजरुीको अनसुन्धानको 
तसलतसलामा लतलिपरुख्स्थि नेपाल तनक वप्रख्न्टङ प्रसे पलु्चोकमा आयोगबाट तमति २०७१।३।२७ 
गिे बरामद गररएका नक्कली कागजहरूको आधारमा िैदेख्नक रोजगार विभागका कमयचारीहरूसाँगको 
तमलेमिोमा ररसिि ददई तलई श्रम स्िीकृति प्राप्त गरी िैदेख्नक रोजगारमा कामदार पठाउने गरेको 
िलु्न आएकोले नेपाल तनक प्रसेबाट बरामद हनु सकेका कागजािहरू लगायि बरामद २४, 

रे्ब्रअुरी २०१४ देख्ि १० जलुाई २०१४ सम्मको कारोिार अतभलेि डायरीलाई आधार मानेर 
अनसुन्धान कारबाही अगातड बढाउाँदा १०२ िटा मेनपािरहरू अनसुन्धानको दायरामा पनय आएकोले 
बरामद कागजबाट िलु्न आएका रोजगारदािा कम्पनीमा कामदार पठाउन िैदेख्नक रोजगार 
विभागबाट श्रम स्िीकृति प्रदान गररएको र्ाइल ख्झकाई अनसुन्धान गदाय अतधकांन र्ाइलका 
काजगािहरू नक्कली िथा रोजगारदािा कम्पनीले पठाएका वििरणहरू हेररे्र गररएका एिं 
सच्याइएका गलि कागजहरूबाट श्रम स्िीकृति प्राप्त गरेको देख्िन आयो। 

 िैदेख्नक रोजगारमा जाने कामदारहरूको संतया ददनप्रतिददन बढ्दो अिस्थामा रहेको र िोवकए 
बमोख्जमको सेिा निय अनसुार कामदारहरूले काम नपाई र्कय न ेर काम पाए पतन कामको प्रकृति 
र र्रक कम्पनीमा पगु्न ेकामदारहरूको संतया समेि बढ्दै गइरहेको प्राप्त हनु आएका उजरुीहरूले 
देिाएको अिस्थामा बरामद भएका केही कागजािहरूको आधारमा मात्र छानतबन गदाय समेि नक्कली 
िथा गलि कागजािहरूमा कमयचारीहरूसाँग तमलेमिो गरी िूस ररसििका आधारमा श्रम स्िीकृति 
तलन े ददन े काम गरे गराएको मेनपािरहरूका सञ्चालक िथा श्रमप्रतितनतधहरूले आयोग समक्ष 
िलुाइददएको व्यहोरा एिं अनसुन्धानबाट संकतलि प्रमाण कागजहरूले पवुष्ट गरेकोले यसरी गलि 
िथा नक्कली कागजहरूमा ररसिि ददएर तलएर काम गने गराउने व्यख्ि र राि सेिक 
कमयचारीहरूले बरामद भए बाहेकका भन्दा अन्य र्ाइलहरूमा समेि तमलेमिो गरी ररसिि तलई 
ददई श्रम स्िीकृति तलने ददने काम हनुे गरेको अिस्थालाई स्पष्ट पारेको छ भने संलग्न 
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कमयचारीहरूले बदतनयिसाथ पटक पटक यस्िा गलि कागजहरूमा ररसिि तलएर श्रम स्िीकृति 
प्रदान गने गरेको यथाथयलाई उजागर गरेकोले पवुष्ट हनु आएसम्मको ररसिि रकमलाई तबगो कायम 
गरी ररसिि तलने िैदेख्नक रोजगार विभागका १२ जना कमयचारीहरू उपर भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 
२०५९, को दर्ा ३(१),  ररसिि ददएर काम गराउन ेमेनपािरहरूका १९ जना व्यख्िहरू उपर 
दर्ा ३(२), कमयचारीसम्म िूस रकम परु् याउन रकम ददन े१ जना उपर  दर्ा ३(३) र नक्कली 
कागजािहरू बनाइददएर भ्रष्टाचारजन्य काययमा सहयोग परु् याई मतियारको काम गने नेपाल तनक 
प्रसेका सञ्चालक नेरबहादरु महजयन उपर  दर्ा २२ को प्रतिबन्धात्मक िाक्यांन बमोख्जम 
हदैसम्मको जररिाना र सजाय मागदाबी तलई ३३ जना उपर कुल तबगो रु.३३,७३,५००।– कायम 
गरी िपतसल बमोख्जमको तबगो र मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।११।२७ को 
तनणययानसुार तमति २०७२।३।११ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  

तस.नं दजाय नाम थर तबगो  (रु.) मागदाबी 

१ उपतसचि रामजी प्रसाद 
बराल 

२०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को 
(क) बमोख्जम 

२ नािा अतधकृि तसद्धराज चटौि १¸८३¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

३ नािा अतधकृि गम्भीरतसंह 
विष्ट 

४२¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

४ नािा अतधकृि पथृरुाज तििारी ५५¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (ग) 
बमोख्जम 

५ नािा अतधकृि तिथयराज पौडेल ३¸४६¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

६ नािा अतधकृि लक्ष्मणप्रसाद 
शे्रष्ठ 

४९¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

७ नािा अतधकृि दामोदर दाहाल २०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

८ नािा अतधकृि जयराम नेपाल २०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

९ ना.स.ु कविराज 
उपाध्याय 

५६¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (ग) 
बमोख्जम 

१० ना.स.ु पदमबहादरु 
नाही 

४४¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

११ भाषा अनिुादक सदरे आलम २५¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

१२ भाषा अनिुादक अव्दसु सबरु ११¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(१) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

१३ जस्मीन ओभरतसज रामहरी ५६¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ग) 
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प्रा.तल. भण्डारी बमोख्जम 

१४ यनुाइटेड 
इन्टरनेननल 
प्रा.तल. 

जयराम िपाङ्गी ६०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ग) 
बमोख्जम 

१५ यनुाइटेड 
इन्टरनेननल 
प्रा.तल. 

िवुद्धबहादरु 
िामाङ्ग 

२२¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

१६ न्यू ग्लोिल 
मेनपािर 

तननान्िराज 
पौडेल 

२५¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

१७ पख्िमनेपाल 
ओभरतसज 

इश्वर के.सी. ५¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

१८ अलकोतनयस 
ओभरतसज 

आख्नष नमाय ४०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(३) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

१९ अलकोतनयस 
ओभरतसज 

राजेन्र 
अतधकारी 

३२¸०००।- भ्र.तन.ऐन २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को ि 
बमोख्जम 

२० आर एण्ड आर जि 
ट्रयाकर 

वकनोर िामाङ्ग ३¸०२¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

२१ एख्नया तलंक सभीस तमलन कटे्टल २०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

२२ लालधनषु 
इन्टरनेननल 
सभीस 

विष्णपु्रसाद 
बस्याल 

३०,०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

२३ ग्रटेर भीजन 
ओभरसीज 

प्रमोद ििी २०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

२४ अक्टोपस 
ओभरसीज 

अजुयन ररजाल २०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

२५ यनुाइटेड एच आर 
सोलनुनका 

विनाल 
पराजलुी 

३६¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

२६ गरुुङ मगर सभीस संख्जि कुमार 
पलुामी 

८०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ग) 
बमोख्जम 

२७ इख्न्र्तनटी 
ररकु्रटमेन्ट 

चडुामणी 
पोिरेल 

५५¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ग) 
बमोख्जम 

२८ ख्स्कल्ड ह्यमुन 
ररसोसय 

तमनप्रसाद 
िामाङ्ग 

१८¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 

२९ मोभीरा एच आर 
सभीस 

बेनकुुमार राई ७,०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (क) 
बमोख्जम 
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३० सेर्ल्याण्ड 
ओभरतसज 

रामकृष्ण 
लामीछान े

८०,०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ग) 
बमोख्जम 

३१ तडजाइन 
इम्र्लोइमेन्ट 

सरेुन्रबहादरु 
राई 

६०¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ग) 
बमोख्जम 

३२ ररलायन्स नेपाल 
इन्टरनेननल 

िीरबहादरु 
बजुाय मगर 

३५¸०००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (ि) 
बमोख्जम 

३३ नेपाल तनक 
वप्रख्न्टङ प्रसेका 
सञ्चालक 

नेरबहादरु 
महजयन 

१४,९९¸५००।- भ्र.तन.ऐन, २०५९ को दर्ा ३(२) र ३(१) को (छ) 
बमोख्जम 

 ६.३.५ गैरकाननुी लाभ िा हातन परु् याउने बदतनयिले कायय गरी भ्रष्टाचार गरेका मदु्दाहरू : 
(१) आ.ि.२०६८।६९ को अन्त्यमा तनःनलु्क स्िास्थ्य ख्नविर सञ्चालन गदाय औषधी िररदमा 

अतनयतमििा गरेको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा साियजतनक संस्थाले सामान िररद गदाय साियजतनक 
िररद ऐन िथा तनयमािलीमा व्यिख्स्थि प्रािधान अनसुार िररद गनुयपनेमा ख्जल्ला जनस्िास्थ्य 
कायायलय झापाका कायायलय प्रमिु योगेन्रप्रसाद भगि, जनस्िास्थ्य अतधकृि महेन्रप्रसाद चौधरी र 
स्टोरवकपर दलख्जि भण्डारी समेिले जनस्िास्थ्य कायायलय झापाबाट सोही ख्जल्लाख्स्थि बतनयानी, 
िजरुगाछी र िोपगाछीमा तनःनलु्क स्िास्थ्य ख्नविर सञ्चालनका लातग लेिा नािाबाट 
रु.१५,००,०००।- पेश्की तलई ददई ख्नविरको लातग कायायलयमा रहे भएका मौज्दाि औषधीहरू नै 
प्रयोग गरी िररद गदै नगरेका रु.११,०४,४००।- बराबरको औषधीहरूको नक्कली तबल भरपाई 
बनाई औषधी िररद गरेको भनी प्राप्त रकम, कागजमा मात्र िचय देिाई िररद गररएका भतनएका 
औषधीहरू कायायलयको स्टोरमा प्राप्त भएको समेि भनी कायायलयको अतभलेिमा देिाई झठुा स्टोर 
दाख्िला र्ारम ियार गरी तमलेमिो गरी बदतनयिसाथ नक्कली झठुा वकिे तबल भरपाई कागजािहरू 
आर्ैं ले पेन गरी रु.११,०४,४००।– िाइमासी नेपाल सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ (१) को (ङ) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजहरू 
योगेन्रप्रसाद भगि, महेन्रप्रसाद चौधरी र दलजीि भण्डारी समेि उपर तबगो रु.११,०४,४००।– 

कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ८(१) बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी जररिाना र कैद सजाय गरी 
पाउन र सतुनलकुमार रायले नक्कली झठुा तबल बनाई सोही ऐनको दर्ा २२ द्वारा पररभावषि कसरु 
गरेको देख्िएकोले तनज उपर सोही दर्ा २२ बमोख्जम सजाय हनु मागदाबी तलई आयोगको तमति 
२०७१।४।१८ को तनणययानसुार तमति २०७१।४।१६ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको। 

(२) स्िास्थ्य सेिा विभाग अन्िगयिका महानािाहरूले वितभन्न काययक्रमका नाममा पेश्की तलई नक्कली 
तबल भरपाई पेन गरी करोडौं रकम िोटाला गरेको भने्न उजरुी उपर स्िास्थ्य सेिा विभाग 
अन्िगयिको प्राथतमक स्िास्थ्य सेिा पनुजायगरण महानािा टेकुबाट आ.ि.२०६८।६९ र 
२०६९।७० मा सञ्चालन गररएका भतनएका वितभन्न काययक्रमहरूका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
काययक्रम सञ्चालन गरेको भतनएका कमयचारीहरूले काययक्रम सञ्चालनका लातग पेश्की तलई काययक्रम 
गररएको भनी स्टेसनरी िररद िथा र्ोटोकपी लगायिका सामग्री िररद गरेको देिाई पेश्की 
र्र्छ्यौट गरेकोमा तनजहरूले पेन गरेका हिाई वटकट, स्टेसनरी िथा होटलहरूबाट सामान िररद 
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गररएको भतनएको तबलका सम्बन्धमा सम्बख्न्धि होटल धनी, एयर लाइन्स, पेट्रोल पम्प िथा स्टेसनरी 
पसलहरूमा बझु्दा समेि झठुा वििरण पेन गरेको पवुष्ट भएको छ । 

 यसैगरी कायायलयमा नै हाख्जर रहेका कमयचारीहरू बावहर ख्जल्लामा िटी गएको देिाई तनजहरूको 
नाममा िचय देिाई झठुा तबल भरपाई पेन गरेको, कायायलयमा हाख्जर रहेका चालक काययक्रममा 
सरकारी गाडी प्रयोग गरेको देिाई पेट्रोतलयम पदाथय िररद गरेको, हल नै नभएको होटल िथा 
रेषु्टरेण्टमा हल भाडा तलएको, करार सेिामा काययरि कमयचारी करार सेिा समाप्त भइसकेको समयमा 
समेि तनजका नाममा भ्रमण भत्ता िचय देिाई झठुा तबल भरपाई पेन गरेको, एकै कमयचारीलाई २–

३ ददनको काययक्रममा सहभागी हनु भनी एकै तमतिमा दईु ठाउाँको भ्रमण आदेन स्िीकृि गरेको, 
काययक्रममा सहभागीहरूको लातग भनी िाजा िथा िाना र स्टेसनरी िररद गरेको झठुा तबल 
भरपाई पेन गरेको, एकै ददनको काययक्रममा स्ियं कायायलय प्रमिु र लेिा अतधकृि सहभागी भएको 
काययक्रममा १०–१० पटक िाजा र िाना सेट िररद गरेको झठुा तबल पेन गरेको, सरकारी गाडी 
प्रयोग गनय भनी भ्रमण आदेन स्िीकृि भएकोमा हिाई जहाजको वटकट पेन गरेको, कायायलयका 
कमयचारीहरू प्रायः सबै सहभागी भएको देिाई सहभागी भत्ता वििरण गरेको समेि देख्िएको छ । 

 त्यसैगरी केही वहमाली ख्जल्लाहरूमा काययक्रमका लातग पेश्की तलई जाने कमयचारी र केन्रबाट 
िवटएका स्रोि व्यख्ि लगायिका कमयचारीहरू िोवकएको काययक्रममा अनपुख्स्थि रही जााँदै नगई 
सम्बख्न्धि ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलयले काययक्रम सम्पन्न गरी कायायलयको छाप समेि लगाई तबल 
भरपाईहरू प्रमाख्णि गरी पठाएकोमा पेश्की तलन ेकमयचारीहरूले पनुः झठुा तबल भरपाईहरू थप पेन 
गरी िचय भएको देिाई पेश्की र्र्छ्यौटका लातग पेन गरेको, सरकारी गाडी प्रयोग गरी साियजतनक 
बसको भाडा तबल पेन गरेको, १०औ ंहजारको सामान िररद गरेको नगद उधारो तबल पेन गरेको, 
कायायलय प्रमिु अन्यत्र काज िवटएको, लेिा अतधकृि भैपरी तबदामा बसेको र अन्य कमयचारीहरू 
अन्यत्र ख्जल्लामा काज िवटएको अिस्थामा समेि काठमाडौंमा हल नै नभएको होटलमा हल भाडा 
तलई काययक्रम गरेको भनी अन्यतै्र िवटएका कमयचारीहरू समेिको सहभागी भनी झठुा िचय तबल 
पेन गरी भिुानी तलए ददएको, एकै तमतिमा २–२ ठाउाँमा ख्जल्लाहरूमा काज िटाएको िर 
कायायलयको हाख्जरी रेकडयमा हाख्जर समेि रहेका कमयचारीका नाममा िचय देिाई झठुा तबल पेन 
गरेको, हल नै नभएको होटलमा हलभाडा तलएको भनी िचय देिाई तबल पेन गरेको, एउटै सरकारी 
गाडी २–२ ठाउाँमा प्रयोग भएको देिाई १०औ ंहजारको पेट्रोतलयम पदाथय िररद गरेको झठुा तबल 
पेन गरेको, झठुा तबल प्रमाख्णि गरेको, कायायलयमै हाख्जर रहेका कमयचारीहरूको समेि भ्रमण भत्ता 
स्िीकृि गरेको,  झठुा तबल भरपाई बनाई भिुानी तलन ुददनकुा साथै दोहोरो भिुानी समेि तलई ददई 
गैरकाननुी कायय गरी बदतनयिपूणय ििरले नेपाल सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (१) को िण्ड (ङ) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु 
आएकोले सो काययमा संलग्न तसतनयर अ.हे.ि. रामनरण अतधकारीको हकमा तबगो 
रु.२६,५९,१९२।-, िररष्ठ जनस्िास्थ्य प्रनासक मदनकुमार शे्रष्ठको हकमा तबगो 
रु.३,७५,०९२।-, तनदेनक डा. आनन्दकुमार शे्रष्ठको हकमा तबगो रु.६७,२०,४१०।-, लेिा 
अतधकृि यदरुाजनमाय नेपालको हकमा रु.६८,७८,०३८।-, जनस्िास्थ्य तनरीक्षक रामजी ख्ितमरेको 
हकमा रु.३,५७,८१८।-, िररष्ठ जनस्िास्थ्य अतधकृि रत्नलाल शे्रष्ठको हकमा रु.४,२१,२५५।-, 

र्ामेसी अतधकृि भरिमणी मरहट्ठाको हकमा रु.२,६०,१४४।-, नािा अतधकृि डोलराज नमायको 
हकमा रु.१६,२२,४४१।-, ना.अ. रूपनारायण ितििडाको हकमा रु.५,६७,१५८।-, िररदार 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

कविराज सिेुदीको हकमा रु.६,१४,९३८।-, र डा. बालकृष्ण सिेुदीको हकमा तबगो 
रु.१,५७,६२८।- कायम गरी तनजहरूलाई सोही ऐनको दर्ा ८ को उपदर्ा (१) मा व्यिख्स्थि 
हदै सम्मको सजाय मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।४।२८ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(३) ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलय िनहुाँमा काययरि पररिार तनयोजन सपुरभाइजर अजयकुमार श्रीिास्ििले 
आ.ि. २०६५।६६ मा UNICEF  काययक्रम अन्िगयि काययक्रम नै नगरी झठुा तबल भरपाई बनाई 
भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा बैठक िथा काययक्रममा सहभागीले रकम बझेुको 
भरपाई भनी पेन गररएका भरपाईहरूमा काययक्रम भएको तमति निलेुको, काययक्रमको प्रगति 
प्रतििेदन पेन नभएको, बैठक िथा काययक्रममा सहभागीलाई रकम बझुाएको भरपाई पेन भएको िर 
सहभागी उपख्स्थि भएको देख्िन ेकागजाि पेन नभएको। तमति २०६५ कातियकदेख्ि २०६६ असार 
मसान्िसम्म सञ्चालन भएको भतनएको काययक्रमको २०६६ श्रािण िथा भार मवहनाका तमति रािी 
कावटएका तबलहरू समेि समािेन भएको देख्िन्छ। उि काययक्रम सञ्चालन गदाय भएको िचयको 
लेिा परीक्षण नगररएको, बैठक िथा काययक्रममा सहभागी भई रकम बझेुका वितभन्न ४५ िटा 
स्िास्थ्य केन्र  र ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलयमा काययरि कमयचारी िथा मवहला स्िास्थ्य स्ियं 
सेविकाको १०/१० थान सक्कल हस्िाक्षर प्रमाख्णकरणको लातग केन्रीय प्रहरी वितध विज्ञान 
प्रयोगनाला, काठमाडौंमा पठाइएकोमा उि प्रयोगनालाबाट तमति २०७१।२।५ मा प्राप्त प्रतििेदन 
अनसुार रकम बझेुको उल्लेख्िि हस्िाक्षर र पतछ संकलन गरी पठाइएको सम्बख्न्धि व्यख्िहरूको 
हस्िाक्षरबीच असमानिा भनी लेिी आएकोले ५५िटा भरपाई अनसुार सहभागीले बझेुको रकम 
रु.४,८९,०९५।- र सोही काययक्रममा गो.भौ.नं.१२, १९, २० मा संलग्न, स्टेसनरी िानािाजा, 
होटलिास, औषधी, दै.भ्र.भत्ता लगायिको तबल अनसुारको रकम रु.२,०९,०३५।- समेि गरी जम्मा 
रु.६,९८,१३०।- को वकिे हस्िाक्षर गरी झठुा तबल भरपाई ियार गरेको देख्ियो। 

 उि काययमा पररिार तनयोजन सपुरभाइजर अजयकुमार श्रीिास्िि, कायायलय प्रमिु डा. सनुीलनाथ 
प्याकुरेल, लेिा अतधकृि भोजबहादरु थापा र लेिापाल मानकुमार तिम्ला िथा डकाउ काययक्रम 
र्ोकल पसयन चन्रमणी अतधकारी समेि ५ जना प्रत्यक्ष  रूपमा संलग्न रही तनजहरूले भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा १ (ङ) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा 
तनजहरूलाई तबगो रु.६,९८,१३०।- कायम गरी सोही दर्ा ८ को उपदर्ा (१) द्वारा व्यिख्स्थि 
हदैसम्मको दण्ड सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।११ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।५।३० मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(४) श्री तनम्न माध्यतमक विद्यालय मोतथयाही रौिहटका प्रधानाध्यापक रमेन तििारीले २०६५ सालदेख्ि 
हालसम्म छात्रिृख्त्त, भिन तनमायण, विद्यालय क्षेत्रगि सधुारको रकम वहनातमना र वप.तस.एर्. ख्नक्षक 
ज्ञानी चौधरीको एक िषयको िलब वकिे गरी वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि 
विद्यायलमा तमति २०६५।१।३० देख्ि प्र.अ.को  रूपमा काययरि रमेन तििारीले सोही विद्यालयमा 
तमति २०६६।६।१ देख्ि वप.तस.एर्. ख्नख्क्षकाको  रूपमा काययरि ज्ञानी चौधरीलाई िलब भत्ता 
बापि वििरण गररएको भतनएका भरपाईहरू अनसुन्धानको क्रममा दस्ििि परीक्षणको लातग राविय 
वितधविज्ञान प्रयोगनालामा पठाइएकोमा उि प्रयोगनालाबाट ज्ञानी चौधरीको हस्िाक्षर नतमलेको 
भनी प्रमाणीकरण गरी पठाएको हुाँदा प्र.अ. रमेन तििारीले आर्ैं ले वितभन्न तमतिका ११ िटा िलबी 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

भरपाई बनाई नक्कली दस्ििि गरी रु.१,१०,६२०।- बदतनयिसाथ आर्ैं ले भिुानी तलई भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (१) िण्ड (ङ) द्वारा पररभावषि कसरु गरेकोले 
तनजलाई तबगो रु.१,१०,६२०।- कायम गरी सोही दर्ा ८ को उपदर्ा (१) द्वारा व्यविस्थि 
हदैसम्मको सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।११ को तनणययानसुार 
तमति २०७१।६।५ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(५) मालपोि कायायलय भिपरुका प्रमिु मालपोि अतधकृि हरर बििी मालपोि कायायलय लतलिपरुको 
प्रमिु मालपोि अतधकृि पदमा रहाँदाको समयमा लतलिपरु उप-महानगरपातलका तभत्रको नगर ३ ङ 
वक.नं. २१४ को सरकारी पिी जग्गालाई वकत्ताकाट गरी कायम भएको वक.नं. ८८२ क्षेत्रर्ल 
रोपनी ०-१३-३-० रोपनी सरकारी जग्गा गोपालबहादरु ित्री समेिको नाममा दिाय गरी नेपाल 
सरकारको सरकारी जग्गा लोप गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा जग्गा दिाय गने 
तनणयय गदाय मालपोि ऐन, २०३४ को दर्ा ७(२) मा "जग्गा (नापजााँच) ऐन, २०१९ बमोख्जम 
नापनक्सा भएको कुनै जग्गा दिाय गनय सम्म छुट भएकोमा उि जग्गाको सातबक दिाय, तिरो र भोग 
समेिको आिश्यक छानतबन गरी िोवकए बमोख्जमको सतमतिको तसर्ाररसमा िोवकएको प्रवक्रया 
अपनाई मालपोि कायायलयले त्यस्िो जग्गा दिाय गनय सक्नेछ" भनी भएको व्यिस्थालाई आधार तलई 
जग्गा दिाय गने तनणयय भएको देख्िएको सातबकदेख्ि हालसम्म व्यख्िको नाममा दिाय नभएको नेपाल 
सरकारको सरकारी पिी जग्गा त्यसमा पतन व्यख्िको तिरो (मालपोि)नचली भोग मात्र भएको 
जग्गालाई तमति २०६८।५।१ मा जग्गा दिाय गनय तसर्ाररसका लातग छुट दिाय सतमति समक्ष पेन 
गने तनणयय गदाय, छुट दिाय सतमतिबाट तमति २०६८।५।२० मा जग्गा दिाय गनयको लातग तसर्ाररस 
गदाय र गोपाल बहादरु ित्री क्षेत्री समेिका नाममा वकत्ता नं ८८२ को क्षेत्रर्ल ०-१३-३-० 
जग्गा दिाय गने गरी तमति २०६८।५।२६ मा तनणयय गदाय सोही मालपोि ऐन, २०३४ को दर्ा 
७ को उपदर्ा (२) प्रयोग भएको देख्िन्छ। यसरी उल्लेख्िि जग्गाको दिाय गने सन्दभयमा 
आकवषयि हनैु नसक्ने काननुी व्यिस्थालाई आकवषयि गरी गैरकाननुी  रूपमा मालपोि कायायलय, 

लतलिपरुबाट तमति २०६८।५।२६ मा भएको तनणयय भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ 
को उपदर्ा (१) को िण्ड (ज) बमोख्जम बदतनयिपूियक सरकारी साियजतनक सम्पख्त्त गैरकाननुी  
रूपमा व्यख्ि विनेषको नाममा दिाय गने कायय भए गरेको देख्ियो।  

 उल्लेख्िि जग्गा दिाय गने तसर्ाररस गने र तसर्ाररस भएपतछ जग्गा दिाय गने काययमा मालपोि 
कायायलय, लतलिपरुका ित्कालीन प्रमिु मालपोि अतधकृि हरर बििी, उप-सख्चि पद्मतनतध सोिी, 
ना.स.ु रामप्रसाद भषुाल, ना.स ुविमल ढकाल र ना.स.ु कृष्णकुमार के.सी., ना.स.ु सूययप्रसाद कोइराला, 
नापी कायायलय, लतलिपरुका ित्कालीन नापी अतधकृि भरितसंह ऐरको संलग्निा देख्िंदा मालपोि 
ऐन, २०३४ को दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोख्जम जग्गा दिाय गनय तसर्ाररसको लातग छुट जग्गा 
दिाय सतमतिमा पेन गनुय अगातड दिाय गररने जग्गाको सातबक दिाय, तिरो र भोग समेिको आिश्यक 
छानतबन गरी सतमति समक्ष पेन गनुयपने, जग्गा दिाय सतमति समक्ष पेन भएपतछ सतमतिबाट मालपोि 
ऐन, २०३४ को दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोख्जम सातबक दिाय, तिरो र भोगको विषयमा 
आिश्यक छानतबन गरी तसर्ाररस गनुयपने र सतमतिले जग्गा दिायको तसर्ाररस गरेपतछ पतन 
मालपोि कायायलयबाट सोही दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोख्जम प्रमाणको मूल्यांकन गरी ठहर 
गनुयपनेमा सो बमोख्जम नगरी जग्गा दिायको लातग सतमति समक्ष पेन गने तनणयय प्रवक्रयामा संलग्न, 

जग्गा दिायको लातग तसर्ाररस गने काययमा संलग्न र सतमतिबाट तसर्ाररस भएपतछ जग्गा दिायको 
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तनणयय गने काययमा संलग्न उल्लेख्िि सबै कमयचारीबाट भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ 
को उपदर्ा (१) िण्ड (ज) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ 
को दर्ा ८ को उपदर्ा (१) को िण्ड (ज)बमोख्जमको कसरुमा मालपोि कायायलय, लतलिपरुबाट 
आ.ि. २०६८।६९ को लातग रख्जिेनन प्रयोजनको लातग िोकेको न्यूनिम मूल्य अनसुार 
उख्ल्लख्िि वक.नं. ८८२ को क्षेत्रर्ल ०-१३-३-० प्रति आना रु.४,८०,०००।- का दरले 
रु.६६,००,०००।- तबगो कायम गरी हरर बििी, पद्मतनतध सोिी, रामप्रसाद भषुाल, विमल ढकाल, 

कृष्णकुमार के.सी., ना.स.ु सूययप्रसाद कोइराला र ित्कालीन नावप कायायलय, लतलिपरुका नापी 
अतधकृि भरितसं ऐरलाई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (१) बमोख्जम 
कैद, जररिाना र तबगो असलुी समेिको सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।७।९ 
को तनणययानसुार तमति २०७१।७।१४ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा अरोपपत्र दायर गररएको।  

(६) स्िास्थ्य सेिा विभाग अन्िगयिका बाल स्िास्थ्य महानािा लगायिका महानािाहरूले िावषयक 
स्िीकृि काययक्रम अन्िगयि आ.ि. २०६८।६९ र २०६९।७० मा काययक्रम सञ्चालन गदाय 
काययक्रमको नाममा िचय भएको भनी झठुा तबल भरपाई पेन गरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा स्िास्थ्य सेिा विभाग अन्िगयि बाल स्िास्थ्य महानािा टेकुले बालबातलकाहरूको 
लातग िोप सम्बन्धी वितभन्न काययक्रमहरू व्यिख्स्थि रूपले सञ्चालन गनय, िोप केन्रहरूबाट प्रदान 
गररन े िोप सेिालाई तनयतमि गराउन, िोप ददने स्िास्थ्यकमीहरूको ज्ञान, सीप िथा क्षमिा 
विकासमा सहयोग परु् याउन र भ्याख्क्सन िथा अन्य िोप सामग्रीहरूको तनयतमि आपूतियको सतुनख्िि 
गरी सपुरीिेक्षण जस्िा काययहरू गदै आएको र उल्लेख्िि काययक्रमहरूको कमी कमजोरीहरू सधुार 
गनुयका साथै समस्याहरूलाई समाधान गरी लख्क्षि िगयका बालबातलकाहरूसम्म िोप काययक्रम 
विस्िारको काययलाई सतुनख्िि गरी समग्र िोप काययक्रमको सदुृढीकरण गने अतभप्रायले नेपाल 
सरकार, UNICEF र WHO बाट प्राप्त रकमबाट आ.ि. २०६८।६९ र २०६९।७० मा रुिेला 
िोप अतभयानसम्बन्धी वितभन्न वक्रयाकलाप सञ्चालन लगायिका वितभन्न ४७ िटा काययक्रमहरू 
सञ्चालन गरेको भनी उल्लेि गरेको पाइयो।  

 स्िीकृि काययक्रमहरूमा भए गरेका काम कारबाही िथा िचय वििरणसम्बन्धी अनसुन्धानको क्रममा 
प्राप्त हनु आएका कागजािहरूबाट उडान नै नगरी हिाई सेिा प्रयोग गरेको भनी नक्कली ई-वटकेट 
पेन गरेको, र्ोटोकपी मेतसन नै नभएको पसु्िक पसलमा र्ोटोकपी गरेको तबल पेन गरेको, हल 
नै नभएको होटलमा हल भाडा तलई काययक्रम गरेको भनी तबल पेन गरेको, स्टेसनरी िथा 
होटलहरूबाट काययक्रममा सामान िथा िाना/िाजा/नास्िा र सेिाहरू िररद नै नगरी झठुा तबल 
बनाई पेन गरेको, सरकारी गाडी काययक्रममा प्रयोग गरेको देिाई पेट्रोल पम्पहरूबाट इन्धन िररद 
गरेको झठुा तबल पेन गनुयका साथै सिारी लगबकुमा समेि प्रयोगकिायको दस्ििि नरहेको सिारी 
लगबकु पेन गरेको, कायायलयमा हाख्जर रहेका कमयचारीहरूको भ्रमण आदेन स्िीकृि गराई िचय 
देिाएको, काययक्रममा िचय भएको देिाउन वितभन्न होटलहरूबाट िाली तबल ल्याई आर्ैं ले वििरण 
एिं रकम भरी िचय देिाएको र केही र्ाइलहरूमा िाली तबल समेि पेन गरेको, करदािा सेिा 
कायायलयमा दिाय नै नभएका कतिपय होटलहरूको पान नं. उल्लेि भएका झठुा तबलहरू समेि पेन 
गरेको, ग्यास, ग्यास चलु्हो र रेगलेुटर तबक्री हनुे पसलबाट स्टेसनरी सामान िररद गरेको तबल 
पेन गरेको, ४-५ िषय अगातडदेख्ि बन्द रहेका होटलहरूबाट समेि काययक्रममा हलभाडा िथा िाजा 
िाना िररद गरेको तबल पेन गरेको, हिाई सेिा प्रयोग नै नगरी अन्य व्यख्िहरूले उडान गरेको 
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झठुा वटकट पेन गनुयका साथै सहतुलयि दरको हिाई वटकट प्रयोग गरी बढी दरको भाडा देिाई 
झठुा वटकट पेन गरेको, विदेन भ्रमणमा रहेका कमयचारीको समेि भ्रमण आदेन स्िीकृि गराई 
काययक्रममा सहभागी भएको देिाई रकम उपलब्ध गराएको, र्तनयचर पसलबाट समेि स्टेसनरी 
सामान िररद गरेको तबल पेन गरी नेपाल सरकारको सम्पख्त्त बदतनयिपूणय ििरले हातन नोक्सानी 
परु् याई व्यख्िगि लाभ तलई भ्रष्टाचार गरेको पवुष्ट हनु आयो। 

 यसरी काययक्रमका नाममा िचय भएको भनी होटल, स्टेसनरी, पेट्रोलपम्प िथा हिाई वटकटका 
तबलहरू समेि झठुा बनाई पेन गनुयका साथै साियजतनक िररद ऐन, तनयम िथा आतथयक काययवितध 
तनयमािली समेिको बख्ियलाप गरी बदतनयिपूणय ििरले आरू्हरूलाई गैरकाननुी लाभ र नेपाल 
सरकारलाई रु.१,१२,८३,३७१।- गैरकाननुी ििरले हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 
२०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (१) को िण्ड (ङ) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा यसमा 
संलग्न ित्कालीन बाल स्िास्थ्य महानािा प्रमिु डा. िारानाथ पोख्रलेको हकमा तबगो 
रु.६१,३८,८१५।-, हालका तनदेनक डा. श्याम राज उप्रिेीको हकमा तबगो रु.३३,९१,३२३।-, 
लेिा अतधकृि दीपकप्रसाद तितमख्ल्सनालाई रु.६६,४३,०४०।-, ित्कालीन लेिा अतधकृि 
िेजप्रकान प्रसाईंलाई रु.२८,८७,०९८।-, िररष्ठ जनस्िास्थ्य अतधकृि तललाविक्रम थापाको हकमा 
तबगो रु.२,०४,३५९।-, जनस्िास्थ्य तनरीक्षक महेन्रप्रकान नमायको हकमा तबगो 
रु.५,०६,०८२।-, नािा अतधकृि हररप्रसाद अतधकारीको हकमा तबगो रु.१०,४७,९५०।-, 
जनस्िास्थ् य अतधकृि ठाकुर बस्नेिको हकमा तबगो रु.२४,२६,९४२।-, िोप सपुरभाइजर 
अतधकृि प्रमेकुमार शे्रष्ठको हकमा तबगो रु.२५,१७,१६२।-, सपुरभाइजर अतधकृि नंकर प्रसाद 
आचाययको हकमा तबगो रु.११,४६,७४७।-, जनस्िास्थ्य अतधकृि नंकरदेि जोनीको हकमा तबगो 
रु.५,००,१३६।-, िोप अतधकृि नम्भ ुबाब ु तििारीको हकमा तबगो रु.१८,८२,२९३।-, नायब 
सबु्बा तडक बहादरु विष्टको हकमा तबगो रु.६,१९,५५३।-, िररष्ठ जनस्िास्थ्य अतधकृि दीपकराज 
चौलागाईको हकमा तबगो रु.४,३२,१४७।- कायम गरी तनजहरूलाई सोही ऐनको दर्ा ८(१) 
बमोख्जम सजाय गरी तबगो समेि असलु उपर गरी पाउन मागदाबी आयोगको तमति 
२०७१।७।१४ को तनणययानसुार तमति २०७१।७।१८ मा विनषे अदालि, काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको। 

(७)  रौिहट ख्जल्लाख्स्थि मयायदपरु गा.स.वि.को विकास बजेट पररचालनमा भ्रष्टाचार भएको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि गा.वि.स.को िडा नं. ५, ८ र ९ मा सडक ममयिको लातग 
रु.६,२०,०००।- वितनयोजन भएकोमा सडक ममयि काययका लातग गा.वि.स. सख्चिले अमानिबाट 
काम गराउने गरी उि रकम पेश्की तलएको र योजना अनसुारको कायय सम्पन्न गरेको भनी कायय 
सम्पन्न प्रतििेदन िथा मूल्यांकन प्रतििेदन समेि ियार गरी रु.६,२०,०००।- पेश्की र्रर्ारक 
गरेको देख्िन्छ। िर सो योजनामा रु.१,५०,०००।- बराबरको मात्र काम भएको हो, अन्य काम 
सो योजनामा नभई रकम वहनातमना भएको देख्िन आएको ठीक सााँचो हो भने्न समेि व्यहोराको 
िीरेन्र साह लगायिका स्थानीय मातनसहरूको सजयतमन मचुलु्काबाट देख्िन आउाँछ भने आयोगबाट 
िवटएका टोलीले स्थलगि तनरीक्षण गदाय सडकको Embankment िेिको लेबलबाट ०.५० देख्ि 
०.७० तम. सम्म देख्िएको साथै परुानो काम भएकोले नााँपजााँचबाट एवकन गनय गाह्रो भएकोले 
त्यहााँको उपभोिा एिं सो सडक तनमायण काययमा िवटएका ट्याक्टर ड्राइभरहरूको अनसुार जम्मा 
रु.१,५०,०००।- तलई सो कायय गरेको भनाइ रहेको भने्न समेि व्यहोराको आयोगको टोलीसाथ 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

िवटएका ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय रौिहटका सि- इख्न्जतनयर रामबाब ु प्रसादको प्रतििेदनबाट 
देख्िन आउाँछ । िसथय ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय रौिहटका इख्न्जतनयर ख्निजीप्रसाद राय र 
लक्ष्मणकुमार सेठ समेिले उि योजनाको लगि इख्स्टमेट, मूल्यांकन प्रतििेदन, काम सम्पन्न 
प्रतििेदन र नापी वकिाबमा कम लागिको कामलाई बढी लागिको काम भनी कागजाि ियार 
पाररददएको र गा.वि.स.का सख्चि विश्वनाथप्रसाद साहले सोही कागजािको आधारमा रकम आफ्नो 
नाममा तनकाली सम्बख्न्धि विकास तनमायण काययमा िचय नगरी एक आपसमा तमलेमिो गरी सरकारी 
रकम तलई िाई नेपाल सरकारलाई रु.४,७०,०००।- हातन नोक्सानी परु् याई भष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को दर्ा ८(१)(ग) बमोख्जमको कसरु अपराध भएको देख्िन आएको हुाँदा तनजहरू 
उपर तबगो रु.४,७०,०००।- कायम गरी सोही दर्ा ८(१)बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई 
आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार तमति २०७१।७।१९ मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(८) इख्न्जतनयररङ अध्ययन संस्थान, पख्िमाञ्चल क्याम्पस, पोिराका उप प्राध्यापक रख्न्जिकुमार गपु्ता 
एउटै समयमा दईु ठाउाँमा नोकरीमा बहाल रहेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनज गपु्ता 
२०५४।१०।२० देख्ि उपप्राध्यापक पदमा करारमा सेिा प्रिेन गरी तमति २०६०।५।२२ बाट 
एक िषयको परीक्षणकालमा रहन ेगरी तत्र.वि. सेिा अन्िगयि स्थायी तनयखु्ि तलई हालसम्म  सेिा 
गदै आइरहेको र तनज क्याम्पसको ददिा काययक्रम अन्िगयि १०-५ बजेको समयमा तनयतमि  
रूपमा नै तमति २०५४।१०।२० देख्ि तमति २०७१।५।३ सम्म हाख्जर भएको देख्ियो। त्यस्िै 
तनज रख्न्जिकुमार गपु्ता मतनपाल ख्नक्षण अस्पिालमा पतन तमति २०५३।१०।१ देख्ि हालसम्म 
स्थायी रु्ल टाइममा सञ्चयकोष, दनैंिचय, िावषयक तबदा उपदान सवहि पाउन ेगरी काययरि रहेको 
िथ्य तनजको व्यख्िगि र्ाइल िथा मतनपाल ख्नक्षण अस्पिालको पत्रबाट पवुष्ट हनु आउाँछ।  

 तनज रख्न्जिकुमार गपु्ताले इख्न्जतनयररङ अध्ययन संस्थान, पख्िमाञ्चल क्याम्पसमा सेिा प्रिेन गरेयिा 
रु.३४,६६,२१४।८५ नोकरी अितध भरमा भिुानी तलएको देख्िन्छ।तनजले एकै समयमा दिैु 
संस्थामा हाख्जर गरी काम गरेको भने्न पवुष्ट हनु आएकोले तनजले तत्र.वि. ख्नक्षक कमयचारी 
सेिासम्बन्धी तनयम २०५० को पररच्छेद ९ आचारणसम्बन्धी महलको तनयम ६९मा उल्लेख्िि 
व्यिस्थाको प्रतिकूल कायय देख्िन्छ। तनजले तत्र.वि. सेिामा प्रिेन गनुयअख्ि नै मतनपाल ख्नक्षण 
अस्पिालमा काम गरररहेको अिस्थामा नै तत्र.वि. ख्नक्षक कमयचारी सेिासम्बन्धी तनयम २०५० को 
तनयम ६९ उल्लंिन गरी तत्र.वि.मा सेिा सकार गरेको हुाँदा तनजले पख्िमाञ्चल क्याम्पसिर्य  तमति 
२०५४।१०।१० देख्ि तमति २०७१।४ मसान्िसम्म प्राप्त गरेको सेिा सवुिधा बापिको कुल 
जम्मा रु.३४,६६,२१४।८५ दोहोरो भिुानी तलई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(३) 
द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई तबगो रु.३४,६६,२१४।८५ कायम गरी सोही दर्ा 
८(३) द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।६।२ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।७।२६ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(९) काठमाडौं ख्जल्ला सरस्ििी गा.वि.स. ६(क), वक. नं. ४८६ के्ष.र्. ०-६-२-० र  वक.नं. ४८७ 
के्ष.र्. ३-१३-२-० को रैिान नम्बरी पररणि हुाँदै नभएको गठुी जग्गा वकिे पररणि गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा मालपोि कायायलय तडल्ली बजारमा गठुी अतधनस्थ जग्गाको  रूपमा 
तलङ्गो जात्रा गठुीको नाममा दिाय रहेको सरस्ििी गा.वि.स. ६(क) वक. नं. ४८६ के्ष.र्. ०-६-२-
०  र  वक.नं. ४८७ के्ष.र्. ३-१३-२-० को गठुी जग्गा रैिान नम्बरी पररणि हुाँदै नभएको 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

जग्गालाई गठुी जग्गा रैिान नम्बरीमा पररणि भएको िथा मालपोि कायायलय काठमाडौं, 
तडल्लीबजारबाट प्राप्त हनु अएको पजुाय हराएको र प्रतितलवप माग गदाय मालपोि कायायलयको शे्रस्िा 
प्रष्ट नभएकोले यस कायायलयमा रहेको तलङ्गेजात्रा गठुीको रै.प. लगिको प्रतितलवप उिार गरी 
तसर्ाररस पाउाँ भनी नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रतितलवपसम्म रािी गलि वििरणको तनिेदन गठुी 
संस्थान नािा कायायलय, कालमोचनमा तमति २०७०।४।१३ मा किीन्र महजयन, रिीन्र महजयन 
र सरेुन्रराज जोनीले संयिु  रूपमा तनिेदन ददएको देख्ियो।गठुी संस्थान नािा कायायलय, 
कालमोचनले तमति २०७०।४।१३ मा कायायलयमा रहेको रै.प.को लगिको प्रतितलवप भनी नक्कली 
रै.प. लगि सवहि आिश्यक कायय गनय भनी सो सक्कल तनिेदन मालपोि कायायलय, तडल्लीबजारमा 
पठाएको देख्ियो।मालपोि कायायलय तडल्लीबजारबाट तमति २०७०।४।२० मा गठुी जग्गा रैकर 
पररणि भएको प्रमाख्णि अतभलेि, रै.प. पररणिसम्बन्धी सक्कल र्ाइलसवहि पतछसम्म र्रक नपने 
गरी वकटानी जिार् पठाउनका लातग पत्राचार गरेकोमा गठुी संस्थान नािा कायायलय, 
कालमोचनबाट तमति २०७०।८।१६ को पत्रबाट मालपोि कायायलय तडल्लीबजारलाई माग गरेको 
वििरण िथा गठुी जग्गा रै.प. भएको प्रमाख्णि अतभलेि, रै.प. पररणिसम्बन्धी सक्कल र्ाइल समेि 
नपठाई सहायक प्रनासक मेिराज सापकोटाले हस्िाक्षर गरी िररष्ठ सहायक कृष्णहरर भट्टराईले 
झठुा वििरण सवहिको पत्र ियार गरी पूिय पत्रको च.नं. िथा तमति समेि गलि उल्लेि गरी 
पठाएको देख्िन्छ। 

 मालपोि कायायलय तडल्लीबजारले सोही पत्रको पछातड वटप्पणी उठाई पूियपत्रले माग गरेको रै.प. 
भएको प्रमाख्णि अतभलेि र रै.प. सम्बन्धी कारबाही भएको सक्कल तमतसल समेि नहेरी जग्गा धनी 
दिाय शे्रस्िामा रैिान नम्बरी कायम गरी शे्रस्िा कायम गने गरी २०७०।८।१७ मा ना.स.ु 
गणेनबहादरु भट्टराईले वटप्पणी पेन गरी मालपोि अतधकृि सीिाराम पोिरेलले काठमाडौं ख्जल्ला 
सरस्ििी गा.वि.स.६(क) वक.नं.४८६ क्षेत्रर्ल ०-६-२-० सरेुन्रराज जोनीका नाममा िथा 
वक.नं.४८७ क्षेत्रर्ल ३-१३-२-० किीन्र महजयन र रिीन्र महजयनका नाममा तनणयय गरी दिाय 
गने तनणयय गरी जग्गा धनी प्रमाणपजुाय उपलब्ध गराएको देख्ियो। उि गैरकाननुी तनणयय गने 
क्रममा संलग्नहरू मध्ये झठुा वििरणको तनिेदन ददन ेकायय गने किीन्र महजयन, रिीन्र महजयनले 
वक.नं. ४८७ के्ष.र्. ३-१३-२-० को मालपोि कायायलय तडल्लीबजारको सोही आ.ि.को न्यूनिम 
मूल्याकंन प्रति आना रु.१,५०,०००।- का दरले हनुे रु.९२,२५,०००।- र सरेुन्रराज जोनीले 
वक.नं. ४८६ के्ष.र्.०-६-२-० को जग्गा दिाय गराउाँदा सोही आ.ि.को न्यूनिम मूल्याकंन 
प्रतिआना रु.१,५०,०००।- का दरले हनुे रु.९,७५,०००।- गठुी संस्थान नािा कायायलय 
तत्रपरेुश्वरबाट झठुा वििरणको पत्राचार गने सहायक प्रनासक मेिराज सापकोटा, िररष्ठ सहायक 
कृष्णहरी भट्टराई िथा पूियपत्रबाट माग गररएको प्रमाणहरूको मूल्याकंन नगरी झठुा वििरणको 
आधारमा वटप्पणी पेन गने मालपोि कायायलयका नायब सबु्बा गणेनबहादरु भट्टराई र तनणयय गने 
नािा अतधकृि सीिाराम पोिरेलको संलग्निा रहेको पवुष्ट हुाँदा तनजहरू उि गैरकाननुी तनणयय गने 
क्रममा संलग्नहरूमध्ये दूवषि वििरणको तनिेदन ददने कायय गने किीन्र महजयन, रिीन्र महजयन, 

सरेुन्रराज जोनीले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(४) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको हुाँदा 
तनजहरूमध्ये किीन्र महजयन र रिीन्र महजयनको हकमा तबगो रु.९२,२५,०००।- िथा सरेुन्रराज 
जोनीको हकमा तबगो रु.९,७५,०००।- कायम गरी सोही दर्ा ८(४) द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको 
सजाय माग दाबी तलई र मेिराज सापकोटा, कृष्णहरर भट्टराई, गणेनबहादरु भट्टराई िथा सीिाराम 
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पोिरेलले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा  ८ को उप दर्ा (१) को िण्ड (ज)द्वारा पररभावषि 

कसरु गरेको देख्िंदा तनजहरूको हकमा तबगो रु.१,०२,००,०००।- कायम गरी सोही दर्ा ८ को 
उपदर्ा (१) द्वारा व्यिख्स्थि सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।२७ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।४।२९ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(१०) धनकुटा ख्जल्ला िांििुा गा.वि.स. ९ मा रहेको वक. नं. २४८ क्षेत्रर्ल ११-७-२-० को 
साियजतनक जग्गा कृष्णराज तलम्बकुो नाममा दिाय गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि 
जग्गाको नापी कायायलय धनकुटामा भएको वर्ल्डबकुमा वकसानको नाम, थर र ििन िथा 
जग्गािालाको नाम, थर ििनको महलमा पिी लेख्िएको र मालपोि कायायलय धनकुटाको 
मोठशे्रस्िाको जग्गा धनीको नाम, थरमा नेपाल सरकार र वििरणको महलमा पिी िोल्सी जतनएको 
अनसुन्धानबाट देख्िएकोले सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दिाय शे्रस्िा कायम रहेको प्रमाख्णि 
हनु आएको छ। यस्िो सरकारी जग्गा छुट जग्गा दिायको बहाना गरी ख्जल्ला धनकुटा िांििुा 
गा.वि.स. ९ बस्ने कृष्णराज तलम्बकुो नाममा मालपोि कायायलय धनकुटाका ित्कालीन कायायलय 
प्रमिु सरेुनकुमार थपतलया समेिले तमति २०६७।१२।१ मा तनयम विपरीि गैरकाननुी  रूपमा 
दिाय गररददएकोले तनजहरूले नेपाल सरकारको नाममा दिाय रहेको जग्गा व्यख्िलाई लाभ र नेपाल 
सरकारलाई हातन परु् याउन े बदतनयिले छुट जग्गा दिाय सतमतिको तसर्ाररसमा सरकारी जग्गा 
व्यख्ि विनेषका नाममा दिाय गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ (१) (ज)द्वारा 
पररभावषि कसरु गरेको र जग्गा दिाय गने कृष्णराज तलम्बलेु सोही ऐनको दर्ा ८(४) द्वारा 
पररभावषि कसरु अपराध गरेको देख्िंदा उि जग्गा दिाय गरी तमति २०६७।१२।१ मा ददन े
कृष्णराज तलम्ब ुतलन ेपासाङ दािा नेपाय भै र.न. ३५५१ बाट सातबक वकत्ता न.२४८ वकत्ता काट 
गरी वक.न. १२७७ को क्षेत्रर्ल १-३-२-१ को जग्गा रु.२,००,०००।- मा तबक्री गरेको 
देख्िंदा सोही तबक्री मूल्यको आधारमा उि वकत्ता न. २४८ को प्रतिरोपनी जग्गाको मूल्य 
रु.१,६३,५७८।- कायम हनु ेहुाँदा जम्मा क्षेत्रर्ल ११-७-२-० को हनुे रु.१८,७६,०३४।५० 
तबगो कायम गरी सरेुनकुमार थपतलया, टकप्रसाद दिाडी, अभयकृष्ण जोनीको हकमा सोही ऐनको 
दर्ा ८(१) बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई र जग्गा दिाय गरी आफ्नो नाममा तलने कृष्णराज 
तलम्बलुाई तबगो रु.१८,७६,०३४।५० कायम गरी सोही दर्ा ८(४) बमोख्जम सजायको माग 
दाबी तलई तमति २०७१।९।१३ को तनणययानसुार तमति २०७१।९।१६ मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(११) नेपाल सरकारको नाममा रहेको ख्जल्ला धनकुटा िााँििुा गा.वि.स. ९ वक.नं.२६०को १८-१०-०-० मध्ये 

१०-१०-०-० क्षेत्रर्लको जग्गा ित्कालीन मालपोि कायायलय प्रमिु सरेुन थपतलया समेिले देन बहादरु 

तलम्बकुो नाममा दिाय गराई बेचतबिन समेि गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा मालपोि कायायलय, 
धनकुटाका ित्कालीन कम्प्यटुर अपरेटर (करार) उपमा न्यौपान,े ना.स.ु ख्निप्रसाद पोिरेल, प्रमिु 
मालपोि अतधकृि सरेुन कुमार थपतलया र जग्गा दिाय गराउन े देन ब. तलम्ब ु तमली आरू्लाई 
गैरकाननुी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकाननुी हातन नोक्सानी परु् याउन े बदतनयिले िांििुा 
गा.वि.स. ९ वक.नं. २६० को १८-१०-०-० क्षेत्रर्लको जग्गा सातबक नापीमा वकसान र जग्गा 
धनीको महलमा प्रति जतनएको जग्गालाई मालपोि कायायलय धनकुटाका कम्प्यटुर अपरेटर उपमा 
न्यौपानलेे उि वक.नं. २६० को १८-१०-०-० क्षेत्रर्लको जग्गा मध्येबाट १०-१०-०-० 
क्षेत्रर्लको जग्गा १९९७ सालको जााँचको सपयट नापीमा उल्लेि भएका व्यख्ि वकपवटया राजनन्द 
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तलम्बकुो नाति दगुायबहादरु तलम्बकुो छोरा तनिेदक देनिहादरु तलम्बकुो नाममा मोठ शे्रस्िा कायम 
गररददन ेगरी पेन भएको वटप्पणीमा ना.स.ु ख्नि प्रसाद पोख्रलेले सही गरी प्रमिु मालपोि अतधकृि 
सरेुन कुमार थपतलयाले हनु्छ भनी सही गरी उि जग्गा वकत्ताकाट गरी वक.नं. १२८७ र 
१२८८ कायम गरी वक.नं. १२८७ को १०-१०-०-० क्षेत्रर्लको जग्गा तनज देनबहादरु 
तलम्बकुा नाममा दिाय गने गरी मा.पो.का. धनकुटाबाट तमति २०६८।११।२३ मा तनणयय भएको 
देख्िन्छ।उि वक.नं. १२८७को जग्गा वकत्ताकाट गरी वक.नं. १३११ र १३१२ कायम वक.नं. 
१३११को ८-०-०-० तनज देनबहादरु तलम्बलेु िांििुाली भट्टराई क्षेत्री कुलिंन पररषद्लाई ८-०-
०-० क्षेत्रर्ल जग्गा र.नं. १५७१ बाट तमति २०६९।८।२० मा प्रति रोपनीका रु.८०००।- 
का दरले राजीनामा गरी ददएको र बााँकी वक.नं.१३१२को २-१०-०-० क्षेत्रर्ल जग्गा आफ्नै 
नाममा कायम रािेको देख्िएकोले तनजहरूमध्ये ित्कालीन कम्प्यटुर अपरेटर उपमा न्यौपान,े ना.स.ु 
स्ि. ख्निप्रसाद पोिरेल र प्रमिु मालपोि अतधकृि सरेुनकुमार थपतलयालाई उि जग्गाको 
मालपोि कायायलय, धनकुटाबाट र.नं. १५७१बाट तमति २०६९।८।२० मा िांििुाली भट्टराई 
क्षेत्री कुलिंन पररषद्लाई राजीनामा गरी ददंदा तनधायररि प्रतिरोपनी मूल्य रु.८,०००।- का दरले 
१०-१०-०-० क्षेत्रर्ल जग्गाको हनु आउन ेरु.८५,०००।- तबगो कायम गरी भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को दर्ा ८(१)(ज)को कसरुमा सोही दर्ा ८ (१) बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई 
र जग्गा दिाय गराउन े देनबहादरु तलम्बलुाई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(४) को 
कसरुमा सोही दर्ा ८ (४) बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।९।१ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।१०।१२ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  

 (१२) गररबी तनिारण कोषमा आ.ि.२०६६।६७ देख्ि २०६८।६९ सम्म व्यापक  रूपमा 
अतनयतमििा भएको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा गररबी तनिारण कोषका 
काययप्रबन्धकहरूबाट आ.ि. २०६६।६७ देख्ि २०६८।६९ सम्मका ३ आतथयक िषयमा गररएका 
दैतनक िथा भ्रमण िचय एिम ्वितभन्न काययक्रम सञ्चालन िचयमा भएका अतनयतमििामा केख्न्रि भई 
गररएको प्रस्ििु अनसुन्धानका क्रममा संकतलि कागज प्रमाणबाट उि कोषका काययप्रबन्धकहरू 
मध्ये लालबहादरु ख्निा, धनराज साह, अजय कुमार पटेल, संजय कुमार झा, जयराज पन्ि, सख्न्दप 
नाथ उप्रिेी, अख्िलेन चन्र दान, हरेराम िाग्ले र दगुयबहादरु गान्धारीले भ्रमण िथा काययक्रमका 
लातग भनी कोषबाट तलएको पेश्की रकम र्छयौट गने क्रममा काययप्रबन्धकहरूले वर्ल्डमा 
काययक्रम सम्पन्न गरेको भनी पेश्की र्छयौटका लातग पेन गरेका कागजािहरूमा सहभागी भएका 
भतनएका व्यख्िहरूको सहभातगिा पवुष्ट हनुे कुनै आधार िथा प्रमाण, िातलम लगायिका अन्य 
काययक्रम सञ्चालन गदाय प्रख्नक्षकको योग्यिा िथा छनौट वितध, काययक्रम सञ्चालन समय िातलका, 
िातलमको विषयिस्ि,ु प्रख्नक्षकले पेन गरेको काययपत्र आदद संलग्न गरेको देख्िंदैन। सामान्य बैठक 
र छलर्लमा सहभागीहरूको झठुो उपख्स्थति ियार गरी त्यस बापि भएको िचय भनी तबल पेन 
गरेर भिुानी तलने गरेको, कोष प्रमाख्णिका आधारमा सहभागीहरूलाई दैतनक भ्रमण भत्ता भिुानी 
ददनपुनेमा सो संलग्न नगररएको, हल नै नभएको स्थानमा काययक्रम सञ्चालन गरेको भनी देिाइएको 
समेिका िथ्यहरूबाट हुाँदै नभएको काययक्रमको नाममा झठुा तबल भरपाई पेन गरी भिुानी 
तलएददएको देख्िएको छ। काययप्रबन्धकहरूको कोषसाँग भएको करार सम्झौिाको निय िथा कोषको 
Operational Manual, 2006 अनसुार कुल कायय ददनको ६०% समय वर्ल्डमा नै बसेर कायय गनुयपने 
दावयत्ि िथा ख्जम्मेिारी भएका काययप्रबन्धकहरूले सो सिय बमोख्जमको कायय ददन वर्ल्डमा नबसी 
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काम नै नगरी वर्ल्डमा गई काययक्रम सञ्चालन गरेको भनी झठुा कागजाि ियार गरी पेन गरेको 
देख्िएको छ। एक दईु ददनको काययक्रमका लातग एक मवहनाभन्दा बढी िथा चार पााँच ददनको 
काययक्रमका लातग पचास ददनभन्दा बढी भ्रमण आदेन स्िीकृि गरेको, मातथल्लो पदातधकारीबाट 
अितध िोकी स्िीकृि भएको भ्रमण आदेनमा िल्लो पदातधकारी र भ्रमण गने व्यख्ि आर्ैं ले समेि 
म्याद थप्ने गरेको, त्यसरी म्याद थप गनुयपने कुनै कारण र आधार पेन भएको नदेख्िएको, भ्रमण 
प्रतििेदन पेन नगरेको, ट्याक्सी भाडा जथाभािी दाबी गरी भिुानी तलएको जस्िा कुराले पतन 
काययप्रबन्धकहरूले पेश्की र्छयौटका लातग पेन गरेका तबल भरपाईहरू झठुा हनु ्भने्न देख्िएको 
छ। सम्बख्न्धि ख्जल्ला प्रहरी कायायलय, राविय अनसुन्धान विभाग, यािायाि व्यिस्था कायायलय र 
यािायाि व्यिसायी सतमति समेिबाट प्राप्त हनु आएका जिार् लगायि काययप्रबन्धकहरूबाट पेन 
गरेका तबल भरपाईहरूमा उल्लेख्िि होटेल, लज, स्टेसनरी पसल, गाडी सञ्चालक एिं सम्बद्ब 
व्यिसायीहरूले अनसुन्धानको क्रममा आफ्नो होटेल, लज, स्टेसनरी पसल, गाडी आददका नामबाट 
बनाइएका तबल भरपाई झठुा हनु ्भनी गररददएको कागजबाट समेि पेश्की र्छयौटका लातग पेन 
भएका तबल भरपाईहरू झठुा भएको िथ्य स्थावपि भएको छ। कोषका कमयचारीहरूले काययक्रम 
िचय र दैतनक िथा भ्रमण िचय भिुानी तलंदा ददंदा पालना गनुयपने आतथयक ऐन तनयम, मापदण्ड 
तनदेख्नका आददको पालना नभएबाट पतन काययप्रबन्धकहरूले पेश्की र्छयौटका लातग पेन गरेका 
तबल भरपाई झठुा भएको िथ्य देख्िएको छ।काययप्रबन्धकहरूबाट पेन भएका कतिपय तबल 
भरपाईहरू एउटै व्यख्िको हस्िाक्षर भएको भनी केन्रीय प्रहरी वितध विज्ञान प्रयोगनालाबाट प्राप्त 
हनु आएको परीक्षण प्रतििेदनबाट पतन िी तबल भरपाई एउटै व्यख्िले बनाई ियार गरेको झठुा 
तबल भरपाई हनु ्भने्न िथ्य देख्िएको छ। त्यसैगरी पेश्की र्छयौटका लातग पेन गरेका भरपाईमा 
उल्लेख्िि सिारी साधनको नं. सिारी िथा यािायाि व्यिस्था तनयमािली, 2054 ले िगीकरण गरेका 
नम्बरसाँग मेल निाई काल्पतनक नम्बर रािी झठुा भरपाई ियार गररएको िथ्य देख्िएको छ।     

 काययप्रबन्धकहरूले पेश्की र्छयौटका लातग पेन गरेका तबल भरपाईहरू प्रचतलि काननु र स्िीकृि 
मापदण्ड अनसुार सत्य सााँचो भए नभएको हेरी गोश्वारा भौचर ियार िथा रुज ु गनुयपने दावयत्ि 
भएका पदातधकारीले त्यसरी ियार िथा रुज ु गरी आफ्नो राय साथ पेश्की र्छयौटका लातग 
स्िीकृि गने अतधकारी समक्ष पेन गनुयपने र स्िीकृि गने पदातधकारीले पतन आरू्समक्ष पेन भएका 
त्यस्िा कागजाि काननु अनरुूप सत्य सााँचो भए नभएको हेरी मात्र स्िीकृि गनुयपनेमा सो ख्जम्मेिारी 
पूरा नगरी पेश्की र्छयौटका लातग पेन भएका झठुा तबल भरपाई समेिका कागजािहरूलाई 
तमलेमिोमा आरू् िथा काययप्रबन्धकहरूलाई समेि गैरकाननुी लाभ र गररबी तनिारण कोषलाई 
गैरकाननुी हातन नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यले बदतनयिपूियक ियार, रुज ु र स्िीकृि गरी कोषको 
रकम वहनातमना गरेको देख्िन आएको छ। 

 उल्लेख्िि प्रमाण कागजािहरूबाट देख्िएको िथ्यगि वििरण अनसुार गररबी तनिारण कोषका 
काययप्रबन्धकहरू लालबहादरु ख्निा, धनराज साह, अजय कुमार पटेल, संजय कुमार झा, जयराज पन्ि, 

सख्न्दप नाथ उप्रिेी, अख्िलेन चन्र दान, हरेराम िाग्ले र दगुयबहादरु गान्धारी समेिले वितभन्न 
काययक्रममा िचय भएको भनी सो काययक्रम सञ्चालन गनय कोषबाट तलएको पेश्की रकम र्र्छ्यौट 
गने क्रममा झठुा तबल भरपाई पेन गरेको देख्िएको छ। कोषका लेिा अतधकृिहरू प्रिीन ख्ितमरे 
र ददलीपराज जोनी एिं लेिा सहायक सिीन कुमार चौधरीले काययप्रबन्धकहरूले पेन गरेका झठुा 
तबल भरपाईका आधारमा गोश् िारा भौचर ियार गरेका, कोषका वित्त एिं प्रनासन प्रमिु मनोज 
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ख्चपाललेु झठुा तबल भरपाईका आधारमा ियार भई आरू् समक्ष पेन भएका केही गोश् िारा भौचर 
रुज ु(चेक) गरेका र केही सदर गने समेिका कायय गरेका र कोषका काययकारी तनदेनक राजिाि ु
शे्रष्ठले झठुा तबल भरपाईका आधारमा पेश्की र्र्छ्यौटका लातग पेन भएका गोश् िारा भौचर सदर 
गरेको देख्िएको छ।जसबाट गररबी तनिारण कोषका उल्लेख्िि काययप्रबन्धकहरू, लेिा अतधकृिहरू, 

लेिा सहायक, वित्त िथा प्रनासन प्रमिु एिं काययकारी तनदेनक समेिले एकआपसमा तमलेमिो गरी 
आरू्लाई गैरकाननुी र्ाइदा र गररबी तनिारण कोषलाई गैरकाननुी हातन परु् याउन ेबदतनयिले ३ 
आतथयक िषयको अितधमा जम्मा रु.२,७८,६१,३61।- वितभन्न काययक्रम र त्यस बापिको भ्रमणका 
नाममा िचय भएको भनी झठुा तबल भरपाई बनाई पेन गरी पेश्की र्छयौट गने गराउने कायय गरी 
वहनातमना गरी गररबी तनिारण कोषलाई हातन नोक्सानी र आरू्लाई गैरकाननुी लाभ परु् याई भ्रष्टाचार 
गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(१) (ङ) को कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएकोले उि 
काययमा संलग्न काययप्रबन्धक लालबहादरु ख्निालाई तबगो रु.43,61,111।-, काययप्रबन्धक धनराज 
साहको हकमा तबगो रु.25,67,354।-, काययप्रबन्धक अजयकुमार पटेलको हकमा तबगो 
रु.23,18,937।-, काययप्रबन्धक संजयकुमार झाको हकमा तबगो रु.51,43,195।-, 

काययप्रबन्धक जयराज पन्िका हकमा तबगो रु.27,54,558।-, काययप्रबन्धक सख्न्दपनाथ उप्रिेीका 
हकमा तबगो रु. 15,22,133।-, काययप्रबन्धक अख्िलेनचन्र दासका हकमा तबगो 
रु.38,88,506।-, काययप्रबन्धक हरेराम िाग्लेका हकमा तबगो रु.27,96,056।-, काययप्रबन्धक 
दगुयबहादरु गान्धारीका हकमा तबगो रु.25,09,५११।-, लेिा सहायक सिीनकुमार चौधरीका 
हकमा तबगो रु.30,56,७०८।-, लेिा अतधकृि ददलीपराज जोनीका हकमा तबगो 
रु.२०,८४,४६१।-, लेिा अतधकृि प्रिीन ख्ितमरेका हकमा तबगो रु.२,७६,७३,९६४।-, वित्त िथा 
प्रनासन प्रमिु मनोज ख्चपालकुा हकमा तबगो रु.2,6५,२९,४८१।- र काययकारी तनदेनक राजबाब ु
शे्रष्ठका हकमा तबगो रु.2,73,55,322।- कायम गरी तनजहरूलाई सोही ऐनको दर्ा ८(१) 
अनसुार सजाय गरी तनजहरूबाट तबगो समेि असलु उपर गरी गररबी तनिारण कोषलाई ददलाई 
भराई पाउन िथा राजबाब ु शे्रष्ठ विख्नष्ट शे्रणी सरहको कमयचारी भएको हुाँदा तनजलाई दर्ा २४ 
अनसुार थप सजाय हनु समेि मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।११।२६ को तनणययानसुार 
तमति २०७१।११।२७ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(१३) बूढानीलकण्ठ स्कुलका ित्कालीन वप्रख्न्सपल नारायण प्रसाद नमायले झठुा वििरणको आधारमा 
तनिृख्त्तभरण तलएको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनज प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद 
नमायले तमति २०६०।११।८ गिेदेख्ि २०७१ मंतसर मसान्िसम्ममा तनबखृ्त्तभरणको लातग योग्यिा 
नै नपगुी झठुा एिं र्जी कागजाि समेि बनाई स्थायी कमयचारीले प्राप्त गने सवुिधा उपभोग गरी 
तनबखृ्त्तभरण बापि भिुानी तलई तनजले  भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा 
(३) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएकोले तनज नारायण प्रसाद नमाय उपर तबगो 
रु.१३,६५,६११।-  कायम गरी सोही दर्ा ८ को उपदर्ा (३) बमोख्जम हदैसम्मको सजाय गरी 
पाउन माग दाबी तलई र तनजको तलयन पद महाकालीदेिी माध्यतमक विद्यालय भटे्टडााँडामा कायम 
गने भनी तनणयय गने ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी बतलराम प्रसाद तसंह िथा तनजको राजीनामा 
स्िीकृि गने र तनिृख्त्तभरणको लातग तसर्ाररस गदाय तनयमानसुारको प्रािधान पूरा नगरी ित्कालीन 
ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी हररिन्र यादिले समेि तनज नारायणप्रसाद नमायलाई अतनयतमि ििरले 
तनिृख्त्तभरण ददलाई नेपाल सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याई सोही ऐनको दर्ा १७ द्वारा पररभावषि 
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कसरु गरेको देख्िाँदा तनजहरूलाई तबगो रु.१३,६५,६११।- कायम गरी दर्ा १७ बमोख्जम तबगो 
असलु उपर गरी दर्ा ३(१) िथा ३(१) (च)बमोख्जम सजाय गरी पाउन माग दाबी तलई 
आयोगको तमति २०७१।१०।११ को तनणययानसुार तमति २०७१।१२।१ मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

 (१४) तसन्धलुी ख्जल्ला नेत्रकाली गा.वि.स.को िडा नं ५, ६ र ७ मा ग्रामीण विद्यिुीकरणको लातग 
आ.ि. 2065।66 मा गा.वि.स.बाट विद्यिु आपूतिय गनय कुलो िनी पेख्ल्ट्रक सेट जडान गरी 
विद्यिु उत्पादन गनय प्राप्त रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उपभोिा 
सतमतिका अध्यक्ष अच्यिुकुमार शे्रष्ठले पेख्ल्ट्रक सेट सञ्चालनका लातग प्राप्त रकम रु.4,92,500।- 
गलि काययसम्पन्न प्रतििेदन पेन गरी भिुानी तलई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(४)  
बमोख्जमको कसरु गरेको देख्िएकोले तनज उपर रु.4,92,500।- तबगो कायम गरी भ्रष्टाचार सोही 
ऐनको दर्ा ८(४) बमोख्जम दण्ड सजाय हनु र उि काययमा संलग्न प्रावितधक सहायक 
नम्भबुहादरु योञ्जनले गलि प्रतििेदन ियार पारी रकम भिुानी ददन तसर्ाररस गरी दर्ा १९(२) र 
दर्ा १७ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िएकोले तनजको हकमा रु.4,92,500।- तबगो कायम 
गरी सोही दर्ा १९(२) िथा दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर गरी दर्ा 3(1) िथा 
3(1)ि बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।९।१३ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।१२।४ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(१५) सोलिुमु्ब ुख्जल्ला जन्िरधाप-टाख्प्टङ-गोरािानी सडक तनमायण उपभोिा सतमतिका ित्कालीन सख्चि 
ओङडा नेपायले सडक तनमायण काययका लातग व्यिस्था गररएको रकम हातन नोक्सानी गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आतथयक िषय २०६८।६९ मा ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय 
सोलिुमु्बबुाट पययटन सडक तनमायण गने सन्दभयमा जन्िरधाप-टाख्प्टङ-गोरािानी सडक तनमायण गने 
काययक्रम भए अनरुूप दािा नेपाय अध्यक्ष र ओङडा नेपाय सख्चि रहने गरी ९ सदस्यीय सडक 
तनमायण उपभोिा सतमति गठन भएको देख्िन्छ।सडक तनमायण काययका लातग ख्जल्ला विकास 
सतमतिको कायायलय, सोलिुमु्बबुाट उपभोिा सतमतिले तमति २०६९।३।१० मा तलएको पेश्की 
रकम रु.३,००,०००।- मध्येबाट तनज ओङडा नेपायले सडक तनमायण काययका लातग डोजर ल्याउाँछु 
भनी रु.१,९२,५००।- बझुी तलई सडक तनमायणको कुनै पतन कायय नगनुयका साथै उि रकम 
वर्िाय भिुानी समेि नगरी गैरकाननुी लाभ प्राप्त गने बदतनयि रािी ख्जल्ला विकास सतमतिको 
कायायलयसाँग तमति २०६९।२।३१ मा गरेको सडक तनमायण सम्झौिामा उल्लेख्िि नियको पालना 
नगरी सडक तनमायणका लातग प्राप्त गरेको सरकारी रकम रु.१,९२,५००।- बदतनयिपूियक हातन 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन¸ २०५९ को दर्ा (८) को उपदर्ा (४) द्वारा पररभावषि 
कसरु गरेको देख्िएकोले तनजलाई सोही ऐनको दर्ा (८) को उपदर्ा (४) बमोख्जम हदैसम्मको 
सजाय हनु मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।११।२७ को तनणययानसुार तमति 
२०७१।१२।११ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(१६) ख्जल्ला जनस्िास्थ्य कायायलय ख्चििनका कायायलय प्रमिु केहरतसं गोदार र स्टोर प्रमिु लक्ष्मीभि 
उपाध्याय समेिको तमलेमिोमा औषतध िथा सामान नल्याई तबल मात्र ल्याएर भिुानी तलन े ददन े
गरेको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला जनस्िास्थ्य कायायलय भरिपरु ख्चििनले आ.ि. 
२०७०।७१ मा तन:नलु्क वििरण गररने औषतधहरू िररदमा साियजतनक िररद ऐन, २०६३ को 
दर्ा ८ को उपदर्ा (२) को उल्लंिन गरी ६ ददनको र्रकमा ित्काल िररद गनुयपने अिस्था 
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नहुाँदा नहुाँदै रु.१२,३२,४००।- बराबरको Amoxicillin500mg को औषतध टुक्राटुक्रा गरी दईु िटा 
र्मयसाँग िररद गरेको भनी तबल पेन गरेको देख्ियो। साियजतनक िररद तनयमािली, २०६४ को 
तनयम ८६ ले सोझै िररद गनुयअख्ि यवकन गनुयपने कुरामा सोही तनयमको उपतनयम (१) को िण्ड 
(क), (ग) िथा (ि) मा िररद गनुयपूिय िररद गने मालसामान भण्डारमा मौज्दाि भए नभएको र 
आपूतियकिायसाँग िोवकएको कायय गनय आिश्यक योग्यिा भए नभएको, आपूतियकिायले पेन गरेको 
प्रस्िाि स्पेतसवर्केनन िथा प्रावितधक गणुस्िर बमोख्जम भए नभएको र प्रस्िाि गररएको मूल्य 
उख्चि भए नभएको यवकन गरी िररद प्रवक्रया अगातड बढाउनपुने छ भनी स्पष्ट व्यिस्था भएकोमा 
उि काननुी व्यिस्थाको पररपालना गरेको देख्िएन। यसैगरी स्टोरमा पयायप्त मौज्दाि हुाँदाहुाँदै माग 
बढी भएको र स्टोर मौज्दाि नभएको भनी झठुा वििरण उल्लेि गरी बदतनयिपूणय ढंगले बजेट 
िचय गनय औषतध िररद गने तनणयय गरेको,  माग र आिश्यकिा अनसुार िररद गररएका भतनएका 
औषतधहरू िररद गरी  दाख्िला गररएको भतनएको भोतलपल्ट केन्र िथा क्षेत्रीय मेतडकल स्टोरबाट 
लािौंको संतयामा Amoxicillin 500 MG औषतध प्राप्त भई आम्दानी बााँधेको समेि देख्िन आयो । 

 तमति २०७०।५।२५ मा आविष्कार मेतडकल भरिपरु ख्चििनबाट Amoxicillin 500mg को 
२०,००० क्याप्सलु िररद गररएको भतनएको तबलको विजक नं. ६ र सोही आविष्कार मेतडकल 
भरिपरु ख्चििनबाट तमति २०७०।८।२ गिे Amoxicillin 500mg को ३७,५०० क्याप्सलु िररद 
गररएको तबलको विजक नं. ५ भएको पाइएकोले तमति २०७०।५।२५ मा िररद गररएको 
भतनएको तबजक नं. ६ र तमति २०७०।८।२ अथायि २ मवहनापतछ िररद गररएको भतनएको 
सोही औषतधको विजक नं. ५ भएबाट समेि औषतध िररद गरेको देिाउने क्रममा यस प्रकारका 
त्रवुटपूणय कायय भए गरेको देख्िएबाट बदतनयिपूणय ििरले औषतध िररद नगरी तबलमात्र पेन गरी 
रकम भिुानी तलए ददएको देख्िन आयो।िररद गररएका भतनएका उख्ल्लख्िि औषतधहरू 
आपूतियकिाय भतनएका ओझा मेतडको र्मायका सञ्चालक जगन् नाथ ओझाले बयानको क्रममा 
आ.ि.२०७०।७१ मा  Amoxicillin 500mg लगायिका औषतधहरू सेिक र्माय, आविष्कार मेतडकल 
र ओझा मेतडको र्मायका िर्य बाट म स्ियंले आपूतिय गरेको तथए भनी लेिाई ददएको देख्िन्छ। 
उि िीनिटै तबलमा उल्लेि भएका अक्षरहरू जााँच गनय केन्रीय प्रहरी वितध विज्ञान प्रयोगनाला 
समक्ष लेिी पठाइएको र सो प्रयोगनालाको तमति २०७१।८।२१ को परीक्षण प्रतििेदनले उि 
तबलहरूमा उल्लेि भएका हस्िाक्षरहरू एउटै व्यख्िका हनु ्भनी उल्लेि गरेबाट तनज जगन् नाथ 
ओझाको भनाइलाई पवुष्ट गरेको देख्िन्छ।  

 ओझा मेतडको र्मायका सञ्चालक जगन् नाथ ओझाले अनसुन्धानको क्रममा गरेको बयानमा ख्जल्ला 
जनस्िास्थ्य कायायलय ख्चििनमा Amoxicillin 500mg  को औषतध आरू्ले सजृना र्ामेसी भरिपरु 
नारायणगढ, थापा मेतडकल हल लोकन्थली-१६ भिपरुबाट िररद गरी सप्लाई गरेको हो भनी 
उल्लेि गरेको हुाँदा उख्ल्लख्िि मेतडकलका सञ्चालकहरूलाई बझु्दा तबलमा लेख्िएका औषतधहरू 
तनज जगन् नाथ ओझालाई आरू्ले तबक्री िथा सप्लाई नगरेको र तबलमा लेख्िएका अंक, अक्षर िथा 
दस्िििहरू समेि आफ्नो नभएको भनी तलख्िि बयान समेि ददएको र तबलको अधय कट्टी िाली 
रहेको प्रमाण समेि पेन गरेबाट तनज जगन् नाथ ओझाले उख्ल्लख्िि औषतध ख्जल्ला जनस्िास्थ्य 
कायायलय भरिपरु ख्चििनमा सप्लाई नगरी झठुा तबल विजक ियार गरी पेन गरेको र सो बापिको 
रकम भिुानी तलए ददएको देख्िन्छ। 
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 यसै गरी तनज जगन् नाथ ओझाले ख्जल्ला जनस्िास्थ्य कायायलय भरिपरु ख्चििनमा सप्लाई गरेको 
Amoxicillin 500mg. औषतधहरू तबलमा उख्ल्लख्िि पररमाण अनरुूपकै आपूतिय गररएको हो होइन भन् न े
सम्बन्धमा तबलमा लेख्िएको पररमाण अनसुार आरू्ले सप्लाई नगरेको र बेलाबेलामा अन्य 
औषतधहरू आपूतिय गने गरेको हुाँदा सो को भिुानीका लातग Amoxicillin 500mg  औषतधको तबल 
बनाई पेन गरेको हुाँ भनी तनजले बयान समेि गरेको र तनजले बेलाबेलामा आपूतिय गररएका 
भतनएका अन्य औषतधहरू स्टोर दाख्िला समेि नभएको र आम्दानी बााँधेको समेि नदेख्िएकोले 
ख्जल्ला जनस्िास्थ्य कायायलय भरिपरुका प्रमिु केहर तसं गोदार, लेिा अतधकृि पूणय प्रसाद रेग्मी, 
लेिापाल लक्ष्मी कान्ि नमाय, स्टोर वकपर ना.स.ु कृष्ण प्रसाद ढंुगाना र लक्ष्मीभि उपाध्याय िथा 
औषतध आपूतियकिाय भतनएका ओझा मेतडको र्मायका सञ्चालक जगन् नाथ ओझा समेिको तमलेमिोमा 
मातथ प्रकरणहरूमा िररद गररएका भतनएका औषतधहरू मध्ये आविष्कार मेतडकल भरिपरु 
ख्चििनको तबजक नम्बर ६ बाट Amoxicillin 500mg रु.१,६०,०००।-, तबजक नम्बर ५ बाट 
रु.३,००,०००।-, तबजक नम्बर २३ बाट रु.३२,४४८।- र तबजक नम्बर २४ बाट 
रु.२,९९,९८८।- यसैगरी सेिक र्माय भरिपरु ख्चििनको तबजक नम्बर १२ बाट Amoxicillin 

500mg. रु.२,९९,९८८।-, सोही र्मायको तबजक नम्बर १३ बाट रु.२,९९,९८८।- र  तबजक 
नम्बर १४ बाट रु.२,९९,९८८।- समेि गरी कुल रु.१६,९२,४००।- बराबरको औषतध आपूतिय 
गरेको भनी गैरकाननुी ििरले आरू्हरूलाई लाभ परु् याउने र नेपाल सरकारलाई हातन परु् याउन े
बदतनयिले झठुा तबल भरपाई बनाई भिुानी तलन ेददन ेकायय गरेको पवुष्ट हनु आएकोले उल्लेख्िि 
हातन नोक्सानी परु् याउन े काययमा संलग्न ख्जल्ला जनस्िास्थ्य कायायलय भरिपरु ख्चििनका प्रमिु 
केहरतसं गोदारले आरू् िथा अन्य प्रतििादीहरूलाई गैरकाननुी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकाननुी 
हातन परु् याउने बदतनयिपूणय कायय गरी रु.१६,९२,४००।- बराबरको झठुा तबल भरपाई बनाई 
भिुानी तलनदेदन ेकायय गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (१) को िण्ड 
(ङ) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट हनु आएकोले तनजलाई तबगो रु.१६,९२,४००।- कायम 
गरी सोही ऐनको दर्ा ८ को उपदर्ा (१) बमोख्जम सजाय गरी पाउन, स्टोर वकपर ना.स.ु 
लक्ष्मीभि उपाध्याय र लेिा अतधकृि पूणय प्रसाद रेग्मीले झठुा तबल भरपाई ियार गरी भिुानीका 
लातग कायायलय प्रमिु समक्ष पेन गरी भिुानी ददने ददलाउन ेकसरु गरेको पवुष्ट हनु आई भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा १ को िण्ड (ङ) द्वारा पररभावषि कसरु गरेकोले 
तनजहरूलाई तबगो रु.१२,३२,४००।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ८ को उपदर्ा (१) 
बमोख्जम सजाय हनु, स्टोर वकपर ना.स.ु कृष्ण प्र. ढंुगाना र लेिापाल लख्क्ष्मकान्ि नमायले झठुा 
तबल भरपाई ियार गरी भिुानीका लातग कायायलय प्रमिु समक्ष पेन गरी भिुानी तलने ददने कसरु 
गरेको पवुष्ट हनु आएको हुाँदा तनजहरूले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा 
(१) को िण्ड (ङ) द्वारा पररभावषि कसरु गरेकोमा तनजहरूलाई  तबगो रु.४,६०,०००।- कायम 
गरी सोही ऐनको दर्ा ८ को उपदर्ा (१) बमोख्जम सजायको मागदाबी, औषतध आपूतियकिाय ओझा 
मेतडको र्मायका सञ्चालक जगन् नाथ ओझाले जानीजानी झठुा तबल पेन गरी रु.१६,९२,४००।- 
भिुानी तलई आरू् िथा मातथ उल्लेख्िि प्रतििादीहरूलाई गैरकाननुी लाभ परु् याउने बदतनयिपूणय 
कायय गरे गराएको पवुष्ट हनु आएकोले ओझा मेतडको र्मयका सञ्चालक जगन् नाथ ओझाले भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (४) द्वारा पररभावषि कसरु अपराध गरेको देख्िंदा 
तनज उपर सोही ऐनको दर्ा ८(४) बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

२०७१।१२।१३ को तनणययानसुार तमति २०७१।१२।२३ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको।  

(१७) िीरगन्ज उ.म.न.पा.१७ ख्स्थि तसद्धाथय मा.वि. िीरगन्ज ख्चनी कारिानामा काययरि प्रधानाध्यापक 
जगन्नाथ तििारीले नक्कली तनयखु्ि पत्रको आधारमा कायय गदै आएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा तनज ख्नक्षक जगन्नाथ तििारी तमति २०६०।१।१ बाट प्र.अ. पदबाट स्िि: पदमिु 
हनुपुनेमा तनजले प्र.अ.कै हैतसयिमा अिकान तमति २०७१।७।२४ सम्म काम गरी गैरकाननुी  
रूपमा िलब भत्ता बापि रु.९,१२,५४९।- र तबरामी तबदा िथा औषधी उपचार िचय बापि 
रु.१,४१,६९८।- गरी कुल जम्मा रु.१०,५४,२४७।- बढी भिुानी तलई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा ३ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको हुाँदा तनजलाई तबगो 
रु.१०,५४,२४७।- कायम गरी सोही दर्ा ८(३) द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजायको मागदाबी 
तलई आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार तमति २०७१।१२।२९ मा विनषे 
अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र  दायर गररएको । 

(१८) धनषुा ख्जल्ला उमाप्रमेपरु गा.वि.स. िडा न.५(ग) वक.नं.११७ को ०-१९-११-० जग्गा गाउाँ ब्लक 
भै साियजतनक रही आएकोमा उमाप्रमेपरु गा.वि.स.का सख्चि भोगेन्र साह र रतसलाल मण्डल 
समेिको तमलेमिोमा वितभन्न व्यख्िको नाउाँमा तबक्री वििरण भै रहेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा धनषुा ख्जल्ला उमाप्रमेपरु गा.वि.स.िडा नं. ५(ग) वक.नं. ११७ को ०-१९-११-० जग्गा, 
जग्गा नापजााँच ऐन, २०१९ बमोख्जम नापनक्सा हुाँदा वर्ल्डबकुको जग्गाधनी िथा मोहीको महल 
िाली रहेको र तबरह महलमा गाउाँ ब्लक जतनएको पाइयो भने उि जग्गाको मालपोि कायायलय, 

धनषुामा रहेको जग्गा धनी दिाय शे्रस्िा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको देख्ियो।सोही जग्गा 
का.ख्ज.का.म.न.पा.िडा नं.३३ ज्ञानेश्वर तनिासी तसिाराम पन्िले तनजका बाजे उमादेि पन्िले तमति 
१९८९।११।२६।४ को लालमोहरबाट प्राप्त गरेको ९०० तबिा वििाय जग्गातभत्रको जग्गा हो 
भनी अस्पष्ट तलििको र्ोटोकपी पेन गरेको आधारमा तनज तसिाराम पन्िले छोरा सन्जय पन्िको 
नाममा राजीनामाको तलिि पाररि गरी हक हस्िान्िरण गरेको देख्ियो।  

 नेपाल सरकारको नाममा दिाय शे्रस्िा कायम रहेको जग्गा गैरकाननुी तलिि पाररि गने गराउन े
काययमा संलग्न मालपोि कायायलय, धनषुाका कमयचारीहरू मालपोि अतधकृि रामनरेन राय, 

मदनकुमार झा र ना.अ.िनश्याम िड्का एिं ना.स.ुहरू रामेश्वरलाल कणय, रामस्नेही राय, जीिछ 
यादि, र सनुील कुमार कणय िथा उमाप्रमेपरु गा.वि.स.का ित्कालीन सख्चिहरू रतसलाल मण्डल, 

भोगेन्र साह, र रामसागर तसंहका साथै जग्गाधनीहरू का.ख्ज.का.म.न.पा.िडा नं. ३३ तनिासी  
तसिाराम पन्ि, सन्जय पन्ि र तनज सन्जय पन्िका अतधकृि िारेस रामसनु्दर महरा समेिले एक 
आपसमा तमलेमिो गरी नेपाल सरकारको नाममा दिाय शे्रस्िा कायम रहेको सरकारी सम्पख्त्त अन्य 
व्यख्िहरूको नाममा तलिि पास गरी ददई अन्य व्यख्िलाई गैरकाननुी लाभ परु् याउन े र नेपाल 
सरकारलाई गैरकाननुी हातन परु् याउने बदतनयिले गैरकाननुी  रूपमा आफ्नो िथा अरूको नाममा 
दिाय भोग चलन गने गराउन ेकायय गरेको देख्िंदा मालपोि अतधकृि रामनरेन रायको हकमा तबगो 
रु.२,५०,०००।-, मालपोि अतधकृि मदनकुमार झाको हकमा तबगो रु.४,३५,०००।-, नािा 
अतधकृि िनश्याम िड्काको हकमा तबगो रु.४,३५,०००।-, ना.स.ु जीिछ यादिको हकमा तबगो 
रु.१,५०,०००।-, ना.स.ुरामेश्वरलाल कणयको हकमा तबगो रु.४,००,०००।-, ना.स.ु रामस्नेही 
रायको हकमा तबगो रु.८,३५,०००।-, ना.स.ु सनुीलकुमार कणयको हकमा तबगो 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

रु.४,३५,०००।-, सो जग्गाको तलिि पाररिका लातग तसर्ाररस गने उमाप्रमेपरु गा.वि.स.का 
ित्कालीन गा.वि.स.सख्चिहरू रतसलाल मण्डलको हकमा तबगो रु.२,५०,०००।-, भोगेन्र साहको 
हकमा तबगो रु.१,५०,०००।-, रामसागर तसंहको हकमा तबगो रु.४,३५,०००।- कायम गरी 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८(१) को देहाय (ज) को कसरुमा सोही दर्ा ८(१) 
बमोख्जम सजाय हनु मागदाबी तलई र नेपाल सरकारको सो जग्गालाई मेरो स्ििासी जग्गा हो भनी 
िररद तबक्रीका तलििहरू पाररि गने गराउने र आरू् र अन्य व्यख्िहरूलाई गैरकाननुी लाभ र 
नेपाल सरकारलाई गैरकाननुी हातन नोक्सानी परु् याउने बदतनयिले सरकारी सम्पख्त्त गैरकाननुी  
रूपमा आफ्नो र अरूको नाममा दिाय, भोगचलन गने गराउने कायय गरी सरकारी सम्पख्त्तको 
दरुुपयोग गरे गराएको देख्िंदा सो कायय गने का.ख्ज.का.म.न.पा.िडा नं.३३ ज्ञानेश्वर तनिासी 
तसिाराम पन्ि र तनजका छोरा सन्जय पन्िका हकमा जनही तबगो रु.८,३५,०००।-, तनज सन्जय 
पन्िका अतधकृि िारेस रामसनु्दर महराको हकमा तबगो रु.४,३५,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ को उपदर्ा (४) को कसरुमा सोही दर्ा ८(४) बमोख्जमको 
सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७२।२।२५ को तनणययानसुार तमति २०७१।३।९ 
मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

 ६.३.६ राजस्ि चहुािट गरी भ्रष्टाचार गरेका मदु्दाहरू: 
(१) भारिको बेिालपरुबाट रूपन्देही ख्जल्लाख्स्थि भलिारी तडपोमा पेट्रोतलयम पदाथय ल्याउाँदा नेपाल 

आयल तनगमका कमयचारीहरू समेिको तमलेमिोमा चोरी गरी गराई भ्रष्टाचार िथा अतनयतमििा 
भएको भने्न समेिको राविय सिकय िा केन्रको पत्रका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अनसुन्धानको 
क्रममा प्राप्त प्रमाणहरू विश्लषेणबाट इख्ण्डयन आयल कपोरेसनबाट नेपाल आयल तनगमले िररद 
गरी आयाि गरेको पेट्रोतलयम पदाथय भारिको इख्ण्डयन आयल कपोरेसनको बेिालपरु तडपोबाट 
टैंकरमा लोड गरी नेपाल आयल तनगमको भलिारी तडपोमा ट्याङ्कर व्यिसायीले ल्याई बझुाउनपुनेमा 
तनगमका भलिारी तडपोका कमयचारीहरू, ट्याङ्कर धनीहरू िथा चालक समेिको तमलोमिोमा 
चालकले इख्ण्डयन आयल कपोरेसन बेिालपरु तडपोबाट बावहर तनख्स्कएपतछ तसल िोडी बजारबाट 
पेट्रोतलयम पदाथय (तडजेल) तलई थप गरी ल्याउन े र नेपालको रूपन्देहीख्स्थि भन्सार कायायलय 
आइपगेुपतछ Product Delivery Order (PDO) मा उल्लेि भएको पररणाम बमोख्जमको चलानमा 
उल्लेि भएको मूल्य बराबरको मात्र राजस्ि नेपाल आयल तनगमले तिरी थप गरी ल्याएको 
पेट्रोतलयम पदाथयको कुनै राजस्ि नतिरी भन्सार ख्क्लयरेन्स गराई सोझै नेपाल आयल तनगम 
पख्िमाञ्चल क्षते्रीय कायायलय भलिारी तडपोमा ल्याई परु् याउनपुनेमा त्यहााँ नपरु् याई पेट्रोतलयम 
पदाथयको गैरकाननुी कारोिार गने व्यिसायी तबनोद उप्रिेी, रामचन्र अतधकारी, विक्की भने्न विकास 
क्षेत्रीकहााँ लगी थप गरी ल्याएको पेट्रोतलयम पदाथय िथा नेपाल आयल तनगमको पररमाणमध्येबाट 
समेि ६० तल. देख्ि ३०० तल. सम्म पेट्रोतलयम पदाथय (तडजल) ट्यांकर धनीको तमलोमिोमा 
ख्झकी स्टोर गरे पिात्त ट्यांकरहरू नेपाल आयल तनगमको भलिारी तडपोमा लान े र भलिारी 
तडपोका कायायलय प्रमिु नागेन्रकुमार कुमी वितभन्न समयमा अप्रसेनमा िवटई ट्याङ्करको तसल िथा 
पेट्रोतलयम पदाथय नापजााँच गने प्रबन्धक ददपेन्र बस्निे, सहायक प्रबन्धक रविन कुमार राउि, 
ददपक प्रसाद ख्ितमरे, अख्जि कुमार पोख्रले, रामभि काकी, उप-प्रबन्धक कौनिराज आचायय, 
देबेन्रबहादरु के.सी. समेिको तमलोमिोमा तसल िोतडएको बेिास्िा गरी कम रहेको पेट्रोतलयम 
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पदाथय स्िीकार गरी तमलाउन सक्ने जति Temperature Loss र Working Loss मा  तमलाई केही 
न्यून मात्रमा Claimable Loss मा दाबी गरी ढुिानीकिायबाट असलु गरेको पाइन्छ।  

 Temperature Loss र working Loss मा  ख्झवकएको पेट्रोतलयम पदाथय तमलाए बापि भारिबाट 
पेट्रोतलयम पदाथय थप गरी नेपाल आयल तनगमको नाममा ल्याउन ददई नेपाल सरकारलाई 
बझुाउनपुने राजस्ि छली पेट्रोतलयम पदाथय (तडजेल) ख्झक्न ददए बापि नेपाल आयल तनगमका 
कमयचारीले प्रत्येक २०KL क्षमिाको ५ च्याम्बरको गाडीबाट रु.५०००।-, २०KLक्षमिाको ४ 
च्याम्बरको गाडीबाट रु.४०००।- र १२ KL क्षमिाको गाडीबाट रु.३०००।- तलई तबक्की भने्न 
विकास क्षेत्रीबाट मात्र मातसक रु.२,४५,०००।- ररसिि रकम कायायलय प्रमिु नागेन्रकुमार 
कुमीले तलई तनज काययरि रहेको अितध २०६९ श्रािणदेख्ि २१ मवहनामा रु.२,४५०००।- प्रति 
मवहनाका दरले कुल रु.५१,४५,०००।- ररसिि रकम आपसमा तमली तलएको पवुष्ट हनु्छ।त्यसै 
गरी तबक्की भने्न विकास क्षते्रीको अबैध कारोबार स्थलबाट बरामद भएका कागजमा  रहेका ९ िटा 
गाडीले वितभन्न तमतिमा नेपाल आयल तनगमको चलान मध्येको पेट्रोतलयम पदाथय (तडजेल) ख्झकेको 
३३५४० तलटर पेट्रोतलयम पदाथय (तडजेल) को मूल्य नपेाल आयल तनगमको ित्कालीन अिस्थामा 
कायम रहेको मूल्य अनसुार कायम गदायको तबगो रु.३६,७३,०१८।२०, भारिबाट थप गरी ल्याई 
ख्झकेको ८०८५० तलटर पेट्रोतलयम पदाथय (तडजेल) को नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुने राजस्ि 
प्रतितलटर रु.१५।९६ को दरले हनुे रु.१२९०३६६।- गरी जम्मा रु.४९,६३,३८४।२० को 
हातन नोक्सानी गरेकोमा नेपाल आयल तनगमबाट सो अितधमा सो ट्यांकरका धनीहरूबाट 
Claimable Loss बापि रु.६,२५,१८५।३० भराइसकेको हुाँदा सो िटाउाँदा हनु े
रु.४३,३८,१९८।९ बराबर उि ९ िटा गाडीबाट चालक, धनी, व्यिसायी र कमयचारीहरूको 
तमलोमिोमा नेपाल सरकार िथा नेपाल आयल तनगमलाई हातन नोक्सानी परु् याएको देख्िन्छ। 

 त्यसैगरी तमति २०७१।१।१६ मा िटनास्थलबाट ख्जल्ला प्रहरी कायायलय रूपन्देहीले पक्राउ 
गरेको १० िटा गाडीहरूले मवहनामा ३ वट्रप गने र प्रत्येक वट्रपमा कम्िीमा ६० तलटर नेपाल 
आयल तनगमको पेट्रोतलयम पदाथय (तडजेल) ख्झकी तबक्री वििरण गने गरेको िलुाएको र नेपाल 
आयल तनगमले उपलब्ध गराएको उि गाडीहरू सञ्चालन भएको तमति अनसुार उल्लेख्िि 
ट्याङ्करका धनीहरू समेिको तमलोमिोमा रु.३,५८,६९,१६२।- बराबरको पेट्रोतलयम पदाथय 
(तडजेल) ख्झकी वहनातमना गरी नेपाल आयल तनगमलाई हातन नोक्सानी परु् याएको देख्िन्छ। 

 त्यसैगरी राजन रायमाझी भने्न राजेन्र रायमाझीले ितिम्बा बयान गदाय बरामद भै आएका  डुख्ब्लकेट 
बकुमा उल्लेख्िि नम्बरका ८१ िटा ट्यांकरहरूले भारिबाट नेपाल आयल तनगमको पेट्रोतलयम 
पदाथय (तडजेल) ल्याउाँदा थप गरी ल्याएको पेट्रोतलयम पदाथय (तडजेल) ६,०४,३९० तल.को नेपाल 
आयल तनगमले प्रतितलटर रु.१५।९६ राजस्ि रकम लाग्न े भनी उपलब्ध गराएको वििरण 
बमोख्जम वहसाब गदाय रु.९६,४६,०६४।४० नेपाल सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याएको र नेपाल 
आयल तनगमको चलान मध्येको पेट्रोतलयम पदाथयको पररमाणबाट ३,५६,८०४ तलटर ख्झकी नेपाल 
आयल तनगमले उपलब्ध गराएको ित्कालीन दर रेट अनसुार हनुे रु.३,१८,४७,३४२।- गरी 
उि ट्यांकरहरूबाट जम्मा रु.४,१४,९३,४०४।४० नोक्सानी नेपाल आयल तनगमलाई 
परु् याएकोमा नेपाल आयल तनगम पख्िमान्चल क्षेत्रीय कायायलयबाट Claimable Loss बापि दाबी 
गरी कट्टी गरेको रु.९०,६१,६१३।३० िटाउाँदा हनु आउने रु.३,२४,३१,७९३।१० नेपाल 
आयल तनगमलाई हातन नोक्सानी परु् याएको देख्िन्छ। 
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 यस प्रकार ट्याङ्करका धनी, चालक, अबैध  रूपमा पेट्रोतलयम पदाथय कारोबारी र नेपाल आयल 
तनगमका कमयचारी समेिको तमलोमिोमा नेपाल आयल तनगम पख्िमान्चल क्षेत्रीय कायायलय, 
भलिारी तडपोका तनतमत्त प्रमिु नागेन्रकुमार कुमीले रु.५१,४५,०००।- ररसिि तलई अप्रसेनमा 
काययरि रही पेट्रोतलयम पदाथय नापजााँच गने प्रबन्धक ददपेन्र बस्नेि, सहायक प्रबन्धक रविनकुमार 
राउि, ददपकप्रसाद ख्ितमरे, अख्जिकुमार पोख्रले, रामभि काकी, उप-प्रबन्धक कौनिराज आचायय, 
देबेन्रबहादरु के.सी.समेिको तमलोमिोमा आपसमा ररसिि रकम बाडी तलई नपेाल सरकारको 
राजस्ि र नेपाल आयल तनगमको पेट्रोतलयम पदाथय (तडजेल) ख्झकेको मूल्य समेि गरी कुल 
रु.७,२६,३९,१५४।- रकम बराबरको हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को 
दर्ा ७(क), १७, ३(१) र दर्ा ८(४) को कसरु गरेको पवुष्ट हनु आउाँछ। 

 उपरोि बमोख्जम नेपाल सरकारलाई राजस्िमा हातन नोक्सानी परु् याउने र नेपाल आयल तनगमको 
पेट्रोतलयम पदाथय ख्झकी हातन नोक्सानी परु् याउन ेकाययमा संलग्न नेपाल आयल तनगम पख्िमान्चल 
क्षेत्रीय कायायलय भलिारी तडपो, रूपन्देहीका तनतमत्त क्षते्रीय प्रमिु नागेन्र कुमार कुमी, सहायक 
प्रबन्धक रामभि काकी, उप-प्रबन्धक देबेन्र बहादरु के.सी., सहायक प्रबन्धक अख्जि कुमार 
पोख्रले, उप-प्रबन्धक कौनिराज आचायय, सहायक प्रबन्धक ददपक प्रसाद ख्ितमरे, प्रबन्धक ददपेन्र 
बस्नेि, र सहायक प्रबन्धक रविन कुमार राउि, िथा ना.२ ि.१८४४ को चालक ख्नि कुमार 
चौधरी, ना.३ ि.९७८ नम्बरका ट्याङ्कर चालक प्रमे प्रसाद बिौला, ल.ु१ ि.६६८३ नम्बरका 
ट्याङ्कर चालक वपिाम्बर गहिराज, ल.ु१ ि.६६१६ नम्बरका ट्याङ्कर चालक रामचन्र चौधरी, 
ल.ु१ ि.६५०८ नम्बरका ट्याङ्कर चालक ध्रिुराज चौधरी, ल.ु१ ि.६४८८ नम्बरका ट्याङ्कर 
चालक सदुदप काकी, ल.ु१ ि.६६०१ नम्बरका ट्याङ्कर चालक कुलानन्द पोख्रले, ल.ु१ ि.६६०४ 
नम्बरका ट्याङ्कर चालकद्वय िरु्ानी मल्लाह र तबजय कुमार हररजन, ल.ु१ ि.६४७० नम्बरका 
ट्याङ्कर चालक िोम बहादरु िगाले, ल.ु१ ि.८१०३ नम्बरका ट्याङ्कर चालक नते्र िड्का, ल.ु१ 
ि.८१४७ नम्बरका ट्याङ्कर चालक ज्योति उप्रिेी, ल.ु१ ि.२२२९ नम्बरका ट्याङ्कर चालक 
लक्ष्मण उप्रिेी, ल.ु१ ि.८२८२ नम्बरका ट्याङ्कर चालक राम प्रसाद बिौला, ल.ु१ ि.६४२३ 
नम्बरका ट्याङ्कर चालकद्वय बरी उप्रिेी र ऋवषराम न्यौपान,े ल.ु१.ि.२७९२ नम्बर ट्यांकर 
चालक िया अबैध  रूपमा पेट्रोतलयम पदाथयको कारोबार गने रामचन्र अतधकारी, ल.ु१ि.६५७९ 
नम्बर ट्यांकर धनी, ल.ु१ि.६५८१नम्बरको ट्याङ्कर चालक िथा अबैध  रूपमा पेट्रोतलयम 
पदाथयको कारोबार गने तबनोद उप्रिेी, अबैध  रूपमा पेट्रोतलयम पदाथय स्टोर गरी कारोबार गने र 
ल.ु१ि.६८९१ को ट्यांकर चालक तबक्की भने्न विकास क्षेत्री, ट्याङ्कर धनी िथा ज्योति केन्र पेट्रोल 
पम्पका सञ्चालक नंकर भट्टराई, ट्याङ्कर धनी िथा पालसु्थान सप्लाययस सञ्चालक लोक प्रसाद 
भसुाल, बदु्धमाया आयल सप्लाययसका सञ्चालक राज ु न्यौपान,े ट्याङ्कर धनी हररबहादरु कुिाँर, 
ल.ु१ि.६५०२,ल.ु१ि.८००७, ल.ु१ि.८०१५,ल.ु१ि.८९१४, ना.१ि.२४८७ नम्बरका ट्याङ्कर 
धनी राकेन कुमार कनौधन िथा ल.ु१ि.२२६६ नम्बरका ट्याङ्कर धनी पनपुतिनाथ कनौधन एिं 
ल.ु१ि.८१०३ नम्बरको ट्याङ्करमा संयिु धनी रहेका राकेन कुमार कनौधन र पनपुतिनाथ 
कनौधन, ल.ु१ि. ६८९१ नम्बरका ट्याङ्कर धनी वप्रया गरुुङ्ग, ल.ु१ि. ६६१६ नम्बरका ट्याङ्कर 
धनी पप्प ुकुमार कनौधन, ल.ु१ ि. ६४८८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी रुरप्रसाद नमाय, ना.३ि.९७८, 
ल.ु१ि.६६३४, ल.ु१ि६५८१, ल.ु१ि.६५०८, ना.३ि.९७७, ल.ु१ि.६६३३, ल.ु१ि.६५८२, 
ल.ु१ि.६५८३ र ल.ु१ि.६४२१ नम्बरका ट्याङ्कर धनी चोपनारायण शे्रष्ठ, ल.ु१ि. ६६३२ 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

नम्बरका ट्याङ्कर धनी  बालकृष्ण गैरे, ल.ु१ि.६६०४, ल.ु१ि.६८९० र य.ुवप.५३ख्ज. ३४४४ 
नम्बरका ट्याङ्कर धनी दयानंकरप्रसाद कनौधन, ल.ु१ि.२२२९ र ल.ु१ि. ८२८२ नम्बरका 
संयिु ट्याङ्कर धनी वपङ्की जैसिाल र प्रीति जैसिाल, ल.ु१ि.२७९२, ल.ु१ि.६४८४ र 
ल.ु१ि.६४७८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी प्रमेराज गैरे, ल.ु१ि.६६०१ नम्बरका ट्याङ्कर धनी लप्प ु
भने्न हररगोविन्द चौधरी, ल.ु१ि.६६८३ नम्बरका ट्याङ्कर धनी  बजेृन्र चौधरी, ल.ु१ि.८१४७ 
नम्बरका ट्याङ्कर धनी  राजेन कुमार अग्रिाल, ल.ु१ि.६४२३ नम्बरका ट्याङ्कर धनी सन्ज ुशे्रष्ठ, 
ल.ु१ि.९२०८ र ना.२ि.३७३७ नम्बरका ट्याङ्कर धनी  हररलाल प्रसाद बातनयााँ, ल.ु१ि.८५९१ 
र ल.ु१ि.२८४८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी िकय  बहादरु पनु, ल.ु१ि.८४०४, ना.२ि.५३७९, 
ल.ु१ि.७९०० र ल.ु१ि.६४७५ नम्बरका ट्याङ्कर धनी भपुराज अयायल, ल.ु१ि.७३३० नम्बरका 
ट्याङ्कर धनी बेचन कानू बातनयााँ, ना.१ि.५०८८ र ल.ु१ि.७३१३ नम्बरका ट्याङ्कर धनी प्रमेश्वर 
कान ुबातनयााँ, ल.ु१ि.६९१९ नम्बरका ट्याङ्कर धनी िोपबहादरु गरुुङ्ग, ल.ु१ि.६९१८ नम्बरका 
ट्याङ्कर धनी रामतसंह क्षते्री, ल.ु१ि.६९१७ नम्बरका ट्याङ्कर धनी ददतलप कुमार अग्रहरी, 
ल.ु१ि.६९१६ नम्बरका ट्याङ्कर धनी रोवहि कुमार कनौधन, ल.ु१ि.६७९४ नम्बरका ट्याङ्कर 
धनी वहमाल गैरे, ल.ु१ि.६६७० नम्बरका ट्याङ्कर धनी पूणयबहादरु कुाँ िर, ल.ु१ि.६६६९ 
नम्बरका ट्याङ्कर धनी हररप्रसाद सापकोटा, ल.ु१ि.६६३९ नम्बरका ट्याङ्कर धनी तबबेक कुमार 
जैसिाल, ल.ु१ि.६६३८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी सूयय प्रकान गपु्ता, ल.ु१ि.६६२७ नम्बरका ट्याङ्कर 
धनी सोमबहादरु थापा, ल.ु१ि.६६१९ नम्बरका ट्याङ्कर धनी रामदेि प्रसाद कनौधन, 
ल.ु१ि.६६१८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी ददनेनकुमार कनौधन, प्रतििादी ल.ु१ि.६६०८, 
ल.ु१ि.६६०९ र ल.ु१ि.३५४८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी सतुमि शे्रष्ठ, ल.ु१ि.६६०२ नम्बरका 
ट्याङ्कर धनी दीपकुमार चौधरी, ल.ु१ि.६५७८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी दियन कुमार पनु, 
ल.ु१ि.६४९६ र ल.ु१ि.१२८८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी सिीनचन्र जैसिाल, ल.ु१ि.६४८६ 
नम्बरका ट्याङ्कर धनी भिुनेश्वर थारु, ल.ु१ि.६४८५ नम्बरका ट्याङ्कर धनी पन्चराम चौधरी, 
ल.ु१ि.६४८२ नम्बरका ट्याङ्कर धनी मोहमद िातलि तमयााँ, ल.ु१ि.६४८१ नम्बरका ट्याङ्कर 
धनी जयिनु तमयााँ, ल.ु१ि.६४७४ नम्बरका ट्याङ्कर धनी लक्ष्मी ज्ञिाली, ल.ु१ि.६४७३ नम्बरका 
ट्याङ्कर धनी सरेुन्र जैसिाल, ल.ु१ि.६४७२ नम्बरका ट्याङ्कर धनी कन्हैया प्रसाद तििारी, 
ल.ु१ि.६४५३ र ना.२ि.६२८ नम्बरका ट्याङ्कर धनी पथृ्िीराज भसुाल, ल.ु१ि.६४२२ नम्बरका 
ट्याङ्कर धनी सन्देन कुमार राजभण्डारी, ल.ु१ि.६४१९ नम्बरका ट्याङ्कर धनी सन्िोष कुमार 
जोनी, ल.ु१ि.६४१७ नम्बरका ट्याङ्कर धनी रामबहादरु काकी, ल.ु१ि.६३६८, ना.२ि.८२५, 
ल.ु१ि.१९०७, ल.ु१ि.२४१९ र ना.२ ि.६११३ नम्बरका ट्याङ्कर धनी पनपुति भारी, 
ना.२ि.६१११ र ना.२ि.६११२ नम्बरका ट्याङ्कर धनी तमन ु पहारी, ना.२ि.५२९४ नम्बरका 
ट्याङ्कर धनी तबसनुाथ अग्रहरी बातनयााँ, ना.२ि.४०९४ नम्बरका ट्याङ्कर धनी दलबहादरु क्षेत्री, 
ल.ु१ि.६८८९ र ल.ु१ि.६५०४ नम्बरका ट्याङ्कर धनी मदनलाल िेली, ना.२ि.३८२५ र 
ना.२ि.३८२७ नम्बरका ट्याङ्कर धनी हररराम कनौधन, ल.ु१ि.२९६१ नम्बरका ट्याङ्कर धनी 
िेमबहादरु गरुुङ, ल.ु१ि.१९१५ नम्बरका ट्याङ्कर धनी चन्रकान्ि न्यौपान,े ल.ु१ि.१४११ र 
ल.ु१ि.१७६० नम्बरका ट्याङ्कर धनी तबष्णदुयाल कनौधन, ल.ु१ि.७०२ र ल.ु१ि.१९३४ 
नम्बरका ट्याङ्कर धनी गौरीनंकर अग्रिाल, य.ुवप.५३एर्.६०२५ नम्बरका ट्याङ्कर धनी मारकण्डे 
प्रसाद कनौधन, ना.४ि.३२५६ नम्बरका ट्याङ्कर धनी प्रमेबहादरु ििी, ल.ु१ि.७८८९ र 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

ल.ु१ि.६५७ नम्बरका ट्याङ्कर धनी छत्रबहादरु कटुिाल, ना.२ि.५१६४ नम्बरका ट्याङ्कर धनी 
दतुलचन्र अग्रिाल, ल.ु१ि.५२६५ नम्बरका ट्याङ्कर धनी िोपलाल िनाल, ल.ु१ि.६४२४ 
नम्बरका ट्याङ्कर धनी नन्दलाल न्यौपान,े ना.१ि.९३८१ नम्बरका ट्याङ्कर धनी गंगा प्रसाद 
अग्रहरी र ना.१ि.६२९३ नम्बरका ट्याङ्कर धनी तबश्वनाथ अग्रहरीलाई रु.७,२६,३९,१५४।- 
तबगो कायम गरी रािसेिकको हकमा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७, र दर्ा 
७(क) द्वारा पररभावषि कसरुमा दर्ा १७ बमोख्जम तबगो असलु उपर,  दर्ा ७, िथा ३(१) 
बमोख्जमको हदैसम्म सजाय र रािसेिक बाहेकका व्यख्िहरूको हकमा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 
२०५९ को दर्ा ८(४) द्वारा पररभावषि कसरुमा दर्ा ८(४) बमोख्जम हदैसम्म सजायको 
मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।५।३० को तनणययानसुार तमति २०७१।५।३० मा 
विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको।  

(२) गैरकाननुी  रूपमा ओसार पसार भइरहेको यासायगमु्बा बरामद गरी ख्जल्ला िन कायायलय 
तसन्धपुाल्चोकमा काननुी कारबाहीको लातग बझुाएकोमा ख्जल्ला िन अतधकृि कृष्ण प्रसाद िस्िीले 
हिार हिारमा प्रति के.जी रु.१० हजारमा न्यूनिम मूल्य रािी ५.६ के.जी. यासायगमु्बा रु.९० 
हजारमा काठमाडौंको ट्राभल एजेन्सी नाम्छो ट्राभल्स एण्ड टुसय बौद्धले चारजना बोलपत्र दािामध्ये 
सबैभन्दा बढी कबलु गरेको भनी रु.९० हजारमा ५.६ वकलो यासायगमु्बा तललाम तबक्री 
गरेको  ददियो। तललाम तबक्री गने अतधकार िन ऐन, २०४९ को दर्ा ६३ ले ददए िापतन तललाम 
गदायको प्रवक्रयाबारे ऐन र तनयम दिैु मौन रहेको अिस्थामा अकै उद्देश्यको लातग तनधायररि 
मूल्यलाई आधार तलई प्रचतलि बजार मूल्य बझु्ने प्रयास नै नगरी तललाम तबक्री गरे गराएको भने्न 
कुरा त्यसपतछ लगतै्त २०६९।४।११ मा ६ वकलो ८१० ग्राम यासायगमु्बा रु.३३ लािमा तबक्री 
भएबाट सरुुमा उि ५.६ वकलो यासायगमु्बा पक्राउ गदाय सरुाकीले उि यासायगमु्बा रु.१८ लािमा 
िररद गरेको भनी ददएको ररपोटयबाट पतन प्रस्ििु यासायगमु्बाको बजार मूल्य रु.१८ लाि रहेछ भनी 
मानु्नपनेमा सो बेिास्िा गरी अत्यतधक न्यून मूल्य रु.९० हजारमा मात्र तललाम तबक्री गरेबाट 
नेपाल सरकारलाई रु.१७,१०,०००।- राजस्ि नोक्सान पारेको देख्िन आयो। 

  िसथय ख्जल्ला िन अतधकृि कृष्णप्रसाद िस्िीले विपक्षी िररदकिाय नाम्छो ट्राभल्स एण्ड टुसय 
प्रा.तल.का सञ्चालक आङतछररङ नेपायसाँग तमलोमिो गरी हिार हिारमा तललाम प्रवक्रया नै पूरा नगरी 
िटी राजस्ि असलु गरी नपेाल सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ 
को दर्ा ७ को िण्ड (क) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िन आएको हुाँदा तनजको हकमा तबगो 
रु.१७,१०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा ७ िथा ३(१) र दर्ा ३(१)(च)द्वारा 
व्यिख्स्थि सजायको माग दाबी तलई र नाम्छो ट्राभल्स एण्ड टुसय प्रा.तल.का सञ्चालक आङतछररङ 
नेपायको हकमा सोही ऐनको दर्ा ८(४) को पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई तबगो 
रु.१७,१०,०००।- कायम गरी सोही दर्ा ८(४) द्वारा व्यिख्स्थि सजायको माग दाबी तलई 
आयोगको तमति २०७१।५।८ को तनणययानसुार तमति २०७१।७।२० मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको । 

(३) मालपोि कायायलय बाग्लङुमा काययरि ित्कालीन नािा अतधकृि विश्वनाथ नमायले प ुाँजीगि लाभकर 
छली गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तमति २०६८।७।२८ मा मालपोि कायायलय 
बाग्लङुमा काययरि नािा अतधकृिले मखु्िराज पौडेलको नाममा दिाय शे्रस्िा कायम रहेको सातबक 
मलुपानी गा.वि.स. ८ को वक.नं.९७२ को ७-३-३-० रोपनी क्षेत्रर्लको जग्गा बेचवििन गरी 
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हक हस्िान्िरण गने प्रयोजनको लातग तनज मखु्िराज पौडेलबाट अतधकृि िारेसनामा आफ्नै नाममा 
तलई जग्गा ददने विश्वनाथ नमाय र जग्गा तलने मञ्ज ुशे्रष्ठ र रति ओझा भै तमति २०६८।७।२८ मा 
मूल्य थैली रु.३१,००,०००।- रािी तलिि पेन गरी आम्दानी रतसद नं. ९१७ काटी पाररि हनु े
अिस्थामा पुाँजीगि लाभ कर तिनुयपछय भनी रतसद रद्द गराई तमति २०६८।७।२९ मा उि वक.नं. 
९७२ लाई वकत्ताकाट गरी वकत्ता वक.नं. १३३८ क्षते्रर्ल ४-३-३-० रोपनी बाटो नभएको र 
१३३९ क्षते्रर्ल ३-०-०-० रोपनी बाटो भएको भनी वक.नं. १३३९ को मूल्य 
रु.१३,७३,०००।– र वक.नं.१३३८ को मूल्य रु.१,६०,०००।- गरी जम्मा रु.१५,३३,०००।- 
कायम गरी तलिि पाररि गरेको पाइयो। 
तनज विश्वनाथ नमायले बदतनयिसाथ राजस्ि कम गराउने उद्दशे्यले अख्िल्लो ददन ियार भएको 
तलिि अनसुार मूल्य रु.३१,००,०००।- को राजस्ि तिनय रतसद कावटसकेपतछ उि रतसद रद्द 
गरी भोतलपल्ट सोही जग्गाको मूल्य रु.१५,३३,०००।- कायम गरी जग्गा िररद तबक्री गने 
गरेको काययबाट आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ९५क(३) बमोख्जम पुाँजीगि लाभकर बापि 
रु.७७,६५०।७५ एिं रु.४७,१९३।९० नपगु राजस्ि समेि दिैु गरी रु.१,२४,८४४।६५ 

राजस्ि छली गरी नेपाल सरकारलाई हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा 
७ को िण्ड (क) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई तबगो रु.१,२४,८४४।६५ कायम 
गरी सोही ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (१) र सोही दर्ा ३(१)(ि) द्वारा व्यिख्स्थि सजायको 
मागदाबी र तमति २०६८।७।२९ मा सातबक वक.नं. ९७२ को जग्गालाई वक.नं. १३३८ र 
वक.नं. १३३९ बनाई जग्गा तलन ेददन ेकायय गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हनुे राजस्ि छली गराउन े
दूवषि मनसाय एिं उद्देश्यले नेपाल सरकारले तनधायरण गरेको काययवितध एिं तनयमको निय उल्लंिन 
गरी जग्गाको हक हस्िान्िरण गदाय जग्गा ददन ेमखु्िराज पौडेलले रु.७७,६५०।७५ पुाँजीगि लाभ 
कर र जग्गा तलने मञ्ज ु शे्रष्ठ र रति ओझाले रु.४७,१९३।९० थप राजस्ि छली गरी भ्रष्टाचार 
तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ८ (४) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजहरू मध्ये मखु्िराज 
पौडेलको हकमा तबगो रु.७७,६५०।७५ र मन्ज ु शे्रष्ठ र रति ओझाको हकमा तबगो 
रु.४७,१९३।९० कायम गरी तनजहरूलाई सोही दर्ा ८(४) द्वारा व्यिख्स्थि सजायको मागदाबी 
तलई आयोगको तमति २०७१।४।११ को तनणययानसुार तमति २०७१।५।१३ मा विनेष अदालि 
काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको । 

(४) मालपोि कायायलय टीकापरु कैलालीले हक तनिनाई पाउाँ भनी परेको तनिेदन िथा सो तनिेदनसाथ 
दाख्िला गरेको थैली रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा कैलाली ख्जल्ला 
थापापरु गा.वि.स. २ को वक.नं. १४४ को ०-६-६-० क्षेत्रर्लको जग्गा ददने सारु रािल र विणा 
देिी रािल तलने पदम प्रकान चौधरीले थैली रु.१,००,८००।- र वक.नं. १३१ कायम गरी तमति 
२०६८।२।३० मा मालपोि कायायलय टीकापरुबाट राजीनामा पास गरी तलनदुदन ुगरेको देख्ियो । 
उि जग्गाको साँतधयार उजरुीकिाय ददपकबहादरु रािलका आमा दक्षकुमारी रािल र वपिा 
लोकबहादरु रािलले उल्लेख्िि जग्गाहरू आफ्नो पायक पने भएको हुाँदा हक तनिनाइ पाउाँ भनी 
तनिेदनसाथ मालपोि कायायलय टीकापरुमा तनिेदन गदाय जग्गाको थैली बापिको रतसद नं. ३६७६१ 
बाट रु.१,३२,०००।- धरौटी िथा २ प्रतिनि हनुे राजस्िमा रु.२,९४०।- र रतसद नं. 
३६७७२ बाट धरौटी बापि रु.१,००,८००।- र २ प्रतिनिले हनुे राजस्िमा रु.२०१६।- गरी 
जम्मा रु.२,३७,७५६।- दाख्िला गरेकोमा सो रकम कायायलयको कुनै शे्रस्िा िथा लेिा वििरणमा 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

दाख्िला गरेको देख्िएन।हक तनिनाइ पाउाँ भनी तनिेदनका सम्बन्धमा उि कायायलयबाट कुनै 
तनणयय समेि भएको देख्िएन । उि राजस्ि र धरौटी रकमका सम्बन्धमा सो कायायलयका िररदार 
जग्गेप्रसाद उपाध्यायले अनसुन्धान अतधकृि समक्ष बयान गदाय उि रकम ित्कालीन कायायलय 
प्रमिु ना.स.ु मोहनबहादरु रसाइलीले रािेको र पतछ दाख्िला गनय वर्िाय ददएको भनी िलुाई 
ददएको देख्िन्छ । मालपोि कायायलय टीकापरुको आ.ि. २०६७।६८ - २०६९।७० को 
लेिापरीक्षण हुाँदा उि आ.ि.हरूमा मालपोि कायायलय टीकापरुबाट धरौटी िािा सञ्चालन नभएको 
भने्न उल्लेि भएको देख्िन्छ। अनसुन्धानको क्रममा धरौटी र राजस्ि राख्िएको भनी कावटएको 
नगदी रतसदका अधयकट्टी ३६७०१ देख्ि ३६८०० सम्मको १०० थानको प्याड उपलब्ध गराउन 
लेिी पठाएकोमा िोजी गदाय रे्ला नपरेको र कायायलयमा नभएको भनी उि १०० थान नगदी 
रतसद लकुाई नष्ट गरेको समेि देख्ियो । आयोगबाट अनसुन्धान प्रवक्रया थालनी भए पिाि तमति 
२०७१।३।१६ मा दईुिटा भौचरबाट रु.२,४४,८००।- कोष िथा लेिा तनयन्त्रक कायायलय 
कैलालीको धरौटी िािामा जम्मा गरेको देख्ियो । उि कायायलयबाट नष्ट गररएको नं. ३६७०१ 
देख्ि ३६८०० सम्मको १०० थान नगदी रतसदबाट उठाइएको रकम समेि वहनातमना भएको 
देख्िन्छ । प्रस्ििु प्रकरणमा मालपोि कायायलय टीकापरुका ित्कालीन तनतमत्त कायायलय प्रमिु 
ना.स.ु मोहनबहादरु रसाइली र िररदार जग्गेप्रसाद उपाध्यायले धरौटी िथा राजस्ि बापि भनी 
तलएको रकम आर्ैं ले िाई मासी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ३ द्वारा पररभावषि कसरु 
अपराध गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई तबगो रु.२,३७,७५६।- कायम गरी सोही दर्ा ३(१) िथा 
३(१) (ि) द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजाय िथा नं. ३६७०१ देख्ि ३६८०० सम्मको नगदी 
रतसद लकुाई नोक्सान परु् याएकोले तनजहरूले सोही ऐनको दर्ा १२ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको 
देख्िंदा तनजहरूलाई सोही दर्ा १२ द्वारा व्यिख्स्थि सजायको समेि मागदाबी तलई आयोगको तमति 
२०७१।४।२७ को तनणययानसुार तमति २०७१।६।२६ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा 
आरोपपत्र दायर गररएको। 

 ६.३.७ विविध विषयका मदु्दाहरू : 
(१) िरेल ुिथा साना उद्योग विकास सतमति नािा कायायलय धाददङमा काययरि पााँचौं िह प्रमिु ख्नक्षक 

तलइन्रबहादरु लामाले झठुा कागजाि ियार गरी उद्योग दिाय गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
तनजले तमति २०६७।३।११ मा दिाय नं २४८४।२०६६।६७ मा दिाय भएको एख्क्सलेण्ट 
कम्प्यटुर एण्ड ल्याङ्िेज इख्न्स्टच्यटुको दिाय नम्बरलाई कायायलयमा दिाय नै नभएको तसला देिी 
रोडा ढुङ्गा उद्योगको दिायसम्बन्धी झठुा वििरण सवहिको कागजािहरू ियार गरी एख्क्सलेन्ट 
कम्प्यटुर एण्ड ल्याङ्िेज इख्न्स्टच्यटुको दिाय नम्बर रािी तन. िररष्ठ उद्योग अतधकृि र 
तन.महातनदेनक भनी आफ्नो सहीछाप हस्िाक्षर गरी झठुा वििरण सवहिका गलि कागजािहरू 
ियार गरी उद्योग दिाय गरेको देख्िन्छ। औद्योतगक व्यिसाय ऐन, २०४९ (संनोधन सवहि २०५५) 
काययवितध ददग्दनयन २०६८ अनसुार उद्योग दिायसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा दस्ििि गरी स्िीकृि ददन 
ख्जल्लाख्स्थि कायायलयहरूमा उद्योग अतधकृि (कायायलय प्रमिु) लाई अतधकार िोवकएको हुाँदा तनज 
तलइन्रबहादरु लामाले जानीजानी आरू्ले नपाएको ओहोदा र अतधकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को दर्ा १५ द्वारा पररभावषि कसरु अपराध गरेको हुाँदा तनजलाई सोही दर्ा १५ 
द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।३।१८ को 
तनणययानसुार तमति २०७१।४।१९ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(२) गोरिा ख्जल्लाका ित्कालीन विद्यालय तनरीक्षक रेनमबहादरु थापाले काभ्र े ख्जल्लाको बाल तनकेिन 
उच्च मा.वि. काभ्र ेलगायिका वितभन्न विद्यालयहरूबाट रकम तलई २०६९ सालको एस.एल.सी. 
परीक्षामा विद्याथीहरूलाई तडख्स्टङसनमा पास गराएको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा  
तनजले आयोग समक्ष बयान गदाय बाल तनकेिन उच्च मा.वि. काभ्रकेा विद्याथीहरूले प्राप्त गरेको 
अंक माकय  ख्स्लपमा चढाउन ेकायय आर्ैं ले गरेको र त्यस क्रममा प्राप्तांक भन्दा बढी अंक चढाएको 
भनी सावििी बयान गरेको र तनजको उि काययबाट विद्याथीहरूले प्राप्त गरेको पररणाममा रे्रबदल 
गरेको देख्िंदा तनजले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १३ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको 
देख्िएकोले तनजलाई सोही दर्ा १३ द्वारा व्यिख्स्थि सजायको माग दाबी तलई आयोगको 
२०७१।३।२६ को तनणययानसुार तमति २०७१।६।१ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र 
दायर गररएको। 

(३) जनजागतृि तन.मा.वि. भिुनपोिरी ६ पाल्पाले प्रा.वि.स्िरको करार ख्नक्षकको लातग तलइएको 
परीक्षाको नतिजामा अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालयले प्रा.वि. 
स्िरको एक पद करारद्वारा पदपूतिय गने गरी सूचना प्रकाख्नि गरी तमति २०७०।२।१६ मा 
परीक्षा सञ्चालन गरेको देख्ियो। अनसुन्धानको क्रममा उि परीक्षामा सख्म्मतलि सबै उम्मेदिारको 
उत्तरपखु्स्िकामा परीक्षकबाट एक पटक ददइएको नम्बरमा वटपेक्स प्रयोग गरी पनुः नम्बर प्रदान 
गरेको र यसबाट तसर्ाररस गररएकी मानिी सोमैलाई सर्ल िलु्याउने उद्देश्यले पवहला परीक्षण 
गरी ददएको अंकमा वटपेक्स प्रयोग गरी पनुः अको अंक प्रदान गररएको देख्िन्छ। विषय विनेषज्ञ 
डोलराज अयायल र मथरुा ढकालले एक पटक उत्तरपखु्स्िका परीक्षण गरी अंक प्रदान गररसकेपतछ 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष मीन बहादरु दलायमी, प्र.अ. एक प्रसाद शे्रष्ठ र वि.तन. चन्र 
बहादरु कुाँ िर समेिले एक आपसको तमलोमिोमा प्राप्ताङ्कमा वटपेक्स प्रयोग गरी पनु अङ्क प्रदान गरी 
परीक्षाको पररणाममा रे्रबल गरेको देख्िाँदा तनजहरूले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा 
१३ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई सोही दर्ा १३ द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको 
सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।४।११ को तनणययानसुार तमति २०७१।६।२२ 
मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गररएको। 

(४) ख्चििन मेतडकल कलेजमा आतथयक वहनातमना भएको भनी कम्पनी रख्जिारको कायायलयले 
छानतबनका लातग तनरीक्षक तनयिु गरी प्रतििेदन पेन गनय भान ुएसोतसएट्स, अनामनगरका चाटयडय 
एकाउण्टेण्ट भान ुकाँ डेललाई परामनयदािा तनयिु गरेको, तनजले छानतबनका क्रममा डर त्रास देिाई 
ख्चििन मेतडकल कलेजका एम.तड. हररन न्यौपानसेाँग ररसिि माग गरेकोमा कम्पनी रख्जिार 
कायायलयका तनदेनक लालबाब ुकिारीले रु.५ लाि र चाटयडय एकाउण्टेण्ट भान ुकाँ डेलले रु.१५ 
लाि ररसिि तलएको सम्बन्धमा ररसिि तलन े भान ु काँ डेल र लालबाब ु किारी िथा ररसििमा 
संलग्न मतियारको भतूमका तनिायह गने ददनेनप्रसाद अयायल िथा आिेद अलीलाई विपक्षी बनाई 
मतियारद्वय ददनेनप्रसाद अयायल र आिेद अलीले अनसुन्धान िहवककािको काययमा सहयोगी भतूमका 
तनिायह गनुयका साथै प्रमाण संकलन गने काययमा समेि सहयोगी भतूमका तनिायह गरेको हुाँदा तनजलाई 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ५५ बमोख्जम सजाय मागदाबीमा पूणय छुट ददन मागदाबी 
गरी तमति २०७१।६।१४ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको तथयो। 

तनज ददनेनप्रसाद अयायलले बकपत्र गने क्रममा मौकामा ददएको बयानको प्रतिकूल हनु े गरी 
सम्मातनि विनेष अदालि समक्ष बयान ददई प्रतििादी भान ुकाँ डेललाई अनकूुल हनुे िथा आयोगले 



 

 123      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तनजलाई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १९ को उपदर्ा (१५) 
िथा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ५५ बमोख्जम प्रदान गरेको सवुिधा समेिको दरुुपयोग 
गरी प्रतििादीलाई र्ाइदा पगु्न े गरी बकपत्र गरेको देख्िन आयो ।  तनजले उपरोि ररसिि 
प्रकरणमा मतियारको भतूमका तनिायह गरेको व्यहोरा पूियिि ् पवुष्ट भइसकेको हुाँदा तनज उपर 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १९ को उपदर्ा (१५) को 
प्रतिबन्धात्मक िाक्यानं िथा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा ५५ को प्रतिबन्धात्मक 
िाक्यांन अनसुार मदु्दा हेने अतधकारी समक्ष अनसुन्धान अतधकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हनु े
गरी बयान गरेको हुाँदा तनज उपर भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २२ अनसुार हदैसम्मको 
सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।७।२४ को तनणययानसुार तमति २०७१।७।२५ 
मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(५) जटे्टश्वर उच्च माध्यतमक विद्यालय रामेछापमा काययरि मा.वि. ख्नक्षक रामचन्र यादिले तमति 
२०६२।८।३० को तनणययबाट ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय महोत्तरीबाट जारी गररएको भतनएको 
ख्नक्षक सेिा आयोगबाट प्रदान गरेको माध्यतमक विद्यालय स्िरीय अध्यापन अनमुतिपत्र पेन गरी 
तमति २०६५।९।६ देख्ि उि विद्यालयको माध्यतमक ख्नक्षक पदमा सेिा प्रिेन गरेको देख्ियो।  
तनजको उि प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लातग ख्नक्षक सेिा आयोगमा पठाइएकोमा “अतभलेि 
नतभडेको” प्रमाण पत्र नं.२०४४४ बाट माध्यतमक िहको अध्यापन अनमुतिपत्र जारी नभएको भने्न 
समेिका प्रमाणीकरण वििरण प्राप्त भएको र तनजले उि अध्यापन अनमुतिपत्र ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय, महोत्तरीका प्रा.स. धीरेन्रलाल कणयले बनाइददएको, आरू्ले कुनै परीक्षा नददएको, भन्दै 
आफ्नो गल्िी स्िीकार गरी क्षमायाचना गरी बयान गरेको समेिबाट तनजले नक्कली एिं झठुा 
अध्यापन अनमुतिपत्र पेन गरी सेिा प्रिेन गरेको देख्िाँदा तनजले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को 
दर्ा १६(१) अनसुारको कसरु गरेकोमा तनजलाई सोही दर्ा १६(१) द्वारा व्यिख्स्थि हदैसम्मको 
सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार तमति २०७१।७।२६ 
मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(६) रूपन्देही ख्जल्ला मक्रहर गा.वि.स. कायायलयका सख्चि, केही स्थानीय व्यख्िहरू र मालपोि 
कायायलयका कमयचारीहरूको तमलेमिोमा नक्कली गाउाँ सजयतमन बनाई जग्गाधनी चन्रिली थारुको 
नाम संनोधन गरी नक्कली जग्गा धनी चन्रिली िौतसया थारुको नाममा जग्गा नामसारी गरी 
भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा रूपन्देही ख्जल्ला मक्रहर गा.वि.स. १ि वकत्ता 
नं.११० को क्षेत्रर्ल ३-२-६ र ऐ ऐ िडा नं.१ ग वकत्ता नं.९ को क्षेत्रर्ल ३-१-१७ गरी 
जम्मा ६-४-३ तबिा जग्गाको िास्िविक जग्गाधनी भारिको जनपथ महाराजगंज बरगदिा, 
नौिनिामा बसोबास गने चन्रिली थारू भएको देख्िन्छ र रूपन्देही ख्जल्ला मक्रहर गा.वि.स.३ 
बस्न ेमोहरम िौतसया थारुको नाति ख्झनक िौतसया थारुको छोरा चन्रिली िौतसया थारु नक्कली 
जग्गाधनी बनेको देख्िन आयो । 

  तलिि ियार गने कियव्य भएको रािसेिकले सजयतमन मचुलु्का ियार गदाय उि जग्गासाँग जोतडएका 
सााँधसाँतधयारहरू र सो विषयका जानकार मातनसहरू, भरभलादमीहरू, एिं जनप्रतितनतधहरू नबझुी 
साक्षी रोहबरमा नरािी कुनै व्यख्िलाई हातन नोक्सानी परु् याउन े बदतनयिले सजयतमन मचुलु्का 
समेिका तलिि कागजािहरू ियार गरी चन्रिली थारुको नामको जग्गा चन्रिली िौतसया थारुको 
नाममा नाम थर समेि िीनपसु्िे वििरण पररिियन गने प्रयोजनाथय वकटानी गाउाँ सजयतमन मचुलु्का र 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

र्ोटो टााँस सवहिको तसर्ाररस लेिी पठाई नक्कली जग्गाधनी ियार गरी जग्गाधनी प्रमाण पजुाय 
बनाउन लगाई, बनाई, अरूको काननु प्रदत्त हक अतधकार मेटाई जग्गा तबक्री वििरण गरी गराई 
भ्रष्टाचारजन्य कायय गरेकोले तनज गा.वि.स. सख्चि दगुायबहादरु श्रीसले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ 
को दर्ा ९ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई सोही दर्ा ९ को बमोख्जम हदैसम्मको 
सजायको मागदाबी र प्रस्ििु कसरुमा संलग्न मतियारहरू टैच ुिौतसया थारु, रामचन्र थारु, ख्िसा 
थारु, भगिानप्रसाद थारु, बवुद्धराम थारु, नंकरप्रसाद थारुले मातथ उल्लेख्िि चन्रिली थारुको जग्गा 
चन्रिली िौतसया थारुको नाममा नामसारी गराइददन ेकाययमा गाउाँ सजयतमनको कागजमा साक्षी र 
रोहबरमा बसी सहीछाप गरी प्रपञ्च रची मतियार भई महत्िपूणय भतूमका तनिायह गरेको देख्िंदा 
तनजहरूको हकमा भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २२ को कसरुमा सजायको मागदाबी 
तलई आयोगको तमति २०७१।८।२१ को तनणययानसुार तमति २०७१।८।२६ मा विनषे अदालि 
काठमाडौंमा अरोपपत्र दायर गररएको।  

(७) मापदण्ड नपगेुको देिदह मेतडकल कलेजलाई सम्बन्धन ददइएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा  
साियजतनक संस्थाको कामको तसलतसलामा अध्ययन जााँचबझु गरी सत्यिथ्य व्यहोराको प्रतििेदन 
ददनपुने कियव्य भएका काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट िवटई गएका तनरीक्षण टोलीका सदस्यहरू 
प्रा.डा. पन्ना थापा,  प्रा.डा.रमेन प्रसाद तसंह, डा. जगददन चटौि र प्रद्यमु्न शे्रष्ठले प्रतििेदन ददंदा 
बदतनयिपूियक उि कलेजमा भए गरेका कुराहरू लकुाई तछपाई झठुा वििरण बनाई तमति 
२०७१।4।12 र 13  मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा देिदह मेतडकल कलेजलाई ५० तसट 
संतयामा विद्याथी भनायको तसर्ाररस सवहि प्रतििदेन ददएको देख्िएकोले तनजहरूको उख्ल्लख्िि कायय 
भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १९ को उपदर्ा (२) मा पररभावषि कसरु गरेको पवुष्ट 
भएको देख्िाँदा तनजहरूलाई सोही दर्ा १९ को उपदर्ा (२) बमोख्जम हदैसम्मको सजाय हनु र 
प्रा.डा. पन्ना थापा र  प्रा.डा.रमेनप्रसाद तसंह नेपाल सरकारका विख्नष्ट शे्रणी सरहका पदातधकारीहरू 
हुाँदा तनजहरू उपर भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २४ अनसुार थप सजाय हनु, िथा 

 यसैगरी साियजतनक संस्थाको कामको तसलतसलामा अध्ययन जााँचबझु गरी सत्य िथ्यपूणय प्रतििेदन 
ददनपुने कियव्य भएका नेपाल मेतडकल काउख्न्सलको पूणय काययकाररणी सभाको िर्य बाट स्थलगि 
तनरीक्षण गनय डा. मनोहर प्रधानको नेितृ्िमा गएको तनरीक्षण टोलीका सदस्यहरूले नेपाल मेतडकल 
काउख्न्सल समक्ष तमति २०७१।6।22 मा प्रतििेदन ददंदा बदतनयिपूियक भए गरेका कुराहरू 
लकुाई तछपाई एिं नभए नगरेका कुरा देिाई प्रतििदेन ददएको देख्िएकोले तनरीक्षण टोलीको 
उख्ल्लख्िि कायय भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १९ को उपदर्ा -२_ अनसुारको पररभावषि 
कसरुमा तनज प्रतििादीहरू डा. मनोहर प्रधान, डा.ए.ई अन्सारी, डा. अतनलकुमार झा, डा. अंकुर साह, 

ज्योति िातनया, डा.ख्निजी पौडेल, डा.तनरज पन्ि, डा.रोनन वपया, डा.सतिनकुमार देि, डा.कुलदीप 
गोइिलाई सोही दर्ा १९ को उपदर्ा -२_ बमोख्जम सजाय हनु, र 

 देिदह मेतडकल कलेजको Self Appraisal Report  मा उि कलेजले काययरि नै नभएका 
फ्याकल्टीहरू िथा अन्य उपकरणहरू नक्कली देिाई िथा झठुा वििरण ददलाई काठमाडौं 
विश्वविद्यालय िथा नेपाल मेतडकल काउख्न्सलको तनरीक्षण टोलीलाई गलि वििरण ददई मापदण्ड 
नपगेुको देिदह मेतडकल कलेज एण्ड ररसचय इख्न्स्टच्यटु प्रा.तल. रूपन्देहीका सञ्चालकहरू िथा 
प्रतििादीहरू नीलकण्ठ काफ्ले, वहमलाल ज्ञिाली र रजनीस ख्जन्दलले गलि प्रतििेदन ददन अन्य 
प्रतििादीहरूसाँग तमलोमिो गरी सो गलि प्रतििेदनका आधारमा बढी संतयामा विद्याथी भनाय तलई 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

आरू्हरूलाई गैरकाननुी लाभ परु् याएको प्रमाणबाट देख्िंदा तनजहरूको उि कायय भ्रष्टाचार तनिारण 
ऐन, २०५९ को दर्ा १९ मा पररभावषि कसरुमा सहयोग परु् याई सोही ऐनको दर्ा २२ मा 
पररभावषि कसरु गरेकोले देिदह मेतडकल कलेज एण्ड ररसचय इख्न्स्टच्यटु प्रा.तल. रूपन्देहीका 
अध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्ले िथा सञ्चालक सतमतिका सदस्यहरू वहमलाल ज्ञिाली र रजनीन 
ख्जन्दललाई सोही दर्ा २२ को प्रतिबन्धात्मक िाक्यांन िथा दर्ा १९ को उपदर्ा (२)  
बमोख्जम सजाय हनु मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७१।१०।२० को तनणयय अनसुार विनषे  
अदालि काठमाडौंमा तमति २०७१।१०।२१ मा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(८) राविय प्राथतमक विद्यालय तससमहर, धनषुाका राहि कोटाका प्राथतमक ख्नक्षक ख्नषनरण साहले 
झठुा एिं नक्कली पत्र ियार गरी ख्नक्षक पदमा तनयखु्ि तलएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धानको 
क्रममा संकतलि राविय वितध विज्ञान प्रयोगनाला िमुलटारको प्रतििेदन समेिका आधारमा तनज 
ख्निनरण साहले ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी ददलीपकुमार ठाकुरको र्जी (नक्कली) दस्ििि 
गरी ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय धनषुाको तमति २०६८।९।७ को काज िटाएको भने्न पत्र बनाई 
रा.प्रा.वि., तससमपरु, रा.प्रा.वि., कमायही, मा.वि., बेल्ही, रजौल, जनकपरु, लेिा र्ााँट (प्रा.वि.), ख्ज.ख्न.का., 
धनषुा समेिलाई बोधाथय ददएको पत्र ियार गरेको देख्िन्छ। उि र्जी तनयखु्ि िथा काजको 
नक्कली कागज पेन गरी देिाई नपाएको ओहदा पाए भनी रािसेिकको ओहदा अतधकार, हैतसयि 
प्रयोग गरी सोही अनसुार रा.प्रा.वि., तससमपरु, र जनिा मा.वि. बेल्ही रजौलाबाट जम्मा 
रु.५,४३,१८१।- गैरकाननुी  रूपमा भिुानी तलइएको पवुष्ट भई तनजले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा १५ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंन आएकाले तनज उपर तबगो 
रु.५,४३,१८१।- कायम गरी सोही ऐनको दर्ा १५ बमोख्जम हदैसम्मको सजायको मागदाबी 
तलई आयोगको तमति २०७१।१२।१८ को तनणययानसुार तमति २०७२।२।२९ मा विनषे 
अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(९) प्यासीवर्क ओभरतसज कन्सल्ट प्रा.तल.बाट िैदेख्नक रोजगारको लातग मलेतसया जााँदा िोवकएभन्दा 
बढी रकम तलएको भनी उजरुी ददएकोमा कारबाही नगरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
टीकाराम उप्रिेी र कमल प्रसाद उप्रिेीले आरू्हरू मलेतसया जााँदा प्यासीवर्क ओभरतसज कन्सल्ट 
प्रा.तल.लाई प्रतिव्यख्ि रु.१,४५,०००।– तिरी बझुाई गएकोमा सम्झौिामा उल्लेि गरेअनसुारको 
काम नपाएकोले स्िदेन र्की क्षतिपूतिय ददलाई प्रा.तल.लाई कारबाही गरी पाउाँ भनी िैदेख्नक 
रोजगार विभागको रोहबरमा ओमभि मैनालीलाई िारेस ददई तमति २०७०।१०।२७ मा दिाय 
गराएको उजरुी उपर िैदेख्नक रोजगार विभागका काननु अतधकृि बाबरुाम पाण्डेले आरोवपि 
प्यासीवर्क ओभरतसज कन्सल्ट प्रा.तल.लाई र्ाइदा पगु्न े गरी उजरुीकिायलाई हातन नोक्सानी 
परु् याउने बदतनयििले सरकारी कागजाि िथा पत्रमा गलि तलिि िथा झठुा व्यहोरा लेिी तमति 
२०७०।११।२० मा उजरुीकिायलाई वहरासिमा रािी डर धाक त्रास सवहि मानतसक यािना ददई 
उजरुी वर्िाय तलन बाध्य बनाई, तमति २०७०।११।२१ मा वहरासि मिु गरी आर्ैं ले सनािि 
िथा सहमतिको व्यहोरा लेिी लेिाई गलि तलिि ियार गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को 
दर्ा ९ द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िंदा गलि तलिि िथा वििरण लेख्न ेित्कालीन काननु 
अतधकृि िथा अनसुन्धान अतधकृि बाबरुाम पाण्डे उपर सोही दर्ा ९ बमोख्जम सजायको मागदाबी 
तलई र प्यासीवर्क ओभरतसज कन्सल्ट प्रा.तल.का सञ्चालक तिल ु िलेले अनसुन्धान अतधकृि 
बाबरुाम पाण्डेसाँग तमलेमिो गरी आरू्विरुद्ध परेको उजरुीबाट उन्मखु्ि तलनकुा साथै आतथयक लाभ 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

समेि तलई भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा २२ को प्रतिबन्धात्मक िाक्यानंद्वारा पररभावषि 
कसरु गरेको देख्िंदा तनजलाई सोही ऐनको दर्ा २२ को प्रतिबन्धात्मक िाक्यानं िथा दर्ा ९ 
बमोख्जम सजायको मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७२।२।२५ को तनणययानसुार तमति 
२०७२।३।७ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

(१०) कृवष विकास कायायलय, भोजपरुका लेिापाल सरेुन्र प्रसाद शे्रष्ठले झठुा वििरण पेन गरी लेिा 
अतधकृि पदमा बढुिा भएको भने्न सम्बन्धमा तनज बढुिा सतमतिको तमति २०५५।४।३१ को 
तसर्ाररस बमोख्जम कोष िथा लेिा तनयन्त्रक कायायलय, भोजपरुको तमति २०५५।७।२२ समेिको 
तनणययानसुार प्रनासन सेिा रा.प.अन. प्रथम शे्रणीको लेिापाल पदमा बढुिा भएको देख्िन्छ।उि 
बढुिा उपर परेको उजरुीमा सिोच्च अदालिको तमति २०५८।५।५ को रै्सलाबाट तनज शे्रष्ठलाई 
बढुिाको तसर्ाररस गने गरी भएको तमति २०५५।४।३१ को तनणयय अतधकार क्षेत्रात्मक 
त्रवुटयिु भएको भनी बदर भएको देख्िन्छ। कोष िथा लेिा तनयन्त्रण कायायलय भोजपरुबाट 
तनजलाई तमति २०५९।२।९ को तनणययानसुार लेिा समूहको लेिापाल पदमा तमति 
२०५८।१२।२१ िाट जेष्ठिा कायम हनुे गरी पनुः बढुिा गररएकोमा तनजले लेिा अतधकृि 
पदमा बढुिा प्रयोजनको लातग र्ाराम भदाय संलग्न गनुयपने कागजािमा तमति २०५९।२।९ को  
तनयखु्ि पत्र पेन नगरी सिोच्च अदालिको रै्सलाबाट बदर भएको  लेिापाल पदमा बढुिा भएको 
तनयखु्ि पत्र पेन गरी सोही आधारमा बढुिा सतमतिको तमति २०७१।३।२९ को तनणययबाट लेिा 
अतधकृि पदमा बढुिा तसर्ाररस भई महालेिा तनयन्त्रक कायायलयको तमति २०७१।५।२ को 
तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय, भोजपरुमा पदस्थापना भई तमति २०७१।९।७ देख्ि िलब 
भत्ता समेि िाइसकेको देख्िएकोले तनज सरेुन्र प्रसाद शे्रष्ठले राजपत्रावङ्कि ििृीय शे्रणीको बढुिा 
पाउन ेउद्देश्यले बदर भैसकेको झठुा योग्यिाको बढुिा तनयखु्ि पत्र पेन गरी भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा १६(१) द्वारा पररभावषि कसरु गरेको देख्िाँदा तनजलाई सोही दर्ा १६(१) द्वारा 
व्यिख्स्थि हदैसम्मको सजाय मागदाबी तलई आयोगको तमति २०७२।२।३२ को तनणययानसुार 
तमति २०७२।३।१६ मा विनेष अदालि काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 127      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

६.४ पनुरािेदन/पनुरािलोकन : 
६.४.१ पनुरािेदन 

 आयोगबाट विनेष अदालिमा दायर भएका मदु्दाहरू मध्ये आतथयक िषय २०७१।७२ मा १०८ िटा 
मदु्दाहरूको रै्सला प्राप्त भई कररि ८२ प्रतिनि मदु्दामा आयोगलाई सर्लिा प्राप्त भएको छ । 
भ्रष्टाचार मदु्दामा विनेष अदालिबाट भएका रै्सलाहरू र यस आयोगबाट भएका तनणयय विरुद्ध 
परेका पनुरािेदनमा सो अदालिबाट रै्सला भई प्राप्त हनु आएका रै्सलाहरूमा ख्चत्त नबझुी आ.ि. 
२०७१।७२ मा आयोगबाट सिोच्च अदालिमा दायर गररएका पनुरािेदनहरूको वििरण 
तनम्नानसुार उल्लेि गररएको छ : 
(१)  ख्जल्ला धनषुा हठीपरु गा.वि.स. िडा नं. ६ ििन भएका महािीर महिोका छोरा ख्जल्ला कृवष 

विकास कायायलय सलायही अन्िगयि बरहथिा सेिा केन्रमा काययरि प्रावितधक सहायक देिेन्र 
प्रसाद तसंह समेि जना ३................................................................ 

 मदु्दाः- राहि वििरणमा अतनयतमििा गरी सरकारी रकम हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार गरेको ।  

 रै्सला तमति: २०७१।३।१    पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।६।७ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः प्रतििादीहरूले दाबीको कसरु गरेको िथ्य सरुु रै्सला स्िीकार गरेको 
अिस्था छ। मूलिः प्रतििादीहरूले सामूवहक तमलोमिोमा मकैबाली पीतडि वकसानको दोहोरो 
नामािली संकलन गरी ख्जल्ला कृवष विकास कायायलयमा पेन गरी कुल तबगो 
रु.१३,०८,४५८।९० मूल्य बराबरको राहि वििरण गरेको भने्न देिाई आरू्हरूले बदतनयिपूियक 
तलए िाएको पवुष्ट हनुेमा कसरु गरेको िथ्य स्िीकार गरी सोही तबगो हातन नोक्सानी गरी 
भ्रष्टाचारजन्य कसरु गने यी प्रतििादीहरूको हकमा तबगो ठहर नहनुे भनी त्रवुटपूणय आधार ग्रहण गरी 
भएको रै्सला बदर भागी रहेको छ। 

(२) काठमाडौं ख्जल्ला भरिास गा.वि.स.-९ िर भई ित्कालीन स्िास्थ्य सेिा विभागका काननु 
अतधकृि पदमा काययरि रही हाल काननु,  न्याय, संविधान सभा िथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालयको उपसख्चि पदमा काययरि परुुषोत्तम नेपाल समेि जना २........................... 

मदु्दा : विभागीय सजायको आदेन बदर गरी पाउाँ ।(तनणयय बदर) 
रै्सला तमति: २०७१।३।११    पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।६।१ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः नेपालको अन्िररम संविधान, २०६३ को धारा १२० बमोख्जम कुनै 
साियजतनक पद धारण गरेको व्यख्िले अनखु्चि कायय गरी अख्तियारको दरुुपयोग गरेको सम्बन्धमा 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान र िहवककाि गने िा गराउन सक्ने र अनखु्चि 
कायय गरेको देख्िएमा त्यस्िो कायय गने उपर विभागीय कारबाही िा काननुमा व्यिस्था भए बमोख्जम 
अन्य आिश्यक कारबाहीको लातग अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाउन सक्ने व्यिस्था छ । यसरी 
अन्य आिश्यक कारबाहीको लातग लेिी पठाइएमा सम्बख्न्धि कमयचारीको सेिा सियसम्बन्धी 
काननुको आधारमा अख्तियारिालाले नै तनजहरूसाँग स्पष्टीकरण सोध्न े हुाँदा यी प्रत्याथी 
तनिेदकहरूलाई आयोगबाट स्पष्टीकरण नसोतधएको सम्म हो। प्रत्याथी तनिेदकहरूलाई उि 
विभागीय कारबाही गनय लेिी पठाउनपूुिय तनजहरूसाँग आयोगबाट अनसुन्धानको क्रममा बयान तलन े
कायय भएको हुाँदा तनजहरूलाई सनुिुाइको मौका नददएको भने्न अथय गनय तमल्ने देख्िंदैन । 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

अनसुन्धानको क्रममा तनजहरूको बयान तलाँदा तनजहरूलाई उजरुीको व्यहोरा सनुाइएको र कसरुको 
विषयमा सम्पूणय जानकारी ददइएको छ। यसथय, आयोगले काननु बमोख्जम प्रत्यथी तनिेदकहरूलाई 
विभागीय कारबाही गने भनी लेिी पठाउनअुख्ि सनुिुाइको मौका ददइएकोले आयोगबाट तमति 
२०६९।६।१८ मा भएको उि तनणययमा प्राकृतिक न्यायका तसद्धान्ि पालना नगरेको भन्न तमल्ने 
अिस्था नहुाँदा उि रै्सला त्रवुटपूणय भई बदरभागी रहेको छ। 

(३) झापा ख्जल्ला दमक नगरपातलका िडा नं. १० स्थायी िर भएका मैनाचलुी तनमायण सेिा 
प्रा.तल.का सञ्चालक मदनकुमार अतधकारी समेि जना ८..................................... 

मदु्दा : उत्प्रषेणयिु परमादेन । 

रै्सला तमति: २०७०।९।२२      पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।५।१० 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः  मैनाचलुी तनमायण सेिा प्रा.तल.का प्रोप्राइटरले वकिे कागजाि पेन गरी 
ठेक्का प्राप्त गरेको देख्िएकोले तनज उपर भ्रष्टाचार मदु्दा दायर गररएको अिस्थामा तनजले सञ्चालन 
गरेको प्रा.तल.लाइय कालो सूचीमा राख्न सझुाि सवहि सम्बख्न्धि तनकाय िा कायायलयमा लेिी पठाए 
पिाि सोही आधारमा कालो सूचीमा राख्िएको अिस्था हो । उि प्रा.तल.का सञ्चालक उपर 
अतभयोजन भएको भ्रष्टाचार मदु्दामा तनजले सरुु विनेष अदालिबाट सर्ाइ पाए पतन उि मदु्दा 
पनुरािेदनको रोहमा सम्मातनि अदालिमा कारबाहीयिु अिस्थामा रहेको छ । भ्रष्टाचार मदु्दामा 
सरुु विनषे अदालिको रै्सला अख्न्िम हनु े पतन होइन । सम्मातनि अदालिबाट मदु्दामा अख्न्िम 
रै्सला हनु बााँकी नै रहेको अिस्था छ । मूलिः र्मय, संस्था िा कम्पनीलाइय कालोसूचीबाट रु्कुिा 
गने अतधकार साियजतनक िररद अनमुगन कायायलयलाइय समेि रहेको साियजतनक िररद ऐनको दर्ा 
६३(६) र साियजतनक िररद तनयमािलीको तनयम १४२ बाट स्पष्ट देख्िएकोमा अख्न्िम रै्सला 
हुाँदाका बिि समेि तनजले सर्ाइ पाएमा कालोसूची रु्कुिा हनु सक्ने उि काननुी व्यिस्था 
भइरहेकै देख्िन्छ । यसथय, पनुरािेदन अदालि पाटनले ररट क्षेत्रातधकार ग्रहण गरी हचिुा आधारमा 
ररट जारी हनु ेठहर् याई भएको रै्सला त्रवुटपूणय भई बदरभागी रहेको छ । 

(४) काठमाडौं ख्जल्ला काठमाडौं महानगरपातलका िडा नं. ३४ परुानो बानेश्वर िर भै तत्रभिुन 
विमानस्थल भन्सार कायायलय काठमाडौंका ित्कालीन नािा अतधकृि पदमा काययरि तमनभाय 
अतधकारी............................................................................................. 

मदु्दाः ररसिि (िूस) तलई भ्रष्टाचार गरेको। 

रै्सला तमति: २०७०।१२।१३   पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।४।८ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः सर्ाइ ददएका भरिराज ख्ितमरे, तमनभाय अतधकारी, ख्नख्नर बहादरु 
गौिम, विष्णमुख्ण िनाल, भीम प्रसाद ढंुगाना र ऋवषराम जमरकटे्टललाई सर्ाइ ददएको सम्बन्धमा 
हेदाय भ्रष्टाचार तनिारण ऐन २०५९ को दर्ा ३ (२) र ३ (३) मा रािसेिक बाहेक अन्यले  
ररसिि (िूस) बापिको रकम रािसेिकलाई ददए/तलएमा पतन भ्रष्टाचारको कसरु हनुे स्पष्ट छ । 
प्रस्ििु मदु्दामा मौकामा बयान गने प्रतििादीहरूले आफ्नो िरबाट ल्याएको भतनएको बाहेकको रकम 
वयनै प्रतििादीमध्येले ओहदा बमोख्जमको काम नै गररददएबापि तलएको भनी बयान गरेको िथ्य 
किैबाट िण्डन नभई समथयन नै भएबाट सो रकमलाई ररसिि (िूस) बापि तलएको मानी सजाय 
गने िर सोही रकम ददन े व्यख्िलाई सर्ाइ ददन े विनेष अदालिको रै्सला भ्रष्टाचार तनिारण 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

सम्बद्ध काननु एिं तसद्धान्िको विल्कुल विपरीि हुाँदा सो हदसम्मको रै्सला बदर गरी यी 
प्रतििादीहरूलाई समेि आरोपपत्र बमोख्जम सजाय हनु अनरुोध छ । 

(५) ख्जल्ला महोत्तरी साढा गा.वि.स. िडा नं. ३ बस्ने इनजी ओभरतसज प्रा.तल.का एजेण्ट यगुल 
वकनोर झा समेि जना ४................................................................... 

मदु्दाः- जाली राहदानीमा िूस (ररसिि) तलई भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।३।१०    पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।६।६ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः विनेष अदालिले रै्सला गदाय यी प्रतििादीहरू समेिले वकिे कागजाि 
ियार गरी भ्रष्टाचारजन्य कसरुका मतुय अपराधकिायहरूसाँग सो आपरातधक कायय गनयमा मतियारको 
भतूमका तनिायह गरेको स्िीकार गरेको छ । मूलिः मतुय अपराधकिायहरूसाँग वकिे कागजाि ियार 
गरी भ्रष्टाचारजन्य कायय गनयमा संलग्न यी प्रतििादीहरू िारदादका मतियार मात्र भनु्न इन्सार्मा त्रवुट 
देख्िन्छ । यी प्रतििादीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कायय गनयमा संलग्न मतुय कसरुदारहरू (Principal 

offenders) लाई सहयोग गरेको स्ियं रै्सलाले स्िीकार गररसकेपतछ तनजहरूलाई अपराधको 
सहभातगिाको आधारमा अतभयोग दाबीको कसरु अपराध ठहर गनुयपनेमा िटी सजाय हनुे ठहर् याई 
भएको रै्सलामा गम्भीर काननुी त्रवुट देख्िंदा उि रै्सला बदरभागी छ । िसथय: सरुु अतभयोग 
मागदाबी बमोख्जम गरी पाउाँ । 

(६) ख्जल्ला धनषुा कुिाय गा.वि.स.िडा नं.१ बस्ने ऐ. सििुा महेन्रनगर गा.वि.स.का सख्चि 
रामपकुार यादि....................................................................................... 

मदु्दाः- सामाख्जक सरुक्षा भत्ता अतनयतमििा गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७०।१२।११       पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।४।३० 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः वििाददि सामाख्जक सरुक्षा काययक्रमको भत्ता भिुानी गरेको भपायईमा 
लागेको सहीछाप यी प्रतििादीसाँग नतभडेको भने्न आधारमा प्रतििादीलाई सर्ाइ ददन ेभनु्न इन्सार्मा 
त्रवुट छ । यी प्रतििादीले अदालि समक्ष बयान गदाय समेि उि भत्ता बापिको रकम सम्बख्न्धि 
व्यख्िलाई बझुाई तनजहरूको नै ल्याप्चे लगाएको भनकेा छन ्। तनजको उि भनाइ रकम बझेुको 
भपायई कागजमा वितभन्न व्यख्िको नामबाट रकम बझुी उि रकम बझु्नेको महलमा ८ जना 
व्यख्िहरूको औठंा छाप परेको िथ्यबाटै यी प्रतििादीले दूवषि तनयि रािी आरू् गठमेलका 
व्यख्िहरूको ल्याप्चे छाप रकम बझु्नकेो महलमा लगाई उि भत्ता बापिको रकम अतनयतमि गरी 
भ्रष्टाचार गरेको स्ििः पवुष्ट हनुेमा त्रवुटपूणय  रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी तनज प्रतििादीलाई 
सर्ाइ ददने ठहर गरेको रै्सला तमलेको छैन । 

(७) ख्जल्ला महोत्तरी, महोत्तरी गा.वि.स. िडा नं. १ िर भएका ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय 
महोत्तरीका ित्कालीन तनतमत्त स्थानीय विकास अतधकारी विनोदकुमार ठाकुर समेि जना ५.. 

मदु्दाः- ग्रामीण कृषी सडक तनमायणको रकम भ्रष्टाचार गने उद्योग गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।२।७२    पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।६।६ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः  विनेष अदालिले रै्सला गदाय उि सडकको माटो िथा ग्राभेल गने 
काम नै नगरी रकम वहनातमना गने पूिायिस्था शृ्रजना भई नसकेकोले आरोवपि कसरुबाट 
प्रतििादीहरूले सर्ाइ पाउने भनेको छ। मूलिः अपूणय अपराध िा कसरुजन्य काययको उद्योग भनेको 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

पूणय अपराध गने प्रयाससम्म गनुय हो। कसरुजन्य काययको पूिाय अिस्था शृ्रजना हनु ुिा कायय प्रारम्भ 
गनुय भनकेो उद्योग नभै सम्पूणयिामै कसरुजन्य कायय मानु्न पदयछ। कसरुजन्य काययको प्रारम्भ 
भइसकेपतछ त्यस्िो र्ौजदारी कायय उद्योगमा सीतमि नभै पूणय अपराध (Commission of the crime) 

हनु्छ । मूलिः यी प्रतििादीहरूले सामूवहक  रूपमा संलग्न भई स्थानीय योजनाको एिं काययक्रमको 
रकम वहनातमना गने पूिय तनयिसाथ भ्रष्टाचारजन्य कायय गनय िोजेको अिस्थामा पूणय अपराधको 
प्रारम्भसम्म पररख्स्थतििन हनु नपाएको देख्िनेमा त्रवुटपूणय आधार ग्रहण गरी तनज प्रतििादीहरूलाई 
सर्ाइ ददने ठहर गरेको रै्सला बदरभागी छ। 

(८) ख्जल्ला सलायही गडवहया गाउाँ विकास सतमति िडा नं. १ िर भई मनषु्मारा तसंचाइ प्रणाली १ 
(िसिररया) दोस्रो चरण जल उपभोिा संस्था सेिौना मूल संस्थाका अध्यक्ष अतमरी राय 
यादि समेि जना ४.......... 

मदु्दाः- िनमासी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।९।२५      पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७२।१।२७ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः  प्रतििादी अतमरी राय यादिले भ्रष्टाचार कसरु गरेको ठहर गरी 
रै्सला भएको अिस्था छ । प्रतििादी मनषु्मारा तसंचाइ प्रणाली जल उपभोिा संस्था दोस्रो 
चरणको अध्यक्ष रहेकोमा कुनै दवुिधा छैन । उि नहर वकनाराका रुिहरू तमति 
२०५७।३।२५ मा िन कायययोजना ियार गरी कबतुलयिनामा गरी िृक्षारोपण गररएको िन तनज 
अध्यक्ष भई आफ्नो ख्जम्मा तलंदा कायय योजनाको अनसूुची २ बमोख्जम हररयो रुि ३२,४००, 

सकेुको तससौ रुि २,४१५ र अन्य जािका ३११ थान रुिहरू हस्िान्िरण गरी तलएको  
देख्िन्छ । यी प्रतििादी उि संस्थाको दोस्रो चरणको अध्यक्ष भएपिाि जम्मा ८७९ िटा तससौका 
रुिहरू मात्र बााँकी रहेको भने्न कुरा तनजले अन्यथा भन्न सकेको देख्िंदैन । तनज प्रतििादीले 
आफ्नो काययकालमा जम्मा ३३,९३६ िटा रुिहरू काटेकाले उि कावटएका रुिहरूको आयिन 
३,४५,४९४।७८ कु्य. वर्ट भई सो को कुल तबगो रु.५,१८,२४,२१७।- र सो को मूल्य 
अतभिृवद्ध कर समेिका आधारमा तललाम तबक्री हुाँदा प्राप्त भएको रकम समेि कटाई तनजका हकमा 
रु.६,१९,११,६४७।४० तबगो कायम गररएको देख्िन्छ । कायययोजनामा उल्लेख्िि वििरण 
प्रमाणबाट उि तबगो बराबरका रुिहरू कावटएको भने्न िथ्यगि रूपमै स्थावपि देख्िएकोमा 
अदालिमा म्याद थपका क्रममा उल्लेख्िि ठुटाका वििरणका आधारमा तबगो कायम गरी आत्मतनष्ट  
रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी िटी तबगो कायम हनुे ठहर् याई भएको रै्सला बदरभागी  
रहेको छ ।  

(९) ख्जल्ला तसराहा गा.वि.स. महेनपरु िडा नं.९ हरर नगरमा िर भई हाल लतलिपरु 
उपमहानगरपातलका िडा नं.१४ थसीिेल बस्न े राविय अनसुन्धान विभागमा काययरि प्रमिु 
अनसुन्धान अतधकृि दीपक िड्का........................................................................  

मदु्दाः- सरुु तनयखु्ि िथा बढुिा प्रयोजनका लातग झठुा प्रमाण-पत्र पेन गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।४।३०       पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।७।१६ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः प्रतििादीले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग र विनेष अदालि 
समक्ष बयान गदाय समेि आरू्ले भपेून्र नारायण मण्डल यतुनभतसयटी, विहारमा अध्ययन गरी तनयतमि 
परीक्षा ददई वि.ए.(अनसय) प्रथम शे्रणीमा पास गरेको भनेका छन ्। यी प्रतििादीले सेिा प्रिेनका 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तसलतसलामा पेन गरेका उि विश्वविद्यालयबाट प्रथम शे्रणीमा उत्तीणय गरेको भतनएको तनजको 
नामको वि.ए.को नैख्क्षक प्रमाण-पत्र अनसुन्धानको तसलतसलामा तत्र.वि.वि., पाठ्यक्रम विकास केन्र, 

कीतियपरु मार्य ि उि विश्वविद्यालयमा प्रमाणीकरण गनय पठाइएकोमा तनज प्रतििादीले उि 
विश्वविद्यालयबाट वि.ए. उत्तीणय नगरेको र माकय तसटमा वप्रन्ट भएको तसररयल नम्बर १०१५४ वकिे 
रहेको भने्न िलुाई पठाएको   देख्िन्छ ।आयोगबाट अनसुन्धान हुाँदाकै अिस्थामा तनज प्रतििादीले 
आरू्ले उि विश्वविद्यालयबाट वि.ए. प्रथम शे्रणीममा उत्तीणय गरेको भनी सो विश्वविद्यालयले 
प्रमाणीकरण गरी ददएको भनी पेन गरेका नैख्क्षक प्रमाण-पत्र समेिका कागजको िैधातनकिा 
परीक्षण गनय पनुः तत्र.वि.वि.पाठ्यक्रम विकास केन्र, कीतियपरु मार्य ि सन ्२०१२ तडसेम्बर २१ मा 
भपेून्र नारायण मण्डल यतुनभतसयटी, विहारमा लेिी पठाएकोमा अनसुन्धानको क्रममा तनज प्रतििादीले 
पेन गरेको उि यतुनभतसयटीले नैख्क्षक प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण भएको भनी लेिी ददएको पत्र समेि 
सो विश्वविद्यालयबाट लेिेको नभै वकिे  रूपमा आर्ैं  ियार गरेको भने्न सन ्२०१२ जनिरी ५ को 
पत्रबाट स्पष्ट िलेुको हुाँदा तनज प्रतििादीले उि विश्वविद्यालयबाट वि.ए. (अनसय) प्रथम शे्रणीमा 
उत्तीणय गरेको नभई उि नैख्क्षक प्रमाण-पत्र झठु्ठो भने्न तनवियिाद  रूपमा स्थावपि भएको छ । 
प्रतििादीले अन्िरालमा अदालि समक्ष बयानमा पनुः प्रमाणीकरण गरी पाउाँ भनी तलएका ख्जवकरका 
आधारमा तनज प्रतििादीको उि प्रमाण-पत्रको पनुः प्रमाणीकरण हुाँदा वि.ए. (अनसय) प्रथम शे्रणीमा 
उत्तीणय गरेको भने पतन दईु पटक परीक्षण भइसकेको मौकाको प्रमाणीकरण वििरणभन्दा पतछ 
र्रक वििरण लेिी आएको उि प्रमाणीकरणको आतधकाररकिा पवुष्ट हनुे अिस्था छैन । एउटै 
तनकायबाट मौकामा उि विश्वविद्यालयमा तनज प्रतििादीले अध्ययन नै नगरेको भने्न िलुी आएको 
वििरण अन्िरालमा सोही तनकायबाट तनज प्रतििादीले उि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी वि.ए. 
प्रथम शे्रणीमा उत्तीणय गरेको भन्न तमल्न े अिस्था समेि होइन । िसथय,  यी प्रतििादीको उि 
नैख्क्षक प्रमाण-पत्र पनुः प्रमाणीकरण भई आएको भने्न आधारमा आरोवपि कसरुबाट सर्ाइ ददन े
गरी भएको उि रै्सला त्रवुटपूणय छ । 

(१०) लक्ष्मण थापाको नाति नागेन्रराज थापाको छोरा ख्जल्ला मोरङ इन्रपरु-९ िर भई साझा 
स्िास्थ्य सेिा नािा कायायलय, काठमाडौंमा ित्लकालीन सहायक प्रथम िहमा काययरि 
गरुुराज थापा.............. 

मदु्दाः- बढुिा प्रयोजनमा नक्कली प्रमाण पत्र पेन गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।४।२२        पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।९।११ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः  प्रत्यथी/प्रतििादी  गरुुराज थापाले आई.ए.पास गरेको नैख्क्षक 
प्रमाणपत्र २०५३ सालमा नै कायायलयमा पेन गरेको हुाँ भनी अनसुन्धानको क्रममा िथा अदालिमा 
बयान गदाय समेि स्िीकार गनुयभएको छ । तनजले पेन गरेको उि प्रमाणपत्रमा तनजले प्राप्त गरेको 
कुल अंक ४६० भनी उल्लेि छ । सोही प्रमाणपत्र सम्बन्धमा विनषे अदालि काठमाडौंबाट 
भएको तमति २०७०।४।२७ को आदेनानसुार उच्च माध्यतमक ख्नक्षा पररषद सानोदठमीको 
च.नं.१७८ तमति २०७१।०३।२२ गिेको पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको गरुुराज थापासमेिले 
आई.ए.मा प्राप्त गरेको कुल अंक ४१० भनी उल्लेि भएको हुाँदा तनज गरुुराज थापाले २०५३ 
सालमा कायायलयमा पेन गरेको प्रमाणपत्रको नम्बरसाँग उच्च माध्यतमक ख्नक्षा पररषदले च.न. 
१७८ तमति २०७१।०३।२२ को पत्रसाथ संलग्न गरी पठाएको प्रमाणपत्रको कुल अंक मेल 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

निाएको हुाँदा प्रत्यथी/प्रतििादी  गरुुराज थापाले २०५३ सालमा कायायलयमा पेन गरेको नैख्क्षक 
प्रमाणपत्र झठुा हो भने्न प्रष्ट नै छ साथै आयोगमा बयान गदाय िथा विनेष अदालिमा बयान गदाय 
समेि प्रत्थथी गरुुराज थापाले आई.ए.को परीक्षा ददनको लातग कायायलयबाट तबदा तलएर भारि 
गएको र जााँच ददएर नै उि परीक्षा पास गरेको हुाँ भनी उल्लेि गनय नसकेको । 

(११) ख्जल्ला धनषुा, सिैला गा.वि.स.िडा नं. १ मसुहरी टोल बस्ने ित्काल दूरसञ्चार कायायलय 
जनकपरुमा ब.स.पदमा काययरि िषय ५१ को जयकृष्ण साह.........................................  

मदु्दाः- बढुिा प्रयोजनको लातग झठुा नैख्क्षक प्रमाणपत्र पेन गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।५।१२    पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।७।२ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः उच्च माध्यतमक ख्नक्षा पररषद सानोदठमी भिपरुले च.नं. १२ तमति 
२०७०।४।२२ मा विनषे अदालि काठमाडौंमा पठाएको पत्रमा "यस पररषदबाट प्रमाणपत्र 
प्रमाणीकरणका लातग िवटएर गएको टोलीले विहार विद्यालय परीक्षा सतमतिको अतभलेि रुज ुगरी 
संलग्न परीक्षाथी श्री जयकृष्ण साहको प्रमाणीकरण प्रतििेदन यस पररषदको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण 
िथा समकक्षिा तनधायरण सतमति समक्ष पेन गरी उि सतमतिबाट सम्मातनि विनेष अदालि समक्ष 
पठाउन ेतमति २०७०।४।१० को तनणययानसुार सो प्रतििेदनमा उल्लेख्िि मलु अतभलेिको नतिजा 
महलमा Absent र Pending  लेख्िएको व्यहोरा भएको प्रमाख्णि प्रतितलवप यसैसाथ संलग्न गरी 
पठाइएको छ" भनी जिार् प्राप्त भएको हुाँदा सो पत्रबाट समेि प्रतििादी परीक्षाको समयमा 
अनपुख्स्थि रहेको िथ्य प्रष्ट नै भएको    छ । परीक्षाको समयमा अनपुख्स्थि हनुे व्यख्ि उि 
परीक्षामा उत्तीणय हनु सक्ने सम्भािना नै हुाँदैन । परीक्षामा अनपुख्स्थि रहेको व्यख्िको प्रमाणपत्र 
पवुष्टि (Verified)  हनु सक्दैन िसथय प्रतििादीको प्रमाणपत्र पवुष्टि (Verified) भएको भने्न आधारमा 
आरोपबाट सर्ाइ ददने गरी भएको विनेष अदालि काठमाडौंबाट भएको रै्सला त्रवुटपूणय छ । 

(१२) ख्जल्ला तसन्धलुी बालाचौर गा.वि.स.िडा नं. ३ मा स्थायी ठेगाना भै नापी कायायलय भिपरुमा 
अतमन पदमा काययरि िषय ३२ को डोजेन्रराज काफ्ले ...................................... 

मदु्दाः- िूस ररसिि तलई भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।१।२    पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।७।२ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः  उजरुी किाय कृतिमान ख्जतमले भिपरु, ददब्यश्वरी ७ ख्स्थि आफ्नो 
जग्गा हाल सातबक गनयको लातग नापी कायायलय भिपरु जााँदा उि कायायलयका अतमन डोजेन्रराज 
काफ्लेले रु.५,०००।- ररसिि माग गरेको भनी आयोगमा ददएको मौख्िक उजरुीको आधारमा 
तनज उजरुीकिायलाई भिपरु प्रहरी पररसरका प्रमिुलाई भेट्न पठाइएको र त्यहााँबाट हस्िाक्षर 
भएका १००० दरका २ थान नोटहरू नं. ग/६८ ६९७४९९ र ि/२८ ६६७९०५ ददई 
पठाइएमा तनज उजरुकिायले उि नोटहरू प्रतििादी डोजेन्रराज काफ्लेलाई ददए पिाि उजरुकिायको 
हालसातबक गने काम सम्पन्न भएको िथ्य तमतसल संलग्न कागजािहरूबाट देख्िएको छ । 

(१३) ख्जल्ला सलायही धनकौल पछिारी गाउाँ विकास सतमति िडा नं. ९ िर भै वहरापरु ब्यारेज 
मनषु्मारा तसंचाइ प्रणाली बसिररया प्रथम चरणका अध्यक्ष सरेुन्रप्रसाद तसंह समेि २३ जना.. 

मदु्दाः- िनमासी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।९।२५    पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।७।२ 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः प्रतििादी सरेुन्रप्रसाद तसंहलाई हातन नोक्सानी परु् याएको 
रु.१,२३,००,६०६।०४ असलु उपर गरी तनजलाई ९ (नौ) मवहना कैद सजाय हनुे गरी विनेष 
अदालि काठमाडौंबाट रै्सला भएको हुाँदा प्रतििादी कसरुदार रहेको िथ्य पवुष्ट भइरहेको छ । 
तमति २०५९।३।१३ मा ख्जल्ला िन कायायलय सलायहीमा पेन गरेको प्रतििेदनमा १४३३८ िटा 
रुिहरू कावटएको र उि रुिहरूको १९,६४० कु्य. वर्ट काठ भएको भनी उल्लेि गररएको  
छ । उि तमतिपतछ पतन सो आयोजनामा गैरकाननुी  रूपमा रुिहरू कटान भै रहेको भने्न िथ्य 
ख्जल्ला िन कायायलय सलायहीले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगलाई पठाएको च.नं. २५७ 
को पत्रमा "यस कायायलयका तन.ख्ज.ि.अ. समेिको टोलीले टुर गस्िीको क्रममा तमति 
२०५९।५।१० र ११ गिेका ददन काठदाउरा बरामद गरेको" भनी उल्लेि भएबाट पवुष्ट 
भएकोले सोही आधारमा रु.३,८४,९७,३८०। को तबगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गररएको 
तथयो । उि तबगो तमतसल संलग्न कागज प्रमाणबाट पवुष्ट हुाँदा प्रत्यथी/ प्रतििादी सरेुन्र प्रसाद 
तसहंलाई आरोप मागदाबी बमोख्जम सजाय हनुपुनेमा कम तबगो कायम गरी सजाय गरेको विनषे 
अदालिको रै्सला त्रवुटपूणय छ । 

(१४) महोत्तरी ख्जल्ला सोनामाई गा.वि.स. िाडय नं. ५ ििन भई हाल धनषुा ख्जल्ला जनकपरु न.पा. 
िाडय नं. १२ बस्न ेधनषुा ख्जल्लाको तसनरुजोडा गा.वि.स. समेिको ित्कालीन सख्चि िषय ४९ 
को भरिकुमार यादि........... 

मदु्दाः- सामाख्जक सरुक्षा भत्ता अतनयतमििा गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।५।३      पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।११।२२ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः धनषुा ख्जल्लाको देिपरुा रुपैठा गा.वि.स. को आ.ि. २०६८।६९ को 
सामाख्जक सरुक्षा भत्ता अन्िगयिको बालबातलका संरक्षण अनदुान रकम वििरण गनय सो गा.वि.स का 
सख्चि प्रतििादी भरिकुमार यादिले सो गा.वि.स.का कायायलय सहायक प्रतििादी अतनलकुमार 
तमश्रलाई रु.५,११,२००।- रुपैयााँ पेश्की ददएकोमा तनज अतनलकुमार तमश्रले भत्ता बझुाएाँ भनी पेन 
गरेको भरपाईमा उल्लेख्िि व्यख्िमध्ये ४ जनाको नाममा लगाइएको औठंाछाप एउटै व्यख्िको हो 
भनी वितधविज्ञान प्रयोगनालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतििेदनबाट देख्िएको छ । िी ४ जना व्यख्िहरूले 
पाउन ेप्रतिव्यख्ि रु.२,४००।- भत्ता सम्बख्न्धि व्यख्िले पाएको भए भत्ता प्राप्त गने व्यख्ि स्ियंकै 
ल्याप्चे छाप हनु्थ्यो । त्यस्िो नभई ४ जना व्यख्िको नाममा एउटै व्यख्िको ल्याप्चे छाप 
भएकोले सो भत्ता वििरण गनय रकम ख्जम्मा तलने व्यख्ि अतनलकुमार तमश्रले गा.वि.स. सख्चि 
भरिकुमार यादिसाँग समेि तमलेमिो गरी एउटै व्यख्िको ल्याप्चे लगाई चार जना बालबातलकाको 
बाल संरक्षण अनदुान भत्ता जम्मा रु.९,६००।- िाइमासी भ्रष्टाचार गरेको पवुष्ट भइरहेको छ । 
त्यसथय त्यस कुरामा प्रतििादी अतनलकुमार तमश्र र भरिकुमार यादि इन्कार रहेका, भरपाईको 
औठंाछापहरूसाँग यी प्रतििादीहरूको औठंाछाप नतमलेको र प्रतििादीहरूको साक्षीले प्रतििादीहरूले 
रकम वहनातमना नगरेका भनी बकपत्र गरेका भने्न आधारमा प्रतििादीहरू अतनलकुमार तमश्र र 
भरिकुमार यादिले छुटकारा पाउन सक्ने अिस्था हुाँदैन । 

(१५) पसाय ख्जल्ला िीरगन्ज उपमहानगरपातलका िडा नं.-१० पानी ट्याङ्की िर भइय ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय पसायका ित्कालीन इख्न्जतनयर िषय ३९ को निीनकुमार तसंह....................... 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

मदु्दाः- विद्यालयको रकम वहनातमना िथा दरुुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।९।१६      पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७२।२।२७ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः  प्रतििादी निीनकुमार तसंह ित्कालीन समयमा ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय, पसायमा इख्न्जनयर पदमा काययरि रहेका र तनजको कियव्य ख्जल्लाख्स्थि वितभन्न 
विद्यालयहरूमा तनमायण हनु ेभौतिक पूिायधारहरूको ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयको िर्य बाट अनगुमन गने 
लागि इख्स्टमेट अनसुार गने गराउने हो । विद्यालयहरूलाई प्राप्त रकम आरू्ले बझुी तनमायण 
सामग्री उपलब्ध गराउने कियव्य तनजको होइन । आरू्ले गनुयपने पदीय ख्जम्मेिारीभन्दा बावहर गई 
अनखु्चि लाभ तलन े मनसायले आफ्नो पदीय अतधकारको दरुुपयोग गरी नेपाल राविय तन.मा.वि., 
सिबररया, पसायको रु.३,२५,०००।- र नेपाल राविय प्रा.वि., हररहरपरु, पसायको रु.२,५०,०००।- 
गरी जम्मा रु.५,७५,०००।- उि विद्यालयहरूलाई जस्िापािा लगायिका तनमायण सामग्री उपलब्ध 
गराउाँछु भनी पैसा तलई तनज प्रतििादीले रकम वहनातमना गरी भ्रष्टाचार गने मनसायले लामो 
समयसम्म सामान पतन उपलब्ध नगराउन ु र पैसा पतन वर्िाय नगनुयबाट उि रकम अतनयतमििा 
गरी भ्रष्टाचार गरेको पवुष्ट भइरहेको अिस्थामा तनज प्रतििादी उपर भ्रष्टाचारको मदु्दा तमति 
२०७१।४।१८ मा दायर भएपतछ तमति २०७१।६।१४ मा नेपाल राविय तन.मा.वि., 
सिबररयाको NCC बैंकको िीरगन्ज नािाको िािामा रु.२,००,०००।- जम्मा गरेको भने्न र नेपाल 
राविय प्रा.वि., हररहरपरुले रु.२,५०,०००।- को सामानहरू गेसमेुटल र्तनयचर उद्योगबाट बझेुको 
भने्न आधारमा तनजलाई आरोवपि कसरुबाट सर्ाइ ददने गरी भएको विनेष अदालि काठमाडौंको 
रै्सला नतमली त्रवुटपूणय हुाँदा बदरभागी छ । नेपाल राविय प्रा.वि.बाट तनज प्रतििादीले तमति 
२०६६।३।२२ मा तनमायण सामग्री उपलब्ध गराउन रु.२,५०,०००।- को चेक बझुी तलई लामो 
समयपतछ ४ िषय २ मवहनापतछ मात्र अनसुन्धानको क्रममा उि विद्यालयलाई तनमायण सामग्रीहरू 
उपलब्ध गराएको अिस्था छ भन े नेपाल राविय तन.मा.वि.बाट तमति २०६७।११।२९ मा 
रु.२,००,०००।- को चेक र रु.१,२५,०००।- नगद बझुी तलई विद्यालयको रकम विद्यालय एिं 
अन्य तनकायबाट िाकेिा गदाय समेि सामान िा पैसा उपलब्ध नगराई भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर 
भएपतछ ३ िषय ७ मवहनापतछ विद्यालयको िािामा रु.२,००,०००।- जम्मा गदैमा प्रतििादीले 
र्ौजदारी कसरुबाट उन्मखु्ि पाउने होइन । तनजलाई सर्ाइ ददने गरी भएको सरुुको रै्सला 
त्रवुटपूणय हुाँदा बदरभागी छ ।  

(१६) ख्ज. मकिानपरु हेटौँडा न.पा. िडा न. २ िर भई ख्जल्ला िन काययलय काभ्रपेलाञ्चोक 
अन्िगयि सेक्टर िन कायायलय बडुोलका सहायक िन अतधकृि िषय ४४ को प्रल्हाद प्रसाद 
तधिाल...... 

मदु्दाः- िूस ररसिि तलई भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।७।१०      पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।९।१९ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः   प्रतििादी प्रल्हाद प्रसाद तधिाल िन विभागको पवहलो िलाको २०५ 
नं. कोठामा तनजको नरीर िानिलासी गदाय तनजले लगाएको पाइन्टको बायााँ िल्िीबाट 
रु.२०,०००।- बरामद भएको बरामदी मचुलु्का, सो मचुलु्काको रोहबरमा बस्न ेिन विभागका उप-
महातनदेनक प्रकाननाथ प्याकुरेलको बकपत्रबाट प्रल्हादप्रसाद तधिाललाई कोठामा पक्राउ गरी 
रािेको छ भने्न सनुी जााँदा तनजको िल्िीबाट पैसा तनकालेको देिेको हुाँ भने्न व्यहोरा समेिबाट पवुष्ट 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

भइरहेको र बरामदी मचुलु्कामा काम िामेल गने कमयचारीलाई नबझुी बरामदी मचुलु्कामा 
व्यख्िहरूले प्रतििादीको साथबाट रकम बरामद भएको नदेिेको भने्न समेि आधार तलई 
प्रतििादीलाई सर्ाइ ददने गरी भएको रै्सला नतमली प्रमाण ऐन, २०३१ को दर्ा ३ र ५४ 
विपरीि भई त्रवुटपूणय छ । 

(१७) धनगढी नगरपातलका िडा नं. १२ कैलालीख्स्थि सरुुची कन्स्ट्रक्सनको हकमा ऐ. का प्रो. 
ख्जल्ला धनकुटा अिौल ख्जिपरु गा.वि.स. िडा नं. ७ बस्न ेरणतधर िमु्बा ........... 

मदु्दाः- उत्प्रषेणयिु परमादेन । 

रै्सला तमति: २०७०।९।२२       पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।५।१० 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः  नहरी विकास िथा भिन तनमायण विभाग तडतभजन कायायलय सिेुि 
अन्िगयि ठेक्का नं. १० र १२।०६६।६७ र पषु्पलाल मध्य पहाडी लोकमागय अन्िगयि ठेक्कामा 
वकिे कागजाि पेन गरी बदतनयि िररकाले ठेक्का तलएको अतभयोगमा सरुुची कन्ट्रक्सनका सञ्चालक 
समेि उपर भ्रष्टाचारमा मदु्दा अतभयोजन भएको र उि कन्स्ट्रक्सनलाइय आयोगको तनणयय बमोख्जम 
साियजतनक िररद ऐन, २०६३ को दर्ा ६३ बमोख्जम कालोसूचीमा राख्न ेसझुाि सवहि साियजतनक 
िररद अनगुमन कायायलयमा लेिी पठाइएकोमा उि कायायलयले साियजतनक िररद तनयमािलीको 
तनयम १४१ बमोख्जम सो कन्ट्रक्सनसाँग स्पष्टीकरण समेि तलइय कालोसूचीमा रािेको स्पष्ट देख्िनेमा 
आिश्यक काययवितध पूरा नगरी कालोसूचीमा रािेको भने्न िकय को आधारमा भएको उि रै्सला 
त्रवुटपूणय भइय बदरभागी रहेको छ । 

(१८) ख्जल्ला िोटाङ, िाभ्राङ्ग गा.वि.स.िडा नं. ५ बस्ने हलेसी विकास सतमति िोटाङका ित्कालीन 
सदस्य सख्चि पदमा काययरि रोजन राई .................................... 

मदु्दाः- नक्कली नैख्क्षक प्रमाणपत्र पेन गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।४।२०       पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।७।११ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः  प्रतििादी रोजन राईको नाममा जारी भएका नैख्क्षक योग्यिाका 
प्रमाणपत्रहरू मध्ये प्रिीणिा प्रमाणपत्र िह र तब.ए. िहका ट्रान्सवक्रप्ट, रेकडयसाँग तभडाई हेदाय नक्कली 
भएको भनी तत्रभिुन विश्वविद्यालय परीक्षा तनयन्त्रण कायायलय बल्िबुाट िलुी आएको अिस्था छ। 
उल्लेख्िि वििाददि नैख्क्षक योग्यिाका प्रमाणपत्रहरूको प्रमाख्णि प्रतितलवपहरू पठाउनका लातग 
संिीय मातमला¸ संविधानसभा¸ संसदीय व्यिस्था िथा संस्कृति मन्त्रालयमा यस आयोगबाट पत्राचार भै 
सो मन्त्रालयबाट प्राप्त भै आएका प्रमाणपत्रहरूलाई नै प्रमाणीकरणका लातग पठाइएकोमा नक्कली 
प्रमाख्णि भएको अिस्था रहाँदा रहाँदै उल्लेख्िि प्रमाणपत्रहरू, प्रतििादीले आरू्ले पेन गरेकोमा 
इन्कार रहेको तनणययाधार ग्रहण गरी प्रतििादीलाई सर्ाइ ददइएको त्रवुटपूणय रै्सला बदरभागी 
देख्िन्छ । 

(१९) ख्जल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. िडा नं. १३ कातलमाटी ििन भएका िेजबहादरु तलम्बकुो 
छोरा कातलमाटीख्स्थि ख्जलेट आिासीय उच्च मा.वि.का वप्रख्न्सपल िषय ४४ को नेत्रबहादरु 
तलम्ब ुसमेि जना ७..... 

मदु्दाः-  प्रश्नपत्रको गोपनीयिा भंग गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

रै्सला तमति: २०७१।१।२३        पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।४।२९ 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः प्रतििादीहरू मध्येका नेत्रबहादरु तलम्ब ुिीथयराज बराल र गपु्तबहादरु 
क्षेत्री मौकामा र अदालिमा समेि इन्कार रहेका भने्न समेिको तनणययानसुार ग्रहण गरी उल्लेख्िि 
प्रतििादीहरूलाई सर्ाइ ददएको िर्य  विचार गरी हेदाय प्रतििादी नेत्रबहादरु तलम्ब ु ख्जलेट उ.मा.वि. 
परीक्षा केन्रमा केन्राध्यक्षको ख्जम्मेिारी सम्हालेको देख्िन्छ भने प्रतििादी िीथयराज बराल 
पययिेक्षकको  रूपमा रहेको र प्रतििादी गपु्तबहादरु क्षते्री सरुक्षाकमीको  रूपमा प्रश्नपत्र राख्िएको 
बाकसको सरुक्षा ख्जम्मेिारी तलएको अिस्था छ । यसरी हेदाय प्रश्नपत्र राख्िएको बाकसको िाला 
िोली प्रश्नपत्र बावहर् याउन ेकाययमा उल्लेख्िि ख्जम्मेिारी तलई बसेका प्रतििादीहरूको संलग्निालाई 
अस्िीकार गरी सर्ाइ ददन े गरी तनणयय भएको अिस्था छ । तनणययको क्रममा अदालिबाट 
प्रश्नपत्रहरूको गोपनीयिा भंगको कसरु भएकोमा स्िीकार गररएकै अिस्था छ । प्रतििादीहरू 
मध्येका उल्लेख्िि प्रतििादीहरूलाई कसरुको संलग्निाबाट बाहेक हनुे गरी गररएको तनणयय त्रवुटपूणय 
भै बदरभागी देख्िन्छ । 

(२०) ख्जल्ला झापा गा.वि.स. पथृ्िीनगर िाडय न. ४ स्थायी िर भएका लोकबहादरु िनालको छोरा 
का.ख्ज. का.म.न.पा. िडा नं. ३३ बस्न े अध्यागमन विभाग कालीकास्थान काठमाडौंमा 
ित्काल काययरि ना.स.ु िषय ४१ को सोमनाथ िनाल समेि जना ३............................. 

मदु्दाः-  ररसिि (िूस)  

रै्सला तमति: २०७१।२।२०     पनुरािेदन दिाय तमतिः २०७१।५।२५ 

 पनुरािेदनको संख्क्षप्त व्यहोराः प्रस्ििु बारदािको सन्दभयमा प्रतििादीहरूबाट भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, 

२०५९ को दर्ा ३(१) बमोख्जमको कसरु स्थावपि भएकोमा विनेष अदालिबाट स्िीकार गररएकै 
अिस्था छ । प्रस्ििु मदु्दाको उठान नै पीतडि विमला के.सी. भतनएकी तनरा राईको कथनबाटै 
भएको सन्दभयमा प्रतििादीहरूको कसरुको हकमा पीतडिको कथनलाई स्िीकार गररएको िर तबगोको 
हकमा पीतडिको कथनलाई अस्िीकार गरी रै्सला गररएको अिस्था छ । पीतडि तनरा राईको 
कथनबाट प्रमाख्णि भएको तबगोलाई हेदाय साियजतनक पदमा रहेकोले तनजी र्ाइदाका लातग प्राप्त 
गरेको सम्पूणय तबगोलाई तबगो कायम गरी रै्सला गनुयपनेमा सो नगरी गररएको रै्सला त्रवुटपूणय रही 
बदरभागी देख्िन्छ । 

६.४.२ पनुरािलोकन 

 आ.ि. २०७१।७२ मा पनुरािलोकनको लातग सिोच्च अदालिमा तनिेदन दिाय गररएको छैन । 

 

 

 

  
 
 
 
 
 



 

 137      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

६.५  कारबाही 
 आयोगले गरेको अनसुन्धानबाट साियजतनक पद धारण गरेको व्यख्िले अनखु्चि कायय गरेको देख्िई 

माग गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्िोषजनक नलागेमा आयोगले तनजलाई सचेि गराउने िा 
कसरुको मात्रा अनसुार कारण र आधार िलुाई विभागीय सजाय गनय अख्तियारिालालाई लेिी 
पठाउन सक्न,े अनखु्चि काययबाट नेपाल सरकार िा साियजतनक संस्थालाई हातन, नोक्सानी 
परु् याएकोमा त्यस्िो हातन, नोक्सानी सम्बख्न्धि व्यख्िबाट भररभराउ गनय िा आयोगले उपयिु 
ठानेको अन्य आिश्यक कारबाही गनयका लातग सम्बख्न्धि तनकाय िा अतधकारीलाई लेिी पठाउन 
सक्न,े अनखु्चि काययबाट उत्पन्न दषु्पररणाम प्रचतलि काननु बमोख्जम सच्याउनका लातग सम्बख्न्धि 
अतधकारी िा तनकायलाई लेिी पठाउन सक्न े काननुी व्यिस्था भए अनसुार आतथयक िषय 
२०७१।७२ मा आयोगको तनणययबाट गररएका कारबाहीहरूको वििरण िलका प्रकरणहरूमा 
उल्लेि गररएको छ ।  

 अनखु्चि काययको अनसुन्धानबाट विभागीय कारबाही लगायि अन्य कारबाही गने गरी आयोगले 
गरेका तनणययहरूको कायायन्ियनका लातग नेपाल सरकारका वितभन्न मन्त्रालय, विभाग िथा 
अन्िगयिका कायायलयहरूलाई लेिी पठाउने गरेको छ । आयोगबाट विभागीय कारबाही, असलु 
उपर गनय, दषु्पररणाम सच्याउन िथा सझुाि ददने तनणयय भै कायायन्ियनका लातग पठाएका 
तनणययहरूमध्ये आतथयक िषय २०७१।७२ को अितधमा कायायन्ियन भई वितभन्न तनकायका ४५ जना 
व्यख्िहरूलाई विभागीय कारबाही भएको, रु.१,३९,४९,३१३।४८ असलु उपर भई आएको िथा 
उपत्यका तभत्र १६७-०-०-२ र उपत्यका बावहर २४७-३-२ गरी जम्मा ४१४-८-०-० रोपनी 
क्षेत्रर्ल जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।आयोगको 
तनणयय कायायन्ियनको तनकायगि वििरण अनसूुची ७ मा ददइएको छ ।  

६.५.१ विभागीय कारबाही : 
 साियजतनक पद धारण गरेको व्यख्िले पेन गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्िोषजनक नलागेमा 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ अनसुार आयोगले तनजलाई 
कसरुको मात्रा अनसुार कारण र आधार िलुाई विभागीय सजाय गनय अख्तियारिालालाई लेिी 
पठाउन सक्न ेव्यिस्था छ । सोही अनरुूप आतथयक िषय २०७१।७२ मा विभागीय कारबाहीका 
लातग वितभन्न तनकायमा लेिी पठाइएको वििरण देहाय बमोख्जम उल्लेि गररएको छ । 
१. अथय मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) कृवष विकास बैंकका प्रमिु काययकारी अतधकृि िेजबहादरु बढुाथोकीले आरू् सवहिको 
सन्चालक सतमतिको बैठकमा पटक पटक छलर्ल हुाँदा समेि तनणयय नभै आरू्लाई निय 
सवहिको अतधकार प्रत्यायोजन गरेको अिस्थामा प्रत्यायोख्जि अतधकार बैकको वहिमा 
उच्चिम  रूपमा उपयोग भएको भने्न अिस्था नदेख्िंई तनजले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजलाई 
विभागीय कारबाही गरी जानकारी ददन आयोगको तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार अथय 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

(२)  विराटनगर भन्सार कायायलयका भन्सार अतधकृि नाख्न्िराम तनरौला र ना.स.ु रूपककुमार 
पोिरेलले पैठारीकिायले िोषणा गरेको कारोबार मूल्यलाई नै मान्यिा ददई भन्सार जााँचपास 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(छ) अनसुार पालना 
गनुयपने पदीय कियव्य पालना गरेको नदेख्िंदा सो सम्बन्धमा तनजहरूसाँग स्पष्टीकरण माग 
गररएकोमा ख्चत्तबझु्दो जिार् नददएको हुाँदा तनजहरूलाई सोही ऐनको दर्ा १२ बमोख्जम 
विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।११।११ को तनणययानसुार अख्तियारिाला 
समक्ष लेिी पठाइएको । 

(३) अथय मन्त्रालयका नािा अतधकृि रामप्रसाद जोनी बाजरुा ख्जल्ला बाई र जगन्नाथ गा.वि.स.को  
गा.वि.स. सख्चिको  रूपमा काययरि रहाँदा आरू् काययरि गा.वि.स.हरूको लातग सामाख्जक 
सरुक्षा भत्ता वििरण गनय ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय बाजरुाबाट चेक बझुी बैंकबाट 
सटही गरी रु.२५,८६,४००।- तलई आएपतछ सो रकम िोवकए बमोख्जम वििरण गनुयपनेमा 
नगरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (छ) 
बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेकोमा तनजसंग स्पष्टीकरण माग गररएकोमा आरू् अपहरणमा 
परेको र अपहरणकिायले नै रकम तलई गएका हनु ्भनी पेन गरेको स्पष्टीकरण सन्िोषजनक 
नभएकोले तनजलाई सोही ऐनको दर्ा १२ बमोख्जम विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको 
तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार अथय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।   

२. ऊजाय मन्त्रालय अन्िगयि  
(१) विद्यिु ऐन तनयम विपरीि कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न समेिका 

विषयमा करुिा जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यिु ऐन, २०४९ को 
दर्ा ५ को उपदर्ा (१) विपरीि हनुे गरी विद्यिु विकास विभागका तस.तड.ई. गोकणयराज 
पन्थले राय पेन गरेको र ित्कालीन महातनदेनक अनपुकुमार उपाध्यायले सोही गलि 
रायलाई नै मनातसि देख्िएको भनी पेन गरेको आधारमा प्रस्ििु आयोजनाको विद्यिु 
उत्पादनको सिेक्षण अनमुतिपत्र जारी भएको देख्िाँदा काननु विपरीिको राय पेन गने 
तस.तड.ई. एिम ् ित्कालीन महातनदेनक उपर विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति 
२०७१।५।१३ को तनणययानसुार सम्बख्न्धि तनकायमा लेिी पठाइएको । 

(२) विद्यिु ऐन तनयम विपरीि कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न समेिका 
विषयमा भोटेकोनी-५ जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आयोजनाको 
सिेक्षण अितधभर िािािरणीय स्िीकृति प्राप्त नभएकोले नेपाल सरकारबाट अध्ययन सम्पन्न 
गरी प्रतिस्पधायको माध्यमबाट तनजी क्षेत्रलाई ददन े गरी तमति २०६७।१२।६ मा ऊजाय 
मन्त्रालयबाट भएको तनणयय विपरीि हनु ेगरी नेपाल सरकारको बास्केटबाट बावहर तनकाल्न ेर 
पनुः सरुुकै प्रिद्धयक संस्थापक भएको कम्पनीका नाममा पनुः अनमुतिपत्र जारी गरी विद्यिु 
ऐन, २०४९ को दर्ा ५(१) को उल्लंिन गरेको  देख्िन्छ । यस काययमा संलग्न विद्यिु 
विकास विभागका तस.तड.ई. रमेनरत्न स्थावपि, उप-महातनदेनक सनु्दरश्याम शे्रष्ठ र ऊजाय 
मन्त्रालयका ित्कालीन सहसख्चिद्वय रवि नमाय अयायल र अनपुकुमार उपाध्याय उपर 
विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को  तनणययानसुार सम्बख्न्धि 
तनकायमा लेिी पठाइएको ।   

(३) विद्यिु ऐन तनयम विपरीि कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न समेिका 
विषयमा बकुुिोला जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा िोवकएको सिेक्षण 
अितध तभत्र प्रिद्धयकले िािािरणीय परीक्षण प्रतििेदन स्िीकृि गराउन नसकेको र 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

Connection Agreement/PPA पेन गनय नसकेको हुाँदा विद्यिु ऐन, २०४९ र विद्यिु 
तनयमािली, २०५० बमोख्जम उत्पादनको अनमुतिपत्र प्रदान गनय नसवकने भनी उत्पादन 
अनमुतिपत्रको लातग ददएको दरिास्ि ऊजाय मन्त्रालयबाट तमति २०६९।४।७ मा रद्द 
गरेको देख्िन्छ । पनुः तमति २०६९।६।१५ मा २ िषयको लातग सिेक्षण अनमुतिपत्र 
सरुुकै प्रिद्धयक एपोलो हाइड्रो पािर प्रा.तल.को नाममा जारी गने तनणयय गरी तमति 
२०६९।९।२० मा २ िषयको सट्टा १ िषयको लातग सिेक्षण अनमुतिपत्र जारी गने गरी 
तनणयय संनोधन भएको समेि देख्िन्छ । यसबाट प्रिद्धयकलाई विद्यिु ऐन, २०४९ को दर्ा 
५(१) ले िोके भन्दा बढी सिेक्षण अितध प्रदान गरी विद्यिु ऐन, २०४९ को दर्ा ५(१) 
को उल्लंिन गरेको देख्िन्छ । यस काययमा संलग्न विद्यिु विकास विभागका उ.म.तन. 
सनु्दरश्याम शे्रष्ठ उपर विभागीय कारबाही हनु आयोगको तमति २०७१।५।१३ को  
तनणययानसुार सम्बख्न्धि तनकायमा लेिी पठाइएको । 

(४) विद्यिु ऐन तनयम विपरीि कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न समेिका 
विषयमा तमददम जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आगामी १ िषयका लातग 
उत्पादन अनमुतिपत्रको म्याद थप गरी पाउाँ भनी प्रिद्धयक कम्पनीले तमति २०७०।८।२५ 
मा तनिेदन ददई २०७१।३।३१ मा िाकेिा गरेपतछ ७ मवहनाभन्दा बढी समयाितध पिाि 
तमति २०७१।४।२ मा  म्याद थपसम्बन्धी कारबाही सरुु गरेको देिाउन इख्न्जतनयर 
दगुायनारायण भसुाल र तस.तड.ई. गोकणयराज पन्थले वटप्पणी उठाई आरू्हरू साथै रािी 
अतनणययको अिस्थाको शृ्रजना गरी आफ्नो पदको प्रकृति अनसुार पालना गनुयपने पदीय कियव्य 
पालना नगरी अनखु्चि कायय गरेको देख्िाँदा तनजहरू उपर विभागीय कारबाही गनय आयोगको 
तमति २०७१।५।१३ को  तनणययानसुार सम्बख्न्धि तनकायमा लेिी पठाइएको । 

३. कृवष विकास मन्त्रालय अन्िगयि  
(१) दगु्ध विकास संस्थानले िमुल्टारमा तनमायण गनय लागेको कारिाना भिनको स्िीकृि बजेट र 

सो िापि परामनय सेिाको नलु्क: बढाएर लागि इख्स्टमेट गरेको भने्न सम्बन्धमा बोलपत्र 
मूल्याङ्कनका क्रममा वितभन्न सतमतिमा संयोजकको  रूपमा काययरि रही बोलपत्रदािा नयााँ 
राविय इख्न्जतनयररङ कन्सल्टेन्सीसाँग रु.८ करोडको ४ प्रतिनिले हनुे रु.३२ लािमा 
सम्झौिा गनयको लातग तसर्ाररस गने िर भिुानीको तसलतसलामा सरुु सम्झौिा अंक रु.३२ 
लािबाट बढाउन सवकंदैन भनी स्पष्ट राय नददई ख्जम्मेिारीबाट पख्न्छन िोज्ने उि 
संस्थानका ित्कालीन तनतमत्त उपमहाप्रबन्धक रामिपेश्वर चौधरीले, अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(क) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको हुाँदा 
तनजलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार कृवष 
विकास मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।   

(२) दगु्ध विकास संस्थानले गाडी िररद गदाय सोझै कम्पनीबाट िररद प्रवक्रया अगातड बढाएको 
भने्न सम्बन्धमा साियजतनक िररद तनयमािली, २०६३ को तनयम ३१ (१) विपरीि प्रावितधक 
उपसतमतिको तसर्ाररसमा दगु्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक अजिलाल यादिले सोझै 
टाटा मोटसय तलं. भारिबाट १६ थान गाडीहरू िररद गरेकोमा सो िररद प्रवक्रयामा संलग्न  
महाप्रबन्धक अजिलाल यादि, प्रावितधक उपसतमतिका अध्यक्ष तसयारामप्रसाद तसंह, सदस्य 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

सख्चि सख्न्दपराज प्रधान, सदस्य भैरिप्रसाद मानन्धर र अजुयन तगरीले अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय 
गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लातग अख्तियारिाला समक्ष लेिी 
पठाउनपुनेमा अजिलाल यादि, तसयारामप्रसाद तसंह, भैरिप्रसाद मानन्धर र अजुयन तगरी 
अिकान भैसकेको हुाँदा तनजहरूको हकमा केही गरररहन ु परेन । सदस्य सख्चि सख्न्दपराज 
प्रधानको हकमा विभागीय कारबाहीका लातग आयोगको तमति २०७१।६।१० को 
तनणययानसुार कृवष विकास मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।   

४. गहृ मन्त्रालय अन्िगयि 
(१) ख्जल्ला प्रनासन कायायलय पसायका कायायलय सहयोगी प्रभलुाल साह कानलेु सेिाग्राहीसाँग 

ररसिि तलएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा का.स.प्रभलुाल साह कानलेु सेिाग्राहीसाँग 
िाजा िचयको  रूपमा रु.२¸०००।- तलएको भनी बयान गरेको देख्िएकोले तनज तनणयय गने 
अतधकारी नरहेको देख्िाँदा प्रतितलवप नागररकिा प्रमाणपत्र जारी गने काययमा संलग्न कमयचारी 
समेिले आफ्नो पदको प्रकृति अनसुार पालन गनुयपने कियव्य पालन नगरी अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को देहाय (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा 
का.स.प्रभलुाल साहकान,ु ना.स.ुरामानन्द महिो, प्रनासकीय अतधकृि विनयकुमार श्रीिास्िि र 
सहायक प्र.ख्ज.अ. अनजु भण्डारी समेिलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी ददन आयोगको 
तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

(२) पनपुति क्षते्र विकास कोषको स्िातमत्िमा रहेको काठमाडौं ख्जल्ला गोठाटार गा.वि.स. 3 
(क) र ४ (क) को वक.नं. 59 र 84 िथा 80 को ५३४ रोपनी जग्गामा अबैध िानी 
समेि सञ्चालन गरी हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार गरेको भन् ने सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, काठमाडौंका ित्कालीन योजना अनगुमन िथा 
प्रनासकीय अतधकृि ददलकुमार िामाङ (हाल प्र.ख्ज.अ. भोजपरु) ले अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) िथा (छ) अनरुूपको अनखु्चि 
कायय गरेको पाइएकोले तनजसंग स्पष्टीकरण सोतधएकोमा तनजले िानी उत्िनन्किाय बच्चरुाम 
दहालको समेि प्रतिरक्षा हनुे गरी पेन गरेको जिार् सन्िोषजनक देख्िन नआएकोले 
तनजलाई सोही ऐनको दर्ा १२(१) बमोख्जम विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति 
२०७१।११।१ को तनणययानसुार गहृ मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको ।  

५. प्रधानमन्त्री िथा मख्न्त्रपररषदको कायायलय 

(१) नेपाल ट्रष्टले नेयर हस्िान्िरण िा तबक्री गनय पाउने विषयमा तनणयय नददएको भने्न विषयमा 
सरुुमा राजदरबारसाँग सन ् १९९५ मा सम्पन्न सम्झौिा बमोख्जम एल एम सतुबर ब्रदनय 
(नेपाल) प्रा.तल. ले गोकणयख्स्थि होटेल िथा ररसोटय संचालन गररंदै आएकोमा राजकीय सत्ता 
पररिियनपतछ सन ्२०१० मा नेपाल ट्रष्टसाँग सम्पन्न भएको सम्झौिा बमोख्जम संचालन हुाँदै 
आइरहेकोमा एल एम सतुभर ब्रदनय टेतडङ प्रा. तल. र यति होख्ल्डङस ् प्रा.तल.ले तमति 
२०६७।४।११ मा सम्पूणय नेयर तबक्री एिं िररद गनय स्िीकृि माग गरेकोमा नेपाल 
ट्रस्टको सञ्चालक सतमतिको ४ िषयको अितधमा यसै विषयमा १५ पटक छलर्ल भए िापतन 
तनिेदकले माग गरेको विषयमा नेयर हस्िान्िरण गनय अनमुति ददने िा नददने भनी ठोस 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तनणयय नगरी तनणयय प्रवक्रया के कसरी लम्ब्याउन ेिा तनणयय नगने भनी पन्छाउन ेगरेको स्पष्ट 
देख्ियो । 

 सनुासन (व्यिस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दर्ा ५ मा कुनै विषयमा तनणयय गदाय 
प्रचतलि काननु बमोख्जम कुनै तनख्िि अितधतभत्र तनणयय गनुयपने रहेछ भने सोही समयतभत्र र 
त्यस्िो व्यिस्था नभएकोमा तनणयय गनुयपने विषयको प्रकृति हेरी तनणयय गनय पाउन ेअतधकारीले 
उपयिु ठहराएको समयाितधतभत्र तनणयय गनुयपनेछ, आिश्यक िथ्य सूचना िा प्रमाण उपलब्ध 
नभएको उल्लेख्िि अितधतभत्र तनणयय गनय नसवकने रहेछ भने तनणयय गनय पाउन ेअतधकारीले 
सो को कारण िलुाई तनणयय गनुयपनेछ भने्न व्यिस्था गरेको हुाँदा विगि ४ िषय तबतिसक्दा 
पतन ठोस तनणयय तलन नसक्नलेु विद्यमान काननुको उपेक्षा भएको प्रष्ट हनु्छ।नपेाल ट्रष्ट 
सञ्चालक सतमतिका उल्लेख्िि काययहरू विद्यमान काननु प्रतिकूल रहेको देख्िएकोले नेपाल 
ट्रष्टका ित्कालीन काययकारी सख्चि श्रीधर गौिमसाँग स्पष्टीकरण मातगएकोमा तनजले पेन 
गरेको स्पष्टीकरण तमति २०७१।५।५ मा प्राप्त भै अध्ययन गदाय सन्िोषजनक नलागेकोले 
सोही ऐनको दर्ा १२ बमोख्जम तनजलाई विभागीय सजाय गनय िथा िोवकएको ख्जम्मेिारी 
समयमै पूरा नगने िा समयमै तनणयय तलने क्षमिा नभएका तनजलाई ख्जम्मेिारी नददन समेि  
आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार नेपाल सरकारलाई लेिी पठाइएको । 

६. िाख्णज्य िथा अपूतिय मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) कूटनैतिक तनकाय िथा सरकारी प्रयोजनका लातग भन्सार छुट, ड्युटी विमा ल्याइएका 
महाँगा दरका मददरा नेननल टे्रतडङ तलतमटेड, िण्डेड िेयर हाउसका कमयचारी आर्ैं ले 
वहनातमना गरेका भने्न सम्बन्धमा नेननल टे्रतडङ तलतमटेड िण्डेड िेयर हाउस िथा तडउटी िी 
सप सेन्टरमा कायायलय प्रमिुको  रूपमा काययरि प्रकान पोिरेल, िण्डेड िेयर हाउसमा 
ख्जन्सी प्रमिुको पदमा काययरि विना प्याकुरेल र विजयकुमार तसंह िथा केन्रीय िदु गन्िी 
टोलीका संयोजक रोवहिजंग राणा समेिले आ-आफ्नो काययकालमा मािहिका कमयचारीलाई 
अननुासनमा रािी आतथयक अतनयतमििा हनुबाट रोक लगाएको नदेख्िई अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेकोले 
तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लातग आयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

७. भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालय अन्िगयि 

 (१) मालपोि कायायलय, चािवहलले अदालिबाट रोक्का राख्िएको जग्गा तबक्री गरेको भने्न 
सम्बन्धमा काठमाडौं ख्जल्ला अदालिको तमति २०६९।१।२५ को आदेन अनसुार रोक्का 
राख्िएको जोरपाटी ६ वक.नं. ६५ क्षेत्रर्ल ११५.५० ि.तम. को सन्िोषकुमार पोिरेलको 
नाममा रहेको जग्गा तनजले जय पञ्चकन्या सेतभङ एण्ड के्रतडट को-अपरेवटभ तलतमटेड नामक 
सहकारी संस्थामा तधिो रािी कजाय तलएकोमा उि कजाय चिुा नगरेकोले उि सहकारीबाट 
तललाम भै वितनना शे्रष्ठले तललाम सकार गरी तनजको नाममा मालपोि कायायलय चािवहलबाट 
दा.िा. भएको देख्ियो । उि दा.िा. काययमा संलग्न मालपोि कायायलय चािवहलका 
ित्कालीन ना.स.ु राजमणी िनाल, ित्कालीन ना.स.ु मोहनराज नमाय, ित्कालीन ना.स.ु लक्ष्मी 
ित्री िथा मालपोि अतधकृि राजराजेश्वर तत्रिेदी समेिले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार 
भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको ।   

(२) मालपोि कायायलय बााँकेबाट पाियिी अवहरको नाममा रहेको जग्गा वकिे िारेसनामा बनाई 
अन्य व्यख्िहरूको नाममा पास गराउने कायय भएको भने्न सम्बन्धमा पाियिी अवहरका 
नामबाट अन्य व्यख्िका नाममा गएको वक.नं. १२९ को जग्गा मालपोि कायायलय बााँकेको 
तमति २०७०।३।२ र.नं. क्रमन ७६६६ क, ७६६८ क र ७६६९ क बाट पनुः 
रख्जिेनन पाररि भई सातबक जग्गा धनी पाियिी अवहरका नाममा जग्गा धनी दिाय शे्रस्िा 
कायम भै सारभिू  रूपमा दषु्पररणाम सख्च्चसकेको अिस्था देख्िन आए िापतन मालपोि 
कायायलय बााँकेका नािा अतधकृि रेिा शे्रष्ठ, नायब सबु्बा ख्िमबहादरु िड्का र िररदार 
नंकरदत्त भट्टले िारेसनामा हराएको भनी स्िीकार समेि गरेको र िारेसनामा पेन गनय 
नसकेको कारण तनजहरूले पदीय ख्जम्मेिारी बहन नगरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा 
तनजहरूलाई विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार 
भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(३) बददयया ख्जल्ला राजापरु गा.वि.स. १ तनिासी प्रमेनाथ िहेलको नामको राजापरु १क, वक.नं. 
५४८ को जग्गा वपपलु्स र्इनान्सले रोक्का रािेको जग्गा रु्कुिा पत्र तबना मालपोि 
कायायलय बददययाले अमर बहमुिुी क्याम्पस राजापरुका नाममा तलिि पाररि गरी अन्यन्त्र 
हक हस्िान्िरण भएको देख्िाँदा रोक्का िथा मोठ र्ााँटका िररदार भतूमराज पोिरेलले 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय 
गरेको देख्िाँदा तनजलाई विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।६।१० को 
तनणययानसुार भतूमसधुार िथा व्यिस्थापन विभागलाई लेिी पठाइएको ।  

८. भौतिक पूिायधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्िगयि 

(१)  यािायाि व्यिस्था विभाग, सिारी चालक अनमुति पत्र कायायलय (स.चा.अ.पत्र) िागमिीका 
कमयचारीहरू र विचौतलयाको तमलोमिोमा सेवटङ तमलाई वििरण भएको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा ना.अ. ददपक रेग्मी, ईश्वर रेग्मी र कुलप्रसाद पराजलुीले वितभन्न तमतिमा 
वितभन्न िगयको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनतु्तीणय हनुे व्यख्िहरूको ऐनले तनषेतधि गरेको 
अितधतभतै्र पनुः प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हनुका लातग परेको तनिेदनमा प्रवक्रया अख्ि 
बढाएको भने्न िलेुकोले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ 
को िण्ड (ि) बमोख्जम बाध्यात्मक  रूपमा अपनाउन पने काययवितधको पालना नगरेको िथा  
प्र.ह. नंकर ररमालले ऐन विपरीि पनुः ट्रायल राख्नका लातग गोकुल बोहरालाई सहयोग गरी 
दर्ा ३ को िण्ड (छ) बमोख्जम पदीय कियव्य पालना नगरी अनखु्चि कायय गरेकोले 
तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

९. महालेिा परीक्षकको कायायलय 
(१) मध्य पख्िमाञ्चल विश्वविद्यालयको आतथयक िषय २०६८।६९ र २०६९।७० का शे्रस्िाको 

अख्न्िम लेिा परीक्षण गने महालेिा परीक्षकको कायायलयका लेिा परीक्षक तनदेनक 
अजयकुमार सापकोटा र लेिा परीक्षण अतधकारी िोयनारायण पौडेलले लेिा परीक्षण ऐन, 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

२०४८ (संनोधन सवहि) को दर्ा ४ को िण्ड (क) देख्ि (ण) सम्म उल्लेख्िि व्यिस्था 
अनरुूप लेिा परीक्षण गनुयपनेमा लेिा परीक्षण गरेका शे्रस्िाहरूमा व्यख्िगि प्रयोजनका 
दिस्की लगायिका मददरा िररद गरेका तबलहरू समेि रािी बदतनयिपूियक हातन नोक्सानी 
गरेको देतदा-देतदै अतनयतमििा देिाई असलु उपर गनय लेख्न ुपनेमा सो नगरी आफ्नो पदीय 
कियव्यबाट विमिु भई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को 
िण्ड (ि),(ि), (च), (छ) र (झ) द्वारा पररभावषि अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई 
विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।८ को तनणययानसुार अख्तियारिाला 
समक्ष लेिी पठाइएको ।  

१०. ख्नक्षा मन्त्रालय अन्िगयि 
(१) सलायही ख्जल्लाख्स्थि मां सन्िोषी प्राथतमक विद्यालय मलंगिा ९ मा झोला छाप विद्यालय 

स्थापना गरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमा नरहेको 
विद्यालयलाई तनकासा ददने ख्ज.ख्न.अ. हेमन्िकुमार तसंह, महेन्र महिो, सकुदेि सापकोटा र 
लेिापाल रामचन्र ठाकुर, कक्षा थप अनमुति ददन तसर्ाररस गने नायब सबु्बा नम्भ ुठाकुर, 

श्रोि व्यख्िहरू लक्ष्मी प्रसाद राय र रिनुाथ पान्डे, प्रा.स. राजेश्वर प्रसाद चौरतसया र राम 
आधार कुनिाहा िथा मां सन्िोषी प्रा.वि.लाई सञ्चालन अनमुति पत्र तलन सहयोग परु् याउन े
प्रा.वि. गम्हररया ५ का प्राथतमक ख्नक्षक सकेुश्वर नाह, सञ्चालनमा नरहेको प्रा.वि.लाई 
सञ्चालनमा रहेको भनी तसर्ाररस गने मलंगिा न.पा. का प्रमिु काययकारी अतधकृि राम 
चररत्र मेहिा समेिले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) 
र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िाँदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग 
अयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

(२) सलायही ख्जल्ला ख्जगंडिा गा.वि.स. ५ मा रहेको सतुमन्त्रा माई सामदुावयक प्राथतमक 
विद्यालयमा रकम दरुुपयोग गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी 
राजकुमार वि.क. र स्रोि व्यख्ि लक्ष्मीप्रसाद रायले पूिायधार नभएको र सञ्चालनमा नरहेको 
विद्यालयलाई अनमुति र रकम तनकासा ददाँदा आरू्ले गनै पने कियव्य पूरा नगरी अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (ि) र (छ) प्रतिकूल हनुे गरी 
अनखु्चि कायय गरेकोले तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लातग अयोगको तमति 
२०७१।४।१५ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

(3) सलायही ख्जल्ला तसमरा गा.वि.स. ५ मा रहेको हंस जनिा प्रा.वि.मा रकम दरुुपयोग गरेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमा नरहेको प्रा.वि.लाई ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
सलायहीका ित्कालीन इख्न्जतनयर वकननुदेि नाह र सि इख्न्जतनयर लक्ष्मीनारायण नाहले 
आ.ि.२०६७।६८ मा बाह्य िािािरणका लातग भनी रकम तसर्ाररस गरी बाध्यात्मक रूपले 
अपनाउनपुने काययवितधको पालना नगरेको र ित्कालीन का.म.ु ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी 
रामविनोद राय यादिले पूिायधार नहेरी सञ्चालन अनमुति प्रदान गरेको देख्िन आएको र 
तनजहरूले गरेका उल्लेख्िि काययहरू अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दर्ा ३ (ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय भएको देख्िंदा तनजहरूलाई आयोगको तमति 
२०७१।४।१५ को तनणययानसुार विभागीय कारबाहीका लातग अख्तियारिाला समक्ष लेिी 
पठाइएको ।  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(४)  सलायही ख्जल्ला िसन्िपरु गा.वि.स.४ मा रहेको सतुमि आदनय विद्या मख्न्दरमा सरकारी रकम 
दरुुपयोग गरेको भने्न सम्बन्धमा ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी राजकुमार वि.क.ले सञ्चालनमा 
नभएको उि विद्यालयलाई अनदुान तनकासा ददने कायय गरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा 
तनजलाई विभागीय कारबाहीका लातग आयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

(5) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि महादेि प्रा.वि.का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
आतथयक अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
सलायहीका ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू महेन्र महिो, सकुदेि सापकोटा, राजकुमार 
वि.क., तनतमत्त ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी रामविनयकुमार तसहं र काययक्रम अतधकृि िथा 
तन.ख्ज.ख्न.अ. ठुलोिाि ु दहालले संचालनमै नरहेको उि विद्यालयलाई रकम तनकासा गनय 
सहयोग गरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) 
बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िएको, काययक्रम अतधकृि कणयबहादरु बढुाथोकी, नािा 
अतधकृि अरूणनंकर पाठक, लेिापाल रामचन्र ठाकुर, हररचन्र अयायल, विश्वराज पोिरेल, र 
सरुप्रसाद दंगाल, प्रा.स. सतुनलकुमार कुनिाहा र राजेश्वरप्रसाद चौरतसया र स्रोिव्यख्ि कमलेन 
लाल कणयले संचालनमै नरहेको उि विद्यालयलाई रकम तनकासा गनय सहयोग गरेको 
तनजहरूको उि कायय सोही दर्ा ३ (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िएको, 
को.ले.तन.का. सलायहीका तन. प्रमिु कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुरले संचालनमै नरहेको उि 
विद्यालयलाई रकम तनकासा गनय सहयोग गरी ऐ दर्ा ३ (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय 
देख्िएको हुाँदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।५।८ को  
तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको। 

(६) सामदुावयक प्रा.वि श्रीपरु सलायहीका व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले अतनयतमििा गरेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा संचालनमै नरहेको उि विद्यालयलाई रकम तनकासा गनय 
सहयोग गरी ित्कालीन महेन्र महिो, सकुदेि सापकोटा, राजकुमार वि.क., तन.ख्ज.ख्न.अ. 
ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू रामविनय कुमार तसंह, रामविनोद यादि,  काययक्रम अतधकृि 
िथा तन.ख्ज.ख्न.अ. ठुलोिाि ु दहाल, काययक्रम अतधकृि कणयबहादरु बढुाथोकी, लेिापाल 
रामचन्र ठाकुर, हररचन्र अयायल, विश्वराज पोिरेल र सरुप्रसाद दंगाल, प्रा.स सतुनलकुमार 
कुनिाह, ित्कालीन प्रा.स. राजेश्वरप्रसाद चौरतसया, स्रोिव्यख्ि कमलेनलाल कणय, 
को.ले.तन.का सलायहीका तन.प्रमिु कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुरले संचालनमै नरहेको उि 
विद्यालयलाई रकम तनकासा गनय सहयोग गरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८ दर्ा ३(ि) र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िएकोले तनजहरूलाई 
विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।५।८ को तनणययानसुार अख्तियारिाला 
समक्ष लेिी पठाइएको । 

(७) राविय जनिा प्राथतमक विद्यालय महोत्तरीमा सरकारी अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ बमोख्जमको पूिायधार नै पूरा नभएको 
अिस्थामा सञ्चालन िथा कक्षा थप अनमुति  ददन ेित्कालीन ख्ज.ख्न.अ. अरविन्द लालकणय, 
विद्यालय तनरीक्षक ध्रिुप्रसाद कोइराला, विद्यालय तनरीक्षक गणेन महिो समेिले अख्तियार 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) बमोख्जमको अनखु्चि 
कायय गरेको देख्िएको, श्रोिव्यख्ि ददनेनकुमार यादिले पूिायधारनै पूरा नभएको विद्यालय 
स्थापना गनय तसर्ाररस गरी गलि प्रतििेदन समेि ददएको देख्िएकोले तनजले दर्ा ३ को 
िण्ड (ि) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग 
आयोगको तमति २०७१।५।१३ को  तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी  पठाइएको ।  

(८) जगरनाथ बाबा प्राथतमक विद्यालय महोत्तरीमा सरकारी अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ बमोख्जमको पूिायधार नै पूरा नभएको 
अिस्थामा सञ्चालन िथा कक्षा थप अनमुति  ददन ेित्कालीन ख्ज.ख्न.अ. अरविन्द लालकणय, 
विद्यालय तनरीक्षक ध्रिुप्रसाद कोइराला समेिले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िएको, श्रोिव्यख्ि 
ददनेनकुमार यादिले पूिायधारनै पूरा नभएको विद्यालय स्थापना गनय तसर्ाररस गरी गलि 
प्रतििेदन समेि ददएको देख्िएकोले तनजले दर्ा ३ को िण्ड (ि) बमोख्जमको अनखु्चि कायय 
गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।५।१३ 
को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी  पठाइएको ।  

(९) राविय प्राथतमक विद्यालय र सरस्ििी प्रा.वि. महोत्तरीका व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
समेिले अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्ज.ख्न.अ. रामिृक्ष 
साहले पूिायधार नभएको विद्यालयलाई संचालन अनमुति ददने तनणयय गरेको, ख्ज.ख्न.अ.हरू 
तनमयलकुमार ख्ितमरे, कृष्णप्रसाद पोिरेल, प्रमोदकुमार साहले मापदण्ड विपरीि संचालनमा 
रहेको अिस्थामा  तनकासा समेि ददई सरकारी रकम दरुुपयोग गनय सहयोग गरेको, 
ित्कालीन लेिापाल लक्ष्मणप्रसाद राय र काययक्रम अतधकृिहरू ज्ञानेन्र यादि, िरुण चौधरी 
र ध्रिुप्रसाद कोइरालाले विद्याथी संतया एवकन नगरी गलि एिं काल्पतनक िथ्याङ्कलाई आधार 
मानी विद्यालयको नाममा लामो समयसम्म तनकासा ददलाउन ेकायय गरी अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि), (ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय 
गरेको िथा विद्यालय तनरीक्षक गणेन महिोले विद्यालय संचालन िथा थप कक्षा अनमुतिको 
लातग कागजािको सत्यापन नै नगरी तनणययको लातग तसर्ाररस गरी अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय 
गरेको पाइएकोले तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।५।१३ 
को  तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

(१०) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि सरस्ििी प्रा.वि.का व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा स्रोिव्यख्ि अतनलप्रसाद तसंहले विद्यालय 
संचालनमा रहे नरहेको अनगुमन तनरीक्षण गरी ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयलाई प्रतििेदन 
ददनपुनेमा सो नगरी आफ्नो पदीय कियव्य पालना नगरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन २०४८ को दर्ा ३ (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िएको हुाँदा 
तनजलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।५।१३ को  तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

(११) जानकी गरुुकुल प्रा.वि जनकपरु न.पा-४ का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष  
समेिले विद्यालयमा अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा 



 

 146      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

कायायलय धनषुाका ित्कालीन लेिापाल प्रल्हाद भजेुलले अख्स्ित्िमा नै नरहेको उि 
विद्यालयलाई तनकासा ददई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ 
बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजलाई विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति 
२०७१।५।१३ को  तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी  पठाइएको । 

(१२) सलायही ख्जल्लाख्स्थि देिी प्रा.वि. रामनगर बहअुिाय १ मा सरकारी अनदुानको दरुुपयोग गरेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विना पूिायधार कक्षा सञ्चालनको अनमुति ददन े ित्कालीन 
ख्ज.ख्न.अ.हेमन्ि कुमार तसंह, कक्षा अपग्रडेको अनमुति ददने ित्कालीन ख्ज.ख्न.अ. महेन्र 
महिो, श्रोिव्यख्ि अतनल प्रसाद तसंह, संचालनमै नरहेको उि विद्यालयलाई रकम तनकासा 
ददने ख्ज.ख्न.अ.हरू महेन्र महिो, र सकुदेि सापकोटा, काययक्रम अतधकृि ठुलोिाि ुदाहाल र 
कणयबहादरु बढुाथोकी, लेिापाल हररचन्र अयायल र सरुप्रसाद दंगाल, प्रा.स. सतुनलकुमार 
कुनिाहा र राजकुमार वि.क.ले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा 
३ (ि) र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको 
लातग आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी 
पठाइएको ।  

(१३) सलायही ख्जल्लाख्स्थि गणेन जनिा प्रा.वि. श्रीपरुमा सरकारी लगानीको दरुुपयोग गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालय सञ्चालनमा रहे भएको देख्िएन । ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारी हेमन्ि कुमार तसहले उि विद्यालयलाई समदुायमा हस्िान्िरण गरी तनकासा समेि 
ददएको, ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू सकुदेि सापकोटा, महेन्र महिो र राजकुमार वि.क.ले 
तनरन्िर अनदुान तनकासा ददएको, का.म.ु ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी रामविनोद राय यादिले 
विद्यालय िोल्न ख्नक्षा सतमतिको तसर्ाररस नतलई बाध्यात्मकरूपले अपनाउनपुने काययवितधको 
पालना नगरेको, प्रा.स.राजेश्वर चौरतसया, स्रोिव्यख्िहरू भोगेन्रकुमार र कमलेनकुमार कणयले 
कक्षा थप गनय वटप्पणी उठाएको, ित्कालीन तनतमत्त प्रमिु कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुरले 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीमा काययरि लेिापाल रहेको अिस्थामा पनसेुिा कायायलयमा 
काययरि रामचन्र ठाकुरलाई काजमा िटाई सो को जानकारी िालकु कायायलयलाई 
नगराएको,  लेिापालहरू विश्वराज पोिरेल, सरुप्रसाद दंगाल र रामचन्र ठाकुर, ना.अ. 
कणयबहादरु बढुाथोकी र ठूलोबाब ु दाहाल र काययक्रम नािाका प्रा.स. सनुीलकुमार 
कुनिाहाले रकम तनकासा गनय तसर्ाररस गरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दर्ा ३ को (ि) र (छ) प्रतिकूल गरी अनखु्चि कायय गरेकोले तनजहरूलाई 
आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार विभागीय कारबाहीका लातग अख्तियारिाला 
समक्ष लेिी पठाइएको। 

(१४) बारा ख्जल्ला अन्िगयि न.ेरा. प्रा.वि. नयााँ बस्िी, महेन्र आदनय-६ का व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष समेिले रकम दरुुपयोग गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्ज.ख्न.अ.हरू उपेन्र 
श्रीिास्िि, महेन्र महिो, दातनकान्ि झा, रामविनय कुमार तसंह, जयप्रसाद दान, र अरूण 
कोइराला, ना.अ. हरर रािि, वि.तन./ना.अ. भोलाप्रसाद बराल, वि.तन. मन्जरु आलम, लेिा 
अतधकृिहरू अिधेननन्दन नमाय, जनादयनप्रसाद आचायय, श्रीराम पडुासैनी र विश्वनाथ जैसिाल, 

प्रा.स. िृजवकनोर प्रसाद र प्रा.स./वि.तन. देिेन्रकुमार कणयले ख्नक्षा ऐन र तनयमािली 
बमोख्जम िोवकएको पदीय कियव्य सही  रूपमा पालना गनय नसकेको, विद्यालयको तनयतमि 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

अनगुमन गनय नसकेको िथा तनणयय िा आदेन गदाय बाध्यात्मक रूपले अपनाउनपुने काययवितध 
िथा कियव्य तनजहरूले पूणय  रूपमा तनिायह गनय नसकेको कारणबाट उि विद्यालयमा कक्षा 
थप हुाँदै सञ्चालन हुाँदा रकम तनकासा भई सरकारी रकम दरुुपयोग भएको र तनजहरूको 
उि कायय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) 
बमोख्जम अनखु्चि कायय भएको देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको 
तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको। 

(१५) सप्तरी ख्जल्ला अन्िगयि जनिा राविय प्राथतमक विद्यालय पािो ३ का व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तबना पूिायधार कक्षा  
थप िथा अपग्रडेको अनमुति ददने ख्ज.ख्न.अ. नत्रिुन यादि र दोलराज पाण्डे िथा भिन 
तनमायण र तनकासा ददन संलग्न इख्न्जतनयर उपेन्रप्रसाद साह, वकसनुदेि साह, सि-इख्न्जतनयर 
योगेनकुमार साह, लेिापाल गणेन कटुिाल, जनकबहादरु िड्का, लेिा अतधकृि कामेश्वर साह 
िथा आिश्यक कागजाि जााँचबझु नगरी संचालन अनमुति ददन तसर्ाररस गने श्रोिव्यख्ि 
सनुीलकुमार प्रसादले काययवितधको पालना र पदीय कियव्य पालना नगरी अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (ि) र (छ) प्रतिकूल गरी अनखु्चि कायय 
गरेकोले तनजहरूलाई आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार विभागीय कारबाहीको 
लातग अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

(१६) राविय प्राथतमक विद्यालय तडमन-८ वििायटोल सप्तरीका व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विना पूिायधार कक्षा अपग्रडेको 
अनमुति ददन ेका.म.ु ख्ज.ख्न.अ. केदार तििारी, आिश्यक छातनबन नगरी कक्षा १ अनमुतिका 
लातग तसर्ाररस गने स्रोिव्यख्ि रामप्रसाद चौधरी, भिन तनमायण र तनकासामा संलग्न 
इख्न्जतनयर उपेन्रप्रसाद साह, सि-इख्न्जतनयर योगेनकुमार साह, लेिापाल गणेन कटुिाल, लेिा 
अतधकृि कामेश्वर साहले काययवितधको पालना र पदीय कियव्य पालना नगरी अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (ि) र (छ) प्रतिकूल गरी 
अनखु्चि कायय गरेकोले तनजहरूलाई आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार 
विभागीय कारबाहीको लातग अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

(१७) राविय प्राथतमक विद्यालय, डीमन-७, रामटोल सप्तरीमा सरकारी रकम वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू केदार तििारी, नत्रधुन यादि (हाल 
सहायक ख्ज.ख्न.अ.तसराहा) र रुरहरी भण्डारी, श्रोि व्यख्िहरू रामप्रसाद चौधरी, देिकुमार 
यादि, भोगेन्रप्रसाद यादि, विद्यालय तनरीक्षक देिन चौधरी, ित्कालीन वि.तन. रामदेि चौधरी, 
महेन्र महत्तो, अजुयनकुमार काकी, ना.अ.हरू र्ाल्गनुीप्रसाद काफ्ले, विजयकुमार मण्डल, लेिा 
अतधकृि कामेश्वर साह, लेिापालहरू जनकबहादरु िड्का, गणेन कटुिाल र इख्न्जतनयर िथा 
सि-इख्न्जतनयरहरू उपेन्रप्रसाद साह, वकननुदेि साह र योगेनकुमार साहले  तनधायररि 
मापदण्ड अनसुार नचलेको उि विद्यालयलाई रकम तनकासा ददइ अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय हुाँदा 
तनजहरूलाई विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१८) जनिा राविय प्राथतमक विद्यालय टररया लक्कड-७ धनषुाका प्रधानाध्यापक समेिले अनदुानको 
रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमा नै नरहेको सो 
विद्यालयलाई ित्कालीन तनतमि ख्ज.ख्न.अ. रूरनारायण झा, ख्ज.ख्न.अ. ददलीपकुमार ठाकुर, 

नंकरबहादरु गौिम, हालका ख्ज.ख्न.अ. उपेन्र मण्डलले वितभन्न नीषयकमा अनदुान रकम 
तनकासा गरेको, श्रोिव्यख्ि रामस्िरूप यादिले विद्यालय स्थापना अनमुतिको लातग प्रतििेदन 
गरेको, ित्कालीन इख्न्जतनयर मकेुनकुमार दिेुले SSRP अन्िगयिको लागि अनमुान चेक गरी 
स्िीकृतिको लातग पेन गरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ 
(ि) र (छ) बमोख्जम को अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई आयोगको तमति 
२०७१।६।२ को तनणययानसुार विभागीय कारबाहीको लातग अख्तियारिाला समक्ष लेिी 
पठाइएको । 

(१९) तसरहा ख्जल्ला कचनारी गा.वि.स. २ ख्स्थि श्री मदरसा इस्लातमया नामक विद्यालयमा 
अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमा नै नरहेको सो 
विद्यालयलाई ित्कालीन का.म.ु ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू नत्रधुन यादि, महेन्र महिो, 
कुमारी अख्म्बका साह, ित्कालीन तनतमत्त ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी राजेन्रप्रसाद ठाकुर, ख्जल्ला 
ख्नक्षा अतधकारीहरू रामविनोद राय यादि, िडानन्द पराजलुी, ददलीपकुमार ठाकुर, काययक्रम 
अतधकृिहरू गदुर महिो र नम्भपु्रसाद भट्टराई, लेिापालहरू ददिाकर सिेुदी, ख्िलानाथ दाहाल, 

जागेश्वर साह र यिुराज गपु्ताले  वितभन्न आतथयक िषयहरूमा सरकारी रकम तनकासा गने 
काययमा सहयोग परु् याई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ 
(ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िन आएकोले तनजहरूलाई विभागीय 
कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष 
लेिी पठाइएको । 

(२०) ख्जल्ला तसरहाख्स्थि श्री नारदा प्राथतमक विद्यालय ख्जझौल-५, मा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट 
तनकासा भएको रकम दरुुपयोग भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमा नै नरहेको 
सो विद्यालयलाई लेिापाल ख्िलानाथ दाहाल र जागेश्वर साह, ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारीहरू रामविनोद राय यादि, िडानन्द पराजलुी, ददलीपकुमार ठाकुर र काययक्रम 
अतधकृि नम्भपु्रसाद भट्टराईले वितभन्न आतथयक िषयहरूमा सरकारी रकम तनकासा गने काययमा 
सहयोग परु् याई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐेन, २०४८ को दर्ा ३(ि) र (छ) 
बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िन आएकोले तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग 
आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

(२१) रामचन्र प्राथतमक विद्यालय ख्निनगर महोत्तरीमा अनदुानको रकम दरुुपयोग गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमा नै नरहेको सो विद्यालयलाई तनकासा ददन संलग्न 
ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी प्रमोदकुमार नाह, तनमयलकुमार ख्ितमरे, ित्कालीन लेिापाल 
लक्ष्मणप्रसाद राय, विद्यालय स्थापना िथा कक्षा थप गनय तसर्ाररस गने िथा हुाँदै नभएको 
विद्याथी संतया भरी फ्ल्यास ररपोटयमा सही गरी गलि प्रतििेदन ददन ेश्रोिव्यख्ि राजकुमार 
साह, पूिायधार नै नभएको विद्यालयलाई कक्षा २ को अनमुति प्रदान गने ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारी कृष्णप्रसाद पोख्रले िथा उपसख्चि रुर नारायण झा समेिले अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति 
२०७१।६।२ को तनणययानसुार अख्तियारिाला ख्नक्षा मन्त्रालय समक्ष लेिी पठाइएको।  

(२२) मधेस जनिा प्राथतमक विद्यालय िरिनी ६ महोत्तरीमा सरकारी अनदुानको रकम वहनातमना 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमै नरहेको यस विद्यालयलाई ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारी प्रमोदकुमार साह, तनमयल कुमार ख्ितमरे र लेिापाल लक्ष्मण राय यादिले रकम 
तनकासा ददएको,  श्रोिव्यख्ि राजकुमार साहले हुाँदै नभएको विद्याथी संतया देिाई गलि 
प्रतििेदन ददई रकम तनकासा गराएको, ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी अरविन्दलाल कणयले ख्नक्षा 
तनयमािली २०५९ को अनसूुची ३ बमोख्जमको  पूिायधार नै नभएको अिस्थामा सञ्चालन 
अनमुति ददई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड 
(ि) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको,  श्रोिव्यख्ि ददनेनकुमार यादिले पूिायधार नै पूरा नभएको 
विद्यालय स्थापना गनय गलि प्रतििेदन ददएको देख्िएकोले तनजले दर्ा ३ को िण्ड (छ) 
बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको देख्िएकोले तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग 
आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(२३) निुाकोटका ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी ददव्यकला शे्रष्ठले ख्नक्षा ऐन िथा आतथयक ऐन विपरीि 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले कुनै अतथयक अतनयतमििा गरेको 
पवुष्ट नभए िापतन राहि ख्नक्षक कोटा वििरणका सन्दभयमा ख्जल्ला ख्नक्षा सतमतिको 
माइन्यटुमा वटपेक्स लगाई सच्याउने काययमा त्यहााँका ित्कालीन विद्यालय तनरीक्षक (हाल 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय मकिानपरु) विचारीप्रसाद अतधकारीले गरेको देख्िई तनजको संलग्निा 
भएको पवुष्ट हनु आएको र तनजले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दर्ा ३ (छ) अनसुारको कसरु गरेकोले तनजलाई विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति 
२०७१।६।२ को तनणययानसुार ख्नक्षा विभागमा लेिी पठाइएको ।    

(२४) बैजनाथ माध्यतमक विद्यालय मटैना कंचनपरुका प्रधानाध्यापक िथा बैजनाथ सामदुावयक िन 
उपभोिा समूहका अध्यक्ष िडकतसंह तबष्टले प्रधानाध्यापकको हैतसयिले काम गदाय बैजनाथ 
सामदुावयक िनमा आतथयक वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले तनजले 
ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ को तनयम १३३(१)(ज) बमोख्जम सम्बख्न्धि विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमति र ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीको स्िीकृति नतलई सामदुावयक िन उपभोिा सतमतिको 
अध्यक्षभै कामकाज गरेको देख्िंदा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दर्ा ३ को (क) र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेकोमा तनजलाई विभागीय कारबाही 
हनु आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी 
पठाइएको ।   

(२५) राज्यबाट तनःनलु्क  रूपमा प्रदान गररने पाठ्यपसु्िक लगायि विद्यालय िहका अन्य 
पाठ्यपसु्िक समेि समयमा नछावपन,े विद्यालयको नैख्क्षक सत्र प्रारम्भ भएको धेरै समयसम्म 
बजारमा उपलब्ध नहनु े र यस प्रकारको उपलब्धिाका लातग (छपाई, वििरण, आपूतियमा) 
ख्जम्मेिार ख्नक्षा मन्त्रालय, जनक ख्नक्षा सामग्री केन्र तल.लगायिका तनकायहरू समेिबाट 
भएका/हनु ेगरेका गैरख्जम्मेिारीपूणय कायय, नीतिगि अस्पष्टिा िा वढलाससु्िी भएको सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा पसु्िक छपाई गनय ख्नक्षा विभागले उपलब्ध गराएको िथ्याकंको आधारमा 
पसु्िक छपाई हनुे िर पसु्िक भने िथ्याकंको आधारमा तबक्री नहनुे ख्स्थतिले छात्र–छात्राको 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

संतया र पसु्िकबीच आएको ख्जल्लागि र्रक संतया यवकन गरी िथ्याकं पेन गने 
स्रोिव्यख्ि र प्रमाणीकरण गने विद्यालय तनरीक्षक िथा ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू र पाठ्य 
पसु्िक छपाई गनय समयमा नै तनणयय नगने, तनणयय भएका कुराहरू कायायन्ियन नगने, कायय 
योजना बमोख्जम काम नगने/नगराउन ेिथा पाठ्यपसु्िक छपाइ एिम ् वििरणको कायय गदाय 
विगिमा भएका िा देख्िएका त्रवुटहरूलाई सच्याउन ेप्रयास नगने जनक ख्नक्षा सामग्री केन्र 
तल. लगायि ख्नक्षा मन्त्रालय अन्िगयिका पदातधकारीहरूलाई आिश्यक विभागीय कारबाहीको 
लातग आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी 
पठाइएको। 

(२६) महोत्तरी ख्जल्ला अन्िगयि बाबा बानेश्वर प्रा.वि. पसाय देिाड–१ का  व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष  समेिले अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
ित्कालीन ख्ज.ख्न.अ. तनमयलकुमार ख्ितमरेले रकम तनकासा ददाँदा विद्यालयको पूिायधार ियार 
छ/छैन नहेरी, विद्याथी संतया यवकन नगरी रकम तनकासा ददई अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय 
गरेको, काययक्रम अतधकृिहरू िरुण चौधरी र ध्रिुप्रसाद कोइरालाले विद्यालयसाँगको 
तमलोमिोमा, विद्याथी संतया यवकन नगरी, विद्यालयको भौतिक पूिायधारको कागज प्रमाण नहेरी 
गलि एिं काल्पतनक िथ्याङ्क वििरणको सत्यापन नै नगरी तनकासा ददलाउने कायय गरी रकम 
दरुुपयोग गने काययमा सहयोग गरेको देख्िएको र विद्यालय तनरीक्षक गणेन महिोले  
कागजािको सत्यापन नै नगरी संचालन िथा थप कक्षा अनमुतिको लातग तसर्ाररस गरी  
सोही ऐनको दर्ा ३ को िण्ड (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िाँदा तनजहरूलाई 
विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार ख्नक्षा 
मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको। 

(२७) श्री नयााँ प्राथतमक विद्यालय वििाय-९ रौिहटका व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
सरकारी अनदुानको  रूपमा प्राप्त रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ को तनयम ४ बमोख्जम पूिायधार ियार नभएको विद्यालयलाई 
संचालन अनमुति ित्कालीन का.म.ु ख्ज.ख्न.अ. रामिकृ्ष नाहले ददएको, ख्ज.ख्न.अ.हरू अब्दलु 
रउर् िााँ, उपेन्र मण्डल, ददलीपकुमार ठाकुर, कृष्ण प्र. सिेुदी, लक्ष्मी प्र. भट्टराई र बरि ुप्र. 
रजकले मापदण्ड विपरीि संचालनमा रहेको अिस्थामा विद्यालयको तनयतमि अनगुमन 
तनरीक्षण गनय नसकेको कारणबाट लामो समयसम्म कक्षा थप हुाँदै तनकासा समेि भई रकम 
दरुुपयोग समेि भएको, ित्कालीन लेिापालहरू जगदीन ठाकुर, जगि कुमार तसन्हा र 
तनलहरी थापाले विद्याथी संतया यवकन नगरी  काल्पतनक िथ्याङ्कलाई आधार मानी तनकासा 
ददई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) 
बमोख्जमको अनखु्चि कायय  गरेको देख्ियो । 

 त्यसैगरी काययक्रम अतधकृिहरू ध्रिुराज पौडेल, उपेन्र तसंह, रामरमण हमुागाई, लालबाब ु प्र. 
यादि, रामदरन यादि, राजदेि यादिले विद्याथी संतया यवकन नगरी तनकासा ददलाउने कायय 
गरको, ित्कालीन अतधकृिहरू सरेुन प्र. तसंह, नन्दवकनोर गपु्ता, उपेन्र तसंह, जयकुमार नाह र 
रामनरण हमुागाईंले कागजािको सत्यापन नै नगरी संचालन िथा थप कक्षा अनमुतिको लातग  
तसर्ाररस गरेको, ित्कालीन िररदार यज्ञकुमार सापकोटा, प्रा.स. द्वय कृष्ण जोनी र उपेन्र 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तसहंले अनमुति िथा थप कक्षा अनमुतिको लातग तसर्ाररस गरेको, ित्कालीन इख्न्जतनयर 
उपेन्रप्रसाद साह िथा सि-इख्न्जतनयरहरू राकेन कुमार श्रीिास्िि, रामबाब ु साह र िीरेन्र 
साहले तनधायररि मापदण्ड विपरीि संचालन भएको उि विद्यालयको तनयतमि अनगुमन िथा 
तनरीक्षण गरी िास्िविक प्रतििेदन पेन गनय नसकेको कारणबाट उि रकम तनकासा भई 
प्र.अ. िथा अध्यक्षबाट दरुुपयोग भई वहनातमना भएको देख्िाँदा तनजहरूले अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा 
तनजहरूलाई आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार विभागीय कारबाहीको लातग 
ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(२८) राजदेिी प्राथतमक विद्यालय, रामपरु िाप–७ रौिहटका व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष र 
प्रधानाध्यपक समेिले अनदुानको रकम दरुुपयोग गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि 
विद्यालयलाई ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ को अनसूुची ३ बमोख्जम पूरा हनुपुने भौतिक 
पूिायधार पूरा नभई विद्यालय सञ्चालन अनमुति िथा थप कक्षा अनमुति ददएको देख्ियो। 
पूिायधार ियार नभएको विद्यालयलाई ित्कालीन ख्ज.ख्न.अ. राजेन्र प्र. ठाकुरले संचालन 
अनमुति ददएको, ख्ज.ख्न.अ.हरू ददलीपकुमार ठाकुर, कृष्ण प्र. सिेुदी, लक्ष्मी प्र. भट्टराई र बरि ु
प्र. रजकले तनयतमि अनगुमन तनरीक्षण गनय नसकेको कारणबाट लामो समयसम्म कक्षा थप 
समेि हुाँदै तनकासा समेि भई सञ्चालनमा आई सरकारी रकम दरुुपयोग समेि भएको, 
ित्कालीन लेिापालहरू जगदीन ठाकुर, जगिकुमार तसन्हा र तनलहरर थापाले विद्याथी संतया 
यवकन नगरी विद्यालयको भौतिक पूिायधारको प्रमाण नहेरी गलि एिं काल्पतनक िथ्याङ्कलाई 
आधार मानी विद्यालयको नाममा तनकासा ददएको कायय समेि अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय भएको देख्िएको । 

 यसै गरी काययक्रम अतधकृिहरू ध्रिुराज पौडेल, पनपुति महिो, उपेन्र तसंह, रामनरण हमुागाई, 

लालबाब ु प्र. यादि, रामदरन यादि, राजदेि यादिले विद्याथी संतया यवकन नगरी हचिुाको 
भरमा तनकासा ददन तसर्ाररस गरेको, ित्कालीन अतधकृिहरू सरेुन प्र. तसंह, नन्दवकनोर गपु्ता, 
उपेन्र तसंह, जयकुमार नाह र रामनरण हमुागाई, ित्कालीन िररदार यज्ञकुमार सापकोटा, 
प्रा.स. द्वय कृष्ण जोनी र उपेन्र तसहंले विद्यालय अनमुति िथा थप कक्षा अनमुतिको लातग 
कागजािको सत्यापन नै नगरी संचालन अनमुति िथा थप कक्षा अनमुतिको लातग तसर्ाररस 
गरेको र ित्कालीन इख्न्जतनयर उपेन्रप्रसाद साह िथा सि-इख्न्जतनयरहरू रामबाब ु साह र 
िीरेन्र साहले तनयतमि अनगुमन िथा तनरीक्षण गरी िास्िविक प्रतििेदन पेन गनय नसकेको 
कारणबाट उि रकम तनकासा भई प्र.अ. िथा अध्यक्षबाट दरुुपयोग भई वहनातमना भएको 
देख्िाँदा तनजहरूले आ–आफ्नो काययकालमा गरेको कायय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय भएको देख्िंदा तनजहरूलाई 
समेि विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार ख्नक्षा 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(२९) ने.रा.प्रा.वि. वपप्रा वििाय-८ कन्चनपरु, बाराका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
सरकारी रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालयलाई ख्नक्षा 
तनयमािली, २०५९ को अनसूुची-३ बमोख्जम पूरा हनुपुने भौतिक पूिायधार पूरा नभई सञ्चालन 
अनमुति िथा थप कक्षा अनमुति ददएको देख्ियो ।उि काययमा संलग्न कमयचारीहरूले  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

विद्यालयको तनयतमि अनगुमन गनय नसकेको कारणबाट उि विद्यालयमा कक्षा थप हुाँदै 
सञ्चालन हुाँदा रकम तनकासा भई रकम दरुुपयोग भएको देख्िंदा ख्ज.ख्न.अ.हरू उपेन्र 
श्रीिास्िि, दातनकान्ि झा, जयप्रसाद दास र वि.तन. मन्जरु आलमले अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) र प्रा.स. िजृवकनोर प्रसाद र 
प्रा.स./वि.तन. देिेन्रकुमार कणयले िण्ड (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा 
तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार 
ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(३०) ने.रा.प्रा.वि. नयकाटोला-9 इटही, बाराका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
सरकारी अनदुान रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालयले 
भौतिक पूिायधार पूरा नगरी विद्यालय सञ्चालन अनमुति िथा थप कक्षा अनमुति ददएको 
देख्िन्छ । ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयमा काययरि रहेका ख्ज.ख्न.अ.हरू दातनकान्ि झा, 
अरविन्दलाल कणय, उपेन्र श्रीिास्िि, जयप्रसाद दास, वि.तन. अनोककुमार रौतनयार, सि-
इख्न्जतनयरहरू कवपलदेि महिो, रनतधर पासिान, प्रा.स. िृजवकनोर प्रसाद र प्रा.स./वि.तन. 
देिेन्रकुमार कणयले ख्नक्षा ऐन र तनयमािली बमोख्जम िोवकएको पदीय कियव्य सही  रूपमा 
पालना गनय नसकेको, विद्यालयको तनयतमि अनगुमन गनय नसकेको िथा तनणयय िा आदेन गदाय 
बाध्यात्मक रूपले अपनाउनपुने काययवितध िथा कियव्य तनजहरूले पूणय  रूपमा तनिायह गनय 
नसकेको कारणबाट उि विद्यालयमा कक्षा थप हुाँदै सञ्चालन हुाँदा रकम तनकासा भई 
सरकारी रकम दरुुपयोग भएको देख्िाँदा ख्ज.ख्न.अ.हरू दातनकान्ि झा, अरविन्दलाल कणय, 
उपेन्र श्रीिास्िि र जयप्रसाद दास, वि.तन. अनोककुमार रौतनयार, सि-इख्न्जतनयरहरू कवपलदेि 
महिो, रनतधर पासिानको आ-आफ्नो काययकालमा भएका तनजहरूका कायय अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) र प्रा.स. िजृवकनोर 
प्रसाद र प्रा.स./वि.तन. देिेन्रकुमार कणयको कायय िण्ड (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको 
देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(३१) सलायही ख्जल्लाख्स्थि प्रा.वि.मवहनाथपरु ९ कागजी  रूपमा मात्र देिाई सञ्चालनमा रहे भएको 
देख्िएन । ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी रामविनय कुमार तसंहले विद्यालय िोल्न ख्नक्षा 
सतमतिको तसर्ाररस नतलई, पूिायधार नहेरी प्रा.वि. मवहनाथपरु ९ लाई अनमुति ददनपुने औख्चत्य 
पवुष्ट नगरी कक्षा १ सञ्चालन अनमुति प्रदान गरेकोले तनणयय गदाय बाध्यात्मक रूपले 
अपनाउनपुने काययवितधको पालना नगरी आफ्नो पद अनसुार पालना गनुयपने कियव्य पालना 
नगरेको, ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी हेमन्िकुमार तसह, महेन्र महिो, सकुदेि सापकोटा, 
राजकुमार वि.क.ले तनयतमि तनरीक्षण, अनगुमन केही नगरी तनरन्िर अनदुान तनकासा ददन े
कायय गरेको, ित्कालीन ना.स.ु नम्भ ुठाकुर, स्रोि व्यख्िहरू भोगेन्र कुमार र कमलेनकुमार 
कणयले कक्षा १ अनमुति ददन वटप्पणी उठाउाँदा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनपुने काययवितधको 
पालना नगरेको, ित्कालीन तनतमत्त प्रमिु कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुरले ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय सलायहीमा काययरि लेिापाल रहेको अिस्थामा पनसेुिा कायायलयमा काययरि रामचन्र 
ठाकुरलाई काजमा िटाई सोको जानकारी िालकु कायायलयलाई नगराएको, ित्कालीन 
लेिापाल विश्वराज पोिरेल, हररचन्र अयायल, लेिापाल रामचन्र ठाकुर, सरुप्रसाद दंगाल, ना.अ. 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

कणयबहादरु बढुाथोकी, ना.अ. ठूलोिाि ुदाहाल र प्रा.स. सनुीलकुमार कुनिाहाले सञ्चालनमा 
नभएको उि विद्यालयलाई रकम तनकासा गनय तसर्ाररस गरेको पाइयो । तनजहरूको उि 
कायय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (ि) र (छ) 
प्रतिकूल रही अनखु्चि कायय गरेको देख्िएकोले तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लातग 
आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको।  

(३२) श्री सरस्ििी प्रा.वि. रामनगर बहअुबाय-९ सलायहीको व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालय संचालनमा 
रहेको देख्िएन । ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू रामविनोद राय यादि, हेमन्िकुमार 
तसंह, महेन्र महिो, सकुदेि सापकोटा, तन.ख्ज.ख्न.अ. ठुलोबाि ु दाहाल र राजकुमार वि.क., 
श्रोिव्यख्ि अतनलप्रसाद तसंह समेिले तनरीक्षण, अनगुमन सपुरीिेक्षण िथा कुनै तनणयय िा 
आदेन गदाय बाध्यात्मक रूपले अपनाउनपुने काययवितधको पालना नगरी अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) द्वारा पररभावषि अनखु्चि कायय 
गरेको देख्िन आएको, काययक्रम अतधकृि कणयबहादरु बढुाथोकी, नािा अतधकृि (वि.तन.) 
अरूणनंकर पाठक, कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुर, लेिापाल रामचन्र ठाकुर, विश्वराज 
पोिरेल, हररचन्र अयायल, सरुप्रसाद दंगाल र प्रावितधक सहायक सतुनलकुमार कुनिाहा, 
रामआधार कुनिाह समेिले पेन हनु आएका कागजािहरूलाई तनयमानसुार रुज ु चेकजााँच 
स्थलगि अध्ययन लगायिका आिश्यक काम कारबाहीमा आफ्नो पदीय दावयत्ि पूरा नगरी 
ऐ. ऐनको दर्ा ३(छ) द्वारा पररभावषि अनखु्चि कायय गरेको देख्िन आएकोले तनजहरूलाई 
विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार अख्तियारिाला 
समक्ष लेिी पठाइएको।  

(३३) सामदुावयक प्राथतमक विद्यालय मलंगिा-५ सलायहीका व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालय पूणयरूपले कागजी  रूपमा 
मात्र रहेको देख्िन आयो। ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू हेमन्िकुमार तसंह, महेन्र 
महिो, सकुदेि सापकोटा, रामविनोद राय यादि, ख्ज.ख्न.अ राजकुमार वि.क. र तन.ख्ज.ख्न.अ. 
ठुलोबाि ु दाहाल समेिले प्रचतलि ऐन तनयमको पररपालना नगरी सो विपरीि हनुे गरी 
तनरीक्षण, अनगुमन सपुरीिेक्षण िथा कुनै तनणयय िा आदेन गदाय बाध्यात्मक रूपले 
अपनाउनपुने काययवितधको पालना नगरी आरू्लाई प्राप्त अतधकार सम्बख्न्धि काननु तनणयय िा 
आदेन विपरीि अकै उद्देश्यमा आफ्नो िजतबजी अतधकार बदतनयिसाथ स्िेच्छाचारी  रूपमा 
प्रयोग गरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(ि) र (छ) 
बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िन आएको, त्यसैगरी काययक्रम अतधकृि कणयबहादरु 
बढुाथोकी, नािा अतधकृि (वि.तन.) अरूणनंकर पाठक, कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुर, 

श्रोिव्यख्ि भोगेन्रकुमार यादब, लेिापाल रामचन्र ठाकुर, विश्वराज पोिरेल, हररचन्र अयायल, 

सरुप्रसाद दंगाल, प्रावितधक सहायक सतुनलकुमार कुनिाहा, रामआधार तसंह कुनिाहा समेिले  
पेन हनु आएका कागजािहरूलाई तनयमानसुार रुज ुचेक जााँच स्थलगि अध्ययन लगायिका 
आिश्यक काम कारबाहीमा आफ्नो पदीय दावयत्ि पूरा नगरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(छ) द्वारा पररभावषि अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तनजहरूलाई आिश्यक विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको।  

(३४) सामदुावयक प्राथतमक विद्यालय मलंगिा-६ सलायहीका प्रधानाध्यापक समेिले विद्यालयमा 
सरकारी अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालय 
विद्यालय पूणयरूपले कागजी मात्र रहेको देख्िन आयो। ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीहरू 
हेमन्िकुमार तसंह, महेन्र महिो, सकुदेि सापकोटा, रामविनोद राय यादि, तन.ख्ज.ख्न.अ. 
ठुलोबाि ु दाहाल र ख्ज.ख्न.अ राजकुमार वि.क. समेिले प्रचतलि ऐन तनयमको पररपालना 
नगरी आफ्नो िजतबजी अतधकार बदतनयि साथ स्िेच्छाचारी  रूपमा प्रयोग गरी अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय 
गरेको, ित्कालीन कमयचारीहरू काययक्रम अतधकृि कणयबहादरु बढुाथोकी, नािा अतधकृि 
(वि.तन.) अरूण नंकर पाठक, कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुर, श्रोिव्यख्ि भोगेन्रकुमार यादि, 

लेिापाल रामचन्र ठाकुर, विश्वराज पोिरेल, हररचन्र अयायल, सरुप्रसाद दंगाल, प्रावितधक 
सहायक सतुनलकुमार कुनिाहा, रामआधार तसंह कुनिाहा समेिले पेन हनु आएका 
कागजािहरूलाई तनयमानसुार रुज ुचेक जााँच स्थलगि अध्ययन लगायिका आिश्यक काम 
कारबाहीमा आफ्नो पदीय दावयत्ि पूरा नगरी सोही ऐनको दर्ा ३(छ) द्वारा पररभावषि 
अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई आिश्यक विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको 
तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको।  

(३५) डायमण्ड स्टार प्रा.वि. िेल्ही–६ सलायहीका प्रधानाध्यापक समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालय बेल्ही-६मा सञ्चालन गने भनी दिाय भएको िर 
विद्यालयको बोडय िडा नं. ४ मा राख्िएको, विद्याथी नभएको, भिन नरहेको भने्न िलु्न 
आएकोले हुाँदै नभएको विद्यालयमा रकम तनकासा गरी गराई िचय गरेको देख्ियो । 
ित्कालीन का.म.ु ख्जख्नअ हेमन्िकुमार तसंहले कक्षा १ सञ्चालन अनमुति ददएको, 
का.म.ुख्जख्नअ महेन्र महिो, ख्जख्नअ सकुदेि सापकोटा र राजकुमार वि.क.ले सञ्चालनमै 
नरहेको उि विद्यालयलाई रकम तनकासा ददएको, ना.अ.ठुलोबाब ुदाहाल, रामविनय तसंह, र 
कणयबहादरु बढुाथोकी, प्रा.स. रामआधार कुनिाह, सतुनलकुमार कुसिाह, र राजेश्वरप्रसाद 
चौरतसया िथा ना.स.ुनम्भ ु ठाकुरले सञ्चालनमै नभएको विद्यालयलाई रकम तनकासा ददन 
तसर्ाररस गरेको, ित्कालीन कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुरले लेिापाल काजमा पठाएको र 
लेिापाल विश्वराज पोख्रले, रामचन्र ठाकुर, हररिन्र अयायल र नरुप्रसाद दंगालले ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय सलायहीमा काययक्रम िर्य को लेिापालन गरी उि विद्यालयलाई रकम तनकासा ददई  
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (ि) र (छ) बमोख्जम 
अनखु्चि कायय गरेको देख्िाँदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लातग आयोगको तमति 
२०७१।७।९ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको।  

(३६) श्री प्रा.वि. मोतिपरु–७ सलायहीका प्रधानाध्यापक समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा हुाँदै नभएको विद्यालयमा रकम तनकासा गरी गराई िचय गरेको देख्ियो । 
स्रोिव्यख्ि भोगेन्र कुमारले यस विद्यालयको Flash Report मा हस्िाक्षर गरेको, ित्कालीन 
तन.ख्जख्नअ राम विनय कुमार तसंहले कक्षा १ सञ्चालन अनमुति ददएको, का.म.ुख्जख्नअ हेमन्ि 
कुमार तसंहले कक्षा २ सञ्चालन अनमुति ददनकुा साथै रकम तनकासा ददएको, का.म.ु ख्जख्नअ 
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महेन्र महिो,  ख्जख्नअ सकुदेि सापकोटा, ख्जख्नअ राजकुमार वि.क.ले सञ्चालनमै नरहेको उि 
विद्यालयलाई रकम तनकासा ददएको, ना.अ. ठुलोबाब ु दाहाल, ना.अ.कणयबहादरु बढुाथोकी, 
प्रा.स. (वि.तन.) रामआधार कुनिाह, प्रा.स.सतुनल कुमार कुसिाहा प्रा.स.राजेश्वर प्रसाद 
चौरतसया ना.स.ुनम्भ ु ठाकुर समेिले सञ्चालनमै नभएको विद्यालयलाई रकम तनकासा ददन 
तसर्ाररस गरेको, ित्कालीन को.ले.तन.का सलायहीका कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुरले 
लेिापाल काजमा पठाएको र लेिापाल विश्वराज पोख्रले, रामचन्र ठाकुर, हररिन्र अयायल, नरु 
प्रसाद दंगालले  ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीमा काययक्रम िर्य को लेिापालन गरी उि 
विद्यालयलाई रकम तनकासा ददई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दर्ा ३ को (ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िाँदा तनजहरूलाई विभागीय 
कारबाहीका लातग आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष 
लेिी पठाइएको।  

(३७) पनपुति सामदुावयक प्राथतमक विद्यालय कमैया-५ सलायही पनपुति सामदुावयक िनद्वारा 
संचालन गररएको भतनएकोले थप अनसुन्धान गनुयपने प्रतििेदनका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
यस विद्यालयले नैख्क्षक नत्र २०६४ देख्ि लागू हनु े गरी कक्षा १ संचालन गनय लाग्न े
सम्पूणय िचय तनजी श्रोिबाट व्यहोने गरी अनमुति प्रदान गररएको िथा  ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय सलायहीबाट तमति २०७०।१०।२५ सम्म रु.१४५६३९३।८० रकम तनकासा 
भएको देख्िन्छ । विद्यालयले कक्षा १ सम्मको अनमुति प्राप्त गरेकोमा कक्षा १ देख्ि कक्षा 
५ सम्म संचालन गरेको, विद्यालयमा ३ जना वप.तस.एर्. ख्नक्षक र ४ जना तनजी श्रोिको 
ख्नक्षकबाट अध्यापन कायय भए िापतन यो विद्यालय २०६० साल देख्ि पनपुति सामदुावयक 
िनद्वारा संचातलि बोतडयङ स्कुल रहेकोमा छात्रिृख्त्त, पाठ्यपसु्िक, नन ्स्यालरी, स्यालरी, क्यास, 

एस.आई.वप.,अतडट, मसलन्द, विद्यालयको सहयोगी नौचालय समेिका नीषयकमा सरकारी रकम 
तनकासा गराउने बदतनयि तलई २०६४ सालमा उि विद्यालयलाई सामदुावयक विद्यालयको  
रूपमा कक्षा १ को अनमुति तलई रकम तनकासा गरे गराएको र ऐलानी जग्गामा उि 
विद्यालयले अनतधकृि  रूपमा तनजी विद्यालय संचालन गरेको देख्ियो । 

यसरी संचालन भएको विद्यालयको पूिायधार, लेिापरीक्षण, विद्यालय तनरीक्षण, प्रवक्रया समेिमा 
िास्िै नगरी ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीका ख्ज.ख्न.अ. सकुदेि सापकोटा, महेन्र महिो, 
राजकुमार वि.क., रामविनोद राय यादि, का.म.ुख्ज.ख्न.अ. हेमन्िकुमार तसंह, ित्कालीन तनतमत्त 
ख्ज.ख्न.अ. रामविनय कुमार तसह, लेिापाल हररचन्र अयायल, सरुप्रसाद दंगाल, रामचन्र ठाकुर, 

ित्कालीन लेिापाल विश्वराज पोिरेल, नािा अतधकृि अरूणनंकर पाठक, प्रावितधक सहायक 
सतुनल कुमार कुनिाह, राजेश्वरप्रसाद चौरतसया, रामआधार तसंह कुनिाहा, काययक्रम अतधकृि 
कणयबहादरु बढुाथोकी, कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुर, विद्यालय तनरीक्षक ओम बहादरु 
विश्वकमायले पदीय कियव्यको पालना नगरेको र तनजहरूको उि कायय अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको 
देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको।  

(३८) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि रहेको भरि जनिा प्राथतमक विद्यालय िसन्िपरुमा विगि २ िषयदेख्ि 
कुनै पढाई नभएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा हुाँदै नभएको विद्यालय छ भनी ख्जल्ला 
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ख्नक्षा कायायलय सलायहीमा झठुा कागजाि बनाई पेन गरी छात्रिृख्त्त, पाठयपसु्िक, नन ्स्यालरी, 
क्यास, एस.आइ.वप, अतडट नीषयकमा रकम तनकासा समेि भएको देख्िएको र ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय सलायहीका ख्ज.ख्न.अ. सकुदेि सापकोटा,  महेन्र महिो,  राज कुमार वि.क., 
का.म.ुख्ज.ख्न.अ. हेमन्िकुमार तसंह,  नािा अतधकृि अरूणनंकर पाठक,  काययक्रम अतधकृि 
कणयबहादरु बढुाथोकी,  लेिापाल हररचन्र अयायल, सरुप्रसाद दंगाल, रामचन्र ठाकुर, कोष 
तनयन्त्रक मानदेि ठाकुर, प्रावितधक सहायक सतुनलकुमार कुनिाह, राजेश्वरप्रसाद चौरतसया, 
रामआधार तसंह कुनिाहा, विद्यालय तनरीक्षक ओमबहादरु विश्वकमायले विद्यालयको पूिायधार, 

लेिापरीक्षण, विद्यालय तनरीक्षण, प्रवक्रया समेिमा िास्िै नगरी पदीय कियव्यको पालना नगरी 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(ि) (छ) बमोख्जमको 
अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति 
२०७१।७।९ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको।  

(३९) बारा ख्जल्लाख्स्थि इनिाय प्राथतमक विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आफ्नो नाममा जग्गा नरहेको 
विद्यालयलाई भिन तनमायणाथय रकम तनकासा ददन,े कक्षा सञ्चालन अनमुति नै नभएका कक्षाका 
विद्याथीहरूको संतया समेि यवकन नगरी रकम तनकासा पठाउने ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी 
महेन्र महिो, रामविनयकुमार तसहं, लेिा अतधकृि श्रीराम पडुासैनी, र श्रोिव्यख्ि रामसनु्दर 
यादि, ित्कालीन तनतमत्त ख्ज.ख्न.अ. दातनकान्ि झा, नािा अतधकृि हरर राउि, विद्यालय 
तनरीक्षकहरू भोलाप्रसाद बराल, मञ्जुर आलम, िृजवकनोर साहले स्थलगि अध्ययन तनरीक्षण 
लगायिका आिश्यक काम कारबाहीमा आफ्नो पदीय दावयत्ि पूरा नगरी अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) र ३ (छ) बमोख्जमको पररभावषि अनखु्चि 
कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई आिश्यक विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति 
२०७१।७।९ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको। 

(४०) सलायही ख्जल्ला बरहथिा गा.वि.स.मा रहेको सा.प्रा.वि. सोिीिोलामा सरकारी रकम दरुुपयोग 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा संचालन नभएको विद्यालयलाई ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
सलायहीका ित्कालीन इख्न्जतनयर वकननुदेि नाह र सि इख्न्जतनयर राजेनकुमार देिले 
पनुस्थापनाका लातग तसर्ाररस गरी तनकासा ददन संलग्न रहेको, ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारी हेमन्ि कुमार तसंहले कक्षा २ अपग्रडे ददने तनणयय गरेको, ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारी सकुदेि सापकोटा र राजकुमार वि.क.ले सञ्चालनमा नभएको विद्यालयलाई तनरन्िर 
अनदुान तनकासा ददने कायय गरेको, ना.स.ु नम्भ ुठाकुर, स्रोिव्यख्िहरू भोगेन्र कुमार, कमलेन 
कुमार कणय र रिनुाथ पान्डे, ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी रामविनय कुमार तसंहले 
ख्नक्षा ऐन र तनयिमालीको प्रािधान विपरीि अनमुति ददने र कक्षा थप ददने कायय गरेको, 
ित्कालीन तनतमत्त प्रमिु कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुरले ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीमा 
काययरि लेिापाल रहेको अिस्थामा पनसेुिा कायायलयमा काययरि रामचन्र ठाकुरलाई काजमा 
िटाइ सो को जानकारी िालकु कायायलयलाई नगराएको, ित्कालीन लेिापाल हररचन्र 
अयायल, लेिापाल सरु प्रसाद दंगाल, लेिापाल रामचन्र ठाकुर, ना.अ. कणय िहादरु िढुाथोकी,  
र प्रा.स. ननुील कुमार कुनिाहाले सञ्चालनमा नभएको उि विद्यालयलाई रकम तनकासा गनय 
तसर्ाररस गरेको देख्िएकोले तनजहरूले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
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को दर्ा ३ को (ि) र (छ) प्रतिकूल गरी अनखु्चि कायय गरेकोले तनजहरूलाई विभागीय 
कारबाहीका लातग आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको । 

(४१) सलायही ख्जल्ला नेत्रगन्ज गा.वि.स. ८ मा रहेको जनवहि प्रा.वि.मा सरकारी रकम दरुुपयोग 
गरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलय सलायहीका प्रावितधक सहायक सतुनलकुमार कुनिाहा, ित्कालीन नायि सबु्बा 
नम्भ ु ठाकुर, ित्कालीन लेिापाल हररचन्र अयायल, ित्कालीन लेिापाल रामचन्र ठाकुर, 

लेिापाल सरुप्रसाद दंगाल, ित्कालीन नािा अतधकृि कणयबहादरु बढुाथोकी, ित्कालीन 
विद्यालय तनरीक्षक नरुुलहक तमकरानी, कोष िथा लेिा तनयन्त्रक कायायलय सलायहीका 
ित्कालीन तनतमत्त प्रमिु कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुर समेिसंग स्पष्टीकरण माग गररएकोमा 
ित्कालीन प्रावितधक सहायक सतुनलकुमार कुनिाहा, नम्भ ुठाकुर (हाल मलङ्गिा नगरपातलका 
सलायही), रामचन्र ठाकुर (हाल ख्जल्ला विकास सतमति धनषुा), हररचन्र अयायल (हाल 
मध्यमान्चल तसंचाइ विकास तडतभजन न. ५ ख्चििन), लेिापाल सरुप्रसाद दंगाल, ित्कालीन 
तनतमत्त प्रमिु कोष तनयन्त्रक मानदेि ठाकुर (हाल पनुरािेदन अदालि राजविराज सप्तरी) को 
स्पष्टीकरण सन्िोषजनक नदेख्िएको हुाँदा तनजहरूलाई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दर्ा १२ बमोख्जम विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति 
२०७१।१२।१७ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।   

(४२) धनषुा ख्जल्ला तसतसयया १ ख्स्थि श्री तनम्न माध्यतमक विद्यालय, िारापट्टीमा ख्नक्षक तनयखु्ि 
गदाय  अतनयतमििा गरेको भने्न समेिको सम्बन्धमा तलख्िि परीक्षाका कापी जााँच गने विनेषज्ञ 
िथा ख्नक्षक छनौट सतमतिका सदस्य मोदनारायण रािि र भोला यादि, श्रोिव्यख्ि 
वकरणकुमार गौिम िथा ख्नक्षक छनौट सतमतिका सदस्य सख्चि प्रधानाध्यापक जगिनारायण 
यादि समेिले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड 
(छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िाँदा तनजहरूसंग स्पष्टीकरण माग गररएकोमा 
तनजहरूले पेन गरेको स्पष्टीकरणको जिार् सन्िोषजनक नदेख्िएकोले तनजहरूलाई विभागीय 
कारबाही गनय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२(१) 
बमोख्जम आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार अख्तियारिालालाई लेिी 
पठाएको । 

(४३) महोत्तरी ख्जल्ला अन्िगयि राम प्राथतमक विद्यालय सोनमा-७, राविय प्रा.वि. सोनमा–६ र 
सोतनयामाई प्रा.वि. सोनमा-२ लाई तनकासा भएको अनदुानको रकम वहनातमना गरेको 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालय संचालनको अनमुति ददने ित्कालीन ख्ज.ख्न.अ. 
अरतबन्दलाल कणयले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को 
िण्ड (ि) र (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको र अनमुति िथा थप कक्षाको लातग  
तसर्ाररस गरेका विद्यालय तनरीक्षक गणेन महिोले ऐ. दर्ा ३ को िण्ड (छ) बमोख्जम 
अनखु्चि कायय गरेकोले तनजहरूसाँग स्पष्टीकरण माग गररएकोमा तनजहरूले पेन गरेको 
स्पष्टीकरण सन्िोषजनक नदेख्िएको हुाँदा तनजहरूलाई ऐ. ऐनको दर्ा १२ बमोख्जम विभागीय 
कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार अख्तियारिालालाई लेिी 
पठाइएको । 
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११. सहरी विकास मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) पनपुति के्षत्र विकास कोषको स्िातमत्िमा रहेको काठमाडौं ख्जल्ला गोठाटार गा.वि.स. 3 
(क) र ४ (क) को वक.नं. 59 र 84 िथा 80 को ५३४ रोपनी जग्गामा अबैध िानी 
समेि सञ् चालन गरी हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार गरेको भन् ने सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, काठमाडौंका ित्कालीन योजना अनगुमन िथा प्रनासकीय 
अतधकृि िथा हाल नहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौंका उप-सख्चि इन्रप्रसाद बस्यालले   
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) िथा (छ) 
अनरुूपको अनखु्चि कायय गरेको पाइएकोले तनजसाँग स्पष्टीकरण मातगएकोमा तनजले निीकरण 
गदाय निीकरण गने दस्िरु तलई आिश्यक जााँचबझु गरी निीकरण गने व्यिस्था भएकोले 
निीकरण दस्िरु संलग्न रािी तनिेदन ददएकोले निीकरण गरेको, तनज बच्चरुाम दाहालले ६ 
मवहनातभत्र िानी क्षते्र उत्िनन ् नै नगरेको भने्न विषयमा आरू्लाई जानकारी नरहेको, 
गा.वि.स.को कायायलयले सबै ठीक छ भनी तसर्ाररस गरेकोले सो पत्रको आधारमा निीकरण 
गरेको, बालिुाको दररेट सम्बन्धमा संयोजकले बझुी ल्याएको मूल्य विश्वासमा परी बैठकमा 
उपख्स्थि भई दस्ििि गरेको र सो काययले कोषको अवहि हनु्छ भन् ने मैले सोच्न सवकन भने्न 
समेि व्यहोरा उल्लेि गरी पेन गरेको स्पष्टीकरणको जिार् सन्िोषजनक नपाइएकोले  
तनजलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।११।१ को तनणययानसुार 
सम्बख्न्धि मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको। 

१२. स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालय अन्िगयि  
(१)  क्षेत्रीय क्षयरोग केन्र पोिराका ित्कालीन स्टोर वकपर डासीराम लातमछानलेे आफ्नो 

ख्जम्माको सामान बरबझुारथ नगरी वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा तनज तमति 
२०६७।२।२३ मा पमु्दी भमु्दी स्िास्थ्य चौकी कास्कीमा रमाना भई जााँदा तनजले बझुाउन 
बााँकी सामानहरू तमति २०६८।२।११ मा गररएको अकणय भरपाई मार्य ि X-ray film 500 

piece, DOTS mask 10, Flex print 200, X-ray developer 2 box, X-ray fixture 2 box, 

Emersion oil 15 सामानहरू बरबझुारथ गरेको देख्िए िापतन तनजको ख्जम्मामा रहेका क्षेत्रीय 
क्षयरोग केन्रको तबग्रकेो फ्याक्स मेतसन सवहि १० प्रकारका ख्जन्सी सामानहरू तमति 
२०७१।२।२३ मा मात्र बझुाएको देख्िन आयो । तनजले पदीय कियव्य पालन नगरी 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (छ) बमोख्जमको 
अनखु्चि कायय गरेको देख्िाँदा तनजलाई विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति 
२०७१।४।११ को तनणययानसुार स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको । 

१३.  तसंचाइ मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) कवपलिस्ि ुख्जल्लाको िेिी नदी तसंचाइ हेडिक्सय तनमायणको काममा इख्स्टमेट बमोख्जम काम 
नगरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा एबटुमेन्ट िालको (P-P सेक्सन) 
तडजाइन ड्रइङ अनसुार न्यूनिम २० तम.तम.को छड प्रयोग गनुयपनेमा सो नगरी १६ तम.तम.को 
छड प्रयोग गरी १६ तम.तम.को छड मूल्याङ्कन गरी तबल भिुानी ददएको नापी मूल्याङ्कन 
वकिाबबाट देख्िएको साथै गणुस्िरमा समेि ध्यान नददई कमजोर िाल संरचना बनाएकोमा 
२०७० सालमा बाढी आएको बिि िाल संरचना भख्त्कएको देख्िन्छ। तमति 
२०७१।3।16 सम्म ठेक्काको म्याद थप गररएको हनुाले Defect liability Period ठेक्का म्याद 
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समाप्तपतछको १ िषयसम्म रहने हुाँदा सो अितधतभत्र तडजाइन ड्रइङ अनसुार तनमायण व्यिसायी 
स्ियंले पनुः आफ्नै लागि िचयमा तनमायण गरी नेपाल सरकारलाई आतथयक व्ययभार परेको 
नदेख्िए िापतन तडतभजन प्रमिु िासदेुि तितमख्ल्सना, रामकृष्ण िोरासैनी, इख्न्जतनयर विष्ण ु
भण्डारी, सवुपन्र ित्री,  रामसेिक दास,  अमरेन्र कुमार,  देिनन्दन मण्डल  र  ननीप्रसाद 
नाहले तडजाइन ड्रइङ बमोख्जम कायय नगरी गणुस्िरमा समेि ध्यान नददई अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको 
देख्िंदा आयोगको तमति 2071।8।4 को तनणययानसुार स्पष्टीकरण माग गररएकोमा 
स्पष्टीकरण ख्चत्तबझु्दो नभएकोले तनजहरूलाई दर्ा 1२ बमोख्जम विभागीय कारबाही गनय 
आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार तसाँचाइ मन्त्रालयलाई लेिी पठाएको ।  

१४. संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्िगयि 

(१)  सलायही ख्जल्ला चन्रनगर गा.वि.स.को कायायलय सहायक पदमा स्थायी तनयखु्ि भएका राज 
कुमार कापरले गा.वि.स. सख्चिको हस्िाक्षर वकिे गरी जातगर िाएको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा आर्ैं  पदपूतिय सतमतिको सदस्य सख्चि भै तनणयय गरी तनयखु्ि गरेकोमा 
आर्ैं ले झठुा उजरुी गरेको देख्िंदा गा.वि.स. सख्चि राम पकुार यादिलाई विभागीय कारबाही 
गनय आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास 
मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको ।   

(२) काठमाडौं महानगरपातलकाले राविय सभा गहृको उत्तरिर्य को जग्गा बहालमा ददनेबारे आिान 
गरेको टेण्डरमा तमति २०५७।२।१९ मा सरेुन्र प्रसाद दाहालसाँग सम्झौिा गरी करारको 
अितध ९ िषय ९ मवहना राख्िएकोमा सो करार अितधको समाप्त भएपतछ पनु: बोलपत्र आिान 
गरी बढी बोलकबोल गनेसाँग नयााँ करार गनुयपनेमा सातबकको करारको असम्बख्न्धि 
व्यहोराको आधारमा स्थानीय तनकाय आतथयक प्रनासन तनयमािली, २०६४ को पररच्छेद ६ 
को तनयम १६७ (१) मा बढीमा ५ िषयसम्मको लातग एकै पटक ठेक्का बन्दोबस्ि गनय 
सवकन ेर सोही तनयमािलीको तनयम १६७ को उपतनयम ४ को देहाय िण्ड (ग) मा रु. १ 
लाि ५० हजारभन्दा बढी रकमको हकमा बोलपत्र आिान गनुयपनेमा सो प्रवक्रया नपरु् याई ९ 
िषयको लातग सातबक करारमा तलने सरेुन्र प्रसाद दाहालसाँग नै तमति २०६७।११।१ मा 
सम्झौिा निीकरण गरेको देख्िंदा काययकारी प्रमिु गणेन राईले सो व्यख्िसाँग बक्यौिा रहाँदा 
रहाँदै स्थानीय तनकाय आतथयक तनयमािली विपरीि टेण्डर आिान नगरी सम्झौिा निीकरण 
गरेको देख्िन आएको हुाँदा तनजले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दर्ा ३ को देहाय िण्ड (क), (ि) र (छ) अनसुारको कसरु गरी अनखु्चि कायय गरेको 
देख्िंदा तनजलाई विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

(३) अंन लाग्ने जग्गा राजीनामा तलिि पाररि गरेकोले कारबाही गरी पाउाँ भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा आयोगको तमति २०७०।६।१४ को तनणयय नं.१११ को उिारमा ख्जल्ला 
सप्तरी राजविराज नगरपातलकाका नायब सबु्बा देिराम यादि उल्लेि हनुपुनेमा टाइवपङ 
भलूबाट जनादयन देि हनु गएकोले सो नाम हटाई ना.स.ु देिराम यादिलाई विभागीय 
कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।२० को तनणययानसुार संिीय मातमला िथा 
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(४) रुकुम ख्जल्ला कोटजहारी गा.तब.स.का सख्चि गोकणय बहादरु पनु र कायायलय सहायक 
ददपलाल कुिर योगीले सामाख्जक सरुक्षा भत्ता वििरण गदाय दोहोरो भिुानी ददई अतनयतमििा 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आ.ि. २०६८।६९ मा हरर बहादरु चन्द र सडे 
साकीलाई दोहोरो भिुानी ददएको, तसग ुकिर योगीलाई उमेर नपगु्दै भत्ता ददएको र रंगिीर 
भण्डारीलाई जन्म तमति बढाई भत्ता ददएको देख्िंदा तनजहरूले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (ग) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िएकोले 
तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।६।५ को  तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

(५) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय रौिहटले तनमायण सम्बन्धी कायय सम्पन्न नभई रकम 
भिुानी ददई कागज तमलाई भ्रष्टचार भएको भने्न सूचनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा वितभन्न 
सडक कालोपते्रको लातग बोलपत्र आिान गरी तमति २०७०।३।२५ सम्म काम सम्पन्न 
गररसक्नपुने भनी कायायदेन ददएकोमा ित्कालीन अिस्थामा सम्पन्न हनुपुने काययमध्ये २० 
प्रतिनि तगट्टी तबर्छ्याउने कायय मात्र बााँकी रहेको र सो कायय पतन हुाँदै गरेको अिस्थामा  
आतथयक िषय समाप्त भएको कारणले बजेट विज हनु ेअिस्था समेिलाई दृवष्टगि गरी कायय 
सम्पन्न भएपतछ भिुानी भनी चेकसम्म कावटएको देख्ियो । आयोगको प्रावितधक टोली 
समेिको तनरीक्षण टोलीले स्थलगि तनरीक्षण गरी कालोपते्र सडक नापजााँच गदाय काम पूरा 
भएको देख्िएको भए िापतन कामै सम्पन्न नगरी भिुानीका लातग चेक काटी कायायलयमा नै 
रािी अनखु्चि कायय गरेको देख्िएको हुाँदा ख्जम्मेिार व्यख्िहरू स्थानीय विकास अतधकारी 
बसन्ि कुमार भण्डारी, इख्न्जतनयर ददपेन्र प्रसाद यादि, लेिा अतधकृि ददनेन लम्साल, सि-
इख्न्जतनयर लक्ष्मण साह र सि-इख्न्जतनयर ओम प्रकान प्रसादले अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (ि) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा 
तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।६।५ को  तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

(६) मालपोि कायायलय डोटीका प्रमिु समेिको तमलेमिोमा जग्गा पास गदाय िरको राजस्ि छुटाई 
जतमनको राजस्ि मात्र तिनय लगाएको भने्न सम्बन्धमा िरबाटो तसर्ाररस गदाय नगरपातलकाका 
तनतमत्त काययकारी अतधकृि रमेनचन्र जोनीले आिश्यक जााँचबझुतबना नै तसर्ाररस गरेको र 
सोही आधारमा उि जग्गा पास भएको देख्िाँदा तनजले पदीय कियव्य पूरा नगरी अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेको 
देख्िंदा तनजलाई विभागीय कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।६।१० को  तनणययानसुार 
अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

(७) का.म.न.पा. १७, ितुसि ुटाउन प्लातनङमा रूपिारा िलुाधार (कंसाकार) को वकत्ता नं. ५३१ 
र २२८२ मा नक्सा पास नगरी मापदण्ड विपरीि बनकेो िरको कर भिुान गरी मूल्यांकन 
गराई तधिो रािी रा.िा.बैंक बालाजबुाट ऋण प्रिाह गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
काठमाडौं महानगरपातलका कायायलय िडा नं. १७ बाट नक्सापास नगरी बनेको िरको 
काननु बमोख्जम तनयमन गनुयको बदला िर कर असलुी गरेकोले काठमाडौं महानगरपातलका 
कायायलयका िडा सख्चि िथा प्रनासकीय अतधकृि मध ुपाण्डे, बैंकका कमयचारीहरू ित्कालीन 
प्रबन्धकहरू गपु्तबहादरु राना, ददिाकर िख्नष्ट, सहायक प्रबन्धकहरू नम्भपु्रसाद नमाय, 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

लक्ष्मीप्रसाद अतधकारी, ऋषि भट्टराई, कजाय इन्चाजय सरेुन्रप्रसाद तििारी र टंकप्रसाद संग्रौलाले 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा (३) को उपदर्ा (ि) 
बमोख्जम तनणयय िथा आदेन गदाय बाध्यात्मक  रूपमा अपनाउनपुने काययवितधको पालना 
नगरेको र (छ) बमोख्जम पदको प्रकृति अनसुार गनुयपने पदीय कियव्य पालना नगरी अनखु्चि 
कायय गरेकोले तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।७।१४ 
को तनणययानसुार काठमाडौं महानगरपातलका कायायलयलाई लेिी पठाइएको । 

(८) ित्काल पोिरा उपमहानगरपातलकाका ित्कालीन काययकारी अतधकृि झलकराम अतधकारी 
समेिले सरकारी पिी जतनएको जग्गा दिाय गनय तसर्ाररस ददएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा पोिरा उपमहानगरपातलका ५ ख्स्थि सातबक सिे नापीमा वक.नं. ६९३, क्षेत्रर्ल १९-
१३-३-३|४ को हाल कायम वक.नं. १ र ११ क्षते्रर्ल ३३५७.१० र ५१५०.८० िगय 
तमटर भएको सरकारी पिी जतनएको जग्गालाई वितभन्न समयमा वितभन्न व्यख्िको नाममा दिाय 
गनयको लातग तसर्ाररस गररएको पाइएिा पतन सो जग्गा दिाय भई नसकेको हुाँदा आरोवपि 
ित्कालीन पोिरा उपमहानगरपातलकाका काययकारी अतधकृि, हाल ख्जल्ला विकास सतमति 
धनषुाका स्थानीय विकास अतधकारी झलकराम अतधकारी, सो काययलाई जानी जानी अगातड 
बढाउने पोिरा उपमहानगरपातलकाका काननु अतधकृि नारायणप्रसाद नमाय र िडा नं. ५ का 
िडा सख्चि अनोककुमार नाक्य,  पोिरा उपमहानगरपातलका १७ का िडा सख्चि रिीचन्र 
जमकटे्टल समेिले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को (ि) 
र (ग) बमोख्जमको अनखु्चि कायय गरेकोमा तनजहरूसंग स्पष्टीकरण माग गररएकोमा 
तनजहरूले पेन गरेको स्पष्टीकरण सन्िोषजनक नदेख्िएकोले तनजहरूलाई सोही ऐनको दर्ा 
१२(१) बमोख्जम विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।९।१४ को 
तनणययानसुार संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको ।  

(९) पनपुति क्षते्र विकास कोषको स्िातमत्िमा रहेको काठमाडौं ख्जल्ला गोठाटार गा.वि.स. 3 
(क) र ४ (क) को वक.नं. 59 र 84 िथा 80 को ५३४ रोपनी जग्गामा अबैध िानी 
समेि सञ् चालन गरी हातन नोक्सानी परु् याई भ्रष्टाचार गरेको भन् ने सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, काठमाडौंका राजस्ि िथा सूचना अतधकृि प्रिीण 
प्याकुरेलले उल्लेख्िि जग्गामा िानी सञ् चालन गरररहेको िथ्य लकुाई पत्राचार समेि गरी 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) िथा (छ) 
अनरुूपको अनखु्चि कायय गरेको पाइएकोले तनजलाई स्पष्टीकरण सोतधएकोमा तनजले पेन 
गरेको स्पष् टीकरणको जिार्मा िानी उत्िननक्िाय तमठ्ठाराम दहालले कोषसाँग सम्झौिा 
गनुयपूिय नै अिैधातनक र गैरकाननुी रूपमा कोषको उल्लेख्िि जग्गामा िानी सञ् चालन 
गरररहेको सत्यिथ्यलाई लकुाई ढाकछोप गरी अनखु्चि ििरले पत्राचार गरेको पखु्ष् ट हनु 
आएकोले तनजको स्पष् टीकरणको जिार् सत्यिथ्यमा आधाररि नरही सन्िोषजनक रहेको 
नपाइएकोले तनजलाई विभागीय कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।११।१ को 
तनणययानसुार सम्बख्न्धि मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको। 

 

 

 



 

 162      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

६.५.२ सचेि 

 अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ को उपदर्ा (१) मा 
साियजतनक पद धारण गरेको व्यख्िले पेन गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्िोषजनक 
नलागेमा आयोगले तनजलाई सचेि गराउन सक्ने व्यिस्था छ । सोही अनरुूप आयोगबाट 
आतथयक िषय २०७१।७२ मा सचेि गराइएको वििरण देहायमा उल्लेि गररएको छ । 

१. उद्योग मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) िानी िथा ितनज पदाथय तनयमािली, २०५६ को तनयम २४ को उपतनयम २(क),(ि) र 
(ग) बमोख्जम िलुाउनपुने आधारभिू जानकारी समेि िलुाई िास ितनज पदाथयको ितनज 
भण्डारको िोजिलास िा उत्िननको अनमुतिका लातग सूचना प्रकाख्नि गनुयपनेमा नगरेको 
भने्न सम्बन्धमा िानी िथा भगूभय विभागका महातनदेनक सियख्जि महिो, तस.तड.मे.टा. ददलीप 
कुमार झा र तस.तड.के.ई. डा. चख्ण्डकाप्रसाद भट्ट समेिले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को उपदर्ा (क),(ि) र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय 
गरेको देख्िाँदा तनजहरूलाई सचेि गराउन आयोगको तमति २०७१।१०।२७ को 
तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

२. काननु, न्याय िथा संसदीय व्यिस्था मन्त्रालय अन्िगयि 
(१) प्रिाप रानामगरको जाहेरीले िादी नेपाल सरकार प्रतििादी राजेनबाब ु शे्रष्ठ समेि भएको 

िैदेख्नक रोजगार ठगी मदु्दाको अनसुन्धानको क्रममा िैदेख्नक रोजगार विभागका अनसुन्धान 
अतधकृि पषु्कर नेपालले प्रतििादी राजेनबाब ु शे्रष्ठको िर्य बाट तमति २०६६।४।११ मा 
धरौटी बापि स्िीकार गरेको िरजग्गा सो अख्ि नै तमति 2064।12।4 देख्ि यतुनभसयल 
र्ाइनान्स तल. (हाल यतुनभसयल डेभलपमेण्ट बैंक) मा कजाय बापि रोक्का रहेको देख्िएको र 
धरौटी स्िीकार गररएको िरजग्गासाँग सम्बख्न्धि मदु्दा िैदेख्नक रोजगार न्यायातधकरणबाट 
तमति २०६७।९।२७ मा क्षतिपूतिय पाउने ठहर गरी रै्सला समेि भइसकेको अिस्था 
हुाँदाहुाँदै पीतडिहरूले पाउने क्षतिपूतियिर्य  विचारै नगरी तमति २०६९।१२।२१ को वटप्पणी 
तनणययबाट रु्कुिा गररददएको सम्बन्धमा नेपाल न्यायसेिा काननु समूहमा काययरि पषु्कर 
नेपाल र नेपाल न्यायसेिा सरकारी िवकल समूहका मखु्िराम सिेुदीसाँग स्पष्टीकरण माग 
गररएकोमा तनजहरूले पेन गरेको स्पष्टीकरण सन्िोषजनक नदेख्िएको हुाँदा तनजहरूलाई 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा 12 अनसुार सचेि गराउन 
क्रमन: काननु, न्याय िथा संसदीय व्यिस्था मन्त्रालय र महान्यायातधििाको कायायलयमा 
आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको ।  

३. गहृ मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) ख्जल्ला प्रनासन कायायलय, काभ्रपेलान्चोकले बाल कल्याण सतमतिको नाउाँमा नागररकिा र 
पासपोटय तसर्ाररस गदाय सेिाग्राहीसाँग रकम असलु गने गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
आयोगको तमति २०७१।९।१४ को बैठकबाट हाल तनजामिी सेिामा बहाल रहेका नम्भ ु
कोइराला र कविराज िनाललाई विभागीय कारबाहीको लातग स्पष्टीकरण माग गररएकोमा 
तनज नम्भ ुकोइरालाले पेन गरेको स्पष्टीकरणमा गहृ मन्त्रालय नागररकिा िथा हािहतियार 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

नािाको तमति २०६०।८।२४ को पत्रमा उल्लेि भए अनसुार ख्जल्लाबाट पररचालन गनय 
सवकन ेस्रोि साधनलाई अतधकिम पररचालन गरी नागररकिासम्बन्धी अतभलेि कम्प्यटुीकृि 
गरेको हुाँदा कारबाही हनु ुनपने भनी उल्लेि गरेको िथा कविराज िनालले पूियििी प्रमिु 
ख्जल्ला अतधकारीहरूले गरेको काययको तनरन्िरिा ददइएको भनी आयोगमा पेन गरेको 
स्पष्टीकरणको जिार् सन्िोषजनक नरहेको हुाँदा तनजहरूलाई  सचेि गराउन आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

४. िाख्णज्य िथा आपूतिय मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) नेननल टे्रतडङ तलतमटेड पोिरा नािाको जग्गा भाडामा लगाउन ेकाययमा अतनयतमििा भएको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेननल टे्रतडङ तलतमटेडबाट तमति २०७०।९।८ मा 
प्रकाख्नि सूचनामा १२ िटा सटर तनमायण िथा भाडामा लगाउने मात्र उल्लेख्िि भएकोमा 
तमति २०७०।१०।७ मा गररएको सम्झौिाको बुाँदा नं. ३ मा दद्विीय पक्षले उि १२ िटा 
सटर कायायलयले िोकेको नक्सा र मापदण्ड अनसुार पूरा गरेको प्रावितधकबाट प्रमाख्णि 
भइसकेपतछ यािायाि कायायलय िर्य का तनमायण हनु बााँकी १९ िटा सटरहरू पतन दोस्रो 
पक्षलाई सोही भाडादर र नियको पररतधमा रहने गरी तनमायण गनय अनमुति ददन सम्झौिा गरी 
नेननल टे्रतडङ तलतमटेडका तनतमत्त महाप्रबन्धक सत्यनारायण मेहिा, प्रा.अ. बाबकुाजी महजयन, 

प्रबन्धक मनोज कुमार बमाय र नेननल टे्रतडङ तलतमटेड पोिरा कायायलयका विजयप्रकान 
बरालले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) बमोख्जम 
अनखु्चि कायय गरेको देख्िएकोले तनजहरूलाई सचेि गराउन आयोगको तमति २०७१।६।२ 
को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

५. भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) नागररकिाको प्रमाणपत्र नक्कली बनाई मेरो हक भोगको जग्गा मालपोि कायायलयका प्रमिु 
रामचन्र भण्डारीको तमलेमिोमा तबक्री भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा एक व्यख्िका 
नाममा दिाय रहेको जग्गाको राजीनामाको तलिि र्रक व्यख्िबाट पाररि गने काययमा हाल 
भिपरुका मालपोि अतधकृि रामचन्र भण्डारी र हाल ख्जल्ला हलुाक कायायलय तसन्धलुीका 
नायब सबु्बा केदारप्रसाद मैनालीले आयोग समक्ष गरेको बयान समेिबाट तनजहरूको 
संलग्निा रहेको देख्िंदा तनजहरूले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दर्ा ३ को देहाय (छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िएकोले तनजहरूलाई सचेि 
गराउन आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी 
पठाइएको ।  

६. ख्नक्षा मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) श्री जनवप्रय उच्च माध्यतमक विद्यालय बगडगााँउ बझाङका प्राचायय धनप्रकान तगरीले   
विद्यालय कोषबाट रु.५,००,०००।- व्यख्िलाई ऋण लगानी गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय भई ऋण ददएको सािााँ ब्याज समेि 
सम्पूणय रकम असलु उपर भएको देख्िए िापतन विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका का.िा.अध्यक्ष 
लोक ब. रािल र प्राचायय धनप्रकान तगरीले काननुले नददएको अतधकार प्रयोग गरी 
स्िेच्छाचारी  रूपमा व्यख्िलाई ऋण लगानी गरेको कायय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 



 

 164      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३(क) बमोख्जम अनखु्चि रहेको देख्िाँदा तनजहरूलाई सचेि 
गराउन आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणाययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय बझाङमा 
लेिी पठाइएको ।  

(२) ख्नक्षा तनयमािली विपरीि हनुे गरी ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी धवु्रराज के.सी.ले तनम्न 
गणुस्िरको विद्यालय भिन तनमायण गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय कैलाली अन्िगयि आ.ि. २०६३।६४ र २०६४।६५ मा १५ िटा विद्यालय 
भिनहरू तनमायण भएको पाइयो।अनसुन्धानको क्रममा आयोगको िर्य बाट प्रावितधक टोली 
िटी जााँदा गरेको स्थलगि नापजााँच प्रतििेदनमा तनमायण काययको समग्रमा भिन गणुस्िर 
सन्िोषजनक रहेको भए िापतन बढी भिुानी ददएको भने्न देख्िएकोमा बढी भिुानी भएको 
रकम रु.२७,८०,७०१।२२ राजस्ि िािामा दाख्िला गररसकेको भए िापतन इख्न्जतनयर 
तगरीधर तमश्र, सि-इख्न्जतनयर बाबरुाम देिकोटा, अजयकुमार गपु्ता र बासदेुि सिेुदीले तनमायण 
कायय सम्पन्न भए पिाि ध्यानपूियक नापजााँच गरी भिुानीको तसर्ाररस गनुयपने र ख्जल्ला 
ख्नक्षा अतधकारी ध्रबुबहादरु के.सी. र रामहरीदास शे्रष्ठले अख्न्िम भिुानी ददाँदा नापजााँच भए 
नभएको हेरी भिुानी ददनपुनेमा सो गरेको नपाइएको हुाँदा तनजहरूलाई सचेि गराउन 
आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणाययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

७. तसंचाइ मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) नयााँ पतत्रका दैतनकमा तमति २०६७।५।१५ मा प्रकाख्नि समाचारमा कञ्चनपरु ख्जल्लाको 
भजेुला गाउाँमा महाकाली नदी तनयन्त्रणका लातग जेष्ठ मवहनामा तनमायण गररएको िटिन्ध भदौ 
मवहनाको पवहलो सािाको बाढीले भत्काएर बगाएको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
तसंचाइ मन्त्रालयको प्रतििेदन, तनमायणसाँग सम्बख्न्धि Drawing/Design िथा कागजािको 
अध्ययनबाट र प्रस्ििु उजरुीको जररयासाँग सम्बख्न्धि विषय Arbitaration बाट Award भई 
पनुरािेदन अदालि पाटनबाट रै्सला भइसकेको अिस्थामा देख्िंदा यस सम्बन्धमा थप केही 
गरररहन परेन । िर GCC अन्िगयि Clause 14 मा Contractor ले Insurance गराउनपुने र 
Clause  14.3 मा Contractor ले Insurance नगराएमा Employer ले गराई Contractor  को 
कुनै पतन तबलबाट रकम कट्टा गनुयपने व्यिस्था रहेकोमा सो व्यिस्थालाई दिैु पक्षबाट 
कायायन्ियन नगरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (६) 

िमोख्जम अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण विभाग जनिाको िटबन्ध 
काययक्रम वर्ल्ड कायायलयका ित्कालीन कायायलय प्रमिु प्रमेकुमार श्रीिास्ििलाई सचेि 
गराउन आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार तसंचाइ मन्त्रालयलाई लेिी 
पठाइएको । 

८. संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्िगयि  

(१)  स्थानीय पूिायधार विकास िथा कृवष सडक विभाग (डोतलडार) का ित्कालीन महातनदेनक 
भीमप्रसाद उपाध्याय, ित्कालीन उपमहातनदेनक िथा हालका महातनदेनक जीिनकुमार शे्रष्ठ, 
प्रोजेक्ट म्यानजेर मोहन चापागाईं, संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नािा 
अतधकृि (हाल ख्ज.वि.स. काठमाडौंका योजना अतधकृि) रामचन्र तििारी लगायिका 
व्यख्िहरू डोतलडार अन्िगयि विकेख्न्रि ग्रामीण पूिायधार िथा ख्जिीकोपाजयन साधन काययक्रम 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(तड्रतलप) पररयोजनाका लातग १८ िटा गाडी िररद प्रवक्रयामा पदीय ख्जम्मेिारी दरुुपयोग गरी 
थाइल्याण्डको राजधानी बैंङ्कक भ्रमणमा गएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा प्रधानमन्त्री 
िथा मख्न्त्रपररषद्को कायायलयको तमति २०७०।१।१९ को तनणययानसुार "अब आइन्दा 
गैरसरकारी संिसंस्थाको िचयमा विख्नष्ठ शे्रणी र प्रथम शे्रणीका अतधकारीहरू विदेन भ्रमण 
नजाने" भने्न तनणयय हुाँदाहुाँदै उि काययक्रममा २ जना प्रथम शे्रणीका अतधकृिहरू (भीमप्रसाद 
उपाध्याय र जीिनकुमार शे्रष्ठ) सख्म्मतलि भएको र उि अतभमिुीकरण काययक्रममा 
अटोमोबाइल्स इख्न्जतनयर नगई नहनुेमा कुनै पतन अटोमोबाइल्स इख्न्जतनयर िथा गाडी 
रेिदेि एिं ममयि सम्भार गने व्यख्ि समेि सख्म्मतलि नभएको हुाँदा तनजहरूले अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (छ) मा उल्लेि भए बमोख्जम 
अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई सचेि गराउन आयोगको तमति २०७१।४।१५ 
को तनणययानसुार संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको । 

९. स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) राविय एडस ् िथा यौन रोग तनयन्त्रण केन्रको आ.ि. २०६७।६८ को पौवष्टक आहार 
िररदसम्बन्धी बोलपत्रमा बोलपत्रदािाहरूलाई र्रक-र्रक स्पेतसवर्केसन भएको बोलपत्र 
तबक्री गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा स्िास्थ्य मन्त्रालय अन्िगयि राविय एड्स िथा 
यौन रोग तनयन्त्रण केन्रबाट आ.ि.२०६८।६९ को पौवष्टक आहार िररदसम्बन्धी 
बोलपत्रको स्पेतसवर्केसन पररिियन गरेको अिस्थामा साियजतनक िररद ऐन, २०६३ को 
दर्ा १६ को प्रािधान अनसुार पयायप्त समय ददनपुनेमा बोलपत्र दाख्िला गने ददनको एक 
ददन अगातड मात्र स्पेतसवर्केसन पररिियन गरी तमति २०६८।९।२९ को अन्नपूणय दैतनकमा 
सूचना प्रकानन भएको देख्िन्छ भने सूचना प्रकानन हनुभुन्दा पवहले नै बोलपत्र दिाय 
गररसकेको र्मयलाइय स्पेतसवर्केसन पररिियनको जानकारी ददएको प्रमाण देख्िएन।  
बोलपत्रदािाहरू मध्ये कुनै पतन र्मयबाट पनुरािलोकनको लातग तनिेदन नपरेको अिस्थामा 
बोलपत्र मूल्यांकन सतमतिबाट तसर्ाररस भएको बोलपत्र स्िीकृि भएको देख्िएकोले उि 
िररद प्रवक्रयाबाट कम गणुस्िरको िस्ि ु िररद भएको र बढी मूल्य परेको भन्न सवकन े
अिस्था नदेख्िए पतन साियजतनक िररद ऐन, २०६३ को दर्ा १६ को उपदर्ा (२) 
अनसुार बोलपत्रसम्बन्धी कागजािमा स्पेतसवर्केसन पररिियन गरी बोलपत्रसम्बन्धी 
कागजािमा संनोधन गररएकोमा सो को जानकारी सहभागी सबै बोलपत्रदािालाई ददई 
बोलपत्र पेन गनयका लातग पयायप्त समयाितध ददनपुनेमा नददएको हुाँदा अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (ि) बमोख्जमको कसरुमा राविय एड्स िथा 
यौन रोग तनयन्त्रण केन्रका ित्कालीन प्रमिु डा. रमेन िरेललाइय सचेि गराउन आयोगको 
तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार अख्तियारिालालाई लेिी पठाइएको । 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

६.५.३ असलु उपर  
 साियजतनक पद धारण गरेको व्यख्िले अनखु्चि कायय गरी नेपाल सरकार िा साियजतनक 

संस्थालाई हातन, नोक्सानी परु् याएकोमा त्यस्िो हातन, नोक्सानी सम्बख्न्धि व्यख्िबाट भररभराउ 
गनय सम्बख्न्धि तनकाय िा अतधकारीलाई लेिी पठाउन सक्ने व्यिस्था अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२क. मा भए अनरुूप आतथयक िषय २०७१।७२ 
मा आयोगबाट तनम्न बमोख्जम गने गरी अख्तियारिालाहरूलाई लेिी पठाइएको छ । 

 १.  अथय मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) कृवष विकास बैंकका प्रमिु काययकारी अतधकृि िेजबहादरु बढुाथोकीले "International 

Exposure Visit Program on Agricultural Finance and Credit Business 

Cooperative" मा भाग तलन सञ्चालक सतमतिको तमति २०७०।१०।६ को तनणययबाट तमति 
२०७०।१०।२९ मा जापान प्रस्थान गरी तमति २०७०।११।१० गिे स्िदेन र्कय न ेगरी 
मनोनयन स्िीकृि भई सोही आधारमा अथय मन्त्रालयको तमति २०७०।१०।१४ को तनणयय 
अनसुार स्िीकृति प्रदान गररएकोमा तनजले स्िीकृि प्राप्त तमति भन्दा दईु ददन अगािै प्रस्थान 
गरी स्िीकृि तमतिभन्दा दईु ददन पछातड र्की बढी भिुानी तलएको रु.८०,३५४।- 
भररभराउ गनय आयोगको तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार सञ्चालक सतमति, कृवष 
विकास बैकमा लेिी पठाइएको । 

(२) नेपाल सरकारको स्िातमत्िमा रहेको राविय बाख्णज्य बैंक समेिको नयेर लगानी रहेको 
एनएलजी इन्स्योरेन्स कं.तल.ले बीमानलु्क नै प्राप्त नगरी लख्क्ष्म इन्टरकख्न्टनेन्टल प्रा. 
तल.लाई तबतभन्न दाबीहरू िापि भिुानी गरेको रु.५,४१,१३७।- िथा मातलका तबकास बैंक 
वह.जयश्री बस्त्रालयलाई भिुानी गरेको रु.२,००,०००।- व्याज सवहि सम्बख्न्धि 
बीतमिहरूबाट असूल उपर गनय गराउन र यस्िै अिस्था अन्य िीमा कम्पनीहरूमा समेि 
भएमा िी कम्पनीहरूको हकमा समेि सोही बमोख्जम असूल उपर गनय गराउन आयोगको 
तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार बीमा सतमतिलाई लेिी पठाइएको ।  

 २. कृवष विकास मन्त्रालय अन्िगयि 

 (१) दगु्ध विकास संस्थानले िमुल्टारमा तनमायण गनय लागेको कारिाना भिनको स्िीकृि बजेट 
बढाएर लागि इख्स्टमेट गरी आतथयक अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
प्रचतलि तनयम काननु अनसुार सम्झौिा हनैु नसक्न ेबोलपत्रदािासाँग, दगु्ध विकास संस्थानको 
महाप्रबन्धक स्िरको  तमति २०७०।३।७ को तनणययले भिन तनमायण िथा मेतसतनरज िररद 
समेिको लातग कुल रु.१२ करोड लागि बजेट छुट्टाई त्यसमध्ये भिन तनमायणको लातग मात्र 
रु.८ करोडसम्म लागि अनमुान गरी सो को तडजाइन िथा इख्स्टमेट जस्िा इख्न्जतनयररङ 
कायय गनयको लातग परामनय सेिा तलन नयााँ राविय इख्न्जतनयररङ कन्सल्टेन्सी प्रा.तल.साँग भएको 
सम्झौिा-निय अनसुार रु.८ करोडको ४% ले हनु आउन ेरु.३२ लाि कुल सम्झौिा अंक 
कायम गरी परामनयदािाले Inception report  पेन गरे बापि रु.३२  लािको २० प्रतिनिले 
हनु आउने रु.६,४०,०००।- (भ्याट बाहेक) भिुानी ददने गरी तनणयय भएको देख्िएकोमा 
उि नयााँ राविय इख्न्जतनयररङ कन्सल्टेन्सीले पतछ पेन गरेको Draft Report  अनसुार भिनको 
अनमुातनि तनमायण लागि रु.८ करोडबाट बढाई रु.३२ करोडलाई आधार मानी "स्िीकृि 
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Design  बमोख्जमको Estimate रु.३२ करोडको सम्झौिा अनसुार Consultancy Charge  पवहलो 
चरणमा ददने गरी स्िीकृि" भनी महाप्रबन्धक तसयारामप्रसाद तसहंबाट तमति २०७०।४।२४ 
मा तनणयय गरी सो अनसुार तनज परामनयदािालाई रु.१५ लाि पेश्की भिुानी ददने गरी तमति 
२०७०।५।२० मा तनजबाटै िोक आदेन भई हालसम्म Inception Report प्राप्त भए बापि 
रु.६,४०,०००।- (भ्याट बाहेक) र Draft Report प्राप्त भए बापि रु.१५ लाि पेश्की 
भिुानी समेि गरी जम्मा रु.२१,४०,०००।- भिुानी भैसकेको देख्ियो। अि: प्रचतलि 
काननुी व्यिस्था विपरीि हनुे गरी आिश्यक पने आतथयक स्रोिको एवकन नै नगरी, दगु्ध 
विकास संस्थानका महाप्रबन्धक तसयारामप्रसाद तसंहले गरेको तनणयय अनखु्चि एिम ्
संस्थानलाई हातन नोक्सानी हनुे गरी गररएको देख्िएको हुाँदा नयााँ राविय इख्न्जतनयररङ 
कन्सल्टेन्सीको नाममा भिुानी भएको रकम रु.२१,४०,०००।- तनजबाट भररभराउ गनय 
आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार दगु्ध विकास संस्थान सञ्चालक सतमतिलाई 
लेिी पठाइएको।  

 ३. ख्नक्षा मन्त्रालय अन्िगयि 

 (१) देिीस्थान प्रा.वि., बिमरी, तमजायपरु पसायका अस्थाई ख्नक्षक रामपकुार यादिले वितभन्न 
नीषयकमा रकम तनकासा गराई वहनातमना गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
देिीस्थान प्रा.वि.लाई ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायबाट आ.ि. २०६३।६४ मा तनकासा 
भएको दईु कोठे भिनको रु.२,१०,०००।- मात्र विद्यालयको बैंक िािामा तनकासा भएको 
देख्िएकोमा उि रकम वि.व्य.स.का अध्यक्ष मंगनी राउिले तमति २०६६।४।१७ मा 
आफ्नो नाममा चेक काट्न लगाई सो रकम ई.निीनकुमार तसंह र सि ई.रविन्र मण्डललाई 
ट्रष्ट र जस्िा पािाको लातग ददएको भनी बयान गरे िापतन तनजहरूले रकम बझुी तलएको 
प्रमाण संलग्न भएको नदेख्िंदा उि रकम तनज मगनी राउिबाट भररभराउ गनय आयोगको 
तमति २०७१।४।११ को तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायलाई लेिी पठाइएको ।  

 (२) सलायही ख्जल्ला तसमरा गा.वि.स. ५ मा रहेको हंस जनिा प्रा.वि.मा सरकारी रकम दरुुपयोग 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमा नरहेको हंस जनिा प्रा.वि.लाई स्रोिव्यख्ि 
रिनुाथ पाण्डेले विद्यालयको २०६६ र २०६७ सालको िथ्याङ्क वििरणमा हस्िाक्षर गरी 
सञ्चालनमा रहेको भनी गलि िथ्याङ्क प्रतििेदन ददएको कारणबाट कुल रु.५१,५५८।- 
तनकासा भई नेपाल सरकारको सम्पख्त्तको हातन नोक्सानी भएको हुाँदा उि रकम तनजबाट 
भररभराउ गनय आयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी 
पठाइएको। 

 (३) मध्यपख्िमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदातधकारीहरू समेिले भत्ताका नाममा विश्वविद्यालयको कोष 
हातन नोक्सानी पारेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा इख्न्जतनयर महेन नमाय, सहायक 
प्रनासकहरू पषु्पा बंनी, बसन्िा योगी, रातधका पनेरु, िररष्ठ सहायकहरू हस्िमान सनुार, 
तबजया तगरी, सत्य थापा, कायायलय सहयोगीहरू तनरञ्जन काकी, नारायण तगरी र सिारी 
चालकहरू रमेन चन्द, धनबहादरु ित्री र ख्जिेन्र शे्रष्ठले विश्वविद्यालयको कोषबाट अतनयतमि 
ििरले दैतनक भ्रमण भत्ता बापि रकम बझेुको र वितभन्न काययक्रममा िचय गनय भनी पेश्की 
तलइय व्यख्िगि प्रयोजनमा िचय गरेका तबल रािी पेश्की र्छयौट गरे गराएको देिाइय 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  
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अतनयतमि ििरले रकम वहनातमना गरेको देख्िन आएकोले महेन नमायबाट रु.७६,०३५।-, 
पषु्पा बंनीबाट रु.३३,२८४।-, बसन्िा योगीबाट रु.३,४९२।-, रातधका पनेरुबाट 
रु.१८,०८८।-, हस्िमान सनुारबाट रु.११,६६४।-, सत्य थापाबाट रु.१,२५,२७१।-, 
तबजया तगरीबाट रु.१९,६९०।-, तनरञ्जन काकीबाट रु.११,०१५।-, नारायण तगरीबाट 
रु.५०,७५२।-, रमेन चन्दबाट रु.४३,६१७।-, धनबहादरु ित्रीबाट रु.८८,३१०।- र 
ख्जिेन्र शे्रष्ठबाट रु.१,३३,८४०।- भररभराउ गनय आयोगको तमति २०७१।५।८ को 
तनणययानसुार मध्यपख्िमाञ्चल विश्वविद्यालयलाइय लेिी पठाइएको ।  

 (४) महादेि प्रा.वि. पडररया-८ सलायहीका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चचालनमै नरहेको उि विद्यालयलाई 
रकम तनकासा गरी अनखु्चि कायय गने का.म.ु ख्ज.ख्न.अ. महेन्र महिोबाट रु.३४,७३८।-, 

ख्ज.ख्न.अ. नकुदेि सापकोटाबाट रु.५०,७१५।- र राजकुमार वि.क.बाट रु.८,१०३।- 
भररभराउ गनय आयोगको तमति २०७१।५।८ को  तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी 
पठाइएको ।  

 (५) सलायही ख्जल्ला अन्िरगि सामदुावयक प्रा.वि श्रीपरु-६ का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष समेिले विद्यालयमा अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सञ्चालनमै 
नरहेको उि विद्यालयलाई का.म ु ख्ज.ख्न.अ. महेन्र महिोले रु.७९,१३८।-, ख्ज.ख्न.अ. 
नकुदेि सापकोटाले रु.३२,८९२।- र ख्ज.ख्न.अ.राजकुमार वि.क.ले रु.७६,४११।- 
तनकासा गरी अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजहरूबाट उल्लेख्िि रकम भररभराउ गनय 
आयोगको तमति २०७१।५।८ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको ।  

 (६) धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि जानकी गरुुकुल प्रा.वि जनकपरु न.पा-४ का विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अख्स्ित्िमा नै 
नरहेको उि विद्यालयलाई ख्ज.ख्न.कायायलय धनषुाका ित्कालीन लेिापाल प्रल्हाद भजेूलले 
अनखु्चि ििरले रु.२६,०००।- तनकासा ददई अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा तनजबाट उि 
रकम भररभराउ गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष 
लेिी पठाइएको ।  

(७) जनिा राविय प्राथतमक विद्यालय टररया लक्कड-७ धनषुाका प्रधानाध्यापक समेिले सरकारी 
अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा जनिा रा.वि.प्रा.वि.टररया 
लक्कडको नाममा राविय िाख्णज्य बैंक नािा कायायलय, जनकपरुको िािा नं. 
१२२०००४०१९०१ मा मौज्दाि रहेको रु.२,०६,८८६।१५ रकम राजस्ि िािामा 
दाख्िला गनय आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
धनषुालाई लेिी पठाइएको। 

(८) इनिाय प्राथतमक विद्यालय बाराका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले विद्यालयमा 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा कक्षा सञ्चालन अनमुति नै नभएका 
कक्षाका विद्याथीहरूको संतया समेि एवकन नगरी Flash Report तबना नै एकै नीषयकमा दोहोरो 
हनुे गरी रकम तनकासा पठाउने ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी जयप्रसाद दासले आफ्नो काययकालमा 
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तनकासा ददएको रु.८०,३५१।- तनजबाट भररभराउ गनय आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययानसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

 (९) तन.मा.वि. नीिलपरु रौिहटका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिको तमलेमिोमा 
र्जी लाइसेन्स भएकालाई ख्नक्षक तनयखु्ि गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलय रौिहटिाट नक्कली अध्यापन अनमुतिपत्र पेन गरी तनयिु भएका ख्नक्षक 
विद्यानन्द राय, ममिाकुमारी र जगदीन साहलाई कारबाही गरी जानकारी ददन तमति 
२०६६।११।१२ मा तनम्न माध्यतमक विद्यालय नीिलपरुलाई लेख्िएकोमा विद्यालयले कुनै 
कारबाही नगरी तनज ख्नक्षकहरूले स्िेच्छाले तमति २०६७।१२।१ देख्ि लागू हनुे गरी 
ददएको राजीनामा स्िीकृि गरेको देख्िंदा तनजहरूलाई तमति २०६६।१२।१ देख्ि तमति 
२०६७ र्ागनु मसान्िसम्म भिुानी गरेको िलब भत्ता रु.३,७६,५५०।- िलब भत्ता 
ििुाउने विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष कन्हैयाप्रसाद यादि र प्र.अ गगनदेिप्रसाद 
यादिबाट भररभराउ गनय आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय रौिहटलाई लेिी पठाइएको । 

(१०) सलायही ख्जल्लाख्स्थि श्री राविय प्राथतमक विद्यालय, िाराउद्योरण-४ मा नौचालय भिन 
तनमायणका लातग प्राप्त रकम मासी िाएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा रु.३५,०००।-  
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष ददतलप तसहको नाममा लेिापरीक्षणबाट पेश्की िेरुज ु
िााँकी देख्िएकोले उि रकम तनजिाट भररभराउ गरी जानकारी ददन आयोगको तमति 
२०७१।७।९ को तनणयय अनसुार श्री राविय प्राथतमक विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिलाई 
लेिी पठाइएको । 

(११) सलायही ख्जल्ला बरहथिा गा.वि.स.मा रहेको सा.प्रा.वि. सोिीिोलामा सरकारी रकम दरुुपयोग 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीका ित्कालीन 
इख्न्जतनयर वकननुदेि नाह र सि इख्न्जतनयर राजेनकुमार देिले ऐलानी जग्गामा रहेको  
विद्यालयलाई आ.ि.२०६६।६७ मा पनुस्थापनाका लातग तसर्ाररस गरी सो िापि 
रु.५०,०००।- तनकासा ददन संलग्न रही अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दर्ा ३(ि) र (छ) प्रतिकुल गरी अनखु्चि कायय गरेको देख्िंदा हानी नोक्सानी 
पयुायएको रु.५०,०००।- तनजहरूबाट भररभराउ गनय आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणयय अनसुार अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाइएको । 

  ४. संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्िगयि  

 (१) काठमाडौं महानगरपातलकाले आतथयक तनयमािली विपरीि तसटी माकेट प्रा.तल.को सम्झौिा 
निीकरण गरेको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा गैरकाननुी िररकाबाट निीकरण 
गररएको तमति २०६७।११।१ को सरेुन्रप्रसाद दहालसाँगको बहाल सम्झौिा अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. बमोख्जम रद्द गरी स्थानीय 
तनकाय आतथयक प्रनासन तनयमािली, २०६४ को पररच्छेद ६ को तनयम १६७ अनसुारको 
प्रवक्रया परु् याई नयााँ सझौिा गने िथा सरेुन्रप्रसाद दाहालले बझुाउन बााँकी बहाल रकम र 
सोको व्याज सवहिको सबै रकम िीन मवहनातभत्र असलु उपर गरी जानकारी गराउन 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार काठमाडौं महानगरपातलकालाई लेिी 
पठाइएको । 

 (२) नेपालगन्ज नगरपातलकातभत्र पने रानी िलाउ िररपरर नाली तनमायण, कलभटय तनमायण र वितभन्न 
स्थानमा ह्यमु पाइप जडान गनयको लातग नेपालगन्ज नगरपातलकाबाट उपभोिा सतमति मार्य ि 
तनमायण कायय गराइएकोमा ४ िषयभन्दा बढी समय भै सक्दा पतन कायय सम्पन्न नभएको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपालगन्ज नगरपातलका ११ ख्स्थि नाली कल्भटय िथा ररटेतनङ 
िाल तनमायणका लातग नेपालगन्ज नगरपातलकाका काययकारी प्रमिु र उपभोिा सतमतिका 
अध्यक्ष अमान उल्लाह िााँ बीच तमति २०६६।३।६ मा कायय प्रारम्भ गरी तमति 
२०६६।३।२० तभत्र कायय सम्पन्न गनयका लातग सम्झौिा भई पेश्की समेि ददइएकोमा  
िोवकएको म्यादतभत्र तनमायण कायय सम्पन्न नगरी पेश्की र्छयौट समेि नगरेको हुाँदा जम्मा  
रु.५,३३,७३५।७९ उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष अमानउल्लाह िााँ र सख्चि अहमद 
तसवद्धकीबाट स्थानीय तनकाय आतथयक प्रनासनसम्बन्धी तनयमािली, २०६४ को तनयम १९० 
बमोख्जम असलु उपर गनय आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार नेपालगन्ज 
नगरपातलकालाई लेिी पठाइएको । 

 (३) बददयया ख्जल्लाका ित्कालीन राजापरु गा.वि.स.ख्स्थि अमर नवहद दनरथ चन्द उच्च 
माध्यतमक विद्यालयमा अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला विकास 
सतमति बददययाका अतसस्टेन्ट सि इख्न्जतनयर लोकबहादरु नाहीले तनमायणाधीन अमर सवहद 
बहमुिुी क्याम्पस भिनको लागि ख्स्टमेट, नक्साङ्कन, तनरीक्षण िथा सपुरीिेक्षणको काययमा 
कायायलयको स्िीकृति तबना गई दैतनक भ्रमण भत्ता तनयमािली विपरीि रु.१,४०,०००।– 
बखु्झतलई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ (छ) बमोख्जम 
अनखु्चि कायय गरेको देख्िएकाले तनजबाट उि रकम भररभराउ गनय आयोगको तमति 
२०७१।९।२८ को तनणययानसुार ख्जल्ला विकास सतमति बददययालाई लेिी पठाएको ।  

(४) तसराहा ख्जल्ला तसलोिाय पछिारी गा.वि.स.का सख्चि रामदेब यादिले आ.ि. २०६८।६९ को 
पोिरी ठेक्का िापिको रकम समेि वहनातमना गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
गाउ विकास सतमतिको स्िातमत्िमा रहेका माछापोिरीबाट २०४६।४७ देख्ि २०७०।७१ 
सम्म रु.१४,७१,०५०।- असलु हनुपुनेमा हालसम्म रु.६,९६,६५०।- मात्र असलु भई 
रु.७,७४,४००।- असलु हनुपुने देख्िंदा उि रकम अविलम्ि असलु उपर गनय गराउन 
ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय तसराहालाई र आ.ि.२०५५।५६ देख्ि २०६५।६६ 
सम्म पतन िेरुज ुकायम रहेको रु.३,७४,१७५।- प्रचतलि काननु िमोख्जम असलु उपर गरी 
आयोगलाई जानकारी ददन संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आयोगको 
तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार लेिी पठाएको । 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

६.५.४ दषु्पररणाम सच्याउने  

 साियजतनक पद धारण गरेको व्यख्िले गरेको अनखु्चि काययबाट उत्पन्न दषु्पररणाम प्रचतलि 
काननु बमोख्जम सच्याउनका लातग आयोगले सम्बख्न्धि अतधकारी िा तनकायलाई लेिी 
पठाउन सक्ने व्यिस्था अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. 
मा भए अनरुूप आतथयक िषय २०७१।७२ मा आयोगबाट तनम्न बमोख्जम गने गरी 
अख्तियारिालाहरूलाई लेिी पठाइएको छ । 

१. उद्योग मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) ितनज भण्डारको िोजिलास िा उत्िननको अनमुतिका लातग सूचना प्रकाख्नि नगरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा िानी िथा भगूभय विभागबाट राविय योजना आयोग मार्य ि िावषयक 
काययक्रम स्िीकृि गराएर मात्र स्िीकृि िावषयक काययक्रम अनसुार प्रस्िाि आिान गनुयपनेमा 
िास ितनज पदाथयको ितनज काययको लातग ितनज सम्झौिा गनय िानी िथा भगूभय विभागबाट 
तमति २०७१।२।७ र २०७१।३।१३ मा प्रकाख्नि सूचना अनसुार प्रस्िािहरू परेको 
देख्ियो । यसरी प्राप्त हनु आएका प्रस्िािहरूका सम्बन्धमा िास ितनज पदाथयको प्रिद्धयन 
गनयका लातग िानी िथा भगूभय विभागबाट स्िीकृि िावषयक काययक्रम तबना नै सूचना प्रकाख्नि 
गरेको देख्िएको, प्रस्िािहरू पेन भएपतछ मात्र तमति २०७१।७।३० मा मूल्यांकनको 
आधार स्िीकृि गने समेिका कायय भएको देख्िाँदा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. बमोख्जम दषु्पररणाम सच्याउन आयोगको तमति 
२०७१।१०।२७ को तनणययानसुार िानी िथा भगूभय विभागलाई लेिी पठाइएको । 

२. िाख्णज्य िथा आपूतिय मन्त्रालय अन्िगयि  
(१) नेननल टे्रतडङ तलतमटेड पोिरा नािाको जग्गा भाडामा लगाउन ेकाययमा अतनयतमििा भएको 

भने्न सम्बन्धमा तमति २०७०।९।८ मा प्रकाख्नि सूचनामा १२ िटा सटर तनमायण िथा 
भाडामा लगाउन ेमात्र उल्लेख्िि भएकोमा तमति २०७०।१०।७ मा गररएको सम्झौिाको 
बुाँदा नं. ३ मा दद्विीय पक्षले उि १२ िटा सटर कायायलयले िोकेको नक्सा र मापदण्ड 
अनसुार पूरा गरेको प्रावितधकबाट प्रमाख्णि भइसकेपतछ यािायाि कायायलय िर्य का तनमायण 
हनु बााँकी १९ िटा सटरहरू पतन दोस्रो पक्षलाई सोही भाडादर र नियको पररतधमा रहने गरी 
तनमायण गनय अनमुति ददइन ेभने्न उल्लेि भएको देख्िन आई साियजतनक िररद ऐनद्वारा तनददयष्ट 
व्यिस्था बमोख्जम बढाबढ िा िटािट गनुयपने व्यिस्थाको प्रतिकूल साियजतनक  रूपमा 
आिान गररएको भन्दा थप १९ िटा सटर तनमायण िथा भाडामा ददन ेकायय गरी बाध्यात्मक  
रूपमा पालना गनुयपने काननुी काययवितधको उल्लंिन भएको देख्िंदा उि थप १९ िटा सटर 
तनमायण िथा भाडामा लगाउन ेतनणयय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को 
दर्ा १२ि. बमोख्जम दसु्पररणाम सच्याउन आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार 
नेननल टे्रतडङ तलतमटेडलाई लेिी पठाइएको । 

३. भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) काठमाडौं ख्जल्ला सरस्ििी गा.वि.स. ६(क), वक. नं. ४८६ के्ष.र्. ०-६-२-० र वक.नं. 
४८७ के्ष.र्.३-१३-२-० को रैिान नम्बरी पररणि हुाँदै नभएको गठुी जग्गा वकिे पररणि 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गरी गठुीलाई हातन नोक्सानी परु् याएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा काठमाडौं ख्जल्ला 
सरस्ििी गा.वि.स. ६(क) वक. नं. ४८६ के्ष.र्. ०-६-२-० र वक.नं. ४८७ के्ष.र्. ३-१३-
२-० को जग्गा सातबक बमोख्जम गठुी अधीनस्थ नै कायम गनय अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. बमोख्जम दषु्पररणाम सच्याउन आयोगको 
तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार मालपोि कायायलय तडल्लीबजार काठमाडौं िथा गठुी 
संस्थान प्रधान कायायलय तत्रपरेुश्वरलाई लेिी पठाइएको । 

(२) कवपलिस्ि ु ख्जल्ला मोिीपरु ४ि वक.नं.५४८ को क्षेत्रर्ल ज.वि.६२–४–१६ नापीको 
समयमा कायम भएको वर्ल्डबकुको जोिाहाको नाम थर महलमा िाणगंगा िोला 
जग्गाधनीको नाम थर महलमा नदी भएको जग्गाबाट वितभन्न तमतिमा वकत्ताकाट गरी लखु्म्िनी 
कंवक्रट उद्योग, िाणगंगा क्रसर उद्योग लगायि अन्य व्यख्ि विनेषको नाममा दिाय गरी 
सरकारी साियजतनक जग्गामा व्यख्ि विनषेले नाजायज र्ाइदा तलई हातन नोक्सानी परु् याएको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तमति २०२६।१०।२७ मा नाप नक्सा हुाँदा गा.वि.स. 
मोिीपरु ४ि वक.नं.५४८ जोिाहाको नाममा िाणगंगा िोला, जग्गाधनीको नाममा नदी, 
क्षेत्रर्ल तबिा ६२-१४-१६ जतनईय नापनक्सा भएको सरकारी/साियजतनक जग्गामध्येबाट 
तमति २०३८।५।२२ मा मालपोि कायायलय, कवपलिस्िकुो तनणययले क्षेत्रर्ल ज.वि.२०-८-
० वकत्ताकाट गरी तनलकुमारी उपाध्याय समेिको नाममा वक.नं.७४२ दिाय भई उि 
वकत्तालाई पतन वितभन्न तमतिका तलििहरूबाट वकत्ताकाट गदै वितभन्न उद्योग र व्यख्ि 
समेिको नाममा दिाय भएको देख्ियो । ७ नं. र्ााँटिारी अध्ययन गरी हेदाय तनलकुमारी 
उपाध्यायको नाममा गा.वि.स. मोिीपरु िडा नं.४ि  मा मालपोि िा भतूमकर रु.३२३।७० 
लाग्ने क्षेत्रर्ल ज.वि. १६-८-१४ मात्र उल्लेि गररएकोमा नापीको वर्ल्डबकु अनसुार उि 
४ि मा तनलकुमारी उपाध्यायको नाममा ज.वि.१२-१२-७, गोविन्द प्रसाद उपाध्यायको 
नाममा ज.वि.३-१५-१४ र धमयराज उपाध्यायको नाममा ज.वि. ५-५-१२ गरी जम्मा 
क्षेत्रर्ल ज.वि.२१-१-३ वर्ल्डबकुमा दिाय भइसकेको देख्िएकाले सातबकको ७ 
नं.र्ााँटिारीमा उल्लेि भएभन्दा बढी िोलाको नामको सरकारी जग्गालाई व्यख्िको नाममा 
दिाय गराएको देख्ियो ।  

यसरी सरकारी जग्गालाई व्यख्िको नाममा कायम गराइएको वक.नं.७४२ के्ष.र्. ज.वि.२०-
८-० बाट वकत्ताकाट हुाँदै कायम भएका सम्पूणय जग्गा मालपोि ऐन, २०३४ को दर्ा (२) 
अन्िगयि सरकारी जग्गाको पररभाषातभत्र पने जग्गा देख्िएकाले उि जग्गा मालपोि ऐन, 
२०३४ को दर्ा २४(१) बमोख्जम स्ििः दिाय बदर हनुे र यसरी दिाय भएको जग्गाको 
मालपोि ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) बमोख्जम व्यख्ि िा संस्थाको नाममा रहेको दिायको 
लगि कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गने व्यिस्था रहे भएको हुाँदा वक.नं.७४२ 
बाट वकत्ताकाट हुाँदै कायम भएका वकत्ताहरू प्रचतलि काननु बमोख्जमको प्रवक्रया पूरा गरी 
नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी जानकारी पठाउन अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. बमोख्जम आयोगको तमति २०७१।६।१० को 
तनणययानसुार भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको । 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(३) धनकुटा ख्जल्ला िांििुा गा.तब.स.९ मा अिख्स्थि वक.नं. २४८ क्षेत्रर्ल ११-७-२-० को 
साियजतनक जग्गा कृष्णराज तलम्बकुो नाममा दिाय गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
उि वक.नं. २४८ क्षते्रर्ल ११-७-२-० को जग्गाको नापी कायायलय धनकुटामा भएको 
वर्ल्ड बकुको वकसानको नाम, थर र ििन िथा जग्गािालाको नाम, थर ििनको महलमा पिी 
लेख्िएको र मालपोि कायायलय धनकुटाको मोठ शे्रस्िाको जग्गा धनीको नाम, थरमा श्री ५ 
को सरकार र वििरणको महलमा पिी िोल्सी जतनएको देख्िएकोले सो जग्गा नेपाल 
सरकारको नाममा दिाय शे्रस्िा कायम रहेको प्रमाख्णि हनु आएकोले अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. अनसुार भए गरेको दषु्पररणाम सच्याई 
नेपाल सरकारको नाममा कायम गनय आयोगको तमति २०७१।९।१३ को तनणययानसुार 
भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

(४) धनषुा ख्जल्ला उमाप्रमेपरु गा.वि.स. ५(ग) वक.नं.११७ को ०-१९-११-० जग्गा गाउाँ ब्लक 
भै साियजतनक रही आएकोमा वितभन्न व्यख्िको नाउाँमा तबक्री वििरण भइरहेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपाल सरकारको नाममा मालपोि कायायलय, धनषुामा दिाय शे्रस्िा 
कायम रहेको सो जग्गाको वितभन्न व्यख्िका नाममा पाररि भएका सम्पूणय तलििहरू मालपोि 
ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) बमोख्जम बदर गरी नपेाल सरकारको नाममा कायम गरी 
आयोगलाई जानकारी गराउन अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा 
१२ि. बमोख्जम आयोगको तमति २०७२।२।२५ को तनणययानसुार भतूमसधुार िथा व्यिस्था 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

४. भौतिक पूिायधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्िगयि   
(१)  यािायाि व्यिस्था विभाग, सिारी चालक अनमुतिपत्र कायायलय (स.चा.अ.पत्र) िागमिीका 

कमयचारीहरू र विचौतलयाको तमलोमिोमा सेवटङ तमलाई अतनयतमि प्रवक्रयाबाट स.चा.अ.पत्र 
वििरण भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सिारी िथा यािायाि व्यिस्था ऐन विपरीि 
स.चा.अ.पत्र जारी गने क्रममा िोवकएको प्रयोगात्मक परीक्षामा पास नै नभई कम्प्यटुर 
अतभलेिको अख्न्िम नतिजामा रे्ललाई सच्याई पास बनाएका डोलबहादरु िामाङ समेिका 
१८५ जना, वितभन्न कमयचारीहरूले रे्ल भएका व्यख्िहरूलाई अतनयतमि िररकाबाट आफ्नै 
नम्बरमा िगय थप गरी प्रतितलवप ददएको िथा सातबक अकायको नम्बरको वििरण संनोधन गरी 
प्रतितलवप ददएको सम्बन्धमा कुमार भण्डारी स.चा.अ.पत्र नं. ००६-७२५९२६ को वि िगय, 
नाख्न्िलक्ष्मी नाक्य स.चा.अ.पत्र नं. ०६-१४००६८ को वि िगय, कानीराम भण्डारी 
स.चा.अ.पत्र नं. ०६-०१८१५५, ओमप्रकान प्रसाद स.चा.अ.पत्र नं.००६-७१४०९० को ए 
िगय, रामनरण देिकोटा स.चा.अ.पत्र नं. ०५-५२१२६, रामनरण श्रीमलको स.चा.अ.पत्र 
नं.०६-४८०२०२ वि िगय, टीकाराम वि.क. स.चा.अ.पत्र नं.०६-४८०२०३ वि िगय, 
ख्जिबहादरु मगरको स.चा.अ.पत्र नं. ०६-४८१९७८ ए िगय गरी जम्मा ९ जना, राम 
मल्लको स.चा.अ.पत्र नं. ०६-२५९७८९ को वि िगय, रविन काकी स.चा.अ.पत्र नं. ०६-
२५५४३१ र कृष्णप्रसाद नमाय स.चा.अ.पत्र नं. ००६-७२५७६१ गरी वितभन्न व्यख्िको 
नाममा जारी भएको जम्मा १९७ जना व्यख्िहरूको स.चा.अ.पत्र रद्द गनय अख्तियार दरुुपयोग 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. बमोख्जम आयोगको तमति 
२०७१।४।१५ को तनणययानसुार यािायाि व्यिस्था विभागलाई लेिी पठाइएको । 

५. संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्िगयि  

  (१) आतथयक तनयमािली विपरीि टेण्डर आिान नगरी तसटी माकेट प्रा.तल.को सम्झौिा निीकरण 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा गैरकाननुी िररकाबाट निीकरण गररएको तमति 
२०६७।११।१ को सरेुन्रप्रसाद दहालसाँगको बहाल सम्झौिा अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. बमोख्जम सच्याई स्थानीय तनकाय आतथयक 
प्रनासन तनयमािली, २०६४ को पररच्छेद ६ को तनयम १६७ अनसुारको प्रवक्रया परु् याई 
नयााँ सझौिा गने िथा सरेुन्रप्रसाद दाहालले बझुाउन बााँकी बहाल रकम र सोको ब्याज 
सवहिको सबै रकम िीन मवहनातभत्र असलु उपर गरी जानकारी गराउन आयोगको तमति 
२०७१।४।२७ को तनणययानसुार काठमाडौं महानगरपातलकालाई लेिी पठाइएको ।  

६. ख्नक्षा मन्त्रालय अन्िगयि  
(१) बााँके ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयले दरबन्दी तमलानका नाममा व्यापक अतनयतमििा गरेको भने्न 

समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तमति २०६८।८।२ को दरबन्दी तमलान काययदलको 
तसर्ाररस बमोख्जम विना प्रवक्रया सोझै ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट वप.तस.एर्. भतनएका र 
पतछ विस्थावपि भन्दै ऐन, तनयम विपरीि राहिमा पदस्थापना िथा तनयखु्ि गरेको देख्िएकोले 
िी ख्नक्षकहरूको तनयखु्ि बदर गरी दषु्पररणाम सच्याउन अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. बमोख्जम आयोगको तमति २०७१।९।२८ को 
तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय बााँकेमा लेिी पठाइएको । 

(२) जनिा मा.वि.रजिोर, महोत्तरीका पूिय प्र.अ.भरि साह कमलले आरू् प्रधानाध्यापक भएको 
समयमा आफ्ना छोरा उदयकुमार साहलाई प्रतिस्पधाय नगराई विद्यालयको लेिापाल पदमा 
तनयखु्ि गरेको भने्न सम्बन्धमा तनजले उदयकुमार साहलाई विद्यालयको लेिापाल पदमा 
ददएको तनयखु्ि ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ को तनयम १४४ि विपरीि भएको पाइयो । 
ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ मा भएको व्यिस्था विपरीि लेिापाल पदमा तनयखु्ि ददने तनजको 
उि कायय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को िण्ड (ि) 
र (छ) बमोख्जमको अनखु्चि कायय भएकोले तनजलाई विभागीय कारबाहीको लातग लेिी 
पठाउनपुनेमा तनज हाल अिकान भइसकेको साथै तनजले उदयकुमार साहले िाएको िलब 
भत्ता रु.३,४६,९६०।८० बेरुज ुिािा नं. क.१.१-००१ मा दाख्िला गरेको देख्िएको हुाँदा 
थप कारबाही गनुयपने देख्िएन । िर उदयकुमार साह लेिापाल पदमा अनखु्चि तनणययबाट 
तनयखु्ि भएको देख्िएको हुाँदा दषु्पररणाम सच्याउन अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
ऐन, २०४८ दर्ा १२ि. बमोख्जम आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय महोत्तरीलाई लेिी पठाइएको । 
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६.५.५ आिश्यक कारबाहीको लातग सम्बख्न्धि तनकायमा प्रषेण  

 अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२क. मा साियजतनक पद 
धारण गरेको व्यख्िले अनखु्चि कायय गरी नेपाल सरकार िा साियजतनक संस्थालाई हातन, 

नोक्सानी परु् याएकोमा त्यस्िो हातन, नोक्सानी सम्बख्न्धि व्यख्िबाट भररभराउ गनय िा 
आयोगले उपयिु ठानकेो अन्य कारबाही गनयका लातग सम्बख्न्धि तनकाय िा अतधकारीलाई 
लेिी पठाउन सक्ने व्यिस्था भए अनरुूप आतथयक िषय २०७१।७२ मा आयोगबाट तनम्न 
बमोख्जम गने गरी अख्तियारिालाहरूलाई लेिी पठाइएको छ । 

१. अथय मन्त्रालय अन्िगयि 
(१)  मध्यपख्िमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदातधकारी समेिले विश्वविद्यालयको कोष हातन नोक्सानी 

पारेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विश्वविद्यालयको पदातधकारी ख्नक्षक िथा 
कमयचारीहरूले प्रचतलि काननु बमोख्जम तिनुयपने करकट्टी गरी राजश्व दाख्िला गरे नगरेको 
सम्बन्धमा अनसुन्धान गरी कारबाही गनय राजश्व अनसुन्धान विभाग, लतलिपरुलाई र 
विश्वविद्यालयको आन्िररक लेिा परीक्षण गने चाटयड एकाउण्टेण्ट जनककुमार बरालले आ.ि. 
२०६८।६९ र २०६९।७० को आन्िररक लेिा परीक्षण गदाय मददरा िररद गरेका 
तबलहरू राख्िएको,  िरायसी सामानहरू िररद गररएका तबलहरू रािी बदतनयिपूियक हातन 
नोक्सानी गरेको देतदा-देतदै लेिा परीक्षण कायय सम्पन्न गरी नेपाल चाटयड एकाउन्टेण्टस ्ऐन, 

२०५३ र सो ऐन अन्िगयि बनेको तनयम एिं व्यिसावयक आचार संवहिाको उल्लंिन समेि 
गरेको पवुष्ट भएकोले तनजलाई हदैसम्मको कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।८ को 
तनणययानसुार अख्तियारिाला नेपाल चाटयड एकाउन्टेण्टस संस्थामा लेिी पठाइएको ।  

(२) कृवष विकास बैंकका प्रमिु काययकारी अतधकृि िेजबहादरु बढुाथोकीले बैंक र राज्यलाई हातन 
परु् याई पूिायन्चल मेतडकल कलेज वि. एण्ड सी. मेतडकल कलेज वटख्चङ हख्स्पटल एण्ड ररसचय 
सेन्टर प्रा.तल.लाई रु.बीस करोड कजाय स्िीकृि गने तनणयय गराएको भने्न विषयमा एउटै 
प्रस्िािमा पटक पटक छलर्ल गरी तमति २०७१।१।२२ को सन्चालक सतमतिको 
तनणययबाट प्रमिु काययकारी अतधकृिलाई पररयोजनाको प्रगति, सम्भािना एिम ्अन्य सहभागी 
बैंकहरूको (जनिा बैंक तल., नेपाल बंगलादेन बैंक तल., तभबोर बैंक तल.) अिस्था समेिलाई 
अध्ययन र विश्लषेण गरी आिश्यक तनणयय गनय अतधकार प्रत्यायोजन भएकोमा  सो भन्दा कम 
रकमको लगानीमा सन्चालक सतमतिबाटै ऋण प्रिाहको स्िीकृति प्रदान गररएको देख्िाँदा िास 
प्रयोजनको लातग कुनै एक कम्पनीलाई आफ्नो अतधकार सीमातभत्रको ऋण प्रिाह गने 
अतधकार प्रत्यायोजन नगनय,   
प्रमिु काययकारी अतधकृि िेजबहादरु बढुाथोकीले आफ्ना कमयचारी िेजराज ढकाललाई िराब 
कजायहरू अपलेिन गनय गराउन सहयोग गरेको भने्न विषयमा सत्य िथ्य यवकन गरी यथोख्चि 
कारबाही गनय र,  

बैंकको उपनािा कायायलय सल्यानबाट तनयम विपरीि ग्यारेन्टी जारी गरे गराएको तनदेनन र 
तनणययको पालना गरे नगरेको भने्न विषयमा कृवष विकास बैंक तल. उपनािा कायायलय 
सल्यानको छानतबन तनरीक्षण प्रतििेदन तमति २०७०।४।३१ मा आन्िररक लेिा परीक्षण 
िथा तनरीक्षण विभाग र जननख्ि व्यिस्थापन विभाग, कृवष विकास बैंक तल.मा पेन भएको र 
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मातथ उल्लेि गररएको उि छानतबन अितधसम्म जमानि रु.४,३४,३०,०००।- जारी 
गरेको मध्ये तडर्ल्ट दाबीको  रूपमा रु.२,४४,१८,६००।- प्रस्ििु भइसकेको र सो मध्ये 
बैंकबाट रु.८३,२२,६००।- भिुानी भएकोमा रु.२४,००,०००।- मात्र सम्बख्न्धि पक्षबाट 
असलु भई असलु हनु बााँकी रु.५९,२२,६००।- देख्िन्छ । यस सम्बन्धमा प्राप्त कागजाि 
एि प्रमिु काययकारी अतधकृिको बयान समेिको आधारमा यस उपर छानतबन भैरहेको भने्न 
हुाँदा सो विषयमा यथानीघ्र छानतबन गरी आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति 
२०७१।६।५ को तनणययानसुार सन्चालक सतमति, कृवष विकास बैंकलाई लेिी पठाइएको । 

(३) राविय िाख्णज्य बैंक समेिको नेयर लगानी रहेको NLG Insurance Co. मा वितभन्न प्रकारका 
अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा एनएलजी इन्स्योरेन्स क. तल. लगायि 
सबै बीमा कम्पनीहरूबाट बीमा दाबी भिुानी गने सन्दभयमा नख्जकको रकम (Round Figure) 

गणना गररएको उल्लेि गरी तनधायररि िास्िविक क्षति रकमबाट समेि िटाई दाबी भिुानी 
गने गरेको पाइएकोले तनधायररि पूरै रकम भिुानी हनुे व्यिस्था गनय गराउन,  बीमालेि िथा 
सरुक्षणपत्र (Cover Note) मा अतनिायय  रूपमा वटकट टााँस गने व्यिस्था गनय गराउन र 
बीमालेिमा उल्लेि भएका व्यिस्थाहरूको अधीनमा रही दाबी भिुानी गनय सबै बीमा 
कम्पनीहरूलाई लेिी पठाउन आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार बीमा 
सतमतिलाई लेिी पठाइएको ।  

(४) कृवष विकास बैंक, रजहर निलपरासीको लेिापाल पदमा काययरि मतनषनीतध तििारीको 
नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले माध्यतमक ख्नक्षा पररषद्, 

उत्तर प्रदेन, भारिबाट बषय २००१ मा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीणय गरेको भनी पेन गरेको 
प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लातग पठाउाँदा प्राप्त भएको पत्रबाट तनजको जन्म तमति 
२।११।१९८६ नभई ११।१२।१९८४ उल्लेि भई आएको र अन्य सबै वििरण तमल्न 
आएको देख्िंदा प्रमाणीकरण भई आए अनसुार तनजको जन्म तमति ११।१२।१९८४  
अनसुार उमेर गणना गरी कृवष विकास बैंक तलतमटेड, कमयचारी सेिा तनयमािली, २०६२ को 
पररच्छेद ४ को तनयम (१) बमोख्जम अतनिायय अिकान ददन े प्रयोजनको लातग अतभलेिमा 
जनाई जानकारी ददन आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार कृवष विकास बैंक, 

केन्रीय कायायलयमा लेिी पठाइएको ।   

(५) बददयया ख्जल्लाको ित्कालीन राजापरु गा.वि.स.ख्स्थि अमर नवहद बहमुिुी क्याम्पसको भिन 
तनमायणको क्रममा तिनुयपने कर नतिरी र्रक र्रक तबल प्रयोग गरी कारोबार गरेको 
देख्िएकाले गाजी टे्रडसय राजापरु बददययाबाट तबल रकम रु.१,११,९१९।३९ मा तिनुयपने 
मूल्य अतभिृवद्ध कर रु.१४,५४९।५२ र सोमा लाग्न े अतग्रम आयकर रकम 
रु.१,६७८।३२ गरी जम्मा रु.१६,२२७।८४ राजस्ि बझुाएको नदेख्िंदा सो सम्बन्धमा 
आिश्यक कारबाहीका लातग आयोगको तमति २०७१।९।२८ को तनणययानसुार आन्िररक 
राजश्व कायायलय बददययामा लेिी पठाइएको । 

(६) विराटनगर भन्सार कायायलयका कमयचारीले भन्सार एजेन्ट िथा व्यापारीहरूसाँग तमलेमिो गरी  
मूल्य र्रक पारी जााँचपास गरेको भने्न सम्बन्धमा भन्सार एजेन्ट वकनोरबहादरु नाहीलाई 
आिश्यक कारबाहीको लातग भन्सार विभागलाई र अनसुन्धानको तसलतसलामा दाख्िला भएका 
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ट्रकहरू, मालसामानहरू एिं दाख्िला भएको धरौटीको हकमा प्रचतलि भन्सार ऐन तनयम 
अनसुार गनय राजश्व अनसुन्धान पूिायञ्चल क्षेत्रीय कायायलय इटहरीलाई आयोगको तमति 
२०७१।११।११ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको।   

२. उद्योग मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) उदयपरु तसमेन्ट उद्योगको स्िातमत्िमा रहेको जग्गा स्थानीय व्यख्िहरूलाई भोगचलन गनय 
ददएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उद्योगको स्िातमत्िका जतमनमा रहेका स्थायी, संरचना 
िरटहरा हटाएको देख्िन आएको भए पतन उद्योगको स्िातमत्ि िथा भोगातधकारमा रहेको 
उदयपरु ख्जल्ला ख्चलाउन ेगाविस िडा नं. ५, ६ र ८ अन्िगयिका केही स्थानमा स्थानीयबाट 
अतिक्रमण गरी िेिीपािी गरेको देख्िन आएकाले उि कायय िरुुन्ि हटाउन िथा उद्योगको 
स्िातमत्ि िथा भोगातधकारमा रहेका जग्गा, जतमनको अतिक्रमण हनु नददई, पूणय  रूपमा 
संरक्षण गनय उद्योग मन्त्रालय र ख्जल्ला प्रनासन कायायलय, उदयपरुलाई आयोगको तमति 
२०७१।६।५ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको ।  

३. ऊजाय मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) नेपाल विद्यिु प्रातधकरण महोत्तरी नािाले सोही ख्जल्लाको भरिपरु र लख्क्ष्मतनयामा 11000 
भोल्टको प्रसारण लाइन हाल्नपुनेमा सो नभई ५0 के. तभ.का दईुिटा ट्रान्सर्मयरहरू स्थानीय 
व्यख्िको िरमा रािेको भनी िलु्न आएकोले व्यख्िको िरमा राख्िएका िी ५० के.तभ.ए. 
का ट्रान्सर्मयर कायायलयमा वर्िाय गरी प्रयोगमा ल्याउन र केन्रीय कायायलय एिं क्षेत्रीय 
कायायलयहरूले मािहि कायायलयबाट सम्पाददि काययको तनरन्िर तनरीक्षण अनगुमन गरी त्रवुट, 

कमजोरी हनु नददन सजग रहन आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार नेपाल 
विद्यिु प्रातधकरण केन्रीय कायायलयलाई लेिी पठाइएको । 

(२) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा भोटेकोनी-५ जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यिु ऐन, 
२०४९ को दर्ा ५(१) बमोख्जम विद्यिु उत्पादनको सिेक्षणको लातग ददइन ेअितध बढीमा 
५ िषयसम्मको हनुे भनी स्पष्ट व्यिस्था गरेकोमा सो को उल्लंिन हनुे गरी सरुुका प्रिद्धयक 
समेि संस्थापक भएको कातलका इनजी प्रा.तल.का नाममा २०७१।७।२ सम्म बहाल रहने 
गरी तमति २०६९।७।३ मा दोश्रो पटक विद्यिु उत्पादन सिेक्षणको अनमुतिपत्र जारी 
गरेको कायय विद्यिु ऐन, २०४९ को दर्ा ५(१) को प्रतिकूल भएको हुाँदा कातलका इनजी 
प्रा.तल.ले प्राप्त गरेको भोटेकोनी-५ जलविद्यिु आयोजना (६० मे.िा.) को अनमुतिपत्र संतया 
वि. वि. वि. ०६९।७० वि.उ.स. ६४१ को अनमुतिपत्रलाई तनरन्िरिा ददन तमल्ने   
देख्िएन । उि अनमुतिपत्रको अख्स्ित्ि नै नभएकोले ऊजाय मन्त्रालयबाट तमति 
२०६८।१०।१५ मा जारी भएको विद्यिु आयोजना अनमुतिपत्र सम्बन्धी तनदेख्नका, 
२०६८ िथा यसमा भएको पवहलो िथा दोश्रो संनोधन समेिको आधारमा उि तनदेख्नकाको 
दर्ा ८(२) बमोख्जम अब उि आयोजनाको सिेक्षण अनमुतिपत्र नेपाल सरकारको 
स्िातमत्िमा आएको हुाँदा यस प्रकारको अनमुतिपत्र सोही तनदेख्नकाको दर्ा ८ बमोख्जम 
िलु्ला प्रतिस्पधायबाट दर्ा ५क. द्वारा व्यिख्स्थि प्रािधान पूणयरूपले पालना गने गरी तनजी 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

प्रिद्धयकलाई प्रदान गनेिर्य  आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को 
तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(३) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा बकुुिोला जलविद्यिु ् आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा बकुुिोला 
जलविद्यिु आयोजना (६ मे.िा.) को विद्यिु उत्पादन सिेक्षणको अनमुतिपत्र एपोलो हाइड्रो 
पािर प्रा.तल. का नाममा तमति २०६३।१०।३ मा जारी भई तमति २०६८।५।१ को 
तनणययानसुार तमति २०६८।१०।२ सम्म म्याद थप गरेको देख्िएबाट प्रिद्धयक कम्पनीले ५ 
िषयको सिेक्षण अितध उपभोग गरेको देख्िन्छ । तमति २०६९।६।१५ मा 
२०७०।६।१४ सम्म बहाल रहने गरी दोश्रो पटक विद्यिु उत्पादन सिेक्षणको अनमुतिपत्र 
जारी गरेबाट तनज प्रिद्धयकले ५ िषयभन्दा बढी सिेक्षण अितध प्राप्त गरेको पाइयो ।  

  प्रस्ििु कायय विद्यिु ऐन, २०४९ को दर्ा ५(१) को प्रतिकूल भएको हुाँदा प्रिद्धयक एपोलो 
हाइड्रो पािर प्रा.तल.ले प्राप्त गरेको बकुुिोला जलविद्यिु आयोजना (६मे.िा.) को अनमुतिपत्र 
संतया वि.वि.वि. ०६९।७० वि.उ.स. ६४५ को अनमुतिपत्रलाई तनरन्िरिा ददन नतमल्न े
देख्िएबाट ऊजाय मन्त्रालयबाट तमति २०६८।१०।१५ मा जारी भएको विद्यिु आयोजना 
अनमुतिपत्रसम्बन्धी तनदेख्नका, २०६८ िथा यसमा भएको पवहलो िथा दोश्रो संनोधन 
समेिको आधारमा उि तनदेख्नकाको दर्ा ८(२) बमोख्जम अब उि आयोजनाको सिेक्षण 
अनमुतिपत्र नेपाल सरकारको स्िातमत्िमा आएको हुाँदा यस प्रकारको अनमुतिपत्र सोही 
तनदेख्नकाको दर्ा ८ बमोख्जम िलु्ला प्रतिस्पधायबाट दर्ा ५क. द्वारा व्यिख्स्थि प्रािधान 
पूणयरूपले पालना गने गरी तनजी प्रिद्धयकलाई प्रदान गनेिर्य  आिश्यक कारबाही गनय 
आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

(४) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा िल्लो इन्राििी जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपाल 
विद्यिु प्रातधकरण र प्रिद्धयक कम्पनीबीच तमति २०५९।८।२३ मा भएको विद्यिु िररद 
तबक्री सम्झौिा (PPA) बमोख्जम व्यापाररक उत्पादन सरुु गनुयपने तमति (RCOD) 
२०६३।३।१५ िोवकएकोमा हालसम्म व्यापाररक उत्पादन सरुु गरेको पाइएन । विद्यिु 
उत्पादनको अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ि)(अ) बमोख्जम तमति २०६२।२।२१ तभत्र वित्तीय 
व्यिस्थाको टंुगो लागेको प्रमाण सम्बख्न्धि तनकायमा पेन गनुयपनेमा विद्यिु विकास विभाग, 
तनजीकरण महानािाको तमति २०७१।४।१८ को पत्र बमोख्जम वित्तीय व्यिस्थापनसम्बन्धी 
कागजाि हालसम्म पेन भएको देख्िएन ।  
अिः विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ि) (अ) को निय बमोख्जम िल्लो 
इन्राििी जलविद्यिु आयोजना (४.५ मे.िा.) को विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्र संतया 
वि.वि.वि. ०६०।६१ वि.उ. ०१५ स्ििः िारेज हनुे निय रहेको देख्िाँदा सोही निय बमोख्जम 
आिश्यक कारबाही गनय ऊजाय मन्त्रालयमा र तमति २०६३।३।१५ तभत्र व्यापाररक 
उत्पादन सरुु गनुयपनेमा हालसम्म व्यापाररक उत्पादन सरुु नगरेकोले नेपाल विद्यिु प्रातधकरण 
र प्रिद्धयक कम्पनीबीच तमति २०५९।८।२३ मा भएको विद्यिु िररद तबक्री सम्झौिाका 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

नियहरू बमोख्जम प्रिद्धयक कम्पनीलाई कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को 
तनणययानसुार नेपाल विद्यिु प्रातधकरणमा लेिी पठाइएको । 

(५) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा छाहारेिोला जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यिु 
उत्पादन अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) मा अनमुतिपत्र जारी भएको १ िषयतभत्र विद्यिु िररद 
तबक्री सम्झौिा (PPA) िथा वित्तीय व्यिस्था (Financial Closure) सम्पन्न गरी विद्यिु 
तनयमािली, २०५० को तनयम २१ बमोख्जम भौतिक  रूपमा तनमायण कायय सरुु गनुयपनेछ र 
तनमायण कायय सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ मवहनामा कायय प्रगति वििरण विद्यिु विकास 
विभागलाई ददनपुनेछ, एक िषयतभत्र विद्यिु िररद तबक्री सम्झौिा िथा वित्तीय व्यिस्था 
नभएमा अनमुतिपत्र स्ििः रद्द हनुेछ भने्न निय उल्लेि भएको देख्िन्छ । तमति 
२०७०।१२।१७ को तनणययानसुार वित्तीय व्यिस्था गने म्याद २०७१।४।१ सम्म थप 
भएको देख्िन्छ ।  
यस निय बमोख्जम तमति २०७१।४।१ तभत्र विद्यिु िररद तबक्री सम्झौिा र वित्तीय 
व्यिस्था सम्पन्न गरी भौतिक  रूपमा तनमायण कायय सरुु गनुयपनेमा विद्यिु विकास विभाग, 
तनजीकरण महानािाको तमति २०७१।४।१८ को पत्र बमोख्जम प्रिद्धयक कम्पनीले 
हालसम्म विद्यिु िररद तबक्री सम्झौिा र वित्तीय व्यिस्था सम्पन्न गरेको  
देख्िएन । अिः विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) को निय बमोख्जम प्रस्ििु 
आयोजनाको अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि. ०६९।७० वि.उ. ०६६ स्ििः रद्द हनुे निय रहेको 
देख्िाँदा सोही निय बमोख्जम आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को 
तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

(६) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा िल्लो अरूण जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा PPA र 
वित्तीय व्यिस्थापन गने म्याद थप समेिका लातग प्रिद्धयकले पेन गरेको तनिेदन उपर 
कारबाही हुाँदा म्याद थपको तनणयय भएको देख्िाँदैन । विद्यिु विकास विभाग, तनजीकरण 
महानािाको तमति २०७१।४।१८ को पत्र बमोख्जम विद्यिु उत्पादन अनमुतिपत्रको प्रकरण 
७(ङ) मा उल्लेि भएको PPA र वित्तीय व्यिस्था गने निय प्रिद्धयकबाट पालना नभएको हुाँदा 
विद्यिु उत्पादन अनमुतिपत्रको प्रकरण ७(ङ) मा उल्लेख्िि निय बमोख्जम तमति 
२०७१।२।२ देख्ि प्रस्ििु आयोजनाको विद्यिु उत्पादन अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि. 
०६९।७० वि.उ. ७३ स्ििः रद्द हनु े निय रहेको देख्िाँदा सोही निय बमोख्जम आिश्यक 
कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी 
पठाइएको । 

(७) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा तमददम जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आगामी १ 
िषयका लातग उत्पादन अनमुतिपत्रको निय पूरा गने म्याद थप गरी पाउाँ भनी प्रिद्धयक 
कम्पनीले तमति २०७०।८।२५ मा विद्यिु विकास विभागमा तनिेदन ददई २०७१।३।३१ 
मा िाकेिा गरे िापतन PPA र वित्तीय व्यिस्थापन गने म्याद थप भएको नदेख्िएको र विद्यिु 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

विकास विभाग, तनजीकरण महानािाको तमति २०७१।४।१८ को पत्र बमोख्जम 
अनमुतिपत्रको प्रकरण ७(ङ) को निय बमोख्जमको कायय सम्पन्न भएको नदेख्िाँदा प्रस्ििु 
आयोजनाको अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि. ०६९।७० वि.उ. ०७६ रद्द हनुे निय रहेको देख्िाँदा 
सोही निय बमोख्जम आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को 
तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

(८) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा मातथल्लो मैलङु जल विद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा रसिुा 
ख्जल्लाको डााँडागाउाँ र हाकु गा.वि.स. हरूमा पने मैलङु िोलामा पवहचान भएको १४.३ 
मे.िा. जतडि क्षमिाको मातथल्लो मैलङु जल विद्यिु आयोजनाको विद्यिु उत्पादनको 
अनमुतिपत्र तमति २०६९।९।२० मा मोख्ल्नया पािर तल.का नाममा जारी भएको देख्िन्छ। 
सो अनमुतिपत्रको प्रकरण ७(ङ) मा अनमुतिपत्र जारी भएको १ िषयतभत्र विद्यिु तनयमािली, 
२०५० को तनयम २१ बमोख्जम भौतिक  रूपमा आयोजनाको तनमायण कायय सरुु गनुयपनेछ र 
तनमायण कायय सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ मवहनामा कायय प्रगति वििरण विद्यिु विकास 
विभागलाई ददनपुनेछ। अनमुतिपत्र जारी भएको १ िषयतभत्र वित्तीय व्यिस्थापन (Financial 
Closure) नभएमा यस अनमुतिपत्र स्ििः रद्द हनुेछ भने्न निय उल्लेि भएको देख्िन्छ। 
उि निय बमोख्जम तमति २०७०।९।१९ तभत्र वित्तीय व्यिस्थापन गनुयपनेमा विद्यिु विकास 
विभाग, तनजीकरण महानािाको तमति २०७१।४।१८ को पत्र बमोख्जम हालसम्म वित्तीय 
व्यिस्थापन भएको नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु आयोजनाको अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि. ०६९।७० 
वि. उ. ०७९ विद्यिु उत्पादन अनमुतिपत्रको प्रकरण ७(ङ) को निय बमोख्जम तमति 
२०७०।९।२० देख्ि स्ििः रद्द हनु े निय रहेको देख्िाँदा सोही निय बमोख्जम आिश्यक 
कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी 
पठाइएको ।     

(९) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय नै सरुु गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा मातथल्लो सोल ुिोला जल विद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
तमति २०७१।३।११ मा प्रिद्धयकले वित्तीय व्यिस्था गनय १ िषयको म्याद थप र क्षते्र 
संनोधन गरी २० मे. िा. मा क्षमिा िृवद्धको लातग तनिेदन पेन गरे िापतन वित्तीय व्यिस्था 
गने म्याद थपसमेि भएको देख्िाँदैन। प्रस्ििु आयोजनाको विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्रको 
प्रकरण ७(ङ) बमोख्जम २०७१ असार मसान्ितभत्र वित्तीय व्यिस्था गनुयपनेमा विद्यिु विकास 
विभाग, तनजीकरण महानािाको तमति २०७१।४।१८ को पत्र बमोख्जम त्यस्िो वित्तीय 
व्यिस्था भएको नदेख्िाँदा सोही प्रकरण ७(ङ) को निय बमोख्जम प्रस्ििु आयोजनाको विद्यिु 
उत्पादनको अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि.०७०।७१ वि. उ. ९७ रद्द हनुे निय रहेको देख्िाँदा 
सोही निय बमोख्जम आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को 
तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

(१०) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा मातथल्लो िोरुङ्गा िोला साना जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा वित्तीय व्यिस्था र विद्यिु िररद तबक्री सम्झौिा गने म्याद १ िषय थप गनय प्रिद्धयक 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

कम्पनीले तमति २०७१।३।९ मा तनिेदन पेन गरे िापतन वित्तीय व्यिस्था र PPA गने 
म्याद थप भएको देख्िाँदैन । तमति २०७१।३।२९ तभत्र वित्तीय व्यिस्था िथा PPA को 
कायय सम्पन्न गनुयपनेमा विद्यिु विकास विभाग, तनजीकरण महानािाको तमति 
२०७१।४।१८ को पत्रसाथ संलग्न कागजािबाट हालसम्म िी काययहरू सम्पन्न भएको 
नदेख्िाँदा प्रस्ििु आयोजनाको विद्यिु उत्पादन अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) को निय बमोख्जम 
अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि. ०६९।७० वि.उ. ०९६ रद्द हनुे निय रहेको देख्िाँदा सोही निय 
बमोख्जम आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार ऊजाय 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको  

(११) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा तमददम (कराप)ु िोला जल विद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
नेपाल विद्यिु प्रातधकरणबाट प्राप्त विद्यिु िररद तबक्री सम्झौिा अध्ययनबाट तमति 
२०६९।१०।२८ मा नेपाल विद्यिु प्रातधकरण र प्रिद्धयकबीच भएको विद्यिु िररद तबक्री 
सम्झौिा बमोख्जम तमति २०७१।३।१ तभत्रमा व्यापाररक उत्पादन सरुु गनुयपने देख्िन्छ। 
िोवकएको समयाितधतभत्र व्यापाररक उत्पादन सरुु गनय नसकी प्रिद्धयक कम्पनीले विद्यिु िररद 
तबक्री सम्झौिा बमोख्जमको दावयत्ि पूरा गरेको नदेख्िाँदा सो सम्झौिाको प्रािधान बमोख्जम 
आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार नेपाल विद्यिु 
प्रातधकरणमा लेिी पठाइएको । 

(१२) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा िल्लो बलेर्ी जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
तसन्धपुाल्चोक ख्जल्लाको जलविरे, बिासे, रु्ख्ल्पङडााँडा, रु्ख्ल्पङकोट र कुतभण्डे गा.वि.स. 
हरूमा पने बलेवर्िोलामा पवहचान भएको २० मे.िा. जतडि क्षमिाको िल्लो बलेर्ी 
जलविद्यिु आयोजनाको विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्र तमति २०६८।५।१८ मा िेलकम 
इनजी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.तल. को नाममा जारी भएको देख्िन्छ ।  

 विद्यिु उत्पादन अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) मा आयोजनाको तनमायण कायय विद्यिु 
तनयमािली, २०५० को तनयम २१ बमोख्जम अनमुतिपत्र जारी भएको १ िषयतभत्र वित्तीय 
व्यिस्था (Financial Closure) गरी भौतिक रूपमा सचुारु रूपले कायय संचालन गनुयपनेछ र 
तनमायण कायय सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ मवहनामा कायय प्रगति वििरण विद्यिु विकास 
विभागलाई ददनपुनेछ, एक िषयतभत्र वित्तीय व्यिस्था नभएमा अनमुतिपत्र स्ििः रद्द हनुेछ भने्न 
निय उल्लेि भएको देख्िन्छ । तमति २०७०।१२।१३ को तनणययानसुार वित्तीय व्यिस्था 
गनुयपने म्याद अख्न्िम अिसरको  रूपमा तमति २०७१।५।१७ सम्म थप भएको देख्िन्छ । 

  यस निय बमोख्जम तमति २०७१।५।१७ तभत्र वित्तीय व्यिस्था सम्पन्न गरी भौतिक रूपमा 
तनमायण कायय सरुु गनुयपनेमा प्रिद्धयक कम्पनीले हालसम्म वित्तीय व्यिस्था सम्पन्न गरेको 
देख्िएन । अिः विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) को निय बमोख्जम प्रस्ििु 
आयोजनाको अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि. ०६८।६९ वि.उ. ०५० स्ििः रद्द हनुे निय रहेको 
देख्िाँदा सोही निय बमोख्जम आिश्यक कारबाही गनय ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

 तमति २०६६।६।७ मा नेपाल विद्यिु प्रातधकरण र प्रिद्धयक िेलकम इनजी डेभलपमेन्ट 
कम्पनी प्रा.तल. बीच भएको विद्यिु िररद तबक्रीसम्बन्धी सम्झौिा (PPA) भई तमति 
२०७०।१२।१७ तभत्र व्यापाररक उत्पादन सरुु गनुयपने तमति (RCOD) िोवकएकोमा सो 
तमतितभत्र व्यापाररक उत्पादन सरुु नगरेको, सो सम्झौिाको दर्ा ३८.१५ बमोख्जम तननिय 
परर्मेन्स बैंक जमानि प्रिद्धयक कम्पनीले पेन गनुयपने र व्यापाररक उत्पादन सरुु गनुयपने 
तमतिभन्दा कम्िीमा १५ ददन अगातडसम्ममा विद्यिु उत्पादन सरुु गनय नसकेको अिस्थामा 
उि बैंक जमानि जर्ि हनुे व्यहोरा उल्लेि भएको हुाँदा विद्यिु िररद तबक्रीसम्बन्धी 
सम्झौिाको निय बमोख्जम कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।७।१९ को तनणययानसुार 
नेपाल विद्यिु प्रातधकरणमा लेिी पठाइएको ।  

(१३) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा कािेली-ए जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा पााँचथर 
ख्जल्लाको अमरपरु गा.वि.स. र िाप्लेजङु ख्जल्लाको थेचम्ि ुर नाङिोल्याङ्ग गा.वि.स. हरूमा 
पने कािेली िोलामा पवहचान भएको ३७.६ मे.िा. जतडि क्षमिाको कािेली-ए जलविद्यिु 
आयोजनाको विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्र तमति २०६९।५।२१ मा कािेली इनजी 
तलतमटेडको नाममा जारी भएको देख्िन्छ।  

 विद्यिु उत्पादन अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) मा अनमुतिपत्र जारी भएको १ (एक) िषयतभत्र 
आयोजनाको वित्तीय व्यिस्था (Financial Closure) र विद्यिु िररद सम्झौिा सम्पन्न गरी 
विद्यिु तनयमािली, २०५० को तनयम २१ बमोख्जम भौतिक रूपमा तनमायण कायय सरुु 
गनुयपनेछ र तनमायण कायय सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ मवहनामा कायय प्रगति वििरण विद्यिु 
विकास विभागलाई ददनपुनेछ । एक िषयतभत्र वित्तीय व्यिस्था र विद्यिु िररद सम्झौिा 
नभएमा यो अनमुतिपत्र रद्द हनुेछ भने्न निय उल्लेि भएको देख्िन्छ । तमति २०७१।१।५ 
को तनणययानसुार विद्यिु िररद सम्झौिा र वित्तीय व्यिस्था गनुयपने म्याद तमति 
२०७१।५।२० सम्म थप भएको देख्िन्छ । यस निय बमोख्जम तमति २०७१।५।२० 
तभत्र वित्तीय व्यिस्था र विद्यिु िररद सम्झौिा सम्पन्न गरी भौतिक रूपमा तनमायण कायय सरुु 
गनुयपनेमा प्रिद्धयक कम्पनीले हालसम्म वित्तीय व्यिस्था र विद्यिु िररद सम्झौिा सम्पन्न 
गरेको देख्िएन ।  
अिः विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) को निय बमोख्जम प्रस्ििु आयोजनाको 
अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि. ०६९।७० वि.उ. ७० रद्द हनुे निय रहेको देख्िाँदा सोही निय 
बमोख्जम आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार ऊजाय 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

(१४) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा मातथल्लो इङिा िोला साना जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा िाप्लेजङु ख्जल्लाको आङिोप, साप्लाि,ु थपुय र ओयाम गा.वि.स. हरूमा पने इङिा 
िोलामा पवहचान भएको ९.७ मे.िा. जतडि क्षमिाको मातथल्लो इङिा िोला साना जलविद्यिु 
आयोजनाको विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्र तमति २०६९।५।२९ मा इङिा हाइड्रो पािर 
प्रा.तल. को नाममा जारी भएको देख्िन्छ।  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

 विद्यिु उत्पादन अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) मा अनमुतिपत्र जारी भएको १ िषयतभत्र वित्तीय 
व्यिस्था (Financial Closure) सम्पन्न गरी विद्यिु तनयमािली, २०५० को तनयम २१ 
बमोख्जम भौतिक रूपमा तनमायण कायय सरुु गनुयपनेछ र तनमायण कायय सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक 
६ मवहनामा कायय प्रगति वििरण विद्यिु विकास विभागलाई ददनपुनेछ । एक िषयतभत्र वित्तीय 
व्यिस्था नभएमा अनमुतिपत्र स्ििः रद्द हनुेछ भने्न निय उल्लेि भएको देख्िन्छ । तमति 
२०७०।९।१८ को तनणययानसुार वित्तीय व्यिस्था सम्पन्न गनुयपने म्याद तमति 
२०७१।५।२८ सम्म थप भएको देख्िन्छ ।  
यस निय बमोख्जम तमति २०७१।५।२८  तभत्र वित्तीय व्यिस्था सम्पन्न गरी भौतिक रूपमा 
तनमायण कायय सरुु गनुयपनेमा प्रिद्धयक कम्पनीले हालसम्म वित्तीय व्यिस्था सम्पन्न गरेको 
देख्िएन । अिः विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) को निय बमोख्जम प्रस्ििु 
आयोजनाको अनमुतिपत्र नं. वि.वि.वि. ०६९।७० वि.उ. ०७१ रद्द हनुे निय रहेको देख्िाँदा 
सोही निय बमोख्जम आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(१५) विद्यिु ऐन तनयम विपरीिको कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न 
समेिका विषयमा बलेर्ी तब जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तसन्धपुाल्चोक 
ख्जल्लाको बिासे र जलविरे गा.वि.स. हरूमा पने बलेर्ी िोलामा पवहचान भएको ४.५३३ 
मे.िा. जतडि क्षमिाको बलेर्ी बी जलविद्यिु आयोजनाको विद्यिु उत्पादनको सिेक्षण 
अनमुतिपत्र तमति २०६९।१।२७ मा आन बलेर्ी हाइड्रो प्रा.तल. को नाममा जारी भएको 
देख्िन्छ।  

 विद्यिु उत्पादनको सिेक्षण अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ढ) मा अनमुतिपत्र प्रदान भएको 
तमतिबाट दईु िषयको अितधतभत्र प्रिद्धयकले कम्िीमा Guidelines For Study Of Hydro Power 

Projects December, 2003 बमोख्जम आयोजनाको Topographical Mapping, Surface 

Geological Mapping, Geophysical Survey, Construction Material Survey, Hydrological 

Studies, Sediment Sampling & Analysis सम्बन्धी काययहरू सम्पन्न गरी Geotechnical 

Investigation िर्य  उल्लेिनीय प्रगति गनुयपनेछ भने्न निय उल्लेि भएको देख्िन्छ।   
 तमति २०६९।९।१९ को तनणययानसुार नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेको मध्य बलेर्ी 

जलविद्यिु आयोजनालाई बास्केटबाट ख्झकी सो आयोजनाको क्षेत्र बलेर्ी बी जलविद्यिु 
आयोजनाको सिेक्षण क्षेत्रमा थप गररददएको िर सिेक्षण क्षेत्र थप भएपिाि िृवद्ध हनुे क्षमिा 
बापिको राजस्ि दस्िरु दाख्िला गरेको देख्िाँदैन । जलविद्यिु आयोजना अनमुतिपत्रसम्बन्धी 
तनदेख्नका, २०६८ को दर्ा ५(१) बमोख्जम अनमुतिपत्रको म्याद समाप्त हनुअुख्ि नै 
प्रिद्धयकले निीकरणको लातग दरिास्ि पेन गरेको भए िापतन सोही तनदेख्नकाको दर्ा ५(२) 
बमोख्जम दरिास्ि साथ निीकरण दस्िरु दाख्िला गरेको देख्िाँदैन । अनमुतिपत्रको बहाल 
अितध गखु्ज्रसकेपतछ मात्र निीकरण दस्िरु दाख्िला गरेको देख्िन्छ । जलविद्यिु आयोजना 
अनमुतिपत्रसम्बन्धी  (दोश्रो संनोधन) तनदेख्नका, २०६९ को दर्ा ५ (४) मा आयोजनाको 
कायय प्रगति सन्िोषजनक नदेख्िएमा त्यस्िो आयोजनाको लातग जारी गररएको अनमुतिपत्र 
निीकरण गररन ेछैन भने्न व्यहोरा उल्लेि भएको देख्िन्छ । 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

 यसरी थप भएको क्षेत्रबाट क्षमिा िृवद्ध भएकोमा िृवद्ध भएको क्षमिा अनसुार राजस्ि दाख्िला 
नगरेको, जलविद्यिु आयोजना अनमुतिपत्रसम्बन्धी तनदेख्नका, २०६८ को दर्ा ५(२) 
बमोख्जम निीकरणको लातग ददइन े दरिास्ि साथै निीकरण दस्िरु दाख्िला गनुयपनेमा सो 
नगरेको, अनमुतिपत्रको प्रकरण ७ (ढ) मा दईु िषयको अितधतभत्र गनुयपने काययहरू उल्लेि 
भएकोमा प्रिद्धयकबाट सो कायय भएको नपाइएको, कायय प्रगतिका सम्बन्धमा प्रिद्धयकलाई तमति 
२०७१।३।१० मा विभागबाट स्पष्टीकरण पेन गनय लगाइएकोमा सो स्पष्टीकरण समेि 
ख्चत्त बझु्दो नभएको भनी विभागका महातनदेनकले तमति २०७१।५।२६ मा वटप्पणीमा 
उल्लेि गनुयभएको समेि देख्िाँदा तनदेख्नकाको दर्ा ५ (४) समेिका आधारमा आिश्यक 
कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी 
पठाइएको । 

४. कृवष विकास मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) ख्जल्ला कृवष विकास कायायलय पसायबाट सञ्चातलि कृवष बजार सेड तनमायण गदाय अतनयतमििा 
गरेको भने्न सम्बन्धमा आ.ि. २०६६।६७ को स्िीकृि कृवष बजार सेड काययक्रम अन्िगयि 
कृवष उपज बजार सेड राधेभाइ-१६ श्रीपरुले जम्मा रु.११,४०,०००।- भिुानी तलएको िर 
सम्झौिा अनसुारको सम्पूणय कायय गरेको देख्िंएन।िसथय करारमा उल्लेख्िि सिय िथा 
बन्देजहरूको उल्लंिन गरेकोमा क्षतिपूतिय सवहि करारको पररपालना गनय गराउन आयोगको 
तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार ख्जल्ला कृवष विकास कायायलय पसायमा लेिी 
पठाइएको । 

५. गहृ मन्त्रालय अन्िगयि   

(१)  देिीस्थान प्रा.वि., बिमरी, तमजायपरुका अस्थाई ख्नक्षक रामपकुार यादिले राम पनपुति प्रा.वि., 
तमजायपरु नामको विद्यालय स्थापना गरी वितभन्न नीषयकमा रकम तनकासा गराई वहनातमना 
गरेको भने्न समेिको सम्बन्धमा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय, पसायको तमति २०६८।५।१ को 
पत्रबाट सोही नक्कली विद्यालयको लक्ष्मी बैंक तल. िीरगञ्जलाई िािा रु्कुिा गनय लेख्िएको 
पत्रको चलानी नं. नतभडी कीिे समेि भएको हुाँदा सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची १ तभत्रको कसरु पने भएकोले यस सम्बन्धमा कारबाही गनयका लातग आयोगको 
तमति २०७१।४।११ को तनणययानसुार ख्जल्ला प्रहरी कायायलय पसायलाई लेिी पठाइएको ।   

(२)  यािायाि व्यिस्था विभाग, सिारी चालक अनमुति पत्र कायायलय िागमिीबाट विचौतलयाको 
तमलोमिोमा स.चा.अ.पत्र वििरण भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा वितभन्न िररकाबाट 
वकिे गरी बनाइएका स.चा.अ.पत्रहरूको सम्बन्धमा महानगरीय ट्रावर्क प्रहरी महानािा र 
सबै ख्जल्ला ट्रावर्क कायायलयबाट व्यापक चेकजााँच गरी सम्बख्न्धि यािायाि व्यिस्था 
कायायलयसाँगको अतभलेि रेकडय तभडान गरी अतभलेि नतभडेका नक्कली स.चा.अ.पत्रलाई काननु 
बमोख्जम कारबाही अगातड अगातड बढाउन सम्बख्न्धि कायायलयलाई लेिी पठाउन े र 
हालसम्म महानगरीय ट्रावर्क प्रहरी महानािाबाट संकलन भएका मध्ये अतभलेि तभडान 
नभई नक्कली यवकन भएका ३०६ िटा स.चा.अ.पत्रहरू सवहिको र्ाइल थप अनसुन्धान िथा 
आिश्यक कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार प्रहरी प्रधान 
कायायलय, केन्रीय अनसुन्धान व्यरुोमा पठाइएको ।  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  
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(३) भन्सार छलेर तभत्र्याइएका गाडीहरू िैधातनक बनाएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
यािायाि व्यिस्था कायायलय गण्डकीबाट नक्कली कागजािका आधारमा दिाय भएका ग.१च 
7749 (ग.1य 508) र ग.1च 7769 (ग.1य 559) नम्बरका सिारी साधनहरूको 
दिाय िारेज गररसकेको, उि सिारी साधनहरू ख्जल्ला प्रहरी कायायलय कास्कीको तनयन्त्रणमा 
रहेको र सो काययमा संलग्न कमयचारीहरूलाई विभागीय कारबाही समेि भएको भने्न जानकारी 
यािायाि व्यिस्था विभागबाट प्राप्त भएको देख्िंदा िी सिारी साधन दिाय गने तगरोहमा संलग्न 
व्यख्िहरूको अविलम्ब िोजी गरी काननु बमोख्जम कारबाही अगातड बढाउन आयोगको तमति 
२०७१।४।१६ को तनणययानसुार प्रहरी प्रधान कायायलयलाई लेिी पठाइएको ।   

(४) महेन्रनगरका होटल व्यिसायी जनकतसंह नायक समेिलाई ख्जल्ला प्रहरी कायायलय, कञ्चनपरुले  
तबना कारण पक्राउ गरी रकम माग गरेको भने्न सम्बन्धमा पररख्स्थतिजन्य िटनाहरूलाई हेदाय 
पक्राउ परेका व्यख्िहरू ररहाई हनु ुर सोही ददन उजरुकिायको बैंक िािाबाट स.ई.जंगबहादरु 
नाहको नाममा कावटएको चेक बैंकबाट सावटनलेु कही ंकिै पैसाको चलिेल भएको तथयो 
भने्न भनाइलाई बल पगेुको देख्िन्छ। िसथय प्रहरी उपरीक्षक तबनोद नमाय ख्ितमरे र प्र.ना.तन. 
जंगबहादरु नाहले पदीय आचरण अनकूुलको काम गरे िा नगरेको विषयमा आिश्यक 
छानतबन गरी कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार प्रहरी प्रधान 
कायायलयलाई लेिी पठाइएको ।  

(५) काठमाडौं ख्जल्ला सातबक कोटेश्वर 9 ि वक.नं. 160 र 161 जग्गाको सातबक जग्गा धनी 
दिाय शे्रस्िाको जग्गा धनी महलमा कायम नरराज िाडालाई नरराज दाहाल बनाई सरकारी 
कागजाि सच्याएको, शे्रस्िामा कैवर्यि व्यहोरा नजनाई वकत्ता नं. र क्षते्रर्लमा गोलो िेरा 
लगाई केरमेट गरेको, नयााँ शे्रस्िा पजुाय बनाउाँदा जग्गा धनीको हक स्िातमत्ि मेटाउन े
अतभप्रायले सातबक जग्गा धनीको नाम हटाई हेररे्र गरी हक जाने नोक्सान गरेको, नयााँ 
शे्रस्िा ियार गरी हुाँदै नभएको तमतसल नं. 557 र तमति 2065।11।28 समेि लेिी 
कैवर्यि व्यहोरा लेख्िएको एिं प्रमाख्णि समेि गरेको पाइएको र  यस काययमा मालपोि 
कायायलय तडल्लीबजारका ित्कालीन नािा अतधकृि लक्ष्मीदेिी तसलिाल (हाल अिकान 
प्राप्त), र्ााँटिाला िररदार तनमा तछररङ लामा (हाल अिकान प्राप्त) िथा मोहीका हकदारहरू 
भतनएका ख्जल्ला लतलिपरु इमाडोल 3 स्थायी ठेगाना भएका लक्ष्मण काँ डेल, भरथ काँ डेल र 
नानमुाया काँ डेल समेिको संलग्निा देख्िन आयो । यसरी सरकारी छाप दस्ििि वकिे गरी 
नक्कली हाल सातबकको शे्रस्िा पजुाय िडा गरी मलुकुी ऐन, वकिे कागजको महल बमोख्जमको 
कसरु गरेको देख्िंदा उि कसरु सरकारी मदु्दासम्बन्धी ऐन, 2049 को अनसूुची 1 तभत्रको 
हुाँदा यसमा आिश्यक अनसुन्धान िहवककाि गरी मदु्दा दायर गनय आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार महानगरीय प्रहरी पररसर हनमुानढोकामा लेिी पठाएको ।   

(६) नागररक उड्ययन प्रावितधकरणले आफ्नो लातग अतधग्रहण गरेका जग्गाहरू हालसम्म पतन 
दा.िा. नगरी पजुाय नबनाई व्यख्िका नाममा तबक्री भै हक हस्िान्िरण भएको र िररदकिाय 
ठतगएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण (ित्कालीन हिाई 
विभाग) ले तमति २०२६।१।२९ मा ट्रान्सतमटर स्टेसनको लातग रोपनी ७०-८-२ र तमति 
२०२९।९।२५ मा ररतसविङ स्टेननको लातग रोपनी १२८-७-३ गरी जम्मा १९९-०-१ 



 

 186      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

रोपनी जग्गा भिपरु ददव्यश्वरी ८क मा अतधकरण गरेको देख्ियो । यी जग्गामध्ये तमति 
२०६६।९।२४ मा भिपरु ददव्यश्वरी ८क वक. नं.४९४ को क्षेत्रर्ल ०-३-३-० र 
वक.नं. ४९५ को क्षेत्रर्ल ०-३-२-० लाई रु.१५ लािमा तसन्धपुालचोक ठोकपाय ९ बस्न े
कृष्णप्रसाद मैनालीले उजरुीकिाय मध्येका देिीप्रसाद पाण्डेलाई तबक्री गरेको देख्ियो। यसैगरी 
सोही स्थानको हालको वक.नं. १३८५ क्षेत्रर्ल ०-१२-०-० (सातबक वक.नं. ४४२ बाट) 
लाई भिपरु चपाडी तनिासी हररबहादरु शे्रष्ठको छोराले तमति २०६८।२।११ का ददन 
रु.४९,००,०००।- मा विराटनगर तनिासी प्रतिभाञ्जली पोिरेललाई तबक्री गरेको 
देख्ियो।आफ्नो हक र भोगातधकार नभएको सरकारी जग्गा जानी जानी अन्य व्यख्िलाई 
तबक्री गरेको देख्िएकोले यी कारोबार तनिान्ि ठगीको महल अन्िगयि पने र उि कसरु 
सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ तभत्रको हुाँदा आिश्यक कारबाही गनय 
आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार ख्जल्ला प्रहरी कायायलय भिपरुलाई लेिी 
पठाइएको । 

(७) श्रीपरु ८ कन्चनपरु बस्न ेप्रसाद बोट र रेििी बोटलाई नक्कली बबुा आमा बनाई उत्तर प्रदेन 
भारि छोटेमझरा सम्पूणायनगर तनिासी सोहन राजिंनीलाई सोहन बोटका नामबाट नेपाली 
नागररकिाको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ििुा प्रसाद िोट र 
आमा रेििी िोट देिाई सोहन िोटले बंनजको आधारमा इलाका प्रनासन कायायलय तत्रभिुन 
बस्िीबाट नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र तलएको देख्िन्छ । झटु्टा वििरण पेन गरी 
नागररकिा प्राप्त गरेको कसरु नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३ को हनुे र उि मदु्दा सरकारी 
मदु्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ तभत्रको हुाँदा प्रस्ििु मदु्दाको अनसुन्धान र 
िहवककाि गनय आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार ख्जल्ला प्रहरी कायायलय 
महेन्रनगर कन्चनपरुलाई लेिी पठाइएको । 

(८) मालपोि कायायलय कैलालीका लेिा अतधकृि पषु्पराज तितमख्ल्सनाले प्रमिु ख्जल्ला 
अतधकारीको कायायलय, अछामबाट तमति 2030।11।25 मा जारी गररएको ना.प्र.नं. 
13/62/030/31 को र 2046 सालमा ख्जल्ला प्रनासन कायायलय कैलालीका टोली 
प्रमिु निराज जोनीबाट विपरीि ना.प्र.नं.4/470/3956 को गरी दईुिटा नागररकिाको 
प्रतितलवप तनजामिी वकिाबिानामा रे्ला परेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले सेिा 
प्रिेन गदाय पेन गरेको पवहलो नागररकिाको प्रमाणपत्रमा उल्लेख्िि जन्म तमति 
2012।11।2५ अनसुार नै तमति 2070।11।2४ मा 58 िषय उमेर पूरा गरी 
अिकान तलएको देख्िन्छ। तनजले कैलालीबाट तलएको दोस्रो नागररकिामा जन्म तमति 
2013।12। उल्लेि गरे पतन तनजले दोस्रो नागररकिाको प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ तलएको 
देख्िंदैन। तनजले सेिा प्रिेन गदाय पेन गरेको सरुुको नागररकिामा उल्लेख्िि जन्म तमति 
2012।11।25 अनसुार नै तनजले तमति 2070।11।24 मा 58 िषय सेिा अितध 
पगुी अिकान पाइसकेको भए पतन तनजले दईुिटा नागररकिा तलएको देख्िंदा नेपाल 
नागररकिा ऐन, २०६३ बमोख्जमको कसरुमा आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार ख्जल्ला प्रहरी कायायलय कैलालीलाई लेिी  
पठाइएको ।  
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(९) गोरिापत्र संस्थानमा वििरण अतधकृि पदमा काययरि रतमिा प्रसाईंले उमेर नपगुी जातगर 
िाएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनज रतमिा प्रसाईले  गोरिापत्र संस्थानमा सेिा 
प्रिेन गदाय पेन गरेको िैयख्िक वििरण र्ायलमा जन्म तमति २०३२।५।१७ उल्लेि 
भएको, परीक्षा तनयन्त्रण कायायलय, सानोदठमी, भिपरुबाट जारी भएको प्रमाण प्रत्रमा जन्म 
तमति २०२५।६।८ उल्लेि भएको र ख्जल्ला प्रनासन कायायलय काठमाडौंबाट जारी भएको 
प्रतितलवप नागररकिामा जन्म तमति २०३५।५।१७ उल्लेि भएको देख्िंदा त्यसिर्य  
आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार गहृ 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

६. भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालय अन्िगयि 

(१)  ख्जल्ला काठमाडौं सातबक कलंकी ५(क) वक.नं.९९२ को क्षेत्रर्ल ०-२-२-० जग्गा लोप 
गराई हालसातबक हनु नसकेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि जग्गा हाल सातबक 
गरी पाउाँ भनी तमति २०६६।३।११ मा मालपोि कायायलय कलंकीमा मध ु कक्षपिीले 
तनिेदन ददएकोमा तनजको जग्गा लोप हनु गई हालसातबक हनु नसकेको भने्न देख्िन्छ।यस 
सम्बन्धमा अनसुन्धानका क्रममा मालपोि कायायलय कलंकी र नापी कायायलय कलंकी 
समेिबाट प्राप्त भएको प्रतिवक्रया एिं सम्बख्न्धि कमयचारीहरूसाँग गररएको सोधपछु समेिबाट 
उि वक.नं. ९९२ को जग्गा हाल पनुः नापीमा कायम भएको का.म.न.पा. १४ तसट नं. 
११४२-०२ वक.नं. ६५ कायम भै नक्सामा देख्िन्छ।िर वर्ल्डमा उि जग्गा लोप हनु 
गएको देख्िंदा यस सम्बन्धमा आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति २०७१।४।२७ को 
तनणययानसुार भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको । 

(२) सकुुम्बासी समस्या समाधान ख्जल्ला सतमति मकिानपरुले हेटौंडा नगरपातलका ८ ख्स्थि पिी 
बगर जतनएको वक.नं. ५२६ को के्ष.र्. ७-३-१/५ जग्गा मध्येबाट क्षेत्रातधकार नािी 
राजाप्रसाद ढकाल समेिलाई जग्गा वििरण गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा हेटौंडा 
नगरपातलका ८ ख्स्थि वक.नं. ५२६ को ७-३-१/५ तबिा ऐलानी बगर जग्गामध्येबाट 
जोिभोगको आधारमा सकुुम्बासी समस्या समाधान आयोग, २०५६ ले गरेको तमति 
२०५८।३।३१ को तनणययलाई आधार मानी सकुुम्बासी समस्या समाधान आयोग, २०६६ 
को तमति २०६७।४।२२ को तनणययले गंगा शे्रष्ठले ०-४-८, राजेन िडगीले ०-३-१३ र 
राज ढकालले ०-४-० कठ्ठा जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपजुाय वििरण गने तनणयय भई 
तनणययानसुार जग्गाधनी प्रमाणपजुाय पाइसकेको देख्िएको । सोही वकत्तामध्येबाट सकुुम्बासी 
समस्या समाधान आयोग, २०६६ को तमति २०६७।७।१६ को तनणययले विष्ण ु कुमारी 
बस्नेिलाई ०-३-६.५ , राजा प्रसाद ढकाललाई ०-२-५.७५, नकुल ढकाललाई ०-३-४ र 
अजुयन ढकाललाई ०-१-१६ कठ्ठा जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपजुाय ददने तनणयय गरेकोमा 
प्रमाणपजुाय नपाउाँदै आयोग वििटन भएका कारण तनणययले पूणयिा नपाएको देख्िएको र हालै 
नेपाल सरकारद्वारा सकुुम्बासी समस्या समाधान आयोग, २०७१ गठन गररसकेको भने्न 
भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयबाट लेिी आएको देख्िंदा र सो आयोगको गठनसम्बन्धी 
आदेनको दर्ा ६(१)(ज) िथा ८(१)(ज)का आधारमा विष्ण ुकुमारी बस्निे समेिका हकमा 
पनुः छानतबनको प्रवक्रयामा जाने नै अिस्था देख्िंदा त्यवहबाटै छानतबन गरी आिश्यक तनणयय 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गनय आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार भतूमसधुार िथा व्यिस्था 
मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको ।  

(३) मालपोि कायायलय भिपरुका प्रमिु मालपोि अतधकृि हरर बििी मालपोि कायायलय, 

लतलिपरुको प्रमिु मालपोि अतधकृि पदमा रहाँदाको समयमा लतलिपरु उप-
महानगरपातलकातभत्रको नगर ३ ङ वक.नं. २१४ को सरकारी पिी जग्गालाई वकत्ताकाट गरी 
कायम भएको वक.नं. ८८२ क्षेत्रर्ल रोपनी ०-१३-३-० रोपनी सरकारी जग्गा 
गोपालबहादरु ित्री समेिको नाममा दिाय गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा  
मालपोि ऐन, २०३४ को दर्ा २४ को उपदर्ा (१) को प्रतिबन्धान्त्मक िाक्यानं बमोख्जम 
कुनै सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उख्चि ठहर् याएको कुनै कामका लातग व्यिस्था गनय 
सक्ने व्यिस्था रहे भएको देख्िएकाले गोपाल बहादरु ित्री क्षेत्री समेिको नाममा दिाय भएको 
लतलिपरु उपमहानगरपातलका ३ङ वक.नं. २१४ बाट वकत्ताकाट भै कायम वक.नं. ८८२ को 
क्षेत्रर्ल ०-१३-३-० जग्गाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मख्न्त्रपररषदबाट ३ मवहनातभत्र 
आिश्यक तनणयय तलन े व्यिस्था तमलाउन आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार 
भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

(४) का.म.न.पा. ४ वक.नं. ५१ को के्ष.र्. १-१-२-१ को जग्गा मोही भरि नेपालका नाममा रैकर 
पररणि गदाय तलनपुने राजस्ि दस्िरु नतलएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा रैकर पररणि गदाय 
राजस्ि तलनपुने र सो राजस्ि असलु गररसकेपतछ मात्र जग्गाधनी दिाय शे्रस्िा प्रमाण पजुाय ियार 
गनुयपने स्पष्ट व्यिस्था जग्गा प्रनासन तनदेख्नका, २०५८ को ९१ न. ले गरेकोमा राजस्ि असलुी 
गरेपतछ शे्रस्िा ियार गनुयपने ख्जम्मेिारी भएका मालपोि कायायलय तडल्ली बजारका कमयचारीहरू 
उपसख्चिद्वय लक्ष्मीनारायण उप्रिेी र परनरुाम अतधकारी, ना.स.ु रेििीरमण तितमख्ल्सना र िररदार 
नारायण धमलाले राजस्ि िाए मासेको अिस्था नभए पतन समयमा नै तलनपुने राजस्ि असलु 
नगरी राजस्ि असलुीमा लापरबाही गरी लामो समयपतछ सेिाग्राहीबाट आर्ैं  राजस्ि दाख्िला 
भएको ख्स्थतिलाई विचार गदाय उपसख्चिद्वय लक्ष्मीनारायण उप्रिेी, परनरुाम अतधकारी, ना.स.ु 
रेििीरमण तितमख्ल्सना र िररदार नारायण धमलालाई आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(५) गोंगब ुआिास क्षेत्रतभत्र गोंगब ु४ग वक.नं. २२५, २२६ र १३२ समेि साियजतनक जग्गा 
वकिे कागजािको आधारमा व्यख्िको नाममा दिाय गरेको भने्न समेिको सम्बन्धमा काठमाडौं 
उपत्यका नगर विकास योजना कायायन्ियन सतमति, गोंगब ु जग्गा एकीकरण आयोजना 
समेिलाई बझुी काननु बमोख्जम गरी तनणयय गनुय भनी तमति २०६८।४।२५ मा सम्मातनि 
सिोच्च अदालिबाट रै्सला भएको हुाँदा रै्सलामा उल्लेि भए बमोख्जमका प्रमाणहरू बझुी 
तनणयय गनय आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार मालपोि कायायलय काठमाडौंमा 
लेिी पठाइएको ।  

(६) काठमाडौं ख्जल्ला महांकाल गा.वि.स. ३ भंगाल बाहनुडााँडामा रहेको कररब ५२ रोपनी 
सरकारी जग्गामा भिन तनमायण गरररहेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा महांकाल 
गा.वि.स.का ित्कालीन गा.वि.स. सख्चि वकरणबहादरु विष्टले तमति २०६०।७।१४ को 
पत्रबाट आरू्साँग नभएको अतधकार प्रयोग गरी अतनयतमि ििरले जग्गा वििरण गरेको 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

देख्िएकाले उि अनतधकृि  रूपमा वििररि गररएको गा.वि.स. चपली ७ग वक.नं. ८३, 

१८१, ७ि वक.नं. १८१, १५५, १२२, ७३, ७क वक.नं. २१७ र १२७ को वकत्ताका साथै 
अतिक्रमण गरी अतनिा तमलन इन्टरननेनल स्कुलले विद्यालय भिन तनमायण गदै गरेको िडा 
नं. ७ ग वक.नं. १८१ को जग्गाहरूमा हाल पनुः नापी भइसकेको अिस्था भएकाले उि 
वकत्ताहरूको हाल सातबक सवहि नेपाल सरकारका नाममा शे्रस्िा अद्याितधक गरी जानकारी 
पठाउन आयोगको तमति २०७१।९।१३ को तनणययानसुार मालपोि कायायलय, चाबवहल र 
नापी कायायलय चाबवहललाई लेिी पठाइएको ।   

७. भौतिक पूिायधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्िगयि   

(१) नेपाल रेल्िे कम्पनी तलतमटेड जनकपरुले सामान िररद गने नाउाँमा अतनयतमििा गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उजरुीमा उल्लेि गररए बमोख्जमको हाल उि संस्थामा कुनै 
पेश्की बााँकी रहेको देख्िंदैन । नेपाल रेल्िे कम्पनी तलतमटेडको नाममा रहेका न्यारोगेज रेल्िे 
ख्स्टम इख्न्जनहरू १० थान, तडजल इख्न्जनहरू ४ थान, न्यारोगेज रेल्िे कोच िथा िागनहरू 
२० थान, रेल्िे तलग ५० पौण्डको रेल (तलक) २९ वक.मी., रेल्िे तलग ३० पौण्डको रेल 
(तलक) २२ वक.तम., अन्य परुाना स्क्राप सरसामान र नेपाल राज्यतभत्र रहेका अन्य सम्पूणय 
चल िथा अचल सम्पख्त्तहरूको उख्चि व्यिस्थापन गनय रेल विभागलाई आयोगको तमति 
२०७१।९।१ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको ।  

८. महान्यायातधििाको कायायलय 

(१) काली गण्डकी गजय जल विद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा कालीगण्डकी गजय 
जल विद्यिु आयोजना (१६४ मे.िा.) का प्रिद्धयक नेक्ट-वहम जे.भी.ले सियप्रथम तमति 
२०६२।१।५ मा विद्यिु उत्पादनको सिेक्षण अनमुतिपत्र प्राप्त गरेको। सोको अितध 
२०६३।१।४ सम्म बहाल रहेको।ित्पिाि तनज प्रिद्धयकले सोही आयोजनाको सिेक्षणको 
कायय काननुले िोकेको अतधकिम ५ िषयतभत्र सम्पन्न गनय सकेको पाइाँदैन। िर बीचमै 
सिेक्षणको कायय नसवकाँ दै उत्पादनको अनमुतिपत्र पाउाँ भनी तनिेदन ददएकोमा उि तनिेदन 
ऊजाय मन्त्रालयले बदर गरेको ख्स्थतिमा प्रिद्धयकले तमति २०६७।५।२ मा निीकरणको 
माग गरेको भनी ररट तनिेदनमा उल्लेि गरी तमति २०७०।६।४ मा सिोच्च अदालिमा 
ररट नम्बर ०७०-WO-०२२६ अन्िगयि दायर गरेको ररट तनिेदनमा कतिपय िथ्यहरू समेि 
बंग्याई उल्लेि गरेको र तमति २०७०।६।८ मा एकल इजलासबाट विपक्षीले तमति 
२०७०।२।२६ मा रद्द गरी तनिेदकलाई पत्राचार गरेको देख्िएको र अख्ि तनिेदकले तमति 
२०६८।९।१९ मा विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्रको लातग ददएको दरिास्ि तमति 
२०६३।९।२३ मा पाएको विद्यिु सिेक्षण अनमुतिपत्रको िावषयक निीकरण तमति 
२०६७।५।२ देख्ि तमति २०६८।९।२२ सम्मको निीकरणको लातग माग गरेकोमा 
तनिेदन ददएको कररब १५ मवहनापतछ विपक्षीले तमति २०६९।१०।८ मा तनिेदकको 
सिेक्षण अनमुतिपत्र तमति २०६८।८।२२ सम्म कायम गने वििादास्पद तनणयय गरेको 
देख्िन्छ।  
अिः विपक्षीको काम कारबाहीबाट तनिेदकले गरेको ठूलो लगानीको कारण तनजलाई 
अपूरणीय क्षति पगु्न े देख्िएकोले यसै प्रकृतिको यसै अदालिमा विचाराधीन २०६९-WO-
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११९२ नम्बरको ररट तनिेदनमा तमति २०७०।२।६।२ मा भएको अन्िररम आदेन र 
२०६९-WO-०६७८ नम्बरको ररट तनिेदनमा तमति २०६९।९।१७।३ मा भएको 
अन्िररम आदेन समेिलाई मध्यनजर गरी प्रस्ििु ररट तनिेदनको अख्न्िम टंुगो नलागेसम्म 
विपक्षीको तमति २०७०।२।१७ को तनणयय कायायन्ियन नगनुय नगराउन ु र उि 
पररयोजनामा ित्काल कुनै प्रकारको अनमुतिपत्र अन्य कसैलाई नददन ुनददलाउन ुर तनिेदक 
कम्पनीलाई तनबायध रूपमा अनमुतिपत्रको पूरा पााँच िषयको अितधसम्म गनुयपने सबै कायय गनय 
ददन,ु कुनै हस्िक्षेप नगनुय नगराउन ु भनी तमति २०७०।६।८ मा सिोच्च अदालिबाट 
अन्िररम आदेन जारी भएको हुाँदा सो आदेनले उल्लेि गरेको ५ िषयको अितध कवहलेदेख्ि 
अथायि सरुुको अनमुतिपत्र प्राप्त गरेको तमति २०६२।१।५ हो िा तनिेदकले तनिेदनमा 
उल्लेि गरेको तमति २०६३।९।२३ हो िा २०६७।५।२ हो ? साथै सम्मातनि सिोच्च 
अदालिको तमति २०७०।६।८ को अन्िररम आदेनमा उल्लेि भएको ५ िषे अितध 
व्यतिि भएको मान्न तमल्छ िा तमल्दैन ?  सो सम्बन्धमा विद्यिु ऐन, २०४९ को दर्ा 
५(१) समेिलाई मध्यनजर गरी राय उपलब्ध गराइददन आयोगको तमति २०७१।५।१३ 
को तनणययानसुार नेपालका महान्यायातधििालाई लेिी पठाइएको ।  

९. मवहला, बालबातलका िथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) केन्रीय बाल कल्याण सतमति हररहरभिनका काययकारी तनदेनक िारक तधिालले सरकारी 
गाडीमा प्राइभेट नम्बर प्लेट रािेको भने्न सम्बन्धमा उि सिारी साधनमा मवहला 
बालबातलका िथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट तमति २०७१।४।१२ मा सरकारी नं. प्लेट 
राख्नको लातग तनदेनन ददएकोमा हालसम्म कायायन्ियन नगरेको हुाँदा अतबलम्ि सरकारी नम्बर 
प्लेट रािी जानकारी गराउन आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार केन्रीय 
बाल कल्याण सतमतिको कायायलय हररहरभिनलाई लेिी पठाइएको ।  

१०. सहरी विकास मन्त्रालय अन्िगयि 

(१)  काठमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण, ख्जल्ला आयिुको कायायलय, काठमाडौंले का.म.न.पा. 
33 मैिीदेिी िटे्टकुलो सडक विस्िारको क्रममा ख्चन्ह लगाउाँदा बाटोको दबैुिर्य  बराबर हनुे 
गरी नलगाएको भने्न सम्बन्धमा मध्य भागबाट दबैुिर्य  बराबर हनुे गरी ख्चन्ह लगाई ऐन 
तनयमले िोके अनसुार सडक विस्िार कायय गरी जानकारी ददन काठमाडौं उपत्यका विकास 
प्रातधकरण ख्जल्ला आयिुको कायायलय काठमाडौं र नापी कायायलय तडल्लीबजारलाई 
आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको ।  

११. संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) कृष्णनगर गा.वि.स.कवपलिस्िबुाट वकर्ाय िलु्लाह िााँले रु.३,३५,०००।- पेश्की तलई 
काम नगरेको भने्न सम्बन्धमा सडक तनमायण र िृक्षारोपण काययको लातग वकर्ाय िलु्लाह 
िााँले तलएको पेश्की मध्ये रू.६५,०००।- हालसम्म र्रर्ारक भएको नदेख्िंदा सो पेश्की 
तनयमानसुार र्र्छ्यौट गरी गराई जानकारी ददन आयोगको तमति २०७१।८।२ को 
तनणययानसुार कृष्णनगर गा.वि.स. कवपलिस्िलुाई लेिी पठाइएको।  

(२) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, सप्तरी अन्िगयि काययरि गा.वि.स सख्चि नारायण यादि 
समेिले भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आयोजनाहरू संचालनका लातग 
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तलएको पेश्कीमध्ये बााँकी देख्िएको रमेन दासको रु.४४,७४८।४८, लछुमन यादिको 
रु.७५,०००।-, िेच ुिंगको  रु.१,०९६७।०४, िलुसी िंगको रु.१,३१,०००।-, भागिि 
िंगको रु.४०,०००।-, आख्नन तमयााँको रु.१९,९३०।३०, धनेश्वर यादिको 
रु.७१,०००।-, राजवकनोर िंगको  रु.६५,०००।-, सकलदेि रामको रु.४०,०००।-, 

भागिि िंगको रु.५७,०००।-, कृष्णकुमार तििारीको रु.४०,०००।-,  सरोिर कामैिको 
रु.४१,०००।- काननु बमोख्जम र्र्छ्यौट गरी िीन मवहनातभत्र जानकारी ददन आयोगको 
तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय सप्तरीलाई लेिी 
पठाइएको। 

(३) ख्जल्ला विकास सतमति सप्तरीको राजश्व संकलन काययमा िवटएका कमयचारीले नक्कली रतसदको 
प्रयोग गरेको भने्न सम्बन्धमा नक्कली रतसदको प्रयोग भएको नदेख्िएको भए िापतन वितभन्न 
आतथयक िषयमा लगाइएको ठेक्काको रकम असलु हनु बााँकी रहेको देख्िंदा असलु हनु बााँकी  
रकम यथानीघ्र असलु गरी वििरण पठाउन आयोगको तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार 
संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाइय लेिी पठाइएको । 

(४) महोत्तरी ख्जल्ला, दनौली बनौली गाउाँ विकास सतमतिका सख्चि नत्रधुन तमश्रले आ.ि. 
२०६४।६५ देख्ि हालसम्म वितनयोख्जि रकम अतनयतमि ििरले िचय गरेको भने्न सम्बन्धमा  
सामाख्जक सरुक्षा भत्ता वहनातमना गरेको विषयमा आयोगको तमति २०६९।१२।१९ को 
तनणयय बमोख्जम रु.२,१७,४००।- तबगो कायम गरी विनेष अदालि, काठमाडौंमा मदु्दा दायर 
गररसवकएको र यसै गाउाँ विकास सतमति अन्िगयि वितभन्न योजना संचालन गनय उपभोिा 
सतमतिका अध्यक्षहरू मोहन चौधरीले आ.ि.२०६६।६७ मा तलएको पेश्की 
रु.३,००,०००।- र मनोज कुमार झाले आ.ि.२०६४।६५ मा तलएको पेश्की 
रु.१,३२,०००।-  पेश्की र्छयौट हनु बााँकी रहेको देख्िएकोले सो पेश्की यथानीघ्र र्छयौट 
गरी जानकारी गराउन आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार दनौली बनौली 
गाउाँ विकास सतमतिको कायायलयलाई लेिी पठाइएको ।    

(५) ख्जल्ला सप्तरी धनगढी गा.वि.स.का ित्कालीन गा.वि.स.अध्यक्ष अख्नष यादि, उपाध्यक्ष 
तिरवपि यादि, िडा नं. २ का िडाध्यक्ष िेच ुयादिले पेश्की तलई िोवकएको कायय नगरेको 
भने्न सम्बन्धमा ित्कालीन उपाध्यक्ष तिरवपि यादिले आ.ि. २०५४।५५ मा 
रा.प्रा.वि.महनौरी सहिाय धनगढी-६को पनुःतनमायण काययको लातग रु.१,५०,०००।- पेश्की 
तलएकोमा कायय सम्पन्न  गरेको देख्िएन । यसथय सो पेश्की तनजबाट असलु उपर गनय  
आयोगको तमति २०७१।८।१८ को तनणययानसुार संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास 
मन्त्रालयलाइय लेिी पठाइएको । 

(६) रामेछाप ख्जल्ला अन्िगयि भेटौली गा.वि.स. मन्थलीिाट, भेटौली गागल डडुिा ग्रामीण सडक 
तनमायणको लातग आ.ि. 2064।65 मा वितनयोख्जि भएको रकममा काम सम्पन्न नगरी 
उपभोिा सतमतिको अध्यक्षले वहनातमना गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय रामेछापबाट िवटएको टोलीले तमति २०७१।६।५ मा ियार 
गरेको स्थलगि प्रतििेदन अनसुार सम्झौिामा गरेको ल.ई. अनसुार रु.५,६३,७५३।९७ 
बराबरको ग्याविन बक्सको कायय नगरेको, ढुङ्गा माटो काट्ने कायय रु.३०,६९,५०९।२८ 
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बराबर भएको देख्िए िापतन पेश्की तलएको रकम र्रर्ारक गरेको नदेख्िएको हुाँदा स्थानीय 
तनकाय आतथयक प्रनासन तनयमािली, २०६४ को तनयम १५६ को देहाय (च) बमोख्जम 
आयोजनाको तनधायररि नक्सा तडजाइन िथा स्पेतसवर्केसन बमोख्जम गणुस्िरयिु भए/नभएको 
जााँच गराई पेश्की तलएको रकम ३ मवहनातभत्र र्रर्ारक गरी जानकारी ददन आयोगको 
तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय रामेछापलाई 
लेिी पठाइएको । 

(७) ख्जल्ला सप्तरी भारदह गा.वि.स.का ित्कालीन सख्चि कवििलाल यादि समेिले आ.ि. विकास 
योजनाको रकम वहनातमना गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उजरुीमा उल्लेि 
गरे बमोख्जमको िथ्यहरू पवुष्ट गनय सक्ने अिस्था देख्िएन । िर अनसुन्धानको क्रममा 
आ.ि.२०६५।६६ देख्ि २०६८।६९ को लेिा परीक्षण प्रतििेदनले आ.ि. २०६४।६५ 
सम्म रु.५,९०,५५३।- जम्मा पेश्की र्र्छ्यौट नभएको देिाई आ.ि.२०६८।६९ सम्म 
पतन कुनै र्र्छ्यौट नभई पेश्की बेरुजकुो अंक बढ्न गई रु.१०,१०,४२५।- पगेुको देिाई 
असलु उपर गनुयपने भनी औलंाएको अिस्था छ । सो पेश्की बेरुज ु रकम ३ मवहनातभत्र 
र्र्छ्यौट गनय र नगरे पेश्की तलन े व्यख्िहरूबाट असलु उपर गनय आयोगको तमति 
२०७१।८।१८ को तनणययानसुार संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेिी 
पठाइएको । 

१२. ख्नक्षा मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) सप्तरी ख्जल्ला मानराजा गा.वि.स.७ ख्स्थि महेन्र चनु्नी उच्च माध्यतमक विद्यालयका 
प्रधानाध्यापक रमाकान्ि यादिले भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा लेिा 
परीक्षण प्रतििेदनमा ददइएका सझुािहरू िदारुकिाका साथ कायायन्ियन गनय विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिलाई, र लेिा परीक्षण प्रतििेदन कायायन्ियनको अनगुमन गनय ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय सप्तरीमा आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको । 

(२) बालविकास प्राथतमक विद्यालय मधिुाहा-५ पसायमा ख्नक्षक तनयखु्िमा अतनयतमििा गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा राहि कोटामा ख्नक्षक पद संतया १(एक) को  लातग विज्ञापन 
प्रकाख्नि गरेको र सर्ल उम्मेदिार मतुनलाल महत्तो नतुनयााँलाई तनयिु गररएको देख्ियो। 
तनयखु्ि हुाँदाको बिि तनज मतुनलाल महिो नतुनयााँ विरुद्ध पसाय ख्जल्ला अदालिमा डााँका िथा 
मानि बेचवििन मदु्दाको अतभयोगपत्र तमति २०६७।७।११ दायर भै तमति 
२०६७।११।३० मा ख्नक्षक पदबाट राजीनामा समेि ददइसकेको पाइयो। तनजले 
राजीनामा ददए पिाि बैंकख्ल्पक उम्मेदिारको तनयखु्ि प्रवक्रया अगातड बढाउन ख्नक्षा विभाग 
र ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायको तनदेनन विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरेन महिो कोइरीले 
पालना गरेको नदेख्िंदा तनजलाई आिश्यक कारबाहीका लातग आयोगको तमति  
२०७१।६।५ को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।  

(३) ख्नक्षा मन्त्रालय लगायि जनक ख्नक्षा सामग्री केन्रका पदातधकारीहरूले विद्यालय िहका 
पाठ्यपसु्िक छपाई िथा वििरण गने गराउने सम्बन्धमा उख्चि र पयायप्त कारण तबना वढलाइ 
गरी विद्याथीको पढ्न पाउन ेनैसतगयक हकबाट िख्ञ्चि गराएको, कायय वििरण अनसुार सम्पादन 
गने कामहरू समयमै सम्पादन नगरी पदीय ख्जम्िेिारी बहन नगरेको, िथ्यांकको प्रक्षपेण ठूलो 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

संतयामा र्रक गरी पाठ्यपसु्िक र छात्र–छात्राको संतयाको बीचमा तभन्निा आई विगि 
िषयहरूमा छपाई भएका पाठ्यपसु्िकहरू तबक्री हनु नसकेको समेिका कारणहरूले गदाय 
पाठ्यपसु्िक छपाई िथा वििरणको काययमा सम्बख्न्धि पदातधकारीहरू ख्जम्मेिार रही काम 
गरेको भन्न सवकन े अिस्था देख्िन नआएको हुाँदा पाठ्यक्रम मिुाविक पाठ्यपसु्िकको 
विषयिस्िलुाई गणुस्िरयिु बनाउने र छपाइको सन्दभयमा पाठ्यपसु्िकमा प्रयोग भएको 
बावहरी कभर पेज, तभत्री कागज, मसी, ख्चत्र िथा अक्षरहरूको गणुस्िर कायम गरी ख्स्टख्चङ 
िथा व्याख्ण्डङलाई कम्िीमा एक नैख्क्षक सत्रसम्म वटकाउ हनुे वकतसमले ख्स्टख्चङ िथा 
व्याख्ण्डङ गने व्यिस्था तमलाउन, जनक ख्नक्षा सामग्री केन्र तल. र तनजी क्षते्रबाट छपाई 
गररएको पाठ्यपसु्िकहरूको तबक्री िथा िररदमा जनक ख्नक्षा सामग्री केन्र तल. र तनजी 
क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउने कतमसन र्रक–र्रक देख्िएकोले सोको प्रभाि पाठ्यपसु्िकहरूको 
वििरणमा परेको देख्िंदा उपयिु मापदण्ड बनाई कायायन्ियनमा ल्याउन र पाठ्यपसु्िकमा 
तनकासा भएको रकम अन्य प्रयोजनमा लगाउने िा िचय गने, परुानो पाठ्यपसु्िक प्रयोग गरी 
नयााँ पाठ्यपसु्िक िररद गरेको देिाउने िथा यथाथय विद्याथी संतया नदेिाई बढी पाठ्यपसु्िक 
िररद गरेको देिाउने विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायि विद्यालय व्यस्थापन सतमतिका 
पदातधकारीहरूलाई आिश्यक कारबाही गनय/गराउन सबै ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयहरूलाई 
ख्नक्षा मन्त्रालय मार्य ि लेिी पठाउन आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार 
ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

(४) डायमण्ड स्टार प्रा.वि. िेल्ही–६, सलायहीका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले  
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा उि विद्यालय संचालनमा रहेको नदेख्िएकोले िारेज गनय 
आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

(५) श्री प्रा.वि. मोतिपरु–७, सलायहीका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले अतनयतमििा 
गरेको भने्न सम्बन्धमा उि विद्यालय संचालनमा रहेको नदेख्िएकोले िारेज गनय आयोगको 
तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

(६) सलायही ख्जल्लाख्स्थि श्री रामजानकी प्रा.वि. िैिाय ४ मा सरकारी लगानीको दरुुपयोग गरेको 
भने्न सम्बन्धमा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीको तमति २०७१।८।१८ को पत्रबाट उि 
विद्यालय बन्द भएको भनी लेिी आएको हुाँदा उि विद्यालयको नाममा नेपाल बैंक तलतमटेड 
मलंगिाको िािा नं. ०२९००१९०४८०१ मा रहेको रु.१,०१,७५५।५५ नेपाल 
सरकारको राजस्ि िािामा जम्मा गने व्यिस्था गनय आयोगको तमति २०७१।९।२८ को 
तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

(७) नहीद राविय प्राथतमक विद्यालय धनषुाधाम-२ धनषुाका प्रधानाध्यापक समेिले रकम 
वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालय संचालनमा नै नरहेको पवुष्ट 
हनु आयो । नेपाल बैंक तलतमटेड तसटी अवर्स जनकपरु नािामा उि विद्यालयको िािा 
नं. ००८-११-००१०२८० मा मौज्दाि रहेको रकम रु.३,५३,०५०।- राजश्व िािामा 
दाख्िला गनय आयोगको तमति २०७१।१०।११ को तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
धनषुालाई लेिी पठाइएको। 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(८) अन्होतिलाल उमावि रौिहटका प्र.अ. िथा वि.व्य.स. अध्यक्षले ख्नक्षक तनयखु्िमा 
अतनयतमििा गरेको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालयबाट सबै आ.ि.हरूको 
लेिा परीक्षण गरेको र प्रतििेदन समेि प्राप्त भएको देख्ियो । ख्नक्षक तनयखु्िका सम्बन्धमा 
२०६४ देख्ि २०६८ सम्म वितभन्न िहमा अस्थायी िथा राहि कोटामा ८ जना ख्नक्षक 
तनयखु्ि गरेको र तनयखु्ि गदाय प्रवक्रया परु् याई गरेको देख्िंदा अतनयतमििा पवुष्ट हनु आएन। 
नेपालमा नरहेको व्यख्िको नाममा एस.एल.सी. परीक्षा ददलाई उत्तीणय गराएको भने्न 
सम्बन्धमा उजरुीमा उल्लेख्िि तमति २०६६ र २०६७ सालमा एस.एल.सी. परीक्षामा उत्तीणय 
भएका भतनएका व्यख्िहरू अजय साह र रूपलाल राउि कुमीको नाममा रहेको माकय तसट 
हालसम्म वििरण नगरेको देख्िएकोले त्यसिर्य  आिश्यक कारबाही गनय आयोगको तमति 
२०७१।१०।१९ को तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय रौिहटलाई लेिी पठाइएको । 

(९) बारा ख्जल्लाख्स्थि रामजानकी प्राथतमक विद्यालय अमिुा-७ का विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष समेिबाट रकम वहनातमना भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
विद्यालयलाई समदुायमा व्यिस्थापन हस्िान्िरण बापि तनकासा भएको रकम 
रु.१,००,०००।- विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष भगिानप्रसाद यादिबाट 
विद्यालयकै िािामा जम्मा गरेको भौचर प्राप्त भएको, नौचालय तनमायणका लातग तनकासा भएको 
रकम रु.२,००,०००।- मध्ये बैंक िािाबाट तनकातलएको रु.५०,०००।- विद्यालयका 
प्रधानाध्यापक बाबरुामप्रसाद यादिले बेरुज ुिािा नं. १५११२ मा जम्मा गरेको भौचर प्राप्त 
भएको देख्ियो। विद्यालयमा भौतिक पूिायधार िथा ख्नक्षक अभािका कारण विद्यालयको पठन 
पाठन हनु नसकेकोमा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय बाराबाट विद्यालय बन्द गररसकेकोले यस 
विद्यालयको नामको िािामा रहेको मौज्दाि रकम रु.३,०७,१२६।६८ राजश्व िािामा 
ित्काल जम्मा गरी गराई जानकारी गराउन आयोगको तमति २०७१।११।२९ को 
तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय बारालाई लेिी पठाइएको ।  

(१०) तसरहा ख्जल्ला, रामपरु वििाय गा.वि.स-३ अिख्स्थि श्री प्रा.वि.मा रकम दरुुपयोग भएको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट २०६८ र्ाल्गनु २२ गिेदेख्ि चैत्र ३ 
गिेसम्म श्रोि व्यख्ि, पेनागि संि संगठनका प्रतितनतध पत्रकार र राजनैतिक दलका प्रतितनतध 
समेिको सहभातगिा रहन े गरी  तनरीक्षण अनगुमन टोली गठन गरी तसरहा ख्जल्लाख्स्थि 
सम्पूणय विद्यालयहरूको अनगुमन तनरीक्षण गरे/गराएकोमा सो विद्यालयको श्रोि केन्र अन्िगयि 
िवटएको तनरीक्षण टोलीद्वारा विद्यालयमा ६३  जना विद्याथी रे्ला परेको भनी प्रतििेदन पेन 
गरेको देख्िन्छ । ित्पिाि हालसम्म पतन विद्यालय संचालनमा नरहेको व्यहोरा िलु्न 
आएकोले आतथयक िषय २०६७।६८ र २०६८।६९ मा वितभन्न नीषयकमा तनकासा भएको 
रु.२५,१५२।८० मध्ये बैंकबाट तनकाली िचय गरेको रकम रु.८,०००।- राजस्ि िािामा 
दाख्िला गरेको देख्िएकोले उि िािा बन्द गरी मौज्दाि रकम ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
तसरहाले वर्िाय तलन आयोगको तमति २०७१।१२।२ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको । 

(११) तसरहा ख्जल्ला िररयारपदट्ट गा.वि.स.-७ बलिुा ख्स्थि जनिा प्राथतमक विद्यालय रहेको 
भतनएको ठाउाँमा विद्यालय बन्द रहेको भने्न सम्बन्धमा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय तसरहाको तमति 
२०७१।३।२७ को पत्रानसुार पूिायधार नभएको उि विद्यालय बन्द गररएको जानकारी 
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भएको र तनकासा भएको रकम कही ंकिै िचय गरेको नपाइएकोले नेपाल सरकारलाई हातन 
नोक्सानी पगेुको नपाइएको हुाँदा विद्यालयको नामको िािामा मौज्दाि रहेको 
रु.२,६५,१९९।९५ सम्बन्धमा उि िािा बन्द गरी मौज्दाि रकम ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
तसरहाले वर्िाय तलन आयोगको तमति २०७१।१२।२ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको । 

(१२)ख्जल्ला तसरहा कतबलासी गा.वि.स. ७ ख्स्थि प्रा.वि. कतबलासी संचालनमा नरहेको भने्न  
सम्बन्धमा विद्यालयलाई तनकासा भएको रकममध्ये रु.१,७२,०००।- ख्झकेकोमा तमति 
२०७१।२।२० मा रु.१,५०,०००।- र तमति २०७१।९।१३ मा रु.२२,०००।- 
विद्यालयको िािामा वर्िाय गरेको प्राप्त भौचरबाट देख्िएको र ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
तसरहाको तमति २०७१।३।२७ को पत्रानसुार उि विद्यालय बन्द गररएको जानकारी प्राप्त 
भएको हुाँदा विद्यालयको िािा बन्द गरी मौज्दाि रकम ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय तसरहाले 
वर्िाय तलन आयोगको तमति २०७१।१२।२ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको । 

(१३) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि श्री राधा कृष्ण प्रा.वि. रोहिुा-८, को विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष समेिले अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा बैंक मौज्दाि देख्िन 
आएको रु.14,903।55 राजस्िमा दाख्िला गनय आयोगको तमति २०७१।१२।१३ को 
तनणययानसुार सम्बख्न्धि ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयलाई लेिी पठाइएको ।  

(१४) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि सकेुश्वर महादेि सामदुावयक प्राथतमक विद्यालय अनायह-४ को  रकम 
वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा बैंक स्टेटमेन्ट अनसुार बैंक मौज्दाि देख्िन आएको 
रु.3,620।95 राजस्ि दाख्िला गनय आयोगको तमति २०७१।१२।१३ को तनणययानसुार 
सम्बख्न्धि ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयलाई लेिी पठाइएको ।  

(१५) तसरहा ख्जल्ला अन्िगयिको बजरंग प्राथतमक विद्यालय, झाझपट्टी निराजपरु-६ को नाममा 
अनदुान रकम तनकासा गराई अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा उि विद्यालय तनयतमि 
ढंगले संचालनमा रहेको पाइएन । ख्जल्ला ख्नक्षा सतमति तसरहाको तमति २०७१।३।२२ 
को तनणययले उि विद्यालय बन्द गररएको भनी लेिी आएको र अतनयतमि  रूपमा िचय 
गरेको रु.१५,६५०।- राजश्व नीषयकमा जम्मा भएको जानकारी प्राप्त हनु आएकोले रकम 
वहनातमना गरी हातन नोक्सानी परु् याएको देख्िएन।उि विद्यालयको बैंक िािामा बााँकी रहेको  
रकम रु.११,२१५।३५ नेपाल सरकारको राजश्व िािामा जम्मा गनय आयोगको तमति 
२०७१।१२।१७ को तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय तसरहालाई लेिी पठाइएको । 

(१६) सरस्ििी प्राथतमक विद्यालय, कचनारी-६ तसरहाको नाममा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय तसरहाबाट 
अनदुान रकम तनकासा गराई अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा उि विद्यालय तनयतमि 
ढंगले संचालनमा रहेको पाइएन । ख्जल्ला ख्नक्षा सतमति तसरहाको तमति २०७१।३।२२ 
को तनणययले उि विद्यालय बन्द गररएको र विद्यालयको नामबाट अतनयतमि  रूपमा िचय 
गरेको रु.५०,६००।- राजश्व नीषयकमा जम्मा गरेको जानकारी प्राप्त हनु आएकोले 
अनदुानको रकम वहनातमना गरी हातन नोक्सानी परु् याएको देख्िएन । उि विद्यालयको बैंक  
िािामा बााँकी रहेको अनदुानको रकम रु.१,०६३।६० राजश्व िािामा जम्मा गनय 
आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय तसरहालाई लेिी 
पठाइएको । 
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१३. रक्षा मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) भिपरु ख्जल्ला नंिेल-६ बस्ने रामबहादरु महिले तमति २०२६।१।१९ देख्ि 
२०३६।५।१ सम्म नेपाली सेनामा गरेको १० िषय ३ मवहना १२ ददनको सेिा अितधलाई 
तमति २०३९।४।१९ देख्ि २०५०।७।१ सम्म तनजामिी सेिामा जोडी तनिृख्त्तभरण प्राप्त 
गरेकोमा पनु: सोही अितधलाई तमति २०५३।२।२३ देख्ि २०६३।१।१५ सम्म नेपाली 
सेनाको श्री नं. १ ग्यारीजन गणमा गरेको सेिा अितधमा जोडी दोहोरो तनिृख्त्तभरण उपभोग 
गरेको भने्न सम्बन्धमा आरोपीले सेनामा तमति २०२६।१।१९ देख्ि तमति २०३६।५।१ 
सम्म गरेको सेिा अितध १० िषय ३ मवहना १२ ददनको सेिा अितधलाई तमति 
२०५३।२।२३ देख्ि २०६३।१।१५ सम्म नेपाली सेनामा गरेको अितधमा जोडी २०६३ 
साल िैनािदेख्ि २०७० साल चैत्रसम्म रु.६,१७,१६९।५८ तनिृख्त्तभरण स्िरूप उपभोग 
गरेको देख्िएको हुाँदा सो सम्बन्धमा तनजले पाररश्रतमकसाँगै तलएको तनजामिीिर्य को 
तनिृख्त्तभरण रु.४४,९००।- को सम्बन्धमा सामान्य प्रनासन मन्त्रालयमा िथा २०६३ साल 
िैनािदेख्ि २०७० साल चैत्रसम्म तलएको सेनािर्य को तनिृख्त्तभरण रु.६,१७,१६९।५८ को 
सम्बन्धमा आिश्यक छानतबन गनय आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार रक्षा 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

१४. स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) जनकपरु अंचल अस्पिाल विकास सतमतिबाट अतनयतमि काययहरू भएको भने्न समेिका 
सम्बन्धमा अबदेख्ि िररद योजना बनाई औषतध िररद गनय,  वििरण गने औषतधको म्याद 
सवकन गई नष्ट गनुयपने अिस्था आउन नददन अस्पिालका प्रमिुले मवहनाको १ पटक औषतध 
भण्डारको तनरीक्षण गराई प्रतििेदन तलने र म्याद सवकएको औषतध नष्ट गनुयपने अिस्था 
आएको िण्डमा प्रचतलि तनयम बमोख्जम समयमै उि कायय सम्पन्न गनय िथा प्रयोगात्मक 
अभ्यासको लातग समझौिा गरी इजाजि ददाँदा स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालयबाट ियार 
भएको मापदण्ड र तनदेननलाई कडाइको साथ पालना गनय आयोगको तमति २०७१।८।२ 
को तनणययानसुार जनकपरु अंचल अस्पिाल विकास सतमतिलाई लेिी पठाइएको ।   

(2) स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालयका सख्चि प्रिीण तमश्रले प्रलोभनमा परेर कविराज 
चन्रनारायण झाको अध्ययन तबदा स्िीकृि गरेको भने्न सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त 
आयिेुद विषयको स्नािक िह BAMS अध्ययनसम्बन्धी छात्रिृख्त्तका लातग ख्नक्षा 
मन्त्रालयबाट तमति २०६७।१।१७ मा प्रकाख्नि सूचना अनसुार आयिेुद विभाग अन्िगयि 
काययरि कविराज चन्रनारायण झालाई तमति २०६७।५।२९ मा BAMS अध्ययन गनय 
विभागीय सहमति प्रदान गरेको देख्िन आयो। तनजलाई उि कोषय अध्ययनका लातग सहमति 
ददने गरी भएको तनणयय र नेपाल स्िास्थ्य सेिा तनयमािली, २०५५ को तनयम ५३ (१) 
बमोख्जम तनजको िलबी अध्ययन तबदा स्िीकृि गने गरी तमति २०६९।५।३ मा भएको 
तनणयय समेि नेपाल स्िास्थ्य सेिा ऐन, २०५३ को दर्ा ३२ (ग) को व्यिस्थाको प्रतिकूल 
भएको देख्िन आएकोले तनजको बााँकी अितधको िलबी अध्ययन तबदालाई असाधारण तबदामा 
पररणि गरी १ मवहनातभत्र जानकारी पठाउन  र  वितभन्न विषयको छात्रिृख्त्तमा अध्ययन गनय 
मनोनयन गदाय, विभागीय सहमति ददाँदा नेपाल स्िास्थ्य सेिा ऐन, २०५३ र नेपाल स्िास्थ्य 
सेिा तनयमािली, २०५५ को प्रचतलि व्यिस्थाको प्रतिकूल हनुे गरी मनोनयन र अध्ययन 
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तबदा समेि स्िीकृि नगनय आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार स्िास्थ्य िथा 
जनसंतया मन्त्रालय र ख्नक्षा मन्त्रालय समेिलाई लेिी पठाइएको। 

(३) जनकपरु अन्चल अस्पिालमा तनमायण काययमा आर्न्िहरूलाई कोटेनन वििरण गररएको भने्न 
सम्बन्धमा अस्पिाललाई प्राप्त पुाँजीगि अनदुान िचय नीषयकको रकमलाई साियजतनक िररद 
ऐन, २०६३ को दर्ा ८ को उपदर्ा २ द्वारा पररभावषि प्रािधान विपरीि प्रतिस्पधाय सीतमि 
हनुे गरी टुक्रा टुक्रा पारी कोटेननद्वारा िररद गरी प्रचतलि ऐन काननुको पालना गरेको 
नदेख्िएको हुाँदा आिश्यक कारबाहीको लातग आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को 
तनणययानसुार सम्बख्न्धि तनकायमा लेिी पठाइएको ।  

१५. िन िथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) राविय तनकुन्जका कमयचारीहरू समेिको तमलोमिोमा तनजी/आिादी जग्गाको भन्दै पिी 
जग्गाका ियरका रुिहरू समेि कावटएको भने्न सम्बन्धमा  राविय तनकुन्ज िथा िन्यजन्ि ु
सरक्षण ऐन, २०२९ बमोख्जम कुनै पतन व्याख्िले अतधकार प्राप्त अतधकारीको तलख्िि अनमुति 
नतलई राविय तनकुन्ज िा आरक्षतभत्र हातन नोक्सानी परुय्ाउन ेकायय गनय नपाइन ेर सो गरेमा 
सोही ऐनको दर्ा ३० बमोख्जम अनसुन्धान िहवककाि भै दर्ा ३१ बमोख्जम िोवकएको 
अतधकारीबाट कारबाही र वकनारा हनुे व्यिस्था रहेको देख्िंदा सोही काननुी व्यिस्था 
बमोख्जम काययबाही र वकनाराको लातग पेन गरी आयोगलाई जानकारी गराउन प्रस्ििु तमतसल 
सवहि आयोगको तमति २०७१।१२।१६ को तनणययानसुार बददयया राविय तनकुन्ज कायायलय, 

ठाकुरद्वारा बददययामा लेिी पठाइएको ।  

१६. संस्कृति, पययटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) पनपुति क्षेत्र विकास कोषको स्िातमत्िमा रहेको काठमाडौं ख्जल्ला गोठाटार गा.वि.स. ३ 
(क) को वक.नं. ५९ र ८४ िथा ऐ. ऐ. ४ (क) को वक.नं. ८० समेि जम्मा ५३४ रोपनी 
जग्गामा बालिुा िथा माटो उत्िनन ्गरी साियजतनक सम्पख्त्त हातन नोक्सानी परु् याएको भने्न 
सम्बन्धमा कोषको जग्गामा सम्झौिा विपरीि िानी उत्िनन ् भएको देख्िन आएकोले सो 
काययमा संलग्न बच्चरुाम दहाल र तमठ्ठाराम दहाल समेि उपर विनेष अदालिमा मदु्दा दायर 
गररने भएको िथा कम्पनीको नेयर समेि तनज बच्चरुाम दहालले अन्य व्यख्िहरूलाई तबक्री 
समेि गररसकेको हुाँदा बच्चरुाम दहालको करारीय दावयत्ि यथािि रहने गरी बच्चरुाम 
बालिुा िानी प्रा.तल.ले पनपुति क्षेत्र विकास कोषबाट प्राप्त गरेको स्िीकृति अनसुार पनपुति 
के्षत्र विकास कोषसाँग गरेको तमति २०७०।१०।९ को सम्झौिाको काननुी अख्स्ित्ि स्ििः 
समाप्त हनुे हनुाले कोषको स्िातमत्िमा रहेको उल्लेख्िि जग्गाहरूको भ-ूउपयोतगिा गरी 
गरुुयोजना लागू गने िथा सो क्रममा उल्लेख्िि जग्गाहरूबाट हनुे आय आम्दानी समेिलाई 
पारदनी ढंगबाट कोषको अतधकिम वहिमा हनु ेगरी काम कारबाही अख्ि बढाउन आयोगको 
तमति २०७१।१०।८ को तनणययानसुार पनपुति क्षते्र विकास कोषलाई लेिी पठाइएको । 
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६.५.६ ध्यानाकषयण 
 साियजतनक पद धारण गरेको व्यख्िले अनखु्चि कायय गरी नेपाल सरकार िा साियजतनक 

संस्थालाई हातन नोक्सानी परु् याएकोमा त्यस्िो हातन नोक्सानी सम्बख्न्धि व्यख्िबाट भररभराउ 
गनय िा आयोगले उपयिु ठानेको अन्य आिश्यक कारबाही गनयका लातग सम्बख्न्धि तनकाय 
िा अतधकारीलाई लेिी पठाउन सक्ने काननुी व्यिस्था अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२क. मा भए अनरुूप आतथयक िषय २०७१।७२ मा 
िपतसलका तनकायहरू र त्यहााँ काययरि पदातधकारीहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू उपर 
देहाय बमोख्जम ध्यानाकषयण गराइएको छ । 

१.  ऊजाय मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) विद्यिु ऐन तनयम विपरीि कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न समेिका 
विषयमा करुिा जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यिु ऐन, २०४९ को दर्ा 
५ को उपदर्ा (१) मा विद्यिु सिेक्षणको लातग ददइन ेअनमुतिपत्रको अितध बढीमा पााँच िषयसम्मको 
हनुेछ भनी स्पष्ट वकटान गरेको अिस्था र प्रिद्धयक झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपािर डेभलपमेन्ट कम्पनी 
प्रा.तल.ले तमति २०६०।३।१३ मा प्राप्त गरेको विद्यिु उत्पादन सिेक्षणको अनमुतिपत्रको 
समयाितध तमति २०६५।३।१२ मै समाप्त भइसकेको देख्िाँदा उि प्रािधान विपरीि हनुे गरी प्रदान 

गररएको अनमुतिपत्रले काननुी मान्यिा प्राप्त गनय नसक्न ेहुाँदा नेपाल सरकार ऊजाय मन्त्रालयबाट तमति 

२०६८।१०।१५ मा जारी भएको विद्यिु आयोजना अनमुतिपत्रसम्बन्धी तनदेख्नका, २०६८ िथा 
यसमा भएको पवहलो िथा दोस्रो संनोधन समेिको आधारमा उि तनदेख्नकाको दर्ा ८(२) बमोख्जम 

अि उि आयोजनाको सिेक्षण अनमुतिपत्र नेपाल सरकारको स्िातमत्िमा आएको हुाँदा यसप्रकारको 
अनमुतिपत्र सोही तनदेख्नकाको दर्ा ८ बमोख्जम िलु्ला प्रतिस्पधायबाट तनजी प्रिद्धयकलाई प्रदान 

गनेिर्य  आिश्यक कारबाही गनय र यसो गदाय उि तनदेख्नकामा भएको पवहलो संनोधनको दर्ा ५क 

को पालना हनुपुनेिर्य  पतन ध्यानाकषयण गराई आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार 
ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको । 

२.   कृवष  विकास मन्त्रालय अन्िगयि  
(१) नेपाल कृवष अनसुन्धान पररषद्ले तडपविज, ए.सी. लगायिका उपकरण िररद गदाय र ख्जन 

बैंक भिन तनमायण गदाय भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा भिन तनमायण िथा 
वितभन्न सामग्रीहरू िररदसम्बन्धी काययहरू पररषद्को आतथयक प्रनासन वितनयम र  साियजतनक 
िररद ऐन¸२०६३ िथा साियजतनक िररद तनयमािली, २०६४ विपरीि समेि नदेख्िएको भए 
िापतन स्थलगि तनरीक्षणका क्रममा भिनमा केही ममयि सधुार गनुयपने देख्िएकोले सो 
ठेकेदारले ममयि गनुयपने काम सवकएपतछ मात्र सो धरौटीमा रािेको रकम भिुानी प्रवक्रया 
अगातड बढाउन आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार पररषदको ध्यानाकषयण 
गराउन लेिी पठाइएको । 

३. नपेाल ट्रस्टको कायायलय  

(१) एलएम सतुभर ब्रदनय टेतडङ प्रा. तल. तसंगापरुले आफ्नो नाउाँको नेयर तबक्री गनय नेपाल ट्रष्टले 
अनखु्चि ििरमा अतनख्णयि रािेको भने्न सम्बन्धमा  नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक सतमतिले विगि ४ 
िषय तबतिसक्दा पतन ठोस तनणयय तलन नसक्नलेु काननुको उपेक्षा भएको र विद्यमान काननु 
प्रतिकूल समेि रहेको देख्िएकोले प्रस्ििु विषयमा अतबलम्ि जो जे तनणयय तलनपुने हो तनणयय 
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तलई आयोगलाई जानकारी गराउनका साथै तनधायररि समयमै काननुले िोके बमोख्जमको 
तनणयय तलनपुनेिर्य  आयोगको तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार सञ्चालक सतमतिको 
ध्यानाकषयण गराइएको ।  

४. प्रधानमन्त्री िथा मख्न्त्रपररषद्को कायायलय 

(१) आयोगको तमति २०७०।९।४ को तनणययानसुार पोिरा उपत्यकाका रे्िािाल लगायि 
वितभन्न िाल िलैयाहरूको प्रभािकारी संरक्षण र सम्िधयन गने काययमा आयोगको टोलीले पेन 
गरेको कायययोजना २०७० कायायन्ियनका लातग अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दर्ा २८ बमोख्जम नेपाल सरकार मख्न्त्रपररषद्लाई नेपाल सरकारका मतुय 
सख्चि मार्य ि तमति २०७०।९।९ मा सझुाि ददइएकोमा नेपाल सरकारका मतुय सख्चिले 
उि कायय योजना कायायन्ियनका लातग सम्बख्न्धि तनकायमा पठाइसवकएको अिस्थामा समेि  
हालसम्म कायायन्ियन भएको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको नदेख्िाँदा आयोगको पूिय तनणयय 
बमोख्जमको सझुािलाई अविलम्ब कायायन्ियन गनयका लातग नेपाल सरकारका मतुय सख्चिलाई 
ध्यानाकषयण गराउन आयोगको तमति २०७१।९।२२ को तनणययानसुार प्रधानमन्त्री िथा 
मख्न्त्रपररषद्को कायायलयलाई लेिी पठाइएको ।   

५. ख्नक्षा मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) मापदण्ड नपगेुको देिदह मेतडकल कलेजलाई सम्बन्धन ददइएको भने्न सम्बन्धमा काठमाडौं 
विश्वविद्यालयको तनरीक्षण टोलीले तनरीक्षणका नाममा आरू्लाई प्राप्त TOR अनरुूपको चेक 
जााँच नगरी कलेजले उपलब्ध गराएको विषयगि ख्नक्षकको वििरणलाई नै आतधकाररक मानी 
हुाँदै नभएको फ्याकल्टी प्रस्ििु गरी गलि प्रतििेदन ददएकोमा उि प्रतििेदनको 
िास्िविकिाबारे अध्ययन, जााँचबझु नगरी देिदह मेतडकल कलेजलाई काययक्रम सञ्चालनको 
स्िीकृति ददन प्रवक्रया अगातड बढाउने काठमाडौं विश्वविद्यालयका रख्जिार डा. भोला थापा 
िथा डीन प्रा.डा. नरेन्रबहादरु राणालाई र मेतडकल काउख्न्सलबाट िवटएको तनरीक्षण टोलीले 
ददएको तनरीक्षण प्रतििेदनको थप अध्ययन जााँचबझु नगरी देिदह मेतडकल कलेजलाई 
काययक्रम सञ्चालनको स्िीकृति ददन प्रवक्रया अगातड बढाउने नेपाल मेतडकल काउख्न्सललाई 
समेि आयोगको तमति २०७१।१०।२० को तनणययानसुार ध्यानाकषयण गराइएको ।  

६.  स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) क्षेत्रीय क्षयरोग केन्र, पोिराका ित्कालीन तनतमत्त तनदेनक डा. मोहनकुमार प्रसाईले 
बरबझुारथ नगरी  आतथयक वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा डा. मोहनकुमार प्रसाईले 
काननुले तनददयष्ट गरेको समयमा आफ्नो ख्जम्मामा रहेका समानहरूको बरबझुारथ गरेको 
देख्िएन । अिः तनजले आफ्नो पदको प्रकृति अनसुार पालन गनुयपने पदीय कियव्य पालन 
नगरी अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ दर्ा ३ को िण्ड (छ) द्वारा 
पररभावषि अनखु्चि कायय गरेकोले तनजलाई ध्यानाकषयण गराउन आयोगको तमति 
२०७१।४।११ को तनणययानसुार स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको । 
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६.६ वितभन्न तनकायमा पठाइएका सझुाि 

 अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा २८ मा आयोगले आफ्नो काम 
कारबाहीको तसलतसलामा जानकारीमा आएका िथ्यहरूका आधारमा सम्बख्न्धि कायायलय, 

पदातधकारी िा साियजतनक संस्थालाई सझुाि ददन सक्ने काननुी व्यिस्था भए अनरुूप आतथयक 
िषय २०७०।७१ मा आयोगले ददएका सझुािहरू तनम्नानसुार छन।्  

१.  अथय मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) ABC टेतलतभजनमा प्रसाररि समाचार UAE को अिधुािीबाट इिेहाद एयरिेजबाट 
२०६७।३।२४ मा नेपाल ल्याइएका २९ लाि भा.रु. नक्कली नोटहरू सवहि तत्रभिुन 
विमानस्थलबाट बावहररएर कालीमाटीख्स्थि ग्राण्ड होटलसम्म पगेुपतछ प्रहरीले बंगलादेनी 
नागररक मोहम्मद रवर्कलाई पक्राउ गरेकोले विमानस्थलको सरुक्षा व्यिस्थापनमा प्रश्न 
उठेको भने्न सम्बन्धमा प्रहरीबाट िोटा चलन अपराधमा अदालिमा मदु्दा चलाई कारबाही 
भएकै हुाँदा यस्िो गल्िी नहनुेिर्य  सचेि हनु र आिश्यक प्रवितध र साधनको व्यिस्था गनय 
आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार भन्सार कायायलयलाई सझुाि ददइएको।  

(२) दनरथ रंगनालामा तमति २०६७।११।७ मा भएको गायक ब्राण्ड एडम्सको कन्सटय 
आयोजक जे.वप.आर. इभेन्स प्रा.तल.ले कन्सटय बापिको आम्दानी भनी छुटै्ट पेन नगरेको भने्न  
आन्िररक राजस्ि विभागको पत्रबाट देख्िएकोले उि कन्सटयबाट भएको आम्दानी लगायिका 
सम्बन्धमा छानतबन गरी करदािा जे.वप.आर. इभेन्स प्रा.तल.को विस्ििृ कर परीक्षण गनय िथा 
नेपाल तभत्र संचालन हनु े यस्िा काययक्रमहरूमा आयोजकहरूबाट कर चहुािट हनुे प्रिल 
सम्भािना हुाँदा यसमा सिकय िा अपनाउन आयोगको तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार 
आन्िररक राजस्ि विभागलाई लेिी पठाइएको।  

(३) सरकारी अस्पिाल लगायिका स्िास्थ्य तनकाय र तनजी क्षते्रका स्िास्थ्य संस्थाहरूले 
तबरामीको उपचारका क्रममा प्रयोग गने Pace Maker, Steel rod, Valve, Surgical Equipment 

लगायिका Health Technology Products  को तबक्री मूल्य उल्लेि नभएको, स्िास्थ्य सेिामा 
प्रयोग हनुे िस्िहुरूको गणुस्िर सतुनख्िि नभएको, स्िास्थ्य तनकाय, तनजी क्षते्रका स्िास्थ्य 
संस्थाहरूमा उपचारमा र्रक र्रक र अतधक सेिा नलु्कहरू असलु उपर हनुे गरेको भने्न  
सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकषयण भएकोले सो सम्बन्धमा भन्सार विभागले Surgical 

Equipment लगायिका Health Technology Products समेिका िस्िकुो आयिमा न्यून 
तबजकीकरण र अतधक तबजकीकरणलाइय रोक्न के कस्िो मापदण्ड एिं नीति ियार गरी लागू 
गनय सवकन्छ सो विषयमा एक मवहना तभत्र राय पठाउन आयोगको तमति २०७१।९।१४ 
को तनणययानसुार भन्सार विभागलाइय लेिी पठाइएको।   

२.  उद्योग मन्त्रालय अन्िगयि  
(१) अधायिााँची ख्जल्लाको ठाडा गा.तब.स.-२ मा स्थावपि नेपाल च्यूरी घ्यू उद्योग तल.को जग्गा र 

भिन समेि नक्कली कागजबाट कंपनी िडा गरर नामसारी गरी गराई जग्गा समेि अतिक्रमण 
समेि गरेको िथा राज्यलाई तिनुयपने राजस्ि समेि नतिरेको भने्न सम्बन्धमा नेपाल च्यरुी घ्य ु
उद्योग तल. कम्पतनका सञ्चालकले भोगचलन गरेको जग्गा नेपाल सरकारको नामबाट तधिो 
रु्कुिा र उद्योग नामसारी इत्यादद भइनसकेको अिस्थामा साियजतनक िा सरकारी कायम गने 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

सम्बन्धमा नेपाल सरकारकै तनणयय आिश्यक पने भएकोले २०४० सालको सम्झौिा 
बमोख्जम रु.४८,५३०।- रकम सरकारलाई बझुाएको िर बााँकी रकम तिरी/चिुा गरी 
नसकेको िथा सम्झौिाका निय बमोख्जम व्याज समेिका बारेमा यवकन गरी काननुसम्मि 
ििरमा सम्झौिाको पूणय कायायन्ियन गनय िा लामो समयसम्म सम्झौिाको पूणय कायायन्ियन 
नभएकोले काननु सम्मि ििरबाटै सो सम्झौिा िारेज गरी आिश्यक तनणयय तलन आयोगको 
तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार उद्योग मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको।  

३.  ऊजाय मन्त्रालय 

(१) ऊजाय मन्त्रालय समेिले आरू्िनुी विद्यिु उत्पादनको सिेक्षण अनमुतिपत्र जारी गरेको र 
बषौँदेख्िका तनिेदनहरू उपर कारबाही नगरी अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा तमति २०७१।९।७ मा अपडेट गररएको विद्यिु विकास विभागको िेभसाइटमा 
राख्िएको Applications for Survey License र Applications for Generation License 
का लातग ५०० भन्दा बढी जलविद्यिु आयोजनाहरूको अनमुतिपत्रका लातग तनिेदन दिाय 
भएका र तमति २०६२।११।२५ देख्िका तनिेदन उपर समेि हालसम्म तनणयय नगरी 
अतनणययको अिस्थामा रािी ऐनले िोकेको अितधतभत्र अनमुतिपत्र जारी गने िा नगने विषयमा 
तनणयय गरी टंुगो लगाएको अिस्था देख्िएन । बाध्यात्मक रूपमा पालना गररनपुने विद्यिु ऐन 
र तनयमािलीको प्रािधान पालना गरेको नदेख्िएको हुाँदा अनमुतिपत्र जारी गने िा नगने 
सम्िन्धमा ३० ददनतभत्र तनणयय गरी आयोगलाई जानकारी गराउन, र 

 जलविद्यिु आयोजना अनमुतिपत्र सम्बन्धी तनदेख्नका, २०६८ को दर्ा ८ ले नेपाल 
सरकारको आफ्नै िचय िा तबदेनी सहयोगमा अध्ययन भएका आयोजनाहरू र जारी गररएको 
अनमुतिपत्र रद्ध िा िारेज भई नेपाल सरकारको स्िातमत्िमा आएका आयोजनाहरू सरकार 
आर्ैँ ले िा िलु्ला प्रतिस्पधाय िा जलविद्यिु आयोजना विकास गने उद्देश्यसाथ स्थावपि 
सहकारी संस्थाबाट विकास गराइन ेआयोजनाको सूचीमा रहने प्रािधान रहेकोमा उि दर्ा ८ 
मा संनोधन गरी "नेपाल सरकारको िास्केटमा रहेका आयोजनाहरूमध्ये कुनै प्रिद्धयकले 
विख्त्तय ब्यिस्था गनयसक्न े प्रतििद्धिा सवहिको संभािना देिाएमा औख्चत्यको आधारमा कुनं 
साँस्था िा व्यख्िलाई सिेक्षण अनमुतिपत्र प्रदान गनय बाधा पगु्न ेछैन" भनी संनोधन िथा थप 
गरीएकोमा त्यसरी सरकारको िास्केटमा रहेका आयोजनाहरू तबना प्रतिस्पधाय कुनै व्यख्ि िा 
साँस्थालाई अनमुति प्रदान गदाय पारदनी समेि नहनुे देख्िाँदा कुनैपतन कारणबाट रद्ध भएका 
आयोजनाहरू नेपाल सरकारको बास्केटमा ल्याउने र त्यसरी ल्याइएको आयोजना सवहिको 
नेपाल सरकारको िास्केटमा रहेको आयोजनाहरू मूल्याङ्कनका मापदण्ड ियार गरी 
प्रतिस्पधायका आधारमा मात्र सक्षम ठहररएको साँस्था िा व्यख्िलाई अनमुतिपत्र प्रदान गने गरी 
जलविद्यिु आयोजना अनमुतिपत्र सम्बन्धी तनदेख्नकामा पररमाजयन गनय आयोगको तमति 
२०७१।९।९ को तनणययानसुार ऊजाय मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको । 

४.  गहृ मन्त्रालय अन्िगयि 

(१)  कारागार कायायलय नतितुभत्र अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा उि कारागारको स्थलगि 
तनरीक्षण र कैदी बन्दी एिं पदातधकारीहरूसाँग बझु्दा पयायप्त मात्रामा पानी उपलब्ध नभएकोले 
कैदी बन्दीले दैतनक नहुाउन ेपानी व्यख्िगि  रूपमा समेि रकम संकलन गरी िररद गने 
गरेको, टेतलर्ोन गदाय नेपाल टेतलकमले िोके भन्दा बढी मूल्य तिने गरेको, वितभन्न उपभोग्य 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

सामानहरू िररद गदाय बजार दर भाउभन्दा बढी मूल्य तिनुयपने, आन्िररक प्रनासन अन्िगयि 
कमयचारी तनयखु्ि सम्बन्धमा पारदख्नयिा नअपनाइएको देख्िाँदा सो सम्बन्धमा आन्िररक सधुार 
गरी बजार दरभाउको समखु्चि व्यिस्था गने, दररेटको वििरण सबैले देख्न ेगरी राख्न,े पानीको 
उख्चि व्यिस्था तमलाउन,े टेतलर्ोनको दररेट सूची राख्न,े आन्िररक चौकीदार चयन गने 
व्यिस्थामा समेि पारदख्नयिा अपनाई कडाइका साथ अनगुमन तनरीक्षण गने गराउन ेव्यिस्था 
गनय गराउन आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार गहृ मन्त्रालयलाई लेिी 
पठाइएको। 

५.   प्रधानमन्त्री िथा मख्न्त्रपररषद्को कायायलय 

(१) मालपोि कायायलय तडल्लीबजार पररसरतभत्रको सरकारी स्िातमत्िमा रहेको जग्गाको पख्िम 
दख्क्षण िर्य को केही भाग जग्गा अतिक्रमण गरी लेिापढी व्यिसायी संिले पक्की िर तनमायण 
गरेको भने्न सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्िातमत्िमा रहेको जग्गामा मख्न्त्रस्िरीय तनणययबाट 
ित्कालीन मालपोि कायायलयका कायायलय प्रमिु प्रमेबहादरु िापङुले सम्झौिा गरी भिन 
समेि तनमायण भइसकेको देख्ियो।नेपाल सरकारको स्िातमत्िमा भएको जग्गा नेपाल सरकार 
मख्न्त्रपररषद्को तनणययबाट मात्र उपलब्ध गराउन सक्नेमा मख्न्त्रस्िरीय तनणययबाट सम्झौिा 
भएको देख्िंदा उि सम्झौिा काननुसंगि भएको मान्न तमलेन। अिः ित्कालीन अिस्थामा 
गररएको सम्झौिा रद्द गनय र यस्िै प्रकृतिका अन्य सरकारी स्िातमत्िको जग्गामा गैरसरकारी 
संिसंस्थाको भिन तनमायण गनय नददने व्यिस्था तमलाउन आयोगको तमति २०७१।४।१६ 
को तनणययानसुार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री िथा मख्न्त्रपररषद कायायलयलाई लेिी 
पठाइएको। 

(२) विद्यिु ऐन तनयम विपरीि कायय गने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही गरी पाउाँ भने्न समेिका 
विषयमा िल्लो अरूण जलविद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अरूण िेश्रो 
जलविद्यिु आयोजनाको टेलरेसको पानी सीधै प्रयोग गरी िल्लो अरूण जलविद्यिु 
आयोजनाबाट विद्यिु उत्पादन गनय सवकने र सोही आयोजनाद्वारा तनमायण हनुे प्रिेन मागय एिं 
ट्रान्सतमसन लाइनको समेि प्रयोग गरी न्यूनिम मूल्यमा विद्यिु उत्पादन गनय सवकने अति 
आकषयक आयोजना भएको देख्िाँदा राविय वहिलाई समेि मध्यनजर गरी अरूण िेश्रो 
जलविद्यिु आयोजनासाँग समन्िय गरी प्रस्ििु िल्लो अरूण जलविद्यिु आयोजना (४०० 
मे.िा.) नेपाल सरकार िा अन्िगयिको तनकायबाटै तनमायण गने व्यिस्था तमलाउन आयोगको 
तमति २०७१।५।१३ को तनणययानसुार मतुय सख्चि मार्य ि नेपाल सरकार मख्न्त्रपररषद् एिं 
लगानी बोडय कायायलय र ऊजाय मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

(३) काठमाडौं ख्जल्ला महांकाल गा.वि.स. ३ भंगाल बाहनुडााँडामा रहेको कररब ५२ रोपनी 
सरकारी जग्गामा भिन तनमायण गरररहेको भने्न सम्बन्धमा आरू्लाई हुाँदै नभएको अतधकार 
प्रयोग गरी सरकारी र साियजतनक जग्गा व्यख्ि विनेष िा कुनै संिसंस्थालाई भोगातधकार 
लगायिको स्िीकृति प्रदान नगनय सबै स्थानीय तनकायहरूमा पररपत्र गनय संिीय मातमला िथा 
स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई र नेपाल सरकारको नाममा दिाय रहेको काठमाडौं ख्जल्ला 
सातबक चपली भरकाली िडा नं. ७ग वक.नं. १८१ क्षेत्रर्ल रोपनी ४४–१४–१–० पिी 
जग्गामध्ये लगभग १३ आना जग्गामा नेपाल सरकारको स्िीकृति नतलई आरू् िसुी  रूपमा 
अतनिा तमलन इन्टरननेनल स्कुलले भिन तनमायण गदै गरेको देख्िन आएकोले नेपाल 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

सरकारको नाममा दिाय रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण रेिदेि िथा त्यस्िो भिन भत्काउन े
काम कियव्य र अतधकार स्थानीय प्रनासन ऐन, २०२८ को दर्ा ५ को उपदर्ा (५) को 
देहाय िण्ड (ग) िथा दर्ा ९ को उपदर्ा (६क) बमोख्जम उि वक.नं. १८१ को 
सरकारी जग्गाम बनेको भिन सवहिको जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था 
तमलाई सो को जानकारी आयोगमा पठाउन प्रमिु ख्जल्ला अतधकारी, ख्जल्ला प्रनासन कायायलय 
काठमाडौंमा र यस्िा प्रकृतिको सरकारी िथा साियजतनक जग्गालाई अतिक्रमण हनुबाट रोक्न 
आिश्यक नीति िजुयमा गने व्यिस्था तमलाई सो अनसुार संरक्षण गने व्यिस्थाका लातग नेपाल 
सरकारका मतुय सख्चि, प्रधानमन्त्री िथा मख्न्त्रपररषद्को कायायलयलाई आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको। 

(४) देनमा ठूलो सङ्तयामा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा सियसाधारणहरूको बचिको  
रूपमा ठूलो रकम सख्ञ्चि भएको देख्िन्छ। िर यस्िा सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन िथा 
व्यिस्थापनका लातग दीियकालीन र प्रभािकारी नीति नहुाँदा सहकारी संस्थाहरूको अनगुमन 
चसु्ि र प्रभािकारी हनु नसकेको आभास भएको छ र यसबाट सियसाधारण नागररकहरूको 
बचि रकम पतन उच्च जोख्िममा पदै गइरहेको छ यसै क्रममा ओररयण्टल सहकारी र 
यसका बचिकिायहरूबीच तसख्जयि समस्या समाधानका लातग यसअगातड पतन आयोगले सझुाि 
सवहि नेपाल सरकारको ध्यानाकषयण गराएकोमा उि समस्या हालसम्म पतन सखु्ल्झन सकेको 
छैन।त्यसैले उि सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा यसपूिय लेिी पठाएबमोख्जम गनय र आम 
रूपमा सहकारी संस्थाहरूमा देख्िएको समस्या समाधान गनय विगिमा गौरीबहादरु काकीको 
संयोजकत्िमा गदठि सतमतिले ददएको प्रतििेदनमा उख्ल्लख्िि सझुािहरू मनन गरी उपयिु 
सझुािहरू कायायन्ियन गनय एिम ्सियसाधारण नागररकहरूको सख्ञ्चतिको सरुक्षाको प्रत्याभतूि 
गनय र सहकारीको उद्देश्य पररपूतिय हनुे गरी दिाय, गठन, सञ्चालन एिम ् तिनको अनगुमन र 
तनयमनलाई प्रभािकारी बनाउन े सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनय आयोगको तमति 
२०७१।९।२५ को तनणययानसुार मतुय सख्चि मार्य ि नेपाल सरकार मख्न्त्रपररषद्लाई लेिी 
पठाइएको।  

(५) िानी िथा ितनज पदाथय तनयमािली, २०५६ को तनयम २४ को उपतनयम २(क)(ि) र 
(ग) बमोख्जम िलुाउनपुने आधारभिू जानकारी निलुाई ितनज पदाथयको ितनज भण्डारको 
िोजिलास िा उत्िननको अनमुतिका लातग सूचना प्रकाख्नि गरेको भने्न सम्बन्धमा िानी 
िथा ितनज पदाथय तनयमािली, २०५६ मा राजस्ि, भ-ूबहालकर लगायिका दस्िरुहरू ज्यादै 
न्यून रहेको देख्िएको साथै उल्लेख्िि दस्िरु लगायि सम्पूणय मन्त्रालय र अन्िगयि 
तनकायहरूबाट हाल तलइाँदै आएको Non-taxable Revenue समेि ज्यादै न्यून रहेको देख्िएको 
हुाँदा सम्पूणय मन्त्रालयका सख्चिहरूलाई समन्िय गरी नपेाल सरकारको अतधकिम वहि हनु े
गरी समय सापेक्ष एिं िैज्ञातनक ढंगबाट पररमाजयन गनय र वितधसम्मि ििरबाट असलु उपर 
गनय िथा प्रभािकारी अनगुमनको व्यिस्था समेि तमलाउन नेपाल सरकारका मतुय सख्चिलाई 
आयोगको तमति २०७१।१०।२७ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको। 

(६) िनहुाँ ख्जल्लाको देििाट गाउाँ विकास सतमतिको मख्ण मकुुन्देश्वर मख्न्दरको क्षेत्रतभत्र पने 
सरकारको नाममा दिाय से्रस्िा रहेको जग्गा व्यख्िका नाममा दिाय गनय ित्कालीन गाउाँ 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

विकास सतमतिका सख्चिले तसर्ाररस ददएको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपाल 
सरकार मख्न्त्रपररषदबाट सरकारी जग्गा दिाय िथा तलजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायय 
नीति २०७१ स्िीकृि भई लागू भएको र उि काययनीतिको दर्ा २१ को उपदर्ा (१) मा 
यो कायय नीति प्रारम्भ हनुअुख्ि भोगातधकारको  रूपमा सरकारी जग्गा प्राप्त गने व्यख्ि, संस्था 
िा तनकायको त्यस्िो सरकारी जग्गाको भोगातधकारलाई यसै कायय नीति बमोख्जम तलजमा 
पररणि गनुयपदयछ भने्न व्यिस्था हुाँदाहुाँदै पतन सो बमोख्जमको कारबाही सरोकारिाला 
मन्त्रालयहरूले अगातड बढाएको अिस्था नदेख्िएकोले आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को 
तनणययानसुार देहाय बमोख्जमको आिश्यक व्यिस्था तमलाउन नेपाल सरकारका मतुय सख्चि 
मार्य ि नेपाल सरकारलाई लेिी पठाइएको।  
(क) िन िथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालय लगायि वितभन्न 

मन्त्रालयको प्रस्िािमा नेपाल सरकार मख्न्त्रपररषदको तनणययबाट भोगातधकार उपलब्ध 
गराइएका वितभन्न प्रकृतिका सरकारी जग्गा एिं िनक्षेत्रको सरकारी जग्गाको 
भोगातधकार पाउने संस्था िथा जग्गाको पूणय व्यहोरा सवहिको वििरण भतूमसधुार िथा 
व्यिस्था मन्त्रालय र िन िथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयले ियार गने। 

(ि) उद्देश्य अनरुूप प्रयोग भए नभएको स्थलगि अध्ययन गराई िन िथा भ-ूसंरक्षण 
मत्रालय र भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयले प्रतििेदन तलई उद्दशे्य अनरुूपको 
प्रयोजनमा नआएका जग्गाहरूको ित्काल भोगातधकार समाप्त गने। 

(ग) सरकारी जग्गा तलजमा पररणि गनयको लातग सरकारी जग्गा दिाय िथा तलजमा उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी कायय नीति, २०७१ को दर्ा २१ को उपदर्ा (२) बमोख्जम 
भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयबाट साियजतनक सूचना जारी गरी सो काययनीति 
बमोख्जमको कारबाही अगातड बढाउने। 

(ि) अतधकार विहीन तनकाय िा पदातधकारीबाट भोगातधकार उपलब्ध गराइएको सरकारी 
जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गरी त्यसरी अनातधकृि ििरबाट भोगातधकार उपलब्ध 
गराउने पदातधकारीलाई तनजको सेिा समूह सम्बख्न्धि प्रचतलि काननु बमोख्जम 
कारबाही गने। 

(ङ) भोगातधकारमा उपलब्ध गराइएको र तलजमा पररणि गररएका िथा तलजमा उपलब्ध 
गराइएका सरकारी जग्गा उद्देश्य अनरुूप उपयिु प्रयोजनमा रहे नरहेको सम्बन्धमा 
तनयतमि अनगुमनको व्यिस् था तमलाउन े र उद्देश्य अनरुूप प्रयोग नभएको भए 
सम्बख्न्धि मन्त्रालयले तलज सम्बन्धी करार िारेज गने व्यिस्था तमलाउन।े 

६. िाख्णज्य िथा आपूतिय मन्त्रालय अन्िगयि 
(१) भारिको बेिालपरुबाट भलिारी तडपोमा पेट्रोतलयम पदायथ ल्याउाँदा चोरी भएको भने्न समेिका 

सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपाल आयल तनगमले पेट्रोतलयम पदाथय इख्ण्डयन आयल 
कपोरेननबाट ढुिानी गराउाँदा इख्ण्डयन आयल कपोरेननबाट लोड तगरसकेको पेट्रोतलयम 
पदाथय नेपालख्स्थि नेपाल आयल तनगमको तडपोसम्म सरुख्क्षि जस्िाको िस्िै ल्याउने व्यिस्था 
गनुयपनेमा कमजोर तसलसम्बन्धी र कमजोर अनगुमन व्यिस्थाका कारण चालक, 
ढुिानीकिायको तमलोमिोमा तसल टुटाई पेट्रोतलयम पदाथय थपी ख्झकी वहनातमना गरी नेपाल 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

आयल तनगमलाई हातन नोक्सानी परु् याउने गरेको पाइएको हुाँदा पेट्रोतलयम पदाथय ढुिानी 
गराउाँदा पेट्रोतलयम पदाथय थप्न ख्झक्न नसक्ने गरी तसल लकको व्यिस्था तमलाउन आयोगको 
तमति २०७१।५।३० को तनणययानसुार नेपाल आयल तनगम तलतमटेडमा लेिी पठाइएको। 

७. भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) मालपोि कायायलय टीकापरु कैलालीले हक तनिनाई पाउाँ भनी परेको तनिेदन िथा सो 
तनिेदन साथ दाख्िला गरेको थैली रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा जग्गा प्रनासन 
काययवितध, २०५८ को भाग ३ पररच्छेद ५ को ५.१८ मा हकसार्ीसम्बन्धी काययवितधको 
दर्ा ५.१९.७ मा हकसार्ी मदु्दा कायायलय प्रमिुले हेने भनी उल्लेि भएको र  मलुकुी ऐन 
अदालिी बन्दोबस्िको १ नम्बरको व्यिस्था बमोख्जम समेि मालपोि कायायलयको प्रमिुलाई 
मात्र मदु्दाको कारबाही र रै्सला गने अतधकार भएकोमा मालपोि कायायलयबाट हालसम्म 
कुनै तनणयय नभएको देख्िंदा हकसार्ी तनिने्न प्रयोजनका लातग दक्ष राजकुमारी रािल र 
ददलबहादरु रािलको तनिेदनमा तनजहरूको िारेस दीपकबहादरु रािलले गरेको माग उपर 
काननु बमोख्जम तनणयय गनय आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार भतूमसधुार िथा 
व्यिस्था मन्त्रालय मार्य ि सम्बख्न्धि मालपोि कायायलयलाई सझुाि ददइएको। 

(२) काभ्रपेलाञ्चोक ख्जल्ला महादेिस्थान गा.वि.स. ९ वक.नं. ९१६, ९१७ र १२५० का  
जग्गाहरू सातबक नापीमा नदी, बगर जतनई नाप नक्सा भएकोमा मालपोि कायायलय 
काभ्रपेलाञ्चोकबाट तमति २०३९।१।६ मा समुाले दनिुार समेि जिान १३ को नाममा दिाय 
कायम गरेकोमा तमति २०६८।१।५ मा मालपोि ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) बमोख्जम 
वक.नं. ९१७ र १२५० लाई नेपाल सरकारको नाममा रहने ठहर् याई व्यख्ि विनषेको नाम 
कट्टा गरेको देख्िन्छ। त्यसै प्रकृतिको वक.नं. ९१६ को जग्गा भने सोही तनणययले 
कारबाहीको क्रममा रािेकोमा सो जग्गा व्यख्ि विनषेको अतिररि नेपाल सरकारको नाममा 
दोहोरो शे्रस्िा कायम भएको देख्ियो।यस अिस्थामा मालपोि ऐन, २०३४ ले यस्िो दोहोरो 
दिाय सच्याउन ेअतधकार समेि सम्बख्न्धि मालपोि कायायलयलाई िोवकएको देख्िएकाले उि 
वक.नं. ९१६ को क्षेत्रर्ल रोपनी ३६३-२-१-० जग्गा प्रचतलि काननु बमोख्जम आिश्यक 
प्रवक्रया पूरा गरी मालपोि ऐन, २०३४ को दर्ा ७ को उपदर्ा (३) एिम ्सोही ऐनको 
दर्ा २४ को उपदर्ा (२) समेिका आधारमा नेपाल सरकारको नाममा रहेको दिाय शे्रस्िा 
अद्याितधक गरी जानकारी पठाउन आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार 
भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको।  

(३) नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा दिाय गराएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा धनकुटा 
ख्जल्ला िांििुा गा.वि.स. ९ वक.नं. २६० को १८-१०-०-० क्षेत्रर्लको सातबक नापीमा 
वकसान र जग्गाधनीको महलमा पिी जतनएको जग्गालाई मालपोि कायायलय धनकुटाका 
कम्प्यटुर अपरेटर उपमा न्यौपानेले उि वक.नं. २६० को १८-१०-०-० क्षेत्रर्लको जग्गा 
मध्येबाट १०-१०-०-० क्षेत्रर्लको जग्गा १९९७ सालको जााँचको सपयट नापीमा उल्लेि 
भएका व्यख्ि वकपवटया राजनन्द तलम्बकुो नाति दगुायबहादरु तलम्बकुो छोरा तनिेदक 
देनबहादरु तलम्बकुो नाममा मोठ शे्रस्िा कायम गररददने गरी पेन भएको वटप्पणीमा ना.स.ु 
ख्निप्रसाद पोख्रलेले सही गरी प्रमिु मालपोि अतधकृि सरेुनकुमार थपतलयाले हनु्छ भतन सवह 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गरी उि जग्गा वकत्ताकाट गरी वक.नं. १२८७ र १२८८ कायम गरी वक.नं. १२८७ को 
१०-१०-०-० क्षेत्रर्लको जग्गा तनज देनबहादरु तलम्बकुा नाममा दिाय गने गरी मा.पो.का. 
धनकुटाबाट तमति २०६८।११।२३ मा तनणयय भएको देख्िन्छ।उि वक.नं. १२८७ को 
जग्गा वकत्ता काट गरी वक.नं. १३११ र १३१२ कायम वक.नं. १३११ को ८-०-०-० 
तनज देनबहादरु तलम्बलेु िांििुाली भट्टराई क्षेत्री कुल िंन पररषदलाई ८-०-०-० क्षेत्रर्ल 
जग्गा र.नं. १५७१ बाट तमति २०६९।८।२० मा प्रति रोपनीका रु.८,०००।- का दरले 
राजीनामा गररददएको र बााँकी वक.नं. १३१२ को २-१०-०-० क्षेत्रर्ल जग्गा आफ्नै 
नाममा कायम रािेको देख्िएकोले उल्लेख्िि वक.नं. १२८७ को १०-१०-०-० क्षेत्रर्लको 
जग्गा वकत्ताक्काट भै हाल कायम रहेको वक.नं. १३११ र १३१२ को जग्गा मालपोि ऐन, 
२०३४ को दर्ा २४(२) बमोख्जम दिाय बदर गरी सरकारी कायम गनय आयोगको तमति 
२०७१।९।१ को तनणययानसुार भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालय मार्य ि मालपोि 
कायायलय, धनकुटालाई लेिी पठाइएको। 

८. भौतिक पूिायधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्िगयि 
(१) यािायाि व्यिस्था विभाग, सिारी चालक अनमुतिपत्र कायायलय (स.चा.अ.पत्र) िागमिीका 

कमयचारीहरू र विचौतलयाको तमलोमिोमा स.चा.अ.पत्र वििरण भएको भने्न सम्बन्धमा 
आयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार भौतिक पूिायधार िथा यािायाि 
मन्त्रालयलाई तनम्न बमोख्जम सझुाि ददइएको।  

(क)  यािायाि व्यिस्था विभागले डाटा इन्ट्री गनय छुट भएका कररब ४ लाि डाटालाई  
भार मसान्िसम्म अतनिायय  रूपमा इन्ट्री गरी ढड्डाको प्रणालीलाई पूणयिया विस्थापन 
गरी कम्प्यटुर अतभलेिलाई पारदनी र विश्वननीय  रूपमा अगातड बढाई कायायलयको 
अतधकार प्राप्त अतधकारी िा सतमतिको तनणयय तबना कसैले थपिट िथा इतडट नगने 
व्यिस्था लागू गनुयपने र सो का लातग सभयरको सफ्टिेयर प्रणालीमा मल्टी टायर 
एप्रभुल तसस्टमको व्यिस्था गने। 

(ि)  यािायाि व्यिस्था विभागले प्रभािकारी र पररणाममिुी अनगुमनको काययलाई िीव्रिा 
ददने र सो को जिार्देवहिाको ख्जम्मेिारी तलन तनदेनन ददन।े 

(ग)  तस.तस.वट.भी.को व्यिस्थालाई अझ सनि र विश्वननीय बनाउन लामो दूरी ओगट्ने र 
सम्पूणय गतिवितध र िख्स्बर स्पष्ट देख्िने गणुस्िरको आिश्यक संतयामा प्रयोगात्मक 
परीक्षास्थलमा क्यामराको ित्काल व्यिस्था गने।  

(ि)  यािायाि व्यिस्था विभागबाट जारी भएका सबै स.चा.अ.पत्र िथा सिारीसम्बन्धी सम्पूणय 
अतभलेिहरू महानगरीय ट्रावर्क प्रहरी महानािा िथा सम्बख्न्धि क्षते्रीय ट्रावर्क प्रहरी 
कायायलयमा सफ्टिेयरबाट पहुाँचको व्यिस्था तमलाउन।े  

(ङ)  काठमाडौं उपत्यकातभत्रका ३ ख्जल्लामा छुट्टाछुटै्ट सिारी चालक अनमुतिपत्र कायायलय 
संचालन गरी सबै कायायलयबाट स्माटय काडयको व्यिस्थाका लातग यािायाि व्यिस्थापन 
विभागले यथानीघ्र पहल तलने। 

९. िन िथा भ ू-संरक्षण मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) पािापानी सामदुावयक िन उपभोिा सतमति, विजौरा-४, सिेुिका अध्यक्ष कणयबहादरु 
तसंजाली र सह-सख्चि िीरेन्र नाम्जालीले िन समूह दिाय गदाय समूहमा उठेको रकम 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

वहनातमना गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा सतमतिको आतथयक कारोबार बैंक िा वित्तीय 
संस्था मार्य ि गनय र भएको िचयको लेिा परीक्षण गराउने व्यिस्था गनय आयोगको तमति 
२०७१।४।१६ को तनणययानसुार ख्जल्ला िन कायायलय, सिेुिलाई लेिी पठाइएको। 

(२) तसन्धपुाल्चोकका ख्जल्ला िन अतधकृिले बरामद भएको यासायगमु्बा कम मूल्यमा तललाम 
गरी  राजस्ि हातन नोक्सानी परु् याएको भने्न सम्बन्धमा देहायको विषयमा सधुार गनय 
आयोगको तमति २०७१।५।८ को तनणययानसुार िन िथा भसंूरक्षण मन्त्रालय र िन 
विभागलाई लेिी पठाइएको।  

(क) िन ऐन, २०४९ को दर्ा ६३ ले तललाम तबक्री गने अख्तियारी िन अतधकृिलाई 
ददएको हुाँदा सो प्रयोजनको लातग तललाम तबक्री गने प्रवक्रया लगायि मालिस्िकुो 
न्यूनिम तललाम तबक्री मूल्य िोकी िन तनयमािली, २०५१ मा थप व्यिस्था गने।  

(ि)  िन तनयमािली, २०५१ को तनयम ११(४) अनसुार अनसूुची २ को मूल्य र अनसूुची 
३ मा उल्लेख्िि दस्िरु तनकै लामो समयदेख्ि पररिियन नभएकोले प्रत्येक २/२ िषयमा 
यो दस्िरु रकममा पनुरािलोकन हनुे व्यिस्था गने। 

१०. ख्नक्षा मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) िपतसलमा उल्लेख्िि विद्यालयहरूलाई प्रदान गररएको कक्षा सञ्चालन अनमुतिको सम्बन्धमा 
ख्नक्षा ऐन, २०२८ को दर्ा १५, ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ को तनयम १२(क) र १८ (ट) 
बमोख्जम के कस्िो तनणयय गनुयपने हो गरी जानकारी ददन ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी  

पठाइएको । 

तस.नं. आयोगको तनणयय तमति विद्यालयको नाम ठेगाना 
१ २०७१।४।१५ मााँ सन्िोषी प्राथतमक विद्यालय मलंगिा- ९, सलायही 
२ २०७१।४।१५ सतुमन्त्रा माई  प्राथतमक विद्यालय ख्जगंडिा-५, सलायही 
३ २०७१।४।१५ हंस जनिा प्राथतमक विद्यालय  तसमरा- ५, सलायही 
४ २०७१।४।१५   सतुमि आदनय विद्या मख्न्दर िसन्िपरु- ४, सलायही 
५ २०७१।५।५ मधेनी सा.प्रा.वि. सलेमपरु-४, सलायही 
६ २०७१।५।५ सामदुावयक प्रा.वि. मोदन बाबा सलेमपरु-८, सलायही 
७ २०७१।५।८ महादेि प्रा.वि पडररया-८, सलायही 
८ २०७१।५।८ सामदुावयक प्रा.वि श्रीपरु-६, सलायही 
९ २०७१।५।१३ राविय प्राथतमक विद्यालय सम्सी–६, महोत्तरी 
१० २०७१।५।१३ सरस्ििी प्रा.वि. सम्सी–९, महोत्तरी 
११ २०७१।५।१३ सा.प्रा.वि.  िोरीया-१, सलायही 
१२ २०७१।५।१३ सरस्ििी प्रा.वि. िैिाय-२, सलायही 
१३ २०७१।६।२ देिी प्रा.वि. रामनगरबहअुिाय-१, सलायही 
१४ २०७१।६।२ िनकटिा दतलि प्राथतमक विद्यालय पोिररया-२, पसाय 
१५ २०७१।६।२ ने.रा.प्रा.वि. लहािरथकरी-८, पसाय 
१६ २०७१।६।१० रामजानकी सामदुावयक प्राथतमक विद्यालय तसमराभगििीपरु-८, सलायही 
१७ २०७१।७।९ ने.रा.प्रा.वि. वपप्रावििाय-८ कन्चनपरु, बारा 
१८ २०७१।७।९ श्री प्रा.वि. मवहनाथपरु-९, सलायही 
१९ २०७१।७।९ सा.प्रा.वि. बरहथिा गा.वि.स., सलायही 
२० २०७१।७।९ श्री सरस्ििी प्रा.वि. रामनगरबहअुबाय-९, सलायही 



 

 208      
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय तमति विद्यालयको नाम ठेगाना 
२१ २०७१।७।९ पनपुति सामदुावयक प्राथतमक विद्यालय कमेया-५, सलायही 
२२ २०७१।७।९ भरि जनिा प्राथतमक विद्यालय िसन्िपरु-५, सलायही 
२३ २०७१।७।३० मधेन नवहद प्राथतमक विद्यालय धनकौल-६, सलायही 
२४ २०७१।७।३० सन्िोष प्रा.वि. लौकठ-५, सलायही 
२५ २०७१।७।३० तमठुलालदास प्रा.वि. अचलगढ-६, सलायही 
२६ २०७१।९।१३ डरु राजेन्र सा.प्रा.वि. िोररया-८, सलायही 
२७ २०७१।९।१३ राम सा.प्रा.वि. मसैुली-१, सलायही 
२८ २०७१।९।२८ श्री रामजानकी प्रा.वि. िैिाय-४, सलायही 
२९ २०७१।११।२९ जनिा प्रा.वि. तसरहा 
३० २०७१।१२।१३ श्री राधा कृष्ण प्रा.वि. रोहिुा-८, सलायही 
३१ २०७१।१२।१३ सकेुश्वर महादेि सामदुावयक प्राथतमक विद्यालय अनायह-४, सलायही 
३२ २०७१।१२।१७ धनगढा सामदुावयक विद्यालय धनगढा-७, सलायही 

(२) मध्यपख्िमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदातधकारी समेिले भत्ताका नाममा विश्वविद्यालय कोषको 
हातन नोक्सानी गरेको भने्न सम्बन्धमा देहाय बमोख्जम गनय गराउन आयोगको तमति 
२०७१।५।८ को तनणययानसुार मध्यपख्िमाञ्चल विश्वविद्यालयमा सझुाि पठाइएको। 
(क) विश्वविद्यालयका नाममा प्राप्त भएका आतथयक स्रोिहरू वितभन्न बैंकमा वितभन्न व्यख्िका 

नामबाट संचालन भएको देख्िंदा सबै आतथयक स्रोिहरू एवककृि गरी मूलकोषमा जम्मा 
गरी प्रचतलि काननु बमोख्जम अतधकार प्राप्त तनकायबाट मात्र अन्यत्र हस्िान्िरण हनु 
सक्ने व्यिस्था गने।  

(ि) विश्वविद्यालयले काययकारी पररषद्को नाममा तनणयय गदाय एकल व्यख्िबाट समेि तनणयय 
भएको देख्िन आएकोले प्रचतलि विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन काननु विपररिका गतिवितध 
ित्काल बन्द गने। 

(ग) विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पख्त्त र िररद गररएका सामानहरूको अतभलेि राख्न।े 
ख्जन्सी सामानहरूको बरबझुारथ गने व्यिस्थालाई कडाइका साथ पालना गने गराउन।े   

(ि) तबना प्रतिस्पधाय, गैरकाननुी ििरले तनयिु भएका विश्वख्श्वद्यालयको कोष हातन 
नोक्सानीको तबगो असलु उपर गनय लेख्िएका कमयचारीहरू र चन्रा भारिी समेिका 
व्यख्िहरूको तनयखु्ि रद्द गरी प्रचतलि काननु बमोख्जम प्रतिस्पधायका आधारमा 
तनयखु्िको व्यिस्था तमलाउन।े 

(ङ) उपकुलपति र रख्जिारले विश्वविद्यालयको कोषबाट िचय व्यहोने गरी आजीिन कायायलय 
सहयोगीको सवुिधा तलन सवकने व्यिस्था प्रचतलि कुनै पतन काननुमा नहुाँदा आइन्दा 
यस प्रकारका तनणयय नगने।  

(च) विज्ञान िथा प्रवितध भिन तनमायणमा तनमायण व्यिसायीलाइय रकम भिुानी ददाँदा िढी 
भिुानी ददएको रु.२‚६६‚१९८।३० कट्टा गरी लागि इख्स्टमेट बमोख्जम तनमायण 
काययमा सधुार गरी सम्पन्न गनय गराउन र भिुानी ददन ेव्यिस्था तमलाउन।े  

(छ) काययकारी पररषद्ले ले.प. प्रतििेदनमा औलं्याएका बेरुज ु तमति २०७०।३।३२ मा 
तनणयय गरी आर्ैं ले गरेको िचय आर्ैं ले तनयतमि गरेको देख्िंदा उि तनणयय 
लेिासम्बन्धी तसद्धान्ि र प्राकृतिक न्यायको तसद्धान्ि विपरीि भएकोले यस प्रकारको 
तनणयय नगने।  
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(ज) वि.वि. सभा लगायि कययकारी पररषद्को अन्य बैठक भत्ताको दर तनधायरणमा तत्र.वि.को 
मापदण्डलाई अननुरण गने।   

(झ) पेश्की र्छयौट गनय बााँकी रकम तनयमानसुार व्याज समेि वहसाब गरी यथानीघ्र 
र्छयौट गने व्यिस्था तमलाउने। 

(ञ) उपकुलपति र रख्जिारले प्राख्ज्ञक सल्लाहकार र राजनैतिक सल्लाहकार तनयिु गनय 
पाउने गरी भएको तनणयय र सो तनणययको आधारमा प्रथम शे्रणीका कमयचारी सरहको 
सवुिधा पाउन ेगरी सल्लाहकार तनयखु्ि गरेको देख्िंदा सल्लाहकार तनयखु्िको काननुी 
आधार एिं औख्चत्य समेि पवुष्ट हनु नसकेकाले ित्काल राजनीतिक सल्लाहकारको 
तनयखु्ि बदर गनय र प्राख्ज्ञक सल्लाहकारको तनयखु्िमा पनुः विचार गनय ।  

(३) ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय निलपरासीले ख्नक्षक सेिा आयोगको तनणयय अनसुार बढुिा भएका 
ख्नक्षकहरूबाट तनयम विपरीि रकम असलुी गरेको भने्न सम्बन्धमा ख्जल्ला ख्नक्षा सतमति 
निलपरासीले तनणयय गरी रकम उठाउन पाउने सम्बन्धमा भएको काननुी व्यिस्थाको 
अपव्यातया गरी ख्जल्ला ख्नक्षा सतमतिले तमति २०६८।१२।५ मा तनणयय गरी उठाएको 
जम्मा रु.३,८०,६००।- ित्काल सम्बख्न्धि ख्नक्षकहरूलाई वर्िाय गनय लगाई अब उप्रान्ि   
बढुिा आिेदन दिाय िथा तनयखु्िको प्रमाणपत्र ददंदा कुनै पतन रकम नउठाउन सबै ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलयहरूलाई पररपत्र गनय आयोगको तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार ख्नक्षा 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको।  

(४) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि रामजानकी प्रा.वि. ििरौल–१, का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा ख्नक्षा ऐन िथा तनयमािलीले िोकेको 
मापदण्डमा विद्याथी संतया िथा आिश्यक पूिायधार समेि नरहेको देख्िंदा यो विद्यालयलाई 
नख्जकको कुनै विद्यालयमा गाभ्न आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार ख्नक्षा 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको।  

(५) दरबन्दी भन्दा बढी संतयामा ख्नक्षक तनयखु्ि गररएबाट िलब भिुानीमा समस्या देिा परेको 
भने्न सम्बन्धमा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय धनषुा अन्िगयिका विद्यालयमा जम्मा प्राथतमक 
विद्यालय अनदुान कोटा ४६७ रहेकोमा वितभन्न विद्यालयमा ५६१ जना ख्नक्षक तनयखु्ि 
भएको देख्िएकोले तनधायररि कोटा संतयातभतै्र ख्नक्षक संतया तमलान गनय आयोगको तमति 
२०७१।७।९ को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको।  

(६) ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय रौिहटका कमयचारी समेिको तमलेमिोमा र्जी लाइसेन्स भएकालाई 
तबना प्रतिस्पधाय तनयखु्ि गरेको भने्न सम्बन्धमा नक्कली अध्यापन अनमुतिपत्र पेन गरी तनयखु्ि 
हनुे ख्नक्षकलाई कारबाही हनु विद्यालयलाई ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट लेख्िसकेपतछ 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिबाट समयमै कारबाही भयो, भएन सो को अनगुमन नगरी लगािार 
िी ख्नक्षकहरूकै नाममा तनकासा माग भै आएकोमा समेि रकम तनकासा ददई कायायलयकै 
तनणयय कायायन्ियन नगनेलाई कारबाही गनुयको सट्टा प्रोत्साहन गरेको देख्िंदा आइन्दा 
कायायलयकै तनणयय कायायन्ियन भए, नभएको अनगुमन गनय आयोगको तमति २०७१।७।९ 
को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको। 

(७) अिायिााँची ख्जल्ला, नरपानी गा.वि.स. ७ ख्स्थि भकुृटी प्रा.वि. (हालको भकुृटी तन.मा.वि.) को 
नाममा दिाय शे्रस्िा कायम भएको वक.नं. ६४४ के्ष.र्. ९-१-१-३ क्षेत्रर्लको जग्गामा 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

२०५० सालदेख्ि स्थानीय बवुिजीिी, जनप्रतितनतध र अतभभािक भेलाको २०४९।१२।२४ 
को तनणययअनसुार पतछ विद्यालयलाई आिश्यक परेको बिि जग्गा छातडददने नियमा स्थानीय 
व्यख्िहरूले २ िटा पक्की र १९ िटा कच्ची गरी २१ (एक्काइस) िटा िर टहरा बनाई 
बसोबास गरेको देख्िएकोले विद्यालयको जग्गामा रहेका सबै िरटहरा िीन मवहनातभत्र हटाउन 
लगाई विद्यालयलाई उपलब्ध गराउन आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय अिायिााँचीलाई लेिी पठाइएको। 

(८) िीर अस्पिालका अस्थायी र करारमा काययरि ख्चवकत्सकहरूलाई समेि छात्रिृख्त्त ददइएको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्चवकत्सा विज्ञान राविय प्रतिष्ठान, िीर अस्पिाल काययकारी 
पररषदको तमति २०७०।३।२४ को तनणययबाट िाहााँका अस्थायी/करार ख्चवकत्सकहरू डा. 
प्रदीप कोइराला, डा.वकनोर देि र डा.आनन्द बमायलाई पूणय छात्रिखृ्त्तमा अध्ययन गनय छनोट 
गरेको देख्िएको र यस बारेमा ऐन तनयमािलीमा स्पष्ट व्यिस्था भएको नदेख्िंदा प्रतिष्ठान, 

पररषद िा सतमतिले तनणयय गदाय तनयममा स्पष्ट व्यिस्था गरेर मात्र सो बमोख्जम गनय गराउन 
आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार ख्चवकत्सा विज्ञान राविय प्रतिष्ठान िीर 
अस्पिाल िथा तत्र.वि.वि.उपकुलपतिको कायायलयलाई लेिी पठाइएको।  

(९) ख्नक्षाको लातग िाद्य काययक्रम पररयोजनाद्वारा आ.ि. २०७०।७१ मा झापा, डडेलधरुा र 
धनगढीमा संचालन गरेका िातलम काययक्रमहरूमा आतथयक अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा 
िातलम संचालन गदाय आधार तलएको भतनएको नैख्क्षक जननख्ि विकास केन्रको नम्सय 
विपरीि रकम भिुानी तलएका लेिापालदेख्ि काययक्रम तनदेनकसम्मका ५ जना 
कमयचारीहरूबाट रु.१,९०,०००।– राजस्ि िािामा जम्मा गरेको देख्ियो। झापाको िातलममा 
१२ जना सहभागीको लातग केन्रबाट १० जना कमयचारीहरू गएको देख्िएकोले िातलम 
संचालन गदाय तमिव्यवयिा अपनाउन िोजेको देख्िएन। त्यस्िै आिासीय िातलम संचालनको 
लातग नम्सय स्िीकृि भएको नदेख्िएको िथा आधार तलएको नम्सय विपरीि रकम भिुानी 
भएको देख्िएको हुाँदा आगामी ददनमा यस्िा िातलम काययक्रम गदाय तमिव्यवयिा अपनाउन,े 

नम्सय स्िीकृि गरेर मात्र िातलम संचालन गने र स्िीकृि नम्सय बमोख्जम मात्र रकम भिुानी 
गनय गराउन आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयलाई लेिी 
पठाएको।  

(१०) लतलिपरु ख्जल्ला मदन स्मारक उच्च माध्यतमक विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
समेिले विद्यालयको नामको जग्गालाई प्रवक्रया पूरा नगरी तलजमा ददएको भने्न सम्बन्धमा  
सरकारले एकीकृि भ-ूउपयोग नीति बनाउन गैरहेकोले सो नीति ियार नभएसम्म सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सरकार र सरकारी स्िातमत्िका संिसंस्था एिं सरकारी गठुीका जग्गाहरू 
तबक्री वििरण गने िा भोगातधकार ददने िा Lease मा ददन ेकायय हाललाई नगनय नगराउन 
तनदेनन भएकोले सो बमोख्जम गनय गराउन हनु तनदेनानसुार अनरुोध छ भनी प्रधानमन्त्री िथा 
मख्न्त्रपररषद्को कायायलयबाट तमति २०६६।४।१८ मा जारी भएको तनदेननको प्रतिकूल हनु े
गरी मदन स्मारक उच्च माध्यतमक विद्यालयले भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल.लाई उपरोि 
तलजमा ददने सम्झौिा गरेको देख्िएकोले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री िथा मख्न्त्रपररषदको 
कायायलयको तमति २०६६।४।१८ तनदेननको प्रतिकूल हनुे गरी तमति २०६९।३।२० मा 
मदन स्मारक उच्च माध्यतमक विद्यालय र भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.बीच भएको सम्झौिा 
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बदर गनय एिं त्यस्िा प्रकारका काययहरू रोक्न आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को 
तनणययानसुार ख्नक्षा मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको।  

(११) म्याद सवकएको विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिले वितभन्न अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा ख्चििन उच्च मा.वि.भरिपरुले तमति २०७०।१।३ मा ख्नक्षक छनौटको 
लातग विज्ञापन प्रकाख्नि गदाय र तमति २०७०।१।१७ मा अध्यापन अनमुति पत्र नभएका 
व्यख्िहरूलाई ख्नक्षकमा तनयिु गदाय ख्नक्षा ऐन तनयमको प्रतिकूल गरेको देख्िंदा िि ्
सम्बन्धमा जो जे कारबाही गनुयपने हो गनय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दर्ा २८ बमोख्जम आयोगको तमति २०७२।२।२५ को तनणययानसुार ख्नक्षा 
मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको ।    

११. सहरी विकास मन्त्रालय अन्िगयि  

(१) डडेल्धरुा ख्जल्ला निदगुाय गा.वि.स. १, ७ र ९ ख्स्थि ए.तड.तब.को सहयोगद्वारा संचातलि 
िानेपानी िथा सरसर्ाई आयोजनामा योजना सम्पन्न नगरी अतनयतमििा भएको भने्न 
सम्बन्धमा आयोगको प्रावितधक टोलीले तनरीक्षण गदाय २ िटा तब.वप.वट. बनाउन बााँकी 
रहेकोमा उि तनमायण कायय सम्पन्न पिाि भख्त्कएकोले पनुः तनमायणको लातग रु.४०,५१६।- 
लाग्न,े  तडविब्यसुन च्याम्बरको स्ल्याब िोडर्ोड गरेकोले ममयिाथय रु.५,८६७।- लाग्न,े पाइप 
धारा कनेक्सन तमलाउन एकमषु्ट रु.१०,०००।- गरी जम्मा रु.५६,३८३।- को काममा 
सन्िोषजनक नदेख्िएकोले उपभोिा सतमतिलाई भिुानी ददन रोक्का रािी बैंकमा जम्मा रहेको 
रु.९५,८३८।- बाट रु.५६,३८३।- कट्टा गने र स्थलगि तनरीक्षण हुाँदा रोक्का राख्िएको 
िानेपानी कायायलयको प्राङ्गणको पाइपहरूको समखु्चि व्यिस्थापन गने र पानीको चहुािट 
तनयन्त्रण गनय हेराल ु रािी व्यिख्स्थि गनय तडतभजन िानेपानी िथा सरसर्ाइ कायायलय र 
निदगुाय गा.वि.स.लाई आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार लेिी पठइएको। 

१२. संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्िगयि 

(१)  कञ्चनपरु ख्जल्लाको भजेुला गाउाँमा महाकाली नदी तनयन्त्रणका लातग जेष्ठ मवहनामा तनमायण 
गररएको िटबन्ध भदौ मवहनाको पवहलो सािाको बाढीले भत्काएर बगाएकोले भने्न समेिका 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा महाकाली नदीको पूिी िट भीमदत्त नगरपातलका भजेुला गाउाँ 
नख्जकैबाट River Bed Material को लातग सम्बख्न्धि ख्ज.वि.स.ले तबना Engineering 
Analysis ठेक्का लगाउाँदै आएको जानकारी स्थानीय बातसन्दा एंि ठेकेदार समेिबाट प्राप्त हनु 
आएको व्यहोरा तसंचाइ मन्त्रालयको प्रतििेदनमा उल्लेि भएको पाइएको हुाँदा नदीको िटमा 
प्रावितधक Analysis तबना हनु े दोहन िरुुन्ि रोकी जानकारी गराउन आयोगको तमति 
२०७१।४।१६ को तनणययानसुार ख्ज.वि.स.को कायायलय कञ्चनपरुलाई लेिी पठाइएको। 

(२) बारा ख्जल्ला, िरैतनया गाविसका सख्चि हररनारायण प्रसाद साहले रकम वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा आतथयक िषय २०६७।६८ देख्ि नै िरैतनया गाउाँ विकास सतमतिको लेिा परीक्षण 
नभएको, गाउाँ पररषद र लेिापरीक्षण तबना नै सरकारी रकम तनकासा भइरहेको, कमयचारी 
सरुिा भई रमाना ददंदा बरबझुारथ गने नगरेको र सरकारी सम्पख्त्तको संरक्षणमा उख्चि 
ध्यान ददएको देख्िन आएन। विकास काययको लातग वितभन्न व्यख्िलाई ददएको पेश्की  
रु.२,००,०००।- हालसम्म पतन र्र्छ्यौट गरेको देख्िएन। िसथय प्रचतलि काननु बमोख्जम 
समयमै गाउाँ पररषद सम्पन्न गनय, लेिापरीक्षण सम्पन्न गनय, सरुिा भई जाने कमयचारीलाई 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

बरबझुारथ गनय लगाएर मात्र रमाना ददन, गा.वि.स.को सरकारी शे्रस्िा र सम्पख्त्तको संरक्षण 
गनय िथा हालसम्म पेश्की र्र्छ्यौट गनय बााँकी रहेको रु.२,००,०००।- सम्बख्न्धि व्यख्िबाट 
र्रर्ारक गराउन आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार संिीय मातमला िथा 
स्थानीय व्यिस्था मन्त्रालयमा लेिी पठाइएको।  

(३) का.म.न.पा. १७, ितुसि ु टाउन प्लातनङमा रूपिारा िलुाधार (कंसाकार) को मापदण्ड 
विपरीि बनेको िरको कर भिुान गरी तधिो रािी अतनयतमि िररकाबाट रा.िा.बैंक 
बालाजबुाट ऋण प्रिाह गरेको भने्न सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपातलका कायायलयको आ.ि. 
२०६९।७० को नगर पररषदले “भिन नक्सा पास गरी बनेका थप क्षेत्रर्ल, िल्ला र 
नक्सा पास नगरी बनेका थप क्षेत्रर्ल िल्लाको प्रष्ट वििरणसम्म उल्लेि गरी नक्सा पास 
भएका, नभएका सम्पूणय क्षेत्रर्ल, िल्लाको तनयमानसुार िरजग्गा कर तनधायरण गरी कर असलु 
गने” भने्न तनणयय गरी राजस्ि असलुीमा िृवद्ध गने पहल गरे िापतन सो तनणययबाट मापदण्ड 
विपरीि बनकेा िर िथा िरको थप क्षेत्रर्ललाई काननुी मान्यिा ददएको जस्िो देख्िएकोले 
त्यस्िा प्रकारका िरहरूलाई प्रथमिः काननु बमोख्जम कारबाही िथा तनयमन गरी ित्पिाि 
मात्र कर असलुीको दायरामा ल्याउन आिश्यक व्यिस्था गनय आयोगको तमति 
२०७१।७।१४ को तनणययानसुार काठमाडौं महानगरपातलका कायायलयलाई लेिी 
पठाइएको। 

(४) महोत्तरी ख्जल्ला सहोडिा गा.वि.स. का सख्चि ध्रिुदेि झाले गा.वि.स.कोषको रकममा 
अतनयतमििा गरेको भने्न समेिको सम्बन्धमा समाख्जक सरुक्षा भत्ता वििरण कायय बैंक मार्य ि 
मात्र गराउने व्यिस्था तमलाउन आयोगको तमति २०७१।७।१४ को तनणययानसुार लेिी 
पठाइएको। 

(५) इटहरी नगरपातलका कायायलयले होतडयङ बोडयबाट आन्िररक आय ठेक्काको सूचना अनसुारको 
म्यादमा बोलपत्र निोली डोतलडार विभागको सभयरमा समस्या आएको कारण देिाई काययकारी 
अतधकृि पनपुति ितििडाले ७ ददनको म्याद थप गरी अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा होतडयङ बोडयबाट आन्िररक आय संकलनका लातग १५ ददनको म्याद ददई तमति 
२०७१।२।५ मा सूचना प्रकानन गरेकोमा बोलपत्र दाख्िला गने अख्न्िम ददन २०७१।२।२० 
का ददन दिाय भएका बोलपत्र िोल्न ुअख्ि बोलपत्र दाख्िला गने डोतलडार विभागको सभयरमा 
समस्या आएको भनी परेको तनिेदनका आधारमा ित्कालको अिस्थामा परेका २ िटा बोलपत्र 
निोली ७ ददनको म्याद थप गरेको देख्िन्छ। न्यूनिम कबोल अंक रु.४,२०,०००।- राख्िएको 
उि बोलपत्रको सूचना अनसुार ७ ददनको म्याद थप हुाँदा पवहले पनय आएका २ िटा मात्र 
बोलपत्रको सट्टा ७ िटा बोलपत्र दाख्िला भई रु.४२ लािसम्मको आन्िररक आयको प्रस्िाि 
समेि पेन हनु आएको देख्िंदा र पवहले पेन भएका २ िटा बोलपत्र सम्बख्न्धि व्यख्िले नै वर्िाय 
तलई गएको र पनुः थप भएको म्यादमा तनजहरू समेिले बोलपत्र पेन गरेको देख्िंदा त्यस्िो 
काययबाट सरकारी हातन नोक्सातन गने मनसाय समेि नदेख्िएको हुाँदा नगरपातलकाको होतडयङ 
बोडयबाट आन्िररक आय संकलनसम्बन्धी ठेक्का काययका सम्बन्धमा उपयिु तनणयय गनय आयोगको 
तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार सम्बख्न्धि तनकायलाई लेिी पठाइएको। 

(६)   का.म.न.पा. ७ ख्स्थि वक.नं. ३४ को क्षते्रर्ल १-५-३-२ जग्गामा नेपाल सरकारको 
इजाजि तबना नै दीिायय ुगरुु हख्स्पटल एण्ड ररसचय सेन्टर चाबवहलले अनतधकृि  रूपमा िर 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

टहरा तनमायण गरी ट्रान्सर्रमर समेि रािी उपयोग गरेको देख्िन आएको हुाँदा नेपाल 
सरकारको स्िातमत्त्िमा रहेको जग्गा संरक्षण गने दावयत्ि स्थानीय प्रनासन ऐन, २०२८ को 
दर्ा ९(६क) र १०क(२) बमोख्जम प्रमिु ख्जल्ला अतधकारीको र स्थानीय स्िायत्त नासन 
ऐन, २०५५ को दर्ा ९६(१)(ञ)(३) र दर्ा १०१(ञ) बमोख्जम नगरपातलकाको देख्िन 
आएको हुाँदा उि सरकारी जग्गामा अनतधकृि  रूपमा बनेका िर टहराहरू र ट्रान्सर्रमर 
समेि हटाउन लगाई जग्गा संरक्षण गनय ख्जल्ला प्रनासन कायायलय काठमाडौं र काठमाडौं 
महानगरपातलकाको कायायलयलाई आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार लेिी 
पठाइएको।  

(७) स्थानीय स्िायत्त नासन तनयमािली बमोख्जम मन्त्रालयले स्थानीय तनकायको कुनै 
कमयचारीलाई अको स्थानीय तनकायमा काज िटाउन सक्ने िर गा.वि.स.राविय महासंिको 
कायायलयको कमयचारीलाई भने काजमा िटाउन सक्ने भने्न उपरोि तनयममा व्यिस्था 
नभएको भए िापतन तमति २०६२।४।३१ देख्ि हालसम्म तनज सतुमत्रा थापालाई ख्जल्ला 
विकास सतमतिको कायायलय काभ्रपेलान्चोकमा काज मकुरर गरी िलब सवुिधा ददंदै आएको 
देख्िंदा सो विषयमा आिश्यक कारबाही गनय गराउन आयोगको तमति २०७१।९।१४ को 
तनणययानसुार संिीय मातमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेिी पठाइएको।   

(८) काठमाडौं महानगरपातलकाले तबना प्रतिस्पधाय बस व्यिसायीसाँग सम्झौिा गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा काठमाडौं महानगरपातलका कायायलय र नेपाल यािायाि व्यिसायी 
राविय महासंि बीच सम्झौिा भई रातत्र बस सेिा सञ्चालनमा ल्याएको देख्िन आयो। 
साियजतनक तनजी साझेदारी नीति, २०६० (स्थानीय तनकाय) िथा स्थानीय तनकाय (आतथयक 
प्रनासन) तनयमािली, २०६४ को तनयम १५७ बमोख्जम साियजतनक तनजी साझेदारी 
अिधारणा अनरुूप कायय प्रवक्रयाको अस्पष्टिाका कारण काठमाडौं महानगरपातलका बोडयको 
तनणययानसुार अनदुान ददई काठमाडौं महानगरतभत्र रातत्र बस सेिा सञ्चालन गरेको देख्िंदा 
त्यसिर्य  केही गरररहन ुपरेन। उि रातत्रकालीन बस संचालनलाई तनयतमििा (Regularity) 

िथा तनरन्िरिा (Continuity) ददने सम्बन्धमा अनगुमनका लातग काठमाडौं महानगरीय 
ट्रावर्क प्रहरी महानािा िथा काठमाडौं महानगरपातलका कायायलयलाई आयोगको तमति 
२०७१।१०।१९ को तनणययानसुार लेिी पठाई सो को जानकारी प्रधानमन्त्री एिं 
मख्न्त्रपररषद्को कायायलयलाई समेि गराइएको।  

(९) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, महोत्तरीबाट आ.ि. २०६७।६८ मा विद्यिु सामग्री र 
उपकरणहरूको आपूतिय गनय आिान गररएको बोलपत्रमा अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा उजरुीमा लगाइएको आरोप पवुष्ट हनुे अिस्था देख्िएन। िर िररद गररएका 
Transformer लगायिका सामग्रीहरू प्रयोगमा नल्याई रािी रातदा सरकारी रकमबाट िररद 
भएका सामान तबतग्रएर िेर जाने अिस्था भएकोले उि सामग्रीहरू यथानक्य तछटो सदपुयोग 
गनय ख्जल्ला विकास सतमति महोत्तरीलाई आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
लेिी पठाइएको।   

१३. तसंचाइ मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) कञ्चनपरु ख्जल्लाको भजेुला गाउाँमा महाकाली नदी तनयन्त्रणका लातग जेष्ठ मवहनामा तनमायण 
गररएको िटबन्ध भदौ मवहनाको पवहलो सािाको बाढीले भत्काएर बगाएकोले िटबन्ध 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तनमायणमा अतनयतमििा भयो भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा यस्िा ठूला नदी 
तनयन्त्रण कायय सरुु गनुय अगातड नदीसम्बन्धी Detail Master Plan ियार गने िथा Detail 

Hydrological Survey गरी प्राप्त Survey Data का आधारमा स्थलगि तनरीक्षण लगायि जो जे 
गनुयपने हो सम्पूणय प्रवक्रया पूरा गरी सतुनख्श् चििाको प्रत्याभतूि भएपतछ मात्र नदी तनयन्त्रण 
काययको Design गनय आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार तसंचाइ मन्त्रालयलाई 
लेिी पठाइएको।   

१४. स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालय अन्िगयि  
(१) राविय जनस्िास्थ्य प्रयोगनाला टेकुले उपकरण िररदको बोलपत्रमा अतनयतमििा गरेको भने्न 

समेिको सम्बन्धमा अब हनु ेटेण्डर प्रवक्रयामा साियजतनक िररद अनगुमन कायायलयबाट जारी 
Standard Bidding Document को प्रयोग िथा पालना गनय गराउन आयोगको तमति 
२०७१।६।२ को तनणययानसुार राविय जनस्िास्थ्य प्रयोगनाला टेकुलाई लेिी पठाइएको।  

(२) िीर अस्पिालमा काम नगरी िाने धेरै भएको भने्न सम्बन्धमा स्थलगि तनरीक्षणको क्रममा 
समेि कमयचारी व्यिस्थापन चसु्ि नदेख्िएकोले िीर अस्पिाल प्रनासनलाई कमयचारी 
व्यिस्थापन चसु्ि बनाई हरेक कमयचारीको कायय वििरण ददएर अनगुमनलाई प्रभािकारी 
बनाउन आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार लेिी पठाइएको। 

(३) नेपाल क्षयरोग तनिारण संस्थामा व्यापक अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा उि संस्थाको 
सिारी साधन जनु प्रयोजनको लातग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गनय, 
तबरामीहरूलाई प्रदान गररन े िानाको गणुस्िरीयिा कायम गनय, र संस्थाबाट प्रदान गररन े
सेिालाई गणुस्िरीय, सहज र प्रभािकारी बनाउन आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययानसुार नेपाल क्षयरोग तनिारण संस्था, कातलमाटीलाई लेिी पठाइएको।  

(४) जनकपरु अंचल अस्पिाल विकास सतमतिको सटर कोठाहरू अतनयतमि गरी भाडामा ददएको 
भने्न सम्बन्धमा अस्पिालको आम्दानीको श्रोिको  रूपमा रहेको सटर कोठाहरू भाडामा 
लगाउाँदा अस्पिाललाई अतधकिम र्ाइदा हनुे गरी िलु्ला प्रतिस्पधाय गराई भाडा 
लगाउनपुनेमा अस्पिाल विकास सतमतिबाट सातबक भाडामा २० प्रतिनि िृवद्ध गरी २ िषयको 
लातग भाडा सम्झौिा गरेको देख्िएको र उि सम्झौिाको अितध समेि सवकन केही मवहना 
मात्र बााँकी रहेको देख्िन आएको पररप्रके्षमा अबदेख्ि अस्पिालका सम्पूणय सटर कोठाहरू 
भाडामा लगाउाँदा िलु्ला प्रतिस्पधाय गराई टेण्डर प्रवक्रयाबाट मात्र भाडा सम्झौिा गने व्यिस्था 
गनय आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार जनकपरु अंचल अस्पिाल विकास 
सतमतिलाई लेिी पठाइएको। 

(५) सरकारी अस्पिाल लगायिका स्िास्थ्य तनकाय र तनजी क्षेत्रका स्िास्थ्य संस्थाहरूले 
तबरामीको उपचारका क्रममा प्रयोग गने Pace Maker, Steel rod, Valve, Surgical Equipment 

लगायिका Health Technology Products  को तबक्री मूल्य उल्लेि नभएको, स्िास्थ्य सेिामा 
प्रयोग हनुे िस्िहुरूको गणुस्िर सतुनख्िि नभएको, स्िास्थ्य तनकाय, तनजी क्षेत्रका स्िास्थ्य 
संस्थाहरूमा उपचारमा र्रक र्रक र अतधक सेिा नलु्कहरू असलु उपर हनुे गरेको भने्न 
सियसाधारणको उजरुी र गनुासाहरूका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकषयण भएको छ।सो 
सम्बन्धमा स्िास्थ्य उपचारमा सियसाधारणले सलुभ उपचार सेिा पाउन े व्यिस्थाको 
सतुनख्िििा गनय स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालयले Surgical Equipment लगायिका Health 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

Technology Products को मापदण्ड र गणुस्िरको सतुनख्िििा गनय, प्रावितधक उपयिुिा र तबक्री 
मूल्य उल्लेि गने पररपाटी विकास गरी सियसाधारणको स्िास्थ्य उपचारमा सवुिधा परु् याउन 
िाञ्छनीय देख्िंदा स्िास्थ्य िथा जनसंतया मन्त्रालयले एक मवहनातभत्र सो सम्बन्धी आिश्यक 
मापदण्ड बनाइय लागू गनय कदम उठाउन उपयिु हनुे देख्िएकोले आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार लेिी पठाइएको।   

(६) वि.वप. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाल ख्चििनले काननुको पररपालना नगरेको भने्न  
सम्बन्धमा अस्पिालका सटरहरू भाडामा लगाउाँदा साियजतनक िररद ऐन बमोख्जम िलु्ला 
प्रतिस्पधाय गराएर मात्र भाडामा लगाउन आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार 
वि.वप. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाल ख्चििनलाई लेिी पठाइएको। 

(७)  मापदण्ड नपगेुको देिदह मेतडकल कलेजलाई सम्बन्धन ददइएको भने्न सम्बन्धमा हालसम्म 
उि मेतडकल कलेजले आिश्यक मापदण्डहरू पूरा नगरेकोले उि कलेजमा एम.वि.वि.एस. 
काययक्रममा भनाय भएका विद्याथीहरूलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय र देिदह मेतडकल कलेज 
एण्ड ररसचय इख्न्स्टच्यटु प्रा.तल. बीच भएको सम्झौिापत्रको िण्ड (ि) को बुाँदा नं ६ अनसुार 
अध्ययनको आिश्यक व्यिस्था तमलाउन आयोगको तमति २०७१।१०।२० को 
तनणययानसुार काठमाडौं विश्वविद्यालयलाइय लेिी पठाइएको।  

(८) पाटन स्िास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लतलिपरुले एम.वि.वि.एस.  भनायका तनतमत्त तलएको परीक्षामा 
परीक्षाभन्दा १०।१२ ददन अगातड प्रश्नपत्र ियार गरी गोपतनयिा चहुािट गरेको भने्न 
समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उल्लेख्िि कायय गरे गराएको पवुष्ट हनुे कुनै आधार 
प्रमाण देख्िन नआएको भए िापतन पाटन स्िास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तलने MBBS  भनाय छनौट 
परीक्षाको प्रश्नपत्र अिेतलया ख्स्थि न्य ुक्यासल यतुनभतसयटीबाट १२/१५ ददन अगािै परीक्षा 
बोडयमा E-Mail मार्य ि प्राप्त भए पतन प्रश् नपत्र पढ्न र िोल्नका लातग परीक्षाभन्दा ७ 
ददनअगातड Code No. प्राप्त भएपतछ परीक्षा बोडयका सदस्यहरू बसी िोली र्ोटोकपी गरी 
विधाथी संतया र परीक्षा केन्र अनसुार प्रश्नपत्र ियार गरी तसलबन्द गने गरेको पाइएकोले 
यसमा परीक्षाभन्दा ७/८ ददन अगािै प्रश्नपत्र ियार गदाय गोपतनयिा भंग गनय सक्न े
सम्भािनालाई मध्यनजर रातदै परीक्षालाई मयायददि, विश्वासयोग्य र गोपतनयिा कायम गनयका 
तनतमत्त सम्भि भएसम् म परीक्षाको ददनमा मात्र परीक्षा बोडयका पदातधकारी बसी प्रश्नपत्र 
Decode गरी सम्बख्न्धि परीक्षा केन्रमा प्रश्नपत्र परु् याई परीक्षा संचालन भएपतछ मात्र बोडयका 
पदातधकारी स्ििन्त्र  रूपमा बावहररन सक्ने िािािरण ियार गरी परीक्षा संचालन गनय गराउन 
सम्बख्न्धि प्रतिष्ठानलाई आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार लेिी 
पठाइएको। 

१५. संस्कृति, पययटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय अन्िगयि 
(१) नेपाल एयरलाइन्सले दईुिटा ख्ट्िनअटर जहाज (9N-ABM र 9N-ABQ) िारा एयरलाई भाडामा 

ददाँदा अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा नेपाल िायसेुिा तनगमिाट प्राप्त आ.ि. 
२०१०।११ देख्ि २०१२।१३ सम्मको स्टोर मौज्दाि अध्ययन गदाय कुनै कुनै सामान 
थप िट देख्िएको, दोहोरो Entry  भएको, NR (not Replace) Case लाई व्यिख्स्थि नगरेको 
पाइएकाले स्टोर रेकडयलाई पारदनी  रूपमा चसु्ि र दरुुस्ि  रूपमा राख्न िथा Void 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनय आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार नेपाल 
िायसेुिा तनगमलाई लेिी पठाइएको।   

(२) पनपुति क्षेत्र विकास कोषमा आिश्यकिाभन्दा बढी कमयचारी तनयिु गरेको भने्न सम्बन्धमा  
सरुक्षासाँग सम्बख्न्धि कमयचारीको हकमा आयोगको तमति २०६९।३।२८ को तनणययानसुार 
हनु र पररषद् बाट स्िीकृि संगठन एिं दरबन्दी संरचनातभत्रका स्थायी एिं करार प्रकृतिका 
ररि पदहरूमा साियजतनक िररद ऐन, २०६३,  साियजतनक िररद तनयमािली, २०६४, 
पनपुति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४५ र पनपुति क्षते्र विकास कोष कमयचारी सेिा, निय 
सवुिधासम्बन्धी तनयमािली, २०६५ को प्रवक्रया अिलम्बन गरी पदपूतिय गने व्यिस्था 
तमलाउन आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार पनपुति क्षेत्र विकास कोषलाई 
लेिी पठाइएको। 

 (३) तत्रभिुन अन्िरायविय विमानस्थलमा आगमन िथा प्रस्थान गने यात्रहुरूलाई तछटो छररिो एिं 
सवु्यिख्स्थि सेिा सवुिधा प्रदान गने सम्बन्धमा कन्भेयर बेल्टहरूको ममयि, यात्रहुरूको 
सामानहरू प्राप्त गने सम्बन्धी सूचना प्रिाहको व्यिस्था, ट्याक्सी िथा अन्य सिारी 
साधनहरूको पावकय ङ व्यिस्था,  तछटोभन्दा तछटो भन्सार प्रवक्रया पूरा गरी यात्रहुरूले सामान 
प्राप्त गने व्यिस्था, आिश्यक संतयामा लोडरहरूको व्यिस्था र अन्िरायविय विमानसेिा 
कम्पनीहरूले यात्रहुरूको सामान सोही उडानबाट यात्रहुरूसाँगै नल्याइददएको जस्िा विषयमा   
प्रगति भएको नपाइएकोले सम्बद्ध पदातधकारीहरूले आयोग समक्ष गरेको पूिय प्रतिबद्धिा 
अनसुार उपरोि काययहरू पूरा गनय  आयोगको तमति २०७१।१०।११ को तनणययानसुार 
संस्कृति पययटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयका सख्चि, नागररक उड्डयन प्रातधकरणका 
महातनदेनक र नेपाल िायसेुिा तनगमका महाप्रबन्धकलाई लेिी पठाइएको। 

१६. सूचना िथा सञ्चार मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) नेपाल टेतलतभजनले प्रसारणका लातग आिश्यक ट्रान्सतमटरहरू िररद गदाय नोक्सानी परु् याएको 
भने्न सम्बन्धमा त्यस संस्थानले जनुसकैु प्रकारका साियजतनक िररदसम्बन्धी कायय गदाय 
साियजतनक िररद ऐन, तनयम बमोख्जम िररद प्रवक्रयालाई अगातड बढाउन र साियजतनक िररद 
ऐन, तनयम विपरीिका त्यस संस्थानका वितनयमािलीका प्रािधानहरूलाई यथानीघ्र साियजतनक 
िररद ऐन, तनयम अनकूुल संनोधन गनय आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
नेपाल टेतलतभजनलाई लेिी पठाइएको ।  

१७. श्रम िथा रोजगार मन्त्रालय अन्िगयि 

(१) िैदेख्नक रोजगारका लातग मलेतसया पठाइएका १९ जना नेपाली कामदारहरूले मलेतसयामा 
वितभन्न यािना पाएको िर िैदख्नक रोजगार विभागले िी मेनपािरहरूलाई कुनै कारबाही 
नगरेको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा िैदेख्नक रोजगारमा जाने कामदारहरू ठतगने गरेको 
सन्दभयमा गलि कागजहरूका आधारमा कामदार पठाइन ेर र्की आएपिाि प्रचतलि काननु 
बमोख्जम कामदारले प्राप्त गने क्षतिपूतियका सम्बन्धमा समेि गनुासो बारम्बार आइरहने 
गरररहेको अिस्थामा िैदेख्नक रोजगारको तसलतसलामा िैदेख्नक रोजगार विभागमा प्राप्त 
उजरुीहरू उपर अनसुन्धान िथा छानतबनमा पीतडि र आरोवपिको सहमतिलाई मात्र तलएर 
उजरुी र्रर्ारक गने गरेको देख्िन आयो। यसरी पीतडि र आरोवपिको सहमतिलाई मात्र 
तलएर उजरुी र्रर्ारक गदाय िैदेख्नक रोजगार ऐन विपरीि कसरु गने कसरुदारले उन्मखु्ि 
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पाउने एिं भ्रष्टाचारजन्य कायय समेिले प्रश्रय पाउने हुाँदा िैदेख्नक रोजगार विभागबाट पूिय 
स्िीकृति िथा अख्न्िम श्रम स्िीकृति प्रदान गदाय पेन हनु आएका कागजहरूको अिस्था समेि 
हेरी अध्ययन गरी गलि गने उपर कसरु स्थावपि भएअनसुार प्रचतलि काननु बमोख्जम 
कारबाही गनय िैदेख्नक रोजगार विभागलाई लेिी पठाउने र समद ओभरतसज प्रा.तल.का 
हकमा िैदेख्नक रोजगार ऐन २०६४, को दर्ा ४७ आकवषयि हनु े देख्िएको हुाँदा 
अनसुन्धानबाट देख्िन आएको िस्िखु्स्थति समेिको वििरण िलुाई सक्कल कागजािहरू समेि 
संलग्न रािी प्रचतलि काननु बमोख्जम जो जे गनुयपने हो गनय आयोगको तमति २०७१।१२।१७ 
को तनणययानसुार िैदेख्नक रोजगार विभागलाई लेिी पठाइएको।   

नक्कली िथा सच्याइएका कागजािहरूबाट मेनपािरहरूले िैदेख्नक रोजगार विभागका 
कमयचारीहरूसाँगको तमलेमिोमा िैदेख्नक रोजगारमा कामदारहरू पठाए भने्न अनसुन्धानको 
तसलतसलामा ACE Employment Bureau Pvt Ltd,  Mashareq International Overseas (P.) Ltd, Miracle 

Overseas Pvt. Ltd, Dream & Guide Systems Pvt. Ltd, Shalmani Overseas Pvt. Ltd, Anjali Overseas Service 

Pvt. Ltd, Gulf Innovation Group Nepal Pvt. Ltd, Amcon Overseas Pvt. Ltd, Grand Overseas Pvt. Ltd, Al-

Hayat Management System Pvt. Ltd,  Kalinchok Manpower (P) Ltd, ABC Placement Pvt Ltd, Gulf 

Management Overseas Pvt Ltd,Jobs Search Pvt Ltd, Al-Naseer Overseas Pvt Ltd, Lucky Overseas Pvt Ltd,  

Mobhira Overseas Service Pvt Ltd, Nile International Manpower Agency Pvt Ltd, Madi Overseas Pvt Ltd, 

Young Overseas Pvt Ltd, Region Overseas Pvt Ltd, Swastik Overseas Pvt Ltd, Track - On Overseas Pvt Ltd, 

Perfect Connection Employment Pvt Ltd, S.P.M Overseas Pvt Ltd, Deluxe HR Solutions Pvt Ltd, SAARC 

Overseas Pvt. Ltd., Best Way Service Pvt. Ltd., Aurora Human Resource Pvt. Ltd., Deep Gate Way Overseas 

Pvt. Ltd.,Paradeshi Overseas Service Pvt. Ltd.,  Empire International Pvt. Ltd, Signal International Pvt. Ltd, 

Euro Tech Consultancy Pvt. Ltd, Citizen Overseas Services Pvt. Ltd, Aastha International Overseas Pvt. Ltd, 

Lucky H.R. Solution Pvt. Ltd, G.S. Employment Service  Pvt. Ltd, N.B. International Manpower Pvt. Ltd, 

Gatisil Overseas Pvt. Ltd., Liberty H.R. Consultant Pvt. Ltd, Saudi Nepal Recruitment Agency Pvt. Ltd, Rara 

Employment Consult Pvt. Ltd, Upahar Human Resource Pvt Ltd, Future Link International Pvt Ltd, Marigld 

Overseas Pvt. Ltd., ि Star Ray Overseas Pvt Ltd मेनपािर प्रा.तल.हरूले श्रम स्िीकृति तलंदा पेन 
गरेका नक्कली िथा रोजगारदािा कम्पनीबाट प्राप्त कागजहरूमा वििरण (िलब, िवकय ङ आिर, 

कामदार संतया, कामको प्रकृति जस्िा महत्िपूणय वििरणहरू) सच्याएका एिं वििरण हेररे्र 
गररएका गलि कागजहरूका आधारमा श्रम स्िीकृति तलने काम गरे गराएको सम्बन्धमा 
कमयचारीहरूसाँगको तमलेमिोलाई इन्कार गरे पतन तनजहरूले लतलिपरुख्स्थि नेपाल तनक 
प्रसेबाट गलि िथा नक्कली कागजहरू बनाई गलि िथा सच्याएको एिं नक्कली कागजहरूबाट 
श्रम स्िीकृति तलने काम गरेको स्िीकार गरी सावििी बयान ददनकुो साथै संकतलि िथ्य 
प्रमाण एिं व्यहोराहरूले नक्कली िथा रोजगारदािा कम्पनीले उपलब्ध गराएको वििरण हेररे्र 
गरी सच्याई त्यस्िा गलि कागजहरूबाट िैदेख्नक रोजगार ऐन विपरीि हनु े गरी श्रम 
स्िीकृति तलएर वितभन्न मलुकुहरूमा नेपाली कामदार पठाउन ेकाम गरेको िलु्न आएबाट 
िैदेख्नक रोजगार ऐन, २०६४ को दर्ा ४७ ले िैदेख्नक रोजगारमा कामदार पठाउन 
इजाजि प्राप्त संस्थाहरूले रोजगारदािा कम्पनीबाट प्राप्त भएको कुनै पतन कागजािहरूमा 
हेररे्र गरी वििरण र्रक पारी सच्याई त्यस्िा सच्याइएका कागजािबाट श्रम स्िीकृति तलन 
िैदेख्नक रोजगार विभागमा पेन गररन नहनुे व्यिस्था गरेको र उि दर्ा बमोख्जम करबाही 
गने आतधकाररक तनकाय िैदेख्नक रोजगार विभाग नै रहे भएकोले काननु बमोख्जम जो जे 
गनुयपने हो गनय आयोगको तमति २०७१।११।२७ को तनणययानसुार िैदेख्नक रोजगार 
विभागमा लेिी पठाइएको । 
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६.७ िामेली/मलु्िबी 
६.७.१ िामेली 

 आयोगमा पनय आएका उजरुीहरूमा अनसुन्धान भई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दर्ा १९ को उपदर्ा (१२) िथा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमािली, 
२०५९ को तनयम १० बमोख्जम आयोगबाट आतथयक िषय २०७१।७२ मा िामेलीमा राख्न ेतनणयय 
भएका उजरुीहरूको वििरण देहाय बमोख्जम प्रस्ििु गररएको छः-  

(१) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय कवपलबस्िमुा संचातलि तसहोिोर नौितनयािाल ममयि, 

हथैसा िनकटिा कुलो ममयि, वितभन्न सडक आयोजना िथा आ.ि. २०६८।६९ मा गाडी 
ममयि काययमा भ्रष्टाचार भएको भने्न सम्बन्धमा नौितनयािाल ममयि िथा तसंचांइ आयोजनामा 
ख्ज.वि.स.बाट रु.१,४२,५०१।- र जन श्रमदानबाट रु.३५,६२५।- हनुे गरी तनयमानसुार 
सम्झौिा गरी, उपभोिा सतमतिले अख्न्िम कायय सम्पन्न र्ाराम र नापी वकिाबको आधारमा 
भिुानी ददएको देख्िएको, गौरा, गणेनपरु, बलहुिा, तसहोरिा, चक्ररचौडा सडक तनमायण काययका 
लातग तनयमानसुार तसलबन्दी बोलपत्र आिान भई जय तनमायण सेिाले लगि इख्स्टमेटभन्दा 
कररब ५१ प्रतिनि कम  (रु.१,८७,६३५।-) मा  ठेक्का सकार गरी सोही बमोख्जम कायय 
सम्पन्न गरी भिुानी तलएको देख्ियो। आयोगको प्रावितधक टोलीले स्थलगि  रूपमा नाप 
जााँच गरी ददएको प्रतििेदन समेिबाट हाल सडकको Thickness कम देख्िए िापतन उि सडक 
योजनाहरू सम्पन्न भएको कररब २ िषय व्यतिि भैसकेको हुाँदा Traffic Volume को कारणले 
बाटोमा तबच्र्छ्याएको ग्राभेल केही माटोमा दतबन े र केही ग्राभेल दायााँ बायााँ जान े अिस्था 
देख्िएको हुाँदा आतथयक अतनयतमििा भएको नदेख्िएकोले केही गरररहन ुपरेन।  

 बरोवहया-पचेहरा कृवष सडक तनमायण काययका लातग आ.ि. २०६८।६९ मा 
रु.१९,९९,९२१।८८ को तसलबन्दी बोलपत्र स्िीकृि भई गणेन तनमायण सेिासाँग कायय 
सम्झौिा भई कायय सम्पन्न भएको देख्ियो। त्यस्िैगरी बरोवहया, पचेहरा, माहदेि कृवष सडक 
तनमायण काययको लातग रु.४,२९,२९१।८८ को तसलबन्दी बोलपत्र स्िीकृि भई जय तनमायण 
सेिाले सम्झौिा बमोख्जम कायय सम्पन्न गरी भिुानी तलएको देख्ियो। गणेन तनमायण सेिाले 
गरेको सडक तनमायण र जय तनमायण सेिाले गरेको कृवष सडक तनमायणको कामका हकमा 
चेनेज (५+६९० देख्ि ५+९८०) को २९० तमटर Overlapping भएको देख्िएकोमा सो २९० 
तमटर चेनेजको ८०.५३ िन तम. माटो वर्तलङको कायय प्रतििन तमटर रु.४९०।५० का 
दरले रु.३९,४९९।९६ बढी भिुानी भएको रकम तमति २०७१।३।३२ को पत्र मार्य ि 
असलु उपर भई भौचर सवहिको जानकारी प्राप्त भइसकेको देख्िंदा यस सम्बन्धमा केही 
गरररहन ुपरेन। 

 थखु्न्हया, बलरमिापरु, बडेगाउाँ िनगाईं सडक िण्ड तनमायणका लातग आ.ि २०६७।६८ मा 
उपभोिा सतमतिसाँग जनश्रमदान सवहि रु.६,०४,९६९।२५ मा तनमायण कायय सम्पन्न गने 
गरी सम्झौिा भएको, उपभोिा सतमिले जम्मा रु.५,००,०००।- पेश्की तलएको देख्िएकोमा 
रु.१,००,०००।- पेश्की र्र्छ्यौट गरेको र बााँकी रु.४,००,०००।-  अनसुन्धानको क्रममा 
नै ख्ज.वि.स.को िािामा जम्मा भएको जानकारी प्राप्त भएको, बहादरुगंज पोल्टामा सडक 
तनमायण काययका लातग आ.ि.२०६८।६९ मा तसलबन्दी बोलपत्र आिान गरी ख्निम 
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कनस्ट्रक्सनले रु.२,५६,३३८।७९ मा ठेक्का सकार गरेको र सम्झौिा अनसुार कायय सम्पन्न 
गरी भिुानी भएको समेि देख्िएको, र ख्जल्ला विकास सतमिको कायायलयमा रहेका दईु िटा 
सिारी साधन ममयि ममयिको क्रममा पटक पटक गरी जम्मा रु.६,४६,१५३।७२ िचय 
भएको देख्ियो।आयोगको के्षत्रीय कायायलयको िर्य बाट स्टोर तनरीक्षण गरी प्राप्त प्रतििेदनबाट 
गाडीहरू ममयि भएको देख्िंदा आतथयक अतनयतमििा भएको नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।४।११ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय सप्तरीले ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुाको तबक्री ठेक्कामा लगाउाँदा 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा आ.ि. २०६८।६९ मा ढंुगा, तगट्टी र बालिुाको 
आन्िररक तबक्रीको लातग ठेक्का बन्दोबस्ि गनयको लातग िेस्रो पटकसम्म न्यूनिम कबोल अंक 
रु.५३,००,०००।- रािी टेण्डर आिान गदाय कुनै पतन टेण्डर नपरी तमति २०६८।५।२८ 
मा बसेको राजश्व परामनय सतमतिको बैठकबाट तसर्ाररस भए  अनसुार उि ठेक्काको लातग 
चौथो पटक प्रकाख्नि सूचनामा न्यूनिम अंक भ्याट बाहेक रु.३८,७५,०००।- कायम गरी 
सूचना प्रकाख्नि गरेको देख्िन्छ।चौथो पटक प्रकाख्नि सूचना अनसुार परेका नारायणप्रसाद 
यादिको रु.५५,००,५०१।- र ज्ञानीप्रसाद यादिको रु.३८,८१,०००।- बोलपत्रहरू मध्ये 
मूल्याङ्कन सतमतिले नारायणप्रसाद यादिको प्रथम िरीयिाक्रम र ज्ञानीप्रसाद यादिको दोस्रो 
िरीयिाक्रममा रहेको िलुाई तसर्ाररस गरेकोमा नारायणप्रसाद यादि सम्झौिा गनय 
नआएकोले ज्ञानीप्रसाद यादिले पेन गरेको बोलपत्र स्िीकृि गरी तमति २०६८।७।१७ मा 
ख्ज.वि.स. सप्तरी र तनज ठेकेदारबीच कबतुलयिनामा भए बमोख्जम पट्टा चलन पजुी ददई ठेक्का 
संचालन गरेको देख्िंदा अतनयतमििा भएको पवुष्ट हनु नआएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(३)  काठमाडौंको मनमैज–ुजीिपरुरे्दी सडक-िण्ड तनमायणमा वितभन्न तनकायको रकम एउटै 
काममा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार भएको भने्न सम्बन्धमा मनमैजदेुख्ि ख्जिपरुरे्दीसम्मको कररब ६ 
वकलोतमटर सडक तनमायण कायय उपभोिा सतमति र तनमायण व्यिसायीबाट भएको र जम्मा 
रु.३,९५,३७,२३९।- िचय भएको देख्ियो। यी कामका प्रावितधक मूल्यांकन भइय र्रर्ारक 
गरी Public Audit समेि भएको र प्रावितधक समेिको सहभातगिामा स्थलगि तनरीक्षण गरी 
हेदाय केही ठाउाँमा वपच भख्त्कएको, केही ठाउाँमा ग्राभेल भनय पने  र केही ठाउाँमा साइडिाल 
भत्केको देख्िएकोमा सातबक बजेटतभतै्रबाट पनु: तनमायण सम्पन्न गरेको िथा प्रस्ििु लागि 
रकम सम्बन्धमा अतडट हुाँदा बेरुज ुदेख्िएको नपाइएकोले रकम वहनातमना भएको भने्न उजरुी 
दाबी पवुष्ट हनु सकेन।यसैले प्रस्ििु अनसुन्धानलाइय आयोगको तमति २०७१।४।१५ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(४) उच्च माध्यतमक ख्नक्षा पररषदका सहसख्चि देिीप्रसाद बाराकोटीले तनयम विपरीि कायय गरी 
भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा तलभरपलु, काख्न्जरोिा, नासा, काष्ठमण्डप, ल्र्ोररडा स्कुलको 
नाम र ठाउाँ पररिियन गदाय लािौं रकम िाएको र वििररि छात्रिृख्त्त सम्बन्धमा िोवकएको 
मापदण्ड एिं काययवितध विपरीि गरेको भने्नमा यस आयोगबाट २०७०।९।४ मा तनणयय 
भएको देख्िंदा यस विषयमा थप अनसुन्धान गनय परेन।परीक्षा तनयन्त्रक हुाँदा २०६७ जेठमा 
परीक्षामा सख्म्मतलि रोल नं. २२६२००५३ एकाउन्ट, २०५४,२०६०,२५६३१०१८ म्याथ 
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कपीमा अंक बढाएको र सोही िषयको अन्य विषयमा पतन ररटोटतलङमा ठूलो रकम िाएको 
भने्न सम्बन्धमा सिकय िा केन्रले समेि छानतबन गरी प्रतििेदन पठाएकोमा उजरुी दाबी पवुष्ट 
हनुे आधार देख्िएन। भारिको हररयाणामा गोष्ठीमा भाग तलन जााँदा दोहोरो TADA िाएको 
भने्न सम्बन्धमा COBSE को ४० औं सम्मेमलनको काययक्रममा उपाध्यक्षको नेितृ्िमा तमति 
२०६८।८।१ देख्ि २०६८।९।५ सम्म भ्रमण गदाय तलएको रु.६०,०००।- पेश्की 
र्र्छ्यौट गररसकेको देख्िएकोले थप बझु्नपुने नदेख्िंदा प्रस्ििु अनसुन्धानलाइय आयोगको तमति 
२०७१।४।१५ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(५) सप्तरी ख्जल्ला तसम्राहा तसंग्यौन गाउाँ विकास सतमतिको िोडदह नदीमा बनकेो सानो पलु िषय 
ददन नपगु्दै चवकय एको भने्न सम्बन्धमा आयोगबाट तडतभजन सडक कायायलय विराटनगरका 
इख्न्जतनयर समेिको प्रतितनतधत्ि गराइय स्थलगि तनरीक्षण हुाँदा wing wall र Abutment wall 

बीच चवकय इय प्लास्टर गरेको देख्िएकोमा यी दिैु पिायल एकैचोटी नबनाइन े हुाँदा यसरी 
चकय नलुाइय अस्िाभाविक मातनएन। पलुको प्रारख्म्भक लगि अनमुान रु.८०,७७,४११।०६ 
िथा संनोतधि लागि अनमुान रु.१,०१,२५,९४९।७० भएकोमा अतधकांन रकम भिुानी 
हनु समेि बााँकी रहेको देख्ियो। उि पलुको क्षेत्रर्ल १४.७० तम. x ५ मी. रहेको र पलु 
२२ मवहना पवहल्यै उदिाटन भै संचालनमा आइय चालू अिस्थामा रहेकोले गणुस्िरमा अन्यथा 
हो भन्न सवकने अिस्था नरहेकोले प्रस्ििु उजरुीलाइय आयोगको तमति २०७१।४।१५ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(६) आ.ि.२०६६।६७ मा दाङ ख्जल्लामा ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी ध्रिु के.सी. काययरि रहेको 
समयमा विद्यालयको भौतिक सधुार काययक्रममा अतनयतमििा भएको, ख्नक्षक भनाय, सरुिा, 
प्र.अ. र श्रोिव्यख्ि तनयखु्ि, ख्नक्षक अनमुतिपत्र वििरण आददमा समेि अतनयतमििा गरेको 
भने्न सम्बन्धमा आ.ि.२०६६।६७ मा रु.५४,७५,००,०००।- रकम तनकासा भएकोमा 
भौतिक सधुार वििरण बैठक बसी १२२ िटा वितभन्न िहका विद्यालयलाई वििरण गने तनणयय 
भई तनकासा गररएको देख्ियो।ख्नक्षा विभागको काययक्रम कायायन्ियन पखु्स्िका २०६६ 
अनसुार २.५ प्रतिनि रकम ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयले िचय गनय वि.व्य.सतमतिको तनणयय 
आिश्यक हनुे िर तमति २०६६।१२।२६ सम्म पतन सो सहमति प्राप्त नभएकोले सम्पूणय 
रकम सम्बख्न्धि विद्यालयको िािामा पठाएको देख्ियो।ख्जल्लान्िर सरुिा गदाय 
विद्यालयहरूको सहमतिको आधारमा मातै्र गरेको र तनजको काययकालमा कुनै पतन श्रोिव्यख्ि 
तनयिु गरेको देख्िएन।िर तनजको काययकालमा विद्यालय पनुःस्थापना काययक्रममा एक 
विद्यालयको लातग एकै प्रकारको काययक्रममा एकभन्दा बढी पररणाममा वििरण गरी ख्नक्षा 
विभागको काययक्रम कायायन्ियन पखु्स्िकाको पररतधतभत्र रही काम नगरेको, ख्नक्षक सरुिा 
गदाय ख्नक्षा तनयमािलीको अनसूुची १७ बमोख्जमको प्रवक्रया पूरा नगरेको जस्िा काययवितधगि 
त्रवुटहरू भएको देख्िएको हुाँदा तनजलाई अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दर्ा ३(छ) बमोख्जम अनखु्चि कायय गरेकोमा कारबाहीको लातग लेिी पठाउनपुनेमा तनज 
तमति २०६८।३।१० बाट अतनिायय अिकान भएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।४।१५ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(७) तत्रभिुन अन्िरायविय तबमानस्थल अध्यागमन कायायलयमा काययरि िररष्ठ अध्यागमन अतधकृि 
राजेन्रराज अतधकारी र अध्यागमन अतधकृि नरद पौडेल समेिले पदीय आचरण अनसुारको 
कायय नगरेको भने्न सम्बन्धमा तनजहरूले नेपाली नागररक तनमयला पररयारको नेपाली राहदानी 
दरुुपयोग गरी तलई विदेन गएकी भरिीय मवहला Deport भई नेपाल आउाँदाको बिि 
Deport भई आएको कारणको सम्बन्धमा अनसुन्धान नगरेको, िी मवहला को हनु ्भने्न यवकन 
नगरी काननु बमोख्जम गनुयपने कारबाही नगरी मोबाइल नं. समेिका वििरण गलि रािी िथा 
सो को वििरण यवकन नगरी नेपाली राहदानी दरुुपयोग गने भारिीय मवहलालाई छाडेको 
देख्िंदा तनजहरूलाई विभागीय कारबाहीको लातग अध्यागमन विभागमा लेिी पठाउन े गरी 
ख्जल्ला सरकारी िवकल कायायलय बबरमहल, काठमाडौंबाट तनणयय भई विभागीय कारबाहीको 
लातग पठाइसकेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।१५ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।    

(८) ख्जल्ला िन कायायलय कन्चनपरुका ख्जल्ला िन अतधकृि अतधकृि समेिले आतथयक िषय 
२०६८।69 मा वपलहरी र्ााँटामा अतिक्रमण हटाई िृक्षारोपण गनयको लातग आएको रकम  
वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा आ.ि.२०68।69 मा वपलरी र्ााँटामा ६० हेक्टर 
क्षेत्रर्लमा िारिार सवहिको िृक्षारोपण गनय विभागीय नमयस अनसुार रु.१०,८१,७२०।- को 
लागि अनमुान ियार गरी काययक्रम स्िीकृि भएको देख्िन्छ।आतथयक िषयको अख्न्िम भएकोले 
समय अभािका कारण स्िीकृि लागि अनमुान बमोख्जम सम्पूणय ६० हेक्टर क्षेत्रर्लमा 
तबरुिा रोप्ने काम पूरा गनय नसकी रु.6,00,157।- को मात्र काम गरी त्यति नै रकम 
िचय गरेको देख्िंदा उजरुीमा उल्लेख्िि विषयलाई पवुष्ट गने िथ्यगि आधार नपाइएकोले 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(९) ख्जल्ला पन ुसेिा कायायलय रसिुाका प्रावितधक सहायक रामअििार महिोले भेडाका थमुाहरू 
िररद नै नगरी वकिे तबल भरपाई रािी रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा आतथयक िषय 
२068।69 को स्िीकृि िावषयक काययक्रम अनसुार १० िटा थमुा िररद एिं वििरण गनय 
रु.50,000।- र ढुिानी बापि रु.5,000।- गरी रु.55,000।- बजेट वितनयोजन 
भएकोमा उि रकमबाट १० थान थमुा िररद गरी वििरण गररएको देख्िंदा उजरुीमा 
उल्लेख्िि व्यहोरालाई पवुष्ट गने िथ्यगि आधार नपाइएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(१०) नेपाल बैंक तलतमटेडका पूिय िररष्ठ सहायक (पााँचौं िह) बैद्यनाथप्रसाद तसंहको नैख्क्षक 
प्रमाणपत्रहरूको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले विहार इन्टरतमतडयट एजकेुनन काउख्न्सल 
पटना, भारिबाट सन ् १९९३ मा प्राप्त गरेको भतनएको अनकु्रमांक नं. २००३४ को 
इण्टरतमतडएट परीक्षाको प्रमाणपत्रहरू प्रमाणीकरणका लातग पठाउाँदा सत्यावपि भनी लेिी 
आएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।   

(११) सलायही ख्जल्ला तसमरा गाउाँ विकास सतमतिको कायायलयका ित्कालीन गा.वि.स. सख्चि 
विन्देश्वर महिो र प्रावितधक सहायक विनोद रायले आ.ि. 2066।67 को विकास 
अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आ.ि.२066।67 मा 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

संचालन भएका योजनाहरूसाँग सम्बख्न्धि कागजाि अध्ययन गदाय उजरुीमा उल्लेि भए 
बमोख्जम अतनयतमििा भएको भने्न देख्िएन। आ.ि.२066।67 को लेिा परीक्षण समेि 
सम्पन्न भई कुनै बेरुज ु औल्याएको समेि नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१२) मनमानेश्वरी गठुीको १०४ रोपनी जग्गा अदालिले तनजी करार गररददंदा समेि गठुी संस्थानका 
ित्कालीन सह-प्रनासक हेमराज सिेुदी समेिको तमलोमिोमा गमेुको, गोकणय गजाधर गठुीको २८ 

रोपनी जग्गा िान्गीदारको नाममा रैिानी गराउन सर्ल भएको, भीममिेुश्वर गठुीको लगिमा तभडी 
दिाय हनु ेधमयस्थलीको ८ रोपनी जग्गा रैकरमा दिाय भएको भनी परेको उजरुीका सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा भीममिेुश्वर गठुीका सम्बन्धमा काठमाडौं ख्जल्ला धमयस्थली गा.वि.स. 1 वक. नं. 14, 
15 र 16 को जग्गा सम्बन्धमा वर्ल्ड बकु, शे्रस्िामा मोही र जग्गाधनी व्यख्ि विनेष भई 
सातबकमा दिाय बााँकी रहेको जग्गा सम्बख्न्धि मालपोि कायायलयबाट तनयमानसुार दिाय भएको 
देख्ियो।सोही विषयमा यस आयोगबाट तमति 2065।12।12मा समेि िामेलीमा राख्न े
तनणयय भै लगि समेि कट्टा भैसकेकोमा पनुः सोही जग्गाको सम्बन्धमा उजरुी परेको देख्िंदा 
आयोगको तनणयय उपर ख्चत्त नबझु्ने पक्षले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दर्ा ३५ग बमोख्जम सम्बख्न्धि अदालिमा पनुरािेदन गनय सक्ने व्यिस्था गरेको 
हुाँदा सो बमोख्जम पनुरािेदन नगरी पनुः आयोग समक्ष उजरुी गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(१३) बागमिी एकीकृि जलाधार विकास आयोजनाका राविय सह तनदेनक ििेुभ शे्रष्ठले वितभन्न 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आयोजनाका सम्बद्ध कागजािहरूको 
अध्ययन िथा सम्बख्न्धि व्यख्िहरूको बयान समेिका आधारमा विश्लषेण गदाय आयोजनाका 
राविय सह तनदेनक ििेुभ शे्रष्ठले विदेनी सह तनदेनकलाई गमुराहमा रािी िाली भौचर र 
चेकमा सही गराउन ेगरेको, पवहलेको तमति रािी पतछ चेक काट्ने गरेको, प्रोजेक्ट भत्ता र 
सामान िररद गदाय अतनयतमििा गरेको, आफ्नै नाममा तबना प्रयोजन ठूलो रकम एडभान्स 
तलएको, दोहोरो भत्ता तलएको र परुानो तमतिको पत्रबाट रकम तनकालेको भने्न उजरुीमा 
उख्ल्लख्िि विषय पवुष्ट नभएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।१६ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।    

(१४) रामेछाप ख्जल्ला दोरम्बा गाउाँ विकास सतमतिको कायायलयका सख्चि िेजनारायण मण्डलले 
आ.ि. २०६५।६६ देख्ि नै सामाख्जक सरुक्षा भत्ता बापिको रकम वििरण नगरी वहनातमना 
गरेको भने्न सम्बन्धमा तनजले आ.ि. २०६९।७० को श्रािण मवहना र आ.ि. 
२०७०।७१ को श्रािण देख्ि असोजसम्मको सामाख्जक सरुक्षा भत्ताको रकम तनकाली 
वििरण नगरी रािेको रु.९,०३,२००।- तमति २०७०।११।१२ मा गा.वि.स.को िािामा 
रु.४,९०,000।- वर्िाय बझुाएको र बााँकी रु.४,१३,२००।- तमति २०७०।११।१८ मा 
तनज ५८ िषय उमेर पूरा गरी अतनिायय अिकान भएपतछ तनजले पाउन ेसंख्चि तबदा र औषधी 
उपचारबापिको रकमबाट कट्टा गरी गा.वि.स.को िािामा जम्मा गरेको, तनज िेजनारायण 
मण्डल तमति २०७०।११।१८ देख्ि अतनिायय अिकान समेि भइसकेको भनी ख्जल्ला 
विकास सतमतिको कायायलयको पत्रबाट जानकारी प्राप्त हनु आएको देख्िंदा थप छानतबन 
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गरररहनपुने नदेख्िएकोले आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको। 

(१५) जंिा नदी तनयन्त्रण अन्िगयि गदठि उपभोिा सतमतिले वितनयोख्जि रकम अनसुारको काम 
नगरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा जंिा पलुदेख्ि बथनाहा भारिीय सीमा (िेश्रो िण्ड) 
सम्मको नदीको बहाि व्यिख्स्थि गनय तमति २०६६।२।१३ मा श्रीमिी आनादेिी झाको 
अध्यक्षिामा १२ सदस्यीय जंिा नदी तनयन्त्रण उपभोिा सतमति गठन भई कुलो िने्न र 
बााँध बााँध्ने काययको लातग उपभोिा सतमति र ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय महोत्तरी 
बीच तमति २०६६।२।२१ मा कुल लागि अनमुान रु.४२,१६,०००।– को सम्झौिा 
भएको र उपभोिा सतमतिलाई तमति २०६६।२।२२ मा पवहलो पटक रु.३,००,०००।– र 
२०६६।३।१९ मा दोस्रो पटक रु.१०,६६,०००।– भिुानी ददएको देख्िन्छ। 

 तमति २०६७।१।२९ मा उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष आनादेिी झाले सतमतिले गरेको 
कामको नाप जााँच गरी काम गरे बापिको भिुानी ददनको लातग रु.१८,००,०००।– 

तनकासाको लातग माग गरेकोमा सतमतिको िािा सञ्चालक आनादेिी झा बावहर गएको 
अिस्थामा तमति २०६७।२।९ मा उपाध्यक्ष महेन्र यादिको अध्यक्षिामा बसेको उपभोिा 
सतमतिको बैठकले िािा सञ्चालकहरू मध्ये आनादेिी झालाई कुनै जानकारी नै नगराई 
सतमतिका सदस्य पतुलस राय र कोषाध्यक्ष अख्जि दिेुको संयिु दस्िििबाट िािा संचालन 
गने तनणयय गरी तमति २०६७।२।१० मा ित्कालीन तनतमत्त स्थानीय विकास अतधकारी 
राजकुमार गोइिको तसर्ाररसमा बैंकमा रहेको दस्ििि काडय पररिियन गरी 
रु.१५,१४,१००।– तनकासा ददएको देख्िन्छ। पटक–पटक गरी जम्मा रु.२८,८०,१००।– 

उपभोिा सतमतिको नाममा तनकासा भएको देख्िन्छ।सतमतिले गरेका काम अनसुारको 
सम्बख्न्धि तनकायका विज्ञहरूले मूल्यांकन गदाय रु.३३,३७,८९४।– िचय भएको देख्िन 
आएको हुाँदा रकम वहनातमनाको आरोप पवुष्ट हनु सक्न े अिस्था देख्िंदैन।पतुलस यादिको 
नाममा रु.१०,०००।– को चेक जारी भएकोमा पतछ अंक र अक्षरमा दईु थपी रकम 
रु.२,१०,०००।– बैंकबाट भिुानी तलएको सम्बन्धमा उि चेक केन्रीय प्रहरी वितधविज्ञान 
प्रयोगनालामा पठाई परीक्षण गराउाँदा थपिट गरेको देख्िन नआएको भने्न परीक्षण प्रतििेदन 
प्राप्त हनु आएको देख्िंदा त्यसिर्य  केही गरी रहन ुपरेन। 

 जंिा नदी तनयन्त्रण अन्िगयि सहसौलदेख्ि सनुौलसम्मको मातथल्लो भाग र मध्यम भाग 
सन्दभयमा तमति २०६६।२।१५ मा राजाराम यादिको अध्यक्षिामा १२ सदस्यीय उपभोिा 
सतमति गठन भई आयोजना तमति २०६६।२।२६ मा सरुु भई तमति २०६६।३।२५ मा 
पूरा गने गरी ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, महोत्तरी र उपभोिा सतमतिबीच जम्मा 
रु.४२,१६,०००।– मा योजना सम्पन्न गने सम्झौिा भएको देख्िन्छ । प्रावितधक लगि 
इख्स्टमेट अनसुार तमति २०६६।३।१९ मा रु.१०,५६,३००।– प्रथम वकस्िा बापि पेश्की 
तनकासा गररएको देख्िन्छ।ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय महोत्तरीबाट तमति 
२०६९।१।८ मा पेश्की र्र्छ्यौटका लातग िाकेिा भए पिाि तमति २०७०।१।५ मा 
रु.१०,५६,३००।– पेश्की रकम दाख्िला गरी पेश्की र्र्छ्यौट गरेको देख्िंदा त्यसिर्य  केही 
गरी रहन ुपरेन।    
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 ससौलदेख्ि सोनौलसम्म (मातथल्लो भाग र मध्य भाग) मा नदी बााँध्ने सम्झौिा सन्दभयमा तमति 
२०६६।२।११ मा सरोजकुमार तसंहको अध्यक्षिामा १२ सदस्यीय उपभोिा सतमति गठन 
भई तमति २०६६।२।१४ मा ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय महोत्तरी र उपभोिा 
सतमतिबीच सम्झौिा भएको देख्िन्छ। तमति २०६६।३।१५ काम सरुु गरी सोही आषाढ 
मसान्िमा रु.३७,५८,२६७।४६ को लागिमा काम सम्पन्न गने गरी सम्झौिा भई तमति 
२०६६।३।१९ मा रु.१०,५६,३३०।– प्रथम वकस्िा बापि सतमतिलाई पेश्की रकम 
तनकासा भएको देख्िन्छ। तमति २०६९।१।८ मा ख्ज.वि.स.महोत्तरीले पेश्की र्र्छ्यौट गनय 
सतमतिलाई अनरुोध गरे पिाि ् तमति २०६९।१२।३० मा रु.१०,५६,३३०।– रकम 
दाख्िला गरी पेश्की र्र्छ्यौट गरेको देख्िंदा त्यसिर्य  केही गरररहन ुनपने हुाँदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१६) वहउाँदे हाइवव्रड मकै क्षति राहि काययक्रम २०६७ अन्िगयि ख्जल्ला कृवष विकास कायायलय 
बाराले वकसानलाई थोरै मल ददई बााँकी मल गैरकाननुी ढंगले तबक्री गरेको भने्न समेिका 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला कृवष विकास कायायलय बाराले चेक मार्य ि जम्मा 
रु.४,६२,६५,०४०।- भिुानी ददई उि चेकको रकम ड्राफ्ट बनाई िीरगंज कायायलयको 
बैंक िािामा जम्मा गदाय बैंक कतमनन बापिको रकम रु.४६,०४९।- िचय भएको भने्न 
व्यहोरा लेिी आएकोले सरकारी स्िातमत्िकै कृवष सामग्री कम्पनी तल.लाई चेक मार्य ि 
भिुानी गरेकोले आतथयक चलिेल िा िररद गररएको रासायतनक मलको पररणाम िटी बढी 
भएको भने्न देख्िएन।अनसुन्धानको क्रममा पेन हनु आएका कागजािहरूबाट प्रभाविि 
गा.वि.स.हरूका पीतडि कृषकहरूको संलग्निामा गदठि कृषक हक वहि संिषय सतमतिको 
प्रतितनतधहरूको िथ्याङ्क संकलनदेख्ि मलिाद वििरणसम्मका सबै काययहरूमा संलग्निा 
देख्िएको, िथ्यांकमा परेका पाउनपुने प्रभाविि वकसान सबैले राहिस्िरूपको मलिाद प्राप्त 
गरेको, राहि वििरण सतमतिले राजनैतिक दलका प्रतितनतधहरूको रोहिरमा नै राहि वििरण 
गरेको र राहि सम्बन्धमा वकसानको कुनै गनुासो नरहेको भनी कृवष विकास मन्त्रालयबाट 
िवटएको छानतबन टोलीको प्रतििेदनमा उल्लेि भएको र ढुिानी िथा व्यिस्थापन िचय 
िोवकएको बजेट तसतलङतभत्र नै रहेको देख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(१७) सलायही ख्जल्ला हजररया गा.वि.स. ६ हाल िडा नं. ८ वक.नं. १७६ को क्षेत्रर्ल ३-२-० 
को साियजतनक जग्गा जानकीनगरका बमबहादरु मैनालीको नाममा मालपोि कायायलयको 
तमलेमिोमा दिाय गराएको भने्न सम्बन्धमा उि जग्गा दिाय सम्बन्धमा मालपोि कायायलय 
सलायहीको तमति २०४३।५।२९ र तमति २०४३।६।२१ मा गरेको तनणयय विरुद्ध 
ित्कालीन विनेष प्रहरी विभागबाट सलायही ख्जल्ला अदालिमा अतभयोगपत्र दायर भएको 
भ्रष्टाचार मदु्दामा िह िह रै्सला भई सिोच्च अदालि समेिबाट तमति २०५९।२।९ मा 
प्रतििादीहरूले सर्ाइ पाउन ेठहरी रै्सला भएको देख्िन्छ।सोही जग्गाका सम्बन्धमा यस 
आयोग समक्ष उजरुी परी आयोगको तमति २०६०।७।१४ को तनणययानसुार उि जग्गा 
साियजतनक सरकारी प्रकृतिको देख्िंदा मालपोि ऐन, २०३४ को दर्ा २४ बमोख्जम दिाय 
बदर गनय अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १२ि. बमोख्जम 
दषु्पररणाम सच्याउन लेिी पठाउन ेगरी तनणयय भएकोमा आयोगको उि तनणयय बदर गरी 
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पाउन सिोच्च अदालिमा उत्प्रषेणको ररट परी तमति २०६५।११।२९ मा उत्प्रषेणको 
आदेनद्वारा बदर गरेको देख्िन्छ।यसरी एउटै विषयमा पटक पटक उजरुी परी अदालिबाट 
अख्न्िम भएको अिस्थामा प्रस्ििु उजरुी उपर केही गरररहन नपने हुाँदा आयोगको तमति 
२०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(१८) नेपाल विद्यिु प्रातधकरणको विज्ञापन नं. २068।69 प्रा. ३/१८ िह-३ हलकुा सिारी चालकको 
परीक्षामा अतनयतमििा भएको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपाल विद्यिु 
प्रातधकरणले परीक्षाको लातग अपनाएको परीक्षा प्रणालीसाँग सम्बख्न्धि कागजािहरूको 
अध्ययन िथा सम्बख्न्धि व्यख्िहरूसाँगको सोधपछु, नेपाल विद्यिु प्रातधकरण, तनयखु्ि तसर्ाररस 
सतमतिका ित्कालीन सदस्य सख्चि माधि प्रसाद लइुाँटेलले ददएको बयान, तमति 
2068।12।4 मा नेपाल विद्यिु प्रातधकरणले उपलब्ध गराएको कागजािहरूको अध्ययन 
समेि गदाय उजरुीमा उल्लेि भए अनसुार  त्रवुट भएको देख्िन नआएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(१९) काठमाडौं महानगरपातलका १३ बस्ने अरूण कुमार रख्ञ्जिकारले नगर २ क को वक.नं. 
२३७ जग्गा हालसातबक गदाय क्षेत्रर्ल बढाई दिाय गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
उजरुीकिाय िाराप्रकान पौडेलले यही जग्गामा सरकारी साियजतनक बाटो िथा ढलको जग्गा 
िसुाई तमति २०५२।१०।२४ मा हालसातबक गदाय बढी जग्गा कायम गरी दिाय गराएको 
हुाँदा कारबाही गरी पाउाँ भनी तमति २०६६।९।२० मा आयोग समक्ष उजरुी गरेकोमा 
आयोगबाट स्थलगि तनरीक्षण समेि गरी मालपोि कायायलयको तनणयय अन्यथा भएको भन्न 
नसवकन ेभनी तमति २०६७।१०।१९ मा िामेली राख्न ेतनणयय भइसकेको देख्िंदा थप केही 
गरररहन ु नपने हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।   

(२०) पााँचथर ख्जल्ला रातनटार-६ ख्स्थि लाली गरुााँस दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई बंगरु 
पालन गनयको लातग ददइएको रकममा अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
ख्जल्ला पन ुसेिा कायायलय पााँचथरसाँग तमति २०६८।१०।२९ मा सम्झौिा गरी बंगरुपालन 
गनय लगेको अनदुान रकमका सम्बन्धमा सो कायायलयको तमति २०७०।९।११ को पत्रबाट 
बंगरुका पाठापाठी संतया ५० को लातग र अन्य िोर तनमायण लगायिका काययको लातग 
रकम उपलब्ध गराएकोमा ख्जल्ला पन ु सेिा कायायलयबाट तमति २०७१।१।१७ को 
स्थलगि अनगुमन गरी पेन गरेको प्रतििेदनबाट सरुुमा केही पाठापाठी जाडोले मरेका भए 
िापतन हाल ३१ िटा बंगरु पालेको भने्न देख्िएकोले रकम दरुुपयोग गरेको भने्न देख्िन 
नआएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको। 

(२१) नेपाल पररिार तनयोजन संि नािा कायायलय दाङको भिन तनमायणको लातग ित्कालीन 
तत्रभिुन नगर विकास सतमतिले तमति २०३८।४।१५ को तनणययानसुार तबना मूल्य क्षेत्रर्ल 
०-४-९ को जग्गा संिको नाममा उपलब्ध गराए अनसुार भोगचलन गदै आएकोमा हाल 
उि जग्गामध्ये  वकत्ता र्ोड गरी व्यख्िको नाममा दिाय गरेको भने्न उजरुी उपर अनसुन्धान 
हुाँदा नेपाल पररिार तनयोजन संिको तमति २०३८।१२।२३ को पत्रानसुार माग 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

भएबमोख्जम कायायलय भिन बनाउनको लातग तबना मूल्य एक िडेरी उपलब्ध गराउने भने्न 
तमति २०३९।४।१५ को तत्रभिुन नगर विकास सतमतिको तनणयय भएको देख्ियो।िोराही 
िडा नं.२ ख्स्थि वक.नं.२९३,२९४, २९५,२९६ र २९७ को ०-४-९ क्षेत्रर्ल जग्गा 
तत्रभिुन नगर विकास सतमति ददने र नेपाल पररिार तनयोजन संि नािा दाङ तलने गरी 
रु.४०००।- पने जग्गाको तनःनलु्क समवपयि पत्र मालपोि कायायलय दाङबाट तमति 
२०३९।१०।२७ मा पाररि भएको देख्ियो। वकत्ता नं.२९२ को जग्गा नेपाल पररिार 
तनयोजन संि दाङलाई उपलब्ध गराएको देख्िंदैन। वकत्ता नं.२९२ वकत्ताकाट भै वक.नं.३८० 
कायम भएकोमा यसै जग्गा सम्बन्धमा िादी श्रीधर मोहरा क्षेत्री र ओविन्र बहादरु महरा 
विपक्षी नेपाल पररिार तनयोजन संि दाङ नािा भएको सम्िि २०६६ सालको ०६६-
००६०० नं. को पिायल समेिको संरचना हटाई जग्गा ख्िचोला मेटाई चलन चलाई पाउाँ 
भने्न मदु्दामा वकत्ता नं.३८० को जग्गा प्रतििादी नपेाल पररिार तनयोजन संिले कब्जा 
ख्िचोला गरेको ठहछय भनी तमति २०६८।२।१६ मा दाङ देउिरुी ख्जल्ला अदालिबाट 
रै्सला भएकोमा उि रै्सला उपर नेपाल पररिार तनयोजन संिले पनुरािेदन अदालि 
िखु्ल्सपरुमा पनुरािेदन गरेकोमा तमति २०६९।२।८ मा उि अदालिबाट सरुु सदर हनु े
गरी रै्सला भएको र अदालिबाटै यस सम्बन्धमा टंुगो लातगसकेको अिस्था हुाँदा प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।१६ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२२) विराट िानेपानी िथा सरसर्ाइ उपभोिा सतमति मानगढ, विराटनगरका अध्यक्ष रामबहादरु 
ख्ितमरे समेिले संस्थामा आ.ि.२०६८।६९ मा िानेपानी महसलु लगायिका रकमहरूमा 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उपभोिा सतमतिले आ.ि. २०६८।६९ 
मा िचय गरेको रकमको लेिा परीक्षण प्रतििेदन, साधारण सभाका तनणययहरू, कायय सतमतिका 
तनणययहरू, तनमायण काययका लगि इख्स्टमेट िथा प्रावितधक परीक्षणका कागजािहरू, आय-
व्ययका सक्कल शे्रस्िा कागजािहरूको अध्ययन एिं छानतबन र संस्थाका पदातधकारी िथा 
कमयचारीहरूको बयान समेिबाट तनयम एिं प्रवक्रयाबद्ध रूपमै िचय गरेको देख्िन आएकोले 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२३) भीमसेन मा.वि. बट्टार, निुाकोटका प्रधानाध्यापक बासदेुि बातनयााँ र विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष श्रीराम शे्रष्ठ समेिको तमलेमिोमा अनदुान रकमको वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजहरूले आफ्नो काययकालमा विद्यालय भिन बनाउन ेकाम र 
छात्रिृख्त्त वििरण, नैख्क्षक भ्रमण, राहि कोटा ख्नक्षक तनयखु्ि, जस्िा पािा तबक्री वििरण 
काययहरू गदाय विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणययानसुार नै गरेको देख्िएको, आम्दानी र 
िचयको वििरण स्पष्टसाँग रािेको पाइएको, छात्रिृख्त्त रकम सम्बख्न्धि विद्याथीलाई तनयतमि  
रूपमा वििरण गदै आएको, अध्यक्ष श्रीराम शे्रष्ठले पेश्की तलएको नदेख्िएको, अध्यक्ष श्रीराम 
शे्रष्ठले तनयतमि  रूपमा तत्रनलुी प्रा.वि.मा काम काज गरेको, िेिाला ख्नक्षक नरािेको, 
प्रधानाध्यापकले पेश्की तलई समयमै र्छयौट गरेको, भिानी थपतलयाको लातग वितनयोख्जि 
िलब भत्तामध्ये २०६७ सालको दईु तै्रमातसक रु.१,२०,३२०।- तनज काययरि नभएको 
कारण ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयले ित्कालीन समयमै वर्िाय िानेको, विद्यालयको परुानो 
जस्िापािा तललाम तबक्री गरी प्राप्त रकम रु.१९,०००।- विद्यालयको िािामा जम्मा भएको 
र विद्यालयको आ.ि.२०६५।६६ को आन्िररक लेिा परीक्षण भै कुनै बेरुज ुऔल्याएको 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुीका सम्बन्धमा थप केही गनुयपने नदेख्िंदा आयोगको तमति 
२०७१।४।२७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२४) गमगाढ साना जलविद्यिु आयोजना (मगु)ु ११ िषयमा समेि पूरा भएन भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा ग्लोिल कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल.ले तमति २०५८।७।२४ मा ठेक्का सम्झौिा गरी 
दइु पटकसम्म म्याद थप गदाय पतन कायय सम्पन्न नगरी  २०६६ चैत्रबाट पूणय रूपले तनमायण 
कायय बन्द गरेकोमा नेपाल विद्यिु प्रातधकरण सन्चालक सतमतिले ठेकेदारलाई तनष्कानन गरी 
अतधकार सम्पन्न काययदल गठन गरी कायय अगातड बढाएर ६ मवहनामा कायय सम्पन्न गरेको 
पाइन्छ। जसबाट २०० वकलोबाट क्षमिाका २ िटा टिायइनबाट ४०० वकलोबाट उत्पादन 
हनुपुनेमा ३२० वकलोिाट उत्पादन भई वििरण भएको देख्िन्छ। आयोजना वढलाइ हनुमा 
ग्लोिल कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल. नै ख्जम्मेिार देख्िएकोले उि प्रा.तल.लाई साियजतनक िररद 
अनगुमन कायायलयबाट कालो सूचीमा राख्न कारबाही अगातड बढाएको पाइन्छ भने नेपाल 
विद्यिु प्रातधकरणले आयोजना सम्पन्न गदाय लागेको िचय Liquidated Damage आदद गरी 
रु.९,८७,४३,८२२।- भरर भराई पाउन नेपाल मध्यस्थिा पररषदमा माग दाबी तलएकोमा 
हाल उि विषय विचाराधीन रहेको देख्िन्छ। यसरी पनुरािलोकनको अिस्थामा रवहरहेकोमा 
थप अनसुन्धान गनय आिश्यक नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।२७ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२५) कालीगण्डकी कोरीडोर सडक आयोजनामा वितनयोख्जि रकम मालढंुगा बलेिा सडक िण्डमा 
िचय गरेको एि जैमनुीिाट–िेलबगरको बाटोमा कामै नगरी भिुानी गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा उत्तर दख्क्षण काली गण्डकी कोररडोरको ठेक्का हुाँदा बचेको रकम मध्येबाट 
िावषयक काययक्रम संनोधन गराई उपभोिा सतमति मार्य ि सम्झौिा भई रु.२४,५२,६५१।- 
को काम मालढंुगा–बलेिा एयरपोटय सडकिण्डमा ट्र्याक िोले बापि सतमतिलाई भिुानी 
भएको देख्िन्छ।त्यसैगरी जैमनुीिाट–बेलबगरको मोटरबाटो तनमायणको काम ह्यलु्सा तनमायण 
सेिाले टेण्डर ठेक्कापट्टाबाट तलई तनजले समयमा कायय सम्पन्न नगरे बापि १० प्रतिनि ले हनु े
जररिाना रकम रु.१,०६,८००।- कट्टा गरी भिुानी ददएको प्रमाणहरूबाट देख्िएको हुाँदा 
सरकारी हातन नोक्सानी भएको देख्िाँदैन। हाल उि दिैु मोटरबाटो सञ्चालनमा रहेबाट थप 
अनसुन्धान गनय आिश्यक नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।२७ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२६) वर्रर–हदी केलादी मोटरबाटो तनमायण उपभोिा सतमतिले वकिे कागजाि पेन गरी 
अतनयतमििा गरेको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा वर्रर–हदी केलादी मोटरबाटो निलपरासीको 
गैडाकोट गा.वि.स.१ को तब्रवटस क्याम्प वर्रीदेख्ि िडा नं.३ केलादी हुाँदै देििाटसम्म 
मोटरबाटो तनमायण उपभोिा सतमति मार्य ि काम भएको पाइयो। यस काययको लातग देििाट 
विकास सतमति िनहुाँ, हदी केलादी सामदुावयक िन निलपरासी, गैंडाकोट गा.वि.स. 
निलपरासी र ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, निलपरासीको संयिु लगानीमा 
रु.१६,६६,८८०।- िचय गरी मोटरबाटो सम्पन्न भै हाल सडक संचालनमा रहेको देख्िाँदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(२७) विराटनगर उपमहानगरपातलकाले आ.ि. २०६५।६६ र २०६६।६७ मा सडक बत्ती 
िोवकए भन्दा कम हाली अतनयतमििा गरेको िथा आ.ि. २०६७।६८ मा  रेविज रोग 
तनयन्त्रणका लातग भसु्याहा कुकुरलाई िोप लगाउन छुट् याएको रकम नक् कली तबल बनाई 
भिुानी ददएको भने्न लगायिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विराटनगर 
उपमहानगरपातलकातभत्र रहेका भसु्याहा कुकुरहरूलाई सञ् चालन गररएको रेविज रोग 
विरुद्धको रेविज िोपका लातग आ.ि. २०६८।६९ मा रु.६,००,०००।- वितनयोजन भएको, 
सामाख्जक विकास िचय नीषयक अन्िगयि िाद्य तनयन्त्रण काययक्रम (प्रयोगनाला उपकरण, 

रसायन िथा नमनुा िररद) उपनीषयकमा रु.१,५०,०००।- वितनयोजन भएको, आ.ि. 
२०६५।६६ र २०६६।६७ मा नगर पररषद् को तनणययानसुार नगरका वितभन् न स्थानमा 
विद्यिुीकरण भएको देख्ियो। सामाख्जक विकास िचय नीषयक अन्िगयि िाद्य तनयन्त्रण 
काययक्रम (प्रयोगनाला उपकरण, रसायन िथा नमनुा िररद) उपनीषयकमा वितनयोख्जि रकम 
रु.१,५०,०००।- मध्ये आ.ि. २०६८।६९ मा िाद्य प्रयोगनालालाई आिश्यक पने 
केतमकल बापि जम्मा रु.२९,५८३।- िचय भई बााँकी रकम विज भएको देख्ियो। आ.ि. 
२०६८।६९ मा नगरपररषद् बाट वितनयोख्जि रकमको पररतधतभत्र रही ख्जल्ला पनसेुिा 
कायायलय र विराटनगर उपमहानगरपातलकाबाट रेविज रोग तनयन्त्रणका लातग भसु्याहा 
कुकुरहरूलाई भ्याख्क्सनेसन िोप काययक्रम तनयमानसुार सञ् चालन भए गरेको देख्ियो। 
विकास तनमायणका काययहरू गदाय िडा सख्चिको रोहबरमा सरोकारिालाहरूको भेलाबाट 
उपभोिा सतमति र अनगुमन सतमति गठन गरी गने गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२८) ख्जल्ला विकास सतमति सलायहीमा कमयचारीहरूले कतमनन तलएर मात्र काम गने गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला प्रनासन कायायलय सलायहीको छानतबन प्रतििेदन, ख्जविस 
सलायहीको राय प्रतिवक्रया, स्थानीय विकास अतधकारी उमेन बस्नेिको बयान, समाचारमा नै 
उल्लेि भएका व्यख्िहरूको बयान, ख्जविस सलायहीबाट आ.ि. २०६८।६९ मा भएका मतुय 
मतुय आयोजनाहरूको काययसम्पन्न प्रतििेदन समेिका कागजािहरूबाट उजरुी पवुष्ट हनु े
नदेख्िएको हुाँदा आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२९) रौिहट ख्जल्ला लक्ष्मीतनया गा.वि.स. ४ बतुनयादमा अिख्स्थि श्री प्राथतमक विद्यालयको 
व्यिस्थापन सतमतिको अध्यक्ष जातलम चौधरी समेिको तमलेमिोमा भ्रष्टाचार भएको, सीमा 
चौधरीको सवटयवर्केट िथा अध्यापन अनमुति पत्र नक्कली भएको भने्न समेिका सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा सीमा चौधरी बाल विकासको लातग सहयोगी काययकिाय मात्र भएकोले 
आ.ि.२०६८।६९ मा ख्ज.ख्न.का. रौिहटबाट प्राप्त भएको बाल विकास सहयोगी 
काययकिायको रकममध्ये मातसक रु.२,४००।- पाररश्रतमक तलई कामकाज गदै आएको र 
तनजबाट अन्य आतथयक वक्रयाकलाप हनुे नगरेको।तनजको नैख्क्षक प्रमाणपत्र छानतबन गनयको 
लातग अयोगको नैख्क्षक प्रमाणपत्र छानतबन इकाईमा पठाइएको िथा अध्यापन अनतुमिपत्रको 
सत्यापन बझु्दा अतभलेि कायम रहेको देख्िएकोले तनजलई कसरुदार मान्न सवकएन।यसैगरी 
वप.तस.एर्. ख्नक्षक प्र.अ. मखु्िनारायण चौधरीले आ.ि.२०६८।६९ मा रु.३०,५७१।२७ 
र २०६९।७० मा  रु.५०,०००।- पाररश्रतमक तलएको र छात्रिृख्त्तको रकम 
२०६८।६९ मा रु.३८,७५५।- र २०६९।७० मा रु.४३,७६०।- तनकासा भएको, 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

विद्यालयले आ.ि. २०६८।६९ मा रु.३२,४००।- र २०६९।७० मा रु.४७,२००।- 
छात्रिृख्त्तमा प्रदान गरेको देख्िएकोले आम्दानी र िचयमा िासै तभन्निा देख्िएन। प्र.अ. 
मखु्िनारायण चौधरीले आर्ैं ले विद्यालयको लातग २ कठ्ठा जग्गा दान ददई सोही जग्गामा 
ख्ज.ख्न.का.रौिहट आ.ि. २०६७।६८ मा दईु कोठे भिन तनमायण गनयको लातग 
रु.६,५०,०००।- र बाह्य िािािरणको लातग रु.२,००,०००।-उपलब्ध गराइएकोमा भिन 
र नौचालय तनमायण भइसकेको काययसम्पन्न प्रतििेदन र स्थलगि तनरीक्षणको क्रममा 
देख्िएकोले उजरुीमा दाबी गररएको कसरु प्रमाख्णि हनु सक्ने अिस्था नभएको हुाँदा प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(३०) विद्यिु उत्पादन गनुयपने अितधसम्म तनमायण कायय नै सरुु नगने प्रिद्धयकहरू समेिलाई कारबाही 
गरी पाउाँ भने्न समेिका विषयमा मध्य तमददम जल विद्यिु आयोजनाका सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा लमजङु ख्जल्लाको मातलङ, कराप,ु तगलङु र भोजे गा.वि.स.हरूमा पने तमददम िोलामा 
पवहचान भएको ३.१ मे.िा. जतडि क्षमिाको मध्य तमददम जल विद्यिु आयोजनाको विद्यिु 
उत्पादनको अनमुतिपत्र तमति २०७०।४।१० मा मध्य तमददम जलविद्यिु कम्पनी प्रा.तल.का 
नाममा जारी भएको देख्िन्छ। प्रस्ििु आयोजनाको विद्यिु उत्पादनको अनमुतिपत्रको प्रकरण 
७ (ङ) बमोख्जम तमति २०७१।४।९ तभत्र वित्तीय व्यिस्थापन सम्पन्न गनुयपनेमा सोही 
अख्न्िम तमति अथायि २०७१।४।९ मा वित्तीय व्यिस्थापन सम्पन्न भएको भनी विद्यिु 
विकास विभागबाट तमति २०७१।५।४ मा आयोगमा जानकारी लगायिका प्रमाख्णि 
प्रतितलवप कागजािहरू प्राप्त हनु आएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।५।१३ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(३१) भिपरु ख्जल्ला सडुाल ६ ख्स्थि सरस्ििी उच्च माध्यतमक विद्यालयका प्र.अ. यौिनकुमार 
रानाको तमलेमिोमा विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष विनोद अतधकारी समेिले 
विद्यालयको सम्पख्त्त वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सरस्ििी उ.मा.वि.को 
स्िणय जयन्िी मनाउन जम्मा रु.९,२७,९७४।५५ संकलन गरेकोमा विद्यालयको स्िणयजयन्िी 
उत्सि परुस्कार अतभभािक भेला समेिको काययक्रममा रु.३,७८,९७८।- िचय भएको र +२ 
का ख्नक्षकहरूलाई रु.१,२८,२६८।५५ िलब भत्ता बापि भिुानी गरी बााँकी 
रु.४,००,०००। - विद्यालयको नाममा रहेको िािामा मौज्दाि रहेको पाइयो।महामञ्जुश्री 
सामदुावयक िन उपभोिा समूहले सहयोग स्िरूप ियारी अिस्थाको र्तनयचरहरू विद्यालयलाई 
हस्िान्िरण गरेकोमा हाल उि र्तनयचर विद्यालयमै रहेको देख्ियो। विद्यालयको भौतिक 
तनमायण सधुारको लातग ख्नक्षा मन्त्रालयबाट रु.१०,००,०००।- तनकासा भएकोमा भिनमा 
िला थप्न,े ट्रस राख्न,े छात्रा नौचालय तनमायण काययको लातग कोटेनन आिान गरी तनमायण 
कायय सम्पन्न गरेको देख्ियो।विद्यालयको Retro Fitting कायय सम्पन्न गनय NEST भैसेपाटीले 
रकम ददई िोवकएको समयमा िोवकएका काययहरू सम् पन्न भएको पाइयो।सो विद्यालयको 
भिन नं. ३ मा प्रयोग भएका झ्याल ढोका िापा नौचालय तनमायण कायय सम्पन्न भएको 
पाइयो। उि विद्यालयमा सामाख्जक परीक्षण प्रतििेदन आ.ि. २०६८।६९, र २०६९।७० 
को लेिा परीक्षण समेि भएको पाइयो। विद्यालयमा लेिासम्बन्धी र्ारम र ख्जन्सी िािा 
अतभलेि राख्न े गरेको समेि देख्िाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(३२) सनुसरी ख्जल्ला अन्िगयि सरस्ििी प्रा.वि. अमडिुाका ख्नक्षक योगेन्रप्रसाद यादिको नैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजको नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र पनुः 
प्रमाणीकरणको लातग पठाएकोमा प्राप्त प्रमाणीकरण वििरण अनसुार तनजको नैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र सक्कली नै प्रमाख्णि भएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(३३) पियि ख्जल्ला भोले गा.वि.स.को उपस्िास्थ्य चौकीको लातग जग्गा िररद गदाय आतथयक 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तमति २०६८।३।२२ मा भोले 
गा.वि.स.मा राजनीतिक दल, स्थानीय भर भलादमी समेिको उपख्स्थतिमा उपस्िास्थ्य चौकीका 
लातग जग्गा िररद गनय हकय बहादरु हमालको अध्यक्षमा सतमति गठन गरी सो सतमतिले 
बलबहादरु तब.क. र बवुद्धलाल तब.क.को जग्गा रु.३,८५,०००।- मा िररद गने तनणयय गरी 
तमति २०६८।३।३१ मा गाउाँ भेलाबाट अनमुोदन गरी उपस्िास्थ्य चौकीको लातग जग्गा 
िररद गने प्रवक्रया अगातड बढाएको देख्ियो। 

 तमति २०६८।९।२७ मा बसेको गाउाँ पररषदको बैठकले जग्गाधनीलाई रकम 
रु.३,८५,०००।- र पास िचय रु.३०,०००।- भिुानी गने प्रस्िाि अनमुोदन गरेको 
देख्ियो। गाउाँ परीषदबाट जग्गा िररदका लातग  रु.४,१५,०००।- वितनयोजन भएकोमा 
रु.३,८५,०००।- जग्गाधनीलाई भिुानी गररएको बााँकी पास िचय र अन्य आिेजािेमा िचय 
भएको मालपोिमा रख्जिेनन गदाय राजस्ि कम लागोस ् भने्न हेिलेु जग्गाको मूल्य 
रु.१,५०,०००।- रािी रख्जिेनन पास भएको हो भने्न व्यहोराको ख्जल्ला प्रनासन कायायलय 
पियिबाट िवटएको डोर सजयतमनमा उपख्स्थि व्यख्िको भनाइ रहेको देख्ियो। तमति 
२०६९।१।१७ मा जग्गाधनी बलबहादरु तब.क.ले रकम बझुी गररददएको भरपाई समेिको 
िथ्यगि आधार देख्िएकोले जग्गाको मूल्य रु.३,८५,०००।- हनुे देख्ियो। गाउाँ पररषदबाट 
पाररि रकम रु.४,१५,०००।- मा जग्गाको बास्िविक मूल्य कटाई हनु आउन े
रु.३०,०००।- समेि दाख्िला हनु आएको देख्िएको र स्थानीय राजनीतिक दलहरू िथा 
स्थानीय समदुायको तबचमा स्िास्थ्य चौकी िडा नं २ (लेकमा) िा  िडा नं ३ (बेनीमा) 
राख्न े वििाद देख्िएको हुाँदा उजरुी दातबमा तलए अनसुार भ्रष्टाचार गरेको भने्न दाबी पवुष्ट हनुे 
आधार नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।   

(३४) नेपाल िाद्य संस्थानको नाममा रहेको म्याग्दी ख्जल्ला अथुयङ्गे गा.वि.स.ख्स्थि गोदामिर सवहि 
जग्गाहरू तबक्री गदाय अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपाल िाद्य 
संस्थानको म्याग्दी ख्स्थि कायायलय आ.ि. २०५७।५८ मा बन्द भई, संस्थानको स्िातमत्िमा 
रहेको म्याग्दी ख्जल्ला, अथुयङ्ग े२ि वक.नं.१७९ को २-५-३-३ रोपनी र वक.नं. ३६४ को 
१-६-१-२ रोपनी क्षेत्रर्लको जग्गा र सोमा बनकेा गोदामिरहरू सम्बख्न्धि मन्त्रालयको 
सहमति समेिमा नेपाल िाद्य संस्थानको सञ्चालक सतमतिको तनणययानसुार बोलपत्र आिान 
गरी तनयमानसुार परेको बोलपत्रमा सबैभन्दा बढी किोल गने बोलपत्र स्िीकृि गरी जग्गा 
तबक्री गरेको देख्िाँदा यसमा थप केही गरररहन ुनपने हुाँदा आयोगको तमति २०७१।६।२ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   
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(३५) म्याग्दी ख्जल्ला हलुाक कायायलयका टा.ना.स.ु साधनाकुमारी शे्रष्ठ सरुिा भएर पतन परुानै 
ठाउाँमा बसी िलबभत्ता िाइरहेको भने्न सम्बन्धमा तनजलाई सामान्य प्रनासन मन्त्रालयको 
तमति २०६८।१२।१६ को तनणययानसुार पनुरािेदन सरकारी िवकल कायायलय, म्याग्दीमा 
सरुिा गरेको पत्र पठाइएकोमा पनुः तमति २०६९।१।७ को त्रवुट सच्याउने सरुिा पत्र 
अनसुार तनजलाई ख्जल्ला सरकारी िवकल कायायलय म्याग्दीमा सरुिा गररएको पत्र प्रवेषि 
गरेको देख्िए िापतन तनज साधनाकुमारी शे्रष्ठले बझेुको नदेख्िएको र हलुाक सेिा विभागबाट 
तमति २०६९।२।१२ को पत्रानसुार पनुः तनजलाई ख्जल्ला हलुाक कायायलय, म्याग्दीमा तमति 
२०६९।१।८ देख्ि हाख्जर गराउन ुभनी पत्राचार गरी तनज सोही कायायलयमा हाख्जर भएको 
देख्िाँदा यसमा थप केही गरररहन ुनपने हुाँदा आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(३६) गररबी तनिारण कोष बैिडीका कायय प्रबन्धक बालकृष्ण विश्वकमायले २०६२।६३ देख्ि 
हालसम्म वितभन्न समूहहरूको क्षमिा विकास िातलम नै नगरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा आयोगबाट अनसुन्धान िहवककाि भइरहेकै अिस्थामा गररबी तनिारण 
कोषको िर्य बाट पतन छानतबन गरी ित्काल तनजले वहनातमना गरेको पवुष्ट हनु आएको 
रु.२,९६,१००।- तनजबाट असलु उपर गरी तनजलाई कोषको सेिाको तनतमत्त अयोग्य 
ठहररन ेगरी सेिाबाट बिायस्ि समेि गरेको भनी  तमति २०७१।२।२३ को पत्रबाट लेिी 
आएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(३७) सलायही ख्जल्ला मानपरु गा.वि.स.का गा.वि.स. सख्चि श्यामकणय चौधरीले गाऊाँ  विकास 
सतमतिको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा आ.ि. २०६८।६९ मा जेष्ठ नागररक, 

दतलि, एकल मवहला, अनि अपाङ्ग, लोपोन्मिु आददिासी, जनजातिहरूको भत्ता वििरण 
भरपाई, आ.ि. २०६८।६९ को लेिापरीक्षण प्रतििेदन समेि अध्ययन गदाय रकम वहनातमना 
िथा अतनयतमििा गरेको भनी पवुष्ट हनु सक्न ेआधार प्रमाण नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा  राख्िएको।   

(३८) िााँगी उप-स्िास्थ्य चौकी अिायिााँचीका अ.हे.ि. िलुसीराम तमश्रले कायायलयमा काम नगरी 
सदरमकुाममा बसी अस्पिाल सञ्चालन गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा प्राप्त कागजाि एिं 
सम्बद्ध पक्षको बयान समेिबाट उल्लेख्िि कायय भए गरेको पवुष्ट हनुे आधार प्रमाण 
नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(३९) दगु्ध विकास संस्थान अन्िगयि काययरि ख्चज मेकर अिधकुमार झाले सेिा प्रिेन हुाँदा पेन 
गरेका नैख्क्षक योग्यिाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले माध्यतमक ख्नक्षा पररषद क्षेत्रीय 
कायायलय बाराणसी भारिबाट िषय १९८८ मा इन्टरतमतडयट परीक्षा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र 
प्रमाणीकरणको लातग पठाउदा "पवुष्टि" उल्लेि भई आएको देख्िाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(४०) प्रहरी प्रधान कायायलय अन्िगयि काययरि प्र.तन. अनोकप्रसाद शे्रष्ठले नैख्क्षक योग्यिा ढााँटी 
जातगर िाइरहेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले सेिा प्रिेनका लातग माध्यतमक 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

ख्नक्षा पररषद उत्तरप्रदेन, भारिबाट सन ् १९८७ मा इन्टरतमतडएट परीक्षा उत्तीणय गरेको 
प्रमाणपत्र पेन गरेकोमा उि नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लातग पठाउाँदा 
"पवुष्टि" उल्लेि भई आएको देख्िाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(४१) तनमयल बाल विकास विद्यालय भीमसेनगोला काठमाडौंमा तबना प्रतिस्पधाय आर्न्िलाई जातगर 
ििुाएको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ित्कालीन सामाख्जक सेिा राविय समन्िय 
पररषद् अन्िगयिको स्िास्थ्य सेिा समन्िय सतमति र त्यस अन्िगयिको ससु्िमनख्स्थति कल्याण 
संस्थाले सो संस्था अन्िगयिको ए.डव्ल.ुएम.आर.।एन.एर्.वप.य.ु प्रोजेक्टको बजेटबाट िलब 
भत्ता िानेगरी इश्वरी गरुुङ समेिलाई ख्नक्षक पदमा प्रोजेक्ट रहेसम्म अस्थायी तनयखु्ि 
ददएको देख्िन्छ। ख्नक्षा विभागबाट अण्डर एस.एल.सी. ख्नक्षकलाई उपदान ददएर सेिाबाट 
अिकान ददने र ख्नक्षा ऐन िथा तनयमािली बमोख्जम ररि पद पूतिय गनय ख्नक्षक छनौट 
सतमति गठन भई विज्ञापन प्रकाख्नि गरी ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय, नगरपातलकाको सम्बख्न्धि 
िडा कायायलय, श्रोि केन्र र सम्बख्न्धि विद्यालयमा सूचना प्रकाख्नि गररएको िथा सम्बख्न्धि 
श्रोि केन्र भएको माध्यतमक विद्यालयमा प्रतियोतगिात्मक तलख्िि परीक्षा िथा मौख्िक परीक्षा 
समेिबाट तनष्पक्ष  रूपमा छनौट गररएको ख्नक्षा विभागबाट प्राप्त प्रतििेदन समेिबाट पवुष्ट 
भएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(४२) आ.ि. २०६५।६६ मा ख्जल्ला विकास सतमति काभ्रबेाट दोलालिाट-सावपङ-तसमथली-
बेितसम बार्ल सडकको नाममा रकम वितनयोजन भएकोमा ररटे्ठ भतनने ठाउाँबाट बाटो 
ितनयो, आ.ि. २०६६।६७ को रािो वकिाबमा पतन सोही स्थान उल्लेि गरी रकम 
वितनयोजन गररएकोमा ररटे्ठिर्य को नै सडक सोतलङ गराई अतनयतमििा गरेको भने्न समेिको 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आ.ि.२०६५।६६ मा ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय 
काभ्रबेाट दोलालिाट-सावपङ-तसमथली-बेितसम बार्ल सडकको लातग रु.५,००,०००।- 
वितनयोजन भई १३२ तम. सडक बनाएको, उपभोिाहरूको भेलाले साियजतनक सनुिुाइ गरी 
रु.६,०८,७८५।- मूल्यांकन हुाँदा श्रमदानको भाग कटाई रु.४,७५,०००।- भिुानी ददएको 
देख्िन्छ।त्यस्िैगरी आ.ि. २०६६।६७ मा सोही सडकको लातग रु.२,००,०००।- बजेट 
िोवकएकोमा ६० तम. रक कवटंगको रु.६३,०००।- मात्र भिुानी भएको देख्िन्छ। आ.ि. 
२०६६।६७ को रािो वकिाबको क्र.सं. ८९२ दोलालिाट-सावपङ-तसमथली-बार्ल सडक 
रु.१,१३,०००।- बजेट रहेकोमा ठेक्का भई ५१.०६ िन तमटर ढुङ्गा सोतलङ हनुपुनेमा 
मूल्याङ्कनमा ढुङ्गा सोतलङ गने कायय ४९.९० िन तमटर मात्र कायय सम्पन्न भएको देख्िनाले 
मूल्याङ्कन अनसुार रु.74,850।- को काम र त्यति नै भिुानी भएको समेि अिस्था 
देख्िनाले थप केही गरररहन ुनपने हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(४३) नेपाल सरकारको नाउाँको जग्गा गठुीमा कायम गरी अतनतमयिा गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा सिुणयनम्नेर राणाको नाउाँमा दिाय रहेको जग्गा जर्ि हुाँदा सातबक नगर २३ 
क्षेत्रको  वक.नं.७३ ऐ २३ ह.को वक.नं.२२, ३१ र ३५ को क्षते्रर्ल रोपनी क्रमनः ०-३-
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

०, १-९-०, १-३-० र ०-१४-३ गरी जम्मा ३-१३-३ जग्गा समेि जर्ि भई लतलिा 
तनिासको चार वकल्लातभत्र परेको कारणबाट पनु नापी हुाँदा समरजंग कम्पनीको नाउाँमा 
नापनक्सा भई कायम भएका नगर–४ तसट नं.१०२५-१४ वक.नं. ४८ ऐ.तसट नं.१०२५-
१५ का वक.नं. ५६, २७८, २६२, २८४, २६७, २९५, र ऐ तसट नं. १०२५-२० को 
वक.नं. ८० का जग्गाहरू यस आयोगको तमति २०६४।२।२० को तनणयय अनसुार नेपाल 
सरकारको नाउाँमा दिाय कायम भएको देख्ियो। सो पतछ सिोच्च अदालिको तमति 
२०६४।११।३० को उत्प्रषेणको परमादेनबाट आयोगको तनणयय बदर गरी ददएको र 
नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाउाँमा दिाय कायम भएका िी जग्गाहरू श्री पनपुति 
वटवकन्छा गठुीको लगिको आधारमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दिाय 
सच्याई श्री पनपुति वटवकन्छा गठुीको नाममा दिाय गनय म.प.को तमति २०६९।६।१८ को 
तनणययबाट स्िीकृति ददएको देख्िंदा  प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(४४) नतबल बैंक तलतमटेडले कमयचारीको पदपूतियमा जथाभािी गरेको भने्न सम्बन्धमा नतबल बैंक 
तलतमटेड कमयचारी सेिा वितनयमािली, २०६३, नतबल बैंक तलतमटेड कमयचारी सेिा 
वितनयमािली, २०६८, कमयचारीहरूको आन्िररक बढुिा प्रयोजनको लातग तलइएको तलख्िि 
परीक्षाको उत्तरपखु्स्िका िथा Result-sheet, कजाय प्रिाहको मापदण्ड, बैंकको Intern Policy र 
Intern गराइएका व्यख्िहरूको वििरण िथा आन्िररक बढुिा प्रवक्रयाको प्रत्येक पदमा 
सहभागी तनकटिम प्रतिस्पधी कमयचारीहरूको बयान कागजािहरू समेि समवष्टगि  रूपमा 
अध्ययन गदाय नतबल बैंकले कमयचारी पदपूतिय, बढुिा िथा ऋण प्रिाहमा अतनतमयििा गरेको 
भने्न पवुष्ट हनु सक्ने आधार प्रमाण नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी तनिेदन आयोगको तमति 
२०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(४५) नेपाल विद्यिु प्रातधकरण विराटनगरका ित्कालीन प्रबन्धक कैलानप्रसाद अटलले विराटनगर 
उप-महानगरपातलकातभत्र सडक बख्त्त व्यिख्स्थि गनयका लातग पोलमा लेिेको नम्बरहरूलाई 
नेपाल विद्यिु प्रातधकरण विराटनगर वििरण केन्रले सोही नम्बर देिाई भिुानी गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि उप-महानगरपातलकाबाट आ.ि. २०६०।६१ मा सडक 
बख्त्तका पोलहरूमा नम्बर लेख्न े कुनै वकतसमको कायय नगररएको भनी प्रतिवक्रया प्राप्त 
भएको।यसैगरी नेपाल विद्यिु प्रातधकरण वििरण िथा ग्राहक सेिा पूिय विराटनगर क्षेत्रीय 
कायायलयले छानतबन सतमति गठन गरी प्राप्त प्रतििेदनमा पोल नम्बररङ ने.वि.प्रा. को 
तनयमानसुार नै लागि अनमुान स्िीकृि गरी कायय गररएको पाइएकोले र्जी तबल बनाई 
भ्रष्टाचार गरेको भने्न आधार स्पष्ट नभएको भनी पेन भएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(४६) मदनाय हनुनलु उलम प्रा.वि. िीरगञ्ज उपमहानगरपातलका १९ नगिाका विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेिले रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायबाट आ.ि. २०६७।६८ देख्ि २०७०।७१ सम्म उि 
प्रा.वि.को बैंक िािामा रु.३६,६०,०६७।- तनकासा भएको रकम मध्येबाट 
रु.९,३८,७०६।९७ को लागिमा दईुकोठे भिन र नौचालय बनाउने काम भएको, वितभन्न 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तमतिमा राहि ख्नक्षक  िलब, अन्य बालविकास ख्नक्षक िलि गरी रु.२०,९८,२५७।- 
िलब बापि भिुानी भएको,  वितभन्न तमतिमा छात्रिृख्त्त, पाठ्यपसु्िक, िेल सामग्री, ममयि तनमायण 
सामग्री, र्तनयचर, िाद्य सामग्री िररद र स्टेसनरी प्रश्नपत्र छपाई लगायिका िचय बापि 
रु.५,०९,४३०।- िचय भएको देख्िन आउाँछ।यसैगरी विद्यालयको नाममा 
आ.ि.२०६९।७० मा छात्रा नौचालयको लातग तनकासा भएको रु.२,५०,०००।- नौचालय 
बन्न नसकेको कारण विद्यालयले तमति २०७१।२।६ मा रु.२,००,०००।- र 
२०७१।२।१३ मा रु.५०,०००।- गरी रु.२,५०,०००।- राजश्व दाख्िला गरी ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलय पसाय मार्य ि प्रमाण समेि पेन भै सकेको देख्िएको हुाँदा तनकासा भएका 
रकमहरू दरुुपयोग गरी वहनातमना गरेको भने्न उजरुी पवुष्ट हनु नआएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(४७) पसाय ख्जल्लाको बगही गा.वि.स.को लगानीबाट जगननाथपरु सडक िण्डमा तनमायण भएको 
कल्भटय पलु तनमायण सम्पन्न भएको एक िषय नतबत्दै बगायो भने्न समाचारको सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा बगही गा.वि.स.को आ.ि. २०६७।६८ र २०६८।६९ मा गरी जम्मा 
रु.६,५६,८१३।- को लगानीमा तनतमयि कल्भटय पलु तनमायण सम्पन्न भएको देख्ियो।उजरुीको 
सम्बन्धमा प्राप्त गा.वि.स. बगही र ख्जल्ला प्रनासन कायायलय पसायको प्रतििेदन िथा गा.वि.स. 
सख्चि, इख्न्जतनयर िथा ओभरतसयरको बयान समेिबाट सरकारी अनदुान रकम कामै नगरी 
दरुुपयोग भएको नभई स्थानीय भेडाहा नदीमा २०६९ साल श्रािण ३ र ४ गिे भीषण िषाय 
भै भेडाहा नदीको बाढीबाट उि कल्भटय पलुको दिैु साइड (उत्तर र दख्क्षण) पट्टी माटो 
बगाई कररब १५/२० वर्ट गवहरो िाल्डो पारी पलुको जगमतुनको माटो बगाएको कारणले 
गदाय सो पलु भएकै स्थानमा िलतिर भातसन गएको देख्िन्छ।यसरी प्राकृतिक प्रकोपको 
कारणबाट उि पलु भातसन गएको देख्िाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(४८) तत्रभिुन विश्वविद्यालय ख्नक्षण अस्पिाल महाराजगञ्जका प्रा.डा. ददनेनतबनोद पोिरेल, प्रा.डा. 
योगेन्रप्रसाद तसंह, डा. अतनलकुमार दास र डा. सरोजप्रसाद ओझाले तत्र. वि. ख्नक्षण अस्पिाल 
र आम्दा नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा एउटै समयमा तबहान ९ बजेदेख्ि बेलकुी ५ 
बजेसम्म कामकाज गरी दोहोरो सवुिधा तलएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आम्दा नेपाल 
संस्था र तत्र.वि. ख्नक्षण अस्पिाल महाराजगन्जको प्राप्त पत्रहरू समेि अध्ययन गरी हेदाय 
उजरुीमा मागदाबी गरे बमोख्जम एकै समयमा तबहान ९ बजेदेख्ि बेलकुा ५ बजेसम्म तत्र.वि. 
ख्नक्षण अस्पिाल र आम्दा नेपाल संस्थामा कामकाज गरी दोहोरो िलब तलएको नदेख्िएको र 
तत्र.वि. ख्नक्षक कमयचारी सेिासम्बन्धी तनयम, २०५० को तनयम ७१ बमोख्जम विभागीय 
स्िीकृति तलई सेिा गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।२ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(४९) भारिको पंजाब भवटण्डा नहरमा तमति २०६८।७।१४ देख्ि २०६८।८।४ सम्म संचातलि 
कबड्डी प्रतियोतगिामा भाग तलन गएकामध्ये केही िेलाडीहरूलाई नेपाल कबड्डी संिका अध्यक्ष 
सतुनल राजकख्णयकारले भत्ता बापिको रकम भारिबाट प्राप्त गरी िेलाडीहरूलाई वििरण 
नगरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा यिुा िथा िेलकुद मन्त्रालय र राविय िेलकुद 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

मन्त्रालयबाट प्राप्त राय प्रतिवक्रयाहरू, उजरुीकिायमध्येका केबल राउिको बयान समेि अध्ययन 
गदाय उि प्रतियोतगिामा भाग तलन जानको लातग सम्बख्न्धि मन्त्रालय िथा िेलकुद 
पररषदबाट तनधायररि काययवितध अनसुार िेलाडी छनौट गरी स्िीकृति प्रदान नभएको, िेलाडी 
मनोनयन पतन नभएको र तनज सतुनल राजकख्णयकार समेिका िेलाडीहरू कुनै रािसेिक 
कमयचारी िा साियजतनक वहिसाँग सम्बख्न्धि भएको अिस्था नदेख्िंदा उजरुीमा उल्लेख्िि 
मागदाबी उपर िास्िविकिा पवुष्ट हनुे प्रमाण रे्ला नपरेकोले आयोगको तमति २०७१।६।२ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(५०) निुाकोट ख्जल्लाको िरानीटार-रालकुादेिी ग्रामीण सडक तनमायणमा अतनयतमििा भएको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा िरानीटार-रालकुादेिी गा.वि.स.को ग्रामीण सडक तनमायण योजना 
गाउाँ विकास सतमति अन्िगयिको योजना र बजेट पतन सोही गा.वि.स.को भएको, 
गा.वि.स.स्िायत्त तनकाय भएकोले योजनाको छनौट र कायायन्ियन गने अतधकार गा.वि.स.लाई 
नै भएकोले सम्पन्न गाउाँ पररषद बैठकबाट योजना स्िीकृि भई उपभोिा सतमतिसाँग 
तनयमानसुार सम्झौिा भई योजना कायायन्ियन भएको देख्िंदा वितनयोख्जि रकम 
रु.१३,२७,०००।- वहनातमना भएको पवुष्ट हनुे प्रमाण रे्ला नपरेकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(५१) बददयया उद्योग िाख्णज्य संि राजापरुका काययिाहक अध्यक्ष भीमबहादरु धामी समेिले राजापरु 
बजार क्षेत्रको दिाय गनय छुट गाउाँ ब्लकको जग्गा दिाय गराइददने भनी रकम तलएको िथा 
बजार क्षेत्रको साियजतनक बाटो व्यख्िको नाममा नाप नक्सा गराई दिाय गनय लागेको भने्न 
उपर अनसुन्धान हुाँदा जग्गा दिाय अगातड बढाउने  प्रयोजनको लातग "क" र "ि" शे्रणीका 
पसलबाट रु.२,०००।- र "ग" शे्रणीबाट रु.१,०००।- का दरले रु.३,०५,५००।- 
उद्योग िाख्णज्य संि बददययाले उठाएको देख्ियो। उि रकम तनजहरूले पतत्रकामा २१ ददन े
हकदाबीको सूचना प्रकाननको लातग रु.१,५०,०००।- र अन्य बााँकी रकम काठमाडौं 
डेतलगेनन आउाँदा जााँदा र वर्ल्डमा नापी कायायलयबाट कमयचारीहरू लैजााँदा िचय गरेको 
संलग्न तबल भपायईबाट देख्ियो। राजापरु बजार क्षेत्रको िडा नं. ६ को ज.वि. १८-४-० 
मध्येको साियजतनक बाटो वकत्ता नं. १०९ अब्दलु कातबर नेिको नाममा र वकत्ता नं. १०२ 
ज्ञानेन्रकुमार शे्रष्ठको नाममा दिाय प्रवक्रया अगातड बढेको भने्न सम्बन्धमा नापी विभागको तमति 
२०७०।९।२६ को पत्रसाथ प्राप्त राय सवहिको स्थलगि प्रतििेदनमा उल्लेि भए बमोख्जम 
वर्ल्डको अिस्था हेदाय उि वकत्ताहरूमा अस्थायी वटनको संरचना तनमायण भएको र भोग 
अनसुारको नाप नक्सा भएको िर वर्ल्ड बकु कायम गने काममा जग्गा धनीको महल िाली 
रहेको, २१ ददने सूचनामा समेि सो वकत्ताहरूको सूचना प्रकानन भएको नदेख्िंदा साियजतनक 
जग्गा व्यख्िको नाममा दिाय गनय लाएको उजरुी नंकाको आधारमा मात्र ददएको देख्िंदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(५२) निलपरासी ख्जल्ला माकर गा.वि.स. ७ अन्िगयिको कररब २८-०-०-० तबिा जग्गा मेरो 
हकभोग र प्रमाणतभत्रको जग्गा सकुुम्बासी समस्या समाधान आयोग ख्जल्ला सतमति 
निलपरासीबाट वितभन्न तमतिमा वििरण गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
माकर गा.वि.स. ७ अन्िगयिको कररब २८-०-०-० तबिा जग्गा उजरुीकिाय उत्तमजंग 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

रायमाझीले हकभोगको आधारमा जग्गा दिाय गरी ज.ध.प्रमाण पजुाय पाउाँ भनी मालपोि 
कायायलय निलपरासीमा तनिेदन ददएकोमा उि कायायलयबाट सम्बख्न्धि ख्जल्ला अदालिबाट 
हक कायम गरी ल्याउने भनी तमति २०६०।८।२५ मा तनणयय पचाय गरेको देख्िन्छ। 
ित्पिाि तनिेदकले निलपरासी ख्जल्ला अदालिमा वर्राद दायर गरेकोमा उि अदालिबाट 
तमति २०६५।१२।३ मा िादी दाबी पगु्न नसक्ने ठहर गरी रै्सला भएको र सो रै्सला 
विरुद्ध तनणयय बदर हक कायम दिायको लातग तनज िादी पनुरािेदन अदालि बटुिल, गएकोमा 
ख्जल्ला अदालिको रै्सला तमलेकै देख्िंदा सदर हनु े ठहछय, पनुरािेदक िादीको पनुरािेदन 
ख्जवकर पगु्न सक्दैन भनी तमति २०६७।३।२३ गिे रै्सला भएको देख्िन्छ। यसरी 
अदालिबाट िह-िह रै्सला भई न्यावयक तनरूपण भइसकेको विषयमा आयोगबाट यसमा 
केही बोली रहन ु परेन। सोही जग्गा रु्कुिा गरी पाउाँ भने्न सम्बन्धमा उल्लेख्िि जग्गा 
ित्कालीन सकुुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष मननोभा पाण्डेको काययकालमा 
वििरण भएको देख्िन्छ। सो सम्बन्धमा यस आयोगको तमति २०६९।९।८ को तनणययबाट 
ित्कालीन अध्यक्ष मननोभा पाण्डेको काययकालमा भएका काम कारबाहीहरू सकुुम्बासी 
समस्या समाधान आयोग, २०६६ को उद्दशे्य विपरीि एिं अतनयतमि देख्िएकोले तनजको 
काययकालमा वििररि जग्गालाई पूियिि अिस्थामा रािी छानतबन गनय सकुुम्बासी समस्या 
समाधान आयोग, ख्जल्ला सतमति निलपरासीलाई लेिी पठाउन ेभनी तनणयय भई सोही अनसुार 
लेिी पठाई सवकएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(५३) काठमाडौं ख्जल्ला सातबक धापासी गा.वि.स. ७ क वक.नं. २३६ के्ष.र्.०-१-१-० जग्गा धनी 
  विमला शे्रष्ठ र वक.नं. २३३ के्ष.र्. ०-०-३-० जग्गाधनी पूणय थापाको जग्गा हालसातबक 

गदाय साियजतनक जग्गा अतिक्रमण गरी दिाय गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सातबक 
धापासी ७ क वक.नं. २३६ के्ष.र्. ०-१-१-० र वक.नं. २३३ के्ष.र्. ०-०-३-० तभडी 
हाल धापासी ७ क्रमनः वक.नं. ४७ के्ष.र्. ५९.७० ि.तम. र वक.नं. ४८ के्ष.र्. ५५.४० 
ि.तम. भई ित्कालीन ६नं. नापी गोश्वाराको तमति २०६७।६।२५ र तमति 
२०६७।५।१४ को तनणययले हालसातबक भएको देख्ियो। यसरी सातबक जग्गासाँग 
जोतडएको वक.नं.१६३ क्षते्रर्ल ३-११-०-० को कुलो तभडी हाल धापासी ७ तसट नं.१०२-
०९४६-२१ वक.नं.१ क्षेत्रर्ल ३२५९.०० ि.तम. बाटो कायम भएको देख्िन्छ। जग्गा 
(नाप-जााँच) ऐन, २०१९ को दर्ा ६(ि) र जग्गा (नाप-जााँच) तनयमािली, २०५८ को 
तनयम ११ र १२ मा भएको व्यिस्था अनसुार सातबकको बाटो िा कुलो पररिियन भएमा िा 
सम्बख्न्धि व्यख्िले आफ्नो जग्गा छोडी बाटो िा कुलो विस्िार गरेको कारणले सातबकको 
दिाय शे्रस्िामा र्रक परेमा दिाय शे्रस्िा तमलाउन सक्न े व्यिस्था भएको देख्िंदा उल्लेख्िि 
जग्गा हालसातबक गदाय सरकारी साियजतनक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्न नसवकने हुाँदा 
यसमा थप केही गरररहन ु नपने हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।५ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(५४) का.म.न.पा. ९ वक.नं. ३९, ११५, १४० र १४१ को जग्गा जग्गाधनी समेिलाई थाहा 
नददई मालपोि र नापी कायायलयका कमयचारीहरूले मेरो दिाय शे्रस्िा कट्टा गरी दाख्िल िारेज 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गरी अनखु्चि कायय गरेको भने्न सम्बन्धमा का.म.न.पा. ९ वक.नं. ३९, ११५, १४० र १४१ 
को चक्रपथको जग्गा सडक मापदण्ड अनसुार मालपोि कायायलयबाट तमति 
२०६७।१२।१० मा व्यख्िको नामबाट लगिकट्टा गरी सडक कायम गने गरी तनणयय 
भएको देख्ियो। सो उपर ख्चत्त नबझुी तनिेदक उजरुीकिायले उत्प्रषेण तमख्श्रि परमादेनको 
आदेन जारी गरी पाउन पनुरािेदन अदालि पाटनमा ररट तनिेदन दायर गरी उि अदालिको 
संयिु इजलासबाट तमति २०६८।९।२७ मा उत्प्रषेणको आदेन जारी भई रै्सला 
कायायन्ियनको ख्स्थतिमा रहेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।५ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(५५) धनषुा ख्जल्ला नौिािोर प्रसाही गाविसमा सामाख्जक सरुक्षा भत्ताको रकम गाविस सख्चि 
रख्नलाल मण्डल र िैजनाथ चौधरीसमेिले वििरण नगरी अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, धनषुाबाट सामाख्जक सरुक्षा भत्ता रकम 
तनकासा भएपतछ एक हप्तातभतै्र तनकासा भएको रकम बैंकबाट ख्झकी दईु मवहनातभत्र वििरण 
कायय समेि सम्पन्न भएको र वििरण हनु बााँकी रकम ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलयमा 
दाख्िला भैसकेको, सतुमन्त्ररादेिी समेिका ३७ जना तनिेदकहरू मध्ये सतुमन्त्ररादेिी समेिका 
३२ जनाको वििरण आ.ि. २०६८।६९ मा थप भई सो मध्येका ३१ जनालाई २०६९ 
श्रािणदेख्ि र्ाल्गणुसम्मको भत्ता सवुिधा २०७० असार १८ गिेतभत्र वििरण गररसकेको र 
सोही आ.ि.को बााँकी ४ मवहनाको भत्ता बापिको रकम समेि २०७० भार ३० गिे तभत्र 
वििरण गररसकेको, गम्हरू मण्डलको भत्ता रकम बझुाइएको भपायईमा मतृ्य ुभएको व्यहोरा 
उल्लेि भएको र बााँकी तनिेदकहरू बोकी केबटनी, समिोतलया देिी मण्डल, पनुी केिटनी, 
नन्ददेि ित्मा र सवििाकुमारी नाह गरी ५ जनाको लगिमा नाम समािेन समेि भएको 
नदेख्िएकाले भत्ता उपलब्ध गराउन  सवकने अिस्था नदेख्िएकाले प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(५६) काठमाडौं महानगरपातलकाका कमयचारीले िैदेख्नक भ्रमण बापि तनयम विपरीि रकम भिुानी 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा महानगरपातलकाका कमयचारीहरू नंकरराज कडेल, 

नान्िराम पोिरेल र विकास ख्चत्रकार अमेररकाको न्ययुोकय मा तमति २०६६ पौष २३ र २४ 
गिे “ददगो नहरी वित्त” विषयक गोष्ठीमा सहभागी हनु मनोनयन भएको देख्िन्छ। तनजहरूलाई 
उि भ्रमणमा मनोनयन गने क्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालयसाँग भ्रमणका तनख्म्ि स्िीकृति 
माग गररएकोमा मन्त्रालयको तमति २०६६।९।२१ मा नेपाल सरकार र काठमाडौं 
महानगरपातलकालाई कुनै आतथयक व्ययभार नपने गरी स्िीकृति प्रदान गरेको देख्िन्छ। 
तनजहरू उि काययक्रमबाट र्केको १० मवहनापतछ पकेट िचय र लगुा भत्ताको रकम बापि 
भनी नंकरराज काँ डेलले रु.७६,३२०।-, नान्िराम पोिरेलले रु.७२,७११।३५ र विकास 
ख्चत्रकारले रु.७९,७११।३५ समेि जम्मा रु.२,२८,७४२।७० भिुानी तलएकोमा, भिुानी 
तलएको रकमका सम्बन्धमा पतत्रकामा समाचार प्रकाख्नि भई राविय सिकय िा केन्रबाट 
अनसुन्धान हुाँदा भ्रमण बापि भिुानी तलने व्यख्िहरूले उल्लेख्िि रकम ित्कालै 
महानगरपातलकामा दाख्िला गरी रतसद समेि आयोग समक्ष पेन गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।६।५ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  
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(५७) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि रहेको तत्रदेि गरुुकुल प्राथतमक विद्यालय रु्लपरासीको आफ्नो जग्गा 
नभएको, पठन पाठन पतन नभएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालय अख्स्ित्िमा 
रही पठनपाठन भएको िलु्न आएको  देख्िन्छ। विद्यालयको नाममा जग्गा नभएको भने्न 
सम्बन्धमा उि विद्यालयका व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष बलराम यादिले तमति 
२०७१।३।१२ मा वक.न. १३८ क्षेत्रर्ल ०-१-१० जग्गा विद्यालयकै नाममा दिाय गरेको 
प्रमाण पेन गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(५८) कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना, दठमीले यथोख्चि वितध प्रवक्रया विपरीि गैरकाननुी 
काययहरू गदै आएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आयोजनाले स्थानीय उपभोिाहरूबाट 
िडेरी विकासको तनतमत्त जग्गा अतधग्रहण गरी आिश्यक भौतिक पूिायधार विकास गनय िररद 
प्रवक्रया समेि अिलम्बन गरेको देख्िएको र िडेरी वििरण लगायिको प्रवक्रयालाई जग्गा 
व्यिस्थापन सतमति र उपभोिा सतमतिको संयिु बैठक तनणययबाट कायायन्ियनको प्रवक्रया 
अगातड बढाउने गरेकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(५९) ख्जल्ला कृवष विकास कायायलय सप्तरीको वितभन्न आतथयक िषयको लातग स्िीकृि कृवष 
काययक्रमहरू अन्िगयि अतभयानमिुी प्याज काययक्रम, आल ुउत्पादन काययक्रम, साना तसंचाइ 
काययक्रम लगायिका अन्य काययक्रमहरू समेिमा अतनतमयििा भएको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा अनसुन्धानको तसलतसलामा संकतलि कागजािहरू िथा पूिायन्चल क्षते्रीय कृवष 
तनदेनकको तमति २०६७।२।२० को स्थलगि अध्ययन प्रतििेदन समेिबाट ख्जल्ला कृवष 
विकास कायायलय सप्तरीबाट संचातलि काययक्रमहरूमा अन्यथा भएको भन्न सवकन े अिस्था 
देख्िएन। यसै विषयमा आयोगको तमति २०७०।१०।२३ को तनणयय संतया ४०१ को 
तनणयय कायायन्ियन गनय तमति २०७१।१।२३ गिेको पत्रद्वारा कृवष िथा सहकारी सख्चि 
समक्ष लेिी पठाइसवकएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।१० को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(६०) ख्जल्ला कैलाली, चौमाला ९ कुचौनीख्स्थि श्री ख्नि नमनुा तनम्न माध्यतमक विद्यालयका 
ित्कालीन विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष तत्रिेणी चौधरी समेिबाट विद्यालयको 
रकम वहनातमना भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तत्रिेणी चौधरीको नाममा लेिा 
परीक्षण प्रतििेदनमा समेि कुनै रकम ख्जम्मा िथा बेरुज ुनदेख्िएको िथा हाल तनज विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिको अध्यक्षको पदबाट हवटसकेको, विपिराम चौधरीको नाउाँमा 
औल्याइएको बेरुज ुरु.२,११,९९८।७२ विद्यालयको नाममा बैंक िािामा तनजले दाख्िला 
गररसकेको, सूययनारायण लाल समुनको नाउाँमा रहेको भतनएको बेरुज ु रु.५,५४,४१३।- 

सम्बन्धमा विद्यालयको भिन तनमायणका लातग ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट रु.५,५०,०००।- 

तनकासा भएकोमा ख्जल्ला दररेट अनसुार कुल लागि इख्स्टमेट रु.९,७९,६५७।६२ हनुे र 
सो भिनको हालसम्मको तनमायण भइसकेको अिस्थाको िास्िविक प्रावितधक मूल्यांकन गदाय 
रु.८,२४,३०९।५० िचय भैसकेको देख्िन आउाँछ। बाल विकास कक्षा तनमायणका लातग 
काठका िम्बा, परुाना जस्िापािा लगायिको प्रयोग भई बाल विकास कक्षा कोठा तनमायण 
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भएकै देख्िएको हुाँदा लेिा परीक्षण प्रतििेदनबाट सो नीषयकमा तनकासा भएको सम्पूणय रकम 
रु.५४,१५०।- प्रवक्रयागि त्रवुट भनी उल्लेि गरी बेरुज ुऔल्याएको देख्िन्छ। प्रनासतनक 
कामकाजमा लापरबाही र त्रवुट देख्िए िापतन तनज अिकान प्राप्त भैसकेको अिस्था र 
जनकपरु अंचल अस्पिालमा तमति २०६८।११।७ मा मतृ्य ु समेि भैसकेको देख्िएकोले 
यसमा थप केही गरररहन ु नपने हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।१० को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

 (६१)श्री प्राथतमक विद्यालय सनु्दरपरु, हनमुाननगर सप्तरीमा ख्नक्षक तनयखु्ि गदाय अतनयतमििा 
भएको भने्न विषयमा आयोगमा परेको उजरुी अनसुन्धान अतधकृि जानकीिल्लभ अतधकारीले 
िामेलीमा राख्िददएको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उजरुकिायले आयोग समक्ष 
कागज गदाय अनसुन्धान अतधकृि जानकीिल्लभ अतधकारीले िीन लाि रूपयााँ नददए 
उल्लेख्िि मदु्दा िामेलीमा राख्िददन्छु भनी भनेको िर पैसाको लेनदेन भने नभएको भने्न 
व्यहोरा लेिाई ददएको देख्िन्छ। यसैगरी सोही विषयमा ित्कालीन अनसुन्धान अतधकृि 
जानकीिल्लभ अतधकारीले आयोग समक्ष बयान गदाय विस्ििृ अनसुन्धान गनय अनसुन्धान 
अतधकृि िोवकएको प्रस्ििु उजरुीको विषयमा अनसुन्धान गरी आरू्ले प्रतििेदनसम्म पेन 
गरेको र सो क्रममा आरू्ले कसैसाँग कुनै रकम माग नगरेको भनी लेिाएको देख्िन्छ। 
आयोगबाट उि उजरुी तमति २०६९।२।२५ मा िामेलीमा राख्न े गरी तनणयय भएको 
देख्िन्छ। आयोगको उि तनणयय उपर काननु बमोख्जम पनुरािेदन परेको पतन देख्िंदैन। 
आयोगको तनणयय पिाि उजरुकिायले आफ्नो अतभव्यख्िसम्म ददई समाचार प्रकाख्नि भएको 
उि समाचार (उजरुी) अन्य सिदु प्रमाणबाट पवुष्ट हनु नसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुीलाई 
आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(६२) धनषुा ख्जल्ला मखु्ियापट्टी, मसुहरतनयाका गा.वि.स. सख्चि अतनलकुमार यादिले गा.वि.स.को 
बजेट उपभोिा सतमति गठन नगरी नक्कली कागजाि ियार गरी वहनातमना गरेको भने्न 
समेिका सम्बन्धमा ख्ज.वि.स.,धनषुाबाट छानतबन गरी प्राप्त हनु आएको प्रतििेदन िथा 
प्रतिवक्रया, गाउाँ पररषदका तनणययहरू, स्िीकृि काययक्रम िथा बजेट, गा.वि.स.मा तनकासा भएको 
बजेट िथा सो सम्बन्धी बैंक वििरण, लेिा परीक्षण प्रतििेदन, उपभोिा सतमतिको गठन, 

प्रावितधकको लगि इख्स्टमेट, बजेट तनकासा, प्रावितधकको काययसम्पन्न प्रतििेदन, पेश्की र्र्छ्यौट 
भएका वििरणहरू र तनज गा.वि.स.सख्चिको काययकालको म्याद नािेको पेश्की रकम समेि 
दाख्िला भइसकेको संलग्न प्रमाण समेिलाई हेदाय अतनयतमििा भएको भने्न व्यहोरा पषु्ट्याईं 
हनु नसकेकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(६३) तमति २०६२।२।२२ का ददन िा. २ ि. ७८८९ न. को वितभन्न जतडबटुी सवहि ट्रक 
पक्राउ गरीएकोमा व्यापारीसाँग तमलेमिो गरी कम पररणामको जडीबटुी देिाई अतभयोगपत्र 
दायर गरेको भने्न सम्बन्धमा ख्जल्ला प्रनासन कायायलय, कैलालीबाट अनसुन्धान प्रारम्भ गरी 
उि प्रकरणमा ख्जल्ला िन कायायलय कैलालीका ित्कालीन ख्जल्ला िन अतधकृि योगेन्र 
यादि संलग्न रहेको र तनज रा.प. दद्विीय शे्रणीको कमयचारी भएको हुाँदा ख्जल्ला प्रनासन 
कायायलयको क्षेत्रातधकारतभत्र नपरेको हुाँदा आिश्यक छानतबन गनय ख्जल्ला प्रनासन कायायलय, 
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कैलालीको तमति २०६२।५।२९ को पत्रबाट क्षेत्रीय प्रनासन कायायलय ददपायलमा 
पठाएको देख्िन्छ। क्षेत्रीय प्रनासन कायायलय ददपायलले तमति २०६५।३।३० मा उि 
र्ाइल लगायि २० थान र्ाइल यस आयोग समक्ष पठाएको भतनए पतन उि र्ाइल यस 
आयोग समक्ष प्राप्त नभै हराएको देख्िन्छ। ख्जल्ला प्रनासन कायायलयमा भएका परुाना 
प्रतितलवप िथा अनसुन्धानको क्रममा आयोग समक्ष गररददएको बयान समेिबाट तमति 
२०६२।२।२२ मा पक्राउ परेको ररठार्ल १२१ के.जी., बोझो जरा २६० के.जी., 
सगुन्धिाल १३९ के.जी को जम्मा रु.४,१२७।- तबगो कायम गरी मानबहादरु धामी 
समेिका विरुद्ध ख्जल्ला िन कायायलय कैलालीमा दायर भएको मदु्दामा ख्जल्ला िन कायायलय 
कैलालीबाट जनही रु.४,१२७।- जररिाना गरी पक्राउ परेका जडीबटुी तललाम गरी प्राप्त 
रकम राजश्व दाख्िला गने गरी तमति २०६३।३।३ मा रै्सला भैसकेको देख्िाँदा र ख्जल्ला 
प्रनासन कायायलयले रोक्का रािेको धरौटी एिं जग्गा त्यहााँबाटै रु्कुिा हनुे नै हुाँदा प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(६४) िानेपानी िथा सरसर्ाइ सि तडतभजन कायायलय, मसु्िाङबाट वितभन्न िानेपानी आयोजनाहरूमा 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा वटटी िानेपानी ख्स्कम नं. १ र २, धमी 
िानेपानी योजना १ र २, तधतलङ िानेपानी योजना, धनी स्िाममोचे िानेपानी योजना ख्स्कम 
नं. ३, जोमसोम िानेपानी योजना र चौले िानेपानी योजना समेि ७ िटा आयोजनाहरूसाँग 
सम्बख्न्धि कागजािहरू, उि कायायलयका ित्कालीन कायायलय प्रमिुहरूसाँग तलएको बयान र 
ख्जल्ला प्रनासन कायायलय मसु्िाङको तमति २०६८।६।१ को प्रतििेदनपत्र समेिका 
आधारमा संचातलि आयोजनाहरूको कुल लागि अनमुान रु.५६,३६,२४४।६६ भएकोमा 
रु.३८,७०,२०८।२१ िचय भै कायय सम्पन्न भए िापतन रु.३२,१४,९६६।९१ मात्र 
उपभोिा सतमतिहरूलाई भिुानी भएको देख्िन्छ र स्िीकृि िावषयक काययक्रमको पररतधतभत्र 
रही उपभोिा सतमति मार्य ि संचातलि उि आयोजनाहरूमा कुनै सरकारी हातन नोक्सानी 
भएको नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।६।१० को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(६५) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि रहेको सामदुवयक प्राथतमक विद्यालय, बत्रौल-७ संचालनमा नरहेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा यस विद्यालयमा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट भिन तनमायण, 

नौचालय र बावहरी िािािरण नीषयकमा रकम तनकासा नभएको, छात्रिृख्त्त, वप.तस.एर्. ख्नक्षक 
िलब, पाठयपसु्िक, मसलन्द, विद्यालय सहयोगी समेिका नीषयकमा रकम तनकासा भै िचय 
भएको देख्िएको एिं विद्यालय संचालनमा रहेको भने्न राविय अनसुन्धान विभागको तमति 
२०७१।१।२ को प्राप्त भएबाट उि विद्यालय अख्स्ित्िमा रही पठन पाठन भएको िलु्न 
आई विद्यालय संचालनमा रहेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(६६) ब्रह्म प्राथतमक विद्यालय सहोडिा- ६ सलायहीमा कक्षा ४ सम्म संचातलि भएकोमा विद्याथीको 
संतया न्यून रहेको भने्न समेिको प्रतििेदन प्राप्त भइ अनसुन्धान हुाँदा विद्यालयको भिन तमति 
२०७०।८।४ मा संविधान सभाको दोस्रो तनिायचन हुाँदा सोही ददन १२ बजेको समयमा 
भत्केको भनी अध्यक्ष समेिको बयान भएकोमा तमति २०७०।९।११ मा भिन उपलब्ध 
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गराई पाउाँ भनी विद्यालयले ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयमा पत्राचार गरेको देख्िन्छ। तनिायचनमा 
भिन भत्केको हुाँदा अरूको िरमा विद्यालय संचालनमा रहेको भनी गा.वि.स.को कायायलय 
सहोडिाको तमति २०७१।३।८ को तसर्ाररसपत्र रहेको देख्िन्छ। यस विद्यालयमा ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलयबाट भिन तनमायण, नौचालय र बावहरी िािािरण नीषयकमा रकम तनकासा 
नभएको, स्थायी एिं वप.तस.एर्. ख्नक्षक िलब, पाठयपसु्िक समेिमा तनकासा भै िचय भएको 
रकमको आय-व्ययको आ.ि.२०६९।७० सम्मको लेिापरीक्षण प्रतििेदन पेन गरेको देख्िंदा 
उि विद्यालय अख्स्ित्िमा रही पठन पाठन भएको िलु्न आई विद्यालय संचालनमा रहेको 
हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(६७) रामदेि प्राथतमक विद्यालय धनकौल २ सलायहीको भिन जीणय अिस्थामा रहेको भिन संतया 
१ रहेको नौचालय संतया १ रहेको भने्न प्रतििेदन प्राप्त भै अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालयले 
तमति २०६५।८।१५ मा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीबाट कक्षा १ संचालन अनमुति 
प्राप्त गरी विद्यालयको बैंक िािामा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीबाट 
रु.१२,८४,३१०।६१ तनकासा भएको देख्िन्छ। यस विद्यालयको नाममा तमति 
२०६७।३।२० मा रामदेि महिोले ददएको वक.नं.८८१ क्षते्रर्ल ०-१-० जग्गा 
विद्यालयकै नाममा दिाय गरेको प्रमाण पेन गरेको देख्िन्छ। विद्यालयका व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष राम दरेन राय यादि र प्रधानाध्यापक राम दरेन महिो समेिले विद्यालय 
५ कक्षासम्म संचालनमा छ भनी बयान गरेकोमा यस विद्यालयमा बावहरी िािािरण एिं 
नौचालयमा रकम तनकासा भएकोमा तनमायण कायय सम्पन्न भएको प्रतििेदन प्राप्त भएकोमा 
विद्यालय संचालनमा रहेको विद्यालयको नाममा १ कठ्ठा जग्गा र २ कठ्ठा ऐलानी जग्गा 
रहेको २५/३०जना विद्याथी रहेका बााँसको कच्ची २ कोठे िर र नौचालय रहेको भने्न 
राविय अनसुन्धान विभागको तमति २०७१।१।२ को पत्र समेिबाट उि विद्यालय 
अख्स्ित्िमा रही पठन पाठन भएको िलु्न आएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।७।९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(६८) बददयया ख्जल्ला सोरहिा गा.वि.स.१ सातबक वक.नं. १४ को नेपाल सरकारको नाममा रहेको 
अन्दाजी १ तबिा जग्गा राम औिार थारुको नाममा दिाय भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा उजरुीमा उख्ल्लख्िि पूरै जग्गा नभई भोगचलन गरेको जग्गा मात्र (वकत्ता नं. १६२३ 
को ००१५६ िगय तमटर क्षेत्रर्लको) राम औिार थारुको नाममा दिाय भएको, मालपोि 
कायायलय, बददययाबाट पनुः नापी हुाँदाको अिस्थामा व्यख्िको नाममा रहनपुने जग्गा नेपाल 
सरकारको नाममा रहेको देख्िएको िथा जग्गा प्रनासन काययवितध, २०६२ अनसुार नै 
व्यख्िका नाममा दिाय गरी शे्रस्िा पजुाय ददएको देख्िएकोले उि काययलाई अतनयतमि भन्न 
सवकने अिस्था नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी उपरको छानतबन आयोगको तमति 
२०७१।७।९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(६९) बारा ख्जल्ला कबही जब्दी गा.वि.स. २ को वक.नं. १३७ र १३८ िथा िडा नं. ४ को 
वक.नं. ५३ र ५४ का साियजतनक ऐलानी जग्गाहरू जनिा मा.वि.को नाममा दिाय गराएको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा कबही जब्दी गा.वि.स. ४ को वकत्ता नं. ५३ र ५४ को 
जग्गा नापी कायायलय बाराको शे्रस्िामा साियजतनक कायम रहेको िर जनिा मा.वि.ले 
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पवहलेदेख्ि नै भोगचलन गदै आएको र उि जग्गामा विद्यालय भिनहरू तनमायण भइसकेको 
देख्िन्छ। कबही जब्दी २ को वकत्ता नं. १३७ को सरकारी जग्गा मालपोि कायायलय, 
बाराको तमति २०६९।१०।८ को तनणययबाट जनिा मा.वि.को नाममा भोगातधकार ददएपतछ 
मात्र विद्यालयले भोगचलन गरेको देख्िन्छ।भोगातधकार ददंदा सरकारी जग्गाको भोगातधकार 
ददने सम्बन्धी काययनीति, २०६२ अनसुार नेपाल सरकार (मख्न्त्रपररषद) को तनणयय हनुपुनेमा 
यस्िो तनणयय भएको देख्िदैन।प्रस्ििु सन्दभयमा भोगातधकार पाउने तनकाय कुनै व्यख्ि िा 
तनजी क्षते्रको संस्था नभई साियजतनक विद्यालय नै भएको, जग्गाको भोगातधकार मात्र उपलब्ध 
गराइएको, नेपाल सरकारको तनणययबाट जनुसकैु बिि वर्िाय तलन सवकने अिस्था रहेको, 
साियजतनक विद्यालयको वहि अतभिृवद्धको लातग उपयोग भएको देख्िएको र उि जग्गा 
विद्यालयको नाममा दिाय गदाय कसैको अतधकार हनन भएको भने्न अिस्था नदेख्िएको हुाँदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(७०) रुपादान प्रा.वि. अचलगढ-८ सलायहीमा सरकारी अनदुानको  रूपमा प्राप्त बजेट रकम 
वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उपरोि विद्यालयले पेन गरेका तबल 
र्ााँटिारी अतडट शे्रस्िा समेिका कागजाि वििरण समेिलाई अध्ययन गरी हेदाय सो अनसुार 
यस विद्यालयको नाममा भएको कुल िचय रु.11,58,799।50, त्यसैगरी बैंकमा बैंक 
स्टेटमेन्ट अनसुार देख्िन आएको बैंक मौज्दाि रु.67,125।18 र नौचालय तनमायण गरी 
बााँकी रहन गएको रकम रु.33,000।- तमति 2071।4।26 गिे नेपाल बैंक तलतमटेड 
मलंगिा नािा मार्य ि राजश्व दाख्िला गरेको समेि गरी जम्मा रु.12,58,924।68  
सम्पूणय वहसाब वििरणबाट देख्िन आयो र ख्ज.ख्न.का सलायहीबाट उि विद्यालयलाई ददएको 
बैंक तनकासा िािा संचालन रकम समेि गरी रु.11,22,565।18 िटाउाँदा 
रु.1,36,359।50 विद्यालयले बढी नै रकम िचय गरेको देख्िन आएको हुाँदा विद्यालयमा 
तनकासा भएको रकम दरुुपयोग भएको भने्न प्राप्त कागजाि प्रमाणबाट देख्िन नआएकोले 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(७१) पसाय ख्जल्ला भेतडयारी गा.वि.स.-८ ख्स्थि नेपाल राविय प्राथतमक विद्यालयमा सरकारी 
अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय 
पसायको तमति 2071।3।27 को पत्र अनसुार ख्जल्ला ख्नक्षा सतमति पसायको तमति 
२०७१।३।३ को तनणयय अनसुार न.ेरा.प्रा.वि. भेतडयारी-८ को भौतिक सम्पख्त्तसवहि 
नख्जकको विद्यालय नकुई साह मा.वि.मा गातभएको र  तमति 2071।3।11 को प्राप्त पत्र 
अनसुार विद्यालयको िािा बन्द गरी िािामा मौज्दाि रहेको रकम रु.१,२३,७०८।- समेि 
राजश्व दाख्िला गरेको भने्न जानकारी हनु आएकोले विद्यालयको रकम वहनातमना भएको देख्िन 
नआएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(७२) श्री जनजागतृि उ.मा.वि. िेिालीका स्रोिकेन्रका स्रोिव्यख्ि कृष्णप्रसाद ख्ितमरेले िेिाली -९ 
सेिीदेिी तन.मा.वि. र भानभुि तन.मा.वि. नामडीमलाई ख्ज.ख्न.का. रामेछापका कमयचारीसाँगको 
तमलेमिोमा आ.ि. २०६८।६९ मा बढी तनकासा गराई अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा 
सेिीदेिी तन.मा.वि. िेिालीलाई तनकासा हनुे रकममा बढी रु.२,००,०००।- तनकासा भएकोमा 
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सो रकम विद्यालयले राजस्ि िािामा जम्मा गरेको पाइयो। भानभुि तन.मा.वि.लाई समेि 
रु.२,००,०००।- बढी तनकासा भएकोमा ब्याज सवहि रु.२,४०,०००। - राजस्ि िािामा 
जम्मा भएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(७३) ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय धनषुाका ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी सदानन्द झाले आ.ि. 
२०६७।६८ मा नाममात्रक सामदुावयक अध्ययन केन्रहरूलाई रकम समेि प्रदान गरेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अतनिायय अिकान हनैु लागेको समयमा ित्कालीन ख्जल्ला 
ख्नक्षा अतधकारी सदानन्द झा, लेिा अतधकृि लालिाि ुतमश्र िथा श्रोि व्यख्ि लक्ष्मीनारायण 
यादिले आपसी तमलेमिोमा स्िीकृति नै नपाएका नाम मात्रका सामदुावयक अध्ययन 
केन्रहरूको नाममा िािा िोल्न लगाई सामदुावयक अध्ययन केन्रलाई रु.६,५०,०००।- 
अनदुान िथा िातलम संचालन गनय रु.८,०४,०००।- तनकासा गरी सरकारी रकम दरुुपयोग 
गरेकोमा सम्बख्न्धि सामदुावयक अध्ययन केन्रहरूबाट यसरी तनकासा भएको सम्पूणय रकम 
रु.१४,५४,०००।- राजश्व िािामा जम्मा गरी भौचर पेन भएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।७।९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(७४) िानेपानी िथा सरसर्ाइ तडतभजन कायायलय, गलु्मीद्वारा सञ्चातलि कुजेनी कमेरेपानी 
सामदुावयक िानेपानी िथा सरसर्ाइ आयोजना, अमरपरुको उपभोिा सतमतिको अध्यक्ष 
नरेन्रबहादरु महिले रकम वहनातमना गरेको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
स्थलगि तनरीक्षण िथा ख्जल्ला प्रनासन कायायलय गलु्मीको राय सवहिको प्रतििेदन िथा 
उजरुीकिायहरूको कायय सम्पन्न भएको व्यहोरा सवहिको तनिेदनको अध्ययन एिं विश्लषेणको 
आधारमा कुजेनी कमेरेपानी सामदुावयक िानेपानी आयोजनाको तनमायण कायय हाल सम्पन्न 
भइसकेको देख्िन्छ।उपभोिा सतमतिलाई कायय सम्पन्न प्रतििेदन अनसुार पाउनपुने रकमभन्दा 
कम भिुानी भएको देख्िंदा यसमा केही गरररहन ुनपने हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।७।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(७५) CTEVT सानो दठमी भिपरुका उपाध्यक्ष डा. गोपाल िनालले वितभन्न प्रोग्राम ददलाई ददन्छु 
भनी ख्चििन अस्पिाल प्रा.तल.संग रकम तलएको र PCL Nursing काययक्रम निीकरण गरेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ित्कालीन ख्चििन अस्पिाल र ित्कालीन ख्चििन हेल्थ 
र्ाउण्डेसन एण्ड ररसचय सेन्टरको संयिु लगानीमा संचालन भएको PCL Nursing काययक्रममा 
उजरुीकिाय समेि वहस्सेदार रहेको र उि संस्थाहरू बीच नयेर लेनदेन लगायिका विषयमा 
अदालिमा मदु्दा विचाराधीन रहेको भने्न उजरुीकिायको बयान र अनसुन्धानको तसलतसलामा 
संकतलि कागजािहरूबाट देख्ियो।ख्चििन अस्पिालमा CTEVT बाट ित्काल कुनै पतन 
प्रोग्रामहरू गएको  देख्िएन। लगभग २ िषयअगातड सनुेको भनी उजरुीकिायले आयोग समक्ष 
बयान गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी पवुष्ट हनुे आधार नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(७६) नेपालगंज िाद्य संस्थानका प्रमिु लगायिले नेपालगञ्ज एयरपोटयबाटै चामल समेिको िाद्यान्न 
पठाएको देिाएर रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपालका दगुयम 
ख्जल्लाहरूमा िाद्यान्न ढुिानी गनय िाद्य संस्थानको प्रधान कायायलयबाटै बोलपत्र आिान र 
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स्िीकृि समेि हनु ेिथा स्िीकृि बोलपत्रदािा एयरलाइन्ससाँग स्िीकृि दर रेटमा नै ढुिानी 
गनय लेिी पठाए मिुातबक अंचल िथा नािा कायायलयहरूले ढुिानी गने गराउने गरेको 
देख्िन्छ।िाद्य संस्थानको रेकडय मिुाविकै ढुिानी भएको भने्न नागररक उड्ययन कायायलयबाट 
प्राप्त वििरणबाट देख्िन्छ। िाद्यान्न ढुिानी गदाय विनेष अिस्थामा हेतलकप्टरबाट समेि 
ढुिानी गनुयपने र चाल ुआ.ि.को नयााँ भाडादर स्िीकृि नहुाँदासम्म अख्िल्लो आ.ि.को ढुिानी 
भाडा थप गरी ढुिानी कायय गराउाँदा एकै आ.ि.मा र्रक-र्रक दरमा ढुिानी भाडा भिुानी 
हनु गएको भने्न समेि व्यहोराको नेपाल िाद्य संस्थान नािा कायायलय सिेुिका ित्कालीन 
नािा प्रमिु कुलबहादरु गरुुङको बयान समेिबाट उजरुीमा उल्लेि भएको कसरु स्थावपि 
हनु नसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(७७) काठमाडौं ख्जल्ला रामकोट गा.वि.स. ८(ि) वक.नं. २११ को साियजतनक पिी जग्गालाई 
कमयचारीहरूको तमलेमिोमा पूिय िर्य बाट वकत्ताकाट गरी २०९ बनाई व्यख्िको नाममा तबक्री 
वििरण गररएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा मालपोि कायायलय कलंकीसाँग प्रतिवक्रया 
माग भएकोमा रामकोट ८ ि वक.नं.२११ को क्षेत्रर्ल ७४-२-१-० जग्गा हालसम्म नेपाल 
सरकारकै नाममा रहेको र वकत्ताकाट नभएको िथा वक.नं.२०९ को जग्गा सातबककै वकत्ता 
रहेको भने्न जिार् प्राप्त भएको देख्िछ। भतूमसधुार िथा व्यिस्था मन्त्रालयको प्रतििेदनमा 
प्राप्त रायबाट समेि दाबी गररएको जग्गा वक.नं.२०९ व्यख्ि विनेषकै जग्गा भएको भनी 
उल्लेि भै आएको र नापी कायायलय कलंकीले उपलब्ध गराएको वर्ल्डबकुमा पतन 
वक.नं.२०९ व्यख्िको नाममा नै रहेको भनी उल्लेि भै आएको देख्िंदा उजरुी पवुष्ट नभएको 
हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(७८) ख्जल्ला जनस्िास्थ्य कायायलय, सप्तरीमा नेपाल सरकारले पठाएको औपधख्, मवहला स्ियम ्
सेविकाका लातग आएका रकमहरू सम्बख्न्धि स्थानमा िचय नगरी वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अनसुन्धानका क्रममा स्िीकृि काययक्रम बमोख्जमको स्िास्थ्य 
प्रचार प्रसार र औषतध िररद लगायिका काययक्रमहरू संचालन भई पेश्की र्र्छ्यौट समेि 
भएको देख्िए िापतन मवहला स्ियम ् सेविकासम्बन्धी िातलम काययक्रममा सहभागीहरूलाई 
रकम बझुाइएको भपायईमा भएको हस्िाक्षर परीक्षणका लातग केन्रीय प्रहरी वितधविज्ञान 
प्रयोगनालामा पठाएकोमा त्यहााँको ल्याबोरटरी परीक्षणबाट परीक्षणका लातग प्राप्त भएका 
सक्कल कागजाि अथायि १० जना व्यख्िको दस्ििि एकै व्यख्िको हस्िाक्षरबाट भए 
नभएको सम्बनधमा हेदाय “द” र “िी” अक्षरमा केही समानिा देख्िएको भए िापतन प्राप्त सक्कल 
कागजािबाट उि हस्िाक्षर एकै वकतसमको हो भनी िलुना गनय सक्न े उपयिु र पयायप्त 
आधार नपाइएको र “No definite opinion could be expressed”  भनी लेिी आएको र 
स्थलगि तनरीक्षणका क्रममा समेि उपलब्ध भएका मवहला स्ियम ् सेविकाहरूबाट िातलम 
काययक्रम संचालन भएको भनी मचुलु्कामा लेिाएको र स्िीकृि काययक्रम बमोख्जमको 
काययक्रमहरू संचालन भई पेश्की र्र्छ्यौट समेि भएको हुाँदा काययक्रम नगरी रकम वहनातमना 
गरेको भनी भन्न सवकन े अिस्था नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  
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(७९) उदयपरु ख्जल्लाको बेतिनी-माझिकय  सतुिा मौसमी सडक तनमायणको क्रममा उपभोिा 
सतमतिले हुाँदै नभएका व्यख्िका नाउाँमा र्जी तबल भरपाई बनाई रकम वहनातमना भएको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा िेतिनी माझिकय  सडकको ०+००० देख्ि २० वक. तम. सडक 
िण्ड तनमायणको लातग उपभोिा सतमतिले ख्ज.वि.स.को कायायलय उदयपरुसाँग तमति 
२०६४।११।२९ मा सम्झौिा गरी तमति २०६६।६।३० मा सम्पन्न भएको देख्िएको। 
उि सडकको तनमायणको क्रममा हुाँदै नभएको समूहलाई रकम भिुानी गरेको भने्न उजरुीको 
सम्बन्धमा उपभोिासाँग हाल कुनै कागजाि नरहेको भने्न व्यहोरा उपभोिा सतमतिका अध्यक्ष 
र सख्चिसाँगको बयानबाट िलु्न आएको। तनमायणको समयमा आयोजनाको िर्य बाट तनयिु 
कन्सल्टेन्ट BDA नेपाल र GOEC Nepal बाट तनयतमि तनरीक्षण िथा नापजााँच भै भिुानी 
हनुे गरेको, RAIDP बाट ३ पटक र विश्व बैंकबाट २ पटक अनगुमन कायय भएको भने्न 
समेि उपभोिा सतमतिका सख्चिको बयानबाट िलु्न आएको छ। ख्ज.वि.स.को कायायलय 
उदयपरुको तमति २०७१।२।२३ को पत्रबाट उि सडक िण्डमा हाल ख्ज.वि.स.को 
िर्य बाट समेि काययक्रमहरू संचालन भएको र हाल सडक समेि संचालनमा रहेको देख्िंदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(८०) बारा ख्जल्ला, भोडहा गा.वि.स. ९ को वक.न. ३४९ को ख्जल्ला अदालि पसायबाट रोक्का 
रािेको जग्गा मालपोि कायायलयका कमयचारीहरूको तमलेमिोमा तबक्री गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा भोडहा ९ को वक.न. ३४९ को ०-५-८ तबिा के्षत्रर्लको जग्गा मालपोि 
कायायलय बाराबाट िीरगन्ज नगरपातलका ६ बस्न े मदनप्रसाद उपाध्यायले कलैया 
नगरपातलका ८ बस्न ेअयिु अन्सारीलाई तमति २०६३।४।२३ मा र. नं. ४६०/१ बाट 
राजीनामा तलिि पाररि गरी ददएको देख्िन आएको र सो पिाि कररब ७ मवहनापतछ िादी 
कलैया न.पा. ४ बस्ने अतनलकुमार प्रधान िथा प्रतििादी पसाय िीरगन्ज ६ बस्ने मदनप्रसाद 
उपाध्याय रहेको लेनदेन मदु्दामा ख्जल्ला अदालि, पसायको तमति २०६३।११।१५ को 
पत्रबाट रोक्काको लातग पत्राचार गरेको देख्िंदा पवहला नै तलिि पाररि भई हक हस्िान्िरण 
भएको जग्गाका सम्बन्धमा पसाय ख्जल्ला अदालिबाट पतछ रोक्का राख्न गरेको पत्राचारलाई 
आधार बनाई मालपोि कायायलय बाराका कमयचारीहरूको तमलेमिोमा तबक्री गरेको भने्न उजरुी 
तनिेदनको व्यहोरा िथ्ययिु देख्िन नआएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुीलाई आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(८१) करणकुमार रािलको नाममा दिाय शे्रस्िा रहेको सातबक रामवहटी िौद्ध ८(क) वक.नं. ६४ 
हाल  काठमाडौं महानगरपातलका ६ वक.नं. ५६ तसट नं. १०२-१०२८-०४ को ०-६-०-
० जग्गाबाट ०-०-२-० जग्गा वक.नं. ३७७ मा िसुाई ददएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा सातबक िौद्ध ८(क) को वक.नं. ६४ क्षेत्रर्ल ०-६-०-० मा सातबक नक्सामा बाटो 
नभएकोमा हाल उि जग्गाहरूको पख्िम दख्क्षण दिैुिर्य  १२ वर्टको वपच बाटो कायम 
भएको देख्िन्छ। तमति २०४५।११।२० मा पनुः नापी हुाँदा सातबक वक.नं. ६४ का जग्गा 
धनी करणकुमार रािलका एकासगोलका भाइ रामबहादरु रािलले हकभोग गरे अनसुार नै 
नापी गराई तमति २०४६।३।६ मा क्षेत्रर्ल ०-५-२-० स्िीकार गरी वर्ल्डबकुमा 
सहीछाप गरी हालसातबक गरेको देख्िन्छ। हाल कायम नक्सा बमोख्जमको क्षेत्रर्ल ०-५-
२-० नै भोग गरेको अिस्था र तनिेदकले वकत्ता नं. ३७७ मा केही मेरो जग्गा िसुाई 
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हालसातबक गरेको भने्न सम्बन्धमा हाल उि वकत्तामा १२  वर्टको वपच बाटो कायम भै 
तनजको जग्गा अन्यत्र िसेुको नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(८२) लतलिपरु ख्जल्ला सैि ु गा.वि.स.का सख्चि कुमार के.सी.ले नक्सा पास गदाय प्राप्त राजश्व 
वहनातमना गरेको, २०६५ सालमा मख्न्त्रपररषदबाट पाररि मापदण्ड विपरीि आदनय तनमायण 
सेिाले नति ु िोलाको वकनारमै जग िनेर पिायल उठाएको, साियजतनक जग्गा व्यख्िगि 
तनमायणका लातग स्िीकृति ददएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नक्सा पास गदाय प्राप्त राजश्व 
रकम वहनातमना गरेको सम्बन्धमा आख्श्वनी मेतडकल कलेजबाट नक्सा पास बापि प्राप्त राजश्व 
रकम रु.७,७०,८७५।- गा.वि.स.को नाममा रहेको बैंक िािामा जम्मा गरेको देख्िन्छ। 
आदनय तनमायण कम्पनीलाई मापदण्ड विपरीि तनमायण अनमुति ददएको भने्न सम्बन्धमा 
गा.वि.स.बाट उि तनमायण कम्पनीलाई ददइएको नक्सा पाससम्बन्धी कागजािमा मापदण्ड 
विपरीि तनमायण कायय गरेमा काननु बमोख्जम कारबाही गररने उल्लेि भएको र काननु विपरीि 
तनमायण कायय गरेमा विना क्षतिपूतिय भत्काउन मञ्जुरी रहेको करारनामा समेि गरेको, मापदण्ड 
विपरीि तनमायण गरेको िर/टहरा हटाइसकेको भनी ख्जल्ला प्रनासन कायायलय लतलिपरुबाट 
लेिी आएको देख्िन्छ। साियजतनक जग्गा व्यख्िगि तनमायणका लातग स्िीकृति ददएको भने्न 
सम्बन्धमा विनायक कोलोनीले काठमाडौं उपत्यकातभत्रका नगरपातलका र नगरोन्मोि 
गा.वि.स.हरूमा गररन े तनमायणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४, सिोच्च अदालिको तमति 
२०६७।१२।३ को रै्सला र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कायायन्ियन 
सतमतिको तमति २०६७।५।१७ को तनणयय अनसुार मालपोि कायायलय लतलिपरुको तमति 
२०६९।२।२५ को तनणययबाट आयोजना क्षेत्रतभत्र परेको वक.नं. ११७ क्षेत्रर्ल ०-१-०-
० वक.नं. १२४ क्षेत्रर्ल ०-३-०-० पिी जग्गा र गोरेटो बाटोको क्षेत्रर्ल ९१.५ िगय 
तमटर गरी कुल क्षेत्रर्ल ०-६-३-१.५ जग्गालाई आयोजनाको नाममा र आयोजनाको 
नाममा कायम रहेको लतलिपरु ख्जल्ला सैंब ुगा.वि.स. ८क वक.नं. ८१८ क्षेत्रर्ल ०-६-३-
१.५ लाई सरकारी साियजतनक जग्गा कायम गरी सट्टा भनाय गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(८३) काठमाडौं महानगरपातलका 4 वकत्ता नं. 34 र 39 को सरकारी साियजतनक जग्गा 
भमुावर्या समेिको तमलेमिोमा हालसातबक र रैकर बनाई दिाय गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा काठमाडौं महानगरपातलका 4 तसट नं. 102-1026-03 को वक.नं. 34 
क्षेत्रर्ल 0-2-3-1 जग्गाधनी गीिा शे्रष्ठ र वक.नं. 39 क्षेत्रर्ल 302.80 ि.तम. 
जग्गाधनी मोहनबहादरु गरुुङ कायम भै हालसातबक भएको देख्ियो। सातबक वर्ल्ड बकु हेदाय 
वक.नं. 313 र 315 जग्गाधनी पूणयमान, कृष्णमान र मोही रणकुमारी िड्का जतनएको 
जग्गालाई गठुी संस्थानबाट तमति 2044।1।7 मा रैिान नम्बरी पररणि भएको वक.नं. 
313 र 315 वितभन्न तमतिमा वकत्ताकाट हुाँदै कायम भएका वकत्ताहरूबाट तभडी 6 नं. नापी 
गोश्वारा र मालपोि कायायलयबाट वक.नं. 34 र 39 हालसातबक भएको देख्िन आयो। 
वक.नं. 34 र 39 मा सरकारी साियजतनक जग्गा निसेुको भनी नापी कायायलय 
तडल्लीबजारबाट लेिी आएको हुाँदा उि वकत्ता जग्गामा सरकारी साियजतनक जग्गा िसेु 
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िसुाएको नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(८४) तडतभजन सडक कायायलय नं. १ चररकोट दोलिा अन्िगयि िामाकोनी ख्िम्िी मन्थली, िकुोट 
सडक तनमायणसम्बन्धी ठेक्का पट्टा लगाउने कामको तबल भिुानी गने क्रममा कायायलयका सि 
इख्न्जतनयर उमेनराज सिेुदीले ठेकदार बलराम शे्रष्ठसाँग ररसिि तलई कायायलयकै तनिासमा 
रािेको भनी गोप्य सूचना प्राप्त भै आयोगबाट विनेष टोली िटी गई उि कायायलयको लेिा 
अतधकृि जीिनप्रकान महोत्राको तनिास कोठा िानिलासी गदाय रु.४,९०,१००।- र सि 
इख्न्जतनयर उमेनराज सिेुदीको तनिास कोठा िानिलासी गदाय रु.१,४१,६९०।- समेि 
बरामद गरी तनजहरूलाई आयोगमा दाख्िला गरेको देख्ियो। अनसुन्धानको क्रममा लेिा 
अतधकृि जीिन प्रकान महोत्राले तडतभजन सडक कायायलयकै ना.स.ु भगिान थापाले बनदेउ 
चौिारा, िनदेउ बाह्रविसे िािोपानी अन्िगयि सडकमा काम गने लेबरहरूको पाररश्रतमक िथा 
ज्याला भिुानी वििरण गने प्रयोजनको लातग ने.बैं.तल. बाट तनकातलएको रकम 
रु.५,२७,६७६।- मध्येबाट रात न ददएको रु.४,००,०००।-, सडक विभागको 
कमयचारीहरूको दै.भ्र.भ. बापिको बैंकबाट ख्झकी ल्याएको रु.६२,७१०।-, ल्याब अतसस्टेन्ट 
नम्नेर अतधकारीले आफ्नो छोरालाई पठाउन भनी राख्न ददएको रु.१५,०००।- र बााँकी 
आफ्नो गरी रु.४,९०,१००।- अवर्सको लेिा नािाको दराजमा सेर् नभएको हुाँदा 
सरुक्षाको लातग क्िाटरको दराजमा रािेको भनी बयान गरेको देख्िन्छ। सि इख्न्जतनयर 
उमेनराज सिेुदीले रु.१,३८,०००।- सडक मजदरु र सपुरभाइजरको िलब वििरणको लातग 
ल्याएको र अन्य बााँकी रु.३,६९०।- आफ्नै रहेको भनी बयानमा उल्लेि गरेको देख्िन्छ। 
तनजहरूले बयान दाबी अनसुारको उि रकमहरूको तबल, भौचर, भरपाई, बैंकको चेक, 

मजदरुहरूको डोर हाख्जर र डोर हाख्जरमा उल्लेि भएका मजदरुहरूको नागररकिा र्ोटोकपी 
लगायिका प्रमाण कागजाि समेि तनजहरूले आयोगमा पेन गरेको र उल्लेख्िि कागजपत्रहरू 
अध्ययन गरी हेदाय तनजहरूबाट बरामद भएको रकम ररसिि नै तलएको पवुष्ट हनु ेआधार 
प्रमाण नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(८५) कातलकोट ख्जल्ला लाल ु गा.वि.स.का ित्कालीन गा.वि.स.सख्चि र स्थानीय विकास 
अतधकारीले आ.ि.२०६०।६१ को गा.वि.स.को विकास अनदुानबाट र्ोटोकपी मेतसन, 

इन्भटयर, सोलार प्यानल र ब्याट्री िररद गने क्रममा रु.२,२६,०००।- को सामान िररद 
गरी बााँकी रकम दरुुपयोग गरको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा र्ोटोकपी मेतसन,  इन्भटयर, 

सोलार प्यानल र ब्याट्री िररद गरी उल्लेख्िि सामानहरू गा.वि.स.को कायायलयमा दाख्िला 
भएको देख्िन आयो। गा.वि.स. कायायलयको सामान िररद प्रवक्रयामा स्थानीय विकास 
अतधकारीको संलग्निा नदेख्िंदा तनजको हकमा केही गरी रहन ु परेन। ित्कालीन 
गा.वि.स.सख्चि लोकेन्र रािलको सम्बन्धमा िररद गररएको कायायलय सामान वहनातमना नभए 
िापतन द्वन्द्वको असहज पररख्स्थतिमा सामान िररद गदाय आतथयक ऐन, तनयम पालना गनयमा 
समस्या पनय आएको भनी बयानमा समेि उल्लेि गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  
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(८६) नेपाल िायसेुिा तनगममा काययरि तबमान पररचाररका राधा राईले नक्कली नागररकिा र नैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र पेन गरी जातगर िाइरहेको भने्न सम्बन्धमा तनजको एस.एल.सी. िथा 
प्रमाणपत्र िहका नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रमा तनजको जन्म तमति २०१६।३।१० र 
नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रमा २०२४।३।११ उल्लेि भएको पाइएको हुाँदा तनजले प्राप्त 
गरेका नैख्क्षक योग्यिाका प्रमाणपत्रहरू िथा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र समेि 
प्रमाणीकरण गनय पठाइएकोमा रुज ु भै प्राप्त हनु आएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(८७) ियरमारा-पातथभरा-तसन्धलुी सडकमा तनकासा भएको रकम वहनातमना भएको भने्न सम्बन्धमा  
अनसुन्धान हुाँदा स्थलगि तनरीक्षणबाट समेि तनमायण कायय भएको देख्िएकोमा ट्र्याकमा पवहरो 
िथा पानीको भेलले िाल्टािलु्टी भएको हुाँदा पनुः ममयि गरे पिाि मात्र गाडी चल्ने अिस्था 
देख्िएको।साथै तमति 2070।3।22 को तडतभजन सडक कायायलय जनकपरुको पत्रानसुार 
उपभोिा सतमतिद्वारा ग्राभेल िथा सडकको िाल्टािलु्टी सम्याई ममयि गररसवकएको र 
उपभोिा सतमतिको 5 प्रतिनि धरौटी रु.89,413।- तडतभजन सडक कायायलयले भिुानी 
नददएको अिस्था समेि रहेकोले प्रस्ििु उजरुीमा भन ेजस्िो तनकासा भएको रकम वहनातमना 
नभएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(८८) नेपाल कृवष अनसुन्धान पररषदले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संचातलि काययक्रमबाट 
आ.ि.२०६७।६८ मा समान िररद गदाय भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
नेपाल कृवष अनसुन्धान पररषदलाई विश्वबैंकको ऋण/अनदुानमा संचातलि "Production and 

supply of quality seeds of food crops in Nepal SSAN-AP/Seed sub component-2, 2010-

2013" नामक ३ िषे पररयोजनाको लातग आ.ि. २०६७।६८ मा रु.४,९०,००,०००।- 
बजेट वितनयोजन भएको देख्िन्छ। उि बजेटमध्ये सामान िररद गनयको लातग 
रु.१,४४,००,०००।-  र ममयि काययको लातग रु.५२,००,०००।- वितनयोजन भएको 
देख्िन्छ। सामान िररद र ममयिको लातग वितनयोजन भएको रकमबाट सामान िररद गनयको 
लातग पररषदले सम्बख्न्धि विषयको विनेषज्ञ समेिको टोली बनाई Technical specifications 

ियार गरी विश्व बैंकमा पठाई विश्व बैंकबाट No objection प्राप्त भएपतछ Tender Document 

ियार गरी िी Document हरूमा समेि विश्वबैंकबाट No objection तलई साियजतनक िररद ऐन 
तनयम बमोख्जम गोरिापत्रमा ३० ददने म्याद ददई टेण्डर सूचना प्रकाख्नि गरी प्राप्त हनु 
आएका बोलपत्रहरूको विनषेज्ञहरूबाट मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कन प्रतििेदनलाई विश्व बैंकमा 
पठाई त्यसमा विश्व बैंकको No objection पत्र प्राप्त भए पिाि सामान िररद गरेको र िररद 
भएका सामानहरू मध्ये पररषदले मािहिका कायायलयहरूमा पठाउाँदा हस्िान्िरण र्ारम भरी 
पठाएको र उि सामानहरू सम्बख्न्धि कायायलयमा दाख्िला गरी दाख्िला ररपोटय पररषदलाई 
प्राप्त भएको देख्िन्छ।  

 पररषदले मािहि कायायलयमा पठाएका समानहरूको सम्बन्धमा अनगुमन गनय आयोगबाट 
िवटएको टोलीले राविय मकैबाली अनसुन्धान काययक्रम रामपरु ख्चििनमा गरेको स्थलगि 
तनरीक्षणको प्रतििेदनमा पररषदले पठाएका उपकरण/मेतसनरी सामानहरू, सिारी साधनहरू र 
कम्प्यटुर लगायिका सामानहरू कायायलयमा भएको र उि सामानहरू मापदण्ड अनरुूपका 
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भएको भनी प्रतििेदन पेन भएको साथै पररषदको केन्रीय कायायलय तसंहदरबार काठमाडौंमा 
स्थलगि तनरीक्षण गरी तलएका र्ोटाहरू समेिलाई हेदाय उजरुकिायले आफ्नो उजरुीमा उठाए 
जस्िो झठुा तबल बनाई सामान िररद गरेको, नक्कली हस्िान्िरण र्ारम बनाएको र कम 
गणुस्िरको सामान िररद गरी भ्रष्टाचार गरेको भने्न िथ्य पवुष्ट भएको नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(८९) वटम्बर कपोरेनन अर् नेपालले नेपाल विद्यिु प्रातधकरणलाई सप्लाई गने काठका 
पोलहरूलाई CCA Chemical बाट Treatment गनयका लातग टेण्डर आिान गरी रकम 
भिुानीको प्रवक्रयामा भ्रष्टाचार भएको भने्न सम्बन्धमा उि कम्पनीबाट प्राप्त आिश्यक 
कागजाि र सम्बद्ध व्यख्िहरूको बयान समेि अध्ययन गरी हेदाय उि केतमकल िररद गदाय 
संस्थानलाई पनय गएको नोक्सानी प्रति के.जी. रु.४५।७९ का दरले जम्मा १०,००० 
के.जी. को रु.४,५७,९००।- र सम्बख्न्धि पक्षलाई रकम भिुानी भएको तमति 
२०७१।२।२६ देख्ि तमति २०७१।७।१९ सम्मको ब्याज समेि जम्मा 
रु.४,७०,४५८।-TCN  नािा कायायलय विराटनगरको बैंक िािामा जम्मा गरेको भौचर 
सवहिका कागजािहरू आयोगमा प्राप्त भएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(९०) नेपाल प्रहरीका पूिय प्र.ना.तन. कृष्ण बहादरु राउिले नक्कली नैख्क्षक प्रमाणपत्र पेन गरी सेिा 
प्रिेन गरी बढुिा समेि भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले आयोगमा उजरुी दिाय 
हनु ु अगािै ख्ज.प्र.का. रौिहटबाट तमति २०६९।१०।१४ मा प्र.ना.तन. पदबाट राजीनामा 
िाली भै गइसकेको भनी तमति २०७०।१२।३ मा प्रहरी प्रधान कायायलयको पत्रका साथै 
तनजको व्यख्िगि र्ाइल प्राप्त हनु आएबाट आयोगको तमति २०७०।२।३१ को नीतिगि 
तनणययका आधारमा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(९१) गठुी संस्थान केन्रीय कायायलयमा काययरि सहायक प्रथम िसुबहादरु तसजापतिले नक्कली 
नैख्क्षक प्रमाणपत्र पेन गरी बढुिा समेि भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनज 
तसजापतिको अनसुन्धानको क्रममा नै असामवयक तनधन भएको देख्िन आएकोले आयोगद्वारा 
तनधायररि अनसुन्धान, अतभयोजन िथा अदालिी कारबाहीसम्बन्धी मागयदनयन, २०६२ एिं 
आयोगको तमति २०६०।३।९ को तनणयय समेिको व्यिस्था बमोख्जम तनजको सम्बन्धमा 
थप केही गरररहन ुनपने हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(९२) नेपाल प्रहरीका पूिय प्र.ना.तन. तनमप्रसाद ढकालले नक्कली नैख्क्षक प्रमाण पत्र पेन गरी बढुिा 
समेि भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनज ढकालले आयोगमा उजरुी दिाय हनु ुअगािै  
तमति २०६९।१२।१९ मा प्र.ना.तन. पदबाट राजीनामा िाली भै गइसकेको भनी तमति 
२०७१।५।१६ मा प्रहरी प्रधान कायायलयको पत्रका साथै तनजको व्यख्िगि र्ाइल प्राप्त 
हनु आएबाट आयोगको तमति २०७०।२।३१ को नीतिगि तनणययका आधारमा प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  
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(९३) नेपाल प्रहरीका पूिय प्र.ना.तन. ददिनमोहन भण्डारीले नक्कली नैख्क्षक प्रमाण पत्र पेन गरी 
बढुिा समेि भएको भने्न सम्बन्धमा तनजले आयोगमा उजरुी दिाय हनु ु अगािै तमति 
२०६९।२।२४ मा प्र.ना.तन. पदबाट राजीनामा िाली भै गइसकेको भनी तमति 
२०७१।५।१६ मा प्रहरी प्रधान कायायलयको पत्रका साथै तनजको व्यख्िगि र्ाइल प्राप्त 
हनु आएबाट आयोगको तमति २०७०।२।३१ को नीतिगि तनणययका आधारमा प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(९४) बददयया ख्जल्ला सोरहिा गा.वि.स. ४ को पिी ऐलानी वक.नं. ५५३, ५५६, ५५७ का 
जग्गाहरू स्ि. बधुराम थारुले गैरकाननुी  रूपमा दिाय गराई तनजको मतृ्य ु पिाि ् तनजका 
छोरा र बहुारीका नाममा नामसारी भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा बधुराम थारुले 
उि जग्गाहरू २०२१ सालदेख्ि नै र्डानी गरी जोिभोग गरेको र सोही आधारमा तनजका 
नाममा जग्गा दिाय भई तनजको मतृ्य ुपिाि तनजका छोरा बहुारीका नाममा नामसारी भएको 
बयान, मालपोि कायायलय र नापी कायायलय बददययाको प्रतिवक्रया, प्लट रख्जष्टरको कैवर्यि 
महलमा बधुराम थारु उल्लेि हनुकुा साथै आयोगको भतूमसधुार िथा भतूम 
व्यिस्थापनसम्बन्धी कायय टोलीको रायमा तनणयय रे्ला नपरे पतन पनुः नापीमा ८ नं. नापी 
गोश्वाराले सातबकको वकत्ता तभडाई बधुराम थारुको नाममा दिाय गरेको देख्िएकोले गैरकाननुी  
रूपमा तनजले दिाय गराएको पवुष्ट हनु नआएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(९५) राविय बीउ तबजन कम्पनी तलतमटेडमा ररसिि तलई करारमा तनयखु्ि गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा तनयतमि दैतनक प्रनासतनक कायय गने प्रयोजनको लातग राविय बीउ तबजन 
कम्पनी तलतमटेडको कमयचारी प्रनासन वितनयमािली एिं आतथयक प्रनासन वितनयमािली, 
२०६२ (संनोधन सवहि) प्रयोग गरी कम्पनीका पूिय कमयचारी क्रमनः तनमयल प्रसाद 
सिेुदीलाई करारमा रािी हटाई पनुः पूिय कमयचारी नंकरप्रसाद अयायललाई करारमा रािेको, 
करारमा रातदा साियजतनक िररद तनयमािली, २०६४ को सेिा करारसम्बन्धी व्यिस्था 
अनरुूप साियजतनक सूचना प्रकाख्नि गनुयपनेमा सो अनसुार नगरी करारमा रािेको देख्िएकाले 
सञ्चालक सतमतिले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ को 
उपदर्ा (ि) बमोख्जम आरू्ले बाध्यात्मक रूपले अपनाउन ु पने काययवितध नअपनाएको 
देख्िन आयो। करार सेिामा तनयखु्ि गने ित्कालीन सञ्चालक सतमतिका अध्यक्ष जयनाथ राय 
यादि, सदस्यहरू रु्ल्गेन प्रधान, प्रदीपकुमार यादि समेि हाल सञ्चालक सतमतिमा रहेको 
अिस्था नदेख्िएको एिं ित्कालीन करारमा रहेका कमयचारी नंकरप्रसाद अयायल समेिको 
करार अितध समाप्त भइसकेको देख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(९६) सप्तरी ख्जल्लाख्स्थि सरस्ििी राविय प्राथतमक विद्यालय मलेठ १ मा सरकारी लगानीको 
दरुुपयोग भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सरस्ििी राविय प्राथतमक विद्यालयले 
2067 सालमा संचालन अनमुति तलई कक्षा 1 देख्ि 3 सम्म संचालनमा रहेको देख्िन्छ। 
सो विद्यालयको राविय िाख्णज्य बैंक नािा कायायलय, राजविराजको िािामा तमति 
2067।9।13 देख्ि 2070।9।28 सम्म जम्मा रु 4,94,548।38 तनकासा र 
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रु.4,91,139।24 िचय भई हाल उि िािामा रु.3,409।14 बचि देख्िएको छ। 
तनकासा भएको रकम िचय भएका तबल भरपाई लगायिका शे्रस्िाहरूको छायाकपी संलग्न 
रािेको, ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ को तनयम १७१ र १७१क. बमोख्जम विद्यालयको आय 
व्ययको लेिा परीक्षण प्रत्येक िषय गराउाँदै आएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।८।२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(९७) गठुी संस्थानले संस्थागि  रूपमा छानतबन गरी इन्रप्रसाद विडारी समेिको नाम उल्लेि गरी 
नैख्क्षक योग्यिाका प्रमाणपत्रहरू सक्कली िा नक्कली यवकन गनय दद्वविधा भएकाले छानतबनका 
लातग आयोगमा प्राप्त हनु आएको नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
तनज इन्रप्रसाद विडारीको अनसुन्धान अतधकृि िोवकन ु पूिय तमति २०६८।११।१९ मा 
दिुयटनाबाट मतृ्य ु भएको देख्िन आएकोले आयोगद्वारा तनधायररि अनसुन्धान, अतभयोजन िथा 
अदालिी कारबाहीसम्बन्धी मागयदनयन, २०६२ एिं आयोगको तमति २०६०।३।९ को 
नीतिगि तनणययको व्यिस्था बमोख्जम प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।८।२ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(९८) ख्जल्ला विकास सतमति पियिका स्थानीय विकास अतधकारी र राजनीतिक दलका प्रतितनतध 
समेि तमली योजना नै सञ्चालन नगरी रकम िााँडर्ााँड गरी िाए भने्न विषयमा अनसुन्धान हुाँदा 
ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय पियिले आ.ि. २०६६।६७ को ठेक्का नं. 
१।०६६।६७, २।०६६।६७, ३।०६६।६७ को झोलङु्गे पलु ममयि कायय (ख्स्टल पाटयस 
समेि ) माझर्ााँट र िेनीमा तनमायण व्यिसायी कृष विल्डसयले रु.7,32,253।37 को 
लागि ख्स्टमेटमा रु.7,31,438।50 को सम्झौिा गरी काम गरेको देख्ियो। सिेुदी 
तनमायण सेिाले झाप्र ेबगर झोलङु्ग पलु ममयि कायय (ख्स्टल पाटयस िररद समेि) ख्निालय र 
कटुिा चौपारीमा रु.7,53,598।06 को लागि ख्स्टमेटमा रु.7,52,851।43 को 
सम्झौिा गरी काम गरेको देख्ियो। नाख्न्िदीप तनमायण सेिाले िरीतभर झोलङु्ग े पलु ममयि 
कायय (ख्स्टल पाटयस िररद समेि) िासिकय  र म्याग्दीमा रु.3,59,489।82 लागि ख्स्टमेट 
रु.3,59,273।73 मा सम्झौिा गरी काम गरेको देख्ियो।यी िीन िटै काययको लातग 
तनयमानसुार पतत्रकामा सूचना प्रकाख्नि गरी टेण्डर र्ारम तबक्री िथा दिाय वकिाबमा सो को 
रेकडय समेि रािेको र टेण्डर दिाय गने एक एक तनमायण व्यिसायीको कागजाि मूल्याङ्कन 
िथा तसर्ाररसमा ख्जल्ला प्रनासन कायायलय लगायिका प्रतितनतधहरू समेि संलग्निा रहेको र 
सोही तसर्ाररस अनसुार कायायदेन ददएको एंि सम्पन्न काययको मूल्याङ्कन गरी भिुानी ददएको 
र भिुानी भएको रकमको कर समेि बझुाइसकेको भने्न वििरण प्राप्त भएको र सो कायय 
आफ्नै तनदेनन र जानकारीमा प्रावितधक प्रमिुबाट भएको भनी ित्कालीन स्थानीय विकास 
अतधकारीले बयानमा उल्लेि गरेको साथै सो ठेक्काको कख्न्टजेन्सी रकमको िचयको समेि 
अलग्गै वहसाब वकिाब रािेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(९९) ख्जल्ला तसरहा, सखु्िपरु गा.वि.स ६ ख्स्थि तडहबार बाबा प्राथतमक विद्यालय नरहेको र 
पठ्नपाठन समेि नभएको भनी भने्न प्रतििेदनका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालयका 
प्रधानाध्यापक मनोजकुमार नमाय र विद्यालय व्यिस्थापन सतमति अध्यक्ष भोलाराम महिो 
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समेिले तडहिार बाबा प्रा.वि. सखु्िपरु-६ कल्याणमा संचालनमा छैन भनी आयोग समक्ष 
िलुाई ददएकोले विद्यालय संचालन नभएको प्रष्ट हनु्छ।आतथयक िषय २०६८।६९ मा ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलयबाट रु.१७,४४०।४० अनदुान तनकासा भएको मध्ये रु.७,०५३।४० बैंक 
िािामा नै मौज्दाि रािी बााँकी रु.१०,३४७।- बैंकबाट ख्झकी िचय गरेकोमा उि रकम 
विद्यालयले राजस्ि िािामा दाख्िला गरेको र बैंकमा मौज्दाि रु.७,०५३।- समेि जम्मा 
रु.१७,४००।- भएको भनी ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय तसरहाको तमति २०७१।४।१२ को 
पत्रबाट जानकारी हनु आएको िथा तमति २०७१।४।४ गिेको पत्रद्वारा तडहबार बाबा 
प्रा.वि.लाई बन्द गरेको भने्न बोधाथय पत्र प्राप्त हनु आएको देख्ियो। यसरी सरकारी अनदुान 
रकम राजश्व िािामा दाख्िला गररसकेको र विद्यालय बन्द समेि भैसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१००) ख्जल्ला तसरहा, ईनिाय गा.वि.स-२ ख्स्थि सल्हेस ददनाराम भरी दतलि प्राथतमक विद्यालय  
संचालनमा नरहेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय तसरहाको तमति 
२०७१।४।४ को उि विद्यालय बन्द गरेको भने्न बोधाथय पत्र प्राप्त हनु आएको िथा सो 
विद्यालयलाई सरकारी अनदुान रकम तनकासा भएको नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार िामेलीमा  राख्िएको।  

(१०१) नेपाल प्रहरीमा नायि प्रहरी तनरीक्षक पदमा काययरि विनोदकुमार तििारीले भनाय िथा 
पदोन्नतिका लातग नक्कली प्रमाणपत्रहरू पेन गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा प्रहरी 
प्रधान कायायलयबाट तनजलाइय तमति २०६३।७।१२ देख्ि लागू हनुे गरी नोकरीबाट 
हटाइएको भनी तमति २०७१।५।१९ को पत्रबाट लेिी आएको देख्िन्छ। आयोगको तमति 
२०७०।२।३१ को प्रनासतनक तनणयय समेिको आधारमा थप कारबाही गरी रहनपुने 
अिस्था नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१०२) आ.ि. २०६५।६६ मा कोनी पम्प चन्र नहर तसंचाइ प्रणाली समन्िय सतमतिका अध्यक्ष 
सरेुन्रप्रसाद यादिले कुनै काम नगरी राविय िाख्णज्य बैंकका कमयचारी समेिको तमलोमिोमा 
विकास तनमायणको रकममा अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनयतमि 
िावषयक काययक्रम अनसुार नहर ममयि सम्भारका लातग जल उपभोिा समन्िय सतमतिलाई 
जम्मा रु.१४,२०,९८०।- A/C Payee चेक मार्य ि तनयम संगि नै भिुानी भएको देख्िंदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१०३) विराटनगर दगु्ध वििरण आयोजनामा काययरि िररष्ठ प्रनासन सहायक श्यामप्रसाद गपु्ताले 
नक्कली नैख्क्षक प्रमाणपत्र पेन गरी सेिा प्रिेन गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले 
तमति २०६७।७।२ गिेदेख्ि लागू हनुे गरी अतनिायय अिकान पाएको र तनजको तमति 
२०७१।२।८ मा तनधन भएको देख्िन आएकोले आयोगद्वारा तनधायररि अनसुन्धान, 

अतभयोजन िथा अदालिी कारबाहीसम्बन्धी मागयदनयन, २०६२  एिं आयोगको तमति 
२०६०।३।९ को तनणयय २०६ को १ नं बुाँदा समेिको व्यिस्था बमोख्जम प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१०४) साझा स्िास्थ्य सेिा काठमाडौंमा काययरि कायायलय सहयोगी राम हरी न्यौपानलेे नक्कली 
नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र पेन गरी तनयखु्ि तलएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले 
िरायसी कारण दनायई तमति २०६९।१।२८ गिे देख्ि लागू हनुे गरी राजीनामा ददएकोमा 
यस आयोगबाट राजीनामा स्िीकृि गनय आयोगलाई बाधा नपने व्यहोरा जानकारी गराउने गरी 
तमति २०६९।१।२६ मा तनणयय भै सोही व्यहोरा जानकारी गराइएको र सोही आधारमा 
तनजको राजीनामा तमति २०६९।३।१ बाट लागू हनुे गरी स्िीकृि देख्िाँदा तनजको 
सम्बन्धमा पनु: अन्य कारबाही अख्ि बढाउन ुउपयिु नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार िामेलीमा  राख्िएको। 

(१०५) पषु्प गलैचा उद्योगका प्रोप्राइटर चतलत्रबहादरु काकीले राविय िाख्णज्य बैंक मैिीदेिीबाट 
कजाय तलंदा पेन गरेको मन्जरुीको तधिो रु्कुिा नगरी र्रार रहेको र अन्य तधिो उि 
बैंकबाट अत्यन्िै न्यून मूल्यमा तललाम गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तललाम तबक्री 
गरेको सम्बन्धमा यस आयोगमा उजरुी परी बैंक व्यिस्थापनलाई कारबाही गने िा नगने भने्न 
सम्बन्धमा राय बाझी बहमुिको आधारमा कारबाही नगने भनी तमति २०५६।१२।१८ मा 
यस आयोगबाट तनणयय भएको देख्िएकोले यस विषयमा प्रिेन गरी रहन परेन। राविय 
िाख्णज्य बैंकले तमति २०४४।४।१४ मा मन्जरुीको तधिो तलदां का.म.न.पा.२५ क 
वक.११५ क्षेत्रर्ल २-०-०-० जग्गा नन्दकुमारी थापा मगरबाट तलएको र तमति 
२०४९।१२।२ मा तधिो तललाम हुाँदा मन्जरुीको तधिो तललाम नभई रोक्का नै रहेको िथा 
ऋणी र्रार भएकोले सो कजाय रार्सार् गरी आफ्नो मन्जरुीको तधिो रु्कुिा गरी पाउाँ भने्न 
तनिेदन सम्बन्धमा बैंकबाट सााँिा र सााँिा बराबरको ब्याज िथा अन्य दैदस्िरु समेि बझुाएमा 
कजाय रार्सार् गरी मन्जरुीको तधिो रु्कुिा गनय सवकन ेजिार् ददएको। सोही अनरुूप तनज 
थापा मगरले कजाय चिुा गरी तनजको मन्जरुीको तधिो रु्कुिा भएको व्यहोराको तमति 
२०७१।७।२७ मा राविय िाख्णज्य बैंकबाट पत्र प्राप्त हनु आएकोले प्रस्ििु उजरुीलाई 
आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१०६) धनषुा ख्जल्ला विकास सतमतिका ित्कालीन स्थानीय विकास अतधकारी केदारबहादरु बोगटीले 
काठमाडौंमै बसेर योजना सम्झौिा गरेको, ३० करोड विज गराएको भने्न समेिका सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा तनज केदारबहादरु बोगटीले उि ख्जल्लामा तमति २०६९।१।२१ देख्ि 
२०६९।३।१० सम्म जम्मा ३५ ददन काययरि रहाँदा ३२ गोटा योजना कायायन्ियनको 
सम्झौिा गरेको र यी योजनाको सम्झौिा गदाय कायायलयमै बसी गरेको भनी ख्जल्ला विकास 
सतमति धनषुाबाट प्रतिवक्रया प्राप्त भएकोले काठमाडौंमा बसी योजना सम्झौिा गरी अनखु्चि 
कायय गरेको भन्न तमलेन।यसै गरी यी योजनाहरूको आयोगबाट स्थलगि तनरीक्षण गदाय काम 
भएको देख्िएकोले र बेरुज ुपतन नभएकोले अतनयतमििा भएको भने्न देख्िएन। आतथयक िषयको 
अन्त्यतिर थोरै समय तनज धनषुाका ख्जल्ला विकास सतमतिमा काययरि रहेको देख्िएको ३० 
करोड विज गराएको भने्न िकय संगि देख्िएन। मधेनी मखु्श्लमलाई तबना आधार रकम 
नददएको भनी ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय धनषुाबाट लेिी आएको, गाउाँ विकास 
सतमतिको कायायलयहरूलाई ददएका वितभन्न नीषयकका रकमहरू मध्ये आ.ि.२०६९।७० मा 
सामाख्जक सरुक्षा भत्ताको भपायई तबल समयमा बझुाउन नसकी बेरुज ुभएकोमा पतछ संपरीक्षण 
भै कागजाि प्राप्त भएको र अन्य नीषयकमा बेरुज ुनदेख्िंदा यस सम्बन्धमा तनजलाई लगाएको 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

आरोप पवुष्ट नभएको हुाँदा प्रस्ििु अनसुन्धानलाई आयोगको तमति २०७१।९।१ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१०७) रौिहट ख्जल्ला गंगा वपपरा गा.वि.स. २ बस्ने रामएकिाल तसह, सरेुन्रप्रसाद तसंह र माधरुी 
देिी समेिले गंगा वपपरा ३ मा पने वक.न. २० को के्ष.र्.१-२-५ तबिा साियजतनक जग्गा 
आफ्नो हो भनी वितभन्न व्यख्िहरूलाई तबक्री वििरण गदै आएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा उि वकत्ता जग्गा मध्ये नापी कायायलयबाट ियार गररएको उि जग्गाको टे्रस नक्सामा 
उल्लेि भएको हाट बजार लाग्न ेभनी अंवकि गररएको वक.नं १७,१८,१९ को ज.वि. ०-०-
१६ र वक.नं. २० वकत्ताकाट हुाँदै कायम हनु आएको वक.नं. ७४६ को के्ष.र्. ०-३-२ गरी 
जम्मा जग्गा  तबिा ०-३-१८ मा वपिा पूिायकै पालादेख्ि हाटबजार लाग्दै आएको देख्िए 
िापतन नापी कायायलय र मालपोि कायायलय रौिहट एिं ख्जल्ला प्रनासन कायायलय रौिहट 
समेिको सजयतमन मचुलु्का,  नापी कायायलयबाट प्राप्त वर्ल्डबकु र मालपोि कायायलयबाट प्राप्त 
जग्गाधनी शे्रस्िापजुाय एिं बेचवििनसम्बन्धी कागजाि समेिबाट उि वकत्ता जग्गा व्यख्िको 
तनजी नै भएको देख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१०८) कन्चनपरु ख्जल्ला श्रीपरु ५ ख्स्थि सातबक  वक.नं.३१ को ०-१०-२ जग्गा ददलबहादरु 
ित्रीको नाममा दिाय रहेकोमा सकुुम्िासी समस्या समाधान आयोग समेिले गैरकाननुी  रूपमा 
लालबहादरु रािलको नाममा दिाय गरेको भने्न सम्बन्धमा सातबक ददलबहादरु ित्रीको नाममा 
रहेको जग्गा सकुुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई नेपाल राजपत्र भाग ४ तमति 
२०४९।८।२२ ले तनददयष्ट गरी ददएको अतधकार प्रयोग गरी सकुुम्िासी सम्स्या समाधान 
आयोगको तमति २०५१।१२।६ को सजयतमन तनणययले श्रीपरु ५ बस्ने लालबहादरु 
रािललाई वििरण भई तमति २०५२।२।२६ मा जग्गाधनी दिाय प्रमाण पजुाय वििरण गने 
तनणयय गरी जग्गाधनी दिाय प्रमाण पजुाय वििरण गरेको देख्िएको र सोही जग्गालाई तनज 
लालबहादरु रािलले र.नं. १८२ तमति २०६०।४।१९ मा रख्जिेनन पास गरी हक 
हस्िान्िरण गरेकोमा तमति २०५२।२।१५ मा जग्गा धनी दिाय शे्रस्िा प्राप्त गरी 
२०५८।४।१४ मा पूरै वकस्िा रकम चिुा गरी जग्गाधनी दिाय शे्रस्िा प्रमाण प्राप्त गरेपतछ 
हक हस्िान्िरण गनय पाउने अितधमा नै बेचतबिन गरेको देख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।९।१ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१०९) श्री रा. प्रा. वि र्सेठ-१ सप्तरीलाई ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सप्तरीबाट वितभन्न नीषयकमा 
तनकासा भएको रकम वहनातमना भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालयलाई 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सप्तरीबाट कुल रु.४,४३,७३३।४२ तनकासा भएको, उि रकममध्ये 
non salary, SIP, विद्याथी मूल्यांकन, मसलन्द र छात्रिखृ्त्त नीषयकमा गरी रु.१,१९,९३१।- 
तनकासा भएकोमा िी नीषयकमा रु.८६,७९२।- यथाथय िचय भई रु.३३,१३९।- बचि 
रहनपुनेमा उि रकम ख्नक्षक िलब लगायि अन्य नीषयकमा िचय गरेको पाइयो। यस्िै 
भौतिक तनमायणिर्य  नौचालय तनमायणका लातग तनकासा भएको रु.२,००,०००।- बाट 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष गजेन्रकुमार यादिका वपिा अजिनारायण यादिको 
नाममा दिाय शे्रस्िा रहेको जग्गामा नौचालय तनमायण भएको पाइयो। छानतबनकै तसलतसलामा 
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अध्यक्ष गजेन्रकुमार यादि र प्रधानाध्यापक अतनिाकुमारी यादिले तमति २०७१।२।११ 
मा रु.२,००,०००।- र तमति २०७१।८।८ मा रु.३३,१३९।- नेपाल सरकारको बेरुज ु
िािामा जम्मा गरेको भौचर प्राप्त भएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(११०) नेपाल आयल तनगमका का.म.ु काययकारी तनदेनक सरेुनकुमार अग्रिालले कमयचारीहरूलाई 
स्िेच्छाचारी ढंगबाट परुस्कार र ग्रडे वििरण गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
तनगमको ४२ औ ंिावषयकोत्सिको उपलक्ष्यमा तनगमको वहि अतभिृवद्ध गने उत्कृष्ट कायय गने 
लगननील स्थायी कमयचारीहरूलाई तनजहरूको मनोबल उच्च राख्न सिुणय परुस्कार नगद 
रु.१५०००।- एक जनालाई प्रदान गरेको, प्रोत्साही परुस्कार नगद रु.१०,००१।- पााँच 
जनालाई प्रदान गरेको, आ.ि.२०६७।६८ मा लस तनयन्त्रण गरेबापि कायायलय प्रमिुहरू 
१४ जना लाई कदरपत्र प्रदान गरेको र वितभन्न दजायका ७१ जना कमयचारीहरूलाई २ ग्रडे 
परुस्कार स्िरूप प्रदान गरेको पाइयो। सो परुस्कार िथा ग्रडे वििरण प्रवक्रया नेपाल आयल 
तनगम कमयचारी प्रनासन वितनयमािली, २०६३ बमोख्जम सञ्चालक सतमतिको तनणययानसुार 
वििरण गरेको देख्िंदा स्िेच्छाचारी ढंगबाट परुस्कार र ग्रडे वििरण गरेको भने्न नदेख्िंदा 
त्यसिर्य  केही गरररहन ु परेन।इख्न्जतनयररङ िथा पररयोजनािर्य को प्रावितधक निौं पदमा 
बढुिा गरेको सम्बन्धमा नपेाल आयल तनगम कमयचारी प्रनासन वितनयमािली, २०६३ मा 
व्यिस्था भए अनसुार बढुिाको सूचना प्रकाख्नि गरी संभाव्य योग्यिा पगेुका प्राप्त तनिेदनहरू 
मध्ये काययसम्पादन मूल्यांकन, जेष्ठिा, भौगोतलक क्षते्रको अनभुि िथा िातलम र विनषे 
ख्जम्मेिारीका आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदिारलाई बढुिा गरेको देख्िन 
आएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको। 

(१११) सनुसरी ख्जल्लाका सामदुावयक विद्यालयहरूले नक्कली विधाथी देिाएर रकम दरुुपयोग गरेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सनुसरी ख्जल्लामा रहेका कुल ७९३ विद्यालयहरू मध्ये 
सरकारी अनदुान पाउने ४९१ िटा रहेको देख्ियो।सरकारी अनदुान प्राप्त गने उद्देश्यले 
प्रा.वि., तन.मा.वि. र मा.वि. िहका विद्यालयहरूले विद्याथी गणना गरी पठाएको Flash 
Report १ मा सबै िहका गरी कुल जम्मा १,४३,००२ जना विद्याथी संतया उल्लेि गरी 
पेन गरेकोमा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयले तमति २०६८।५।२६ मा ियार गरेको उपख्स्थति 
गणना प्रतििेदन अनसुार १,१४,९९९ जना विद्याथी देख्िएकोले सबै िहका गरी जम्मा 
२८,००३ जना विद्याथी  संतया Flash 1 भन्दा कम देख्ियो। मा.वि.िर्य  PCF अनदुान 
रकम तनकासा नभएको, प्रा.वि.िर्य  ४,२५६ जना लाई रु.२,५७६।- का दरले िावषयक 
जम्मा रु.१,०९६,३४५६।- प्राप्त भएकोमा Flash Report 2 अनसुार PCF पाउने 
विद्याथीको संतया ८,३९५ भएकोले दामासाहीले प्रति विद्याथी रु.१,३०५।- का दरले 
वििरण गररएको देख्िन्छ। तन.मा.वि.िर्य  ४,९२८ जनाको रु.२,७४६।- का दरले कुल 
रकम रु.१,३५,३२,२८८।- प्राप्त गरेको देख्िन्छ। जसमा Flash 2 Report अनसुार 
PCF पाउने विद्याथी संतया जम्मा ४,५०३ रहेको देख्िएकोले PCF तनकासा गररएको संतया 
४,९२८ बाट तमति २०६८।५।२६ को गणना अनसुारको संतया ४,५०३ िटाउाँदा जम्मा 
४,२५ विद्याथीको लातग रु.२,७४६।- का दरले कुल रु.११,६७,०५०।- बढी तनकासा 
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ददएको देख्ियो। सो बढी तनकासा भएको रकम ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सनुसरीले सम्बख्न्धि 
विद्यालयहरूबाट असलु उपर गरी राजश्व नीषयक नं.१५१२२ मा वितभन्न तमतिमा जम्मा 
गरेको भौचरहरूको प्रतितलवप सवहि ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सनुसरीको पत्र प्राप्त भएकोले 
नेपाल सरकारलाई हातन नोक्सानी भएको भने्न नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(११२) मालपोि कायायलय रौिहटको परुानो भिन तललाम तबक्री गदाय आफ्ना नख्जकका ठेकेदारलाई 
ददई  अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आतथयक काययवितध तनयमािली, 
२०६४ को पररच्छेद ७ को "तललाम तबक्रीसम्बन्धी व्यिस्था" मा भएको प्रवक्रया अनसुार 
गने गरी स्िीकृि भएको देख्िन्छ।सो बमोख्जम मालपोि कायायलयको परुानो भिन भत्काउाँदा 
प्राप्त हनु ेख्जन्सी सामानको न्यूनिम मूल्यांकन रकम रु.४,८४,४९७।३३ र भत्काउन लाग्न े
िचय रु.२,२९,७५८।११ देख्िएको िचय कटाई बचि रकम रु.२,५५,२०९।२२ भएको 
हुाँदा सोही बचि रकमलाई न्यूनिम रकम कायम गरी आतथयक काययवितध तनयमािली, २०६४ 
बमोख्जम तसलबन्दी दरभाउपत्र प्रवक्रयाबाट बढाबढ गरी तललाम तबक्री गने तनणयय भएको 
देख्िन्छ। सो मिुाविक आतथयक काययवितध तनयमािली, २०६४ को पररच्छेद ७ को तनयम 
५८(३)(ि) बमोख्जम ३ िटा तसलबन्दी दरभाउपत्र दाख्िल भै सबैभन्दा बढी अंक 
रु.२,६७,०००।- किोल गने उमानंकर महिोको तसलबन्दी दरभाउपत्र स्िीकृि भएको 
देख्िन्छ। यसरी मालपोि कायायलय रौिहटको जीणय भिन भत्काई सोबाट प्राप्त पूराना सामान 
तललाम तबक्री गने र सो स्थानमा नयााँ भिन बनाउनपुने अिस्था रही नहरी विकास िथा 
भिन तनमायण विभाग तडतभजन कायायलय पसायले प्रावितधक लगि अनमुान ियार गरी प्रवक्रया 
मिुाविकै परुाना सामान तललाम गरेको पाइएकोले उजरुी दाबी मिुाविक कसरु प्रमाख्णि हनु 
सक्ने अिस्था नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको। 

(११३) लखु्म्बनी अञ्चल अस्पिाल, बटुिलमा अस्पिाल हािातभत्रका ७२ िटा सटरका सम्बन्धमा 
आयोगले िलु्ला प्रतिस्पधायबाट भाडामा लगाउनका लातग ददएको तनदेनन कायायन्ियन नगरेको 
भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अस्पिालमा करारमा काययरि डा. प्रकान अयायलले 
२०६९।१०।१२ देख्ि राजीनामा ददइसके पिाि पतन २०७० आषाढ मसान्िसम्म िलब 
िथा लगुा भत्ता गरी जम्मा रु.१,३२,६४५।– तनजको िािामा जम्मा भएको साथै प्रजनन 
स्िास्थ्य काययक्रम अन्िगयि पाठेिर नल्यवक्रया काययक्रमको लातग रु.५ लाि रुपैयााँ 
तनदेख्नका बमोख्जम वििरण संलग्न गरी वितभन्न कमयचारीहरूले भिुानी तलएकोमा दिैु रकम 
म.ले.प. प्रतििेदनले समेि बेरुज ुदेिाएको र आ.ि.२०६९।७० मा तनयम विपरीि भिुानी 
भई म.ले.प. प्रतििेदनले औलं्याएका बेरुजहुरू जम्मा रु.५,७७,४५१।– अनसुन्धानको क्रममा 
दख्िला समेि भइसकेको साथै अस्पिालको हािातभत्रका ७२ िटा सटरहरूको िलु्ला 
प्रतिस्पधायबाट भाडामा लगाउन े तनदेनन समेि कायायन्ियन भई सो कायायन्ियनबाट 
अस्पिाललाई सातबकमा िावषयक  रूपमा प्राप्त हुाँदै आएको रु.८४,०४,५७२।- आम्दानीबाट 
िलु्ला प्रतिस्पधायबाट कायम हनु आएको नयााँ िावषयक भाडाबाट रु.४,८२,०८,३३९।- 
आम्दानी भई २०७१ साल मंतसर १७ गिेबाट लागू भइसकेको देख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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(११४) श्री रोनी उच्च माध्यतमक विद्यालय कटुन्जेिेसी -१ काभ्रपेलाञ्चोकका प्रधानाध्यापक 
विन्दपु्रसाद ढंुगानाले आफ्नी श्रीमिी विमला भट्टराईलाई तनजकै बवहनी तनमयला भट्टराईको 
नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रको आधारमा ख्नक्षकमा तनयखु्ि गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा रोनी उच्च माध्यतमक विद्यालयमा श्रीमिी तनमयला भट्टराईले ज्ञानोदय 
माध्यतमक विद्यालय ओिलढुङ्गाबाट एस.एल.सी. र तसन्धलुी बहमुिुी क्याम्पस तसन्धलुीबाट 
प्रिीणिा प्रमाणपत्र िह उत्तीणय गरेका नैख्क्षक योग्यिाका प्रमाणपत्रहरू पेन गरी तमति 
२०६६।४।१३ देख्ि २०७०।११।१७ सम्म तनम्न माध्यतमक िहको ििृीय शे्रणीको 
राहि कोटामा ख्नक्षण गरेको देख्ियो। गाउाँ विकास सतमतिको कायायलय हररिन, सलायहीले 
जारी गरेको वििाह दिायको प्रमाणपत्रमा विन्दपु्रसाद ढंुगानाको तनमयला भट्टराईसाँग तमति 
२०६०।११।४ मा सामाख्जक परम्पराअनसुार वििाह भएको हो िथा सोही कायायलयले जारी 
गरेको जन्म दिायको प्रमाणपत्रमा विन्दपु्रसाद ढंुगाना र तनमयला (ढंुगाना) भट्टराईको छोरा 
विकल्प ढंुगानाको तमति २०६२।१।१२ मा जायजन्म भएको हो भनी उल्लेि भएको 
हनुाले तनज तनमयला भट्टराई विन्दपु्रसाद ढंुगानाकी श्रीमिी भएको िथा तनजले आफ्नै नैख्क्षक 
योग्यिाका प्रमाणपत्रहरू पेन गरी विद्यालयमा ख्नक्षण गरेको देख्िएको हनुाले प्रस्ििु उजरुी  
आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(११५) रामसरुि महिो प्रा.वि.श्रीपरु सििुा पसौनी-६ पसायका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष 
र प्रधानाध्यापक समेिले रकम दरुुपयोग गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आ.ि. 
२०६६।६७ देख्ि २०७०।७१ सम्म रामसरुि महिो प्रा.वि.को बैंक िािाहरूमा 
रु.२१,४५,८५६।३२ तनकासा भएको मध्ये आ.ि. २०६७।६८ मा २ कोठे भिन बापि 
रु.६,५०,०००।- र नौचालय बापि रु.२,००,०००।- र आ.ि. २०६९।७० मा बाह्य 
िािािरणमा रु.२,००,०००।- गरी आ.ि.२०६७।६८ देख्ि २०६९।७० सम्म भौतिक 
तनमायणिर्य  जम्मा रु.१०,५०,०००।- तनकासा भएकोमा विद्यालयको व्यख्िगि प्रयासबाट 
रु.५९,४५२।५६ थप गरी कुल रु.११,०९,४५२।५६ को काम भएको भनी ख्जल्ला 
प्रावितधक कायायलय पसायको तमति २०७१।२।१४ को पत्रबाट विद्यालयको भिन, नौचालय 
तनमायण र बाह् य  िािािरणमा रु.११,०९,४५२।५६ बराबरको िचय भएको वर्ल्ड 
मूल्यांकन प्रतििेदनबाट देख्िन्छ र आ.ि. २०६६।६७ देख्ि २०७०।७१ सम्म उि 
विद्यालयको बैंक िािामा  तनकासा भएको कुल रकममध्ये भौतिक बाहेक अन्य नीषयकहरूमा 
तनकासा भएको कुल रकम रु.१०,९५,८५६।३२ बाट विद्यालय स्थापना भएदेख्ि हालसम्म 
ख्नक्षकहरू सरस्ििी कुमारी, सविना कुमारी र जगददपी कुमारी समेिले िलब बापि 
रु.४,०४,२००।-  भिुानी पाएको देख्िन्छ भने वितभन्न तमतिमा छात्रिृख्त्त, पोनाक िररद, 
तसलाई िचय,  पाठ्यपसु्िक िररद र ममयिमा समेि कुल रु.११,९३,२२६।- िचय भएको 
देख्िन आउाँछ।यसरी साधारणिर्य  विद्यालयको बैंक िािामा ख्ज.ख्न.का पसायबाट तनकासा 
भएको कुल रकम रु.१०,९५,८५६।३२ भन्दा विद्यालयको िर्य बाट रु.९७,३६९।६८ 
बढी िचय भएको पवुष्ट हनु आएकोले विद्यालयमा तनकासा भएको रकममा अतनयतमििा भएको 
भने्न प्रमाणहरूबाट देख्िन आएन र हाल विद्यालय कक्षा ३ सम्म तनयतमि  रूपमा संचालनमा 
रहेकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको। 
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(११६) जलेश्वर नगरपातलका कायायलयबाट आ.ि. २०६८।६९ मा भएका विकास तनमायण कायय 
ख्जल्ला प्रनासन कायायलय महोत्तरीबाट अनगुमन हुाँदा कामै नभई भिुानी भएको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा जलेश्वर नगरपातलका कायायलयबाट आ.ि. २०६८।६९ मा 
भएका विकास तनमायण कायय ख्जल्ला प्रनासन कायायलय महोत्तरीको तमति २०६९।५।६ मा 
अतग्रम कारबाही गने सम्बन्धमा आयोगमा स्थलगि प्रतििेदन प्राप्त भएको देख्िन्छ। प्राप्त 
प्रतििेदन अनसुार १४ िटा आयोजना तनरीक्षण गररएकोमा ६ िटामा काम भएको नदेख्िएको 
र केही स्थानमा तनमायण कायय अधरुो रहेको प्रतििेदनमा उल्लेि भएको देख्िन्छ। तमति 
२०७१।८।१९ मा अनसुन्धान अतधकृिको स्थलगि तनरीक्षणमा िी सडकहरूमा ग्राभेलको 
कायय, माटो पनेु कायय िथा राविसको (ईंटाको टुक्रा विर्छ्याउन)े कायय समेि भएको देख्िएको, 
केही तनमायण भएका सडक योजनाहरूको स्थानमा वप.तस.तस. िथा वपच समेि भइसकेको 
अिस्था रहेको हुाँदा उजरुीमा भने जस्िो काम नभएको भने्न अिस्था नदेख्िएकोले प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(११७) उदयपरु ख्जल्ला रामपरु ठोक्सीला गा.वि.स. ८ ख्स्थि िमु्नेचौरी आइिबारे िानेपानी योजनाको 
काम सम्पन्न नभएको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा योजनाको कुल लागि रु. 
४१,७५,४८३।७० मध्ये र्ण्डबोडयबाट रु.२६,७२,९०१।९० उपभोिाबाट नगद 
रु.९७,२६८।४० िथा श्रमदान रु.१४,०५,३१३।३० समेिको रकमबाट २०६३ सालमा 
योजना सरुु भै २०६६ सालमा सम्पन्न भएको उल्लेि छ।इख्स्टमेट अनसुार चपी -१ र िास 
आउट तनमायण नगरेकोले सोको रकम कट्टा गरी भिुानी गररएको भने्न उल्लेि भई आए 
अनसुार र्ण्डबोडयबाट रु.२५,६०,७२०।५७ मात्र तनकासा गरेको देख्िन्छ। अन्य 
संरचनामा इन्टेक १, सेतडमेण्टेसन टयांक१, १४ ि.तम. को ररजरभ्िायर टयांक २,  एअर 
ररतलज भल्भ १, तभ.तस. १, एंकर ब्लक ३०, धारा ३५ तनमायण भै भिुानी भएको उल्लेि 
छ।स्थलगि तनरीक्षणको क्रममा उि सम्पन्न आयोजना आ.ि. २०६६।६७ को बाढीले 
िोलाको अण्डर क्रतसङ बगाएर िल्लो िहको धाराहरू नचलेको देख्िन्छ, मातथल्लो केही 
धाराहरूबाट मात्र पानी आउने गरेको र संचातलि धाराहरूमा टुटी समेि नभई व्यिस्थापन 
हनु नसकेको देख्िन्छ। योजनामा बतनसकेर तबतग्रएको धाराहरू सबै तमली स्िीकृि लागि 
इख्स्टमेटभन्दा बावहरको भए िापतन एक ट ्याकंीको तनमायण कायय सम्पन्न भई सम्पूणय 
धाराहरूमा पानी संचालन गरी उपभोिाहरूले उपभोग गरी रहेको र िोलामा ट्रयाक्टर पल्टेर 
नष्ट भएको तसमेन्ट उि सतमतिका अध्यक्ष आर्ैं ले िररद गरी आयोजनामा लगाएको भनी 
िानेपानी िथा सरसर्ाई तडतभजन कायायलय उदयपरुको तमति २०७१।८।७ को पत्रसाथ 
प्राप्त  प्रतििेदनमा उल्लेि भई आएकोले उजरुीमा उठाइएका विषयहरू मातथ थप केही 
गरररहनपुने नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको। 

(११८) जनकपरु भन्सार कायायलयबाट आ.ि. २०६७।६८ मा तललाम तबक्री गरेको सिारी 
साधनहरू यािायाि व्यिस्था कायायलयले दिाय गदाय चोरीको गाडी दिाय गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा जनकपरु भन्सार कायायलयले आ.ि. २०६७।६८ मा २२ िटा गाडीहरू 
तललाम गरेको देख्िन्छ। यसरी तललाम गररएका गाडीलाई यािायाि व्यिस्था कायायलयहरू 
क्रमनः मेचीमा २ िटा, कोनीमा २ िटा, सगरमाथामा २ िटा, जनकपरुमा १२ िटा, 
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गण्डकीमा ३ िटा र नारायणीमा १ िटा गरी दिाय गदाय जनकपरु भन्सार कायायलयले जारी 
गरेको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेि भएकै इख्न्जन नं. र चेतसस नं. रही एकरूपिा देख्िएकोले 
चोरीको गाडी दिाय गरेको नदेख्िएकोले प्रस्ििु अनसुन्धानलाई आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(११९) बझाङ ख्जल्लाका ित्कालीन प्रमिु ख्जल्ला अतधकारी उद्धिराज तितमल्सेना र स्थानीय विकास 
अतधकारीले स-ुआहारा काययक्रममा भ्रष्टाचार गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
प्रस्ििु उजरुीको विषयिस्ि ुसवहि यसअख्ि आयोगको स.ुप. क्षेत्रीय कायायलयमा उजरुी दिाय 
भई स्थलगि तनरीक्षण एिं अनसुन्धान िहवककाि सम्पन्न गरी तमति २०७१।२।२ को 
आयोगको तनणययानसुार िामेलीमा रािी लगि कट्टा भएको देख्िएकाले प्रस्ििु उजरुीलाई 
आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१२०) ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलय काभ्रपेलाञ्चोकबाट औषधी िथा सख्जयकल उपकरण िररद गदाय 
२०६६ सालदेख्ि  एउटै व्यख्ि सञ्चालक रहेको र्मयहरूलाई मात्र औषधी सप्लाई गने 
ख्जम्मा ददएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आ.ि. २०६६।६७ मा इन्रप्रसाद गौिमले 
संचालन गरेको जनुिारा र्मायस्यवुटकल्स, आ.ि. २०६७।६८ मा होम प्रसाद गौिमले 
संचालन गरेको गौिम मेतडको र्माय, आ .ि.२०६८।६९ मा झंकप्रसाद गौिमले संचालन 
गरेको प्रनान्ि मेतडतसन सप्लाययस साथै सोही आ.ि.मा गौिम मेडीको, जनुिारा 
र्मायस्यवुटकल्स, भण्डारी मेडीसीन सप्लासय, सनराइज मेडीसीन तडख्स्ट्रव्यटुसय समेिको बोलपत्र 
स्िीकृि भएको, आ.ि. २०६९।७० मा प्रनान्ि मेतडतसन सप्लायसय, गौरी मेतडतसन सप्लायसय 
र अजम्बरी र्मायस्यवुटकल्सको बोलपत्र स्िीकृि भएको, आ.ि. २०७०।७१ मा गौिम 
मेडीको र्माय, प्रनान्ि मेतडतसन सप्लायसय र नासा टे्रड कन्सनयको बोलपत्र स्िीकृि भएको 
देख्ियो। यसरी एउटै व्यख्िको मात्र बोलपत्र स्िीकृि भएको भने्न कुनै आधार नदेख्िएको र 
काननुसम्मि नै बोलपत्र स्िीकृि भएको पाइएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१२१) तसराहा ख्जल्ला अन्िगयि रामजानकी प्रा.वि. सोठीआइन ३ का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
रामजानकी प्रा.वि.लाई तमति २०६७।३।२ को तनणययानसुार कक्षा १ संचालन अनमुति िथा 
२०७० मा कक्षा २ अपग्रडेको अनमुति ददएको र ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट तमति 
२०६८।४।१ देख्ि तमति २०७१।७।१३ सम्म जम्मा रु.७,९०९।- तनकासा लतग 
रु.६,५००।- पाठ्यपसु्िक र छात्रिृख्त्तका लातग िचय गरेको देख्ियो। ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलयको तमति २०७१।३।२७ को पत्रबाट उि प्रा.वि. तमति २०७१।३।२७ को 
तनणययानसुार बन्द गररएको भनी लेिी आएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१२२) धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि जनिा दतलि रा.प्रा.वि.दिुरकोट-१ का प्रधानाध्यापक, विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय धनषुाबाट तमति २०७१।३।२५ मा जनिा दतलि रा.प्रा.वि. 
दिुरकोट समेि अन्य ४० िटा अतनयतमि विद्यालयहरू बन्द गरी ख्नक्षा कायायलयबाट 
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तनकासा भएको वितभन्न प्रकारका अनदुान रकम राजस्ि िािामा दाख्िला गने तनणयय भए 
अनसुार अतनयतमि विद्यालयहरू बन्द गनय लेिी पठाएको देख्िन आयो। ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलयको सो तनणयय उपर उि विद्यालयको िर्य बाट रामसागर पासिान समेिले पनुरािेदन 
अदालि जनकपरुमा दायर गरेको ररट तनिेदनमा  पनुरािेदन अदालि जनकपरुबाट तमति 
२०७१।६।२४ मा जारी भएको उत्प्रषेण परमादेनमा जनिा दतलि रा.प्रा.वि. संचालन भै 
पठनपाठन भैरहेकोमा उल्लेख्िि विद्यालयमा अध्ययनरि नाबालक विद्याथीहरूको भविश्य र 
ख्नक्षा आजयन गरररहेको अिस्थालाई मध्यनजर गरी सवुिधा िथा सन्िलुनको दृवष्टकोणबाट 
अदालिबाट तमति २०७१।५।२४ मा जारी भएको अन्िररम आदेनलाई तनरन्िरिा ददई 
तनिेदनको अख्न्िम टुङ्गो नलागेसम्म ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय धनषुाबाट भएको तमति 
२०७१।३।२५ को तनणयय कायायन्ियन नगनुय नगराउन ुभनी अन्िररम आदेन जारी भएको 
देख्ियो।उि विद्यालय हाल पतन संचालनमा रहेको र पनुरािेदन अदालिबाट अन्िररम आदेन 
समेि जारी भई मदु्दा विचाराधीन रहेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१२३) ख्जल्ला स्िास्थ्य कायायलय गलु्मीमा औषधी िररद लगायिका काययक्रम संचालन गदाय 
अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आ.ि. २०६९।७० मा कुल 
रु.४३,५९,४९६।४४ को औषधी िररद गरेकोमा बोलपत्र मार्य ि रु.१९,६५,५०३।- र 
सोझै रु.२३,९३,९९३।४४ को औषधी िररद गरेको शे्रस्िाबाट देख्िन्छ। त्यस्िै आ.ि. 
२०७०।७१ मा कुल रु.३५,४९,२४७।- औषतध िररदमा बोलपत्र मार्य ि 
रु.१८,१६,५०८।-  र सोझै रु.१७,३२,७३९।- को औषाधी िररद गरेको देख्िन्छ। 
पख्िमाञ्चल क्षते्रीय मेतडकल स्टोर, बटुिल, स्िास्थ्य सेिा विभाग, काठमाडौंबाट प्राप्त भएका 
औषधीहरू र जनस्िास्थ्य कायायलय, गलु्मी र अस्पिाल विकास सतमति मार्य ि िररद भएका 
औषधीहरूको स्टोर नािाको अनगुमन गदाय स्टोर दाख्िला भएको देख्िन्छ। साथै स्िास्थ्य 
संस्थाहरूको माग अनसुार हस्िान्िरण र्ारम भरी स्िास्थ्य संस्थाहरूलाई औषधी उपलब्ध 
गराइएको र स्िास्थ्य संस्थाहरूले समेि प्राप्त औषधी र अन्य सामग्रीहरू हस्िान्िरण र्ारम 
अनसुार स्टोर दाख्िला गरी सोको जानकारी जनस्िास्थ्य कायायलय, गलु्मीलाई उपलब्ध 
गराएको देख्िाँदा त्यसिर्य  केही गरररहन ुपरेन।   

 आ.ि. २०६९।७० मा आमा सरुक्षा काययक्रम सञ्चालन भएका स्िास्थ्य संस्था मासे, 
तसतमचौर र पख्ल्लकोटमा डेतलभरी संतया नून्य रहेको कारणबाट रकम उपलब्ध नगराएको 
त्यस्िै आ.ि. २०७०।७१ मा भासे र तसतमचौर स्िास्थ्य संस्थामा डेतलभरी संतया नून्य 
भएबाट रकम तनकासा नगराएको हुाँदा आमा सरुक्षा कायायक्रम अन्िगयि कुनै अतनयतमिा 
भएको नदेख्िए िापतन पल्लीकोट उपस्िास्थ्यचौकीबाट पेन भएका कागजाि र बखु्झतलएका 
भरपाईहरू छानतबन गदाय यािायाि िचय र उत्प्ररेणा बापिको िचयमा र्रक पनय गएको रकम 
रु.१,८००।- बेरुज ुिािामा दाख्िला भएको प्रमाख्णि भौचर प्राप्त भएको देख्िंदा त्यसिर्य  
केही गरी रहन ु परेन। आमा सरुक्षा काययक्रम सञ्चालन भएका स्िास्थ्य संस्थाहरूमा 
साियजतनक सूचना प्रकाख्नि गरी अन्ििायिायको माध्यमबाट करारमा अनतम भनाय गरी आ.ि. 
२०७०।७१ आषाढ मसान्िसम्म काममा लगाएको पाइयो भने त्यसपतछ करारमा राख्िएका 
जननख्िको म्याद थप नभएको देख्िाँदा यस सम्बन्धमा थप केही गरररहन परेन। 
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 िम्िास अस्पिाल विकास सतमति, िम्िासको आम्दानी दाख्िला सम्बन्धमा शे्रस्िा 
कागजािहरूको अध्ययन गदाय अस्पिाल विकास सतमतिमा प्राप्त भएको आम्दानी मातसक  
रूपमा दाख्िला नभै साप्तावहक  रूपमा बैंक िािामा जम्मा गने गरेकोमा ख्जल्ला स्िास्थ्य 
कायायलय गलु्मीको तमति २०७१।३।१६ को पत्र मार्िय आगामी ददनमा दैतनक  रूपमा 
कोषमा जम्मा गनेिर्य  सधुार गररने प्रतिबद्धिा समेि व्यि गरेकोले त्यसिर्य  केही गरी रहन ु
नपने हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।१४ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१२४) िाप्लेजङु ख्जल्ला िेिाङ गा.वि.स. ४ मा रहेको िेिाङ कृवष सहकारी संस्था तलतमटेडका 
सञ्चालकहरूले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम वहनातमना गरेको भने्न समेिका 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले आ.ि. २०६६।६७ मा ख्जल्ला 
कृवष विकास कायायलय िाप्लेजङुबाट सपुथ मूल्यको पसल सञ्चालनको लातग प्राप्त अनदुान 
रु.१,००,०००।- बाट पसल सञ्चालन नगरी संस्थाका सञ्चालकहरूसाँग नगदै रहेको र 
सधुाररएको अलैंची भट्टी सञ्चालन बापि प्राप्त भएको अनदुान रकम रु.१,५०,०००।- बाट 
िीनिटा अलैंची भट्टी तनमायण हनुपुनेमा रु.६३,६६९।- को लागिमा एउटा अलैंची भट्टी 
तनमायण भएको, एउटा अलैंची भट्टीको सामान जली नष्ट भएको र एउटा अलैंची भट्टी तनमायण 
हनु नसकी रु.८६३७१।- संस्थाका सञ्चालकहरूसाँग नगदै रहेको देख्िंदा तनजहरूसाँग रहेको 
जम्मा रु.१,८६,३७१।- तमति २०७१।९।१७ मा नेपाल सरकारको राजश्व िािामा जम्मा 
गरेको भौचर प्राप्त भएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।९।२० को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(१२५) धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि भगििी राविय प्राथातमक विद्यालय ननपुट्टी-९ का प्रधानाध्यापक 
समेिले रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालय अतनयतमि  
रूपमा संचालन भएको पवुष्ट हनु आउाँछ।ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय धनषुाले तमति 
२०७१।३।२५ को बैठकको तनणयय अनसुार भगििी रा.प्रा.वि. ननपुट्टी समेि अन्य ४० 
िटा अतनयतमि विद्यालयहरू बन्द गरी ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट विद्यालयमा तनकासा भएको 
अनदुान रकम राजस्ि िािामा दाख्िला गने तनणयय भए अनसुार अतनयतमि विद्यालयहरू बन्द 
गनय भनी सम्बख्न्धि सबै विद्यालयहरूलाई पत्रचार गरेपतछ उि विद्यालयले 
ख्ज.ख्न.का.धनषुाको नाममा रु.९,९३,७२५।- राजस्ि िािामा दाख्िला गरेको जानकारी प्राप्त 
हनु आएको र हाल उि विद्यालय बन्द रहेको अिस्था देख्िंदा विद्यालयले तनमायण गरेको 
विद्यालयको भिन संरक्षण र उख्चि सदपुयोग गनय ख्जल्ला प्रनासन कायायलय धनषुालाई लेिी 
पठाई प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।११ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१२६) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि र्रेश्वर प्रभाििी सामदुावयक सहकारी नमनुा प्रा.वि. नंकपरु-४ का 
विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा तमति २०७०।१।७ मा उि विद्यालयमा तबहान १०.३० बजे आगलागी 
भएको भनी प्रहरी मचुलु्का समेि पेन भएको देख्ियो। यस प्रा.वि.मा तमति २०६५।९।१७ 
देख्ि २०७०।१०।२५ सम्म रु.४,७५,७८८।- तनकासा भएकोमा रु.२,५६,९७१।- को 



 

 262      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

लागिमा नौचालय तनमायण गररएको र वि.व्य.सतमतिका अध्यक्षले रु.२,२२,०००।- बेरुज ु
िािामा दाख्िला गरेको देख्िंदा अनदुान रकम वहनातमना भएको नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१०।११ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१२७) ख्जल्ला कृवष विकास कायायलय, रौिहटका प्रावितधक सहायक राम एकिाल नाहले 
आ.ि.2068।69 मा कृषक भ्रमणको रकम दरुुपयोग गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा कृषकहरूलाई क्षेत्रीय कृवष अनसुन्धान केन्र समेिमा भ्रमण गराउाँदा 5 ददन 
लागेकोले 5 ददनको िस भाडा र भ्रमण िचयमा 3 1/2 भन्दा aढी रकम नभएकोले 
कृषकहरूको सहमतिमा सोही भत्ता भिुानी गररएको देख्िन्छ। मकै ढुिानी काययक्रममा 
ढुिानी रकम स्थानीय स्िरमा प्रचतलि दरको पररतधतभत्र रही लक्ष्य अनसुारको काययक्रम 
सम्पन्न भएको िथा कृषक स्िरीय िातलम संचालन गदाय बाली विकास तनदेननालयको स्िीकृि 
नम्सय बमोख्जम संचालन गररएको देख्िन्छ। अतभयानमिुी मकै उत्पादन काययक्रममा विषादी र 
50 प्रतिनि अनदुानमा 86 िटा तत्रपाल िररद गरी कृषकहरूलाई वििरण गरेकोमा त्यसमा 
50 प्रतिनि कृषकहरूको लगानी रहेको हुाँदा, साियजतनक िररद तनयमािली, 2064 को 
तनयम 85 बमोख्जम सोझै बजारबाट िररद गरेको देख्िन्छ।त्यस्िै गरी च्याउ वकट, मेटल 
विन स्थानीय बजारमा उपलब्ध नभएको कारण गोदािरी च्याउ प्रवितध केन्र लतलिपरुबाट 
1500 वकट रु.55,000।- र मेटल विन 30 थान रु.75,000।- मा िररद गरी 
कृषकहरूलाई वििरण गररएकोमा सो कायय समेि साियजतनक िररद तनयमािली बमोख्जमै 
भएको पाइयो। िालचनपरुका कृषक रामिली नाहलाई 25 प्रतिनि अनदुानमा दईुिटा 
स्प्रयेर वििरण गरेको िर्य  हेदाय समूहमा बढी कृषक भएको र उपकरणको आिश्यकिा समेि 
भएकोले यसलाई स्िाभाविक मान्न सवकने देख्िन्छ। स्िीकृि नम्सय अनसुार प्लान्ट ख्क्लतनक 
संचालन गरेकोमा सो को तबल भरपाई समेि संलग्न रहेको पाइयो। प्रगतिख्नल कृषक 
समूहबाट बालचनपरुमा धान ददिस मनाउाँदा रु.4,000।- िचय भएको, परिल सेट 
वििरणमा रु.35,000।- िचय भएको िथा 50 प्रतिनि अनदुानमा प्लाख्स्टकका के्रटहरू 
रु.1,00,000।- मा िररद गरी वििरण गरेको, र्लरू्ल विकास तनदेननालय कीतियपरुले 
िोकेको ठाउाँबाट विरुिा िररद गरी व्यािसावयक बगैचा काययक्रममा रु.1,87,500।- िचय 
गरेको देख्िंदा अतनयतमििा भएको देख्िंदैन। अतभयानमिुी मत्स्य उत्पादन काययक्रम 
तनदेख्नकाको 4.11.1 बमोख्जम पोिरीको लागि अनमुान ियार गरी कृषकहरूलाई 
रु.5,25,000।– भिुानी  गरेको देख्िंन्छ। उत्पादन गने कृषकको रोजाइ अनसुार, 

ख्जल्लामा रहेको बीउ उत्पादन गने कृषकको रोजाइ अनसुार, ख्जल्लामा रहेको बीउ उत्पादन 
समूह, सहकारी र कम्पनीबाट उत्पाददि प्रमाख्णि भएको उन्नि बीउबाट धान बीउ उत्पादन 
काययक्रम संचालन गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१२८) तनम्न माध्यतमक विद्यालय राजपरु, दाङमा विद्यालयमा जाने ददिा िाजा बापिको रकम 
अतनयतमििा गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा िाजा ििुाउने समयमा तनयतमि 
िाजा ििुाइएको र हाल पतन िाजा बापिको रकम विद्याथीहरूका आमाहरूलाई बोलाई 
विद्याथीको उपख्स्थतिसम्बन्धी हाख्जरी हेरी हाख्जर भएको ददनको दैतनक रु.१२।- का दरले 
विद्यालयबाट ददइएको भनी अतभभािकहरूले व्यि गरेको देख्िन्छ। िाजा ििुाई बााँकी 
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रहेको रकम सम्बख्न्धि विद्यालयको िािामा जम्मा गरेको देख्िन्छ। त्यस्िै गरी ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलयले तमति २०६९।३।२८ को बैठकको तनणयय नं.१ अनसुार विद्याथीले िाजा 
ल्याएको ददनको हाख्जरी अतभलेि रािी सोही अनसुार चौमातसक  रूपमा विद्याथीका 
आमाहरूलाई बोलाई िाजा बापिको रकम नगद नै ददने भनी भएको तनणययानसुार 
विद्यालयलाई पत्र ददएको र सोही अनसुार नै आतथयक िषय २०६९।७० देख्ि नगदै वििरण 
गरेको देख्िन्छ। अि: उजरुीमा उल्लेि भए मिुाविक अतनयतमििा पवुष्ट नभएकोले प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१२९) धाददङ ख्जल्ला अन्िगयि आदनय उच्च माध्यतमक विद्यालयका ख्नक्षक कमयचारीले अनमुति 
नतलई आदनय बहमुिुी क्याम्पसमा पठन पाठन काययमा संलग्न रहेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा विद्यालयको तनयम बमोख्जम तबहान १० बजेदेख्ि ४ बजेसम्म विद्यालयमै 
अध्यापन कायय गरेको, तबहानको समयमा आदनय बहमुिुी क्याम्पसमा जन समदुायको आग्रह, 

बावहरबाट ख्नक्षक मगाउन कदठनाई, नैख्क्षक अध्यापन गनय सक्न ेक्षमिाको आधारमा आ-
आफ्नो विषय अनसुार अध्यापन गने कायय गरेको देख्िन्छ।विद्यालयको समयलाई िलल 
नपगु्न े गरी श्रीमिी िा छोराले सानो ख्चया पसल, मोबाइल पसल स्टेननरी पसल समेि 
संचालन गरेको जसको कारणबाट विद्यालयको पठन-पाठन र कुनै आतथयक हातन नोक्सानी 
नपरु् याएको भनी बयान गरेको देख्िंदा ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ को तनयम १३३(ज) मा 
सामदुावयक विद्यालयका ख्नक्षकहरूले अतिररि समयमा काम गने सम्बन्धमा ख्नक्षा 
विभागबाट २०७१।९।२० मा अतिररि समयमा काम गनय विद्यालय व्यिस्थापन सतमति 
िथा ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारीको अनमुति तलनपुने भनी पररपत्र भएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१३०) बााँके ख्जल्ला सोनापरु िडा नं. ५/७ ख्स्थि मदरसा अरेतबया दारुल उलमु ितलललु्लाहा िानी  

 गलुजार िााँ साहेबको नाममा मखु्स्लम विद्यालय (मदरसा) िोल्न अनमुति पाई साियजतनक 
विद्यालय हो भनी गा.वि.स. समेिबाट ढााँटी रकम प्राप्त गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
विद्यालय िोल्न ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय बााँकेको तमति २०६४।२।६ को तनणययबाट अनमुति 
पाई गलु्जार िााँ की श्रीमिी गडु्डा िााँको नामको जग्गाबाट वकत्ताकाट गरी मालपोि कायायलय 
बााँकेको तमति २०७१।७।१८ को तनणययले वक.नं. ४२९ को के्ष.र्.१०१.५८ िगय तमटर 
लगभग ०-०-६ धरु जग्गा मदरसा अरविया दारुल उलमु ितलललु्लाहा विद्यालय िनी 
गलु्जार िााँ साहब कलहंस नाममा आएको देख्िन्छ। उि विद्यालयको चारकोठे भिन 
तनमायण काययमा २०६३ सालमा सासंद कैलाननाथ कनोधनबाट रु.५०,०००।- र 
ख्ज.वि.स.बाट रु.२,०५,०००।-, सांसद कोषबाट रु.४८,५००।-, ख्ज.वि.स. आकाख्स्मक 
कोषबाट रु.२४,०००।- रकमबाट मदरसा विद्यालय भिन तनमायणमा ३ कोठा र िरण्डा 
गरी भिन पूणय तनमायण भएको देख्ियो। २०६८ सालमा ख्जल्ला विकास सतमतिबाट 
रु.१,३०,०००।- तनकासाबाट १ कोठे भिन तनमायण थातलएको ढलान गनय बााँकी रही अन्य 
तनकायमा माग गरी सो पूरा गनय प्र.अ. र विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको अध्यक्ष समेिको 
बयानमा प्रतििद्धिा देख्िएकोले विद्यालय (मदरसा) सञ्चालन भै नआएको भने्न नदेख्िंदा प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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(१३१) पाटन बहमुिुी क्याम्पसका उप-प्राध्यापक महेनकुमार यादिले कलेज अर् एपलाइड 
विजननेमा समेि विभागीय प्रमिु भै विना स्िीकृति काम गरररहेको भने्न सम्बन्धमा २०५९ 
सालमा College of Applied Business मा अस्थायी ख्नक्षक पदमा रहेका महेनकुमार यादि 
तमति २०६१।४।२१ मा पाटन संयिु क्याम्पसको उप-प्राध्यापक पदमा स्थायी तनयखु्ि 
भएको देख्िन्छ। तनज यादिले तमति २०६९।४।१ देख्ि २०७० साल असार मसान्िसम्म 
College of Applied Business मा ददिा तसफ्टमा अध्यापन गनय ख्नक्षाध्यक्षको कायायलय 
अनगुमन सतमति कायायलबाट तमति २०६९।४।२४ मा स्िीकृि तलएको देख्िंदा उजरुीको 
सत्यिा पवुष्ट हनु नआएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१३२) तसंहदरबार िैद्यिाना विकास सतमतिका प्रमिु सन्िोषकुमार ठाकुरले जडीबटुी कच्चा पदाथय 
िररदमा अतनयतमििा गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा यसै विषयमा 
आयोगबाट छानतबन भइय तमति २०६८।१।१३ को तनणययले िामेलीमा राख्न े तनणयय 
भइसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१३३) राविय  क्षयरोग केन्र दठमी,  भिपरुमा आ.ि. २०६८।६९ माइक्रोस्कोप र अन्य वितभन्न सामग्री िररद 
गदाय भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अनसुन्धानको क्रममा संकतलि र्ाइल संलग्न 
कागजाि अध्ययन गरी हेदाय राविय क्षयरोग केन्रबाट आ.ि. २०६७।६८ मा ६ िटा Fluorescence 

Microscope र ३० िटा Binocular Microscope िररद गने काययक्रममा राख्िएको देख्िन्छ। सो आ.ि. मा 
Global Fund को रकम आउन वढला आएर आ.ि. २०६८।६९ मा भिुानी भएको देख्िन्छ। आ.ि. 
२०६८।६९ मा Fluorescence Microscope ३ िटा र Binocular Microscope २९ िटा िररद गने 
काययक्रममा राख्िएको देख्िन्छ। अनसुन्धानको क्रममा आयोगको तमति २०७१।३।१९ को पत्रबाट 
बायोमेतडकल इख्न्जतनयर सखु्स्मिा झालाई स्थलगि अध्ययन एिं छानतबन गरी प्रतििेदन पेन गनय सो 
केन्रमा पठाइएकोमा तनजको प्रतििेदनमा आ.ि. २०६७।६८ र २०६८।६९ मा िररद गररएका 
Microscope हरू वितभन्न ख्जल्लाहरूमा पठाइएको बााँकी सोही केन्रमा र स्टोरमा रहेको साथै एक्सरे 
मेतसन पतन चाल ुअिस्थामा रहेको भने्न प्रतििेदन प्राप्त भएको दख्िन्छ। उल्लेख्िि िररद प्रवक्रया 
साियजतनक िररद ऐन̧   २०६३ िथा साियजतनक िररद तनयमािली̧   २०६४ बमोख्जम पूरा गरी िररद गरेको 
देख्िन्छ। उि सामान वकन्दा प्रवक्रया पूरा गरी िररद गरेको देख्िन्छ। यसरी उजरुीमा उल्लेि गरे 
बमोख्जमका अतनयतमि कायय भएको  नदेख्िंदा  प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१३४) रेतडयो प्रसार सेिा विकास सतमतिमा अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
रेतडयो नेपालमा काययरि कमयचारीहरू कायायलयमा उपख्स्थि भएको ददनमा मात्र अतिररि 
समय काम गरेको आधारमा अतिररि भत्ता िाएको, सामानहरू िररद गदाय कतिपय 
सामानहरू मौजदुा सूचीमा रहेको र्मयबाट भन्दा सूचीमा नरहेका र्मयबाट िररद गदाय सस्िो 
पने आधारमा केही सामानहरू सूचीमा नरहेका र्मयहरूबाट समेि िररद िथा छपाई गरेको 
बाहेक अन्य िररद गदाय साियजतनक िररद ऐन तनयमको पालना गरी िररद गरेको र रेतडयो 
नेपालले विज्ञापन गदाय गोरिापत्र संस्थानबाट विज्ञापन गने गरेको र उि विज्ञापनको रकम 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

गोरिापत्र संस्थानलाई चेकबाट भिुानी गने गरेको देख्िएको छ। म.ुले.अ.मनोजकुमार 
चौधरीले सञ्चालक सतमतिबाट विदेन भ्रमण गनयको लातग सहमति प्राप्त गरेको प्रमाण पेन गनय 
नसकेको िर तनजले विदेन भम्रण गनयको लातग तलएको पेश्की रकम रु.१५,०००।- 
सतमतिको िािामा जम्मा गरी सो को प्रमाण आयोगमा पेन गरेको  देख्िन्छ। नाख्न्ि 
पररयोजना अन्िगयिका वितभन्न काययक्रम गनयको लातग सतमतिका कमयचारीहरू भ्रमण आदेन 
गराई देनका वितभन्न स्थानमा गएको र त्यहााँबाट र्वकय एपतछ आ.ि.२०६९।७० र 
२०७०।७१ गरी जम्मा २७ जना कमयचारीहरूले होटलको र्ोटोकपी तबल र होटलको 
तबल नै नरािी जम्मा रु.७४,९००।- भिुानी तलएको देख्िए िापतन उि रकम तनज 
कमयचारीहरूबाट सतमतिको िािामा जम्मा गरेको देख्िन्छ। रेतडयो नेपालले मकिानपरुको 
सीमभन्ज्याङ र सिेुिको चमेरेमा तनमायण गरेको सेल्टर र टािर सम्बन्धमा नेपाल टेतलकमका 
इख्न्जतनयर विपलु ज्ञिालीलाई यस आयोगमा ख्झकाई तनजले मकिानपरुको सीमभन्ज्याङमा 
स्थलगि अध्ययन गरी पेन गरेको प्रतििेदनबाट उि सेल्टर र टािरको तनमायण सम्झौिा 
बमोख्जम भएको भनी उल्लेि गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१३५) राविय जनस्िास्थ्य प्रयोगनाला टेकुमा काययरि आठौं िहका कमयचारी श्रिणकुमार तमश्रले 
एउटै तमतिमा दईुिटा नेपाली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी जातगर िाएको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा तनजले कलेज अर् मेतडकल साइन्सेजमा सन ्२००५ देख्ि २००७ सम्म 
MSc Biochemistry अध्ययन गरी पास गरेको भने्न व्यहोराको College of Medical Science-

Nepal भरिपरु ख्चििनको तमति २०७०।६।१६ को पत्र प्राप्त भएको र तनजले महाराजगञ्ज 
ख्चवकत्सा क्याम्पसमा Master of Public Health (MPH) को अध्ययन गरी पास गरेको भने्न 
िथ्य महाराजगञ्ज ख्चवकत्सा क्याम्पसको तमति २०७०।४।२३ को पत्र साथ संलग्न माकय  
तसटबाट देख्िएको हुाँदा उजरुीकिायले उजरुीमा उठाएको वकिे प्रमाणपत्रहरू रद्द गरी पाउाँ भने्न 
उजरुी पवुष्ट हनु सक्न े अिस्था देख्िएन। तनज श्रिण कुमार तमश्रले College of Medical 

Science-Nepal भरिपरु ख्चििनमा सन ्२००५ देख्ि २००७ सम्म MSc Biochemistry को 
अध्ययन गरेको सो विषयको पढाई सरुु वि.सं.२०६१ को मािदेख्ि भएको भने्न िथ्य 
श्रिणकुमार तमश्रले आफ्नो बयानमा िलुाएको साथै तनजले महाराजगञ्ज ख्चवकत्सा क्याम्पसमा 
MPH मा तमति २०६३ जेष्ठ ९ गिेदेख्ि मात्र अध्ययन सरुु गरेको भनी महाराजगञ्ज ख्चवकत्सा 
क्याम्पसको पत्रबाट िलुी आएको हुाँदा उजरुकिायले उजरुीमा उठाएको एकै तमतिमा दईुिटा 
नेपाली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको भने्न िथ्य पवुष्ट हनु सक्न ेअिस्था नदेख्िएकोले प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१३६) काठमाडौं उपत्यका िानेपानी तलतमटेडको बानेश्वर, के्षत्रपाटी र महाराजगंज नािामा आ.ि. 
२०६४।६५ र २०६५।६६ मा महसलु रकम िटाउन ेर तमनाहा ददन ेगरी भ्रष्टाचार गरेको 
भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा िानेपानी व्यिस्थापन बोडय ऐन, २०६३ को दर्ा ६ 
मा बोडयको काम, कियव्य र अतधकार अन्िगयि उपदर्ा (ज) मा बोडयले प्रचतलि काननु 
बमोख्जम सेिाको महसलु दर तनधायरण गराउन ेर उपदर्ा (ठ) मा सेिा प्रदायकले सेिा प्रदान 
गदाय कुनै उपभोिालाइय पीर मकाय पनय गएमा सो उपर सनुिुाइ गरी उपयिु उपचार ददन े
व्यिस्था गरे अनरुूप काठमाडौं उपत्यका िानेपानी तलतमटेड, बानेश्वर, क्षेत्रपाटी र महाराजगंज 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

नािा कायायलयहरूबाट वर्ल्ड प्रावितधक मार्य ि स्थलगि तनरीक्षण गराइय तसर्ाररस गरी 
पठाइएको महसलु तमनाहा तनिेदनहरू काठमाडौं उपत्यका िानेपानी व्यिस्थापन बोडयमा पेन 
गरी स्िीकृि भइय आएपतछ मात्र स्िीकृि भए बमोख्जमको महसलु तमनाहा गरी समायोजन गने 
गरेको देख्िएको। िीनकुनदेेख्ि जतडबटुीसम्म तनतमयि च्याम्बरहरू सम्झौिा बमोख्जमको 
संतयामा नभएको भने्न सम्बन्धमा प्रतितनतध-नमनुाको  रूपमा गररएका स्थलगि 
भेररवर्केननको क्रममा त्यस्िो भएको नदेख्िएको। मसलन्द सामान िथा पाइयप वर्वटङ्सहरू 
िररद सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका िानेपानी तलतमटेड, आतथयक प्रनासन 
वितनयमािली,२०६४,साियजतनक िररद ऐन,२०६३ को दर्ा ४१ (क) र साियजतनक िररद 
तनयमािली, २०६४ को तनयम ८५ (७) मा व्यिस्था बमोख्जम नै िररद भएको देख्िएकोले 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१३७) ख्जल्ला कृवष विकास कायायलय, तसरहाबाट अनदुान रकम दरुुपयोग गररएको भने्न समेिको 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा बाली प्रतियोतगिामा वितभन्न १२ जना कृषकहरूलाइय बाली विज्ञ 
अतधकृि श्यामसनु्दर यादिले परुस्कार बापि रु.१२,३००।- वििरण गरेको देख्िएको। 
आ.ि. २०६७।६८ मा प्याज तमनन काययक्रमको बजेट अख्तियारी वढलो गरी आएको 
कारण तमति २०६७।८।२५ देख्ि २०६७।९।१८ सम्म प्रति के.जी. रु.१,२००।- का 
दरले दरभाउ तलइय न्यू महािीर एग्रोभेट, तसरहाबाट िररद गरी ३७०० के.जी. बीउ कृषक 
समूहलाइय वििरण गरेको, आ.ि. २०६८।६९ मा यादि तबज भण्डार तसरहासाँग सम्झौिा 
गरी रु.७००।- प्रति के.जी. का दरले ४००० के.जी. बीउ िररद गरी कृषकलाइय वििरण 
गरेको देख्िएको। पानी िान्न ेमोटर पम्प लगायिका तसंचाइ जार उपकरण वििरण सम्बन्धमा 
क्षेत्रीय कृवष तनदेननालय, विराटनगरबाट प्राप्त छानतबन प्रतििेदन अनसुार वििररि सामान र 
वििरण प्रवक्रया सन्िोषजनकनै रहेको देख्िएको र संचातलि योजनाहरू सम्पन्न भइय 
सन्िोषजनक  रूपमा चलेको देख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१३८) एतसयाली विकास बैंकको सहयोगमा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय, डोटीबाट ख्जल्लाका १५ 
विद्यालयहरूमा विद्यालय ब्लक र नौचालय तनमायण गदाय कतमनन तलइय भ्रष्टाचार गरेको भने्न 
समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा एख्नयाली विकान बैंकको Secondary Education Support 

Program(SESP) अन्िगयि प्राप्त सहयोगमा डोटी ख्जल्लामा १ देख्ि ५ नम्बरका प्याकेज 
अन्िगयि वितभन्न १५ विद्यालयहरूमा ६८ िटा विद्यालय ब्लक र २६ िटा नौचालय तनमायण 
गनय अंग्रजेी दैतनक “The Rising Nepal” मा नोभेम्बर २३,२००५ मा बोलपत्र आिान भइय 
उि बोलपत्रहरू मूल्यांकन गनय गठन गररएको मूल्यांकन सतमति मार्य ि मूल्यांकन 
गरी/गराइय मात्र बोलपत्रहरू स्िीकृि गररएको र सो बमोख्जम कायायन्ियन गररएका तनमायण 
काययहरू आयोगको सदूुरपख्िमाञ्चल क्षेत्रीय कायायलयबाट स्थलगि तनरीक्षण गरी प्राप्त 
प्रतििेदन अनसुार Sampling गरी स्थलगि अिलोकन गररएका ११ प्रतितनतध विद्यालयहरूमा 
तनमायण भएका विद्यालय ब्लक र नौचालयहरू सम्बख्न्धि विद्यालयहरूले सन्िोषजनक  रूपमा 
प्रयोगमा ल्याइरहेको देख्िएको हुाँदा भ्रष्टाचार गरेको भने्न आरोप पवुष्ट हनु सक्न े नदेख्िंदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१३९) तडतभजन सडक कायायलय काठमाडौंले सडक विस्िार काययक्रम अन्िगयि विस्िार गरेका 
नक्साल– कालोपलु–तसर्ल–तमत्रपाकय , धमु्िाराही गणेनस्थान–सकेुधारा, टेकु–विष्णमुिी पलु– 

कुलेश्वर गणेनस्थान, टंकेश्वर– िाहाचल– छाउनी– स्ियम्भ,ु भगिानपाउ–िनस्थली र 
गाइबाच्छापाटी–मकाल ु पम्प सडकहरूमा राविय सिकय िा केन्रले गराएको प्रावितधक 
परीक्षणको मस्यौदा प्रतििेदनमा उल्लेख्िि विषयमा सधुार नगरी भिुानीमा अतनयतमििा 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तडतभजन सडक कायायलय काठमाडौंले सडक विस्िार 
काययक्रम अन्िगयि विस्िार गरेका मातथ उल्लेख्िि ६ िटा सडकहरूमा प्रावितधक परीक्षण 
गरी राविय सिकय िा केन्रमा २०७० र्ागनुमा पेन गरेको मस्यौदा प्रतििेदनमा उख्ल्लख्िि 
कैवर्यिहरूमा सधुार भएको देख्िएको र भएको िास्िविक काययको नापजााँच गरेर मात्र 
भिुानी गरेको देख्िएकोले उजरुी दाबी पवुष्ट हनु सक्न ेनदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१४०) नेपाल िानेपानी संस्थानका ित्कालीन िररष्ठ सहायक रातधकादेिी थापा (नाह) को नैख्क्षक 
योग्यिको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजले विहार इन्टरतमतडएट ख्नक्षा पररषद् 
पटना, भारिबाट सन ्१९८९ मा इन्टरतमतडएट पास गररएको भतनएको नैख्क्षक योग्यिाको 
प्रमाणपत्रहरू पेन गरी िररष्ठ सहायक पदमा बढुिा भएको देख्िन्छ। तनजको उि नैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लातग पठाउाँदा सो सतमतिबाट प्राप्त वििरणको तस.नं.१७ 
मा Not Verified  भनी लेख्िएको भए पतन तनज रातधकादेिी नाह (थापा) को तमति 
२०६८।२।२१ मा मतृ्य ु भइसकेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१४१) नेपाल तसिोररयो करािे डो संिका पूिय अध्यक्ष केदारबाब ु तसिाकोटी र िररष्ठ प्रख्नक्षक 
मदनकुमार उप्रिेी एिम ् सहायक प्रख्नक्षक विसन मोिेले पेश्की र्स्यौट नगरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उजरुीकिाय भतनएका साइला गमालले आरू्ले उजरुी नददएको भनी 
आयोगमा तनिेदन प्रस्ििु गरी िण्डन गरेको देख्िन आयो। नेपाल तसिोररयो करािे डो संिले 
व्ल्याकबेल्ट लगायिका बेल्ट प्रदान गदाय उठाएको नलु्क रकम दाख्िला गरेको देख्िएको र 
उि रकम वहनातमना गरेको नदेख्िएको। केदारबाब ु तसिाकोटीले व्यख्िगि रूपमा तलएको 
पेश्की र्स्यौट भैसकेको िथा नेपाल करािे महासंिको नाममा रहेको पेश्की 
रु.१४,३२,१७६।– र्स्यौटको प्रवक्रयामा रहेको भनी राविय िेलकुद पररषद्को तमति 
२०७१।७।११ को पत्रबाट िलु्न आएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१४२) श्री बाल प्रगति तन.मा.वि. मधिुन हरैया -४ बाराका प्र.अ. गजेन्रप्रसाद बरैले गा.वि.स.बाट 
प्राप्त रकम वहनातमना गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा २०५७ सालदेख्ि 
हालसम्म काययरि प्र.अ. गजेन्रप्रसाद बरैले आरू् विद्यालयमा अनपुख्स्थि अितधको २९ ददन 
तबरामी तबदा तलएको र बााँकी पटक पटक गरी अनपुख्स्थि अितध ६१ ददनको 
रु.२६,२४०।- बेरुज ु िािामा जम्मा गरेको, विद्यालय भौतिक सवुिधा विस्िार काययक्रम 
अन्िगयि आ.ि. २०६७।६८ मा ख्ज.ख्न.का.बाट प्रदान भएको रु.६,५०,०००।- को २ 
कोठे पक्की भिन तनमायण कायय सम्पन्न गरी कायय सम्पन्न गरेको, गा.वि.स. हरैयाबाट प्रदान 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

भएको रु.१,४०,०००।- मध्येबाट भिन तनमायणमा नपगु रकम रु.१५,०००।- िचय गरेको, 
रु.७५,०००।- तन.मा.वि. सञ्चालनको लातग धरौटी बापि रािेको र बााँकी रु.५०,०००।- 
बाटोको जग्गा िररद गरी ितलरामपरु-६ बस्ने रामनंकर महाथालाई भिुानी ददएको, 
रु.५०,०००।- बेरुज ु िािामा जम्मा गरेको,  ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय बाराबाट आ.ि. 
२०६८।६९ मा दतलि छात्रिृख्त्तमा तनकासा भएको रु.९८,०००।- मा प्रति दतलि 
व्यख्िलाई छात्रिृख्त्त रु.४००।- का दरले वििरण गदाय रु.४५,०००।- ले पगु्न ेभई बााँकी 
रकम पाठ्यपसु्िक िररद गने र अरू रकम विद्यालयको जनुसकैु नीषयकमा िचय गनय तमति 
२०६९।६।२८ मा व्यिस्थापन सतमतिको बैठकको तनणययबाट छात्रिृख्त्त वििरण गरी बााँकी 
रहन गएको रकम रु.५३,०००।- विद्यालयमा िचय गरेको देख्िएकोले, प्रनासतनक िचय 
बापि प्रतििषय रु.११,०००।- का दरले प्रदान गरेको रकम, मसलन्द, ख्नक्षण सामग्री, परीक्षा 
िचय र अन्य काययमा वि.व्य.स. को तनणययानसुार नै िचय गरेको, विद्यालय सहयोगी बापि प्राप्त 
भएको रकमबाट विद्यालय सहयोगी तनयखु्ि भई काययरि रहेको र Non Salary P.C.F. 

रकमबाट समेि सहायक (लेिापाल) तनयखु्ि भई तनयतमि  रूपमा काययरि रहेको देख्िएको 
हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१४३) तत्रभिुन विश्वविद्यालय परीक्षा तनयन्त्रण कायायलय बल्िलेु संचालन गरेको एल.एल.वि. प्रथम 
िषयको  परीक्षामा तत्रचन्र बहमुिुी क्याम्पसमा परीक्षा केन्र भएका परीक्षाथीको उत्तर 
पखु्स्िका हराएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तत्रभिुन विश्वविद्यालय परीक्षा तनयन्त्रण 
कायायलय बल्िकुो तमति 2071।6।27 र तमति 2071।7।24 को पत्रसाथ प्राप्त 
उल्लेख्िि तसम्बोल नं. र विषयहरूसाँग सम्बख्न्धि कागजािहरू अध्ययन गरी हेदाय 
परीक्षाथीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्ककै आधारमा परीक्षार्ल प्रकाख्नि भएको पाइएकोले प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१४४) पोिरा उप-महानगरपातलका-१० रामबजारख्स्थि कातलका उच्च मा.वि. भिन तनमायण गनय 
२०६५ साल मंतसरमा महायज्ञ गरी संकलन भएको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा विद्यालय भिन तनमायणका लातग महायज्ञबाट संकतलि रकम कररब 
रु.५४,००,०००।- ख्नक्षक अतभभािक संिका अध्यक्ष सूययप्रकान तििारीलाई विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष िेजप्रसाद दहालले रु.१२,००,०००।- अनतधकृि  रूपमा 
सापटी ददई रकम वहनातमना गरेको भने्न मतुय उजरुी मागदाबी रहेकोमा बयानमा उपख्स्थि 
भएका अतधकांनले आफ्नो बयानमा तनज तििारीले विद्यालय भिन तनमायणका लातग 
महायज्ञबाट संकतलि रकम मध्ये रु.१२,००,०००।- तलएको र उि रकमबाट तनजले 
तनमायण सामग्री िररद गरेको तबल पेन गरी पेश्की र्र्छ्यौट गरेको भनी उल्लेि गरेको 
देख्ियो। उि भिन तनमायण गनय महायज्ञबाट कररब रु.५४,००,०००।- र ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय कास्कीबाट प्राप्त रु.८,२५,०००।- गरी रु.६२,२५,०००।- प्राप्त भएकोमा सहरी 
विकास िथा भिन तनमायण विभाग¸  तडतभजन कायायलय कास्कीको मूल्यांकन प्रतििेदनबाट 
Load Bear गनय सक्ने Beam र Pillar बनाउन Iron Rod को प्रयोग गरी रु.९४,२८,७००।- 
को लागिमा तनमायण भै सकेको देख्िन आएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१४५) तसंचाइ विभागबाट परामनय सेिा िररद गने क्रममा प्राप्त प्रस्िािहरूको प्रावितधक प्रस्िािको 
मूल्यांकन गदाय Evaluation Criteria बमोख्जम ददनपुने अंक नददएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा BDA/GOEC/CEMECA/GIDA/RADEC JV लाई Sikta Irrigation Project मा Construction 

Supervision गरे बापि १.७५, नैख्क्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रको आधारमा Irrigation Engineer 

रामनाथ कायस्थलाई B.E. (Civil) गरे बापि ०.५०, Team Leader चन्दनमल िािेडले Team 

Leader कै  रूपमा ११.८२ िषय DPR गरे बापि अनभुिको अंक ददंदा ४.६०,  तनज िािेडले 
Team Leader कै  रूपमा १२.३२ िषय Construction Supervision गरे बापि अनभुिको अंक 
३.३३ ददएको देख्िएको, Experience in technical support/construction supervision of 

irrigation projects अन्िगयि Agronomist कृष्णप्रसाद नमायको अनभुि ५ िषयभन्दा कम 
(३.३२ िषय) भएकोले कुनै अंक नददएको र Suitability of the Transfer of Knowledge 

बापिको अंक ३.५ ददई अंक जोड जम्मा गरेको मूल्यांकन सतमतिको कायय तमलेकै देख्िएको 
साथै प्रावितधक प्रस्िाि र आतथयक प्रस्िािमा तनज JV ले प्राप्त गरेको कुल जम्मा अंक 
८२.९५ भन्दा स्िीकृि प्रस्िािको प्रस्िािदािा CMS-DK JV को प्राप्त कुल अंक ८५.०५ बढी 
देख्िएको अिस्थामा CMS-DK JV को आतथयक प्रस्िाि छनौट गरेको कायय समेि तमलेकै देख्िंदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१४६) औद्योतगक क्षते्र व्यिस्थापन तलतमटेडमा काययरि हाल तनतमत्त महाप्रबन्धक राजेन्र थापाले 
प्रवक्रया नपरु् याई सम्झौिा गरी आतथयक लेनदेन गरेको एिं सोही क्षेत्रका महाप्रबन्धक 
गौिममान शे्रष्ठले आरू् महाप्रबन्धक हुाँदा वर्िाय ददन नहनुे रकम वर्िाय ददएको र आतथयक 
चलिेल गरेको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा तनतमत्त महाप्रबन्धक राजेन्र थापा उपर उजरुीमा 
उल्लेख्िि आरोपहरूका सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट गदठि छानतबन सतमतिले ददएको 
प्रतििेदन समेिको आधारमा   तनजले आतथयक चलिेल गने गरेको भने्न उजरुी उपर सत्य र 
िथ्यमा रहेर प्रमाण प्राप्त गनय सवकएको अिस्था देख्िएन।  

 पूिय महाप्रबन्धक गौिममान शे्रष्ठका सम्बन्धमा गररएको अनसुन्धानबाट आरू्ले संचालन 
गरेको  बालाज ु यन्त्रनालाका बनेको सोलार, मेतसनरी औजार िथा कच्चा पद्धाथय समेिको 
मूल्याङ्कन गरी बयालीस लाि रुपैयााँमा िररद/तबक्री गरेको देख्िएको, त्यस्िै औद्योतगक क्षते्र 
व्यिस्थापन तलतमटेड सञ्चालक सतमतिको तमति २०६९।२।१ तनणययद्वारा मख्ल्टरु्ड 
ई.प्रा.तल. लाई वर्िाय भएको रकम रु.७,४८,६२६।७५ अनसुन्धानकै क्रममा सम्बख्न्धि 
पक्षबाट तमति २०७१।१०।२ मा औद्योतगक क्षेत्र व्यिस्थापन तलतमटेडमा वर्िाय जम्मा 
गरेको भौचर प्राप्त भएको देख्िंदा सो सम्बन्धमा केही गरररहन परेन। प्रचतलि भाडादर न्यून 
भएको भने्न सम्बन्धमा औद्योतगक क्षेत्र व्यिस्थापन अन्िगयिको जग्गा िथा भिन भाडा दर 
अत्यन्ि न्यून भएको भने्न सम्बन्धमा यस आयोगबाट तमति २०७१।७।२७ मा औद्योतगक 
क्षेत्र संचालन िथा व्यिस्थापन तनयमािली, २०७१ सञ्चालक सतमतिको तमति 
२०७१।१।१७  को बैठकबाट लागू भएको देख्िएको र त्यसले तनख्िि आधारहरू िय 
गरेको देख्िंदा सोही बमोख्जम गनय औद्योतगक क्षेत्र व्यिस्थापन तल.को सञ्चालक सतमतिलाई 
लेिी पठाई सवकएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१४७) का.म.न.पा. १० तसट नं. ११४७-१८ वक.नं. ५३५ को सरकारी जग्गा तमसाई बढ कायम 
गरी जग्गाधनी गोमा सापकोटाले बेच तबिन गरेको भने्न सम्बन्धमा नगर १० तसट नं. 
102-1147-18 वक.नं. 535 एकीकरण गदाय नक्सामा कायम भएभन्दा वर्ल्डमा बढी 
जग्गा भएबाट र्ायल नक्सा ियार गरी कायम गरेको देख्िएको। सो पिाि वक.नं. 535 
बदर भई 536 क्षेत्रर्ल 0-2-2-0 श्याम गोपाल गौिम र वक.नं. 537 क्षेत्रर्ल 0-2-
2-3 बााँकीमा जग्गाधनी गोमा सापकोटा उल्लेि भएको प्लट रख्जष्टरबाट देख्िएको। सातबक 
नक्सा अनसुार ओभर ल्याप नक्साबाट सातबक भीमसेनगोला २(क) वक.नं. ८८ मध्ये तभड्न े
सो वक.नं. 536 र 537 मा सरकारी साियजतनक जग्गा नभएको िथा निसेुकोले सरकारी 
जग्गा तमसाई बढ कायम गरी बेच तबिन गरेको भन्न सवकने अिस्था नदेख्िएकोले प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१४८) जनकपरु दगु्ध वििरण आयोजनाले ७२,००० तलटर तडजेल वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा आयोजनाको जेनेरेटर िथा व्िाइलरको नम्सय स्ियं तनमायिा कम्पनीले 
म्यानअुल बकु (क्याटालग) मा जेनेरेटर पूरा लोडमा चलाउाँदा १६ तल./िण्टादेख्ि २२ 
तल.िण्टासम्म इन्धन िपि हनुे भनी उल्लेि गरेको देख्िन आयो। जनकपरु दगु्ध वििरण 
आयोजना स्थापना भए पिाि  आयोजना प्रमिुको निेतृ्िमा प्रावितधक टोली गठन गरी 
जेनेरेटरको १५ तल./िण्टा र व्िाइलरको २२ तल/िण्टा नम्सय तनधायरण गरी तमति 
२०६५।१०।२८ देख्ि संचालन गरी आएको देख्िन्छ। यसरी जेनेरेटर र व्िाइलर संचालन 
गदाय नम्सतभत्र रही संचालन गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१४९) िेह्रथमु ख्जल्ला वपप्ले गाउाँ विकास सतमतिको कायायलयका ित्कालीन सख्चि िेजनारायण 
साहले आतथयक िषय २०६९।७० मा गा.वि.स.लाई प्राप्त विकास बजेट रकम समेि भ्रष्टाचार 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला विकास सतमति िेह्रथमुको प्रावितधक टोलीबाट 
विकास तनमायणसम्बन्धी काययको स्थलगि अध्ययन गरी प्रावितधक िथा प्रनासतनक पक्षमा कुनै 
अतनयतमििा नभएको भने्न प्रतििेदनबाट देख्िएको। वितनयोख्जि रकम गाउाँ पररषदबाट 
स्िीकृि योजना बमोख्जमका काययहरूमा िचय गरेको पाइयो। आयोगको पूिायञ्चल क्षेत्रीय 
कायायलयबाट स्थलगि तनरीक्षण हुाँदा आ.ि.२०६९।७० मा वपप्ले गा.वि.स.मा भएका 
विकास तनमायणका काययहरू सन्िोषजनक रूपमा भएको भने्न िलुाएको पाइयो। स्िीकृि 
योजना बमोख्जमका काययहरू सम्पन्न भई भिुानी भएका तबल भरपाईहरू र्रर्ारक समेि 
भएको पाइएको हुाँदा ित्कालीन गा.वि.स. सख्चि िेजनारायण साहले वहनातमना गरेको उजरुी 
पवुष्ट हनु नआएकाले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१५०) हेटौंडा नगरपातलका 2 वक.नं.316 क्षेत्रर्ल 0-3-0 को जग्गा तत्रपरुादेिी पराजलुीको 
नाममा राजीनामा पाररि गरी हालसम्म भोग गदै आएकोमा उि जग्गा कृवष विकास बैंकमा 
तधिो रािी अनतधकृि व्यख्िले तललाम सकार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि 
जग्गा तमति 2036।1।7 मा जग्गाधनी मोहन राईले कृवष विकास बैंकमा तधिो रािी 
ऋण तलई रोक्का रहेको र तनजले ऋण चिुा नगरेको हनुाले तमति 2045।2।18 मा 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

बैंकले तललाम तबक्री गदाय ज्योिी लातमछानलेे तललाम सकार गरी तलएको देख्ियो। सोही 
जग्गा मालपोि कायायलय मकिानपरुबाट तमति 2040।1।9 मा रोक्का रहेकै अिस्थामा 
तत्रपरुादेिी पराजलुीका नाममा तलिि पाररि गरी हक हस्िान्िरण गरेको देख्िन्छ। उि 
जग्गामा र्रक-र्रक दईु जना जग्गाधनीले दाख्िल िारेजको लातग तनिेदन गदाय मालपोि 
कायायलय मकिानपरुबाट कुनै एक व्यख्िको नाममा दाख्िल िारेज गनय नतमल्ने हुाँदा दिैु 
पक्षलाई हक कायम गराई ल्याउन भनी तमति 2045।8।17 मा आदेन पचाय भएको 
देख्िन्छ।वििाददि जग्गाका सम्बन्धमा मकिानपरु ख्जल्ला अदालिमा मदु्दा परी तमति 
2067।11।17 मा ज्योिी लातमछानेको पक्षमा रै्सला भएकोमा सोही रै्सलालाई 
पनुरािेदन अदालि, हेटौंडाले तमति 2068।10।23 मा सदर गरेकोमा मदु्दा दोहोर् याई पाउाँ 
भनी िादी प्रकान पराजलुी समेि सिोच्च अदालि गएकोमा हाल सो मदु्दा विचारातधन 
अिस्थामा रहेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१५१) सप्तरी ख्जल्लाको पकरी गा.वि.स. ८ मा २०६७ सालमा स्थापना भएको जनिा राविय 
प्रा.वि.ले रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा २०६७ सालमा संचालन 
अनमुति प्राप्त गरेको जनिा रा.प्रा.वि.ले नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुान 
रु.६,१४,३३२।२० मध्ये बावहरी िािािरणको लातग तनकासा भएको रु.२,००,०००।- 
बाट २ कोठे नौचालय भिन तनमायण गदाय रु.१,२८,२७६।२० िचय गरी बााँकी 
रु.७१,०००।- बैंक दाख्िला गरेको र अन्य नीषयकमा प्राप्त रु.४,०६,२१२।- िचय भएको 
तबल भरपाई प्राप्त भएको िथा विद्यालयका नाममा जतमन पतन प्राप्त भएको एिं विद्यालय 
वितधिि  रूपमा संचालनमा रहेको व्यहोरा ख्जल्ला प्रहरी कायायलय सप्तरीको प्रतििेदन िथा 
ख्नक्षा मन्त्रालयको तमति २०७१।५।९ को तनणययबाट देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१५२) मान तसंह धमय उच्च माध्यतमक विद्यालय मनमैज ुबालाजमुा गैरकाननुी  रूपमा अध्यापनरि 
अस्थायी ख्नक्षक गीिा शे्रष्ठले अध्यापन अनमुतिपत्र नहुाँदा नहुाँदै पतन कायय गदै आएको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्नक्षक गीिा शे्रष् ठको SLC, B.Ed., िथा अध्यापन अनमुतिपत्र 
लगायिका प्रमाणपत्रहरू सम्बख्न्धि तनयकायमा प्रमाणीकरणको लातग पठाउाँदा तनजले २०३१ 
सालमा तस.नं. 25751'K' बाट SLC उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र सही भएको, सन ्2005 मा B.Ed. 

उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र सही भएको र तनम्न माध्यतमक िहको प्रमाणपत्र नं. C-292 

2861/226869 को अध्यापन अनमुतिपत्र अतभलेिमा तभडेको जानकारी प्राप्त भएकोले प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।१९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१५३) ख्जल्ला विकास सतमति बााँकेको तड.ई.सानोकाजी काकी समेिको तमलेमिोमा वर्ल्डमा कामै 
नगरी आतथयक वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आइटम नं १ मा M.B  मा 
उल्लेि भएभन्दा ८ तमटर, आइटम नं २ मा M.B.  मा उल्लेि भए भन्दा ३८ तम., आइटम 
नं ३ मा M.B.  मा उल्लेि भए भन्दा ३२ तम, र आइटम नं ४ को काम नै नभएको देख्िंदा 
आइटमको पूरै रकम रु.१६,२००।- गरी जम्मा रु.३०,०२२।४० बढी भिुानी 
गररएकोमा आइटम नं. १,२,३ का काययहरू पनुः ख्ज.वि.स.बााँकेले ठेकेदारको धरौटी 
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रकमबाट कट्टा हनु े गरी गराएको कागजािहरूबाट देख्िन आएको िथा आइटम नं. ४ 
सम्बन्धमा रु.१६,२००।- सिय संख्चि िािामा जम्मा गरेको िथा आ.ि. २०६८।६९ मा 
िररद गररएका ९६ थान ह्यमु पाइपमध्ये वितभन्न साइजका ५७ थान ह्यमु पाइप गा.वि.स. र 
उपभोिा सतमतिलाई हस्िान्िरण गररसकेको  र ख्ज.वि.स. बााँकेले िररद गररएका उि बााँकी 
ह्यमु पाइप समेि वितभन्न योजनाहरूका लातग गा.वि.स. र उपभोिा सतमतिलाई हस्िान्िरण 
गरी बााँकी रहन गएको ६ थान ह्यमु पाइप कम्पनीको पररसरबाट आफ्नै कायायलय पररसरमा 
स्टोर गरी रािेको भनी ह्यमु पाइप हस्िान्िरण वििरण साथ पत्र समेि प्राप्त हनु आएकोले 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१०।२२ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१५४) गंगामाला सामदुावयक िन उपभोिा सतमति दनरथपरु सिेुिको कायय सतमतिका 
पदातधकारीहरूले ठेकेदारसाँगको गोप्य तमलेमिोमा काठ दाउरा िेच वििन गरेको भने्न 
सम्बन्धमा आतथयक िषय २०६९।७० मा टेण्डर प्रवक्रयाबाट रु.१६,७९,३०९।- र 
२०६९।७० मा रु.३,७९,३४२।- मा काठ दाउरा तबक्री गरी समूहको बैंक िािामा जम्मा 
भएको देख्िनकुा साथै िन उपभोिा सतमतिका पूिय सख्चि हस्िबहादरु सनुारबाट असलु 
हनुपुने रकम रु.२,५४,५५५।- समेि उि समूहकै बैंक िािामा दाख्िला भइसकेको 
देख्िएकाले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।१ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१५५) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, जाजरकोटबाट आ.ि. २०६७।६८ मा ठूलो एस्काभेटर 
िररद गनुयपनेमा सानो मेख्नन िररद गरेको, तडतभजन सडक कायायलय सिेुि अन्िगयि 
सिुानाउली-मजकोट-चााँदे-जमु्ला लगायिका सडक तनमायण गदाय अतनयतमििा गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला विकास सतमति, जाजरकोटको सियदलीय संयन्त्र बोडयको 
तमति २०६७।१।१३ को तनणययानसुार PC120 को एस्काभेटर र वे्रकर िररद गनय तमति 
२०६७।१।१५ मा बोलपत्र आिान गरेकोमा कख्न्टनेन्टल टे्रतडङ इन्टरप्राइजेज प्रा.तल., 
काठमाडौँको एक मात्र बोलपत्र दाख्िला भएको र (PC120-6) एक्स्काभेटरका लातग जापानी 
ऐन ९६,५०,०००।-, ढुिानी भाडा (कलकत्ता देख्ि नेपालगञ्जसम्म) रु.३,००,०००।-, रक 
बे्रकरको लातग जापानी ऐन २४,५०,०००।- ढुिानी भाडा (कलकत्ता देख्ि नेपालगञ्जसम्म) 
रु.८५,०००।- र भन्सार महसलु तनयमानसुार उल्लेि गरी बोलपत्र पेन गरी तमति 
२०६७।३।१३ मा ठेकेदार र ख्जल्ला विकास सतमतिबीच िररद सम्झौिा भएको 
देख्िन्छ।बोलपत्र दाख्िला गने अख्न्िम ददनको वितनमय दर बमोख्जम एस्काभेटर र रक 
वे्रकरको कुल रु.१,११,८१,३३४।- भिुानी ददनपुनेमा जम्मा रु.१,१६,३९,५९३।- 
भिुानी ददई रु.४,५८,२५९।- बढी भिुानी ददएकोमा उि रकम ठेकेदारले राजस्ि 
िािामा जम्मा गरेको भौचर पेन गरेको र उि एक्स्काभेटर हालसम्म चाल ुअिस्थामा नै 
रहेको देख्िाँदा त्यसिर्य  केही गरररहन ुपरेन। 

 सिुानाउली - मजकोट - जमु्ला सडकमा आ.ि. 2०६७।६८ मा वितनयोजन भएको रकम 
रु.१३ लािमध्ये रु.६,६६,२७२।- विज भएको, छेडा-थला-साझ सडकमा रु.१३ लाि 
वितनयोजन भएकोमा रु.१,३८,८९२।- विज भएको र छेडा -थल –िडािन –दह –चााँदे -
जमु्ला सडकमा रु.१३ लाि वितनयोजन भएकोमा रु.६,७९,८३७।- समेि गरी जम्मा 
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रु.१४,८५,००७।- विज भई रु.२४,१४,९९३।- बराबरको सडक तनमायण कायय सम्पन्न 
भएको र कुनै वकतसमको वहनातमना नभएको भने्न व्यहोराको छानतबन प्रतििेदन सडक 
विभागको पत्रसाथ प्राप्त भएको देख्िाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२७ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१५६) नेपाल नागररक उड् डयन प्रातधकरण फ्लाइट सेफ्टी स्ट् याण्डडयस विभागले व्यख्िगि 
इजाजिपत्रको लातग आिश्यक स्िास्थ्यसम्बन्धी योग्यिा प्रमाख्णि गनयको लातग Medical 

Examiner िथा Civil Aviation Medical Assessor राख्न ेप्रािधान अनसुार डा. रख्न्जितसंह बराल 
िथा डा. मननेप्रसाद गोिायलीलाई पटक पटक Medical Examiner िथा Medical Assessor 

िोकी काम काज गराउाँदै आएकोमा हाल आएर तनयमािलीमा संनोधन गरी पदबाट हटाएको 
भने्न सम्बन्धमा उजरुीकिायले उि पदमा आर्ैं  बहाल रहन पाउनपुने भनी गरेको तनिेदन 
उपर नेपाल नागररक उड् डयन प्रातधकरण तनयमािली (दोश्रो संनोधन) २०७० नेपाल 
सरकारबाट तमति २०७०।९।१४ मा स्िीकृि भएको र सो बमोख्जम उजरुीकिायको 
आिश्यक योग्यिा पगु्न े नठहररंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१५७) प्यठुान ख्जल्ला ख्स्थि ख्झमरुक िोलाको मोटरेिल आर.तस.तस.पलु तनमायण काययको बोलपत्रमा 
िटी दररेट उल्लेि गरेको बोलपत्रदािालाई हटाइ बोलपत्र स्िीकृि गरेको भने्न उपर 
अनसुन्धान हुाँदा ख्झमरुक िोला मोटरेिल पलु तनमायण काययको ल.ई. रकम 
रु.२,८०,४२,१७२।- रहेकोमा E-Bidding मार्य ि प्राप्त डकुमेन्टमा Joshi-Dilmaya and 

Chaturbhuj Nirmansewa को भ्याट बाहेकको किोल अंक रु.२,२८,१६,८४२।- रहेको, 
Golden Good Sherpa Construction ले तनयमानसुार वर्िाय तलई प्रतिस्पधायमा भाग नतलएको, 
Hard Copy मार्य ि प्राप्त Bid डकुमेन्टमा Jagat Dharmendra JV प्यूठानको 
रु.२,७६,१२,९९३।-, Kanaki International झापाको रु.२,७९,७८,८८८।- र Mahadev 

Khimti Jv प्यूठानको रु.२,७७,२९,३१६।- रहेको देख्िन्छ। Joshi-Dilmaya and Chaturbhuj 

Nirmansewa ले बोलपत्र वर्िाय Power of Attorney पाएको व्यख्िले वर्िाय तलएको नपाइएको 
िर मूल्याङ्कन सतमतिले ७ ददनको समय ददई Hard Copy माग गने तनणयय गरेको भए िापतन 
आफ्नो र्मयको िर्य बाट सो टेण्डर प्रवक्रयामा भाग नतलने भनी सहभागी नभएकोले Hard 

Copy पेन गनय नपने/नगररन े भनी पत्राचार गरेको िथा मूल्याङ्कन सतमतिले तमति 
२०६९।४।७ को बैठकबाट साियजतनक िररद ऐन, २०६३ को दर्ा २५(७) अनसुार 
मूल्याङ्कनबाट हटाउने तनणयय गरेको देख्िन्छ। साियजतनक िररद ऐन, २०६३ को दर्ा 
२१(२) अनसुार छनौटमा पने बोलपत्रदािाले बोलपत्रसम्बन्धी कागजािमा उल्लेख्िि निय 
बमोख्जम िररद सम्झौिा नगरेमा बोलपत्र जमानि जर्ि हनुे अिस्था रहेको हुाँदा जमानि 
बापिको रकम रु.६,४४,५७५।७७ नेपाल सरकारको िािामा आम्दानी बााँधी सो को 
जानकारी प्राप्त हनु आएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१५८) लतलिपरु ख्जल्ला, इमाडोल गा.वि.स. ७ ख्स्थि महेन्र आदनय उच्च मा.वि.का प्रधानाध्यापक 
एकबहादरु भण्डारीले विद्यालयको भिन तनमायण लगायिको काययमा आतथयक वहनातमना समेि 
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गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा महेन्र आदनय मा.वि.लाई उच्च माध्यतमक विद्यालयको  
रूपमा विस्िार गने क्रममा स्थानीय विद्यालय व्यिस्थापन सतमति समेिको पहलमा NSET को 
प्रावितधक परामनयमा सोही विद्यालय हािातभत्र िीनिले भिन बनाउन detailed design and 

estimate ियार गररएकोमा उि भिन तनमायण गने क्रममा आतथयक स्रोि जटुाउन ेप्रयोजनाथय 
श्रीमदभागिि परुाणबाट िदु िचय कटाइ रु.४२,६८,०९१।- जम्मा गरी सोही रकमबाट 
उि भिनको तनमायण कायय सरुु गररएकोमा पतछ वितभन्न तमतिमा स्थानीय इमाडोल 
गा.वि.स.बाट रु.२६,५१,५६९।- ख्जल्ला विकास सतमति लतलिपरुबाट रु.६,७९,५१२।-, 

ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट रु.१३,२५,०००।- र आन्िररक स्रोिबाट रु.१,८०,७९५।- 
गरी कुल रु.९१०४९६७।- आम्दानी भएको भने्न िथ्य विद्यालयबाट प्राप्त लेिा परीक्षण 
प्रतििेदन िथा प्राप्त भौचर सवहिको लेिा वििरणबाट देख्िन्छ। अनसुन्धानको क्रममा ख्जल्ला 
प्रावितधक कायायलय लतलिपरु र ख्नक्षा कायायलय लतलिपरुबाट प्राप्त ररपोटय अनसुार विद्यालय 
भनििर्य  रु.८५,९६,७७२।- को कायय भएको भने्न देख्िन्छ भने नौचालय तनमायणिर्य  
रु.५,२८,२१७।- को कायय भएको भने्न देख्िन्छ। त्यस्िै यस आयोगबाट स्थलगि छानतबन 
िथा नापजााँच गदाय detailed design and estimate अनसुारकै कायय भई दईु िला पूणय  रूपमा 
कायय सम्पन्न भइसकेको र िेस्रो िलाको ढलानको अतिररि उत्तरिर्य को भाग समेि पूणय भई 
कुल ७३०१.८४ िगय तम. को कायय भएको भने्न देख्िन्छ।  

 त्यस्िै परुानो भिनको retrofitting िर्य  ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय लतलिपरुबाट विद्यालयको 
परुानो भिनलाई भकूम्पीय जोख्िम न्यूनीकरण प्रवितधबाट रेट्रोवर्वटङ गने प्रयोजनाथय 
आ.ि.२०६८।६९ मा रु.१३,४०,०००।- तनकासा भएकोमा आ.ि. 2०६९।७० मा सो 
कायय सम्पन्न भई लेिापरीक्षण समेि भएको देख्िन्छ भने्न स्थलगि तनरीक्षणबाट समेि सो 
कायय भएको देख्ियो। साथै सो कायय तनज प्र.अ. एकबहादरु भण्डारीको एक्लो संलग्निामा 
मात्र भएको नभई ख्नक्षा कायायलयको प्रावितधकको रेिदेिमा समग्र विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमति समेि संलग्न भई कायय सम्पन्न गरेको देख्िन्छ। त्यस्िै छात्रिृख्त्तको रकम सम्बन्धमा 
ख्नक्षा कायायलयबाट भएको प्रारख्म्भक छानतबन प्रतििेदन एिं प्राप्त कागजािहरू समेिको 
अध्ययन गदाय तनज एक बहादरु भण्डारी तमति २०६७।११।२३ देख्ि प्र.अ. भए पिाि 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट छात्रिृख्त्त अनदुानिर्य  प्राप्त रकममध्ये रु.३३,०००।- वििरण 
गरेको रेकडयबाट देख्िएको र वििरण गनय बााँकी रहेको रु.६,२४०।- विद्यालयको िािामा नै 
जम्मा गरेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको। 

 (१५९) तसरहा ख्जल्ला अन्िगयि रहेको जनिादेि जनमिुी प्रा.वि.रु्ल्काहाकट्टी-८ को लातग उपलब्ध 
अनदुान रकम अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालय अख्स्ित्िमा 
रही पठन पाठन भएको देख्िन नआएको र विद्यालयको आफ्नो नाममा जग्गा नहुाँदा नहुाँदै 
पतन सियदलीय तनणययलाई आधार बनाई रु्लकाहाकट्टी गा.वि.स.का सख्चि चन्रनारायण 
चौधरीले रु.२८०००।- तनकासा गरेको देख्िएकोमा तनकासा गरेको उि रकम चन्रनारायण 
चौधरीले तमति २०७१।९।२१ मा राजस्िमा दाख्िला गरेको भौचर पेन भएको र उि 
प्राथतमक विद्यालयलाई प्रदान गररएको अनमुति सम्बन्धमा ख्नक्षा मन्त्रालयको तमति 
२०७१।५।९ को माननीय मन्त्रीस्िरीय तनणययानसुार विद्यालय बन्द गनय लेिी पठाएको 
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देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१६०) सलायही ख्जल्ला ििरगंज गा.वि.स.का सख्चि ध्रिुनारायण झाले सामाख्जक सरुक्षा भत्ता एिं 
गा.वि.स.को रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सामाख्जक सरुक्षा भत्ता 
वििरण सम्बन्धमा स्थलगि  रूपमा बझु्दा समेि सम्बख्न्धि व्यख्िहरूले भत्ता बझेुको भने्न 
देख्ियो। तनज ध्रिुनारायण झा काययरि रहाँदा तमति २०६७।५।२९ मा अपाङ्ग स्याहार 
ससुार काययक्रम अन्िगयि ररनाकुमारी समेिका २९ जना अपाङ्ग व्यख्िहरूले ४ तमटर का 
दरले रु.३६,०००।-को र्लावटन कपडा बझेुको भरपाई पेन भएकोमा भरपाईमा लगाइएका 
औठाछापहरू एकै व्यख्िको औलाको औठाछाप हो भने्न वितधविज्ञान प्रयोगनालाको परीक्षण 
प्रतििेदनबाट देख्िन आएको र तनजले र्लावटन कपडा वििरण नै नगरी रु.३६,०००।- को 
भरपाइय आर्ैं ले बनाई अतनयतमििा गरेकोमा तमति २०६७।५।२९ देख्ि २०७१ मंतसर 
मसान्िसम्मको १० प्रतिनि ब्याज समेि गरी रु.५१,३००।- राजश्व नीषयकमा दाख्िला 
गरेको भौचर पेन गरेको देख्िई अतनयतमििा भएको रकम असलु उपर भैसकेको देख्िंदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१६१) रूपन्देही ख्जल्ला बेिकुइया गा.वि.स.मा अिख्स्थि पनपुति तनम्न माध्यतमक विद्यालयको भिन 
तनमायणमा अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा पनपुति तन.मा.वि. मा २ कोठे 
ट्रस भिन तनमायण गनयका लातग ख्नक्षा कायायलय रूपन्देहीबाट आ.ि.२०६८।६९ मा 
रु.६,५०,०००।- तनकासा भएको पाइयो।उि भिन तनमायणका लातग सरुुमा विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका सदस्य लालबहादरु गपु्ताको अध्यक्षिामा तनमायण सतमति गठन भएको 
िर लालबहादरु गपु्ताले आफ्नो िरायसी कारण देिाई भिन बनाउन नसक्ने भनी व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष िीरेन्र लोधलाई भिन बनाउन मन्जरुीनामा ददएका कारण सो भिन तनमायण 
गनयको लातग िीरेन्र लोधले ख्जम्मेिारी तलएको पाइयो। उि भिन तनमायणको लातग ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलयबाट प्राप्त अनदुानको सबै रकम विरेन्र लोधले भिुानी तलएको िर काम 
सम्पन्न नगरी विदेन गएको कारण तनमायण कायय अधरुो रहेको ख्स्थतिमा तनजका बाब ु
रामप्रसाद लोधले बााँकी काम सम्पन्न गनय सहमि भई भिन तनमायणको कायय सम्पन्न भएको 
२०७१।६।२५ मा अनसुन्धान अतधकृि सवहिको टोलीले गरेको स्थलगि अध्ययनबाट 
पवुष्ट भएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१६२) भोजपरु ख्जल्ला, चौकी डााँडा गा.वि.स.को भाङसरा िानेपानी आयोजनामा रकम वहनातमना 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा चौकी डााँडा गा.वि.स. ४ र ६ ख्स्थि भाङसरा 
िानेपानी आयोजनाको कुल लागि इख्स्टमेट रु.३५,२७,६७५।८८ रहेको र स्िीकृि लागि 
इख्स्टमेट अनसुार ररजभयट्याकंीबाट २ वक.तम. टाढा भाङसरा िोलामा इन्टेक तनमायण गने, 

Branch line pipe मार्य ि ५५ िरलाई हनुे गरी १८ िटा धारा तनमायण गने, २ िटा भल्ब 
च्याम्बर तनमायण गने िथा ररजभयट्यांकीलाई िार िेराबारा गने गरी लागि इख्स्टमेट स्िीकृि 
भएको देख्ियो। िानेपानी िथा सरसर्ाइ सि तडतभजन कायायलय भोजपरुबाट प्राप्त नापी 
वकिाब, कायय सम्पन्न प्रतििेदन िथा तमति २०७१।८।२४ मा अनसुन्धान अतधकृि सवहिको 
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प्रावितधक टोलीले गरेको स्थलगि अध्ययन समेिबाट पाइप िने्न र पनेु कायय जनश्रमबाट 
भएको, पाइप र वर्वटङ्सहरू िानेपानी िथा सरसर्ाइ सि-तडतभजन कायायलय भोजपरुबाट 
आपूतिय भई ढुिानी भएको र तनमायणस्थलको तनमायण कायय उपभोिा सतमति मार्य ि भएको 
पाइयो।उपभोिा सतमतिले सो कायय बापि रु.८,७०,१२४।८० भिुानी पाएको, सो को ५% 
धरौटी कट्टा गरी राख्िएको र इन्टेक, ररजभयट्यांकी, पाइप िने्न र पनेु लगायिको कायय 
स्िीकृि नक्सा,  तडजाइन र लागि इख्स्टमेट बमोख्जम नै सम्पन्न भई उपभोिाले पानी उपभोग 
गरररहेको पाइएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१६३) भीमदत्त नगरपातलका र ऐ. िडा नं ४ का सख्चिले गैरनागररकलाई नागररकिा ददलाउन े
उद्देश्यले गलि तसर्ाररस गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उजरुकिाय अन्नपूणय राणा र 
तनजकी सास ु जानकीदेिी िडाकी बीच तमति २०७०।४।२२ मा कन्चनपरु ख्जल्ला 
अदालिमा अंन मदु्दा चली तमति २०७०।९।११ मा अन्नपूणय राणा तनजकी पति मकुुलतसहं 
िडाकी र सास ुजानकीदेिी िडाकीबीच तमलापत्र समेि भएको देख्िएको हुाँदा अन्नपूणय राणा र 
जानकीदेिी िडाकी िथा मकुुलतसहं िडाकीका बीचमा पाररिाररक सम्बन्ध भएको देख्ियो। 
तमति २०७०।४।२३ मा जानकीदेिी िडाकीले बसोबास तसर्ाररस गरी पाउाँ भनी भीमदत्त 
नगरपातलकामा ददएको तनिेदनमा नगरपातलकाले िडा सरजतमन बझुी तमति २०७०।४।२३ 
मा बसोबासको तसर्ाररस गरेको देख्ियो। उि तसर्ाररस गदाय तनिेदकको माग बमोख्जम 
मकुुल िडाकीलाई तनिेदकको छोरा िथा अन्नपूणय राणालाई तनिेदकको बहुारी भनी तसर्ाररस 
गरेको देख्ियो। नगरपातलकाले गरेको तसर्ाररस अस्थायी बसोबासको तसर्ाररसमात्र भएको र 
उि तसर्ाररस विदेनीलाई नागररकिा ददलाउनको लातग गररएको नपाइएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१६४) भौनेली िानेपानी िथा सरसर्ाइ उप आयोजना भौनलेी १, २ र ८ बैिडीको आ.ि. 
२०६८।६९ मा तनमायण कायय संचालनका लातग ए.तड.वि.बाट प्राप्त सहयोग रकम वहसाब 
तमलाई िाएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा भौनलेी गा.वि.स.को िडा नं. १,२ र ८ मा 
संचातलि िानेपानी आयोजनाको कुल अनमुातनि लागि रु.४९,९५,८००।- रहेको जसमध्ये 
ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय बैिडीले उपलब्ध गराउने तनमायण सामग्रीको मूल्य 
रु.२२४०२४२।४८ र ढुिानी िथा उपभोिा सतमतिसाँग भएको सम्झौिाको रकम 
रु.२५९९८१७।२६ रहेको पाइयो। आयोजनाले इन्टेक ३ गोटा, िास आउट भल्ि बक्स 
३ गोटा, एयर भल्ि बक्स २ गोटा, पानी बााँड्ने टंकी १ गोटा, ररजभ्िायर ४ गोटा, धारा २६ 
गोटा लगायि तनमायण गनुयपने गरी लागि इख्स्टमेट ियार भएको पाइयो। सतमतिसाँग भएको 
सम्झौिाको रकम मध्येबाट रु.७,२८,०२१।३० बराबरको जन श्रमदान भएको हुाँदा 
उपभोिा सतमतिलाई काम सम्पन्न गरेको प्रावितधकको प्रतििेदन िथा गा.वि.स.को तसर्ाररस 
समेिको आधारमा ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय बैिडीले रु.१८,७१,७९५।९६ भिुानी 
ददएको देख्ियो। अनसुन्धानको क्रममा अनसुन्धान अतधकृि सवहिको प्रावितधक टोली 
स्थलगि तनरीक्षणमा जााँदा Air valve chamber २ थान, valve chamber २ थान र steam 

crossing ४ थान इख्स्टमेट अनसुार तनमायण भएको नपाइएको र उि काययको लागि मूल्य 
रु.८८,००४।८० लाग्ने देख्िएको र उि रकम उपभोिा सतमतिले रा.िा.बैंक बैिडी 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

मार्य ि राजश्व िािामा जम्मा गरेको देख्िएको साथै हाल आयोजना सम्पन्न भई चाल ु
अिस्थामा रहेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१६५) हेटौंडा अस्पिालको सहयोगाथय गररएको महायज्ञबाट प्राप्त अनमुातनि ६ करोड रुपैयााँ 
अस्पिालका पदातधकारीहरूले आरू्िसुी िचय गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
महायज्ञ संचालन मूल समारोह सतमति गठन गरी २०६७ साल पौष ३ गिेदेख्ि १० सम्म 
लगाइएको श्रीमदभागिि महापरुाण सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा भिजनहरूबाट नगद िथा ख्जन्सी 
दिैु गरी रु.३,२५,८४,१२६।- ददन्छु भनी कबोल गरेको िर किोल रकममध्ये 
रु.१,१५,६१,०६७।- बराबरको ख्जन्सी िथा रु.९४,६४,५४४।- नगद उठ्न बााँकी रहेको 
साथै दािाले ददएको रु.३,७६,३२७।- बराबरको चेक नसावटएको गरी जम्मा 
रु.२,१४,०१,९३८।- उठन बााँकी रहेको देख्ियो। उठेको रकम मध्येबाट 
रु.१,१५,६१,०६७।- को लागिमा १० कोठे व्यापाररक भिन तनमायण गररएको र उि 
भिन हेटौंडा अस्पिाल विकास सतमतिलाई हस्िान्िरण भएपतछ सतमतिले प्रतिकोठा सरदर 
रु.६,०००।- का दरले भाडामा लगाएको पाइयो। महायज्ञबाट उठेको रकममध्ये 
रु.४६,४२,५७०।- बाट अस्पिालको ICU Room ियार गरी आिश्यक उपकरण िररद 
गरेको र रु.५,६३,५८४।- बैंक मौज्दाि रहेको पाइएको हुाँदा महायज्ञबाट उठेको रकम 
आरू्िसुी िचय गरेको भने्न पवुष्ट हनुे आधार देख्िएन। हेटौंडा अस्पिाल भिनलाई राप्ती 
िोलाको बहािबाट जोगाउन जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण विभाग, नदी तनयन्त्रण योजना 
लतलिपरुबाट रु.२८,१४,५१७।- तनकासा भएको देख्ियो। उि रकमबाट राप्ती नदीमा 
िटबन्ध बााँध्न ेकायय सम्पन्न भै कायय सम्पन्न भएको पाइएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१६६) पन ुक्िारेन्टाइन कायायलय नेपालगञ्जका िररष्ठ पन ुख्चवकत्सक डा. रामनन्दन तििारीले पन ु
स्िास्थ्य जााँच गने क्रममा आतथयक अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा पन ु
क्िारेन्टाइन कायायलय, चेकपोष्ट जयसपरु बााँकेका पन ु ख्चवकत्सक संजय तमजारले कायायलय 
प्रमिु डा.रामनन्द तििारीले सही छाप गरेका प्रमाणपत्रहरू चेक पोष्टमा उपख्स्थि भएका पन ु
ख्चवकत्सक र पन ु स्िास्थ्य प्रावितधकले वििरण भरी प्रमाणपत्र ददने गरेको र सो बापि 
आरू्हरूले कुनै आतथयक लाभ तलने गरेको होइन भनकेो देख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१६७) ददपायल तसलगढी नगरपातलका ख्स्थि रल्लेकोट िनुासैन बहलधरुा समदुावयक िन उपभोिा 
सतमतिको तनणयय अनसुार एउटा सल्लाको रुि टेकबहादरु सनुारलाई उपलब्ध गराएकोमा 
उि काठ िर लैजान ेक्रममा रेन्जर दीपकप्रसाद ररमाललाई सतमतिको िािाबाट तनकालेको 
रकम ररसिि ददएको भने्न सम्बन्धमा उि सामदुावयक िन उपभोिा सतमतिको िािाबाट 
ख्झकेको रकम रु.१,००,०००।- सतमतिका अध्यक्ष हररतसंह विष्टले राविय िाख्णज्य बैंक, 

नािा कायायलय अिररया, कैलालीमा जम्मा गरेको पाइएकोले सतमतिका िािाबाट ख्झकेको 
रकम रेन्जरलाई ददएको भने्न नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१६८) सल्यान ख्जल्लाख्स्थि तत्रभिुन विश्वविद्यालय अन्िगयिको नारदा क्याम्पस नंिमलुमा 
उपप्रध्यापक पदमा काययरि काख्नराज अतधकारीले सोही क्याम्पसमा अध्यापन कायय गराए 
बापि तनयमानसुार पाउनपुने िलब भत्ता नपाएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा काख्नराज 
अतधकारी स्ियंले आरू्ले पाउनपुने िलब भत्ताको वहसाब तमलान भइसकेको हुाँदा क्याम्पस 
प्रमिुलाई कुनै कारबाही नगररददन ु हनु भने्न व्यहोराको तनिेदन आयोगको नाममा ददएको 
देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१६९) सरकारी अनदुानबाट संचातलि राविय समाचार सतमतिमा काययरि कमयचारीलाई तनयम विपरीि 
सेिा सवुिधा उपलब्ध गराएको भने्न सम्बन्धमा ज्यालादारी कमयचारीहरू राविय समाचार 
सतमतिमा रहेको दरबन्दी भन्दा बढी नराख्िएको, राविय समाचार सतमतिको सञ्चालक बोडयको 
तनणयय बमोख्जम सेिा सवुिधा प्रदान गररएको देख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१७०) रामेछाप ख्जल्ला वपङ्खुरी गा.वि.स. २ ख्स्थि मानडेााँडा मा.वि.का ित्कालीन प्र.अ. कृष्णबहादरु 
काकीले तनयम विपरीि सापटी ददएको, नौचालय तनमायणमा प्राप्त रकम वहनातमना गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा वपङ्खुरी गा.वि.स.बाट उि विद्यालयको सहयोगको लातग 
रु.३,७५,०००।- अनदुान प्राप्त भएकोमा सो मध्ये रु.२,००,०००।- तमति २०६६।२।३ 
मा पाटीलाई सापटी ददइएकोमा ऊि रकम ब्याज समेि सोही बैंकमा जम्मा भइसकेको 
देख्िन्छ।त्यसैगरी बाबरुाम लामालाई तमति २०६७।८।९ मा रु.१,५०,०००।- र ख्नक्षक 
विनोदकुमार मोिानलाई २०६७।८।१३ मा रु.६०,०००।- सापटी ददइएको रकम ब्याज 
सवहि वर्िाय भइसकेको देख्िन्छ। ख्ज.ख्न.का. रामेछापको स.ई. परुुषोत्तम मण्डलले तमति 
२०७१।८।१५ मा ियार गरेको प्रतििेदन अनसुार आ.ि.२०६६।६७ मा 
रु.१,५०,०००।- र आ.ि.२०६७।६८ मा रु.२,००,०००।- नौचालय तनमायणमा 
ख्ज.ख्न.का. रामेछापबाट उि विद्यालयको तनमायण िािामा रकम तनकासा भएकोमा उि 
नौचालयहरू तनमायण भइसकेको देख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ 
को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१७१) बारा ख्जल्लाख्स्थि नेपाल राविय प्राथतमक विद्यालय श्रीनगर िैररया-२ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक समेिबाट नौचालय तनमायणका लातग तनकासा 
भएको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालयलाई तनकासा भएको  
रु.२,००,०००।- बाट नौचालय तनमायण गरी कायय सम्पन्न  भैसकेको र विद्यालय हालसम्म 
तनरन्िर  रूपमा सञ्चालनमा रहेको भने्न लेिी आएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१७२) मन्त्रीको आदेनमा िेल चोरलाई सर्ाइ भने्न नागररक दैतनकमा प्रकाख्नि समाचारका 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा आयोगबाट आिश्यक कारबाहीको लातग लेिी पठाए बमोख्जम 
नेपाल आयल तनगम तलतमटेड काययकारी तनदेनकको तनणयय बमोख्जम टैंक ट्रकलाई टैंक 
ट्रकबाट पेट्रोतलयम पदाथय ढुिानी तनयमािली, २०५३ बमोख्जम ३ मवहना तनलम्बन र 
तबके्रिालाई तबके्रिा वितनयमािली २०६५ बमोख्जम ३ मवहना सप्लाई बन्द गरेको पाइयो। 
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काययकारी तनदेनकको उि तनणयय उपर ख्चत्त नबझुी नंकर भट्टराई समेि ३ जना तबके्रिाले 
उजरुी पत्र र टैंक ट्रक धनीले पनुरािेदनपत्र नेपाल आयल तनगम तलतमटेड सञ्चालक 
सतमतिमा दिाय गराएको पाइयो। नेपाल आयल तनगम तलतमटेड व्यिस्थापनको िर्य बाट 
काययकारी तनदेनकले नेपाल आयल तनगम सञ्चालक सतमतिको तमति २०७१।९।१३ को 
२०७७ औ ं बैठकमा काननुी राय सवहि प्रस्िाि पेन गदाय सञ्चालक सतमतिले काननुी राय 
अपयायप्त भएको िाख्णज्य िथा आपूतिय मन्त्रालयका उप-सख्चि अजुयनकुमार िड्काको काननुी 
राय माग गने तनणयय भएको पाइयो। तनज उप-सख्चि अजुयनकुमार िड्काको काननुी राय 
प्राप्त भई काययकारी तनदेनकद्वारा सञ्चालक सतमतिमा रीिपूियक प्रस्िाि पेन नहुाँदै पनु: सोही 
ददन तमति २०७१।९।१३ को २०७८ औ ंबैठक बसी उप-सख्चि अजुयनकुमार िड्कालाई 
आमख्न्त्रि गरी काययकारी तनदेनकको उल्लेख्िि तनलम्बन गने िथा सप्लाई बन्द गने तनणयय 
बदर गरेको पाइयो।आयोगको तमति २०७१।९।२१ को पत्रानसुार सञ्चालक सतमतिको 
तनणयय कायायन्ियन नगरी काययकारी तनदेनकको तनलम्बन गने तनणयय यथाख्स्थतिमा राख्न ेतनणयय 
गरी तमति २०७१।९।३० बाट कायायन्ियन समेि गरेको पाइयो। सञ्चालक सतमतिले 
तनणयय गदाय रीिपूियक प्रस्िाि पेन नहुाँदै टैंक ट्रकलाई आकवषयि नै नहनुे पेट्रोतलयम पदाथय 
गणुस्िर वितनयमािली २०६४ को वितनयम २४.१ उल्लेि गरी सो बमोख्जम सर्ाइको 
मौका ददइन ेभने्न प्रािधान पालना नगरी तनणयय गरेको भनी काययकारी तनदेनकको तनणयय तमति 
२०७१।९।१३ मा अको २०७८ औ ंबैठक बसी िीन जना तबके्रिाले पनुरािेदन गरेकोमा 
चार जनाको हकमा तनणयय गरी त्रवुटपूणय तनणयय गरेको भए िापतन उल्लेख्िि सञ्चालक 
सतमतिको तनणयय कायायन्ियन नभई नेपाल आयल तनगम काययकारी तनदेनकको तमति 
२०७१।८।४ को तनणयय कायायन्ियन भई तमति २०७१।११।२५ मा तनलम्बन अितध 
समाप्त भइसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१७३) सनस्त्र प्रहरी बल तत्रयगुा गलु्म उदयपरु, गाइयिाटको आ.ि. २०७०।७१ को रानन ठेक्कामा 
बढी कबोल गनेको बोलपत्र स्िीकृि गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सनस्त्र प्रहरीबल 
तत्रयगुा गलु्म, गाइयिाट, उदयपरुको आ.ि. २०७०।७१ को रानन ठेक्कामा सबभन्दा कम 
दररेटमा कबोल गने दाहाल श्री सप्लायसय एण्ड टे्रडसय, तत्रयगुा-२ गाइयिाटको बोलपत्र 
स्िीकृतिको आनयपत्र जारी गरी बााँकी र्मयलाइय त्यसै पत्रद्वारा बोधाथय ददंदा बोधाथय पाएको 
र्मय डोकातनया सप्लायसय, जनकपरु-१ ले स्िीकृतिको आनयपत्र जारी गररएको र्मयले िन 
कायायलय, उदयपरुको अनभुि तसर्ाररस बरोबरको कायय अनभुि नभएको उजरुीको आधारमा 
बोलपत्र मूल्याङ्कन सतमतिले छानतबन गरी ख्जल्ला िन कायायलय, उदयपरुबाट 
रु.७५,००,०००।- नभई रु.५३,५४,९९३।६७ मात्र भिुानी गररएको देख्िाँदा सो र्मयको 
बोलपत्र अस्िीकृि गरी दोस्रो कम बोलकबोल गने ए.तब.तस. टे्रडसय एण्ड सप्लायसय धनगढी-४ 
कैलालीको मू.अ.कर बाहेक प्रति जिान प्रतिददन १११।८७ को बोलपत्र स्िीकृति गरेको 
कायय काननु सम्मि नै देख्िएकोले सो सम्बन्धमा केही गरररहन ुपने देख्िएन। झठुा वििरण 
पेन गने दाहाल श्री सप्लायसय एण्ड टे्रडसय तत्रयगुा-२ गाइयिाटलाई बोलपत्र सूचनाको ि १३ 
बमोख्जम कालोसूचीमा राख्न तसर्ाररस गरे बमोख्जम साियजतनक िररद अनगुमन कायायलयले 
उि र्मयलाइय एक िषयको लातग कालोसूचीमा राख्िसकेको हुाँदा थप कारबाही गरररहनपुने 
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नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१७४) काठमाडौं उपत्यकाको र्ोहरमैला व्यिस्थापनका सम्बन्धमा ओिरपौिा ल्याण्डवर्ल्ड साइट 
तनमायण िथा सोको लातग पहुाँच सडक तनमायणमा र्ोहरमैला प्रिन्ध िथा श्रोि पररचालन 
केन्रका कमयचारीहरूले ठेकेदार परामनयदािासाँग तमलेर भ्रष्टाचार गरेको िथा जग्गा 
अतधग्रहणमा आतथयक अतनयतमििा गरेको र अतनयतमि रूपमा सदस्यहरूलाइय रकम वििरण 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा र्ोहरमैला व्यिस्थापन प्रावितधक सहयोग केन्रका 
वितभन्न काययहरूको विषयमा उजरुी परी उठाइएका मतुय विषयहरू मध्ये बञ्चरेडााँडा 
ल्याण्डवर्ल्ड साइटको मआुब्जा वििरण सम्बन्धमा स्थानीय स्िरमा भएको सहमति अनसुार 
िािािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रतििेदनको आधारमा ख्जल्ला प्रनासन कायायलय धाददङ र 
निुाकोटबाट जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनसुार तनणयय भइय मआुब्जा वििरण भइरहेको 
देख्िएकोले यसमा केन्रको िर्य बाट बदतनयि भएको भने्न देख्िएन।  

 सहरी विकास मन्त्रालयको छानतबन टोलीको प्रतििेदनमा केन्रबाट भएको भतनएको 
ठेक्कासम्बन्धी प्रवक्रयामा साियजतनक िररद ऐन, २०६३ ले िोके बमोख्जमका प्रवक्रया पूरा गरी 
ठेक्का प्रवक्रया गरेको उल्लेि भइय आएको। ओिरपौिा स्यातनटरी ल्याण्डवर्ल्ड साइट 
सञ्चालन सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपातलका, लतलिपरु उप-महानगरपातलका, र्ोहरमैला 
प्रबन्ध िथा श्रोि पररचालन केन्र एिं ओिरपौिा स्यातनटरी ल्याण्डवर्ल्ड साइट मतुय 
समन्िय सतमति बीच तमति २०६२।२।१ मा सम्झौिा भइय यी तनकाय बीच समन्ियका 
आधारमा काययहरू भएको समेि देख्िन्छ। जाइयका कन्सेप्ट तडजाइन िथा बस्िगुि आधार र 
ित्कालीन आिश्यकिाका आधारमा आलेटारमा ल्याण्डवर्ल्ड साइट तनमायण तससडोल 
ल्याण्डवर्ल्ड साइटको पोष्ट क्लोजर काययक्रम ियार गरेको साथै प्रावितधक  रूपमा पतन 
सोबाट कुनै विष्र्ोटको सम्भािना नरहेको भनी पेन भएको ख्जवकर िथा प्राप्त वििरण 
कागजािका आधारमा उि कायय अनािश्यक भन्न सवकन ेअिस्था छैन। 

 स्थानीयस्िरमा काययक्रमहरू वििरण सम्बन्धमा, स्थानीयस्िरका राजनैतिक दलका प्रतितनतध 
सख्म्मतलि ओिरपौिा ल्याण्डवर्ल्ड साइट समन्िय सतमतिको संयन्त्रले तसर्ाररस गरेका 
योजना सञ्चालनका लातग सरुुमा केन्रबाटै स्थानीयिासीको तनिेदन र तसर्ाररसको आधारमा 
सिेक्षण, उपभोिा सतमतिलाइय लगि इख्स्टमेट सम्झौिा गरी ददएको हाल कायय सम्पन्न भइय 
पेश्की समेि र्र्छ्यौट भइसकेको वििरण प्राप्त भएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१७५) िी.पी.कोइराला स्िास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले दगुयम ख्जल्लाका ख्चवकत्सा विज्ञानका विविध 
विधामा अध्ययनका लातग जनजाति दतलि र मवहलाको तनतमत्त छुट्टाइएका १६ तसटमा 
अतनयतमििा गरेको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा दगुयम पहाडी क्षेत्रको लातग 
MBBS िर्य  ४ तसट, BDS िर्य  २ तसट र Certificate Nursing िर्य  १६ तसट छुट्याएको 
देख्ियो। यी तसटमा प्रिेन परीक्षाका लातग आिेदन ददन बझाङ, बाजरुा, दच ुयला, डोल्पा, हमु्ला, 
जाजरकोट, जमु्ला, कालीकोट, मनाङ, मगु,ु मसु्िाङ, रुकुम र सोलिुमु्ब ु लगायिका १३ 
ख्जल्लामा स्थायी बसोबास गरी िी ख्जल्लाका सामदुावयक/सरकारी विद्यालयबाट ८, ९ र १० 
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कक्षा उत्तीणय भएको हनुपुने न्यूनिम निय िोवकएको देख्ियो।सोही आधारमा योग्य उम्मेदिार 
मध्येबाट प्रतियोतगिात्मक प्रिेन परीक्षामा सामेल भई योग्यिा क्रमका आधारमा छनौट 
भएका विद्याथीलाई उनीहरूको सक्कल प्रमाणपत्र सबै पतछ वर्िाय ददन ेगरी ख्िची भनाय तलन े
गररएको रहेछ।आरख्क्षि तसटमा भनाय गनय सम्बख्न्धि िषयको प्रोस्पेक्टसका साथै कक्षा ८, ९ 
र १० को लब्धाङ्कपत्र सम्बख्न्धि ख्जल्लाको प्र.ख्ज.अ. र ख्ज.ख्न.अ.को प्रमाख्णि तसर्ाररस पत्र 
िथा जनजाति मवहला आददको हकमा सम्बख्न्धि आयोगको तसर्ाररस समेिको आधारमा भनाय 
गने गररएको देख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१७६) नेपाल प्रहरीमा प्रहरी हिल्दार प्रल्हाद दहालले सेिा प्रिेन गरेदेख्ि हालसम्म पेन गरेका नैख्क्षक 
प्रमाणपत्रका प्रमाख्णि प्रतितलवपहरू यस आयोगमा ख्झकाई प्रमाणीकरणका लातग पठाइएकोमा 
NOT VERIFIED भनी लेिी प्राप्त भएकोमा पनुः प्रमाणीकरणका लातग पठाउाँदा तस.न 
1270620 Z, का श्री चण्डेश्वरी मा.वि. नालाबाट SLC परीक्षा ििृीय शे्रणीमा उत्तीणय भएका 
परीक्षाथी प्रल्हाद दहालको २०६२ मा एक्जाम्टेड र एक्जाम्टेड परुकबाट परीक्षा ददएकोमा सो 
सालको एक्जाम्टेड परुक लेजर हेररनपुनेमा सेिाग्राहीलाई सोही ददन नै सेिा ददनपुने िथा बढ्दो 
विद्याथी संतयाको कारणले बढी कायय चाप हुाँदा भलुिस २०६२ सालको एक्जाम्टेड लेजर 
हेररन गई NOT VERIFIED भई त्रवुट हनु गएकोले सोको सत्यापन (VERIFIED) गरी यस 
कायायलयमा रहेको अतभलेि अनसुार लब्धाङ्कपत्र र मूल प्रमाणपत्र उिार गरी पठाइएको भने्न 
वििरण आयोगमा प्राप्त भएको। साथै तनजको अतभलेिमा रहेको १०+२ को नैख्क्षक प्रमाणपत्र 
समेि प्रमाणीकरणको लातग पठाएकोमा सक्कली भनी  प्राप्त भएकोले पतछ कही ंकिैबाट नयााँ 
प्रमाण रे्ला परेका बिि काननु बमोख्जम हनुे नै हुाँदा हाललाई प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१७७) काठमाडौं महानगरपातलका १० ख्स्थि बानेश्वर चोकबाट संिमूल जान ेबाटोको बीच िण्डमा 
बाटो विस्िार गदाय बाटोको िास्िविक केन्र विन्दबुाट मापन नगरी व्यख्िहरूलाई र्ाइदा पगु्ने 
गरी बाटो विस्िार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि बाटोको स्थलगि तनरीक्षण, 
नापी कायायलय, तडल्लीबजारको प्रावितधकबाट गररएको स्थलगि नापी प्रतििेदन, नापी नक्साबाट 
उल्लेख्िि वकत्ताहरूमा साियजतनक कुलो तमचेको देख्िन नआएको र हाल कायम रहेको 
सडकको केन्र विन्दबुाट दिैुिर्य  ७/७ तमटर बाटो विस्िारका लातग स्पष्ट तसमाङ्कन गरी 
पिायल लगाई बाटो विस्िार गरेको देख्िन आएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१७८) निुाकोट ख्जल्ला सामरी गा.वि.स.मा रहेको सामरी हेल्थपोष्टको नाममा दानपत्र गररसकेको 
जग्गा देिचरण िड्का, स्िास्थ्य चौकी इन्चाजय राज ुके.सी. र स्िास्थ्य चौकी सञ्चालक सतमति 
अध्यक्ष राजकुमार थापाको तमलेमिोमा उि दानपत्र कागज बेपत्ता बनाई हाल उि जग्गामा 
बनेको ८ कोठे भिन समेि हाल सामरी २ बस्ने िमिीर िामाङलाई तबक्री गरेको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तमति 2036।10।29 मा सामरी -1 बस्ने रिीन्रबहादरु 
िड्काले सामरी हेल्थपोष्टलाई नापी भइसकेको अिस्थामा पतन चार वकल्ला मात्र िोली वकत्ता 
नं, क्षेत्रर्ल र वकतसम नलेिी, बाब ुजीविि छाँदै बाबकुो स्िातमत्िमा रहेको जग्गा दानपत्र गरेको 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

देख्िन्छ। सोही जग्गामा स्िास्थ्य चौकीको भिन तनमायण भै संचालन भैरहेकोमा वि.सं. 2036 
सालमा दानपत्र गरेको जग्गा रिीन्रबहादरु िड्काको नाममा गठुीबाट रैिान नम्बरी हनुे 
क्रममा 2058 सालमा प्रवक्रयागि  रूपमा रैिान नम्बरी भई तनजले उि जग्गा आफ्नी बहुारी 
बदु्धीलक्ष्मी िड्काको नाममा बकसपत्र गरी हक हस्िान्िरण गरेको देख्िन्छ। सातबकदेख्ि 
स्िास्थ्य चौकीले भोग चलन गदै आएको जग्गाको क्षेत्रर्ल 0-8-1-0 मात्र भएको  र हाल 
थप भिन बनाउन उि जग्गा अपगु भएको हुाँदा थप जग्गा ददन अनरुोध गदाय तनज बदु्धीलक्ष्मी 
िड्काले सामरी -5 को वकत्ता नम्बर 1302 बाट २-0-0-0 क्षेत्रर्लको जग्गा स्िास्थ्य 
चौकीलाई उपलब्ध गराई हाल सहरी विकास तडतभजन कायायलयबाट स्िास्थ्य चौकीको नयााँ 
भिन तनमायण भइरहेको देख्ियो। यसरी सातबकमा ददएको जग्गा भन्दा बढी जग्गा स्िास्थ्य 
चौकीलाई उपलब्ध गराएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१७९) सहरी विकास मन्त्रालयका सह-सख्चि सनुीलकुमार कणय, र्ोहोरमैला व्यिस्थापन प्रावितधक 
सहयोग केन्रकी काययकारी तनदेनक डा.सतुमत्रा अमात्य समेिका कमयचारीहरूले इजाजि प्राप्त 
नगरेको, अनतधकृि व्यख्िले संचालन गरेको Kathmandu Mahanagar Solid Waste Management 

Services Company लाई waste to Energy को इजाजि ददलाउन ेनियमा श्यामराज पाण्डेसाँग ररसिि 
स्िरूप Apple Company को Mobile set हरू तलएको अनसुन्धानबाट िलु्न आएकोले लाभ िथा 
ररसिि तलन े तनज कमयचारीहरू र लाभ िथा ररसिि ददन े श्यामराज पाण्डे समेिलाई थप 
अनसुन्धान िथा कारबाही गनयको लातग नेपाल प्रहरीको केन्रीय अनसुन्धान ब्यरुोबाट प्राप्त 
उजरुीका सम्बन्धमा  अनसुन्धान हुाँदा रािसेिक कमयचारीहरूलाई ररसिि स्िरूप Apple 

Company को Mobile set  ददएको भने्न कुरा अनसुन्धानको क्रममा श्यामराज पाण्डेले सरकारी 
िवकल समक्ष गराएको बयानमा िलेुको देख्ियो िर अदालि समक्ष गरेको बयानमा 
अनसुन्धानको क्रममा यस आयोग समक्ष ररसिि बापि मोबाइल सेट ददएको इन्कार गरी 
बयान गरेको देख्ियो।यसैगरी ररसिि तलएका भतनएका कमयचारीले आयोगमा ददएको बयानमा 
तनज श्याराज पाण्डेसाँग ररसिि स्िरूप कुनै पतन ख्चज िस्ि ुनतलएको भने्न पाइयो।यसरी ररसिि 
ददन े भने्न व्यख्ि िथा तलन े व्यख्िहरूले नै नददएको नतलएको भनेको हुाँदा ररसिि स्िरूप 
Mobile set  तलएको भने्न पवुष्ट हनु सकेन।  इजाजि नै नपाएको साथै अकै व्यख्िको नाममा 
दिाय भई संचालन गरररहेको कम्पनीकै नाममा नक्ककली कम्पनी िडा गरी संयोजक भएका 
श्यामराज पाण्डे,  सहरी विकास मन्त्रालय र Columbia University, Earth Engineering Center को 
तत्रपक्षीय सहकाययमा रािसेिक कमयचारी समेि के-कसरी अमेररका पगुी छलर्ल काययक्रममा 
सहभागी भई आए भने्निर्य  छलर्ल गदाय ित्कालीन समयमा सहरी विकास मन्त्रालयमा 
काययरि रही काययक्रमको वटप्पणी सदर गने उपसख्चिद्वय, सहसख्चि र सख्चिबाट नबझुी कायय 
प्रवक्रया अगातड बढाउन ु दोषपूणय कायय भए िापतन ित्कालीन चारैजना कमयचारीहरू हाल 
अिकान प्राप्त भइसकेका साथै सो काययबाट नेपाल सरकारलाई कुनै हातन नोक्सानी समेि 
भएको नदेख्िाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१८०) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय महोत्तरीबाट उपभोिा सतमति मार्य ि उि ख्जल्लाको 
बासपट्टी गा.वि.स.को सम्सीदेख्ि रामगोपालपरुसम्मको बाटो तनमायणमा रकम वहनातमना गरेको 
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भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उि सडक िण्ड तनमायणको लातग आ.ि. 2065।66 मा 
जनसहभातगिामा आधाररि काययक्रम अन्िगयि रु.35,71,416।25 को लागि अनमुान भई 
उपभोिा सतमतिसाँग भएको सम्झौिा अनसुार 2066 साल आषाढसम्ममा काम सम्पन्न 
हनुपुनेमा सो सम्पन्न नभई रु.15,08,718।- को काम भएको भने्न मूल्याङ्कन प्रतििेदन प्राप्त 
भै रु.24,25,000।- पेश्की तनकासा भएको देख्िन्छ। आयोगको  तमति 2071।9।7 को 
पत्रबाट उि सडक तनमायणको पतछल्लो समयमा भए गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी प्रतििेदन 
माग गदाय ख्जल्ला विकास सतमतिको तमति 2071।9।9 को पत्रसाथ ख्जल्ला प्रावितधक 
कायायलय महोत्तरीका प्रावितधकबाट स्थलगि तनरीक्षणबाट बाट थप रु.4,86,974।97 
मूल्याङ्कन भएको देख्िन्छ। उि उपभोिा सतमतिले तलएको जम्मा पेश्की रु.24,25,000।- 
तलएकोमा २ पटक स्थलगि तनरीक्षणमा मूल्याङ्कन हुाँदा जम्मा रु.19,96,693।27 को काम 
भएको र काम नभएको बााँकी रु.४,28,328।- र कुल मूल्याङ्कनको सम्झौिा अनरुूप १०% 
जनश्रमदान बापि हनु ेरु.2,00,000।- पतन ख्ज.वि.स. महोत्तरीको राजश्व िािा नं. 1-1-
001 राविय िाख्णज्य बैंक जलेश्वरमा जम्मा गरेको बैंक भौचरको प्रतितलवप समेि प्राप्त भई 
ख्ज.वि.स. महोत्तरीको तमति 2071।10।19 को पत्रबाट पेश्की र्छयौट भएको जानकरी 
समेि प्राप्त भएको हुाँदा नेपाल सरकारलाई कुनै हातन नोक्सानी भएको नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१८१) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय लतलिपरु अन्िगयि छम्पी- वटका भैरि मोटरबाटो तनमायणमा 
अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा छम्पी-टीका भैरब मोटरबाटोमा तनमायण 
भएको ग्यातबयन पिायलको र्ाउण्डेननको माटोको काययमा ित्कालीन सि इख्ञ्जतनयर रामनरण 
आचाययले नापजााँच गरी पेन भएको नापी वकिाबको आधारमा उपभोिा सतमतिलाई ग्यावियन 
पिायलको लम्बाइ ३१५ तमटर, चौडाइ १.१० तमटर र उचाइ ०.८० तमटर कायम गरी सो 
बमोख्जम हनु आउन ेपररमाण २७७.२० िन तमटरको प्रतििन तमटरको रु.२८३.२५ का दरले 
रु.७८,५१६।९० भिुानी भएकोमा पनुः ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय¸ लतलिपरुबाट नापजााँच 
गराउाँदा कायम भएको लम्बाइ २२४ तमटरमा तनज सि इख्ञ्जतनयर रामनरण आचाययले पेन 
गरेको मूल्याङ्कनको चौडाइ १.१० तमटर र उचाइ ०.८० तमटर नै कायम गदाय हनु आउने 
पररमाण १९७.१२ िन तमटर मात्र हनुे देख्िएकाले र्रक पनय गएको ८०.०८ िन तमटरको 
प्रतििन तमटरको रु.२८३।२५ का दरले रु.२२,६८२।६६ उपभोिा सतमतिलाई बढी 
भिुानी भएको देख्ियो। सो रकम नापजााँच गरी पेन गने काययमा संलग्न ित्कालीन सि-
इख्ञ्जतनयर हाल ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय रोल्पाका इख्ञ्जतनयर रामनरण आचाययले तमति 
२०७१।९।३० मा ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय लतलिपरुको बैंक िािामा जम्मा 
गरेको जानकारी प्राप्त हनु आएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(१८२) भिपरु ख्जल्ला ददव्यश्वरी गा.वि.स. ५(ि) वक.नं. २२२ को क्षेत्रर्ल १-६-०-० र ऐ ऐ 
वक.नं. २२३ को क्षेत्रर्ल १-१३-०-० को जग्गाको जग्गा धनी तसवद्धलाल कुस्ले दोको 
नाममा दिाय सम्म बााँकी रहेको जग्गा बेसरोकारिालाका नाममा दिाय गराउन ेकाम भएको भने्न 
समेिको सम्बन्धमा अदालिमा भएको तमलापत्र कायायन्ियन गरेको विषयले आरू्लाई असर 
परेको भए आरू्साँग भएका सबदु प्रमाण तलई काननुी उपचार प्राप्त गनय सक्न े नै देख्िएको र 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

उि जग्गा सरकारी िा साियजतनक नभई व्यख्ि विनषेको भएको र अदालि समेि प्रिेन 
गररसकेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको। 

(१८३) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि जनज्योति प्रा.वि. नंकपरु-५ का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष  समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तमति २०६५।८।१५ 
मा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीबाट कक्षा १ संचालन गने गरी विद्यालय संचालन 
अनमुतिसम्म तलई विद्यालय ख्नक्षा ऐन, २०२८ िथा ख्नक्षा तनयमािली, २०५९  बमोख्जम 
अनसूुची-३ को मापदण्ड अनरुूप संचालन गरेको पाइएन।उि विद्यालयका प्र.अ.तनमयल महिोले 
तनयमसंगि िचय भएको नदेख्िएको वितभन्न नीषयकहरूमा पाठ्यपसु्िक, छात्रिृख्त्त, ममयिसंम्भार र 
स्टेननरी रकममा हनु आउन े रकम रु.७१,३५६।- बेरुज ु िािा नं. क-१-१-00१ मा 
दाख्िला समेि गरेको हुाँदा उि विद्यालयलाई तनकासा भएको अनदुान रकम वहनातमना भएको 
नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१८४) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय, रौिहट अन्िगयिका गा.वि.स. सख्चि गोविन्दनारायण प्रसादले 
गा.वि.स.को रकम भ्रष्टाचार गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा गोविन्दनारायण प्रसाद आ.ि. 
2065।66 देख्ि 2067।68 सम्म गा.वि.स. िैररया, आ.ि. 2063।64 र 2064।65 
मा गा.वि.स. राजपरु िलुसी, आ.ि. 2065।66 मा बन्जरहा, आ.ि. 2065।66 र 
2066।67 मा गा.वि.स. तसिलपरु र आ.ि. 2063।६४ मा गा.वि.स. गंगा वपपरामा 
काययरि रहेको देख्िन्छ। उि गा.वि.स.हरूमा काययरि रहाँदा िैररया गा.वि.स.को बालबातलका 
िथा सामाख्जक सरुक्षािर्य  आ.ि. २067।68 को पेश्कीमध्ये बेरुज ु रकम रु.95,200।- 
बेरुज ुिािामा तमति 2068।5।21 मा दाख्िला गरेको भनी को.ले.तन.का. रौिहटबाट भौचर 
प्रमाख्णि भई आएको। ख्ज.वि.स.को कायायलय रौिहटको तमति २०७०।११।२ को पत्रबाट 
तनजले सामाख्जक सरुक्षा भत्ता पेश्की र्र्छ्यौटका लातग यस कायायलयमा पेन गरेको भपायईबाट 
कुनै अतनयतमििा निलेुको िथा तनजको नाममा उल्लेख्िि अितध २०६३।६४ देख्ि 
२०६७।६८ सम्म काययरि रहेको गा.वि.स.मा सामाख्जक सरुक्षा नीषयकबाट गएको पेश्की 
र्र्छ्यौट हनु बााँकी नरहेको भनी लेिी आएको देख्ियो। गा.वि.स. राजपरु िलुसीको स्िास्थ्य 
चौकी तनमायण िथा प्रा.वि. भिन तनमायणको रु.१,९०,282।52 प्रावितधक मूल्यांकन भई तनजको 
नाममा रहेको पेश्की रु.१,८७,०००।- र्र्छ्यौट भएको देख्िएको। आ.ि. २०६५।६६ को 
िैररया गा.वि.स.को अपाङ्ग भत्ता पेश्की रकम रु.२०,०००।-, सोही आ.ि.को असलु उपर 
गनुयपने देख्िएको रु.3,000।-, गंगा वपपरा गा.वि.स.को वर्िाय गनय बााँकी रकम रु.६००। - र 
गा.वि.स. राजपरु िलुसीको नीषयक निलेुको पेश्की रकम रु.३,६९१।९६ गरी कुल असलु 
उपर गनुयपने देख्िएको रकम रु.२७,२९१।96 राजश्व नीषयक नं १५११२ मा 
२०७१।११।१ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर गा.वि.स. िैररयाको तमति 2071।11।1 को 
पत्र साथ पेन हनु आएकोले थप केही गरररहन ु पने नदेख्िई प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१८५) जनिा राविय प्राथतमक विद्यालय बथनाह-७, वढकुली, सप्तरीले अनदुानको रकम वहनातमना गरेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्ज.ख्न.का.सप्तरीको तमति २०७१।६।२ को पत्रसवहिका 
कागजािबाट विद्यालय सञ्चालनमा रहेको पवुष्ट हनु आयो। विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष र प्र.अ.को बयानबाट समेि उि स्थानमा दतलि समदुायको बाहलु्यिा रहेको र 
ख्नक्षाको अिसरबाट िख्न्चि रहेकाले बालबातलकालाई विद्यालयमा आकवषयि गनय वितभन्न 
छात्रिृख्त्त र ददिािाजा समेिको व्यिस्था गरेर विद्यालय सञ्चालन गररएको भने्न िलु्न आयो। 
िसथय विद्यालय सञ्चालन नै नगरी अनदुान रकम अतनयतमििा गरेको भन्न सवकन े आधार 
नदेख्िएकाले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१८६) इलाका प्रहरी कायायलय हसतुलया कैलालीबाट बरामद गरी ख्जल्ला प्रहरी कायायलय कैलालीलाई 
बझुाएको अिैध काठको कडी ३२ थान र अन्य भन्सार छली आएका सामग्री सम्बख्न्धि 
ख्जल्ला िन कायायलय िथा भन्सार कायायलयमा नबझुाई ख्जल्ला प्रहरी कायायलय कैलालीमा 
काययरि तड.एस.पी. रमेन पख्ण्डिले वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा उि कसरुको सम्बन्धमा 
ख्जल्ला प्रहरी कायायलय कैलालीबाट समेि अनसुन्धान भइ तनजलाई विभागीय कारबाही 
भइसकेको देख्िंदा  प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।  

(१८७) ख्जल्ला बारा तनजगढ-७ मा अिख्स्थि गौरीनंकर उच्च माध्यतमक विद्यालयले काननुविपरीि 
विद्यालयको २ तबिा ५ कठ्ठा जग्गा क्याम्पसलाई हस्िान्िरण गरेको, मातसक िलब भत्ताको 
अतिररि िलब तलन ेगरेको, नैख्क्षक सामग्री एउटै पसलमा वकन्न बाध्य पाररएको भने्न समेिका 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उल्लेख्िि गौरीनंकर उच्च माध्यतमक विद्यालयको २ तबिा ५ कठ्ठा 
जग्गामा क्याम्पस भिन तनमायण हनु थालेकोमा तनषेधाज्ञाको आदेनद्वारा उि कायय रोकी पाउाँ 
भनी पनुरािेदन अदालि हेटौंडामा माग दाबी तलई तनिेदन दिाय भएकोमा त्यस भेगका जनिाको 
ख्नक्षा आजयन गनय पाउन ेकाननुी िथा संिैधातनक र नैसतगयक अतधकार प्रत्याभतूि गनय साियजतनक 
सरोकारको विषयमा साियजतनक वहिकै लातग एउटा संस्थाले चालेको सान्दतभयक र औख्चत्यपूणय 
काययलाई रोक लगाउन न्यायका सियमान्य तसद्धान्िले समेि तमल्न े देख्िंदैन भनी अदालिबाट 
तमति २०६९।१०।१७ मा आदेन भएको देख्िन्छ। ख्नक्षकहरूले मातसक िलब भत्ताको 
अतिररि उच्च माध्यतमक विद्यालयमा पठन पाठन गराएबापि न्यूनिम पाररश्रतमक तलएको 
देख्िन्छ। विद्यालयले नैख्क्षक सामग्री प्यानमा दिाय भएका स्थानीय स्िरका पसलहरू िथा 
काठमाडौंमा िररद गने गरेको देख्िएको छ। विद्यालयले नलु्क उठाउन ेगरेको सन्दभयमा ख्नक्षा 
विभागले तमति २०७१।९।२० मा ५ िटै क्षेत्रीय ख्नक्षा तनदेननालय र ७५ िटै ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलयहरूलाई सामदुावयक विद्यालयले विद्यालयको प्राथतमक र तनम्न माध्यतमक िहमा 
अध्ययनरि बालबातलकाबाट अंग्रजेी माध्यम िथा नैख्क्षक गणुस्िर अतभिृवद्ध गने लगायिका 
नाममा कुनै पतन नीषयकमा नलु्क उठाउन नपाउन ेव्यिस्थालाई कडाइका साथ कायायन्ियन गने 

भनी पररपत्रसमेि भएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।११।२९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१८८) बारा ख्जल्लाको हददयया-१(ि), बगही-५ र िेनौली-७ र ८ तभत्रको क्षेत्रमा पने सरकारी 
साियजतनक जग्गा कमयचारीहरू समेिको तमलोमिोबाट अजिलाल महिो चनौ समेिका नाममा 
२०२१ सालको नापीबाट छुट भएको भनी दिाय गररएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
बनौली ८ वक.नं. ३८५ र हददयया गा.वि.स.  १(ि) वक.नं. १६७ समेिका सरकारी साियजतनक 
जग्गाहरू भतूमसधुार िथा व्यिस्थापन विभागको तमति २०६९।८।२४ को पत्रको आधारमा 
मालपोि कायायलय बाराको तमति २०७०।३।२७ को तनणययले उि जग्गा बदर गरी नेपाल 
सरकारको नाउाँमा जग्गा धनी से्रस्िा कायम गररएको व्यहोरा मालपोि कायायलय बाराको तमति 
२०७०।६।१३ को पत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको र उि बदर तनणययको र्ोटोकपी समेि 
प्राप्त भई उि काययमा संलग्न कमयचारीहरू जयकान्ि झा,  समुनप्रसाद चौधरी, बधुनप्रसाद यादि, 

दीपककुमार तसंह र गोविन्द चौधरी समेिलाई सचेि गराइएको पत्र मालपोि कायायलय बाराको 
तमति २०७१।४।१९ को पत्र र नापी कायायलय पसायको तमति २०७१।४।२० को पत्रबाट 
िालकु तनकाय (तनजामिी वकिाबिाना) मा समेि जानकारी गराई सवकएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१२।१३ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(१८९) तसराहा ख्जल्ला विष्णपुरु (प्र.म.) गाविसका सख्चि रामचन्र यादिले आरू् उि गाउाँ विकास 
सतमतिको कायायलयमा काययरि रहाँदा आ.ि. २०६६।६७ देख्ि २०६८।६९ सम्ममा वितभन्न 
नीषयकमा ठूलो आतथयक अतनयतमििा गरेको भने्न उपर अनसुन्धान हुाँदा गाविसको लातग प्राप्त 
सरकारी अनदुान िथा गाविसको आफ्नै श्रोिबाट काययक्रमहरू संचालन गदाय गाउाँ पररषदबाट 
अनमुोदन गराउन े गरेको, आतथयक िषय २०६६।६७ र २०६७।६८ को लेिा परीक्षण 
तनयतमि  रूपमा गराएको, ख्ज.वि.स. तसराहाबाट तनज सख्चिको ख्जम्मामा कुनै वकतसमको पेश्की 
बेरुज ुनरहेको भने्न व्यहोरा प्रमाख्णि भै आएको र तनज २०७० साल मंतसर मवहनामा अतनिायय 
अिकान भैसकेको देख्िन्छ। तनजले सामाख्जक सरुक्षाको भत्ता वििरण गदाय रु.२४,०००।- 
अतनयतमि  रूपमा वििरण गरेको पवुष्ट हनु आएकोमा सो रकम राजस्ि िािामा जम्मा 
गररसकेको, गा.वि.स.का पूिय गा.वि.स.सख्चि राम आख्नष तभन्दिारले तभलेज प्रोर्ाइल तनमायण 
गनय भनी तलएको पेश्की रु.६२,८८७।- तमति २०७१।१०।१९ मा राजस्ि िािामा दाख्िला 
गरेको, विद्यिुीय तसंचाइको लातग आ.ि. २०६७।६८ मा छुट्याइएको रु.२,५०,०००।- 
िोवकएको कायय सम्पन्न नगरी तमति २०७१।१।१९ मा विष्णपुरु (प्र.म.) गा.वि.स. को िािा 
नं. ग-४-४-०४० मा जम्मा गरेको देख्िंदा सरकारी सम्पख्त्त वहनातमनािर्य  केही गरी रहन ु
परेन। उपस्िास्थ्य चौकीमा काययरि अ.न.तम. प्रतमलाकुमारी यादिले नक्कली सही छाप गरी 
वितभन्न व्यख्िहरूका नामको सामाख्जक सरुक्षा भत्ताको रकम भिुानी तलएको भने्न सम्बन्धमा 
केन्रीय प्रहरी वितध विज्ञान प्रयोगनािाको तमति २०७१।२।४ को परीक्षण प्रतििेदनबाट 
आरोप प्रमाख्णि हनु नसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१३ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(१९०) अदालिमा विचाराधीन मदु्दालाई प्रभाि पाने गरी प्रमाण तसजयना हनुे वकतसमबाट िडा सजयतमन 
मचुलु्का ियार गरेका बाग्लङु ख्जल्ला पयुाँथन्थाप गा.वि.स.का सख्चि हररप्रसाद नमायको कायय 
नंकास्पद देख्िएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा िडा सजयतमन मचुलु्कामा संलग्न साक्षीहरूले 
पयुाँथन्थाप गा.वि.स. १ कचरेु बस्ने कणयबहादरु थापाको छोरा डम्बरबहादरु थापा वि.स. २०१९ 
सालमा विदेन भारििर्य  गएको र हालसम्म िरमा र्की नआएको व्यहोरा सााँचो हो, तनजका 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

छोराछोरीको विदेनमा नै जायजन्म भएकाले नाम के के हो हामी ख्चन्दैनौं, डम्बरबहादरुको अंन 
पयुाँथन्थाप गा.वि.स. १ बस्ने तनजको कान्छा बाबाको छोरा ना.प्र.पत्र नं १५३३ ना. िा. ३१० 
जारी तमति २०४८।१०।१२ बाग्लङुका िडकबहादरु थापाको ख्जम्मामा छ, व्यहोरा र्रक 
परेमा काननु बमोख्जम सहुाँला बझुाउाँला भनी सहीछाप गरेका छन।् सजयतमन मचुलु्का हेदाय उि 
मचुलु्काकै आधारमा मात्र ओमबहादरु थापा नेपाली नागररक हनु ्भने्न व्यहोरा प्रमाख्णि हनु सक्न े
अिस्था देख्िन आएको समेि रहेन। उजरुीकिायले तनज ओमबहादरु थापाको जन्म र ख्नक्षादीक्षा 
भारिमै भएको प्रमाण ख्जल्ला अदालि तसन्धलुीमा र सम्मातनि आयोगमा पेन गरेको भए िापतन 
तसन्धलुी ख्जल्ला अदालिको तनणययले तनज ओमबहादरु थापाले प्रमाण परुय्ाएको िण्डमा तनजका 
वपिा पिुायको आधारमा समेि नेपाली नागररकिा प्राप्त गने भए िापतन तनजले ख्जल्ला प्रनासन 
कायायलय तसन्धलुीबाट दधुौली गाविस ९ का नेप्टे मगरलाई नक्कली बाब ु बनाई नेपाली 
नागररकिाको प्रमाणपत्र तलएको कायय काननु विपरीि भएको र काननुी सजायको भातगदार हनुे 
भनी तमति २०७० र्ागनु १९ गिे रै्सला गररसकेको र  अदालिको रै्सला बमोख्जमको 
काननुी सजाय भिुान गरररहेको अिस्थामा तनज ओमबहादरु थापाका नािेदारले ददएको 
तनिेदनका आधारमा बाग्लङु ख्जल्ला पयुाँथन्थाप गा.वि.स.का सख्चि हररप्रसाद नमायले गरेको िडा 
सजयतमन मचुलु्का काननु विपरीि नै हो भने्न कुनै आधार प्रमाण समेि नभएका कारण प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१९१) नेपाल इन्टरमोडल यािायाि विकास सतमतिले वहमालयन टतमयनल्स कम्पनीको नकु्िा बन्दरगाह 
सञ्चालन अितध ६ मवहना थप गनुय बाहेकको विकल्प केही नहनु ेअिस्था तसजयना गराई आतथयक 
लेनदेन गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा िीरगञ्जख्स्थि सिुा बन्दरगाह पट्टा बहालमा ददन 
नेपाल इन्टरमोडल यािायाि विकास सतमतिले तमति २०७०।९।२० मा गोरिापत्रमा 
अन्िरायविय बोलपत्र प्रस्िाि आिानको सूचना प्रकाख्नि देख्िन्छ। तमति २०७०।११।१४ मा 
(Addendum Document बाट थप भएको म्यादको अख्न्िम ददन) ३ िटा कम्पनीहरूले (Pristine-

Navkar J/V , Hind Terminals Pvt.Ltd. र Container Corporation of India Limited)  प्रस्िाि दिाय 
गराएको देख्ियो। प्रावितधक प्रस्िाि मूल्याङ्कन सतमतिलाई उि कम्पनीका प्रस्िािहरूको मूल्याङ्कन 
गनय तमति २०७०।११।१४ मा ख्जम्मा ददइएको िर मूल्याङ्कनका लातग तनख्िि समय िोकेको 
देख्िंदैन। प्रावितधक प्रस्िाि मूल्याङ्कन सतमतिले ग्लोबल टेन्डरबाट प्राप्त गरेका प्रस्िािहरू उपरको 
कारबाही काननुी एिम ् प्रवक्रयागि जवटलिाका कारणले तनणयय गनय कदठनाइ हुाँदा साियजतनक 
िररद अनगुमन कायायलय र काननु विज्ञको राय तलई सञ्चालक सतमतिको बैठकमा पेन गनय वढला 
हनु गई सातबकको कम्पनी वहमालयन टतमयनल्सलाई तनयमानसुार नै ६ मवहनाका लातग पट्टा 
बहालको म्याद थप गरेको देख्िएकाले प्रावितधक प्रस्िाि मूल्याङ्कन सतमतिका अध्यक्ष लगायिका 
सतमतिका सदस्यहरूले वहमालयन टतमयनल्स कम्पनीको सञ्चालन अितध ६ मवहना थप गदाय आपसी 
तमलोमिो गरी पट्टा बहाल िय गरेको भने्न व्यहोरा पवुष्ट नभएकोले प्रस्ििु उजरुी  आयोगको तमति 
२०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१९२) बददयया ख्जल्ला विकास सतमतिले सञ्चालन गने स्थानीय अनकूुलन कायययोजना कायायन्ियन गनयको 
लातग सेिा प्रदायक संस्था छनौटमा अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा 
प्रस्िािदािाको छनौट परामनय सेिाको गणुस्िर िथा लागि वितध (Quality and Cost Based 

Selection) अन्िगयि प्रावितधक र आतथयक प्रस्िािलाई 70 र 30 अङ्क भार ददई गररएको हुाँदा 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

उजरुीकिायले ख्जवकर गरेजस्िो प्रावितधक मूल्याङ्कनमा उत्तीणय हनुासाथ सबैभन्दा कम कबोल गने 
प्रस्िािदािा छनौट हनु ेअिस्था नरहेको। िोतलएका आतथयक प्रस्िािहरू चारिटा मध्ये लखु्म्बनी 
सामाख्जक विकास केन्र जे.तभ. नि नेपाल बददयया बाहेक अन्य िीनिटाले िोवकएका 18 िटा 
काययक्रम/वक्रयाकलापका िोवकए बमोख्जम अितध पररमाण र इकाई अनसुार आतथयक प्रस्िाि पेन 
गरेको िर लखु्म्बनीको सो अनसुार नभएको। आतथयक प्रस्िािमा िोवकएको र्म्यायटमा वकटानी 
गरेर 18 िटा काययक्रमको िोवकए बमोख्जमको इकाई, पटक र लाभाख्न्िि संतया अनसुार लागि 
प्रस्िाि गनुयपनेमा सो अनरुूप उल्लेि भएको देख्िएन। अतधकांन िातलमहरूमा पटक उल्लेि 
नहुाँदा एकै पटक सम्पूणय संतयालाई िातलम ददन ेउद्देश्य राख्िएको, इकाई र लाभाख्न्िि संतयाको 
आधारमा लागि गणना हनुेमा सो संतया र्रक उल्लेि भएको अिस्थामा लागि गणना पतन 
यवकन नहनु ेर काययक्रमको उद्देश्य समेि नबखु्झएको देख्िएको हुाँदा उजरुीकिायको संस्था लखु्म्बनी 
सामाख्जक विकास केन्र जे.तभ. नि नेपाल बददययाको आतथयक प्रस्िाि काययक्षेत्रगि नियहरू (TOR) 

अनसुार सारभिू  रूपमा प्रभािग्राही नदेख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१९३) जनक ख्नक्षा सामग्री केन्र तल.का महाप्रबन्धक र केही विभागीय प्रमिु समेिको तमलेमिोमा 
आाँचल इन्टरनेननल, आर. टेक. रेविजेरेनन एण्ड इलेक्ट्रोतनक्स, साझा इलेख्क्ट्रकल एण्ड 
इलेक्ट्रोतनक्स नामक र्मयहरू दिाय गरी सोही र्मयहरूका नाममा पेश्की तलई कुनै काम नै नगरी 
रकम बााँडी िाएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उल्लेख्िि र्मयहरूका नामबाट प्रोपाइटर 
रामनरण राउिले तलएको पेश्की रकमका विषयमा लेिा परीक्षण समेि भए गरेको नदेख्िएको 
हुाँदा जनक ख्नक्षा सामग्री केन्र तल.बाट आयोगमा प्राप्त पेश्की समेिका सक्कल कागजािहरू जनक 
ख्नक्षा सामग्री केन्र तल.मा वर्िाय पठाई लेिा परीक्षण सम्पन्न गरी सो को प्रतििेदन आयोगमा 
पठाउन लेिी पठाई प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(१९४) पोिरा विश्वविद्यालय अन्िगयि विज्ञान िथा प्रवितध संकायका तडन इश्वरचन्र बातनयााँ समेिको 
तमलोमिोमा आतथयक अतनतमयििा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा सामानहरू िररद गदाय 
कोटेसन, िररद आदेन र सोझै िररद गरी साियजतनक िररद ऐन, २०६३ एिं साियजतनक िररद 
तनयमािली, २०६४ बमोख्जमको प्रवक्रया पूरा नगरी विश्वविद्यालयको आम्दानी िािामा आम्दानी 
बााँधेको देख्ियो। यसरी प्रवक्रया पूरा नगरी सामान िररद भएको विषयमा अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा ३ अन्िगयिको कसरु गरेको र उल्लेख्िि कसरु 
सम्बन्धमा सोही ऐनको दर्ा ११ को प्रवक्रया पूरा गरी दर्ा १२ बमोख्जम विभागीय कारबाही 
गनुयपने देख्िए िापतन उल्लेख्िि सामानहरू िररद गने उपकुलपति िगेन्र भट्टराई, रख्जिार 
मानबहादरु के.सी., विज्ञान संकायका डीन इश्वरचन्र बातनयााँ र लेिा प्रमिु रिीन्रप्रसाद बराल 
समेिका पदातधकारीहरू उपर विनेष अदालि काठमाडौँमा आयोगको तमति २०७१।७।९ को 
तनणययले भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ को दर्ा १७ बमोख्जमको कसरुमा सोही ऐनको दर्ा 
३(१), ३(१)(झ), ३(१)(छ) र ३(१)(ि) िथा दर्ा २४ को सजायको माग दाबी तलई तमति 
२०७१।७।११ मा आरोपपत्र दिाय भइसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१९५) प्रहरी प्रधान कायायलय अन्िगयिका प्र.ना.तन. बाबरुाम शे्रष्ठ नक्कली नैख्क्षक प्रमाणपत्रको आधारमा 
बढुिा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजका विरुद्ध आयोगमा तमति २०६९।११।१७ 
मा उजरुी दिाय भई आयोगबाट तमति २०७०।१।५ मा सो उजरुीबारे अनसुन्धान सरुु हनु ु
अगािै तमति २०६९।१२।१९ मा तनजको राजीनामा स्िीकृि भएको तनजको व्यख्िगि र्ाइल 
समेिबाट देख्िएकोले अनसुन्धान सरुु हनुअुख्ि नै तनज साियजतनक पदबाट अलग भइसकेको 
देख्िाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१९६) प्रहरी प्रधान कायायलय अन्िगयि काययरि प्र.स.तन. श्यामबहादरु पौडेलले नैख्क्षक योग्यिा ढााँटी 
जातगर िाइरहेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तनजका विरुद्ध आयोगमा तमति 
२०७०।३।३१ मा उजरुी दिाय भई आयोगबाट तमति २०७०।४।८ मा सो उजरुी बारे 
अनसुन्धान सरुु हनु ुअगािै तमति २०७०।४।६ मा तनजको राजीनामा स्िीकृि भएको तनजको 
व्यख्िगि र्ाइल समेिबाट देख्िएकोले प्रस्ििु उजरुी तमति २०७०।२।३१ को नीतिगि तनणयय 
समेिका आधारमा आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१९७) जनिा प्रा.वि. सोदठयाइन, तसराहाका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष र प्र.अ. भै आतथयक 
वहनातमना समेि गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा विद्यालय संचालनमा नै नभएको भने्न 
देख्िएन। सञ्चालक सतमतिको अध्यक्ष र प्र.अ.को काययकालमा जम्मा रु.२४,०००।- भिन 
ममयिको लातग तनकासा भएको र उि रकमबाट विद्यालयको भिन ममयि गरेको देख्िंदा त्यसिर्य  
केही गरी रहन परेन।तनज प्र.अ. रामनारायण यादि ख्नक्षा तनयमािली विपरीि मनेलाल जनिा 
उ.मा.वि. सोदठयाइनका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको सदस्य पदमा हालसम्म रहेको भने्न 
सम्बन्धमा हेदाय तनजलाई ित्कालीन समयमा मानाथय सदस्य रािेको र हाल समयाितध चैत्र 
मसान्िमा समाप्त हनुे भनी उि विद्यालयबाट लेिी आएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(१९८) पसाय ख्जल्ला प्रसौनीभाठा गा.वि.स.को सख्चि चन्रेश्वर राय यादिले झठुा विल भपायई बनाई 
गा.वि.स.को रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा प्रसौनीभाठा गा.वि.स.ले 
आ.ि. २०६७।६८ मा सामाख्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने व्यख्िहरूको भरपाईमा भएको हस्िाक्षर 
िथा ल्याप्चेहरू राविय वितधविज्ञान प्रयोगनालामा परीक्षण गदाय वितभन्न तमतिमा सामाख्जक सरुक्षा 
भत्ता बझु्ने सम्बख्न्धि व्यख्िको हस्िाक्षर सहीछाप तमलेको साथै उि भरपाईमा भएको र्रक 
र्रक व्यख्िहरूको सहीछापहरू एक आपसमा मेल निाएको भने्न परीक्षण प्रतििेदनमा उल्लेि 
भएको पाइयो।बालसंरक्षण अनदुानको रकम सम्बन्धमा अनसुन्धान अतधकृिले स्थलगि अध्ययन 
गदाय एकै व्यख्िले धेरै जना बालबातलकाको नामको बाल संरक्षण अनदुान रकम बझुी उि 
रकम सम्बख्न्धि व्यख्िहरूलाई नै बझुाएको भनी उल्लेि गरेको र सम्बख्न्धि व्यख्िहरूले समेि 
बालसंरक्षण अनदुानको रकम प्राप्त गरेको भनी कागजि समेि गरेको पाइयो। मैनबत्ती िातलममा 
सहभागीहरूलाई रु.५००।- भत्ता ददएको भरपाईबाट देख्िए पतन स्थलगि अध्ययन गदाय 
रु.१५०।- मात्र प्राप्त गरेका हौं भनी भत्ता बझु्ने व्यख्िहरूले उल्लेि गरेको हुाँदा िातलममा 
सहभागी २० जना सहभागीहरूलाई रु.१०,०००।- बझुाउनपुनेमा जम्मा रु.३,०००।- मात्र 
बझुाएको देख्िएकोमा बझुाउन बााँकी रहेको रु.७,०००।- गा.वि.स.को कायायलय प्रसौनीभाठाको 
िािामा जम्मा गरी भौचरको प्रतितलवप प्राप्त भएको समेिका आधारबाट प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 
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परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

(१९९) तत्रभिुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त जनकपरु इख्न्जतनयररङ कलेजले नेपाल इख्न्जतनयररङ 
काउख्न्सल र इख्न्स्टच्यटु अर् इख्न्जतनयररङको मापदण्ड पूरा नभई सम्बन्धन ददएको भने्न 
समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा जनकपरु इख्न्जतनयररङ कलेजले तत्र.वि.उपकुलपतिको 
कायायलयबाट तमति 2057।7।16 मा स्नािक िहमा कम्प्यटुर इख्न्जतनयररङ, इलेक्ट्रोतनक्स 
इख्न्जतनयररङ र तसतभल इख्न्जतनयररङ विषयको स्नािक िहहरूमा प्रत्येक काययक्रममा 48 जना 
विद्याथीहरूका दरले भनाय गरी काययक्रम संचालन गने स्िीकृति पाएको। तमति 2066।4।28 
को इख्न्जतनयररङ अध्ययन संस्थान विद्या पररषद स्थायी सतमतिको तनणयय र तमति 
2066।6।27 को तत्र.वि. काययकारी पररषदको तनणयय नं. 1395 बाट तसतभलमा 48 तसट 
थप गरी 96 तसटको भनाय संतया नबढ्न ेगरी काययक्रम संचालन गनय स्िीकृि भएको देख्िन्छ। 
नैख्क्षक सत्र 2066।67 मा तसतभलिर्य  106 जना (स्िीकृिभन्दा 10 जना बढी) विद्याथी 
भनाय गरेको सम्बन्धमा तत्र.वि.उपकुलपतिको कायायलयबाट तमति 2067।2।25 र तत्र.वि. 
इख्न्जतनयररङ अध्ययन संस्थान डीनको कायायलयबाट तमति 2067।2।31 मा तसतभलिर्य  बढी 
भनाय भएको 10 विद्याथी संतयालाई नैख्क्षक सत्र 2067।68 मा तसतभलिर्य  स्िीकृि संतया 
96 बाट िटाई तमलान गररएको िथा नैख्क्षक सत्र 2068।69 मा पनुः 96 जना नै कायम 
गनय स्िीकृति ददएको देख्िंदा विद्याथी भनायसम्बन्धी व्यिस्था तत्र.वि. उपकुलपतिको कायायलय र तत्र. 
वि. इख्न्जतनयररङ अध्ययन संस्थान डीनको कायायलयबाट स्िीकृति भए बमोख्जम नै भए गरेको 
देख्ियो। 

 इख्न्जतनयररङ अध्ययन संस्थान डीनको कायायलयबाट इख्न्जतनयररङ अध्ययन संस्थान अन्िगयि 
स्नािक िहका इख्न्जतनयररङ नैख्क्षक काययक्रमहरू संचालन गनय ख्नक्षण संस्थालाई सम्बन्धन 
प्रदान गने िथा सम्बन्धन प्राप्त ख्नक्षण संस्थाहरूको अनगुमन गने काययतनदेख्नका 2068 
बमोख्जम तत्र.वि. इख्न्जतनयररङ अध्ययन संस्थानबाट उि कलेजलाई समय समयमा अनगुमन 
टोली गठन गरी अनगुमन गने िथा स्पष्टीकरण समेि तलन ेगरेको देख्िन्छ।पररषदबाट स्िीकृि 
संतयाभन्दा बढी विद्याथी भनाय गरेको देख्िंदा ऐन तनयम बमोख्जम गनय पत्राचार भएको, स्िीकृि 
कोटाभन्दा बढी विद्याथीहरू भनाय गरेको सम्बन्धमा पटकपटक स्पष्टीकरण सोतधएको, हाल 
भिपरुमा आफ्नै भिनमा कलेज संचालनमा समेि रहेको र कलेजले माग गररएका वििरणहरू 
उपलब्ध गराई तसट संतया तनयतमि गने लगायिका कायय गरी सो विद्यालयमा अध्ययन गरी 
उत्तीणय विद्याथीहरूको नाम दिाय लगायि कायय गने गरी तमति 2071।2।8 मा तनणयय भई 
समस्याको समाधान भइसकेको भनी नेपाल इख्न्जतनयररङ पररषदबाट लेिी आएको देख्िंदा प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२००) सामदुावयक प्रा.वि. सनु्दरपरु 6 सलायहीमा सरकारी अनदुानको दरुुपयोग गरेको भने्न  सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा उि विद्यालयले वि.सं. २०६७ सालमा कक्षा १ संचालन अनमुति प्राप्त गरी 
वि.सं.2068 सालमा कक्षा 2 र वि.सं. 2069 सालमा कक्षा 3 अपग्रडेको अनमुति तलई 
संचालनमा रहेको देख्िन्छ। सो विद्यालयको िािामा तमति 2067।10।20 देख्ि 
2071।4।9 सम्म रु.11,67,084।50 तनकासा भै रु.11,29,863।- िचय गरी 
रु.37,221।50 रकम बचि रहेको देख्िएको छ। विद्यालय संचालनमा रहेको, ख्नक्षा 
तनयमािली, २०५९ को तनयम १७१ र १७१ (क) बमोख्जम विद्यालयको आ.ि. २०६९।७० 
सम्मको आय व्ययको लेिापरीक्षण गरी प्रतििेदन पेन गरेको साथै सो विद्यालयले यस अितधमा 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

पाठ्यपसु्िकिर्य  रु.92,254।- िचय भएको भतन देिाएकोमा तबलभन्दा बढी िचय हनु गएको 
रकम रु.41,279।- तमति 2071।11।25 मा राजस्ि िािामा जम्मा गरेको भरपाई पेन 
हनु आएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको। 

(२०१) तसरहा ख्जल्ला अन्िगयि बाबा बासोविर प्रा.वि. कचनारी-८, मा अनदुानको  रूपमा प्राप्त बजेट 
रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अनसुन्धानको क्रममा तमति 
२०७०।९।१६ मा आयोगबाट िवटएका अनगुमन टोलीबाट पेन गरेको स्थलगि तनरीक्षण 
विद्यालय वििरण र्ाराम २०७० अनसुार विद्यालयको जग्गा छैन ऐलानी जग्गामा रु्सको १ 
कोठाको टहरो विद्याथी संतया 36 जना उपख्स्थि रही विद्यालय संचालन भएको भने्न प्रतििेदन 
समेिका आधारमा ित्कालीन समयमा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको भने्न देख्िन आयो। 

 विद्यालयले पेन गरेका तबल र्ााँटिारी लेिा परीक्षण प्रतििेदन समेिका कागजाि वििरण 
समेिलाई अध्ययन गरी हेदाय विद्यालयको नाममा भएको कुल िचय रु.3,01,302।- बैंक 
स्टेटमेन्ट अनसुार हाल बैंक मौज्दाि देख्िन आएको रु.1,001।53 समेि गरी जम्मा 
रु.3,02,303।53 देख्िन आयो र ख्ज.ख्न.का तसरहाबाट यस विद्यालयलाई ददएको बैंक 
तनकासा िािा संचालन रकम समेि गरी रु.2,95,772।25 िटाउाँदा रु.6,531।28 
विद्यालयले बढी नै रकम िचय गरेको देख्िन आएको र हाल विद्यालय समेि ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय तसरहाबाट ख्नक्षा सतमतिको तमति २०७१।३।२२ को बैठक तनणययानसुार तमति 
२०७१।३।२७ बाट लागू हनु ेगरी नख्जकैको अको विद्यालय श्री तन.मा.वि. कचनारी-६ मा 
समायोजन भइ गइसकेको देख्िएको हुाँदा विद्यालयमा तनकासा भएको रकम अतनयतमििा िथा 
दरुुपयोग भएको भने्न हाल सम्म प्राप्त कागजाि प्रमाणबाट देख्िंन नआएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२०२) सप्तरी ख्जल्ला अन्िगयि श्री राविय प्राथतमक विद्यालय पट्टीप्रिामा ख्नक्षक तनयखु्िमा अतनयतमििा 
भएको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा रा.प्रा.वि. पट्टी प्रिाहाको वि.व्य.स.को तमति 
2063।3।27 को तनणययले तमति 2063।3।28 मा प्रा.ख्न.(राहि) मा तनयखु्ि भएका 
संजनाकुमारी यादि र तनलमकुमारी यादिलाई  तनयखु्ि गदाय र पनु: तमति 2066।1।30 मा 
राहििर्य  काययरि ख्नक्षक संजनाकुमारी यादिलाई प्रा.ख्न. (दरबन्दी, अस्थायी) िर्य  तनयखु्ि गदाय 
ख्नक्षा तनयमािली, 2059 (संनोधन सवहि) बमोख्जम सामान्य ख्नक्षक छनौट सतमति गठन गरी 
विद्यालयले विज्ञापन प्रकाख्नि गरेको, परीक्षा संचालन गरेको र तनजहरूको तनयखु्िको लातग 
ख्नक्षक छनौट सतमतिबाट तसर्ाररस भई विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय अनसुार 
विद्यालयले तनयखु्ि गरेको देख्िन आउाँछ भने विद्यालयले गरेको सो तनयखु्िलाई समेि ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलय सप्तरीबाट समथयन भएको देख्िएबाट पतन ख्नक्षक तनयखु्ि गदाय रीि नपरुय्ाई 
तनयिु गरी अतनयतमििा गरेको पवुष्ट हनु नआएकोले हाललाई प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२०३) सलायही ख्जल्ला अन्िगयि मााँ काली गरुुकुल सहोडिा-४ का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष र प्रधानाध्यपक समेिले अतनयतमििा गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा मााँ काली 
गरुुकुल सहोडिा -४ को लातग ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय सलायहीबाट तनकासा भएको अनदुान 
रकममध्ये ख्नक्षक िलब भत्ता बाहेक पाठ्यपसु्िक, छात्रिृख्त्त, ममयिसम्भार र स्टेननरी बापिको  



 

 292      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

रु.२,००,०००।- बेरुज ु िािामा दाख्िला गरेको हुाँदा विद्यालयमा गएको अनदुान रकम 
वहनातमना भएको नदेख्िएको र हाल उि विद्यालय बन्द समेि भइसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२०४) साल्ट टे्रतडङ कपोरेननका उच्च िहका कमयचारीहरू समेिको तमलेमिोमा ख्चनी र ननु अछाम 
तडपोबाट गायब भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्चनीमा अतनयतमििा भएको भने्न विषयमा 
राविय सिकय िा केन्रले भौतिक  रूपमा छानतबन गरी पेन गरेको प्रतििेदनमा गोदामको स्टक र 
लेजर ठीक भएको भने्न व्यहोराको राय प्रतििेदन िाख्णज्य िथा आपूतिय मन्त्रालयको तमति 
२०७०।५।३ को पत्र अनसुार िलु्न आएकोले उजरुीमा उल्लेि भएझै ख्चनीमा कुनै 
अतनयतमििा िथा वहनातमना भएको पवुष्ट हनु नआएकोले सो सम्बन्धमा केही गनय परेन। ननु 
तबक्रीको रकम रु.१४,५२,६२३।- जतुनयर सहायक चन्रबहादरु साउद र जतुनयर सहायक 
धनबहादरु साउदले समयमा बैंक दाख्िला नगरी आयोगबाट अनसुन्धान सरुु भए पिाि मात्र 
दाख्िला गरेको देख्ियो। साल्ट टे्रतडङ कपोरेननले तमति २०७०।१।२६ मा तनज चन्रबहादरु 
साउदलाई विभागीय कारबाही गरेको िथा धनबहादरु साउदलाई भविष्यमा कपोरेननको सेिामा 
अयोग्य ठहररन े गरी करार भंग गरी ननु तबक्रीको रकम रु.१४,५२,६२३।- तनजहरूबाट 
पटकपटक गरी ब्याजसवहि जम्मा रु.१५,८८,८४७।४० असलु उपर भएको देख्िन आएको 
हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२०५) काठमाडौं ख्जल्ला िीनकुनमेा अिख्स्थि एलाइन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी तलतमटेडले तबमा गदाय 
वितमिको सिारी साधन दिुयटना तमति पतछ मात्र तबमा नलु्क प्राप्त गरेकोमा उि तबमा नलु्क 
स्िीकार गरी वितमिलाई तबमा दाबी भिुानी गरेको र विमकले आफ्नो िर जग्गाहरू बहाल ददंदा 
तबना ख्नल्ड कोटेसन सञ्चालकहरूको आर्न्िहरूलाई भाडामा ददएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा तबमक एलाइन्स इन्स्योरेन्सको िािामा नेपाल ट्रक कण्टेनर व्यिसायी संि मार्य ि अन्य 
सिारी साधनहरू सवहि दिुयटना भएको सिारी साधनको दिुयटना भएको तमति २०६९।१।१३ 
भन्दा अगातडको तमति २०६९।१।३ मा नै तबमा नलु्क बापि रु.३८,७३६।४० जम्मा भएको 
देख्िएको र यहााँ सिारी साधनको दिुयटना हनुभुन्दा अगातड नै तबमकले तबमा नलु्क आजयन 
गरेको, तबमा लेि समेि जारी भएको र दिुयटना भएको सिारी साधनको तबमा दाबी काननु 
बमोख्जम नै भिुानी गरेको पवुष्ट हनु्छ। त्यसैगरी तबमकले वहमालयन ट्राभल्सबाट तलन बााँकी िर 
भाडा रु.30,35,654।४४ र सो बापिको ब्याज रु.8,29,314।१० समेि कुल 
रु.38,64,968।५४ तबमकको बैंक िािामा जम्मा भएको देख्िन आयो र उि तबमा 
कम्पनीले आफ्नो िर भाडामा ददाँदा काननु बमोख्जम नै सूचना प्रकाख्नि गरी भाडामा ददएको पवुष्ट 
हनु आएको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको। 

(२०६) दतलि मखु्ि प्रा.वि धोरे-९ पसायका विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक 
समेिले अनदुानको  रूपमा प्राप्त रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला 
ख्नक्षा कायायलय पसायबाट आ.ि. २०६६।६७ देख्ि उि विद्यालयलाई रु.१५,२३,४६२।९७ 
तनकासा भएको मध्ये भौतिक तनमायणिर्य  जम्मा रु.९,००,०००।- तनकासा भएकोमा विद्यालयको 
व्यख्िगि प्रयासबाट रु.१५,०२8।32 थप गरी कुल रु.9,15,०28।32 को काम भएको 
भनी ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय पसायको तमति २०७१।२।१४ को पत्रबाट लेिी आएको 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

देख्िन्छ र सोही अितधमा तनकासा भएको कुल रकममध्ये भौतिक बाहेक अन्य नीषयकहरूमा 
तनकासा भएको रु.6,2३,462।97 मध्ये कुल रु.६,27,981।1६ साधारणिर्य  िचय भएको 
देख्िन आउाँछ। उपरोि वििरण अनसुार रु.19,546।५१ विद्यालयले नै बढी िचय गरेको 
देख्िन आएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको। 

(२०७) पसाय ख्जल्ला अन्िगयि हररहर साह प्रा.वि लहािरथकरी-८ का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका 
अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेिले अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायबाट आ.ि. २०६७।६८ देख्ि उि विद्यालयको िािामा 
भौतिक र साधारण गरी रु.१२,१८,९९४।- तनकासा भएको मध्ये भौतिक तनमायणिर्य  जम्मा 
रु.९,५०,०००। - तनकासा भएकोमा विद्यालयको व्यख्िगि प्रयासबाट रु.१,१७,०३४।९५ थप 
गरी कुल रु.१०,६७,०३४।९५ को काम भएको भनी ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय पसायको तमति 
२०७१।२।१४ को पत्रबाट वर्ल्ड मूल्यांकन प्रतििेदनबाट देख्िन्छ भने भौतिक बाहेक 
साधारणिर्य  तनकासा भएको कुल रु.२,६३,१९४।- भन्दा विद्यालयको िर्य बाट 
रु.३,९४,८१२।८६ बढी िचय भएको पवुष्ट हनु आएको हनुाले तनकासा भएको अनदुानको रकम 
दरुुपयोग भएको नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको। 

(२०८) निुाकोट ख्जल्ला अन्िगयि नजायमण्डप िडा नं ७ र ८ मा रहेको श्री जागिृ प्रस्िाविि तन.मा.वि मा 
भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भने्न समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा अनसुन्धानका क्रममा ख्जल्ला 
प्रनासन कायायलय र ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय निुाकोटको छानतबन प्रतििेदन,  वितभन्न आ.ि.को 
लेिा परीक्षण प्रतििेदनहरू, उि विद्यालय विरुद्ध उजरुी ददन ेउजरुीकिायहरूले आयोग समक्ष 
गरेको ठाडो कागज, अनसुन्धानका क्रममा तलइएको ित्कालीन प्रधानाध्यापक र उि विद्यालयका 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिको बयान कागजाि र अन्य सम्बद्ध प्रमाण कागजािहरू 
अध्ययन गरी समवष्टगि  रूपमा विश्लषेण गदाय उि विद्यालय विरुद्ध परेको उजरुीमा सत्यिा पवुष्ट 
हनु सक्न े कुनै आधार प्राप्त नभएकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२०९) पसाय ख्जल्ला अन्िगयि मन्सामाई इन्रदेि चौरतसया प्रा.वि लहािरथकरी-५ का विद्यालय 
व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले अनदुानको रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा  आ.ि. २०६८।६९ देख्ि उि विद्यालयलाई ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय र ख्जल्ला 
विकास सतमतिको कायायलय पसायबाट भौतिक र साधारण गरी रु.१०,३९,७४६।- तनकासा भएको 
मध्ये भौतिक तनमायणिर्य  जम्मा रु.८,५०,०००।- तनकासा भएकोमा विद्यालयको व्यख्िगि 
प्रयासबाट रु.१,३०,०६७।३६ थप गरी कुल रु.९,८०,०६७।३६ को काम भएको भनी 
ख्जल्ला प्रावितधक कायायलय पसायको तमति २०७१।२।१४ को पत्रबाट देख्िन्छ। तनकासा भएको 
कुल रकममध्ये भौतिक बाहेक अन्य नीषयकहरूमा तनकासा भएको रकम रु.१,८९,७४६।- बाट 
विद्यालय स्थापना भएदेख्ि हालसम्म ख्नक्षकहरूले िलब, छात्रिृख्त्त, पाठ्यपसु्िक िररद, विद्यालयको 
जग्गामा माटो परेु बापिको िचय र मसलन्द समेिमा भएको िचय समेि कुल रु.२,०४,८००।- 
साधारणिर्य  िचय भइ विद्यालयको िर्य बाट रु.15,054।- बढी िचय भएको पवुष्ट हनु आएको र 



 

 294      
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

उपरोि वििरण अनसुार रु.१,४५,१२१।३६ विद्यालयले नै बढी िचय गरेको देख्िन आएको 
हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२१०) पसाय ख्जल्ला अन्िगयि न.ेरा.प्रा.वि सोहरी-८, का विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष समेिले 
रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय पसायबाट आ.ि. 
२०६५।६६ देख्ि उि विद्यालयको िािामा साधारणिर्य  वितभन्न नीषयकहरूमा कुल 
रु.9,८3,131।- तनकासा भएको मध्येबाट हाल उि विद्यालयको िािामा रहेको मौज्दाि 
रकम रु.८४,१६८।- र राजस्ि िािामा जम्मा गरेको बेरुज ुरकम रु.१५,०००।- िटाउाँदा 
हनु आउने रकम रु.८,८३,९६३।- मध्येबाट विद्यालय स्थापना भएदेख्ि हालसम्म वितभन्न 
तमतिमा िलब भिुानी, छात्रिृख्त्त, पाठ्यपसु्िक िररद, मसलन्द, विद्यालय सधुार िचय र परीक्षा 
संचालन समेिमा भएको िचय समेि कुल रु.8,89,838।75 िचय भएको देख्िन आउाँछ। 
यसरी साधारणिर्य  विद्यालयको िर्य बाट रु.५,८७५।7५ बढी िचय भएको पवुष्ट हनु आएको 
हनुाले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२११) धनषुा ख्जल्ला अन्िगयि नवहद चन्रेश्वर प्रा.वि. तमतथलेश्वर तनकास-१ परुन्दह विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष समेिले रकम वहनातमना गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय धनषुाबाट आ.ि. २०६५।६६ देख्ि उि विद्यालयलाई जम्मा रु.१८,८९,३५८।- 
तनकासा भएको उपरोि रकममध्ये भौतिकिर्य  कुल रु.१५,००,०००।- तनकासा भएकोमा २ 
कोठे भिन तनमायण बापि रु.१३,००,०००।- िचय भई विद्यालयले भिन तनमायणको कायय सम्पन्न 
गररसकेको भने्न ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय, धनषुाको तमति २०७१।९।१८ को पत्रसाथ प्राप्त 
प्रावितधक मूल्यांकन प्रतििेदनबाट पवुष्ट हनु आयो। आ.ि.२०६७।६८ मा ममयिमा रु.१ लाि र 
आ.ि.२०६८।६९ मा बाह्य िािािरणमा तनकासा भएको रु.१ लाि समेि कुल 
रु.२,००,०००।- प्रस्ििु विद्यालयले ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय, धनषुाको िािामा तमति 
२०७१।१२।१५ मा दाख्िला गरेको देख्िंदा प्रस्ििु विद्यालयमा भौतिकिर्य  तनकासा भएको 
रकमको वहनातमना र दरुुपयोग भएको देख्िएन।भौतिक बाहेक अन्य साधारण नीषयकहरूमा 
तनकासा भएको कुल रकम रु.३,८९,३५८।- बाट िलब बापि रु.२,६७,८६०।- भिुानी 
पाएको देख्िन्छ भन े वितभन्न तमतिमा छात्रिृख्त्त र विद्यालय सधुार योजना िचय समेि कुल 
रु.३,९८,९६०।- िचय भएको देख्िन आउाँछ।यसरी साधारणिर्य  विद्यालयलाई तनकासा भएको 
रकमभन्दा विद्यालयको िर्य बाट रु.९,६०२।- बढी िचय भएको पवुष्ट हनु आएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२१२) नेपाल टेतलकम अन्िगयि दूरसञ्चार कायायलय म्याङलङु, िेह्रथमुमा काययरि कायायलय प्रमिु गोविन्द 
संग्रौलाले तमति २०६२ सालदेख्ि टेतलकमको राजश्व रकम अपचलन गरी ब्याजमा लगाएको भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा नेपाल टेतलकम केन्रीय कायायलयबाट प्राप्त छानतबन प्रतििेदन,  
गोविन्द संग्रौलाले तमति २०६९।६।३ मा नविल बैंकमा रु.६,८८४।७८ ब्याज बापि र 
कायायलयको क्यास काडय सटेज बापि तमति २०६९।२।१४ मा रु.४,४००।- र तमति 
२०६९।३।३१ मा रु.२०,४६०।- समेि कुल रु.२४,४६०।- जम्मा गरेको भौचरको 
प्रतितलवप, आ.ि. २०६३।६४ देख्ि २०६६।६७ सम्मको उि कायायलयको Fiscal Year wise 

Control Sheet of Cash Collection and Bank Deposit को प्रतितलवप, नेपाल टेतलकम,केन्रीय 
कायायलयले तनज गोविन्द संग्रौला समेिलाई १ िषय िलब िृवद्ध रोक्का गने तनणयय गरेको तमति 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

२०७०।९।२९ को वटप्पणीको प्रमाख्णि प्रतितलवप, कायायलयको नेपाल बैंक तलतमटेड, िेह्रथमुमा 
रहेको िािा नं. ०५४०००००२८०१ को तमति २०६६।१२।३० देख्ि २०६९।२।२० 
सम्मको बैंक स्टेटमेन्ट, राजस्ि रकम अपचलन गरेको सम्बन्धमा नेपाल टेतलकमको जिार् र 
गोविन्द संग्रौला समेिको बयान कागज अध्ययन गरी समवष्टगि  रूपमा विश्लषेण गदाय उि 
कायायलयका ित्कालीन कायायलय प्रमिु गोविन्द संग्रौला समेिले आफ्नो काययकालमा कायायलयको 
सेिा तबक्रीबाट प्राप्त नगद आम्दानी होल्ड गरे बापि गमेुको ब्याज आम्दानी र क्यास काडय सटेज 
बापि प्राप्त हनुे नगद आम्दानी र सो बापिको ब्याज समेि सम्पूणय रकम कायायलयको बैंक 
िािामा दाख्िला भएको पवुष्ट हनु आएको र तनज गोविन्द संग्रौला समेिलाई कारबाही स्िरूप 
नेपाल टेतलकम, केन्रीय कायायलयबाट १ िषय िलब िृवद्ध रोक्का गने तनणयय भएकोले प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२१३) ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय तसराहाका विद्यालय तनरीक्षक रामलिन मण्डल समेिले ित्कालीन ख्जल्ला 
ख्नक्षा अतधकारी हररप्रसाद िस्िीलाई िाली लेटर प्याडमा सही गराई अतनयतमि कायय गरेको भने्न 
समेिको सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्नक्षकहरूको तनयखु्ि िथा सरुिासम्बन्धी विषयमा अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दर्ा ३(छ) मा पररभावषि अनखु्चि काययका 
सम्बन्धमा आरोवपि व्यख्िहरू ित्कालीन ख्जल्ला ख्नक्षा अतधकारी हररप्रसाद िस्िी समेिलाई 
विभागीय कारबाहीका लातग अख्तियारिाला समक्ष लेिी पठाउनका लातग दर्ा ११ बमोख्जम 
गनुयपने हो होइन भने्न सम्बन्धमा अध्ययन गरी हेदाय ख्नक्षा विभागबाट तमति २०७०।३।५ मा 
विभागीय कारबाहीका लातग मन्त्रालयमा लेिी पठाउन ेभने्न तनणयय भइसकेको देख्िाँदा सो सम्बन्धी 
कारबाही ख्नक्षा मन्त्रालयाबट हनु ेनै देख्िएकोले एकै कसरुमा पनुः विभागीय कारबाहीका लातग 
लेिी पठाउनपुने अिस्था देख्िन आएन। ख्नक्षकहरूको सरुिा िथा तनयखु्ि सम्बन्धमा रकम 
लेनदेन गरेको भने्न सम्बन्धमा कुनै िस्ितुनष्ठ प्रमाणले पवुष्ट गनय नसकेको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२१४) वहले भोजपरु सडक पररयोजना भोजपरुले लागि अनमुान अनसुारको कायय पूरा नगरी भिुानी    
गरेको भने्न भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा वहले भोजपरु सडक योजनाले आ.ि. २०७०।७१ 
मा दईुिटा ठेक्का लगाएको देख्िन्छ। ठेक्का नं. १ HBRP/3371584/070/71- 001 मा 
ढंुगा सोतलङ र ग्यावियन कायय गनय वहमालय/ददल जे.भी. धनकुटासाँग तमति २०७१।१२।९ मा 
सम्झौिा भई रकम रु.८३,०३,४१६।२६ को कायय मूल्यांकन भएको देख्िन्छ। ठेक्का नं. २ 
HBRP/3371584/070/71-002 मा सिग्रडे िथा ग्राभेतलङको कायय गनय ओम जमवियोङ, 

वहमालयन/ददल जे.भी.साँग २०७१।२।१४ मा सम्झौिा भई रु.७९,७०,५६४।७५ को कायय 
मूल्यांकन भएको नापी वकिाबमा देख्िन्छ। तमति २०७१।५।१० को प्रावितधक समेिको 
स्थलगि तनरीक्षण अनसुार ठेक्का नं. १ मा ढंुगा सोतलङको कायय नापजााँच गदाय नापी वकिाबमा 
उल्लेि भएको नापभन्दा २२२ तम. लम्बा सोतलङको कायय वर्ल्डमा कम देख्िएको। आयोगबाट 
अनसुन्धानको क्रममा पनुः २०७१।८।२४ मा स्थलगि तनरीक्षण हुाँदा सम्पन्न गनय बााँकी रहेको 
तनमायण कायय सम्पन्न गररसकेको अिस्था देख्िएको र ठेक्का नं. २ मा समेि ग्राभेतलङको काययमा 
िाल्डा िलु्डी परुरएको, सामान्य ममयि कायय गरेको र बाटोको अिस्था सामान्य रहेको देख्ियो। 
योजनाको Defect Liability Period समेि बााँकी रहेको हुाँदा उजरुीमा उल्लेि भए अनसुार भ्रष्टाचार 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

भएको नदेख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको। 

(२१५)  रसिुा ख्जल्लाको भोले, धैिङु र लहरेपौिा गा.वि.सको िेिीयोग्य जतमनमा तसंचाइ उपलब्ध गराउन 
वितभन्न संस्थाहरूले लगानी गरेको ८५ लािको सहयोगमा तनमायणाधीन तसंचाइ कुलोमा भएको 
अतनयतमििाका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला प्रनासन कायायलय, रसिुाको स्थलगि छानतबन 
प्रतििेदन, मध्यमाञ्चल तसंचाइ विकास तडतभजन नं. ८, निुाकोटको प्रतििेदन िथा प्रतिवक्रया, गररबी 
तनिारण कोषबाट प्राप्त जानकारी िथा प्रतिवक्रया समेिका प्राप्त हनु आएका वििरण िथा 
कागजािहरूलाई हेदाय आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भने्न व्यहोरा पषु्ट्याईं हनु नसकेकोले प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(२१६)  का.म.न.पा. ८ नक्सा तसट नं. १०२-११०७-०४ वक.नं. ११३, १४३, ७३, १४२, ११५, ११६, 

१०५ र ४७ का पनपुति क्षेत्र विकास कोषले अतधग्रहणमा परेका जग्गाहरू मआुब्जा वििरण 
गने क्रममा बाटो समेि नभएको जग्गालाई चक्रपथ ट्र्याक परेको देिाई उि ट्र्याकमा 
जोतडएका पछातडका जग्गालाई १२ लािका दरले मआुब्जा ददनपुनेमा ३३ लािका दरले 
मआुब्जा ददई साियजतनक कोषको दरुुपयोग गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा उजरुीका 
सम्बन्धमा जग्गा अतधग्रहणसम्बन्धी पनपुति क्षेत्र विकास कोषको सूचना, ख्जल्ला प्रनासन 
कायायलय, काठमाडौंको मआुब्जा तनधायरण सतमतिको तनणयय, तडतभजन सडक कायायलय, काठमाडौंको 
सडक सीमासम्बन्धी मापदण्डको पत्र, उि जग्गाको नाम-नक्सा, वर्ल्डबकु, वकत्ताकाट टे्रस, 

प्रावितधक सवहि आयोगबाट िटाइएको टोलीले पेन गरेको स्थलगि तनरीक्षण प्रतििेदन समेिका 
वििरण िथा कागजािहरूलाई हेदाय अतनयतमििा िथा भ्रष्टाचार भएको भने्न व्यहोरा पषु्ट्याईं हनु 
नसकेकोले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा 
राख्िएको।  

(२१७) ख्जल्ला विकास सतमतिको कायायलय रौिहटबाट संचातलि गा.वि.स. रामपरु िाप गा.वि.स.का 
गा.वि.स. सख्चि विश्वनाथ साहले आ.ि.२०६७।६८ मा योजना छनौट तनयम विपरीि गरेको,  
सडक तनमायणमा रकम वहनातमना गरेको भने्न समेिका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ख्जल्ला विकास 
सतमतिको कायायलय रौिहटबाट प्रतिवक्रया िथा कागजाि माग गररएकोमा सो गा.वि.स.को सम्पूणय 
तनमायण काययहरू गाउाँ पररषदको तनणयय अनसुार नै सम्पन्न भएको र कुनै वकतसमको अतनयतमििा 
नभएको भनी िलुाई पठाएको देख्िन्छ। स्थलगि तनरीक्षण गरी प्रतििेदन उपलब्ध गराउनको 
लातग अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग क्षेत्रीय कायायलय हेटौंडालाई लेिी पठाइएकोमा 
आ.ि. २067।68 मा सञ्चातलि विकास तनमायण योजनाहरूमा लागि इख्स्टमेट, प्रावितधक 
मूल्याङ्कन अनसुारकै कायय सम्पन्न भएको, स्थानीय मातनसहरूसाँग सोधपछु गदाय समेि सो आ.ि. मा 
गा.वि.स. बाट सडक ममयि तनमायण, चौिारा िथा धमयनाला तनमायण कायय सम्पन्न भएको तडप 
ट्यबेुल जडान कायय भएको भने्न भनाइ रहेको भने्न समेि व्यहोराको आयोगका इख्न्जतनयरको 
प्रतििेदनको साथै उि विकास तनमायणसाँग सम्बख्न्धि र्ोटोहरू समेि उपलब्ध गराएको देख्िन्छ। 

 आ.ि. २067।68 मा सञ्चातलि योजनाका सम्बन्धमा उजरुी परेको र सडक ममयिका 
सम्बन्धमा धेरै पतछ स्थलगि तनरीक्षण गरी अतनयतमििा भएको हो होइन यवकन गनय केही 
कदठनाइ हनु ेभए िापतन धमयनाला िथा चौिारा तनमायण र तडप ट्यबेुलको योजनाको सम्बन्धमा 
स्थलगि तनरीक्षण टोलीको प्रतििेदन र उल्लेख्िि योजनाहरूको कायय सम्पन्न भएको भनी स्थानीय 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

मातनसहरूले स्थलगि तनरीक्षणको क्रममा िलुाएको समेि देख्िंदा उजरुीमा उल्लेि भए अनसुार 
भ्रष्टाचार भएको भने्न पवुष्ट हनु ेआधार प्रमाण देख्िन नआएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(218) महानगरीय प्रहरीिृत्त बानेश्वरका प्र.ना.उ.रमेनकुमार िामाङले सेिाग्राहीसाँग ररसिि तलएको भने्न 
बरामदी मचुलु्कामा साक्षी बस्न नेपाल टेतलतभजका समाचार संकलक िथा समाचार प्रस्िोिा 
मतनषा ख्ितमरेलाई आयोगको टोलीले अनरुोध गदाय तनजले साक्षी बस्न अस्िीकार गरी आयोगको 
काममा बाधा परुय्ाएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा समाचार संकलन गनय गएको व्यख्ि 
मचुलु्काको रोहबरमा बस्न हनु े िा नहनुे भने्न सम्बन्धमा अन्योलिा भएकाले उि मचुलु्कामा 
आफ्नो नाम नरािी ददनका लातग सम्बख्न्धि पक्षलाई अनरुोध मात्र गरेको हुाँ, आयोगको कामलाई 
असहयोग परुय्ाउन े िा बाधा अिरोध परुय्ाउन े तनयिले रोहबरमा नबसेको होइन, आयोगको 
काममा सदैब सहयोग गछुय र आफ्नो अज्ञानिाबाट आयोगको काममा बाधा पगु्न गएकोमा क्षमा 
याचना समेि गरी बयान गरेको देख्िन्छ। िसथय: आरोवपि मतनषा ख्ितमरेले बरामदी मचुलु्कामा 
रोहबरमा बस्न हनु े िा नहनु े सम्बन्धमा अन्यौलिा रहेका कारणले रोहबरमा बस्न नमानेको 
आधारबाटै तनजले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा परुय्ाएको भने्न नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी 
आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।  

(२१९) पययटन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, पययटन उद्योग महानािा, कम्पनी रख्जष्टारको कायायलय, िैदेख्नक 
लगानी विभाग, औद्योतगक प्रिद्धयन बोडयले प्रचतलि काननु िथा सिोच्च अदालिको तनदेनन अनरुूप 
क्यातसनोलाई िगीकृि गरी दिाय गनुयपनेमा नगरी क्यातसनो संचालन िथा व्यिस्थापनमा असहयोग 
गरेको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा तसल्भर हेररटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रा.तल.का राजेन्र बजगाईले 
उजरुीको साथ पेन गरेका कागजािहरू, पययटन विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रख्जिारको 
कायायलयबाट ख्झकाइएको कागजाि िथा िथ्यहरूको अध्ययन गदाय तनिेदकले क्यातसनो 
संचालनको लातग इजाजिपत्र लगायि अन्य व्यिस्थापनको लातग सम्बख्न्धि तनकायहरू उद्योग 
मन्त्रालय, पययटन मन्त्रालय, कम्पनी रख्जिारको कायायलय, औद्योतगक प्रबद्धयन बोडय, पययटन विभागमा 
आिश्यक कागजाि र प्रमाणहरू समेि संलग्न रािी तनिेदन ददए पिाि सम्बख्न्धि तनकायले 
आिश्यक प्रवक्रयाहरूको थालनी गरेको देख्िएको, तनिेदकले काननुी प्रिाधान अनसुार पेन गनुयपने 
आिश्यक कागजािहरू र प्रवक्रयाहरू पूरा नगरेको र वितभन्न तनकायहरूको संलग्निामा अनमुति 
प्रदान गनुयपने हुाँदा सोही प्रवक्रयामा केही समय लाग्न गएको िथा हाल नेपाल सरकार (माननीय 
मन्त्री स्िर) को तमति २०७१।१०।१८ को तनणयय अनसुार हेप्पी िल्डय प्रा.तल.लाई सांग्रीला 
होटल लाख्जम्पाट, काठमाडौंमा क्यातसनो संचालन गनयको लातग इजाजि पत्र प्रदान गरी क्यातसनो 
संचालनमा समेि आइसकेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१९ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२२०) जमु्ला ख्जल्लाको सामूवहक स्याउ िेिी योजनामा अतनयतमििा भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान 
हुाँदा लाम्रा गा.वि.स. िडा नं. ७, ८ र ९ मा सञ्चातलि सामूवहक स्याउ िेिी योजनामा 
योजनास्थलको बगैंचा पिायल िेरा गनय लागि अनमुान रु.१२,४५,९४५।- रहेको र सोही 
काययको लातग गा.वि.स.बाट रु.९,४०,०००।- तनकासा भएको देख्ियो। अनसुन्धानको 
तसलतसलामा आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कायायलय सिेुिका इख्न्जतनयरले स्थलगि तनरीक्षण 
गरी ददएको प्रतििेदन अनसुार जनश्रमदान समेि गरी जम्मा रु.१३,०४,४९५।१० को कायय 
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पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

सम्पन्न भएको भने्न देख्िएको र कायय सम्पन्न प्रतििेदन समेिबाट लागि अनमुान बमोख्जम कायय 
सम्पन्न भएको भने्न देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७२।२।२५ को तनणययानसुार 
िामेलीमा राख्िएको।   

(२२१) श्री माध्यतमक विद्यालय वपपररया दोख्स्िया, रौिहटको भिन तनमायण िथा विद्यालय व्यिस्थापन 
सतमतिका अध्यक्ष सतुनलकुमार यादि र प्रधानाध्यापक लालबाब ुयादि समेिले भिन तनमायणका 
लातग ख्जल्ला विकास सतमति, ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलय र गा.वि.स.बाट प्राप्त रकम भ्रष्टाचार गरेको 
भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा श्री माध्यतमक विद्यालयको ४ कोठे भिन तनमायण प्रयोजनाथय 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट रु.८,२५,०००।-, गाउाँ विकास सतमतिको कायायलय, वपपररया 
दोख्स्ियाबाट रु.३,९८,०००।- र ख्जल्ला विकास सतमति, रौिहटबाट रु.८,००,०००।- िथा 
ख्जल्ला ख्नक्षा कायायलयबाट छात्रा नौचालय तनमायणका लातग रु.२,००,०००।- समेि गरी 
रु.२२,२३,०००।- तनकासा भएको देख्ियो। भिनको मूल्याङ्कन एिं काययसम्पन्न प्रतििेदन 
अनसुार रु.३८,०८,९०७।३० िचय भई तनमायण कायय सम्पन्न भएको साथै छात्रा नौचालय 
रु.२,३५,६८४।७२ मा तनमायण कायय सम्पन्न भएको भने्न देख्िएकोले विद्यालयको सम्पख्त्त 
वहनातमना गरी भ्रष्टाचार गरेको पवुष्ट हनु सक्ने आधार नभएकाले प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७२।२।२५ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२२२) विश्वबन्ध ुरेग्मीले का.म.न.पा.१५ वकत्ता नं.३०७ को आफ्नी श्रीमिी नाख्न्ि आचाययको नाममा 
रहेको जग्गामा काननु बमोख्जम नक्सा पास गरी िर तनमायण कायय सरुु गनुयपनेमा नक्सा पास नै 
नगरी िर तनमायण कायय सरुु गरेको अिस्थामा देिनगर टोल सधुार समाजले का.म.न.पा.१५ 
कायायलय र का.म.न.पा.मा समेि साियजतनक बाटो तमची िर तनमायण गनय लागेको भने्न सम्बन्धमा 
आयोगका अनसुन्धान अतधकृिको रोहबरमा नापी कायायलय कलंकीबाट भएको स्थलगि नापजााँच 
तनरीक्षण प्रतििेदन िथा सातबक २०२१ सालको नक्सासाँग हालको नक्सा ओभर ल्याप गरी ियार 
गरेको प्रतििेदन समेिको आधारमा विश्वबन्ध ु रेग्मीले आफ्नी श्रीमिी नाख्न्ि आचाययको नाममा 
रहेको का.म.न.पा.१५ वकत्ता नं.३०७ को जग्गामा िर तनमायण गदाय साियजतनक जग्गा बाटो 
तमची िर तनमायण गरेको नदेख्िएको हुाँदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७२।२।२५ को 
तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको।   

(२२३) नारदा उच्च मा.वि. िेह्रथमुका ित् कालीन स्ि. ख्नक्षक िङु एन थपतलयाकी श्रीमिी कृष् णकुमारी 
थपतलयाले आफ् नो पतिको तनधनपतछ पाउनपुने तनबखृ्त्तभरण इच्छाइएको व्यख्ि छोरा ख्नष् य 
थपतलयाले प्राप् ि गरेको हुाँदा आफ्नो नाममा नामसारी गरी तनबखृ्त्तभरण ददलाई पाउाँ भने्न 
सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा काननुले इर्छ्याउन ेअतधकार प्रदान गरे अनरुूप इच्छाइएको अिस्थामा 
इच् छाइएको व्यख्िले नै तनबखृ्त्तभरणको अतधकार पाउने (नेपाल काननु पतत्रका २०६३ तनणयय नं. 
७७५५) भनी सिोच्च अदालिबाट व्यातया गरेको सन्दभयमा ख्नक्षा तनयमािली, २०५९ (संनोधन 
सवहि) को तनयम ११५ (१) बमोख्जम इच्छाउन े व्यख्िले छोरालाई इच्छाएको, तनजको वपिा 
िङु एन थपतलयाको तमति २०७०।५।११ मा मतृ्य ुभइसकेको अिस्थामा प्रचतलि काननु एिं 
सिोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि तसद्धान्ि बमोख्जम इच्छाइएको व्यख्ि पररिियन गनय नतमल्ने भनी 
विद्यालय ख्नक्षक वकिाबिानाको तमति २०७१।१२।१७ को पत्रबाट जानकारी हनु आएको 
देख्ियो। साथै पवहला आमाकै नाममा भएको इच्छाइएको व्यख्िको नाम पररिियन गरी पतछ 
आफ्नो नाममा इच्छाएको व्यख्ि उल्लेि गरेको भनी तनजको छोरा ख्नष्य थपतलयाले आयोगमा 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तलख्िि बयान ददएकोले इच्छाइएको व्यख्िको नाम पररिियनमा कोही कसैको संलग्िा नदेख्िंदा 
प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति २०७२।२।२५ को तनणययानसुार िामेलीमा राख्िएको। 

(२२४) िपतसल बमोख्जमका रािसेिकहरूले श्रोि निलेुको सम्पख्त्त आजयन गरेको भने्न सम्बन्धमा 
अनसुन्धान हुाँदा आम्दानीका िैध स्रोिबाट प्राप्त रकमको अनपुािमा तनजहरूले आजयन गरेको चल 
अचल सम्पख्त्त िथा अन्य िचयहरू कम भएको िलु्न आएकोले पतछ अन्य थप प्रमाण 
प्राप्त हनु आएमा सोही बिि पनु: अनसुन्धान लगायि काननु बमोख्जमका कारबाहीहरू हनुे नै 
हुाँदा हाल अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दर्ा १९ को उपदर्ा (१२) 
बमोख्जम देहायका व्यख्िहरूको अनसुन्धान कारबाहीको र्ायल िामेलीमा राख्िएको छः-  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

नाम थर पद कायायलय कैवर्यि 

१ २०७१।४।१५ कृष्णप्रसाद 
नमाय 

उपसख्चि उच्च माध्यतमक 
ख्नक्षा पररषद 

आय रु.६४,१५,३१०।-, व्यय 
रु.६०,१९,६६८।- (व्यय मध्ये 
रु.१९,९९,०६८।- बैंक मौज्दाि) 

२ २०७१।४।१५ प्रकाननारायण 
भट्ट 

ित्कालीन 
ना.स.ु(हाल 
अिकान प्राप्त) 

मालपोि 
कायायलय 
तडल्लीबजार 

आय रु. ६८,८३,०१४।६१, 
व्यय रु. ६५,०५,६०२।८९   

३ २०७१।४।१६ रामप्रसाद 
थपतलया 

सहसख्चि, 
प्रमिु ख्जल्ला 
अतधकारी 

ख्जल्ला प्रनासन 
कायायलय, 
उदयपरु 

आय रु. ७८,२९,४५७।-, व्यय 
रु.६२,९८,५८१।- (व्यय मध्ये 
रु. ५,१२,५००।- बैंक मौज्दाि) 

४ २०७१।४।१६ लक्ष्मण ढकाल स्थानीय 
विकास 
अतधकारी 

ख्जल्ला विकास 
सतमतिको 
कायायलय, 

सोलिुमु्ब ु

आय रु. ८२,५५,३११।-, व्यय 
रु.६२,९८,५८१।- (व्यय मध्ये 
रु. १३,६५,०००।– बैंक 
मौज्दाि) 

५ २०७१।४।१६ सरेुन ढंगाना ित्कालीन 
प्रहरी तनरीक्षक 

प्रहरी प्रधान 
कायायलय 

२०६२ सालमा प्रहरी सेिाबाट  

 बिायस्ि भएको । रु. 
४,१२,०००।- बैंक मौज्दाि 
रहेको ।  

६ २०७१।४।१६ रविन्र थापा प्रहरी नायि 
तनरीक्षक 

प्रहरी प्रधान 
कायायलय 

आय रु.६२,११,५००।-, व्यय 
रु.४९,९४,०००।- (व्यय मध्ये 
रु. ९,२१,०००।- बैंक मौज्दाि) 

७ २०७१।४।१६ अतनल तसंह इख्न्जतनयर विराटनगर उप 
महानगरपातलका 

आय रु.७५,०६,५००।-, व्यय 
रु.६२,६८,८५०।- (व्यय मध्ये 
रु. १,०५,०००।- बैंक मौज्दाि) 

८ २०७१।४।१६ लेिनाथ 
आचायय 

क्षेत्रीय कृवष 
तनदेनक 

मध्यमाञ्चल 
क्षेत्रीय कृवष 
तनदेननालय 

आय रु.८८,८२,४०४।-, व्यय 
रु.८८,४१,६४०।- (व्यय मध्ये 
रु. ६९,०००।- बैंक मौज्दाि) 

९ २०७१।४।१६ डा. यनोिधयन 
प्रधान 

तनतमत्त 
महातनदेनक 
(हाल अिकान 
प्राप्त) 

स्िास्थ्य सेिा 
विभाग 

आय रु.३५,३८,३९,५१८।-,व्यय 
रु.३३,४१,३३,८८७।- (व्यय 
मध्ये रु. १५,७६,९०२।- बैंक 
मौज्दाि) 

१० २०७१।४।१६ नेर तसंह भाट तनदेनक नेपाल विद्यिु 
प्रातधकरण 

आय रु.१,९२,६१,१०१।-, व्यय 
रु.१,६३,७३,३०२।- (व्यय मध्ये 
रु. २,६६,३१५।- बैंक मौज्दाि) 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

नाम थर पद कायायलय कैवर्यि 

११ २०७१।४।१६ चन्रमोहन झा तसतभल 
इख्न्जतनयर 
(िह आठ) 

नेपाल दूर सञ्चार 
प्रातधकरण 

आय रु.९०,५०,५३७।-, व्यय 
रु.८०,८०,११३।- (व्यय मध्ये 
रु. ४७,४७,११३।- बैंक 
मौज्दाि) 

१२ २०७१।४।१६ रविनकुमार 
नमाय 

प्रबन्धक नेपाल आयल 
तनगम तलतमटेड 

आय रु.२,५६,६१,४७४।-, व्यय 
रु.१,५७,१२,३५४।- (व्यय मध्ये 
रु. १०,१७,८५८।- बैंक 
मौज्दाि) 

१३ २०७१।४।२७ रमेनबहादरु 
नाह 

तनदेनक नेपाल िाय ुसेिा 
तनगम 

आय रु.१,९६,९९,४११।-, व्यय 
रु.१,५२,७३,५४८।- (व्यय मध्ये 
रु.५२,०००।- बैंक मौज्दाि) 

१४ २०७१।४।२७ मन्जरु आलम विद्यालय 
तनरीक्षक 

ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय िारा 

आय रु.७,३१,३६७।-, व्यय 
रु.३,५५,२५१।- (व्यय मध्ये 
रु.१,७०,८५३।- बैंक मौज्दाि) 

१५ २०७१।४।२७ ईश्वरप्रसाद 
िाग्ले 

सहायक िन 
अतधकृि 

ख्जल्ला िन 
कायायलय 
अिायिााँची 

आय रु.३८,३१,१०८।-, व्यय 
रु.३६,७५,२५४।४६ (व्यय मध्ये 
रु.१८,७४,७२५।- बैंक मौज्दाि) 

१६ २०७१।४।२७ कृष्णप्रसाद 
सापकोटा 

उपसख्चि संस्कृति, पययटन 
िथा नागररक 
उड्डयन मन्त्रालय 

आय रु.५२,३४,८८२।६९, व्यय 
रु.५०,५४,२९२।०२ (व्यय मध्ये 
रु.७,८९,६७७।७१ बैंक मौज्दाि) 

१७ २०७१।४।२७ गोपीमान शे्रष्ठ प्रहरी 
उपरीक्षक 

प्रहरी प्रधान 
कायायलय 

आय रु.८७,५१,६४८।-, व्यय 
रु.७०,८७,६५८।- (व्यय मध्ये 
रु.२,२१,१८३।- बैंक मौज्दाि) 

१८ २०७१।४।२७ विष्ण ुकोइराला  तनदेनक प्रावितधक िथा 
व्यािसावयक 
िातलम पररषद् 

आय रु.४५,८८,९७१।-, व्यय 
रु.४४,५३,९६७।- (व्यय मध्ये 
रु.१,५०,०२७।- बैंक मौज्दाि) 

१९ २०७१।४।२७ ख्चन्िामख्ण 
तसिाकोटी 

तनदेनक नेपाल राि बैंक आय रु.३,६४,६८,०२९।-, व्यय 
रु.१,६०,१०,६१५।- (व्यय मध्ये 
अमेररकी डलर १४७७ र 
ने.रु.२,५५,७४२।- बैंक मौज्दाि) 

२० २०७१।४।२७ जगददनप्रसाद 
गपु्ता 

उपसख्चि ख्जल्ला िन 
कायायलय 
कैलाली 

आय रु.२३,४०,५३०।-, व्यय 
रु.२१,३१,२१४।- (व्यय मध्ये 
रु.१,१९,५०४।- बैंक मौज्दाि) 

२१ २०७१।४।२७ ध्रिुकुमार 
काकी 

गा.वि.स. 
सख्चि 

वपङिरुी 
गा.वि.स.को 
कायायलय, 
रामेछाप 

आय रु.११,५९,०७०।- व्यय 
रु.४,३७,९५२।- (व्यय मध्ये 
रु.५०,२०२।- बैंक मौज्दाि) 

२२ २०७१।४।२७ ऋवषकुमार 
ढंुगाना 

प्रहरी तनरीक्षक प्रहरी प्रधान 
कायायलय 

आय रु.५४,१८,९८६।-, व्यय 
रु.५३,१८,९८६।- (व्यय मध्ये 
रु.१५,१०,७४८।- बैंक मौज्दाि) 

२३ २०७१।४।२७ रामचन्र 
अतधकारी 

आयिेुद 
तनरीक्षक 

आयिेुद विभाग आय रु.७८,९६,१३०।-, व्यय 
रु.५८,३५,२६३।- (व्यय मध्ये 
रु.२३,५८,५१०।- बैंक मौज्दाि) 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

नाम थर पद कायायलय कैवर्यि 

२४ २०७१।७।९ प्रा.डा. अरूण 
सायमी 

ित्कालीन तडन ख्चवकत्सा नास्त्र 
अध्ययन संथान 

आय रु.२,१४,१६,७०६।७७, 
व्यय रु.१,८६,६३,०००।- (व्यय 
मध्ये रु.६०,१०,०००।- बैंक 
मौज्दाि) 

२५ २०७१।७।९ गोविन्दप्रसाद 
ितििडा 

ित्कालीन 
ना.स.ु(हाल 
अिकान प्राप्त) 

सामान्य प्रनासन 
मन्त्रालय 

आय रु.५,७६,७५,४०८।-, व्यय 
रु.५,२५,०७,९०२।- (व्यय मध्ये 
रु.४८,५००।- बैंक मौज्दाि) 

२६ २०७१।७।९ कल्पना के.सी. कायायलय 
सहायक 

कृवष विकास 
बैंक 

आय रु.५,२२,५९,७९२।-, व्यय 
रु.२,३१,३७,८१८।- (व्यय मध्ये 
रु.१४,०००।- बैंक मौज्दाि) 

२७ २०७१।७।९ सरेुन्रराज 
पराजलुी 

ख्जल्ला ख्नक्षा 
अतधकारी 

ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय, 
कवपलिस्ि ु

आय रु.४४,३३,९१९।- , व्यय 
रु.३८,८९,८३३।८४ (व्यय मध्ये 
रु.३६१,५८३।८४ बैंक मौज्दाि) 

२८ २०७१।८।२ उग्रनाथ झा तस.तड.ई. तसंचाइ मन्त्रालय आय रु.३३,८४,६६२।-, व्यय 
रु.३३,३७,११९।४३ (व्यय मध्ये 
रु.१५,५६१।७८ बैंक मौज्दाि) 

२९ २०७१।८।२ धमयराज 
सापकोटा 

तनदेनक नेपाल राि बैंक आय रु.४,९५,६५,७४८।७७ ,  
व्यय रु.२,५५,८५,९५६।- (व्यय 
मध्ये रु.२६,०४,९२३।- बैंक 
मौज्दाि) 

३० २०७१।८।२ लालमणी ओझा स्थानीय 
विकास 
अतधकारी 

ख्जल्ला विकास 
सतमतिको 
कायायलय, झापा 

आय रु.९२,१७,२६६।२०, व्यय 
रु.६७,५७,३५४।४८ (व्यय मध्ये 
रु.२,४९,६००।४८ बैंक मौज्दाि) 

३१ २०७१।८।२ मेिराज विष्ट िररदार कैलाली भन्सार 
कायायलय 

आय रु. ३८,९६,१२२।९२, व्यय 
रु.३४,५८,८१५।०८ (व्यय मध्ये 
रु. ६८,४३७।२१ बैंक मौज्दाि) 

३२ २०७१।८।२ टोप बहादरु 
भषुाल 

ना.स.ु भन्सार कायायलय, 
कंचनपरु 

आय रु.१,०७,१७,९४०।-, व्यय 
रु.८८,५०,१९६।- (व्यय मध्ये 
रु.१,२४,६१३।- बैंक मौज्दाि) 

३३ २०७१।८।२ ख्चरन्जीिी नमाय 
पौडेल 

महाप्रिन्धक 
(हाल अिकान 
प्राप्त) 

नेपाल विद्यिु 
प्रातधकरण 

आय रु.१,०६,३५,३२९।- व्यय 
रु.७४,१९,९३५।- (व्यय मध्ये 
रु.१२,०४,१७८।- बैंक मौज्दाि) 

३४ २०७१।१०।११ सतुधरप्रसाद 
अयायल 

नायि प्रबन्ध 
तनदेनक 

नेपाल टेतलकम आय रु.१,०३,१८,९५१।- व्यय 
रु.७४,१२,९३६।- (व्यय मध्ये 
रु.२२,८७,४६१।- बैंक मौज्दाि) 

३५ २०७१।१०।११ कुमारप्रसाद 
नमाय 

तनदेनक नेपाल दरु सञ्चार 
प्रातधकरण 

आय रु.७५,२३,१६५।- व्यय 
रु.३७,६७,४७९।- (व्यय मध्ये 
रु.७३,१४३।- बैंक मौज्दाि) 

३६ २०७१।१०।११ लक्ष्मीप्रपन्न 
तनरौला 

तनदेनक नेपाल राि बैंक आय रु.२,९४,६१,४८९।- व्यय 
रु.२,३५,२८,०३४।- (व्यय मध्ये 
रु.५६,०२९।- बैंक मौज्दाि) 

३७ २०७१।१०।११ बासदेुि 
अतधकारी 

तनदेनक नेपाल राि बैंक आय रु.३,६५,९७,३८३।- व्यय 
रु.२,४१,९४,६९३।- (व्यय मध्ये 
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  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

नाम थर पद कायायलय कैवर्यि 

रु.१५,७३,६२९।- बैंक मौज्दाि) 
३८ २०७१।१०।११ गोपालप्रसाद 

जोनी 
िररदार ख्जल्ला विकास 

सतमतिको 
कायायलय, पियि 

आय रु.२,५४,८४,५३८।- व्यय 
रु.२,५२,१८,५१५।- (व्यय मध्ये 
रु.१,९५,१००।- बैंक मौज्दाि) 

३९ २०७१।१०।११ ददगम्बर झा अध्यक्ष नेपाल दूर सञ्चार 
प्रातधकरण 

आय रु.५४,३१,२६४।- व्यय 
रु.२३,४३,६६९।- (व्यय मध्ये 
रु.१३,५३,६६९।- बैंक मौज्दाि) 

४० २०७१।११।२९ अजुयनबहादरु 
पौडेल 

टा.ना.स.ु 
(हाल अिकान 
प्राप्त) 

ख्जल्ला प्रनासन 
कायायलय, 
मकिानपरु 

आय रु.५१,२३,१४७।- व्यय 
रु.४६,७०,४४८।- (व्यय मध्ये 
रु.१०,०४८।- बैंक मौज्दाि) 

४१ २०७१।१२।१६ िेजकुमार 
के.सी. 

कम्यटुर 
अतधकृि 

अथय मन्त्रालय आय रु.४७,३३,९४९।- व्यय 
रु.२६,६२,५१८।- (व्यय मध्ये 
रु.४,३५,६८५।- बैंक मौज्दाि) 

४२ २०७१।१२।१६ कल्याणकुमार 
तिख्म्सना 

प्रहरी अतिररि 
महातनरीक्षक 
(हाल अिकान 
प्राप्त) 

प्रहरी प्रधान 
कायायलय 

आय रु.२,१६,४८,८५०।०८ 
व्यय रु.१,३६,६९,२६४।५८ 
(व्यय मध्ये रु.११,४३८।३४ 
बैंक मौज्दाि) 

४३ २०७१।१२।१६ मनमोहन शे्रष्ठ तनदेनक नेपा राि बैंक आय रु.२,६३,४३,५१७।७८ 
व्यय रु.१,९४,२७,३२९।७८ 
(व्यय मध्ये रु.४,२६,७०८।७८ 
बैंक मौज्दाि) 

४४ २०७१।१२।१६ रमेननेिर 
बज्राचायय 

प्रहरी अतिररि 
महातनरीक्षक  

प्रहरी प्रधान 
कायायलय 

आय रु.१,२९,७७,१६८।- व्यय 
रु.६५,६३,८८३।- (व्यय मध्ये 
रु.४,४५,७३३।- बैंक मौज्दाि) 

४५ २०७१।१२।१६ प्रिापतसंह थापा प्रहरी अतिररि 
महातनरीक्षक  

प्रहरी प्रधान 
कायायलय 

आय रु.१,९९,०४,६५२।- व्यय 
रु.१,६६,४२,२०७।- (व्यय मध्ये 
रु.५,७२,६९५।- बैंक मौज्दाि) 

४६ २०७१।१२।१६ डा. ननी नमाय ित्कालीन 
उपाध्यक्ष 

नेपाल मेतडकल 
काउख्न्सल 

आय रु.४,९७,२०,७२४।- व्यय 
रु.४,९४,००,८४१।- (व्यय मध्ये 
रु.२६,९५,१८७।- बैंक मौज्दाि) 

47 २०७१।१२।१६ रामिकृ्ष साह ित्कालीन 
ख्ज.ख्न.अ. 
(हाल अिकान 
प्राप्त) 

ख्जल्ला ख्नक्षा 
कायायलय, धनषुा 

आय रु.३५,४६,२६५।५२ व्यय 
रु.३४,५७,२६७।८२ (व्यय मध्ये 
रु.१,८९,९३७।२२ बैंक मौज्दाि) 

४८ २०७१।१२।१६ मोिीबहादरु 
कुाँ िर 

सहसख्चि उजाय मन्त्रालय आय रु.२,५३,२२,०३१।- व्यय 
रु.१,४८,२९,६३०।- (व्यय मध्ये 
रु.६,८९,००४।- बैंक मौज्दाि) 
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तस.नं. आयोगको तनणयय 
तमति 

नाम थर पद कायायलय कैवर्यि 

४९ २०७१।१२।१६ उद्धब ढंुगाना भन्सार 
अतधकृि 

तत्रभिुन 
तबमानस्थल 
भन्सार कायायलय 

आय रु.२१,७२,१०२।- व्यय 
रु.१४,६०,०८८।९० (व्यय मध्ये 
रु.२,३०,९७५।९० बैंक मौज्दाि) 

५० २०७१।१२।१६ दीपक 
कोइराला 

उद्योग 
अतधकृि 

िरेल ुिथा साना 
उद्योग कायायलय, 
भिपरु 

आय रु.६३,४७,६७४।- व्यय 
रु.३१,३१,९५८।९६ (व्यय मध्ये 
रु.२,७९,०४४।७२ बैंक मौज्दाि) 

५१ २०७१।१२।१६ मानकुमार 
प्रधान 

नापी अतधकृि नापी कायायलय, 
झापा 

आय रु.३६,९८,१६४।- व्यय 
रु.१९,२९,१५८।- (व्यय मध्ये 
रु.१,१३,७३८।- बैंक मौज्दाि) 

५२ २०७१।१२।१६ देिेन्र प्रसाद 
पोिरेल 

िररष्ठ 
प्रनासकीय 
अतधकृि 

काठमाडौं 
महानगरपातलका 

आय रु.३७,२३,४५८।०८ व्यय 
रु.३०,२८,२७८।- (व्यय मध्ये 
रु.६०,५२८।- बैंक मौज्दाि) 

५३ २०७१।१२।१६ नारायणप्रसाद 
पौडेल 

काययकारी 
तनदेनक 

नेपाल राि बैंक आय रु.१,६३,०२,२१३।४७ 
व्यय रु.१,३२,६३,४१७।३३ 
(व्यय मध्ये रु.58,92,617।३३ 
बैंक मौज्दाि) 

५४ २०७१।१२।१६ ध्रिुकुमार रेग्मी भन्सार 
अतधकृि 

रसिुा भन्सार 
कायायलय 

आय रु.१,५१,८६,२६३।- व्यय 
रु.९१,०३,४०५।- (व्यय मध्ये 
रु.६,४८,०८१।- बैंक मौज्दाि) 

५५ २०७१।१२।१७ धनप्रसाद 
पौडेल 

रख्जष्टार नेपाल स्िास्थ्य 
व्यिसायी पररषद 

आय रु.३८,११,६९३।- व्यय 
रु.११,६९,९७०।- (व्यय मध्ये 
रु.३०,०००।- बैंक मौज्दाि) 

५६ २०७१।१२।१७ रामप्रसाद 
चौधरी 

सहायक िन 
अतधकृि 

ख्जल्ला िन 
कायायलय, िैिडी 

आय रु.५१,७८,९६५।१७ व्यय 
रु.३१,८५,४७२।७१ (व्यय मध्ये 
रु.१,१६,५७९।७७ बैंक मौज्दाि) 

५७ २०७१।१२।१७ कृष्णलाल शे्रष्ठ इख्न्जतनयर ख्जल्ला विकास 
सतमतिको 
कायायलय, धाददङ 

आय रु.१,४४,५७,५६५।- व्यय 
रु.१,३५,९४,७८७।- (व्यय मध्ये 
रु.२४,३३,९३६।- बैंक मौज्दाि) 

५८ २०७१।१२।१७ अजुयन काकी सख्चि  सहरी विकास 
मन्त्रालय 

आय रु. १,१८,१७,०३२।-, व्यय 
रु.१,११,८५,९४१।७३ (व्यय 
मध्ये रु.२१,१६,०६१।७३ बैंक 
मौज्दाि) 

५९ २०७१।१२।१७ केनिप्रसाद 
प्रसाईं 

उपसख्चि केन्रीय िथ्यांक 
विभाग 

आय रु. ३,४७,४५,858।41, 
व्यय रु.3,38,८4,493।७३ 
(व्यय मध्ये रु.6,49,949।- बैंक 
मौज्दाि) 

  



 

 304      

  

परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  
परिच्छेद-१, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  

  

पररच्छेपररच्छेदद--६६,,  आयोगबाट सम्पाददि काययहरूको विश्लषेण 

    
  िावषयकिावषयक  प्रतििेदनप्रतििेदन,,  २०७१२०७१//७२७२  

६.७.२ मलु्िबी 

(१) मनमानेश्वरी गठुीको १०४ रोपनी जग्गा अदालिले तनजी करार गरी ददंदा समेि गठुी 
संस्थानका ित्कालीन सह-प्रनासक हेमराज सिेुदी समेिको तमलोमिोमा गमेुको, गोकणय 
गजाधर गठुीको २८ रोपनी जग्गा िान्गीदारको नाममा रैिानी गराउन सर्ल भएको, 
तभममिेुश्वर गठुीको लगिमा तभडी दिाय हनुे धमयस्थलीको ८ रोपनी जग्गा रैकरमा दिाय 
भएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा मनमानशे्वरी गठुीका सम्बन्धमा काठमाडौं ख्जल्ला 
हााँडीगाउाँख्स्थि मनमानेश्वरी गठुीको कररब १०४ रोपनी जग्गा उि गठुीका गठुीयार हो भने्न 
पाटनका प्रधानहरू र मोहीहरू बीच राजगठुी र तनजी गठुी भनी वििाद सजृना भई मदु्दा चली 
सिोच्च अदालिको तमति 2057।5।7 को रै्सलाबाट तनजी गठुी कायम भएको 
देख्िन्छ।उि गठुी जग्गाको बन्दोिस्ि र संचालन गठुी संस्थान ऐन, २०३३ को दर्ा 
२०(२) बमोख्जम गने गरी संस्थानको तमति 2062।8।12 मा सञ्चालक सतमतिमा पेन 
गने तनणयय भएको िर सञ्चालक सतमतिबाट तनणयय भएको नदेख्िंदा संस्थानबाट तनणयय भए 
पिाि जगाउने गरी र गोकणयगजाधर गठुीका सम्बन्धमा काठमाडौं ख्जल्ला गोकणेश्वर 
गा.वि.स. 1 अिख्स्थि गोकणयगजाधर गठुीको कररब २८ रोपनी जग्गा पनुरािेदन अदालिको 
तमति 2064।2।18 को रै्सला अनसुार रैिानी नम्बरी भएको र सो उपर पनुरािेदन 
समेि नगरी रै्सला कायायन्ियन भैसकेको देख्िंदा प्रस्ििु उजरुी आयोगको तमति 
२०७१।४।१६ को तनणययानसुार मलु्िबीमा राख्िएको। 

(२) धनगढी नगरपातलका १२(ङ) वक.नं. २६, २७ र २८ को जम्मा क्षेत्रर्ल ज.वि. ०-१८-
१८ जग्गा पनुिायसको हैतसयिले प्राप्त गरी िरिास समेि गरी आएको हाल पनुः नापी हुाँदाको 
क्रममा उि जग्गामध्ये ज.वि. ०-४-१७ जग्गा साँतधयारसाँग तमलेमिो गरी साँतधयारको वक.नं. 
२९, ३० र ३१ मा िसुाई साँतधयार नेरबहादरु विष्टको वकत्ता नं. २९ को जग्गा के्ष.र्. ०-
४-१५ लाई िकुी सो ठाउाँमा ०-८-९ िृवद्ध गरेको साथै वक.नं. ४६ र ५० को बीचको 
सातबक नक्साको साियजतनक बाटो समेि तमची नयााँ नक्सा ियार गरेको भने्न सम्बन्धमा 
आयोगबाट अनसुन्धानको क्रम चतलरहेकै अिस्थामा तनिेदक करणतसं विष्ट पक्ष भई कैलाली 
ख्जल्ला अदालिमा दूवषि दिाय बदर ख्िचोला मदु्दा दायर भै हाल विचाराधीन रहेको देख्िंदा 
उि मदु्दा अदालिबाट अख्न्िम तनणयय भएपतछ जगाउन े गरी प्रस्ििु अनसुन्धान आयोगको 
तमति २०७१।४।२७ को तनणययानसुार मलु्िबीमा राख्िएको।  

(३) नेपाल आयल तनगमले आफ्ना कमयचारीहरूलाई २०६९ साल िैनािबाट “पेट्रोतलयम पदाथय 
जोख्िम िहन िचय” बापि मातसक रु.४५००।- वििरण गदै आएको “नयााँ पतत्रका” को तमति 
२०७०।७।५ मा प्रकाख्नि समाचारका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा मातसक  रूपमा 
कम्िीमा १ अरब ५५ करोड ५५ लाि िाटामा गएको संस्था नेपाल आयल तनगम 
तलतमटेडले मातसक  रूपमा त्यहााँ काययरि कमयचारीहरूलाई थप सवुिधा प्रदान गदाय २०६९ 
साल िैनािदेख्ि २०७० आख्श्वन मसान्िसम्म रु.४,०१,५२,१२६।१५ वििरण गरेको 
देख्ियो।आयोगको तमति २०७०।७।६ को तनणययानसुार उि पेट्रोतलयम पदाथय जोख्िम 
िहन िचय नीषयकको भत्ता २०७० साल कातियकदेख्ि वििरण नगनय तनदेनन ददई उल्लेख्िि 
नीषयकको भत्ता प्रदान गनुयको औख्चत्यका विषयमा अनसुन्धान जारी रहेको अिस्थामा तनगम 
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कमयचारी संि बबरमहलका िर्य बाट चन्रप्रकान तनरौला समेिले यस आयोग समेिलाई 
विपक्षी बनाई ०७०–WO–०३९२ नं. को ररट तनिेदन सम्मातनि सिोच्च अदालि समक्ष 
तमति २०७०।८।२० मा दायर गरेको हुाँदा उि विषय सम्मातनि अदालिमा विचाराधीन 
रहेकोले सो विषयमा रै्सला िा अख्न्िम टुङ्गो नलागेसम्मको लातग प्रस्ििु उजरुी आयोगको 
तमति २०७१।६।२ को तनणययानसुार मलु्िबीमा राख्िएको ।  

(४) एन.आई.तड.तस.डेभलपमेन्ट बैंक तलतमटेडका महाप्रबन्धक ख्निजी रायले कतमसन तलई 
रूपन्देही ख्जल्ला िेहलुी मधितलया गा.वि.स. ख्स्थि लक्ष्मी िनस्पति घ्यू उद्योग प्रा.तल.को 
तधिो टेण्डर गरी कम मूल्यमा तबक्री गरी राविय िख्णज्य बैंकको समेि दईु करोड लगानी 
भएकोमा ऋण डुब्न गएको भने्न सम्बन्धमा अनसुन्धान हुाँदा ऋणी कम्पनीको ख्स्थर सम्पख्त्तमा 
तनगमको first charge  र राविय िाख्णज्य बैंकको second charge एिं current assets मा राविय 
िाख्णज्य बैंकको first charge रहने भने्न सहमतिको कागज पेन भएको देख्िन्छ। आरू्ले 
ददएको ऋणको वहसाब रार् सार् गने िथा ऋण सरुक्षण बापि बैंकमा तधिो रहेको सम्पूणय 
सम्पख्त्त रु्कुिा गने गरी तमति २०६९।६।२२ को नपेाल औद्योतगक विकास डेभलपमेन्ट 
बैंक सञ्चालक सतमति बैठकको तनणयय बमोख्जम लक्ष्मी िनस्पति घ्यू उद्योग प्रा.तल.को नाममा 
रहेको रूपन्देही ख्जल्ला मधितलया गा.वि.स. ८(ि) वकत्ता नं.२७१, १८५, ३५५, ८६, ९१, 

९०, १०१, १०२, १०३, १०४, २४५, २१४, १७४, १०५, १००, २६०, २३९, २४०, ३८९, 

८४ को जग्गाहरू िथा सोमा तनतमयि भिन समेि सम्पूणय रु्कुिा गनय नेपाल औद्योतगक 
विकास बैंकले तमति २०६९।६।२३ मा मालपोि कायायलय रूपन्देहीमा लेिी पठाएको 
देख्ियो। 

 सम्पख्त्त टेण्डरबाट तबक्री गरेको भने्न उजरुी आधारहीन र झठुा रहेको राविय िाख्णज्य 
बैंकसाँग उि बैंकले हाल दाबी गरेको तमति २०५१।६।१२ पिािको ऋण सम्बन्धमा 
कुनै सह-वित्तीय तनणयय गरेको र तलख्िि सहमति ददएको देख्िएन। यसै सम्बन्धमा रूपन्देही 
ख्जल्ला अदालिमा जालसाजी मदु्दा र सिोच्च अदालि िथा ऋण असलुी न्यायाधीकरण 
समेिमा मदु्दा परी ऋण असलुी न्यायातधकरणबाट राविय िाख्णज्य बैंकको पक्षमा रै्सला 
भैसकेको र रूपन्देही ख्जल्ला अदालि र सिोच्च अदालिमा मदु्दा विचाराधीन रहेको देख्िंदा 
अदालिबाट अख्न्िम रै्सला भई आएपतछ काननु बमोख्जम जगाउन े गरी हाललाई प्रस्ििु 
उजरुी आयोगको तमति २०७१।१२।१७ को तनणययानसुार मलु्िबीमा राख्िएको। 
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साविजतनक पद धािण गिेको व्यक्तिले अनकु्तिि कायि वा भ्रष्टािाि गिी अक्ततियािको दरुुपयोग गिेको 
र्वषयमा प्राप्त सूिना, उजिुी छानतिन, अनसुन्धान िथा िहर्ककाि ि अतियोजन गदाि प्राप्त अनिुवहरू 
समेिका आधािमा मलुकुमा भ्रष्टािाि तनयन्रण िथा अनकु्तिि कायि तनयन्रण गने सन्दििमा नेपाल 
सिकािलाई यसअक्ति पतन र्वतिन्न र्वषयमा सझुाव ददइएको िए पतन तिनको कायािन्वयन िने अपेक्षाकृि 
रूपमा हनु सकेको देक्त िंदैन । भ्रष्टािाि तनयन्रणको सन्दििमा आयोगले ददएका सझुावहरूलाई नेपाल 
सिकाि ि सम्िद्ध पक्षले प्राथतमकिाका साथ कायािन्वयन गनि सकेमा भ्रष्टािाि तनयन्रण ि सशुासन 
प्रवद्धिनको ददशामा सािििू उपलक्तधध हातसल हनु े अपेक्षाका साथ आगामी ददनमा गनुिपने सधुािका 
सम्िन्धमा नेपाल सिकािलाई तनम्नानसुाि सझुावहरू प्रस्ििु गरिएको छ- 
(१)  नेपाल भ्रष्टािािर्वरुद्ध सिंयिु िाष्ट्रसिंिीय महासक्तन्धको अनमुोदन गिी पक्ष िाष्ट्र िइसकेको सन्दििमा 

महासक्तन्धिाट सकृ्तजि दार्यत्व पूिा गनि ि सो महासक्तन्धको प्रिावकािी कायािन्वयनका लातग नीतिगि, 

सिंििनागि ि कायिगि व्यवस्था गनि मौजदुा काननुहरूमा समसामर्यक सिंशोधन िथा परिमाजिन गने 
एवम ्नयााँ काननुहरू िजुिमा गिी लागू गनुिपने ।  

(२)  हाल मलुकुमा भ्रष्टािािजन्य एवम ्अनकु्तिि कायि ि प्रशासतनक अतनयतमििा तनयन्रणका लातग 
सिंवैधातनक तनकायको रूपमा अक्ततियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका अतिरिि कायिकािी तनकाय 
मािहि र्वतिन्न सिकािी तनकायहरूको स्थापना िई सिंिालनमा िहेका छन ्। यसिी िहसुिकािी 
तनकायको उपक्तस्थतिले कायिसम्पादनमा असामञ्जस्यिा समेि हनु ेहनुाले िी तनकायिीि सिंयोक्तजि ि 
समक्तन्वि रूपमा कायि गनुि आवश्यक छ । भ्रष्टािािजन्य कायिको अनसुन्धानको उद्देश्यले र्वतिन्न 
सिकािी तनकायको उपक्तस्थतिका कािण काममा दोहोिोपना आउनका साथै सेवाग्राहीहरूमा दिर्वधा 
समेि तसजिना हनु े गिेको छ । त्यसैले िार्ष्ट्रय सिकि िा केन्र ,िाजस्व अनसुन्धान र्विाग एविं 
केन्रीय अनसुन्धान धयिुो आदी तनकायको व्यावसार्यक क्षमिा अतिवृर्द्ध गिी सर्िय रुपमा 
परििालन गने व्यवस्था हनुपुने । साथै र्वध्यमान सिंििनामा अथि मन्रालय मािहि िहेको सम्पक्ति 
सरु्द्धकिण अनसुन्धान र्विागको कायिसम्पादनलाई नतिजाम ुी िनाउन अक्ततियाि दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग मािहि िहन ेगिी काननुी व्यवस्था हनुपुने ।  

(३)  हालसम्म पतन कुल िार्ष्ट्रय उत्पादनमा कृर्ष क्षेरको योगदान ४० प्रतिशिको हािाहािी िहेको ि 
८० प्रतिशििन्दा िढी मातनसको प्रम ु पेशाको रूपमा कृर्ष पेशा िहेको िए पतन कृर्ष क्षरेको 
र्वकासका लातग आवश्यक पूवािधािको र्वकास हनु नसक्दा कृर्ष उत्पादन हालसम्म पतन 
तनवािहम ुी अवस्थामा नै सीतमि छ । पतछल्ला ददनमा देशका उविि कृर्षयोग्य जतमन आवास 
प्रयोजनको लातग िडेिीको रूपमा प्रयोग हनुे प्रवृक्ति िढेकोले कृर्ष उत्पादनमा कमी हनु गई  ाद्य 
पितनििििा िढ्दै गएको छ । कुनै समय  ाद्यान्न तनयािि गने हाम्रो मलुकुमा हाल  ाद्यान्न 
आयािमा तनििि हनुपुने अवस्थाको तसजिना हनु ु र्विािणीय छ । अिः  ाद्यान्न उत्पादनमा 
आत्मतनििििा िढाउन िथा नगदेिाली, पशपुालन एवम ्जतडिटुीको उत्पादन वरृ्द्ध गिी कृर्षको 
व्यावसायीकिण, र्वर्वधीकिण ि र्वकासका लातग तसिंिाइ सरु्वधामा र्वस्िाि, उन्नि िीउ तिजन ि 
िासायतनक मल उत्पादन िथा र्वििणसम्िन्धी दीििकालीन नीति िजुिमा गिी कायािन्वयन गनुिपने 

परिच्छेद– ७ 
सझुाव/तसफारिस 
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हनु्छ । तसिंिाइ सरु्वधाको सहज व्यवस्थापनका लातग िेिी ििई, तसक्टा, िानीजमिा लगायिका 
तसिंिाइ आयोजनाहरू समयमा नै तनमािण सम्पन्न गिी वषैिरि पयािप्त तसिंिाइ सरु्वधा उपलधध हनुे 
प्रिन्ध गनुिपने । यसैगिी कृर्ष अनसुन्धानसम्िन्धी कायिलाई िढावा ददई आधतुनक  ेिी प्रणालीको 
र्वकास एवम ्कृर्ष उत्पादनमा मूल्य अतिवृर्द्ध (value addition) हनुे प्रर्वतधको र्वकास गनुिपने । 
साथै कृषकहरूलाई सहतुलयि दिमा कृर्ष कजािको व्यवस्था, उन्नि िीउ तिजन, िासायतनक मल 
िथा कृर्ष उपकिणको उपलधधिा ि कृर्ष िजािको स्थापना ि र्वस्िािमा जोड ददनपुने ।  

(४)  जलस्रोिको दृर्ष्टले र्वश्वको दोस्रो धनी िाष्ट्रको रूपमा िहेको नेपालमा ८३,००० मेिावाट र्वद्यिु 
उत्पादन क्षमिा िहेको ि त्यसमध्ये ४२,००० मेिावाट प्रार्वतधक िथा आतथिक दृर्ष्टले उत्पादन 
गनि सर्कन ेसिंिाव्यिा िए पतन जलर्वद्यिु उत्पादनको एक शिाधदीिन्दा िढी अवतधमा हालसम्म 
७०० मेिावाटको हािाहािीमा मार र्वद्यिु उत्पादन हनुसकेको अवस्था छ । जलर्वद्यिुको र्वकास 
नै मलुकुको समरृ्द्धको सिंवाहक िन्नसक्ने सिंिावनालाई उपयोग गने दीििकालीन सोिको अिावमा 
दैतनक १२ िण्टािन्दा िढी लोडसेतडङको समस्या  ेप्नपुदाि आमनागरिकहरूको जीवन आिान्ि 
छ िन ेऔद्योतगक प्रयोजनका लातग पयािप्त र्वद्यिु उपलधध हनु नसक्दा औद्योतगक उत्पादन ि 
व्यवसाय सिंिालनमा पतन समस्या उत्पन्न िएको छ । प्रस्ििु सन्दििमा जलर्वद्यिु ्क्षेरलाई िार्ष्ट्रय 
र्वकास प्राथतमकिामा िा ी अल्पकालीन, मध्यकालीन ि दीििकालीन सोिसर्हि ठोस कायियोजना 
िनाई कायािन्वयन गनुि आवश्यक छ । अिः  ासगिी जलाशययिु जलर्वद्यिु आयोजना तनमािणमा 
जोड ददिं दै आन्िरिक ि िाह्य लगानी परििालनका लातग र्वद्यमान नीतिगि, सिंस्थागि ि कायिगि 
प्रर्ियालाई सिलीकिण गनुिपने । तनमािणाधीन मातथल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजनाको तनमािण 
कायि समयमा नै सम्पन्न गनि िथा अरुण िेस्रो ि मातथल्लो कणािली, पक्तिम सेिी, िढुीगण्डकी ,िनहुाँ 
जलर्वद्यिु लगायिका आयोजनाको तनमािणसम्िन्धी कायिलाई थप िदारुकिाका साथ अक्ति िढाई 
समयमा नै सम्पन्न गनेिफि  जोड ददनपुने । जलर्वद्यिु उत्पादनसाँगै आधतुनक प्रर्वतधमा आधारिि 
उच्ि क्षमिायिु अन्ििदेशीय प्रशािण लाइन र्वस्िािका लातग समेि ठोस कायियोजना िनाई 
कायािन्वयन गनुिपने । यसका अतिरिि नेपाल र्वद्यिु प्रातधकिणको कायिसम्पादनलाई प्रिावकािी 
िनाउन सिंस्थागि क्षमिा अतिवृर्द्ध गनुिको साथै र्वद्यिु ् उत्पादन, र्वििण िथा प्रशािण लाइन 
र्वस्िािसम्िन्धी कायिलाई अलग अलग तनकायिाट कायिसम्पादन गने (unbundling) प्रिन्ध  

हनुपुने ।  

(५)  ठूला जलर्वद्यिु आयोजना तनमािणका लातग ठूलो लगानीको आवश्यकिा पने ि िलुनात्मक रूपमा 
उत्पादन समय समेि लामो हनुे हनुाले अल्पकालीन उपायको रूपमा लि ुजलर्वद्यिु, सौयि ऊजाि, 
वाय ुऊजाि लगायिका वैकक्तल्पक ऊजािको उत्पादन ि र्वस्िािलाई अतियानको रूपमा सिंिालन गनुि 
उपयिु हनु्छ ।  ासगिी प्रम ु प्रशासतनक िवन, सिकािी कायािलय ि सिकािी आवासहरूमा 
िैकक्तल्पक ऊजािको प्रयोगलाई िढावा ददई सौयि ऊजाि प्रणाली जडान गनुि उपयोगी हनुे देक्त न्छ । 
िलुनात्मक रूपमा कम  क्तििलो हनु ेिैकक्तल्पक ऊजाि उत्पादनका लातग आन्िरिक स्रोि परििालन 
गिी ित्कालका लातग महानगिपातलकाले ५ मे.वा., उपमहानगिपातलकाले ३ मे.वा .िथा प्रत्येक 
नगिपातलकाले १ मे.वा . र्वद्यिु उत्पादन गने कायियोजना िनाई र्वद्यिु शक्ति उत्पादन गने 
व्यवस्था गनुिपने ।  

(६)  िलुनात्मक एविं प्रतिष्पधाित्मक लािका दृर्ष्टले पयिटन क्षरेको र्वकासको पयािप्त सिंिावना िए पतन 
दीििकालीन सोि ि स्पष्ट कायियोजनाको अिावमा कुल िार्ष्ट्रय उत्पादनमा यस क्षरेको योगदान 
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अपेक्षाकृि रूपमा िढ्न सकेको छैन । उच्ि र्हमशृ्िं ला लगायि धातमिक, सािंस्कृतिक सम्पदा ि 
मनोिम प्राकृतिक दृश्यहरूको प्राियुििाले नेपालमा पवििािोहण, पैदलयारा, साहतसक पयिटन, पयाि-
पयिटन, धातमिक पयिटनको र्वकासका अनतगन्िी सिंिावनाहरूलाई उजागि गनि िथा स्वास््य पयिटन 
(medical tourism) को र्वकास सिंिावनालाई समेि मध्यनजि िा ी ठोस नीति ि िणनीति एवम ्
कायियोजना िनाई कायािन्वयन गनुिपने देक्त न्छ । यसका अलावा पयिटन पूवािधािहरूको र्वकास ि 
र्वस्िाि गदै नेपालको पयिटकीय सिंिाव्यिालाई उजागि गनि पयिटन ब्राक्तण्डङ (tourism branding) 
गने ि पयिटकीय आगमनको सिंिावना िहेका मलुकुहरूमा पयिटन िजािीकिण (tourism 

marketization) गनुिपने साथै आन्िरिक पयिटन प्रवद्धिनका लातग समेि र्वतिन्न कायििमहरू 
सिंिालन गनुिपने । िाह्य पयिटकहरूको आवागमनको प्रम ु माध्यमको रूपमा िहेको हवाई सेवामा 
तनजी हवाई सेवाको एकातधकािका कािण अतधकािंश पयिटकहरू महाँगो हवाई िाडा तिनि िाध्य  
छन ्। त्यसैले देशको िार्ष्ट्रय ध्वजावाहक नेपाल वाय ुसेवा तनगमको सिंस्थागि ि प्रतिस्पधाित्मक 
क्षमिा अतिवृर्द्ध गिी हवाई सेवा र्वस्िाि गनुिपने ।  

(७)  आधािििू मानवीय सेवाको रूपमा िहेको स्वास््य सेवामा र्वगिको िलुनामा केही सकािात्मक 
परिसूिकहरू देक्त ए पतन दगुिम क्षेरका िातसन्दाहरूको आधािििू स्वास््य क्तस्थतिमा  ासै सधुाि 
आउन सकेको छैन ।  ासगिी दगुिम क्षरे, र्वपन्न समदुाय ि सीमान्िकृि वगिका मातनसहरूको 
औसि आय ुिढ्न सकेको छैन । िाल मतृ्यदुि, माि ृमतृ्यदुि उच्ि छ । स्वास््य सेवा प्रवाहमा 
सिकािी ि तनजी क्षेरको समेि उल्लेतय सिंलग्निा हुाँदाहुाँदै पतन तनजी स्वास््य सेवा अत्यतधक 
महङ्गो िएकोले गरिि ि र्वपन्न वगिको पहुाँििन्दा टाढा छ । यसका अतिरिि तनजी स्वास््य सेवा 
प्रदायक तनकायहरू सगुम ि शहिी क्षेरमा मार केक्तन्रि हनुे िथा सिकािी स्वास््यकमीहरू पतन 
दगुिम क्षेरमा जान निाहन ेप्रवृक्तिका कािण दगुिम क्षरेका नागरिकहरू स्वास््य सेवािाट िक्तिि 
हनुपुिेको यथाथििा छ । त्यसैले दगुिम क्षेरका सिकािी स्वास््य सिंस्थामा स्वास््यकमीहरूको 
उपलधधिा सतुनक्तिि गने िथा तनजी स्वास््य सिंस्थाको स्थापना ि सिंिालन स्वीकृति ददिंदा दगुिम 
क्षेरमा सेवा प्रवाह गनेलाई प्राथतमकिा ददनपुने । यसका अतिरिि स्वास््य सेवाको उपलधधिा, 
गणुस्िि लगायिका र्वषयमा गरिन े अनगुमनसम्िन्धी कायिलाई तनयतमि, सशि ि नतिजाम ुी 
िनाउनपुने । 

(८)  र्वषयगि ज्ञान िथा प्रतिस्पधाित्मक क्षमिाको आधािमा नपेालका मेतडकल कलेजहरूिाट उत्पाददि 
जनशक्ति िलुनात्मक रूपमा दक्ष हनुे िए पतन मेतडकल कलेज सिंिालन मानवीय सेवाको दृर्ष्टले 
िन्दा पतन व्यावसार्यक दृर्ष्टले तनदेक्तशि हुाँदा एकातिि यो क्षेर र्वतिन्न र्वकृतिहरूले आिान्ि छ 
िने अकोतिि मेतडकल क्तशक्षामा केवल सीतमि सिंभ्रान्ि वगिको मार पहुाँि छ । अिः मेतडकल 
कलेजहरूको स्थापना ि सिंिालनसम्िन्धी ठोस नीति िनाई कायािन्वयन गनुिपने देक्त न्छ । 
मेतडकल कलेजहरूको स्थापना ि सिंिालनसम्िन्धी आधाि ि मापदण्डहरूमा समयानकूुल परिमाजिन 
गने ि मेतडकल कलेज स्थापना एवम ् मेतडकल कलेजहरूको सिंिालनको स्वीकृति प्रदान गदाि 
सन्ितुलि क्षेरीय र्वकासको अवधािणालाई ध्यानमा िाख्नपुने । यसका अतिरिि मेतडकल कलेज 
लगायि तनजी स्वास््य सिंस्थाहरूिाट प्रवार्हि सेवाको गणुस्िि सतुनक्तिि गनि सम्िद्ध तनयमनकािी 
तनकायको क्षमिा र्वकास गिी अनगुमनसम्िन्धी कायिलाई वस्िगुि, तनयतमि ि नतिजाम ुी िनाउन 
जोड ददनपुने ।  
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(९)  क्तशक्षा क्षेरमा सिकािी ि तनजी क्षेर समेिको सिंलग्निाले समग्र शैक्तक्षक मानकहरूमा केही 
सधुािका सिंकेि देक्त एको िए पतन र्वतिन्न समस्याहरूका कािण देशका दगुिम ि अति र्वकट 
क्षेरका िालिातलकाहरू आधािििू प्राथतमक क्तशक्षािाट समेि िक्तिि हनुपुिेको अवस्था छ । िको 
शलु्क असलु्ने गिेका कािण तनजी र्वद्यालयहरूले प्रदान गने क्तशक्षा र्वपन्न िथा मध्यमवगिको 
पहुाँििाट टाढा छ िन ेसामदुार्यक र्वद्यालयको शैक्तक्षक गणुस्िि अपेक्तक्षि रूपमा सधुाि हनुसकेको 
छैन । त्यसैले सामदुार्यक र्वद्यालयहरूको शैक्तक्षक गणुस्िि सधुािका लातग आधािििू शैक्तक्षक 
पूवािधािको उपलधधिा सतुनक्तिि गनुि आवश्यक छ । साथै क्तशक्षा क्षरेको अनगुमनसम्िन्धी 
कायिलाई थप प्रिावकािी िनाउनपुने हनु्छ । तनजी र्वद्यालयले शलु्क तनधाििण लगायिका र्वषयमा 
स्पष्ट वस्िगुि आधाि ि मापदण्ड िनाई प्रिावकािी रूपमा कायािन्वयन गनुिपने ि तनजी र्वद्यालयले 
तलने शलु्क सिंििना साविजतनक गने िथा वार्षिक रूपमा प्रवेश शलु्क तलन नपाउन ेव्यवस्थालाई 
कडाइका साथ लागू गिाउनपुने । र्वश्वर्वद्यालय ि इक्तन्जतनयरिङ कलेज सिंिालनका स्पष्ट ि 
वस्िगुि मापदण्ड ियाि गिी लागू गने ि र्वश्वर्वद्यालयले सम्िन्धन ददाँदा मलुकुको आवश्यकिा 
एवम ्िौगोतलक सन्िलुनलाई समेि ध्यान ददनपुने ।  

(१०) मलुकुमा पयािप्त िोजगािीका अवसि उपलधध हनु नसक्दा ला ौं उत्पादनशील यवुाहरू वैदेक्तशक 
िोजगािीमा जान िाध्य छन ्। िि वैदेक्तशक िोजगािीलाई व्यवक्तस्थि ि मयािददि िनाउन नसक्दा 
िोजगािीमा जानपूुविदेक्त  नै ठतगन ेिथा र्वदेशमा पगेुपतछ समेि किाि िमोक्तजमको सेवा सरु्वधा प्राप्त 
गनि नसकेको अवस्था र्वद्यमान छ । वैदेक्तशक िोजगािी सम्िन्धी सेवा केन्रिाट मार प्रदान गरिन े
हुाँदा आमजनिाले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गनि सकेका छैनन ्। त्यसैले वैदेक्तशक िोजगािी ि श्म 
कूटनीतिलाई व्यवक्तस्थि िनाउन र्वद्यमान काननुको प्रिावकािी परिपालनामा जोड ददनपुने । साथै 
वैदेक्तशक िोजगािीसम्िन्धी सेवालाई र्वकेक्तन्रि िनाई नागरिक सेवा, गनुासो सनुवुाई ि क्षतिपूतिि 
र्वििण लगायिका सेवालाई सिलीकृि गिी एकल र्वन्द ुसेवा केन्रमाफि ि उपलधध हनुे व्यवस्था 
गनुिपने । साथै वैदेक्तशक िोजगाि कोषमा जम्मा िएको िकम प्रशासतनक  ििको रूपमा प्रयोग गने 
प्रवृक्तिलाई तनरुत्सार्हि गिी उि िकमिाट र्वदेशमा अलपर पिेकाहरूको उद्धाि िथा कामदािको 
कल्याणसम्िन्धी कायिमा सदपुयोग गनि जोड ददनपुने ।वैदेक्तशक िोजगािको िममा र्वतिन्न समयमा 
र्वतिन्न मलुकुमा िहेका नेपाली कामदािको ि्यािंक अद्यावतधक हनु नसकेकोले कामदािको यथाथि 
र्वविण उपलधध हनुसक्न ेअवस्था छैन । त्यसैले वैदेक्तशक िोजगािीको तसलतसलामा र्वदेशमा 
िहेका नेपाली कामदािको र्वविण प्रर्वर्ष्ट गनि ि तनयतमि अद्यावतधक हनु ेगिी डाटावेश ियाि 
गनिका साथै सम्िद्ध तनकायिीि कायिसिंजाल (Network) ियाि गनुिपने ।यसका अतिरिि नेपाली 
कामदािहरूको प्रम ु गन्िव्य मलुकुहरूसाँग श्म सम्झौिा गनेिफि  अर्वलम्ि पहल गनुिपने । 
अतिमकु्त किण िातलमलाई अतनवायि ि उपयोगी िनाउनका साथै र्वदेशमा पगेुपतछ स्वास््य 
पिीक्षणमा असफल िई स्वदेश फकि नपुने िाध्यिा स्वदेशमा गरिने स्वास््य पिीक्षणलाई प्रिावकािी 
िनाउनपुने । 

(११) मलुकुतिर र्वकासका पयािप्त सिंिावनाहरू ि लगानीका अवसिहरू हुाँदाहुाँदै पतन आन्िरिक पुाँजी 
परििालन न्यून मार छ िने प्रत्यक्ष वैदेक्तशक लगानी अपेक्तक्षि रूपमा िढ्न सकेको छैन । 
एकातिि देशतिर उपलधध लगानीका अवसि ि त्यसिाट प्राप्त हनुे लाििािे िाह्य लगानीकिाि 
समक्ष उजागि गनि सर्कएको छैन िन ेअकोतिि प्रत्यक्ष वैदेक्तशक लगानी ि प्रतिफलको सिुक्षािािे 
लगानीकिािलाई आश्वस्ि पानि सर्कएको छैन । हालै स्थार्पि लगानी िोडि गठनको उद्देश्य 
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मलुकुको समग्र र्वकासको लातग ठूला लगानीका क्षरे पर्हिान गने ि िी क्षरेमा लगानी तित्र्याउने 
िहे पतन अपेक्षाकृि रूपमा पयािप्त लगानी आकर्षिि गनि सर्कएको छैन । त्यसैले व्यावसार्यक 
सिुक्षा प्रिन्धलाई मजिदु िनाई देशतिर पयािप्त वैदेक्तशक लगानी आकर्षिि गनि लगानी िोडि ि 
अन्य सम्िद्ध तनकायहरूको प्रिावकािी परििालनमा जोड ददनपुने ।यसका साथै तनणिय प्रर्ियामा 
िहतुनकायहरूको सिंलग्निा िहन े प्रर्ियाले लगानीकिाि वा सेवाग्राही धेिै तनकायमा िािम्िाि 
धाउनपुने समस्यालाई सम्िोधन गनि मक्तन्रपरिषद अन्िगिि िहतुनकायको सिंयिु सिंयन्र िनाई 
एकिाििाट अक्तन्िम तनणिय गने व्यवस्था हनुपुने । 

(१२) मलुकुको कमजोि आन्िरिक उत्पादन क्षमिाका कािण आयातिि वस्िकुो उपिोगमा अत्यतधक 
तनििििा िढेको छ िन ेि-ूपरिवेर्िि िौगोतलक अवक्तस्थतिको कािण परिवहन ि दैतनक उपिोग्य 
सामानको आपूतििमा थपु्र ै समस्याहरू िोग्नपुने अवस्था र्वद्यमान छ । िलुनात्मक लाि ि 
प्रतिस्पधाित्मक क्षमिाको पर्हिान गिी आयािमातथको अत्यतधक तनििििालाई कम गनि आन्िरिक 
उत्पादन अतिवृर्द्ध गनुिपने िनुौिी छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथतमकिा ददई उपिोग गने 
िथा तछमेकी मलुकुसाँगको यािायाि सम्पकि लाई थप सदुृढ ि गणुस्ििीय िनाउाँदै  ाद्यान्न, 

लिाकपडा लगायि इन्धन आपूतििको सहज व्यवस्थापन गनुिपने देक्त न्छ । यसका लातग जोगवनी ,
कााँकडतिट्टा ,िक्सौल ,रुपैतडया लगायि िाििसाँगका प्रम ु व्यापारिक नाकाहरूिफि को सडक 
सिंजाललाई स्ििोन्नति गिी थप व्यवक्तस्थि िनाउनपुने । साथै िीनको  ासा, केरुङ लगायिसाँगको 
यािायाि सम्पकि लाई वषैिरि आवागमन गनि सर्कने गिी सडक सञ्जालको र्वस्िाि गनिका साथै 
िीनिाट सहज रूपमा उपिोग्य सामान ि इन्धन लगायिका वस्ि ु आपूतिि गनि र्कमाथान्का 
लगायिका नाकालाई थप व्यवक्तस्थि िनाई सडक सञ्जालीकिण माफि ि जोड्नेिफि  अर्वलम्ि पहल 
हनुपुने । मलुकुको समग्र र्वकासका लातग नेपाललाई दईु ठूला तछमेकी मलुकुहरू िािि ि 
िीनिीिको व्यापारिक ट्राक्तन्जट प्वाइन्टको रुपमा र्वकास गने उपयिु िणनीति िजुिमा गिी 
कायािन्वयन गनुिपने । 

(१३) वन फडानी गिी अतनयक्तन्रि िसोिास गने िथा  ासगिी ििेु क्षरेिाट अनतधकृि रूपमा ढुिंगा, तगट्टी 
ि िालवुा उत् नन ् गने प्रवृक्तिले वन क्षेरमातथको अतििमण ददनानदुदन िढ्दै गएको छ । 
वनजन्य उत्पादनको अवैध िोिी तनकासीलाई िोक्न नसक्दा वन र्वनाश हनुे िम निोर्कएको मार 
होइन वािाविणमा समेि नकािात्मक प्रिावको जोक्त म िढ्दै गएको छ । यसैले वन के्षरको 
र्वकासका लातग समदुायको परििालन ि सहिातगिा अतिवृर्द्ध गनि सकेमा सामदुार्यक स्वातमत्व ि 
अपनत्व िढ्न गई ददगो र्वकासमा टेवा पगु्ने देक्त न्छ । त्यसैगिी इन्धनको रूपमा वन 
जिंगलमातथको तनििििा कम गनि िैकक्तल्पक ऊजािको प्रयोगमा जोड ददनपुने । साथै  लुा 
स्थानहरूमा वृक्षािोपण गने ि िोटर्वरूवाको सिंिक्षणसम्िन्धी कायिलाई अतियानको रूपमा सिंिालन 
गनुिपने ।ििेु क्षरेको सिंवेदनक्तशलिा ,सिंिावना ि जोक्त मको अध्ययन ि र्वश्लषेण गिी िदनरुुप  
वतगिकिण एविं सिंिावना ि जोक्त मको सम्िोधन गनि उपयिु िणनीति अवलम्िन गनुिका साथै साथै 
वनजिंगल िथा वनजन्य उत्पादनको व्यावसार्यक उपयोग ि दीगो व्यवस्थापन एविं मूल्य 
अतिवृर्द्धका लातग ठोस नीति िनाई कायािन्वयन गनुिपने । सिंिक्तक्षि क्षेर, सीमसाि लगायि ििेु 
क्षेरको अतििमण एवम ्वन पैदावािको अवैध िोिी तनकासी िोक्न अनगुमन कायिलाई सशि ि 
प्रिावकािी िनाउनपुने ।  
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(१४) र्वतिन्न धातमिक मठ मक्तन्दि, देवालय, गमु्िा आददका नाममा िहेको गठुी जग्गा अनतधकृि रूपमा 
व्यक्तिको नाममा दिाि गने, व्यक्तिगि जग्गामा िसुाउन े आदद र्वकृतिको कािण त्यस्िा गठुी 
जग्गामातथको अतििमण ददनानदुदन िढ्दो छ । पशपुति क्षेर, िहृिि जनकपिु क्षेर, लकु्तम्िनी, 
मकु्तिनाथ लगायि धातमिक िीथिस्थलको नाममा िहेको जग्गामध्ये ठूलो परिमाण लोप िइसकेको 
अवस्था र्वद्यमान छ । त्यसैगिी पो िाको फेवािाल, रूपािाल, िेगनास िाल एविं िािा िाल, 

फोक्सणु्डो िाल लगायि मलुकुका अन्य स्थानमा अवक्तस्थि िाल आसपासको जग्गा समेि 
अतििमण िइिहेको छ । अिः सिकािी िथा साविजतनक जग्गाको अतििमण िोक्नका लातग 
त्यस्िा जग्गाको सार्वक नक्सा ि अतिले  पर्हिान गने ि स्थलगि रूपमा नक्सा िमोक्तजमको 
जग्गा यर्कन गिेपिाि एकीकृि अतिले  ियाि गिी जग्गाको उक्तिि व्यवस्थापन ि सिंिक्षणको 
प्रिन्ध गनुिपने ।  

(१५) देशको र्वतिन्न िागमा अव्यवक्तस्थि रूपमा िसोिास गरििहेका सकुुम्िासी समस्याको सम्िोधनका 
लातग र्वतिन्न समयमा सकुुम्िासी समस्या समाधान आयोग गठन िई समाधानको प्रयास िए पतन 
 ास नतिजा िन े प्राप्त हनु सकेको छैन । दाङको िालवुाङ ,कैलालीको अिरिया लगायि 
काठमाडौं उपत्याकातिरको िाग्मिी, धोवी ोला, मनोहिा आसपास ि मलुकुका र्वतिन्न स्थानमा 
सिकािी वा साविजतनक जग्गा अतििमण गिी स्थायी प्रकृतिकै आवासीय सिंििना तनमािण गिी 
ला ौं मातनसहरू िसोिास गदै आएका छन ्।अि :अनतधकृि रूपमा सिकािी वा साविजतनक 
जग्गा अतििमण गिी स्थायी आवासीय सिंििना िनाई िसोिास गरििहेकाको हकमा िावल 
आयोगले ददएका सझुावहरूलाई समेि ध्यानमा िा ी एक अतधकाि सम्पन्न आयोग गठन गिी उि 
आयोगमाफि ि एकपटकको लातग न्यूनिम मूल्य ि िक्तजषे्ट्रशन शलु्क समेि तलई जग्गा हस्िान्ििण 
गने व्यवस्था हनुपुने । साथै वास्िर्वक सकुुम्वासीहरूको पर्हिान गिी दीििकालीन नीतिको 
अवलम्िनिािा मानवोक्तिि जीवनयापनका लातग िाज्यिाट आवश्यक व्यवस्था गरिनपुने । 

(१६) देशको कदठन धिािलीय स्वरूपका कािण अन्य यािायाि सेवाको र्वकास गनि कदठन हनुे ि हवाई 
सेवा महाँगो िएका कािण आम सविसाधािणले सडक यािायािमा नै तनििि िहनपुिेको छ । त्यसैले 
सडक सञ्जालको र्वस्िािमा जोड ददनकुा साथै तनमािणाधीन सडकको स्ििोन्नति गिी सडक 
यािायािलाई सिुक्तक्षि, ििपदो ि पहुाँियोग्य िनाउनपुने । उिि-दक्तक्षण लोकमागि ,मध्यपहाडी 
लोकमागि, पूवि-पक्तिम लोकमागि िथा हलुाकी िाजमागिको ट्रयाक तनमािण िए पतन दोहोिो सवािी 
साधन आविजावि गनिसक्न ेगिी सडक र्वस्िाि ि स्ििोन्नति गनुिपने आवश्यकिा छ । त्यसैले िी 
लोकमागिहरूमा वषैिरि यािायाि सिंिालन हनुसक्ने गिी सडक र्वस्िाि िथा स्ििोन्नति गनि ठोस 
कायियोजना िनाई पयािप्त िजेट परििालनमाफि ि कायि सिंिालन गनुिपने । 

(१७) देशको एक मार अन्ििािर्ष्ट्रय र्वमानस्थलको रूपमा िहेको तरिवुन र्वमानस्थलको धावन मागि ि 
अन्य िौतिक सिंििनाको अवस्था हेदाि अन्ििािर्ष्ट्रयस्ििमा मलुकुको छर्व नै  स्कन सक्ने अवस्था 
र्वद्यमान छ । हवाई िापमा िएको वृर्द्धसाँगै र्वमानस्थलको िौतिक िथा प्रार्वतधक सिंििना ि 
गणुस्िि सधुाि हनु नसक्दा हवाई उडान ि अवििणको समयमा र्वतिन्न जोक्त महरू िढ्दै गएका 
छन ्। त्यसैले तरिवुन अन्ििािर्ष्ट्रय र्वमानस्थलको िौतिक सिंििना ि प्रार्वतधक पूवािधािमा सधुाि 
गने एवम ् उि र्वमानस्थलको िापलाई न्यून गनि तनजगढ अन्ििािर्ष्ट्रय र्वमानस्थलको 
तनमािणसम्िन्धी कायि अर्वलम्ि शरुु गनुिपने । साथै पो िा ि लकु्तम्िनीमा क्षेरीय र्वमानस्थलको 
तनमािण कायिलाई प्राथतमकिाका साथ अक्ति िढाई जतिसक्दो िााँडो तनमािण सम्पन्न गनुिपने । 
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(१८) सहकािी के्षरले सामाक्तजक परििालन, सामदुार्यक र्वकास िथा गाउाँििमा िहेको स-साना पुाँजी 
परििालनमा समेि योगदान पिुय्ाएको छ । यो क्षरे सिकािको र्वकास साझेदािको रूपमा 
स्थार्पि हनुसक्ने सिंिावना िए पतन यस क्षेरको व्यवस्थापन त्यति सन्िोषजनक छैन । देशमा 
सिंिातलि सहकािी सिंस्थामाफि ि ििि परििालनको माध्यमिाट सामाक्तजक िथा आतथिक र्वकासमा 
योगदान गनिसक्न े पयािप्त सिंिावना िए पतन यस क्षेरमा र्वतिन्न र्वकृतिहरू समेि िढ्दै गएको 
सन्दििमा सविसाधािण जनिाको जीवनििको आम्दानी सिंिालकहरूिाट अपिलन गने जस्िा समस्या 
पतन देक्त एका छन ्। त्यसैले सहकािी सम्िन्धी ठोस नीति िथा काननु िजुिमा गिी कायािन्वयन 
गने िथा सहकािी सिंस्थाको तनयमन, अनगुमन िथा सपुरिवेक्षण कायिलाई प्रिावकािी िनाउनको 
साथै सहकािी सिंस्थाका सिंियकिािको ििि सिुक्षाका लातग ििि सिुक्षण कोषको प्रिन्ध  
गनुिपने ।  

(१९) काठमाडौं उपत्यकामा सवािी साधनको अत्यतधक िापका कािण सडकहरूमा सवािी आवागमन 
प्रिार्वि हनु ेगिेको छ । छोटो दूिी पाि गनि पतन िण्टौंसम्म ट्रार्फक जाममा पने सिंिावना छ 
िने यसको कािण सडक दिुिटनाको जोक्त म पतन त्यतिकै िर्ढिहेको छ । अकोतिि पिुाना सवािी 
साधनले वािाविण प्रदूर्षि िनाउाँदा मानव स्वास््यमा समेि समस्या िढेको छ । त्यसैले र्वद्यिुीय 
सवािीको आयाि ि उपयोगलाई प्रोत्सार्हि गदै काठमाडौं उपत्यकाको िाग्मिी, र्वष्णमुिी, मनहिा 
लगायिका नदी र्कनाििाट तलिंकिोड िथा सवािी साधनको िढी आवागमन हनुे स्थानमा 
फ्लाइओििको तनमािण गनि प्राथतमकिा ददनपुने । काठमाडौं उपत्यकामा एक पटकका लातग 
तनक्तिि सरु्वधा वा सहतुलयि ददई पिुाना सवािी साधनहरूलाई र्वस्थार्पि गिी नयााँ ि ठूला सवािी 
साधन (mass transportation) तित्र्याउन े नीति लागू गनुिपने । साथै ,ट्रार्फक व्यवस्थापनमा 
आधतुनक प्रर्वतधको प्रयोगमा जोड ददनपुने । 

(२०) काठमाडौं महानगिपातलका लगायि उपत्यकाका िीन क्तजल्लामा सडकको गणुस्िि अपेक्षाकृि 
रूपमा सधुाि हनु नसकेको एवम ् साना सवािीको सिंतयात्मक वृर्द्धका कािण सवािी साधनको 
अत्यतधक िाप छ । त्यसैगिी काठमाडौं उपत्यकामा अत्यतधक जनिनत्व िढेको अवस्थालाई 
समेि मध्यनजि िा ी िैकक्तल्पक यािायािको व्यवस्था गनि र्ढला गनुि हुाँदैन । त्यसैले काठमाडौं 
उपत्यकातिर मेट्रो िेल ि मोनो िेलको सिंिालनका लातग सिंिाव्यिा अध्ययन गिी िेल सेवा 
सिंिालनको पहल गनुिपने । 

(२१)  ासगिी िौतिक पूवािधािसम्िन्धी र्वकास आयोजनाको तनमािण गदाि र्वतिन्न तनकायिीि आवश्यक 
समन्वय हनु नसक्दा एउटा तनकायले अको तनकायमातथ क्तजम्मेवािी पन्छाउने वा क्तजम्मेवाि 
तनकायले तनधािरिि कायि नगने प्रवृक्तिले कायि सिंिालनमा र्ढलाइ समेि हनुे गिेको पाइएको छ । 
नगिपातलका िथा नगिोन्म ु गाउाँ र्वकास सतमतिहरूमा पूवािधाि तनमािणको िममा सम्िद्ध 
तनकायहरूिीि समन्वय हनु नसक्दा काममा दोहोिोपना िथा िाधा समेि पने गिेको छ । 
उदाहिणको रूपमा सडक,  ानेपानी, दूिसिंिाि, ढल तनकाससम्िन्धी कायि गने तनकायहरूिीि 
समन्वय हनु नसक्दा सडक कालोपरे िएको केही समयमा नै  ानेपानी,  ढल आदद तनमािण गनि 
पक्की सडक ित्काउने गिेको पाइएको छ । त्यसैले सडक,  ानेपानी, ढल, र्वद्यिु, टेतलफोन 
लगायिका पूवािधािहरूको तनमािणका लातग तनक्तिि मापदण्ड िनाई सोही िमोक्तजम िौतिक 
पूवािधािको सिंयोक्तजि ि ददगो र्वकासका लातग समन्वयात्मक व्यवस्थालाई प्रिावकािी िनाउन 
एकीकृि कायािन्वयन कायियोजना ियाि गिी लागू गनुिपने ।  
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(२२) िार्ष्ट्रय गौिवका आयोजना लगायि अन्य र्वकास आयोजनाहरू तनधािरिि समयतिर नै सम्पन्न गने 
पद्धति एविं सिंयन्रको र्वकास गनुि आवश्यक छ ।  ासगिी र्वकास तनमािण कायिमा सिंलग्न 
साविजतनक तनकायका प्रम ु िथा आयोजना व्यवस्थापक एविं सिकािी तनकायका क्तजम्मेवाि 
पदातधकािीसाँग कायिसम्पादन सम्झौिा गने ि सम्झौिाको शिि िमोक्तजम तनधािरिि गणुस्िि, समय ि 
लागिमा कायि सम्पन्न नगने क्तजम्मेवाि पदातधकािीलाई काििाही गने िथा उल्लेतय कायिसम्पादन 
गने परियोजना व्यवस्थापकलाई उक्तिि सम्मान िथा पिुस्काि ददने व्यवस्थालाई थप प्रिावकािी 
िनाउनपुने । साथै ,र्वतिन्न आयोजनामा कायििि परियोजना व्यवस्थापकलाई समय अगावै सरुवा 
गनुिपिेमा आयोजना व्यवस्थापनको िैकक्तल्पक व्यवस्था गिेि मार सरुवा गने नीति अवलम्िन 
गनुिपने । 

(२३) लामो समयदेक्त  गरििी तनवािणको नाममा ठूलो धनिाक्तश  िि िएको िए पतन गरििीको सिनिा ि 
गहनिामा सापेक्तक्षक तगिावट आउन सकेको छैन । गरििी तनवािणको उद्दशे्यले िाह्य र्वकास 
साझेदाििाट प्राप्त स्रोि साधन समेि परििालन गिी गरिि लक्तक्षि र्वतिन्न कायििमहरू सिंिालन 
गरिए पतन तिनले साथिक नतिजा ददन सकेको देक्त िंदैन । गरििी तनवािण कोषको प्रशासतनक 
 ििको सानो अिंशमातथ आयोगले अनगुमन गदाि नै र्वतिन्न अतनयतमििाहरू देक्त नलेु यस्िा 
कायििमको औक्तित्यिामातथ नै प्रश्न उठ्न ुअस्वािार्वक होइन । त्यसैले गरििी तनवािणसम्िन्धी 
सिकािको प्राथतमकिालाई नतिजाम ुी िनाउन गरिि केक्तन्रि लक्तक्षि कायििम छनौटका आधाि 
िथा कायििम कायािन्वयन पद्धतिको पनुिावलोकन गनुिपने ।  

(२४) स्थानीय स्वायि शासनको मान्यिा िमोक्तजम स्थानीय तनकायहरूलाई स्रोि साधन, िजेट ि 
अतधकािको व्यवस्था िए पतन सो अनरुूपको क्षमिा र्वकास हनु िने सकेको छैन । स्थानीय 
स्ििमा नागरिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सिंलग्न हनुे गाउाँ र्वकास सतमतिहरूमा गा.र्व.स .सक्तिवको 
दििन्दी लामो समयसम्म रिि िहन ेिथा एउटै गा.र्व.स .सक्तिवले एकिन्दा िढी गा.र्व.स .को 
कायि सिंिालन गनुिपने अवस्था र्वद्यमान हुाँदा नागरिक सेवा प्रिार्वि हनुे गिेको छ । साथै 
कमििािीहरू गा.र्व.स .सक्तिवको पदमा िही काम गनि अतनच्छुक िहने ि अन्यर सरुवा गिी जान 
िाहने िढ्दो प्रवकृ्तिका कािण समेि स्थानीय िहको सेवा प्रवाह थप प्रिार्वि िएको छ । त्यसैले 
स्थायी पदपूतििका लातग र्वज्ञापन गदाि नै गा.र्व.स .सक्तिव पदको लातग छुटै्ट  पिीक्षा तलई कमििािी 
पठाउन ेव्यवस्था गनुिपने वा गा.र्व.स .सक्तिवमा कायििि कमििािीहरूका लातग उपयिु प्रोत्साहन 
प्रणाली लागू गिी कमििािीलाई स्थानीय िहमा र्टकाइिाख्न ेव्यवस्था गनुिपने ।  

(२५) लामो समयसम्म स्थानीय तनकायमा तनवािक्तिि जनप्रतितनतधहरूको रिििाका कािण स्थानीय िहमा 
नेपाल सिकािका कमििािीिाट नै जनप्रतितनतधले गने कायि समेि सम्पादन हुाँदै आएको छ । 
यसिी जनप्रतितनतधको अिावको अवस्थामा  ासगिी स्थानीय र्वकास अतधकािी िथा कायिकािी 
अतधकृिहरूको ितूमका अपेक्षाकृि रूपमा प्रिावकािी हनु नसक्दा स्थानीय िहिाट प्रदान गरिने 
सेवा सरु्वधाहरू प्रिार्वि हनु ेि छाँदै छ, आन्िरिक तनयन्रण ि जवाफदेर्हिा समेि कमजोि िन्दै 
गएको छ । अिः सविसाधािण जनिाले स्थानीय िहिाट पाउनपुने सेवा सरु्वधाहरू सहजिाका 
साथ उपलधध गिाउन एवम ् स्थानीय िहको जवाफदेर्हिा अतिवृर्द्ध गनि अर्वलम्ि स्थानीय 
तनकायको तनवाििन गिाउनपुने । 

(२६) जन्म, मतृ्य,ु िसाईंसिाई जस्िा व्यक्तिगि िटनासम्िन्धी स्थानीय पञ्जीकिण प्रणाली व्यवक्तस्थि हनु 
नसकेको ि एकीकृि अतिले  प्रणाली स्थापना गनि नसर्कएका कािण नागरिकिा प्रमाण-पर, 
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जग्गाधनी प्रमाण-पूजाि, सवािी िालक अनमुतिपर लगायिका सेवा प्राप्त गने िममा आमजनिाले 
अनावश्यक झण्झट धयहोनुिपिेको अवस्था छ । त्यसैगिी आतधकारिक एकीकृि अतिले को 
अिावमा कतिपय सन्दििमा नक्कली कागजाि जािी गने एवम ्अनतधकृि व्यक्तिले समेि यस्िा 
कागजाि तलन े र्वकृक्ति समेि देक्त एका छन ् । प्रत्येक व्यक्तिको एकीकृि व्यक्तिगि र्वविण 
समावेश गिी िार्ष्ट्रय परििय-पर (National ID Card) िनाउन ेकायि केही समयअक्ति नै शरुु िए 

पतन त्यसले  ास गति तलन सकेको छैन । त्यसैले िार्ष्ट्रय परििय-पर तनमािणसम्िन्धी कायिलाई 
िदारुकिाका साथ लागू गनुिपने ।  

(२७) २०७२ वैशा  १२ गिेको र्वनाशकािी िकूम्पको कािण जनधन गमुाएका ि ििवािर्वहीन िनेका 
परिवािको पनुःस्थापना एवम ् ित्केका सिकािी िौतिक सिंििनाहरू िथा धातमिक, सािंस्कृतिक 
धिोहिहरूको पनुःतनमािण ि पनुःस्थापनासम्िन्धी कायिलाई िदारुकिाका साथ अक्ति िढाउन दाि ृ
तनकायसमक्ष गिेको प्रतििद्धिा कायािन्वयन गनि उपयिु तनकाय वा सिंििनामाफि ि अर्वलम्ि 
प्राथतमकिा तनधाििण गिी ठोस कायियोजना सर्हि पनुःतनमािण कायि अक्ति िढाउनपुने ।  

(२८) आगामी ददनमा र्वपदिाट पनिसक्न ेअनपेक्तक्षि क्षति कम गनि, र्वपद्को सामना गने पूविसावधानी, 
पूविियािी लगायि र्वपद् व्यवस्थापनलाई प्रिावकािी ि िसु्ि िनाउन दक्ष जनशक्ति सिंलग्न र्वपद् 
व्यवस्थापन कायिटोली गठन गिी आवश्यक स्रोि साधन उपलधध गिाई परििालनको प्रिन्ध 
गनुिपने । 

(२९) काठमाडौं उपत्यका लगायि प्रम ु शहिी क्षेरहरूमा तनमािण गरिएका अपाटिमेण्ट िथा सर्पङ 
मलहरूले तनधािरिि िवन सिंर्हिा कडाइका साथ पालना नगदाि एवम ् त्यस्िा र्वषयमा तनयतमि 
अनगुमन हनु नसक्दा त्यस्िा िवनहरू उच्ि जोक्त मयिु िहेको पाइएको छ । अिः आगामी 
ददनमा िकूम्पको जोक्त मलाई समेि मध्यनजि िा ी उिाइयिु िि िवन तनमािण अनमुतिका 
आधाि िथा मापदण्ड ि पालना गनुिपने शििहरू परिमाजिन गिी प्रिावकािी रूपमा लागू गनुिपने । 

(३०) सामाक्तजक परििालन, जनिेिना अतिवृर्द्ध, सामाक्तजक पैिवी लगायि सामाक्तजक, आतथिक रूपान्ििणको 
उद्देश्यले देशमा ठूलो सिंतयामा सिंिातलि गैिसिकािी सिंस्थाहरूले सिकािले औपिारिक माध्यमिाट 
प्राप्त गने वैदेक्तशक स्रोिकै हािाहािीको िजेट परििालन गदै आएका छन ् । यद्यर्प यस्िा 
गैिसिकािी सिंस्थाहरू िाष्ट्रको प्राथतमकिा अनरुूप दगुिम क्षेरमा परििालन हनुे िन्दा पतन सगुम 
स्थानमा नै िढी केक्तन्रि िहेको पाइएको छ । गैिसिकािी सिंस्था परििालनसम्िन्धी स्पष्ट नीति 
िन्न नसक्दा सिंिातलि कायििमको औक्तित्यिा िथा स्रोि साधन प्रातप्त ि परििालनमा पािदक्तशििा 
एवम ्जवाफदेर्हिा जस्िा र्वषयमा प्रश्न उठ्ने गिेको छ । यसैले गैिसिकािी सिंस्थाको तनयमन, 

परििालन ि व्यवस्थापनसम्िन्धी कायि गनि एकल तनकायको व्यवस्था गिी अनगुमन िथा 
सपुरिवेक्षण सम्िन्धी कायिलाई प्रिावकािी िनाउनपुने । साथै, सिकािको र्वकास प्राथतमकिा 
(Development Priority Framework) मा कायि गने गैिसिकािी सिंस्थालाई मार दिाि गिी सकेसम्म 
एउटै स्थानमा एकै प्रकृति ि कायिक्षरे िएका धेिै सिंस्थाहरूको िीड (crowd) नहनु ेगिी परििालन 
गने व्यवस्था हनुपुने ।  

(३१) र्वश्व व्यापाि सिंगठनको सदस्यको हैतसयिले नेपालले किका दिमा सोही िमोक्तजम समायोजन 
गनुिपने िनुौिी िए पतन कि प्रणालीमा अपेक्षाकृि सधुाि हनु सकेको देक्त िंदैन । िन्सािमा न्यून 
र्वजकीकिणको समस्या िथा मूल्य अतिवृर्द्ध किको प्रिावकािी कायािन्वयन हनु नसकेका कािण 
अपेक्तक्षि रूपमा िन्साि ि मूल्य अतिवृर्द्ध कि उठ्न सकेको छैन । त्यसैगिी किको दायिा 
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र्वस्िाि िथा स्वयिं कि िोषणा आदद कायििमहरू प्रिावकािी रूपमा कायािन्वयन हनु सकेको 
देक्त िंदैन । मूल्य अतिवृर्द्ध कि प्रणाली अन्िगिि तनजी व्यवसायीहरूले उपिोिािाट कि असलु 
गिे पतन तिल र्वजक जािी नगने प्रवृक्ति पूणििः तनयन्रण हनु सकेको छैन । यसका अलावा पटके 
रूपमा 'कि फर्छ्यौट आयोग' गठन गिी कि तिने दार्यत्विाट उन्मकु्ति तलने प्रवृक्तिलाई 
तनरुत्सार्हि गनि िथा कि छली ि न्यून र्वजकीकिण तनयन्रण गनि एवम ् किको दायिा 
र्वस्िािसम्िन्धी कायि लगायि कि प्रणालीमा समयानकूुल सधुाि गनि स्थायी प्रकृतिको अतधकाि 
सम्पन्न सिंयन्र स्थापना गरिनपुने ।  

(३२) साविजतनक यािायाि, आपूतिि व्यवस्थापन, साविजतनक ठेक्कापट्टा लगायिका क्षेरमा अझसम्म पतन 
एकातधकाि, काटेतलङ, तसण्डीकेट जस्िा र्वकृतिहरू र्वद्यमान हुाँदा  लु्ला ि प्रतिस्पधाित्मक रूपमा 
व्यवसाय गने वािाविण सतुनक्तिि गनि िाधा उत्पन्न िएको समेि देक्त एको छ । साविजतनक  रिद 
िथा सिकािी ठेक्का प्रणालीमा र्वद्यिुीय टेण्डि प्रर्ियाको अवलम्िन गनुिपने व्यवस्था िए पतन 
टेण्डि प्रर्ियामा नै अनावश्यक अविोध ि तमलेमिो गिी वस्ि ुिथा सेवाको गणुस्ििमा सम्झौिा 
गने प्रवकृ्ति समेि र्वद्यमान छ । त्यसैले यस्िा प्रवकृ्तिलाई तनरुत्सार्हि गनि ि व्यावसार्यक 
प्रतिस्पधाि अतिवृर्द्ध गनि िजाि अनगुमन कायिलाई प्रिावकािी िनाउनकुा साथै साविजतनक  रिद 
िथा तनमािणसम्िन्धी कायिमा र्वद्यिुीय टेण्डि प्रर्ियालाई िढावा ददनपुने ।  

(३३) लोकिाक्तन्रक पद्धतिको उपजको रूपमा सिकािी सेवा ि तनजामिी सेवामा समेि कमििािी टे्रड 
यतुनयन  ोल्न ेि सिंगठनमा आवद्ध हनुे व्यवस्था गरिए पतन टे्रड यतुनयनहरू िाजनीतिक दलको 
िाि ृ सिंगठनको रूपमा र्वकतसि हुाँदा र्वतिन्न समस्याहरू समेि देक्त एका छन ् । पेशागि ि 
व्यावसार्यक हकर्हििन्दा कमििािीको सरुवा, पदस्थापना लगायि र्वषयहरूमा कमििािी टे्रड 
यतुनयनहरू केक्तन्रि हुाँदा प्रशासतनक व्यवस्थापनमा सहजीकिण हनुिुन्दा पतन समस्या तसजिना 
िएका उदाहिण देक्त एका छन ्। त्यसैले टे्रड यतुनयनलाई पेशागि ि व्यावसार्यक र्हि िथा 
नागरिक सेवा प्रवाहमा सधुािको सिंवाहकको रूपमा परििालन गनि र्वद्यमान िह ु टे्रड यतुनयनको 
सट्टा अर्वलम्ि आतधकारिक एकल टे्रड यतुनयनको तनवाििन गनुिपने ।  

(३४) देशमा आन्िरिक स्रोि परििालन ि प्रत्यक्ष वैदेक्तशक लगानीको सीतमििाका कािण वैदेक्तशक 
सहायिामातथको तनििििा ददनानदुदन िढ्दै गएको छ । उक्तल्लक्त ि सन्दििमा आन्िरिक 
प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा अतिवरृ्द्ध गने ददशामा वैदेक्तशक सहायिाको उपयोग गनुि आजको आवश्यकिा 
िनेको छ । यसका लातग वैदेक्तशक सहायिालाई िार्ष्ट्रय िजेट प्रणालीमाफि ि प्राथतमकिाका क्षरेमा 
परििालन गनि उपयिु पद्धतिको र्वकास गनुिपने । 

(३५) नेपाल सिकािका र्वतिन्न तनकायहरूको सिंगठन सिंििना धेिै पिुानो िई समयानकूुल परिमाजिन हनु 
नसक्दा कतिपय तनकायहरूमा कायििोझको आधािमा कमििािी दििन्दी न्यून िहेको अवस्था छ 
िने कतिपयमा कामको अनपुािमा अत्यातधक कमििािी िहेको क्तस्थति र्वद्यमान छ । यसिी 
व्यवस्थापन पद्धतिमा सधुाि, प्रर्वतधको र्वकास एवम ्सेवा प्रवाह प्रणालीमा परिवििन िइसक्दा पतन 
सिंगठन सिंििना िन े पिुानै िहनलेु कतिपय तनकायको पनुःसिंििना आवश्यक देक्त एको छ । 
 ासगिी र्वद्यमान सिंििना अन्िगिि र्विाग िथा क्षेरीय तनदेशनालयको ितूमका  ासै प्रिावकािी 
हनु सकेको देक्त िंदैन । त्यसैले आगामी ददनमा िाज्य पनु:सिंििनाको सन्दििलाई समेि ध्यानमा 
िा ी सेवा प्रवाहलाई सहज, सिल ि प्रिावकािी िनाउन िथा आवश्यकिा अनसुाि जनशक्तिको 
प्रवन्ध गनि साविजतनक तनकायहरूको सिंगठन िथा दििन्दी सिंििना पनुिावलोकन गनुिपने । 
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(३६) हाल नेपालमा २०० िन्दा िढी वाक्तणज्य िैंक, र्वकास िैंक िथा र्विीय सिंस्थाहरू सिंिालनमा िहेका 
छन ्। देशको कुल िार्ष्ट्रय उत्पादन ि आन्िरिक पुाँजीको आकािको सापेक्षिामा यस्िा सिंस्थाको 
सिंतया ि आकािलाई वाक्तन्छि सीमामा िाख्नपुने यथाथििालाई ध्यानमा िा ी पतछल्ला ददनमा यी 
तनकायको मजिि हनु ेिम िने िर्ढिहेको छ । यद्यर्प केही िैंक िथा र्विीय सिंस्थाहरूिाट र्वशदु्ध 
व्यावसार्यक कायििन्दा पतन केही सीतमि वगिको र्हिमा कायि  गने ि आम िििकिािको तनक्षेप 
जोक्त ममा पाने कायि समेि िएको पाइएको छ । यस्िा कायिलाई तनरुत्सार्हि गनि ि र्विीय 
जोक्त म न्यून गनि उपयिु आतथिक नीति लागू गिाउनकुा साथै तनयामक िथा अनगुमनकािी 
तनकायको ितूमकालाई अझ प्रिावकािी िनाउनपुने । 

(३७) साविजतनक तनकायहरूको तनकायगि आिािसिंर्हिा िजुिमा गिी लागू गिाउने प्रयत्न गिेको िए पतन 
उक्तिि अनगुमनको अिावमा त्यसले गति तलन सकेको छैन । त्यसैले साविजतनक क्षेरमा सदािाि 
पद्धतिको र्वकास गनि िार्ष्ट्रय नैतिकिा ि तनिा नीति (National Ethics and Integrity Policy) ियाि 
गिी कडाइका साथ लागू गनुिपने ।  

(३८) साविजतनक कायिको अनगुमन ि सपुरिवेक्षणसम्िन्धी व्यवस्थालाई प्रिावकािी िनाउन सकेमा 
साविजतनक सेवा प्रवाहमा सधुाि िथा र्वकास आयोजनाको गणुस्िि अतिवृर्द्ध हनुे तनक्तिि छ । 
साविजतनक क्षेरमा अनगुमन ि मूल्यािंकनसम्िन्धी कायिले  ासै महत्व पाउन सकेको छैन । 
साविजतनक तनकायको कायि सिंिालन प्रर्ियामा सधुाि हनु नसक्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट 
व्यहोनुिपने अवस्था छ । सिकािी कायािलयहरूमा दलाल ि र्विौतलयाहरूको उपक्तस्थतिले सेवा 
प्रवाहमा अनावश्यक िह मार िढाएको छ । िजाि अनगुमनसम्िन्धी कायि प्रिावकािी हनु 
नसक्दा कृतरम अिाव एवम ्एकातधकाि लगायिका समस्या िढेको ि उपिोिाहरू िको मूल्य 
तिनि िाध्य हनुपुिेको अवस्था छ । त्यसैले अनगुमन िथा सपुरिवेक्षण कायिमा सिंलग्न 
तनकायहरूको क्षमिा र्वकास गिी अनगुमनसम्िन्धी कायिलाई थप प्रिावकािी ि नतिजाम ुी 
िनाउनपुने । 

(३९) नागरिक सेवा प्रवाहलाई आमजनिाको ििदैलोमा सहज रूपमा पिुय्ाउन जनिाले िाहेको स्थानिाट 
सेवा प्रवाहको प्रवन्ध गनुिपने आवश्यकिा छ । सिकािी तनकायहरूिाट प्रदान गरिने सेवालाई 
तनधािरिि समय ,लागि ि िसु्ि प्रर्ियािाट प्रवाह हनुे व्यवस्थाका लातग सेवा प्रवाह कायिर्वतध िथा 
तनदेक्तशकाहरू ियाि गरिएको िएपतन तिनको प्रिावकािी कायािन्वयन िन ेहनु सकेको देक्त िंदैन । 
अि :त्यस्िा कायिर्वतध ि तनदेक्तशकाहरूलाई समयानकूुल परिमाजिन गिी कायािन्वयन गने व्यवस्था 
हनुपुने ।सम्िद्ध तनकायहरूिीि कमजोि समन्वयका कािण  ासगिी र्वकास आयोजनाको तनमािण 
सम्िन्धी कायिमा र्ढलाई हनु ेिथा आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या तसजिना हनु ेगिेको छ ।यसैले 
यस्िा कायिको समन्वय ि सहजीकिणका लातग प्रधानमन्री िथा मक्तन्रपरिषद कायािलय अन्िगिि 
एकल सेवा केन्र (One door) को स्थापना हनुपुने ।  यसका अतिरिि नागरिक सेवामा जनिाको 
सहज पहुाँि सतुनक्तिि गनि एकल र्वन्द ुसेवा प्रवाह प्रणालीको र्वकास िथा सेवा केन्रको स्थापना ि 
सिंिालन एविं एकीकृि िमु्िी सेवा सिंिालनमा जोड ददनपुने ।साथै ,नागरिक िडापरको ममि ि 
िावना अनरुुप कायािन्वयनयोग्य प्रावधानहरू समेटी समयानकूुल परिमाजिन गनुिपने । 

(४०) िलुनात्मक लाि िथा प्रतिस्पधाित्मक क्षमिाका दृर्ष्टले देशमा व्यापारिक क्षेरको र्वकासको सिंिावना 
िएपतन वैदक्तशक व्यापाििाट अपेक्तक्षि लाि तलन सर्कएको छैन । कमजोि आन्िरिक उत्पादन 
क्षमिा एविं उच्ि उत्पादन लागिका कािण आयािमातथको तनििििा िथा व्यापाि िाटा तनिन्िि 
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िढ्दो छ ।अि :प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा अतिवृर्द्ध गिी िार्ष्ट्रय उत्पादनलाई प्राथतमकिा ददन ि 
व्यापाि र्वर्वतधकिण गनि कृर्ष नीति ,जलश्ोि नीति ,पयिटन नीति ,औद्योतगक नीति ,वाक्तणज्य नीति 
ि वैदेक्तशक लगानी नीति लगायिका समन्वयात्मक एविं प्रिावकािी कायािन्वयनमा जोड ददनपुने । 

(४१) र्वतिन्न सिकािी तनकायमा िहेका पिुाना सवािी साधन ,उपकिण ,मेक्तशनिी औजाि आददको समयमा 
नै तललाम हनु नसक्दा त्यस्िा सिसामग्रीहरूले अनावश्यक स्थान ओगट्ने ,िोिी वा नष्ट हनुे 
सिंिावना िढ्दै गएको छ । त्यसैले पिुाना सिसामानहरू यथासमयमा नै तललाम गने व्यवस्थालाई 
प्रिावकािी रूपमा कडाईका साथ लागू गनुिपने । 

(४२)  साविजतनक तनकायमा कायििि पदातधकािी ि कमििािीहरूमा समयमा तनणिय नगने प्रवृक्तिका कािण 
कतिपय काम काििाहीमा र्ढलाससु्िी हनु े वा र्वकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गनि िाधा 
उत्पन्न हनु े गिेको छ ।अझ कतिपय सामान्य प्रशासतनक र्वषयलाई समेि नीतिगि तनणियका 
नाममा मक्तन्रपरिषदिाट तनणिय गिाउने परिपाटी िढ्दो छ । अि :यस्िा प्रवृक्तिलाई तनरुत्सार्हि 
गनि ि समयमा तनणिय नगने पदातधकािी एविं कमििािीलाई कािवाहीको दायिामा ल्याउन े िथा 
तनणिय नगिेिापि सिकािलाई िएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूतिि ििाउने व्यवस्थालाई कडाईका 
साथ लागू गनुिपने । यसका साथै नीतिगि तनणियको आधाि ि औक्तित्य समेि स्पष्ट गिी परििार्षि 
गनुिपने ि नीतिगि ि प्रशासतनक तनणियको सीमा तनधाििण गिी सामान्य प्रशासतनक र्वषयलाई समेि 
नीतिगि तनणियका लातग मक्तन्रपरिषदमा पेश गने परिपाटीलाई तनरुत्सार्हि गनुिपने । 
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आधतुनक प्रर्वतध ि सूचना संजालको र्वकास एवम ् र्वस्िािले भ्रष्टाचािको स्वरुप पर्िचान गने, यसको 
संजालीकिण बझु्न ेिथा अनसुन्धान, ििर्ककाि ि अतभयोजन गने र्वषय चनुौिीपूणि िुुँदै गएको छ । आम 
नागरिकमा सशुासनप्रतिको अतभलाषा ि अपेक्षा वृर्ि भएसुँगै आयोगले आगामी ददनमा थप सशक्तिा ि 
सर्ियिाका साथ कायिसम्पादन गनुिपने टड्कािो आवश्यकिा छ । भ्रष्टाचािजन्य ि अनचुचि कायि 
तनयन्रणको ददशामा आयोगले र्वगिदेचि अवलम्बन गिेका नीति, िणनीति ि प्रयासिरूको प्रभाव ि 
उपादेयिाको र्वश्लषेण गिी आगामी कायिददशा िय गनुि सान्दतभिक िनु्छ । त्यसैले र्वगिका 
कामकािबािीिरूबाट पाठ तसक्दै आयोगका साम ुििेका र्वतभन्न चनुौिीिरूलाई अवसिमा रुपान्ििण गनि 
र्वद्यमान कायि सम्पादन प्रर्ियालाई अझ प्रभावकािी िथा व्यवचस्थि बनाउने ददशामा आयोगले आगामी 
ददनमा तनम्न बमोचजमका कायििरू प्रािम्भ गनेिर्ि  अग्रसििा देिाएको छ ।  

)क) अनसुन्धान िथा अतभलेि व्यवस्थापनका लातग सूचना ि प्रर्वतध (Information Technology) को 
उपयोगमा जोड : 

 प्रभावकािी अनसुन्धान ि ििर्ककाि कायिलाई िथ्यपिक ि वैज्ञातनक बनाउन िथा अतभलेि 
व्यवस्थापनलाई दरुुस्ि िाख्न सूचना ि प्रर्वतधको उपयोगमा जोड ददनपुने मिससु गरिएको छ । 
आयोगको कायि प्रणालीलाई चसु्ि दरुुस्ि, र्वश्वसनीय, व्यवचस्थि ि पािदशी बनाउन एवम ् न्यून 
जनशचक्तबाट अतधकिम प्रतिर्ल प्राप्त गनि ि सपुरिवेक्षक, पनुिावलोकनकिाि ि तनणियकिािको 
समेि पिुुँच स्थापना गिी अनगुमनलाई प्रभावकािी बनाउन प्रयास गरिएको छ । प्रर्वतधको 
प्रयोगलाई उच्च प्राथतमकिामा िािी आयोगमा कागजको कम प्रयोग गने )Less paper in CIAA) ि 
िमशः पूणि स्वचातलि पितिको स्थापना गिी Paperless CIAA बनाउने सम्बन्धमा अवधािणापर 
ियाि गिी कायािन्वयन गने चिणमा ििेको छ । 

)ि) िथ्यपूणि सूचनामा आधारिि अनसुन्धान प्रणाली (Intelligence-based Investigation, IBI, System) को 
अतभवरृ्ि गने : 

 अनसुन्धान कायिलाईि िथ्यपिक ि वस्ितुनष्ठ बनाउन सूचनाको संकलन, र्वश्लषेण ि प्रवािलाई 
वैज्ञातनक ि भिपदो बनाउनपुने देचिएको छ । भ्रष्टाचािसम्बन्धी र्वषयको अनसुन्धान, ििर्ककाि 
ि अतभयोजन कायिलाई नतिजामिुी बनाउन िथ्यपूणि सूचनाको प्रातप्त ि उपयोगलाई ध्यानमा िािी 
अनसुन्धान कायि सञ्चालन िनु आवश्यक छ । यसका लातग Intelligence-based Investigation 

(IBI) प्रणालीको माध्यमबाट सूर परिचालन गने ि संकतलि िथ्यिरूको प्रशोधन ि र्वश्लषेण गिी 
साविजतनक पद धािण गिेका व्यचक्तिरूले गने वा गनिसक्ने अनचुचि वा भ्रष्टाचािजन्य कायिसम्बन्धी 
र्वषयमा तनष्कषिमा पगु्न सिज िनुे देचिन्छ । अनसुन्धान कायिबाट सकािात्मक नतिजा िातसल 
गनिका लातग उन्नि िथा आधतुनक प्रर्वतध ि उपकिण एवम ्आवश्यक र्वशषेज्ञिाको संयोजन िनु ु
उपयकु्त देचिएको छ । यो पितिको माध्यमबाट अनसुन्धानका लातग भिपदो ि प्रभावकािी िथ्य 
संकलन िनुकुा साथै अनसुन्धानमा लाग्न जाने समय समेि घट्न जानेछ ।  

 भ्रष्टाचािका र्वर्वध आयामिरूको बािेमा अध्ययन िथा अनसुन्धान गिी भर्वष्यका नीति, योजना एवं 
िणनीतििरू तनमािण गनि Research & Development का कामिरू तनयतमि सञ्चालन गनुिपने  िनु्छ । 

परिच्छेद- ८ 

कायि सम्पादनबाट अनभुव गरिएका र्वषय, आयोगको आगामी कायिददशा ि प्रतिबििा  
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भ्रष्टाचािका जर्टल िौििरिका ि प्रर्वतधमा आएको परिवििनले अनसुन्धान कायिमा चनुौिी थपेको 
कािण आगामी ददनमा पिम्पिागि अनसुन्धानको सट्टा नयाुँ प्रर्वतधको (Innovative tools, 

technology and techniques) को उपयोगमा जोड ददने सोच आयोगले बनाएको छ । 

)ग)  भ्रष्टाचाि व्याप्त र्वषय ि क्षरेको पर्िचान (Identification of Corruption-prone Zone) गनि   
अनसुन्धान गने : 

 भ्रष्टाचािको दृर्ष्टले सम्भार्वि जोचिमका क्षेर ि र्वषय पर्िचान गिी िी क्षेरिरूमा अनगुमन, 

अनसुन्धान कायिलाई सघन ि र्वस्िारिि बनाउन िी क्षेरको पर्िचानसम्बन्धी अध्ययन एवम ्
अनसुन्धान )Research and Study) गनुिपने देचिएको छ । अध्ययन ि अनसुन्धानबाट प्राप्त 
नतिजाको आधािमा भ्रष्टाचािका जोचिमपूणि क्षेरिरूको पर्िचान ि र्वश्लषेण गिी त्यसको िोकथाम 
ि तनयन्रणका लातग िणनीतिक कायििम िय गरिने छ । 

)घ)  आयोगका कमिचािीको आचािसंर्ििा पनुिावलोकन िथा पनुलेिन गने : 
 आयोगमा कायििि जनशचक्तलाई थप अनशुातसि, नैतिकवान ि जवार्देिी बनाउन िालको 

आचािसंर्ििालाई परिमाजिन गने प्रयास भइििेको छ । परिवतििि सन्दभि ि आयोगको गरिमा 
अनरुुप आयोगका पदातधकािी ि कमिचािीिरूलाई अनशुातसि ि मयािददि बनाउन र्वद्यमान 
आचािसंर्ििाको पनुिावलोकन गिी आवश्यक र्वषयिरू थप गिी कायािन्वयन गरिनेछ । 

)ङ)  संगठन िथा दिबन्दी पनुसंिचना )O& M Survey) गने : 
 आगामी ददनमा आयोगलाई सचुम्पएको चजम्मेवािी प्रभावकािी रुपमा तनवािि गनि र्वद्यमान संगठन 

संिचनामा पनुिावलोकन गनुिपने आवश्यकिा छ । आगामी संवैधातनक व्यवस्था अनरुुप 
आयोगको कायिक्षरे ि संघीय िाज्य संिचना समेिलाई ध्यानमा िािी आयोग ि अन्िगििको 
संगठन िथा दिबन्दीको पनुसंिचनाका लातग संगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण गिी कायािन्वयन 
गने ियािी भइििेको छ ।  

)च) जनशचक्त क्षमिा मूलयाकंन (Human Resources Capacity Assessment) एवं क्षमिा अतभवरृ्ि गने : 
 आयोगको कायिसम्पादनलाई प्रभावकािी ि नतिजामूलक बनाउन कायििि जनशचक्तको क्षमिाको 

मित्तम उपयोग गने िथा क्षमिा अतभवृर्ि गनुिपने आवश्यकिा छ । आयोगका 
कामकािबािीलाई नतिजामिुी बनाई अनभुतूि योग्य प्रतिर्ल प्राप्त गनि कायििि जनशचक्तको क्षमिा 
मूलयांकन )Capacity Assessment) एवम ्  क्षमिा अतभवृर्िका लातग आवश्यकिाको पर्िचान 
)Need Assessment) गिी सोिी आधािमा मानव संशाधन र्वकास )Human Resource 

Development) को नवीन अवधािणा सर्ििको कायियोजना ियाि गिी कायािन्वयन गरिन े सोच 
िाचिएको छ ।   

)छ) अतभयोजन नीति (Prosecution Policy) ियाि गने : 
 अनसुन्धान, ििर्ककाि ि अतभयोजनसम्बन्धी कायिलाई मागिदशिन गने उद्दशे्यले अतभयोजन नीति 

ियाि गिी कायािन्वयन गनुि आवश्यक छ । आयोगबाट िनुे तनणियमा एकरुपिा कायम गनि, 
तनणियमा िनु सक्न ेर्विोधाभासको अन्त्य गनि ि कसिुको गम्भीििा ि दण्डको स्ििबीच सामञ्जस्यिा 
कायम गनि समेि अतभयोजन नीति आवश्यक देचिन्छ । त्यसैले अन्य मलुकुिरूले अवलम्बन 
गिेका पिति ि अभ्यासिरू समेि र्वश्लषेण गिी नेपालको र्वद्यमान काननु, अभ्यास ि प्रतिपाददि 
तसिान्िलाई मध्यनजि िािी अतभयोजन नीति ियाि गिी कायािन्वयन गरिने छ । 
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)ज) अदालिका रै्सलािरूको अध्ययन ि पनुिावलोकन गिी अनसुन्धान प्रर्ियामा सधुाि गने : 
 अदालिद्वािा भएका रै्सलािरूको अध्ययन र्वश्लषेण गने िथा सबल ि दबुिल पक्षिरूको पर्िचान 

गिी आगामी ददनमा गनुिपने सधुािका र्वषयिरू बोध गिी कायिसम्पादन गनुिपने देचिन्छ । मदु्दा 
ियािी, बिस पैिवी ि अनसुन्धान प्रर्ियालाई अझ सदुृढ ि व्यवचस्थि बनाई अतधकिम सर्लिा 
प्राप्त गनि अदालिबाट भएका रै्सलािरूको अध्ययन गनुि आवश्यक देचिएको छ । सवोच्च 
अदालि लगायिबाट भएका मित्वपूणि रै्सलािरूको संकलन गिी प्रकाशन गने ि िालसम्म 
आयोगले सर्लिा प्राप्त गिेका रै्सलाका सकािात्मक िथा असर्लिा प्राप्त गिेका नकािात्मक 
र्वषयिरूको अध्ययन, र्वश्लषेण ि मूलयाङ्कन अनसुन्धान प्रर्ियामा समसामर्यक सधुाि गरिने छ ।  

)झ) अनसुन्धान कायिमा प्रभावकारििा अतभवरृ्ि गने सम्बन्धी र्वद्यमान दस्िावेजिरू परिमाजिन गने : 
 आयोगको कायिक्षेर र्वस्िाि, चनुौिीका प्रकृतििरूको र्वतभन्निा, ि र्वगिका कायि अनभुवलाई समेि 

समेटी कायि सम्पादन प्रर्ियालाई अझ व्यवचस्थि, प्रतिर्लमिुी ि प्रभावकािी बनाउन छानतबन 
िथा अनसुन्धान ििर्ककाि ददग्दशिन, २०६० िथा अनसुन्धान अतभयोजन िथा अदालिी कािबािी 
सम्बन्धी मागिदशिन, २०६२ परिमाजिन गिी समयानकूुल बनाउन आवश्यक देचिएको छ । यी 
मागिदशिनिरूको समयानकूुल परिमाजिनबाट आयोगमा पने उजिुीिरूको छानतबन िथा अनसुन्धानमा 
थप प्रभावकारििा आउने, अनसुन्धान प्रर्ियामा मानव अतधकािका आधािभिू र्वषयिरू समेर्टन,े  
आिोपपरिरूको स्िि वृर्ि िनु,े आयोगको िर्ि बाट गरिने अतभयोजन, बिस पैिवी, पनुिावेदन ि 
पनुिावलोकनका कायििरू थप व्यवचस्थि भइ आयोगको कायि सम्पादन प्रर्िया अझ व्यवचस्थि िनु े
अपेक्षा गरिएको छ । 

)ञ) अचतियाि ददग्दशिन तनमािण (Manual Preparation) गने : 
 अनसुन्धान ि ििर्ककािमा संलग्न अनसुन्धान अतधकृििरूलाई सिजीकिण गने ि तनणिय 

प्रर्ियालाई थप सिलीकृि ि समचन्वि िलुयाउन एकीकृि दस्िावेजका रुपमा अचतियाि ददग्दशिन  

(Manual) तनमािण गनि उपयकु्त देचिएको छ । त्यसैले सान्दतभिक काननुिरू, कायिर्वतधिरू, 

तनदेचशकािरू एवम ् मागिदशिन, आयोगबाट भएका नीतिगि परिपरिरू ि सवोच्च अदालिबाट 
प्रतिपाददि तसिान्ि नचजििरू समेि समावेश गिी ददग्दशिन ियाि गरिन ेयोजना ििेको छ । 

)ट) उजिुी व्यवस्थापन इकाई स्थापना गने : 
  आयोगमा प्रत्येक वषि उजिुीको चाप  बढ्दो िममा ििेको छ । आयोगमा पने उजिुीको र्वषय 

गाम्भीयििा, कायािन्वयनको आवश्यकिा आददको र्वश्लषेण गिी उजिुीको वगीकिण गिी तछटो 
छरििो रूपमा उजिुीको व्यवस्थापन गनि उजिुी व्यवस्थापन इकाइको (Complain Screening 

Mechanism/Unit)  स्थापना गिी कायिसम्पादन गने सोचअनरुूप आयोगले कायि प्रािम्भ गिेको छ। 

)ठ) िार्िय गौिवका आयोजनाको सिजीकिण ि समन्वय गने : 
 िार्िय गौिवका आयोजनािरूको तनमािण ि सञ्चालनमा सिजीकिण गने ि गणुस्िि कायम गने 

उद्देश्यले आयोगले समन्वयको पिल गिेको छ । आयोजनाको कायािन्वयनका िममा देचिएका 
समस्यािरू समाधान गनि प्रयत्न गने िथा र्वतभन्न तनकायिरूबीच समन्वय गनेिर्ि  प्रयास गरिएको ि 
यस र्कतसमको सिजीकिणलाई तनिन्िििा ददइन ेछ । 

)ड) भ्रष्टाचाि िोकथामका लातग प्रवििनात्मक कायिलाई अतभयानका रूपमा सञ्चालन गने :  
 भ्रष्टाचाि तनयन्रण िथा िोकथामका लातग प्रवििनात्मक कायििरूको अपरििायििालाई मिससु गिी 

सबै सिोकािवाला, नागरिक समाज, यस क्षेरमा कायििि संस्थािरूसुँगको सिकायिमा भ्रष्टाचाि 
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िोकथामका लातग प्रवििनात्मक कायिलाई अतभयानका रूपमा संचालन गने सोच आयोगले बनाएको 
छ । 

आयोगको प्रतिबििा: 
अन्िरिम संर्वधान, २०६३ मा भएको व्यवस्था बमोचजम संवैधातनक तनकायको रुपमा स्थार्पि 
अचतियाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले भ्रष्टाचाि ि अतनयतमि कायि तनयन्रणसम्बन्धी चजम्मेवािी 
िोर्कएको सन्दभिमा सोिी अनरुुप र्वद्यमान नीति, तनयम ि काननुको परितधतभर ििी आफ्नो भतूमका 
तनवािि गदै आएको छ । नागरिक र्िि अतभवरृ्िका लातग प्रशासतनक पािदचशििा ि जवार्देर्ििा 
अतभवृर्ि िथा साविजतनक स्रोिको समचुचि परिचालनबाट नतिजामिुी प्रशासनको र्वकास गिी 
नागरिक र्िि अतभवृर्ि गनुि आयोगको प्राथतमकिा ििेको छ । साविजतनक तनकाय ि 
पदातधकािीिरूमा इमान्दारििा, अनशुासन ि सदाचािको अतभवृर्ि गिी साविजतनक वस्ि ु िथा सेवा 
प्रवािलाई सिज, सिल ि गणुस्िियकु्त बनाउन आयोगले तनिोधात्मक, प्रवििनात्मक ि दण्डात्मक 
िणनीति अंतगकाि गिी सोिी अनरुुप र्वतभन्न र्ियाकलापिरू संचालन गदै आएको छ ।  
नवीनिम प्रर्वतधको र्वकास िथा सामाचजक, आतथिक र्ियाकलापमा भएको वृर्िसुँगै भ्रष्टाचािको 
स्वरुप ि प्रकृति पतन ददनानदुदन जर्टल बन्दै गएको सन्दभिमा यसको पर्िचान िथा अनसुन्धान ि 
ििर्ककाि कायि चनुौिीपूणि बन्दै गएकोले आयोगको संस्थागि क्षमिा अतभवृर्ि गनुिपने टड्कािो 
आवश्यकिा छ । त्यसैले संस्थागि सदुृढीकिण ि जनशचक्तको क्षमिा र्वकास गिी आयोगको 
कायिसम्पादनमा सधुाि गनि आयोगले प्राथतमकिा ददनेछ । भ्रष्टाचािका जोचिमपूणि क्षेरको 
पर्िचानका लातग अध्ययन ि अनसुन्धान गिी प्राप्त नतिजाको आधािमा आयोगले त्यस्िा जोचिमपूणि 
क्षेर उपिको तनगिानी ि अनगुमनलाई प्रभावकािी बनाउनेिर्ि  ध्यान केचन्िि गनेछ ।  
आयोगले ियाि गिेको भ्रष्टाचाि तनयन्रणका लातग तनिोधात्मक ि प्रवििनात्मक िणनीति अन्िगिि 
संचालन गरिन े र्वर्वध कायििमसम्बन्धी अवधािणा–परमा उचललचिि र्ियाकलापको कायािन्वयनमा 
जोड ददइनेछ । आयोगबाट िनु े अनसुन्धान कायिलाई थप व्यवचस्थि ि वैज्ञातनक बनाउन 
अनसुन्धान ि ििर्ककाि नीति (Prosecution Policy) िथा आयोगको कायिर्वतध िजुिमा गिी 
कायािन्वयनमा लयाउनिेर्ि  पिल भइििेको छ । कायिसम्पादनमा सूचना प्रर्वतधको प्रयोगलाई बढावा 
ददंदै िमशः स्वचातलि पितििर्ि  उन्मिु गने प्रयास गरिनेछ । र्वद्यिुीय अनगुमन ि सपुिीवेक्षण 
प्रणालीमा जोड ददई कायिसम्पादन व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउनेिर्ि  थप पिल गरिनेछ । 

िालै जािी भएको नेपालको संर्वधानले िोकेको काम, कििव्य ि अतधकािको परितधतभर ििी तनधािरिि 
भतूमका प्रभावकािी रुपमा तनवािि गनि सम्बि काननुिरूमा परिमाजिन िथा नयाुँ काननुको िजुिमा गने 
एवम ् संिचनागि सधुािका पक्षिरूमा आवश्यक कायि गरिनेछ । नेपालले भ्रष्टाचािर्वरुिको 
अन्ििािर्िय मिासचन्धको अनमुोदन गरिसकेको सन्दभिमा यसबाट तसचजिि दार्यत्व ि चजम्मेवािी तनवािि 
गनि उपयकु्त नीतिगि, संिचनागि ि कायिगि व्यवस्थाका लातग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।  
भ्रष्टाचािको संजालीकिण िोड्न ि भ्रष्टाचािमकु्त समाज तनमािण गनि सम्बि सिकािी तनकाय, 

गैिसिकािी क्षेर, नागरिक समाज, संचाि जगि, यवुा, र्वद्याथी लगायि समाजका प्रत्येक िि ि 
िप्काका नागरिकिरूको परिचालन गने ि सबै सिोकाि पक्षिरूबीच सिकायि ि साझेदािी प्रवििन 
गनि समेि जोड ददइनछे । 

गणुस्ििीय नागरिक सेवाको सिज ि सिल व्यवस्थापनका लातग साविजतनक तनकाय ि पदातधकािी 
एवम ्कमिचािीिरूबाट काननु कायािन्वयन ि काननुी व्यवस्थाको परिपालनाको अवस्थाबािे अनगुमन 
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गने िथा आयोगको तनयमनकािी भतूमकालाई अझ सघन ि सशक्त बनाउनेिर्ि  जोड ददनपुने 
देचिएको छ । मूलिः साविजतनक क्षरेको चजम्मेवािी, पािदचशििा ि जवार्देर्ििा अतभवृर्ि गिाई 
जनकेचन्िि ि जनउत्तिदायी प्रशासतनक पितिको र्वकास गने ि िाज्यप्रदत्त आधािभिू सेवा 
सरु्वधािरू नागरिकिरूले तबना झञ्झट प्राप्त गने अवस्था सतुनचिि गने ददशामा नै आयोगको प्रयास 
केचन्िि िनुेछ । 

तनधािरिि चजम्मेवािी बिन गने िममा र्वद्यमान काननुको परितधतभर ििी व्यचक्तको मानव 
अतधकािको सम्मान गदै व्यचक्तगि प्रतिष्ठाप्रति आयोग पूणि संवेदनशील छ । आयोगप्रति बढ्दै 
गएको नागरिक अपेक्षा ि भिोसालाई कायम िाख्न संस्थागि सदुृढीकिण, जनशचक्तको उचचि 
व्यवस्थापन ि व्यावसार्यक क्षमिा अतभवृर्ि गदै आयोगका काम कािबािीिरूलाई वैज्ञातनक, 

िथ्यपिक ि नतिजामिुी बनाई सशुासन प्रवििन गने ददशामा ठोस योगदान परु् याउन, सामाचजक 
पितिको उपपितिका रूपमा संस्थागि िुुँदै गएको भ्रष्टाचाि तनयन्रणका लातग सशक्त प्रिाि गनि ि 
सम्पूणि जनमानसमा िाज्य संयन्र िथा सिकािप्रति सकािात्मक अनभुतूि तसजिना गने कायिमा 
योगदान गनि समेि आयोग पूणि प्रतिबि ििेको छ । 
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साविजतनक क्षेत्रको भ्रष्टाचाि ि अनचुचि कार्ि तनर्न्त्त्रणको चजम्मेवािीसर्हि संवैधातनक तनकार्को 

रुपमा स्थार्पि अचतिर्ाि दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगले प्रत्रे्क वषि वार्षिक प्रतिवेदनमार्ि ि आफ्ना 
गतिर्वतधहरू साविजतनक गदिछ । र्स प्रतिवेदनको माध्र्मबाट आर्ोगले मूलिः भ्रष्टाचाि ि अनचुचि कार्ि 
तनर्न्त्त्रणको ददशामा अवलम्बन गिेका िणनीति ि िी अन्त्िगििका गतिर्वतधहरू जनसमक्ष प्रस्ििु गने दार्र्त्व 
तनवािह गिेको छ । भ्रष्टाचाि तनर्न्त्त्रण ि सशुासन प्रवर्द्िनको ध्रे्र्ले सिकािी स्ििमा र्वतिन्न तनकार्हरूको 
संलग्निा िए पतन तिनीहरूका प्रर्ासबीच समचन्त्वि प्रर्ास हनु नसक्दा साथिक नतिजा प्राप्त हनु नसकेको 
अवस्था र्वद्यमान छ ।  

भ्रष्टाचािले र्वकासका हिेक पक्षहरूमा नकािात्मक प्रिाव पादिछ । नेपालको सन्त्दििमा गरिबी, 
र्वपन्निा ि असमानिाको प्रमखु कािण स्रोि साधनको अिाव िन्त्दा पतन र्सको तमिव्र्र्ी ि प्रिावकािी 
परिचालन हनु नसक्न ुहो । र्स अथिमा हाम्रो गरिबीको सघनिा बढ्दै जानमुा पतन भ्रष्टाचािको व्र्ापकिा 
प्रमखु कािण हो िने्न आर्ोगको बझुाइ छ । पतछल्ला वषिहरूमा भ्रष्टाचािको आर्ाम, प्रकृति ि स्वरुपमा 
पतन परिवििन आएसंगै र्सको प्रवृचि, सघनिा ि जर्टलिामा पतन ददनानदुदन र्िकपन आएको छ । आज 
र्ो र्वषर् कुनै व्र्चिको प्रवचृिगि समस्र्ाको रुपमा मात्र सीतमि निही क्रमश: संस्थागि रुप तलंदै गएको 
पाइएको छ ।  

भ्रष्टाचािजन्त्र् अपिाधको अनसुन्त्धानका आफ्नै र्वचशष्ठ िथा गम्िीि खालका चनुौिीहरू िहन े  
गदिछन ्। स्रोिमातथको पहुुँच ि तनणिर् गने अचतिर्ािी िएका व्र्चिहरूले गोप्र् रुपमा र्ोजना िर्ाि गिी 
गोप्र् रुपमा नै भ्रष्टाचािजन्त्र् अपिाध गने गदिछन ्। भ्रष्टाचािबाट ित्काल कोही पीतिि नदेचखन सक्छ, 
र्स्िो अपिाधको दृश्र् िथा घटनास्थल नदेचखन सक्छ, साक्षी पतन नहनु सक्छ वा कोही िएमा पतन 
अपिाधीले बदला तलन सक्न ेििले कुनै पतन सूचना बार्हि ल्र्ाउन चाहुँदैनन ्। भ्रष्टाचािको क्षेत्रमा प्रवेश 
गिी त्र्सका र्वरुर्द्मा कािबाही गनि आधतुनक प्रर्वतधको प्रर्ोगका साथै प्रशस्ि स्रोि साधन िथा लामो 
समर् समेि लाग्न सक्दछ ।  
अनसुन्त्धानका पिम्पिागि िरिका िथा सीपहरू प्रर्ोग गिी िएका अनसुन्त्धान त्र्ति प्रिावकािी हनु नसक्न े
हुुँदा र्सका लातग हाम्रो अनसुन्त्धान पर्द्ति वैज्ञातनक, वस्िगुि ि िथ्र्पिक हनुपुने खाुँचो िहेको छ। 
र्वद्यमान संस्थागि संिचना, पर्द्ति ि क्षमिाबाट भ्रष्टाचाि तनर्न्त्त्रणलाई सम्बोधन गनि तनकै चनुौिीपूणि 
िएकाले र्सको प्रवृचि ि सघनिामा आएको परिवििनसुँगै हाम्रो अनसुन्त्धान पर्द्तिलाई प्रिावकािी बनाउन  
आवश्र्क ज्ञान, सीप ि दक्षिा र्वकास गिी नतिजामखुी उद्देश्र्सर्हिको गन्त्िव्र् िर् गनुिपने आवश्र्किा  
छ । भ्रष्टाचािजन्त्र् र्क्रर्ाकलापहरूको क्रमश: संस्थागि र्वस्िाि ि संगदिि गिबन्त्धनका कािण र्सका 
किािहरूर्वरुर्द्को अतिर्ानलाई साथिक बनाउन भ्रष्टाचाि र्विोधी अतिर्न्त्िा ि संर्न्त्त्रहरू संगदिि ि समचन्त्वि 
रुपमा अचघ बढ्नपुने त्र्चिकै आवश्र्क िहेको छ । र्स्िो साझा अतिर्ानमार्ि ि गन्त्िव्र्मा पगु्न सबै 
सिोकाि पक्षहरूबीच सहजीकिण, सहकार्ि ि समन्त्वर् गनि आर्ोग पूणि ित्पि िहेको छ । 

परिच्छेद– ९ 
उपसंहाि 
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प्रमखु आयकु्त 

आयकु्तहरु 

सख्िव 
क्षेत्रीय कायााकयहरू 

धनकुटा/हेटौंडा/पोखरा/सखेुि/ददपायक 
सम्पका  कायााकयहरू 

इटहरी/बददाबास/बटुवक/कोहकपरु/महेन्रनगर 

योजना िथा अन्िरााष्ट्रिय 
सम्बन्ध महाशाखा 

 

मदु्दा ियारी 
महाशाखा 

 

बहस पैरवी 
महाशाखा 

 

पनुरावेदन िथा 
िामेकी 

महाशाखा 
 

अनगुमन 

महाशाखा 
 

प्रशासन 

महाशाखा 
 

प्रहरी 
महाशाखा 

 

अनसुन्धान  

महाशाखा 
 न.१ 

 

अनसुन्धान  

महाशाखा 
 न.२ 

 

अनसुन्धान  

महाशाखा 
 न.३ 

 

अनसुन्धान  

महाशाखा 
 न.४ 

 

अनसुन्धान  

महाशाखा 
 न.५ 

 

अनसुन्धान  

महाशाखा 
 न.६ 

 

अनसुन्धान  

महाशाखा 
 न.७ 

 

सम्पख्ि मूल्याङ्कन िथा 
ष्ट्रवशेष अनसुन्धान महाशाखा 
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सम्पका  कायाालय 0 0 5 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 0 20 20 0 0 0 5 0 5 0 5 0 10 10 20 0 10 45 25 0 0 30 90 120
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cf=j @)&!.&@ ;fnsf] ah]6 Joj:yf 

lgsf;f vr{ lgsf;f dWo] lgsf;f gul/Psf] b'j}

s= a=lz=g+ @)^))!# - g]kfn ;/sf/ _ 3010000.00 2966032.52 2966032.52 43967.48 43967.48
v= a=lz=g+ @)^)!!# - g]kfn ;/sf/ _ 417422371.97 411247152.76 411247152.76 6175219.21 6175219.21
u= a=lz=g+ @)^!)!# - g]kfn ;/sf/ _ 45169136.00 40491931.00 40491931.00 4677205.00 4677205.00

8= cy{ ah]6 - g]kfn ;/sf/ _ 11098555.00 11098555.00 11098555.00 0.00 0.00

rfn' ah]6 hDDff 476700062.97 465803671.28 465803671.28 10896391.69 10896391.69
,s=k"lhut vr{ a=lz=g+ @)^!)!$ - g]kfn ;/sf/ _ 254258500.00 243533388.34 243533388.34 10725111.66 10725111.66
k'lhut ah]6 hDdf 254258500.00 243533388.34 243533388.34 10725111.66 10725111.66

rfn' / k'lhut ;d]t s'n hDDff 730958562.97 709337059.62 709337059.62 21621503.35 21621503.35

!=  /fhZj tkm{

24983175.97

376137.00

hDdf /fh:j 25359312.97

cf=j @)&!.)&@sf] w/f}6L tkm{

!= s]Gb| tkm{

   cf=j @)&!.)&@ sf nfuL lhDd]jf/L ;/]sf] w/f}6L 27308597.52

   @)&! >fj0f b]lv @)&@cfiff9 d;fGt ;Dd hDdf ePsf] w/f}6L 17892450.00

   @)&! >fj0f b]lv @)&@cfiff9 d;fGt ;Ddsf] lkmtf{ hDdf w/f}6L 12593199.26

 @)&@ cfiff9 d;fGt ;Ddsf] jf+ls w/f}6L 32607848.26

 @= Kf+fr If]qLo sfof{no tkm{

 @=! cf=j= @)&!.)&@ df w/f}6L cfDbfgL ePsf] t/ lkmtf{ vr{ geO{ )&@ cfiff9 d;fGt ;Ddsf] jf+sL w/f}6L 3962292.00

 s'n hDdf - s]Gb| + If]q _ 36570140.26

!=! s]Gb|Lo sfof{no tkm{ k|zf;lgs b:t'/, Gofos b:t'/, b08 h/Ljfgf / hkmt, k|zf;lgs b08 hl/jfgf hkmt, ;/sf/L ;fdfg 

laqmLsf] cfo ;d]t u/L hDdf ?

 !=@  kf+r If]qLo sfof{no tkm{ k|zf;lgs b:t'/, GofoLs b:t'/, b08 h/Ljfgf / hkmt, k|zf;lgs b08 hl/jfgf hkmt रु

clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u 

6+ufn, sf7df8f}+

ah]6

vr{ af+sLaflif{s lalgof]hg -yk ;d]t_

cg';"rL – #
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     अनसूुची-४ (क) 

आयोगमा परेका कुल उजरुीहरूमध्ये विस्ततृ अनसुन्धानका लागग अनसुन्धान अगधकृत तोवकएको, 
कारबाहीका लागग लेखी पठाएको, प्रारम्भिक अनसुन्धानबाट तामेली िएको र आगामी आगथिक िर्िमा 
म्जभमेिारी सरेको महाशाखा एिं गनकायगत वििरण : 
 

 
महाशाखा 
 

मन्रालय/गनकाय 
 

जभमा 
उजरुी 
(संख्या) 
 

जभमा 
फर्छ्यौट    
(संख्या) 

 

फर्छ्यौटमध्ये  आगामी िर्िमा 
म्जभमेिारी 
सरेको 
(संख्या) 

विस्ततृ 
अनसुन्धानमा  
गएको (संख्या)  

प्रारम्भिक 
अनसुन्धानबाट 
तामेली (संख्या) 

विविध कारबाही     
(संख्या) 

! 

अथि 584 486 21 170 295 98 

गहृ 858 663 16 198 449 195 

सूचना तथा सञ्चार 246 204 16 107 81 42 

ऊजाि 316 239 9 111 119 77 

िौगतक पूिािधार तथा 
यातायात 

277 229 9 95 125 48 

 
उपप्रधानमन्रीको 

कायािलय 
0 0 0 0 0 0 

महाशाखा नं. १ को जभमा 2281 1821 71 681 1069 460 

@ 

 

 

गसंचाइ 133 114 0 67 47 19 

परराष्ट्र 55 49 2 26 21 6 

रक्षा  32 32 1 9 22 0 

सहरी विकास    453 398 9 213 176 55 

िाम्णज्य तथा आपूगति 172 156 7 75 74 16 

महाशाखा नं. २ को जभमा 845 749 19 390 340 96 

# 

कृवर् विकास   364 268 27 107 134 96 

विज्ञान प्रविगध तथा 
िातािरण  

91 41 1 27 13 50 

िगूमसधुार तथा व्यिस्था 1473 1054 94 658 302 419 

िन तथ िसंूरक्षण 416 348 13 156 179 68 

महाशाखा नं. ३ को जभमा 2344 1711 135 948 628 633 

$ 

सामान्य प्रशासन  81 67 1 19 47 14 

मवहला,बालबागलका तथा 
समाज कल्याण  

219 182 20 40 122 37 

संस्कृगत,पयिटन तथा 
नागररक उड्डयन  442 358 30 173 155 84 
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महाशाखा 
 

मन्रालय/गनकाय 
 

जभमा 
उजरुी 
(संख्या) 
 

जभमा 
फर्छ्यौट    
(संख्या) 

 

फर्छ्यौटमध्ये  आगामी िर्िमा 
म्जभमेिारी 
सरेको 
(संख्या) 

विस्ततृ 
अनसुन्धानमा  
गएको (संख्या)  

प्रारम्भिक 
अनसुन्धानबाट 
तामेली (संख्या) 

विविध कारबाही     
(संख्या) 

काननु, न्याय, संविधान 
सिा तथा संसदीय 
मागमला  

55 50 1 1 48 5 

यिुा तथा खेलकुद  79 62 7 35 20 17 

उद्योग  186 141 9 47 85 45 

श्रम तथा रोजगार   197 172 10 36 126 25 

सहकारी तथा गररबी 
गनिारण 

136 125 0 0 125 11 

महाशाखा नं. ४ को जभमा 1395 1157 78 351 728 238 

% स्िास््य तथा जनसंख्या  884 737 59 334 344 147 

 शाम्न्त तथा पनु:गनमािण 29 25 1 20 4 4 

 रावष्ट्रय योजना आयोग 11 11 1 10 0 0 

महाशाखा नं. ५ को जभमा 924 773 61 364 348 151 

^ राष्ट्रपगतको कायािलय 0 0 0 0 0 0 

 उपराष्ट्रपगतको कायािलय 0 0 0 0 0 0 

 

प्रधानमन्री तथा 
मम्न्रपररर्द्को कायािलय 

41 40 1 16 23 1 

 म्शक्षा  2916 2517 331 678 1508 399 

 नेपाल ट्रष्टको कायािलय 2 1 0 0 1 1 

महाशाखा नं. ६ को जभमा 2959 2558 332 694 1532 401 

& गनिािचन आयोग 6 6 0 2 4 0 

 लोक सेिा आयोग 29 29 1 11 17 0 

 
महालेखा गनयन्रक 
कायािलय 

1 1 0 0 1 0 

 
रावष्ट्रय मानि 
अगधकार आयोग 

0 0 0 0 0 0 

 म.ले.प.को कायािलय 5 3 0 1 2 2 
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महाशाखा 
 

मन्रालय/गनकाय 
 

जभमा 
उजरुी 
(संख्या) 
 

जभमा 
फर्छ्यौट    
(संख्या) 

 

फर्छ्यौटमध्ये  आगामी िर्िमा 
म्जभमेिारी 
सरेको 
(संख्या) 

विस्ततृ 
अनसुन्धानमा  
गएको (संख्या)  

प्रारम्भिक 
अनसुन्धानबाट 
तामेली (संख्या) 

विविध कारबाही     
(संख्या) 

 
सघीय मागमला तथा 
स्थानीय विकास 

1497 1056 79 313 664 441 

 
महान्यायागधिक्ताको 
कायािलय 

0 0 0 0 0 0 

 
साििजगनक खररद 
अनगुमन कायािलय 

1 0 0 0 0 1 

महाशाखा नं. ७ को जभमा 1539 1095 80 327 688 444 

* 

सभपम्ि मूल्याकंन तथा 
विशेर् अनसुन्धान 

महाशाखा 
4018 2932 152 1599 1181 1086 

सभपम्ि मूल्याकंन तथा विशेर् 
अनसुन्धान महाशाखाको जभमा 4018 2932 152 1599 1181 1086 

( 
शैम्क्षक प्रमाणपर 
छानगबन इकाई 

3465 1949 69 1414 466 1516 

!) 
इजाजत छानगबन 
इकाई 

42 39 8 27 4 3 

!! 
पूिािञ्चल के्षरीय 
कायािलय धनकुटा 

2538 1687 51 1274 362 851 

!@ 
मध्यमाञ्चल के्षरीय 
कायािलय हेटौंडा 

3095 1767 41 979 747 1328 

!# 
पम्िमाञ्चल के्षरीय 
कायािलय पोखरा 

1893 1062 69 840 153 831 

!$ 

मध्यपम्िमाञ्चल 
के्षरीय कायािलय 
सखेुत 

2111 1193 36 1135 22 918 

!% 

सदूुर पम्िमाञ्चल 
के्षरीय कायािलय 
ददपायल 

1643 1134 44 1067 23 509 

 कुल जभमा 31092 21627 1246 12090 8291 ९465 

 



विस्ततृ 

मा गएको 
संख्या

तामेली 
संख्या

अन्य 

कारबाही 
संख्या

विस्ततृ मा 
गएको 
संख्या

तामेली 
संख्या

अन्य 

कारबाही 
संख्या

विस्ततृ 

मा गएको 
संख्या

तामेली 
संख्या

अन्य 

कारिाही 
संख्या

विस्ततृ 

मा गएको 
संख्या

तामेली 
संख्या

अन्य 

कारिाही 
संख्या

विस्ततृ 

मा गएको 
संख्या

तामेली 
संख्या

अन्य 

कारिाही 
संख्या

विस्ततृ 

मा 
गएको 
संख्या

तामेली 
संख्या

अन्य 

कारिाही 
संख्या

१ गहृ 116 103 1 80 22 13 120 94 1 36 57 26 55 35 3 26 6 20 74 53 3 50 0 21 40 39 2 34 3 1 405 324 10 226 88 81

२ ससचंाई 49 37 1 27 9 12 44 18 0 17 1 26 16 8 0 7 1 8 46 24 1 23 0 22 38 33 0 33 0 5 193 120 2 107 11 73

३ ऊर्ाा 29 20 1 15 4 9 52 28 0 19 9 24 38 19 2 16 1 19 30 14 0 14 0 16 29 23 2 21 0 6 178 104 5 85 14 74

४ परराष्ट्र 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

५ सूचना 7 5 0 4 1 2 2 2 0 2 0 0 8 6 0 4 2 2 30 21 0 21 0 9 2 2 0 2 0 0 49 36 0 33 3 13

६ रक्षा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

७ अर्थ 32 29 0 22 7 3 26 22 0 11 11 4 17 15 0 13 2 2 34 30 1 27 2 4 9 6 0 6 0 3 118 102 1 79 22 16

८ भौतिक 64 41 1 30 10 23 47 25 0 23 2 22 51 34 3 28 3 17 64 39 1 38 0 25 71 48 0 48 0 23 297 187 5 167 15 110

९ शहरी 96 66 2 43 21 30 41 12 0 11 1 29 51 21 2 17 2 30 46 20 2 17 1 26 62 47 2 45 0 15 296 166 8 133 25 130

१० मलेननका 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

११ प्र.का. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

१२ बन 187 153 3 97 53 34 164 108 5 76 27 56 141 85 2 81 2 56 251 115 3 105 7 136 199 149 9 139 1 50 942 610 22 498 90 332

१३ कृवि 35 25 1 22 2 10 50 20 0 11 9 30 30 20 1 16 3 10 41 20 1 19 0 21 11 8 2 6 0 3 167 93 5 74 14 74

१४ िाताबरण 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 10 6 0 6 0 4

१५ भूसम सुधार 174 121 7 96 18 53 168 70 0 48 22 98 141 95 7 75 13 46 106 61 5 50 6 45 103 70 3 65 2 33 692 417 22 334 61 275

१६ राष्ट्रपनत 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१७ उ.रा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१८ सा.प्र. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0

१९ महिला 15 9 0 6 3 6 5 3 0 3 0 2 1 1 0 1 0 0 20 13 0 13 0 7 10 7 0 7 0 3 51 33 0 30 3 18

२० संस्कृनत 

प्रयटन 14 9 1 5 3 5 7 7 0 5 2 0 10 7 0 5 2 3 11 7 0 7 0 4 16 10 0 10 0 6 58 40 1 32 7 18

२१ संनिय मासमला 584 365 10 309 46 219 907 498 7 240 251 409 380 156 12 124 20 224 399 201 4 197 0 198 215 145 4 137 4 70 2485 1365 37 1007 321 1120

२२ कानुन 5 4 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 6 4 1

२३ लोक सेिा 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 1 1 0

२४ ननिााचन 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2 0

२५ म.ले.प. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२६ रा.म.अ.आ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२७ रा.यो.आ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

२८ श्रम तथा 
रोर्गार 4 4 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7 5 0 3 2 2

२९ :jf:Yo 149 117 1 88 28 32 123 86 7 29 50 37 124 85 6 66 13 39 104 78 1 77 0 26 109 84 3 77 4 25 609 450 18 337 95 159

३० शान्न्त 3 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 5 0 4 1 0 0 0 0 1 14 8 0 7 1 6

३१ उधोग 19 15 1 10 4 4 36 17 0 13 4 19 10 4 0 4 0 6 13 8 0 8 0 5 23 15 0 14 1 8 101 59 1 49 9 42

३२ jfl0fHo 10 8 0 8 0 2 6 5 0 3 2 1 5 2 0 2 0 3 12 8 0 7 1 4 7 6 0 5 1 1 40 29 0 25 4 11

३३ सशक्षा 912 530 20 390 120 382 1266 725 21 427 277 541 773 436 30 339 67 337 785 450 14 431 5 335 612 387 15 370 2 225 4348 2528 100 1957 471 1820

३४ सहकारी 
गररबी नन.

25 18 1 13 4 7 20 19 0 4 15 1 13 10 0 7 3 3 13 7 0 7 0 6 19 15 0 14 1 4 90 69 1 45 23 21

३५ युिा तथा 
खेलकुद 4 4 0 3 1 0 2 0 0 0 0 2 4 1 0 0 1 3 8 5 0 5 0 3 4 2 0 1 1 2 22 12 0 9 3 10

३६ अन्य 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 18 15 0 5 10 3 0 0 0 0 0 0 61 37 2 32 3 24 83 56 2 37 17 27

2538 1687 51 1274 362 851 3095 1767 41 979 747 1328 1893 1062 69 840 153 831 2111 1193 36 1135 22 918 1643 1134 44 1067 23 509 11280 6843 241 5295 1307 4437

अनुसूची-४(ख)

बााँकी 
उरु्रीहरू

र्म्मा 
उरु्री 
संख्या

र्म्मा 
फर्छ्यौट 

संख्या

आ.ि. २०७१/७२ मा क्षेत्रीय कायाालयहरूमा दताा भएका उरु्रीहरू तथा फर्छ्यौटको वििरण                                                                                                                                 
सबै क्षेत्रिरूको कुल

र्म्मा 
उरु्री 
संख्या

फर्छ्यौट मध्ये

बााँकी 
उरु्रीहरू

र्म्मा 
फर्छ्यौट 

संख्या

फर्छ्यौट मध्ये

बााँकी 
उरु्रीहरू

क्षेत्रीय कायाालय मध्यपन्चचमाञ्चल क्षेत्रीय कायाालय सुदरु पन्चचमाञ्चल

जम्मा

र्म्मा 
उरु्री संख्या

र्म्मा 
फर्छ्यौट 

संख्या

फर्छ्यौट मध्ये

बााँकी 
उरु्रीहरूक्र.स.ं

फर्छ्यौट मध्ये
क्षेत्रीय कायाालय पन्चचमाञ्चल

र्म्मा 
फर्छ्यौट 

संख्या

फर्छ्यौट मध्ये
र्म्मा 
फर्छ्यौट 

संख्या
बााँकी 
उरु्रीहरू

क्षेत्रीय कायाालय पूिााञ्चल क्षेत्रीय कायाालय मध्यमाञ्चल

बााँकी 
उरु्रीहरू

र्म्मा उरु्री 
संख्या

र्म्मा 
उरु्री 
संख्या

सम्बन्न्धत 

मन्त्रालय
र्म्मा 
उरु्री 
संख्या

र्म्मा 
फर्छ्यौट 

संख्या

फर्छ्यौट मध्ये

330
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अनसूुची-५ 

नेपाल राजपत्र, खण्ड ६४, संख्या ३४, भाग ४,  मिमि २०७१/९/२८ को सूचना अनसुार अख्ख्ियार 

दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको प्रत्यायोख्जि अमधकार प्रयोग गने ख्जल्ला प्रशासन कायाालयहरूिा 
आ.ब.२०७१/७२ िा दिाा भएका उजरुीहरूको संख्यात्िक वििरणः- 

मस.नं. ख्जल्ला प्रशासन 

 कायाालयको नाि 

जम्िा उजरुी 
 संख्या 

फर्छ्यौट  

संख्या 
फर्छ्यौट िध्ये  

बााँकी  
उजरुीहरू 

 

िािेली  विस्ििृ 
अनसुन्धानिा 
 गएको 

सम्बख्न्धि  

मनकायिा 
 पठाएको 

पूिााञ्चल विकास क्षते्र  

१ िाप्लेजङु 8 5 5 0 0 3 

२ पााँचथर 12 1 1 0 0 11 

३ संखिुासभा 10 2 2 0 0 8 

४ भोजपरु 3 2 2 0 0 1 

५ सोलखुमु्ब ु 0 0 0 0 0 0 

६ ओखलढुङ्गा 6 0 0 0 0 6 

७ खोटाङ 11 0 0 0 0 11 

 िध्यिाञ्चल विकास क्षते्र  

८ धाददङ 0 0  0  0  0 0 

९ काभ्रपेलाञ्चोक 0 0  0  0  0 0 

१० मसन्धपुाल्चोक 9 0  0  0  0 9 

११ निुाकोट  7 1  1  0  0  6 

१२ रसिुा 3 0 0   0  0 3 

 पख्ििाञ्चल विकास क्षते्र  

१३ िनाङ 0 0 0 0 0 0 

१४ िसु्िाङ 0 0 0 0 0 0 

१५ गोखाा 4 0 0 0 0 4 

१६ लिजङु 1 0 0 0 0 1 

१७ अर्ााखााँची 0 0 0 0 0 0 
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१८ गलु्िी  1 0 0 0 0 1 

 िध्यपख्ििाञ्चल विकास क्षते्र  

१९ हमु्ला  2 0 0 0 0 2 

२० जमु्ला 6 0 0 0 0 6 

२१ िगु ु 5 0 0 0 0 5 

२२ डोल्पा 0 0 0 0 0 0 

२३ कामलकोट 3 0 0 0 0 3 

२४ जाजरकोट 18 8 6 0 2 10 

२५ रुकुि 3 2 2 0 0 1 

२६ रोल्पा 1 0 0 0 0 1 

२७ सल्यान 3 0 0 0 0 3 

२८ प्यठुान 3 0 0 0 0 3 

 सदूुर पख्ििाञ्चल विकास क्षते्र   

२९ बैिडी 0 0 0 0 0 0 

३० बझाङ 0 0 0 0 0 0 

३१ बाजरुा 2 0 0 0 0 2 

३२ अछाि 0 0 0 0 0 0 

जम्िा 121 21 19 0 2 100 
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           cg';"rL – ६  

ljleGg dGqfno÷lgsfox¿sf] lj:t[t cg';Gwfg ePsf ph'/Lx¿sf] cg';Gwfgsf] If]q cg';f/sf] ljj/0f 

सि.नं. मन्त्रालय/सनकायको 
 नाम 

झठुा 
प्रमाण 

पर 

िार्वजसनक  

िम्पत्तिको 
हासन 

नोक्िानी 

रििर्त 

(घूि) 

गैिकाननुी 
िम्पत्ति 

गैिकाननुी 
लाभ हासन 
परु् याएको 

िाजश्व 
चहुार्ट 

वर्वर्ध जम्मा  
 

1 प्रधानमन्त्री तथा मत्तन्त्रपरिषद्को 
कायावलय 

0 0 0 0 2 0 1 3 

2 नेपाल ट्रष्टको कायावलय 0 0 0 0 0 0 1 1 

3 अथव मन्त्रालय 15 1 6 12 5 2 3 44 

4 भौसतक पूर्ावधाि तथा यातायात 
मन्त्रालय 

0 7 6 0 3 0 0 16 

5 िहिी वर्काि मन्त्रालय 2 6 2 ० 3 0 3 16 

6 िहकािी तथा गरिबी सनर्ािण 
मन्त्रालय 

1 0 0 0 1 0 1 3 

7 र्ात्तणज्य तथा आपूसतव मन्त्रालय 2 4 0 1 4 0 1 12 

8 िक्षा मन्त्रालय 0 0 0 0 1 0 0 1 

9 र्न तथा   भ-ूिंिक्षण मन्त्रालय 0 0 3 3 5 2 2 15 

10 कृवष वर्काि मन्त्रालय 4 6 3 1 7 0 2 23 

11 भसूमिधुाि तथा व्यर्स्था मन्त्रालय 2 1 17 3 42 2 2 69 

12 गहृ मन्त्रालय 27 1 13 9 2 2 4 58 

13 पििाष्ट्र मन्त्रालय 0 0 1 0 0 0 0 1 

14 मवहला, बालबासलका तथा िमाज 
कल्याण मन्त्रालय 

2 0 0 0 0 0 1 3 

15 िंस्कृसत, पयवटन तथा नागरिक 
उड्डयन मन्त्रालय 

4 3 0 2 4 0 5 18 

16 यरु्ा तथा खेलकुद मन्त्रालय 0 0 1 0 1 1 0 3 

17 उद्योग मन्त्रालय 1 0 1 0 3 0 1 6 

18 श्रम तथा िोजगाि मन्त्रालय 0 0 1 0 2 0 2 5 

19 सिंचाइ मन्त्रालय 0 5 1 2 0 0 0 8 

20 ऊजाव मन्त्रालय 1 3 4 4 2 0 20 34 

21 िूचना तथा िंचाि मन्त्रालय 5 1 0 5 2 1 2 16 

22 स्र्ास््य तथा जनिंख्या मन्त्रालय 9 9 1 5 14 0 6 44 

23 त्तिक्षा मन्त्रालय 31 96 6 6 77 0 17 233 

24 िंघीय मासमला तथा स्थानीय 
वर्काि मन्त्रालय 

6 40 7 7 25 4 11 100 

25 अन्त्य  0 0 3 2 0 0 2 6 

जम्मा  112 183 76 61 205 14 87 738 
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अनसूुची-७    

आ.व. 2071/72 मा  आयोगको ननर्णय कायाणन्वयनको ननकायगत वववरर् 

क्र.स. मन्रालय/ननकायको 
नाम 

आ.व. 
२०७१/७२ 
को जम्मा 

आ.व.२०७१
/७२ मा 
ननर्णय 

कायाणन्वयन 
भई फर्छ्यौट 
भएको संख्या 

आ.व. 
२०७२ 
/७३ मा 
जजम्वेवारी 

सरेको संख्या 

आयोगको ननर्णय कायाणन्वयन भई 

ववभागीय 
कारबाही 

भएको संख्या 

असलु उपर 
भएको रकम रु. 

अन्य कारबाही 
भएको संख्या 

नेपाल 
सरकारको 

नाममा कायम 
भएको 
जग्गाको 
क्षेरफल 

1 गहृ  60 11 49   19548.00     

2 नसंचाइ 5 1 4   75447.76     

3 ऊजाण 6 2 4 1       

4 मवहला ववकास 1 1 0 1       

5 सूचना तथा संचार 7 1 6         

6 अथण 51 10 41 1 1362197.00     

7 भौनतक पूवाणधार तथा 
यातायात व्यवस्था 

17 7 10         

8 सहरी ववकास 22 1 21   556186.00     

9 महालेखा ननयन्रक 5 0 5         

10 प्रधानमन्री  तथा 
मजन्रपररषद् 

5 0 5         

11 वन तथा भ-ूसंरक्षर् 41 14 27 5 856921.85 3   

12 कृवष ववकास 14 2 12 1 160154.00 1   

13 वातावरर्, ववज्ञान तथा 
प्रववनध 

1 1 0         

14 भनूमसधुार तथा 
व्यवस्था  

141 35 106 4 7000.00 2 ४१४ रोपनी 
८ आना 

15 उपराष्ट्रपनतको 
कायाणलय 

1 0 1         

16 संस्कृनत, पयणटन तथा 
नागररक उड्डयन 
मन्रालय 

9 1 8 1       

17 संघीय मानमला तथा 
स्थानीय ववकास 

149 30 119 14 8913550.63 3   

18 काननु तथा संसदीय 
व्यवस्था 

 3 0 3         

19 ननवाणचन आयोग 1 0 1         

20 श्रम तथा रोजगार  5 0 5         

21 स्वास््य तथा 
जनसंख्या 

55 5 50   341656.24     

22 शाजन्त तथा पनुः 
ननमाणर् 

3 3 0         

23 उद्योग 11 3 8         

24 वाजर्ज्य तथा आपूनतण 5 5 0 2 19000.00     

25 जशक्षा 128 17 111 3 1637652.00 3   

26 सहकारी तथा गररबी 
ननवारर् 

1 1 0         

27 यवुा तथा खेलकुद 4 0 4         

28 सवोच्च अदालत 3 0 3         

    जम्मा 765 149 616 33 13949313.48 12 
 ४१४ रोपनी 
८ आना 

 



विषय संख्या
झठुा शैक्षिक योग्यता 96
गैरकाननुी लाभ वा हानन 18
गैरकाननुी सम्पक्षि आर्जन 2रार्स्व चहुावट 4ररसवत (घूस) 68

सावजर्ननक सम्पक्षिको हानन नोक्सानी 105

ववववध 10

र्म्मा 303

विषय बिगो रु.

गैरकाननुी लाभ वा हानन ##########

गैरकाननुी सम्पक्षि ##########

रार्स्व चहुावट ##########

ररसवत (घूस) ##########

सावजर्ननक सम्पक्षिको हानन नोक्सानी ##########

ववववध ##########

र्म्मा ##########

आ.व. 2071/72 मा ववशेष अदालतमा दायर भएका ववनभन्न प्रकृनतका            
मदु्दाहरूको संख्या

अनसूुची- ८(क)

आ.व. 2071/72 ववशेष अदालतमा दायर भएका ववनभन्न प्रकृनतका                   
मदु्दाहरूमा मागदाबी नलइएको नबगो (रु. दस लाखमा)

अनसूुची- ८(ख)

३३५

96

18

2
4

68

105

10
झठुा शैक्षिक योग्यता

गैरकाननुी लाभ वा हानन

गैरकाननुी सम्पक्षि आर्जन 

रार्स्व चहुावट 

ररसवत (घूस) 

सावजर्ननक सम्पक्षिको हानन 
नोक्सानी 
ववववध 

9.06%
1.61%

5.37%

1.95%

81.92%

0.09% गैरकानुनी लाभ वा हानन

गैरकानुनी सम्पत्ति 

राजस्व चुहावट 

ररसवि (घूस)

साववजननक सम्पत्तिको हानन
नोक्सानी 
ववववध 



विषय बिगो रु. दस लाखमागैरकाननुी लाभ वा हानन
126.29गैरकाननुी सम्पक्षि
22.48रार्स्व चहुावट
74.84ररसवत (घूस )
27.14सावजर्ननक सम्पक्षिको हानन 
1141.97

ववववध 1.29

र्म्मा 1394.01

आ.ब.
ववशेष अदालतबाट फैसला प्राप्त भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी 
मदु्दामा सफलताको प्रनतशत

2066/67 52.9

2067/68 62.7

2068/69 88.1

2069/70 80

2070/71 80

2071/72 81.5

अनसूुची- ८(ग)

अनसूुची- ८(घ)

आ.व २०७१/७२ मा ववशेष अदालतमा दायर भएका मदु्दाहरूमा मागदाबी गररएको 
नबगो (रु. दस लाखमा)

ववशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मदु्दामा

३३६

सफलताको  प्रनतशत      

22.48 74.84
27.14

1141.97

1.29

1394.01

गैरकाननुी सम्पक्षि 

रार्स्व चहुावट 

ररसवत (घूस ) 

सावजर्ननक सम्पक्षिको हानन 
नोक्सानी ववववध 

52.9

62.7

88.1

80 80
81.5
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आ.व.



ववस्तृ
त 
अनसु
न्धान
मा 
गएको

आयोग
बाटै 

तामेली

अन्य 
कायाजलय/
महाशाखा
मा प्रवेषत

सम्बक्षन्धत 

निकायमा 
आवश्यक 
कारबाहीका 

लानि 
पठाएको

र्म्मा

### 12109 3807 4486 21648

नस.नं. सूचकहरु 069/70 070/71 071/72

१
कुल उर्रुी

11298 22602 31213

२
कुल 
फर्छ्यौट 6672 12892 21648

                                     अनसूुची - 9(क)

 आ.व. २०७१/७२ मा प्रारक्षम्भक अनसुन्धानबाट भएको कारबाहीको वववरण

                                    अनसूुची - 9(ख)
 ३ वषजको कुल उर्रुी तथा कुल फर्छ्यौटको प्रवकृ्षि

३३७

5.8%

55.9%

17.6%

20.7%

ववस्ततृ अनसुन्धानमा गएको 

आयोगबाटै तामेली

अन्य कायाजलय/महाशाखामा प्रवेषत

सम्बक्षन्धत ननकायमा आवश्यक
कारबाहीका लानग पठाएको 

11298

22602

31213

6672

12892

21648

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

069/70 070/71 071/72

कुल उर्रुी

कुल 
फर्छ्यौट
Linear (कुल 
उर्रुी)
Linear (कुल 
फर्छ्यौट)

आ.व.



आ.ब.

तामेलीमा गएको ववस्ततृ अनसुन्धानमा गएको

सम्बक्षन्धत 
ननकायमा 
आवश्यक 
कारबाहीका 
लानग लेखी 
पठाएको

069/70 3168 726 2778 1
070/71 6185 890 5817
071/72 12109 1246 8293

आ.ब. 2066/67 2067/682068/69 2069/70 2070/712071/72

मदु्दा दायर संख्या 27 67 111 93 168 303

                                 अनसूुची - ९(ग)
   ३ वषजको कुल उर्रुी फर्छ्यौटको प्रवकृ्षि       

                                    अनसूुची - ९(घ)
           आ.व.अनसुार मदु्दा दायर संख्या

३३८
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आवश्यक कारबाहीका लानग 
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मन्रालय/ननकायहरु 2069/70 2070/71 2071/72
क्षशिा 2093 5050 7264

स्थानीय ननकाय 1728 3300 3982
भनूम प्रशासन 876 1718 2165
स्वास््य 664 1032 1493
वन 337 962 1358

गहृ प्रशासन 800 1268 1263

ववस्ििृ अनुसन्धान 737

कारबाहीको वववरण संख्या
िामेली 281

मुद्दा दायर 288

ववभागीय कारबाही 73ध्यानाकर्वण 6

सचिे 10

सुझाव 83
असुल उपर 15

           अनसूुची- ९(ङ)
बढी उर्रुी परेका िेरहरू

अनसूुची- १०
आ.व. २०७१/७२ मा आयोगबाट ववस्ततृ अनसुन्धानतफज  भएका ननणजय अनसुार कारबाहीको वववरण

३३९
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3300

1718

1032 962
1268

7264

3982

2165
1493

1358 1263

2069/70

2070/71

2071/72

37.2%

38.1%

9.7%
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आ.व. सहभागी संख्या
2064/65 2998
2065/66 7785
2066/67 8053
2067/68 5238
2068/69 3670
2069/70 1613
2070/71 788
2071/72 2920

33065

                                      अनसूुची - ११

सामदुावयक क्षशिा कायजक्रममा सहभागीहरूको संख्या

३४०
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आ.व.



2048/492049/502050/512051/522052/532053/542054/552055/562056/57 2057/582058/592059/60 2060/612061/622062/63 2063/642064/652065/662066/672067/682068/692069/702070/71 2071/72
कुल 
उर्रुी ### ## ### ### ## ### 1606 ### 859 1261 2522 3966 3732 #### 4324 ### 2732 # ### ### #### ## 22602 31213
कुल 
फर्छ्यौट ### ## ### ### ## 750 920 ### 498 698 2015 2481 3188 #### 3353 ### 2135 # ### ### #### ## 12892 21648

अनसूुची- १२
   उर्रुीको संख्या तथा फर्छ्यौट संख्याको प्रवकृ्षि

३४१
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