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प्रततवेदनको सायाॊश 

 

1. नेऩारको सॊक्रवधानको बाग २१ धाया २३८ भा सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको गठनसम्फन्धी व्मवस्था य धाया २३९ भा आमोगको काभ, कततव्म य 
अतधकाय उल्रेख गरयएको छ । जसअनसुाय सावतजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे 
“भ्रद्शाचाय” गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा आमोगरे काननुफभोख्जभ अनसुन्धान 
गयी अतधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भदु्दा दामय गनज व्मवस्था यहेको छ । त्मसैगयी सॊक्रवधानको धाया 
२९३ भा सॊवैधातनक तनकामको काभकायफाहीको अनगुभन सॊसदीम सतभततफाट हनेु व्मवस्था 
यहेको छ बने धाया २९४ भा आमोगको वाक्रषतक प्रततवेदन याद्सऩततसभऺ फझुाउने व्मवस्था छ । 

2. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग¸ टॊगार¸ भातहत स्थाऩना गरयएका ८ वटा कामातरमहरू 
िभश: इटहयी-सनुसयी, फददतवास-भहोत्तयी, हेटौंडा-भकवानऩयु, ऩोखया-कास्की, फटुवर-रुऩन्देही, 
वीयेन्रनगय-सखुजत, भहेन्रनगय-कन्चनऩयु य फटुवर कामातरमको सम्ऩकत  कामातरमको रूऩभा 
नेऩारगञ्ज-फाॉकेभा यहेका छन।् आमोगफाट ३३ वटा ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीहरूराई 
अनसुन्धानसम्फन्धी अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएको छ । 

3. आमोग य भातहतका ८ वटा कामातरमहरूभा तनजाभती, प्रहयी य अन्म सेवाका गयी जम्भा 990 
जना कभतचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ । जसअनसुाय आमोगको टॊगारख्स्थत कामातरमभा १२ 
वटा भहाशाखाहरू यहेका य तनजाभती, प्रहयी य अन्म गयी जम्भा 512 जना क्रवतबन्न सेवा¸ सभूह 
य शे्रणीका कभतचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ बने आमोगका भातहत कामातरमहरूको जम्भा 
दयफन्दी ४78 यहेको छ । 

4. आतथतक वषत ०७८/७९ भा आमोगका रातग छुट्याइएको कुर फजेट रु. १ अफत २७ कयोड 
६९ राख २ हजाय  ५ सम ७९ रुऩैमाॉभा रु. ८८ कयोड १४ राख ३८ हजाय ९ सम रुऩैमाॉ 
तनकासा बई त्मख्त्त नै यकभ खचत बएको छ । आमोगराई प्राद्ऱ फजेटभध्मे चारभुा रु. ९८ 
कयोड ६६ राख २ हजाय ५ सम ७९ रुऩैमाॉ य ऩुॉजीगतभा  रु. २९ कयोड ३ राख क्रवतनमोजन 
बएकोभा चारतुपत  रु. ७३ कयोड ८० राख ७० हजाय ३ सम २० रुऩैमाॉ य ऩुॉजीगततपत  
रु.१४ कयोड ३३ राख ६८ हजाय ५ सम ८० रुऩैमाॉ खचत बएको छ । छुट्याइएको ऩुॉजीगत 
फजेटफाट बौततक ऩूवातधाय क्रवकासतपत  आमोगका बवन तनभातण, इख्न्जतनमरयङ ल्माफ तनभातण, 

उऩकयणहरू खरयद, पतनतचय क्रपक्सचसत रगामतका कामत गरयएको छ । त्मसैगयी चारतुपत को 
फजेटफाट तरफ बत्ता, जनशख्ि ऺभता अतबवृक्रर्द्, प्रवर्द्तनात्भक कामतिभ य अध्ममन अनसुन्धान 
गरयएका छन ्। प्रततवेदन अवतधसम्भ आमोगभा कुनै ऩतन फेरुज ुयहेको छैन । 

5. उजयुीकतातको सहजताका रातग आमोगभा क्रवतबन्न भाध्मभहरूफाट उजयुी गनत सक्रकने प्रफन्ध 
तभराइएको छ । आमोगभा हटराइन नॊ. १०७ भा पोन गयेय, टोर क्रि नॊ १६६०-०१-
२२२३३ भा पोन गयेय, बाइफय नॊ. ९८६३३३३१९१ भा पोन वा सूचना ऩठाएय, फ्माक्स नॊ. 
९७७-१-५२६२१२८ य ५२६२१०४ भा फ्माक्स गयेय, ई-भेर ujuri@ciaa.gov.np, Twitter 
भा @ciaa_nepal  य आमोगको पेसफकु ऩेजभापत त उजयुीको सूचना ऩठाएय, आमोगको वेफसाइट 
www.ciaa.gov.np भापत त अनराइन भाध्मभफाट उजयुी गयेय, हरुाकफाट उजयुीको ख्चठी ऩठाएय 
वा आमोगको केन्रीम कामातरम य भातहतका कामातरमहरूभा आपैं  उऩख्स्थत बएय आमोगभा 
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उजयुी दतात गनत सक्रकन्छ। मसका अततरयि ऩरऩतरका तथा अन्म क्रवद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभभा 
प्रकाशन तथा प्रसायण बएका भ्रद्शाचाय य आतथतक अतनमतभततासम्फन्धी सावतजतनक चासोका 
क्रवषमहरूराई सभेत आमोगरे उजयुीका रूऩभा ग्रहण गनज गयेको छ । आमोगको अनसुन्धान य 
अतबमोजनसम्फन्धी कामतराई प्रबावकायी फनाउन काननु, कामतक्रवतध तथा आचायसॊक्रहताभा आधारयत 
बई कामतसम्ऩादन गनज गरयन्छ। 

6. आतथतक वषत २०७८/७९ भा मस आमोग वा आमोगका कामातरमभा दतात बएका उजयुीहरूका 
भाध्मभका आधायभा सफैबन्दा फढी (४,४९५) उजयुी तरख्खत तनवेदनफाट बएको देख्खन्छ । 
त्मस्तैगयी िभश् हरुाक सेवा, इभेर, वेफसाइटरगामतका भाध्मभहरूफाट उजयुी प्राप् त बएको 
देख्खन्छ बने सफैबन्दा कभ उजयुी एस.एभ.एस.फाट ४ वटा भार दतात बएको देख्खन्छ । 

7. आतथतक वषत ०७८/७९ भा आमोगभा दतात हनु आएका तथा अख्घल्रो आतथतक वषतफाट 
ख्जम्भेवायी सयी आएका उजयुीहरूभा सफैबन्दा फढी उजयुीहरू अथातत ्आधाबन्दा फढी 50.55% 
उजयुी आमोगको टॊगारख्स्थत कामातरमभा छन ् । भातहत कामातरमहरूभध्मे सफैबन्दा फढी 
उजयुीहरू आमोगको कामातरम, फददतफासभा (8.68%) यहेका छन ् य सफैबन्दा कभ उजयुीहरू 
बने आमोगको सम्ऩकत  कामातरम, नेऩारगञ्जभा (३.07%) तथा आमोगको कामातरम, ऩोखयाभा 
(4.59%) यहेका छन।् 

8. त्मसैगयी पर्छ्यौटतपत , आमोगको केन्र तथा भातहत कामातरमहरूका पर्छ्यौट सॊतमाका आधायभा 
सफैबन्दा फढी ९,५०९ उजयुीहरूको पर्छ्यौट आमोगको टॊगारख्स्थत कामातरमफाट बएका  
छन ्। पर्छ्यौट प्रततशतका आधायभा भातहत कामातरमहरूभध्मे आमोगको कामातरम, फटुवरफाट 
84.52% पर्छ्यौट बएका छन ् मद्यक्रऩ पर्छ्यौट सॊतमाका आधायभा आमोगको कामातरम, 
फददतफासफाट १,१९६ उजयुी पर्छ्यौट बएका छन ् । त्मसैगयी पर्छ्यौट प्रततशतकै आधायभा 
सफैबन्दा कभ पर्छ्यौट बने आमोगको कामातरम, इटहयीफाट (53.36%) य पर्छ्यौट सॊतमाका 
आधायभा आमोगको सम्ऩकत  कामातरम, नेऩारगञ् जफाट ५२४ उजयुी पर्छ्यौट बएका छन।् 

9. आमोगभा ऩयेका सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह भातहतका सावतजतनक तनकामहरूका उजयुीहरूराई 
तहगत आधायभा उजयुीको झन्डै आधा क्रहस्सा (४७.08%) स्थानीम तहसम्फर्द् तनकामहरूका 
क्रवरुर्द् ऩयेको देख्खन् छ। त्मस्तै सॊघीम सयकायभातहतका तनकामहरूभा मस्तो सॊतमा करयफ 
४०.96 प्रततशत यहेको देख्खन्छ । 

10. सॊघीम सयकाय भातहतका सावतजतनक तनकामहरूका आधायभा फा्भती प्रदेशभा यहेका सॊघीम 
कामातरमहरू क्रवरुर्द् सफैबन्दा फढी य त्मसऩतछ भधेस प्रदेश, रखु्म्फनी प्रदेश य प्रदेश नॊ. १ भा 
यहेका छन ्। तरुनात्भक रूऩभा गण्डकी प्रदेश, कणातरी प्रदेश य सदूुयऩख् चभ प्रदेशभा फाॉकी 
प्रदेशबन्दा कभ उजयुी ऩयेको देख्खन्छ ।  

11. प्रदेश य स्थानीम तह भातहतका सावतजतनक तनकामहरू क्रवरुर्द्का उजयुीहरूराई प्रदेशगत 
आधायभा भधेस प्रदेशभा सफैबन्दा फढी (28.10%) य गण्डकी प्रदेशभा सफैबन्दा कभ 
(8.47%) उजयुीहरू ऩयेको देख्खन्छ । त्मसैगयी रखु्म्फनी प्रदेशभा १५%, सदूुयऩख्द्ळभ प्रदेशभा 
१३.७३%, प्रदेश नॊ. १ भा १२.79%, फा्भती प्रदेशभा 11.78%, य कणातरी प्रदेशभा १०% 
उजयुीहरू यहेको देख्खन्छ ।  
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12. आमोगभा ऩयेका क्रवतबन्न क्रवषमगत ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू िभश् सॊघीम भातभरा, ख्शऺा, 
स्वास््म, बतूभ प्रशासन, वन तथा वातावयण, स्वास््म तथा जनसॊतमा, बौततक ऩूवातधाय, गृह 
प्रशासनरगामतका ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू तरुनात्भक रूऩभा फढी यहेका छन ्। त्मसैगयी 
गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन य नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू ऩतन उल्रेतम 
रूऩभा ऩनज गयेका छन।् 

13. सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेका ऺेरहरू िभश् सॊघीम भातभरा (स्थानीम तहसभेत) 33.14%, 
ख्शऺा १५.3१% य बतूभ प्रशासन 7.71% यहेका छन ् । त्मस्तै, वन तथा वातावयणका 
4.62%, स्वास््म तथा जनसॊतमाका ३.99%, बौततक ऩूवातधाय तथा मातामातका ३.88%, गृह 
प्रशासनका ३.75% तथा ऩमतटन,उद्योग तथा वाख्णज्मका 3.23%, ऊजात, जरस्रोत तथा 
तसॊचाइका ३.०९%, खानेऩानी तथा सहयी क्रवकासका 2.98%, कृक्रष तथा ऩशऩुऺीका 1.88% 
उजयुीहरू यहेका छन ्।त्मस्तै अथत तथा याजस्व ऺेरसॉग सम्फख्न्धत 1.96%, सॊचाय तथा सूचना 
प्रक्रवतधका 0.99%, नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरसॉग सम्फख्न्धत ५.6८% य गैयकाननुी सम्ऩख्त्त 
आजतनसॉग सम्फख्न्धत 4.79% उजयुीहरू ऩनत आएका छन ्। उख्ल्रख्खत ऺेरहरू फाहेकका अन्म 
क्रवक्रवध क्रवषमहरूसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू ३% यहेका छन।् 

14. प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको उजयुी पर्छ्यौट आतथतक वषत ०७८।७९ भा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग, टॊगारभा यहेका 12,300 उजयुीहरूभध्मे 9,509 अथातत ् 77.31% 
उजयुीहरू पर्छ्यौट बएका छन ् बने भातहत कामातरमहरूभा यहेका 12,031 उजयुीहरूभध्मे 
7,660 अथातत 63.67% उजयुी पर्छ्यौट बएका छन ्। आमोग य भातहत कामातरमसभेतका 
कुर उजयुीहरू 24,331 भध्मे 17,169 उजयुीहरू पर्छ्यौट बई सभग्र पर्छ्यौट 7०.56% 
यहेको छ । पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेका 7,162 उजयुीहरू छानतफनका रातग आतथतक वषत 
२०७९/८० भा ख्जम्भेवायी सयेका छन ्। 

15. आतथतक वषत ०७८/७९ भा क्रवस्ततृ अनसुन्धानको आधायभा 13० वटा आयोऩरहरू क्रवशेष 
अदारतभा दामय गनज तनणतम बएका य आ.व.2077/78 भा तनणतम बएको १ वटा आयोऩऩर 
सभेत गयी प्रततवदेन अवतधभा जम्भा १३१ भदु्दा क्रवशेष अदारतभा दामय बएका छन।् त्मसैगयी 
सम्फख्न्धत तनकामराई सझुाव ददएको य रेखी ऩठाइएको सॊतमा िभश: ८0 य 17 यहेको छ 
बने ६३७ वटा ताभेरी जाने य ४१ वटा अन्म तनणतमहरू बएका छन ्। 

16. आतथतक वषत ०७८/७९ भा आमोगको कुर 7९ ऩटक फैठक फसी भदु्दा दामय, रेखी ऩठाउने, 
ताभेरी, भलु्तफी, ऩनुयावेदन, ऩनुयावरोकन रगामतका क्रवषमहरूभा जम्भा 975 वटा तनणतमहरू 
बएका छन।्  

17. आतथतक वषत ०७८/७९ भा भदु्दा दामय १३१ भदु्दाहरूभध्मे सफैबन्दा फढी ३५ भदु्दा सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानीसम्फन्धी यहेका छन ्बने त्मसऩतछ गैयकाननुी राब हातनसम्फन्धी ३४ 
भदु्दा यहेका छन ्। त्मसैगयी, घसु रयसवतसम्फन्धी ३२, गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतनसम्फन्धी ७, 

शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी ६, याजस्व चहुावटसम्फन्धी ५ य क्रवक्रवध क्रवषमका 
१२ थान यहेका छन।् 

18. आ.व. ०७८/७९ भा क्रवशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभध्मे आमोग सहभत हनु नसकेका 
५७ वटा भदु्दाहरूभा सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएको छ । 

(ग) 



19. आमोगभा ऩनत आएका उजयुीहरूभध्मे आ.व. ०७८/७९ भा क्रवस्ततृ अनसुन्धानऩद्ळात गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त आजतनतपत का उजयुी ४२ य अन्म ५९५ गयी जम्भा ६३७ उजयुीहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) तथा तनमभावरी, २०५९ को 
तनमभ १० फभोख्जभ ताभेरीभा याख्खएको छ । 

20. आमोगभा ऩनत आएका उजयुीहरूभध्मे आ.व. ०७८/७९ भा ९ वटा उजयुीहरू अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १० को उऩतनमभ (२) फभोख्जभ 
भलु्तफीभा याख्खएको छ । 

21. आमोगरे सॊस्थागत यणनीतत (आ.व.२०७६/७७-२०८०/८१) भापत त ् उऩचायात्भक, 
तनयोधात्भक, प्रवर्द्तनात्भक तथा सॊस्थागत ऺभता क्रवकास गयी चायवटा यणनीततहरू अवरम्फन 
गरय कामतसम्ऩादन गदै आइयहेको छ। उऩचायात्भक यणनीतत अन्तयगत उजयुीहरुको वस्तगुत 
अनसुन्धान गनज, दोषी देख्खएभा आयोऩऩर दामय गनज, ऩनुयावेदन एवॊ ऩनुयावरोकनका कामतहरु 
गदै आइएको छ । तनयोधात्भक यणनीततभापत त सावतजतनक तनकामराई सझुावहरू सम्प्रेषण गनज, 
कायफाहीका रातग रेखी ऩठाउने, सभन्वम फैठक, छरपर तथा अन्तक्रित माहरू गनज, सॊसदीम 
सतभततभा छरपर तथा भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन गनज कामतहरू बइयहेका 
छन ् । प्रवर्द्तनात्भक यणनीततअन्तगतत भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् सभदुाक्रमक सचेतना अतबवृक्रर्द्, सञ्चाय 
भाध्मभसॉग बेटघाट तथा प्रसे क्रवऻतद्ऱ प्रकाशन, सयोकायवारा तनकामफीच असर सञ्चाय य अनबुव 
साटासाटभा सहकामत गनज एवॊ सहमोग आदानप्रदान गनज कामतरे तनयन्तयता ऩाइयहेको छ । 
भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्तन गनज सन्दबतभा भ्रद्शाचायका क्रवक्रवध आमाभ, जोख्खभका 
ऺेरहरूको ऩक्रहचानसम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धान गदै आइयहेको छ । 

22. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 28 तथा भ्रद्शाचाय न्मूनीकयणको 
तनयोधात्भक यणनीततफभोख्जभ आमोगरे आफ्नो काभकायफाहीको तसरतसराभा जानकायीभा आएका 
त्महरूको आधायभा सम्फख्न्धत कामातरम, ऩदातधकायी वा सावतजतनक सॊस्थाराई सधुायका रातग 
सझुाव ददॊ दै आएको छ । आतथतक वषत 207८/07९ भा आमोगरे सयकायी तनकामभा प्रमोग 
हनेु क्रवतबन्न क्रवद्यतुीम सूचना प्रणारीको सयुऺा प्रवन्ध तभराउने, सावतजतनक सम्ऩख्त्तको अतबरेख 
व्मवख्स्थत गयी सॊयऺण गनज, तनजाभती कभतचायीहरुराई अतनवामत रूऩभा कामतक्रववयण प्रदान गनज, 
कामत क्रववयणसभेतको आधायभा कभतचायीहरूको कामतसम्ऩादन भूल्माॊकन गनज व्मवस्था तभराउने य 
साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहहरूरे कोषभा सॊकतरत यकभ राभो सभमसम्भ तफनाकायण आफ्नो  
ख्जम्भाभा नयाख्न ेरगामतका सझुावहरू ददइएको छ । 

23. भ्रद्शाचाय तनमन्रणको कामत फहआुमातभक, जक्रटर य सॊवेदनशीर हनेु हुॉदा भरुकुभा भ्रद्शाचाय 
तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनज आमोगका कदभहरूभा शासन प्रणारीका सफै ऩऺहरूको 
दरयरो साथ, सहमोग य ऐक्मफर्द्ता आवमक ऩदतछ। नागरयक तहफाट भहससु हनेु गयी 
याज्मफाट प्रवाह हनेु सेवा य क्रवकास व्मवस्थाऩनभा प्रबावकारयता कामभ हनु सके भार याज्म य 
शासन प्रणारीप्रतत नागरयकको अऩनत्व य बयोसा अतबवृक्रर्द् हनु सक्दछ। तसथत, भ्रद्शाचाय 
तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्तन गनज कामतभा सावतजतनक, तनजी, गैयसयकायी तथा सहकायी ऺेर, 
सॊचाय जगत, नागरयक सभाज, आभ-जनसभदुाम तथा सम्ऩूणत सयोकायवाराहरूसॉग हातेभारो गदै 
अख्घ फढ्ने कामतभा साथ य सहमोगका रातग आमोग सफैभा हाददतक अनयुोध गदतछ। 

(घ) 
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१.१ ऩदृ्षबतूभ  

   

सावतजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िरे भ्रद्शाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा 
अनसुन्धान गयी भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा बतूभका तनवातह गनज सॊवैधातनक तनकामको रूऩभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे आफ्नो कामतसम्ऩादन गदै आएको छ । तत्कारीन नेऩार 
अतधयाज्मको सॊक्रवधान, २०४७ को धाया ९७ य ९८ को व्मवस्थाफाट स्वतन्र एवॊ स्वामत्त 
सॊवैधातनक आमोगको रूऩभा २०४७ सार भाघ २८ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको स्थाऩना बएको तथमो । नेऩारको अन्तरयभ सॊक्रवधान, २०६३ रे आमोगको 
बतूभकाराई तनयन्तयता ददएको तथमो । वततभान नेऩारको सॊक्रवधानरे आमोगराई भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणभा केख्न्रत बई कामत गनज गयी काभ, कततव्म य अतधकाय प्रदान गयेको छ। सॊक्रवधानरे 
प्रदान गयेका ख्जम्भेवायी सम्ऩादन य भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग आमोगरे उऩचायात्भक, 
तनयोधात्भक, प्रवर्द्तनात्भक य सॊस्थागत ऺभता क्रवकासका यणनीततहरूराई अॊगीकाय गयी 
कामतसम्ऩादन गनज गयेको छ। 

आमोगको केन्रीम कामातरम काठभाडौंको टॊगारभा यहेको छ । आमोग भातहत स्थाऩना 
गरयएका ८ वटा कामातरमहरू िभश: इटहयी-सनुसयी, फददतवास-भहोत्तयी, हेटौंडा-भकवानऩयु, 
ऩोखया-कास्की, फटुवर-रखु्म्फनी, वीयेन्रनगय-सखुजत, भहेन्रनगय-कन्चनऩयु य फटुवर 
कामातरमको सम्ऩकत  कामातरमको रूऩभा नेऩारगञ्ज-फाॉकेभा यहेका छन।् अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २१क. भा आमोगको कामतसॊचारनका रातग नेऩार 
सयकायरे स्वीकृत गयेका दयफन्दीअनसुायको कभतचायीहरूको व्मवस्था गनज उल्रेख यहेको छ। 
सो फभोख्जभ आमोगभा नेऩार सयकायका क्रवख्शद्श शे्रणीका सख्चव तथा तनजाभती, प्रहयी रगामत 
अन्म याद्ससेवक कभतचायीहरू कामतयत यहेको अवस्था छ। भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासनभा 
मोगदान ददन आमोगरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८, भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन २०५९, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ एवॊ अन्म प्रचतरत 
काननुी व्मवस्था य आमोगको काभकायफाहीसम्फन्धी कामतक्रवतध, तनदज ख्शका एवॊ भाऩदण्डभा 
आधारयत बई सदाचाय, तनष्ऩऺता य तनबीकताको तसर्द्ान्त अवरम्फन गयी कामतसम्ऩादन  
गदतछ । नेऩारको सॊक्रवधानको धाया २९४ को व्मवस्था अनरुूऩ आमोगरे वषतबरय सम्ऩादन 
गरयएका काभकायफाहीहरूको वाक्रषतक प्रततवदेन तमाय गयी सम्भाननीम याद्सऩततसभऺ ऩेस गदै 
आएको छ । 
 

१.२ आमोगको गठन, काभ, कततव्म य अतधकायसम्फन्धी सॊवैधातनक व्मवस्था 
 नेऩारको सॊक्रवधानको बाग २१ धाया २३८ भा सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 

अनसुन्धान आमोगको गठनसम्फन्धी व्मवस्था य धाया २३९ भा आमोगको काभ, कततव्म य 

ऩरयच्छेद– १ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऩरयचम  
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अतधकाय उल्रेख गरयएको छ । जसअनसुाय सावतजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे 
“भ्रद्शाचाय” गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा आमोगरे काननुफभोख्जभ अनसुन्धान 
गयी अतधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भदु्दा दामय गनत सक्ने व्मवस्था यहेको छ । त्मसैगयी सॊक्रवधानको 
धाया २९३ भा सॊवैधातनक तनकामको काभकायफाहीको अनगुभन सॊसदीम सतभततफाट हनेु 
व्मवस्था यहेको छ बने धाया २९४ भा आमोगको वाक्रषतक प्रततवेदन याद्सऩततसभऺ फझुाउने 
व्मवस्था यहेको छ । 

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

चाय जना आमिुहरू यहनेछन ् । प्रभखु आमिुरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको अध्मऺ बई काभ गनजछ ।  

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

आमिु वा आमिुको ऩद रयि हनेुछ :- 
 (क) तनजरे याद्सऩततसभऺ तरख्खत याजीनाभा ददएभा,  
 (ख) तनजको उभेय ऩैसठ्ठी वषत ऩूया बएभा,  
 (ग) तनजका क्रवरुर्द् धाया १०१ फभोख्जभ भहातबमोगको प्रस्ताव ऩारयत बएभा,  

(घ) शायीरयक वा भानतसक अस्वस्थताको कायण सेवाभा यही कामत सम्ऩादन गनत 
असभथत यहेको बनी सॊवधैातनक ऩरयषदको तसपारयसभा याद्सऩततरे ऩदभिु गयेभा,  

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

छैन ।  
 तय आमिुराई प्रभखु आमिुको ऩदभा तनमखु्ि गनत सक्रकनेछ य त्मस्तो आमिु प्रभखु 

आमिुको ऩदभा तनमिु बएभा तनजको ऩदावतध गणना गदात आमिु बएको अवतधराई 
सभेत जोडी गणना गरयनेछ ।  

(६) देहामको मो्मता बएको व्मख्ि अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको प्रभखु आमिु 
वा आमिुको ऩदभा तनमखु्िका रातग मो्म हनेुछ :- 
(क) भान्मताप्राद्ऱ क्रवद्वक्रवद्यारमफाट स्नातक उऩातध प्राद्ऱ गयेको,  
(ख) तनमखु्ि हुॉदाका फखत कुनै याजनीततक दरको सदस्म नयहेको,   
(ग) रेखा, याजस्व, इख्न्जतनमरयङ, काननु, क्रवकास वा अनसुन्धानको ऺेरभा कम्तीभा फीस 

वषत काभ गयी अनबुव य तमातत प्राद्ऱ गयेको,  
(घ) ऩैतारीस वषत उभेय ऩूया बएको, य  
(ङ) उच्च नैततक चरयर बएको ।  
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(७) प्रभखु आमिु य आमिुको ऩारयश्रतभक य सेवाका सतत सॊघीम काननुफभोख्जभ हनेुछ । 
प्रभखु आमिु य आमिु आफ्नो ऩदभा फहार यहेसम्भ तनजराई भकात ऩनज गयी ऩारयश्रतभक 
य सेवाका सतत ऩरयवततन गरयने छैन ।  

 तय चयभ आतथतक क्रवशृ्रॊखरताका कायण सॊकटकार घोषणा बएको अवस्थाभा मो व्मवस्था 
रागू हनेु छैन ।  

(८) प्रभखु आमिु वा आमिु बइसकेको व्मख्ि अन्म सयकायी सेवाभा तनमखु्िका रातग ग्राह् म 
हनेु छैन ।  

 तय कुनै याजनीततक ऩदभा वा कुनै क्रवषमको अनसुन्धान, जाॉचफझु वा छानतफन गनज वा कुनै 
क्रवषमको अध्ममन वा अन्वेषण गयी याम, भन्तव्म वा तसपारयस ऩेस गनज कुनै ऩदभा तनमिु 
बई काभ गनत मस उऩधायाभा रेख्खएको कुनै कुयारे फाधा ऩरु् माएको भातनने छैन ।  

१.२.२  आमोगको काभ, कततव्म य अतधकाय  
नेऩारको सॊक्रवधानको बाग २१ को धाया २३९ भा आमोगको काभ, कततव्म य अतधकायका 
सम्फन्धभा देहामफभोख्जभ व्मवस्था गरयएको छ :- 
(१)  कुनै सावतजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे भ्रद्शाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको 

सम्फन्धभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे काननुफभोख्जभ अनसुन्धान गनत वा 
गयाउन सक्नेछ । तय मस सॊक्रवधानभा छुटै्ट व्मवस्था बएको ऩदातधकायी य अन्म 
काननुरे छुटै्ट क्रवशेष व्मवस्था गयेको ऩदातधकायीको हकभा मो उऩधाया रागू हनेु  
छैन ।  

(२) धाया १०१ फभोख्जभ भहातबमोग प्रस्ताव ऩारयत बई ऩदभिु हनेु व्मख्ि, न्माम 
ऩरयषदफाट ऩदभिु हनेु न्मामाधीश य सैतनक ऐनफभोख्जभ कायफाही हनेु व्मख्िका 
हकभा तनज ऩदभिु बइसकेऩतछ सॊघीम काननुफभोख्जभ अनसुन्धान गनत वा गयाउन 
सक्रकनेछ ।  

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

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

(५) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे अनसुन्धान गनज वा भदु्दा चराउने आफ्नो 
काभ, कततव्म य अतधकायभध्मे कुनै काभ, कततव्म य अतधकाय प्रभखु आमिु, कुनै 
आमिु वा नेऩार सयकायको अतधकृत कभतचायीराई तोक्रकएको सततको अधीनभा यही 
प्रमोग तथा ऩारन गनज गयी प्रत्मामोजन गनत सक्नेछ ।  

(६) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको अन्म काभ, कततव्म य अतधकाय तथा 
कामतक्रवतध सॊघीम काननुफभोख्जभ हनेुछ । 
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१.२.३  सॊवधैातनक तनकामको काभ कायफाहीको अनगुभन  
नेऩारको सॊक्रवधानको धाया २९३ भा सॊवैधातनक तनकामको काभ कायफाहीको अनगुभन 
सम्फन्धभा देहामफभोख्जभ व्मवस्था गरयएको छ :- 
सॊवैधातनक तनकामका प्रभखु य ऩदातधकायी सॊघीम सॊसदप्रतत उत्तयदामी य जवापदेही  
यहनऩुनजछ । प्रतततनतधसबाका सतभततरे याक्रद्सम भानव अतधकाय आमोग फाहेक अन्म सॊवैधातनक 
तनकामको प्रततवेदन रगामतका काभकायफाहीको अनगुभन य भूल्माॊकन गयी आवमक तनदजशन 
वा याम सल्राह ददन सक्नेछ ।  
१.२.४  सॊवधैातनक तनकामको वाक्रषतक प्रततवदेन   
सॊक्रवधानको धाया २९४ भा सॊवैधातनक तनकामको वाक्रषतक प्रततवेदन सम्फन्धभा देहामफभोख्जभ 
व्मवस्था गरयएको छ :- 
(१)  मस सॊक्रवधानफभोख्जभका सॊवैधातनक तनकामरे आपूरे गयेको काभकायफाहीको वाक्रषतक 

प्रततवेदन याद्सऩततसभऺ ऩेस गनजछ य याद्सऩततरे प्रधानभन्रीभापत त त्मस्तो प्रततवदेन सॊघीम 
सॊसदसभऺ ऩेस गनत रगाउनेछ ।  

(२)  उऩधाया (१) फभोख्जभको वाक्रषतक प्रततवदेनभा खरुाउनऩुनज कुयाहरू सॊघीम काननुफभोख्जभ 
हनेुछ ।  

(३)  उऩधाया (१) भा जनुसकैु कुया रेख्खएको बए ताऩतन सॊवैधातनक तनकामरे प्रत्मेक 
प्रदेशको काभकायफाहीको सम्फन्धभा अरग अरग प्रततवेदन तमाय गयी प्रदेश प्रभखुसभऺ 
ऩेस गनत सक्नेछ । 

 

1.3 आमोगको काभसॉग सम्फख्न्धत भतुम काननुहरू एवॊ आमोगराई काननुद्राया प्रदत्त  
अतधकायहरू :- 
१.३.1 आमोगको काभसॉग सम्फख्न्धत भतुम काननुहरू :- 

 आमोगका काभ, कततव्म य अतधकाय देहामफभोख्जभका काननुद्राया व्मवख्स्थत गरयएका छन ्:  
 नेऩारको सॊक्रवधान, 

 भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४8,  
 क्रवशेष अदारत ऐन, २०५९, 

 भरुकुी पौजदायी कामतक्रवतध सॊक्रहता, २०७४, 

 प्रभाण ऐन, 2031 रगामत अनसुन्धानसॉग सम्फख्न्धत अन्म काननुहरू, 

 सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयणा तनवायण ऐन, २०६४ य तनमभावरी, २०७३ । 

 याजस्व चहुावट (अनसुन्धान तथा तनमन्रण) ऐन, २०५२ य तनमभावरी २०७० । 

 काननु व्मातमासम्फन्धी ऐन, २०१० । 

 सशुासन व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन ऐन, २०६४ य तनमभावरी २०६५ । 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामतक्रवतध, २०७8, 
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 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, ऩदातधकायी एवॊ कभतचायीहरूको आचायसॊक्रहता  
२०७६, 

 अतबमोजन भागतदशतन, २०७८ । 

 अनसुन्धानसम्फन्धी अन्म  नीतत, तनदज ख्शका एवॊ कामतक्रवतधहरू । 

   1.3.2 आमोगराई काननुद्राया प्रदत्त अतधकायहरू :- 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ अनसुाय सावतजतनक ऩदधायण गयेको कुनै 
व्मख्िरे अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेभा काननुफभोख्जभ अनसुन्धान, तहक्रककात य अतबमोजन गनज 
व्मवस्था यहेको छ । आमोगरे आफ्नो कततव्म तनवातहको िभभा देहामका अतधकाय प्रमोग गनत 
ऩाउने काननुी प्रावधान छ : 
 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको कुनै व्मख्िरे कुनै प्रभाण रोऩ वा नद्श गनत 

सक्ने वा आमोगको काभकायफाहीभा फाधा व्मवधान वा प्रततकूर प्रबाव ऩानत सक्ने ऩमातद्ऱ 
कायण बएभा आमोगरे तनजराई प्रचतरत काननुफभोख्जभ थनुवुा ऩजुी ददई थनुाभा याख्न े। 

 कुनै कामातरम वा कुनै व्मख्िको साथभा यहेको सम्फर्द् तभतसर वा प्रभाणको तरखत ऩेस 
गनत आदेश ददने ।  

 अख्ततमाय दरुुऩमोगको आयोक्रऩत वा सम्फर्द् त्महरूको जानकायी बएको व्मख्िराई 
उऩख्स्थत गयाई सोधऩछु गनज, फमान तरने वा आवमकताअनसुाय फन्द सवार जायी गनज ।  

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

 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको व्मख्ि ऩदभा फहार यक्रहयहॉदा आफ्नो क्रवरुर्द्को 
प्रभाण रोऩ गनत वा नास गनत सक्ने वा अनसुन्धान य तहक्रककातभा फाधा व्मवधान 
ऩरु् माउन सक्ने भनातसफ कायण बएभा त्मस्तो व्मख्िराई ऩदफाट तनरम्फन गनत नेऩार 
सयकाय वा सम्फख्न्धत सॊस्थाराई रेखी ऩठाउने ।  

 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको व्मख्ि फेऩत्ता हनुसक्ने भनातसव कायण बएभा 
वा तफगो हातन नोक्सानी बएको देख्खएभा आमोगरे तनजसॉग धयौटी वा जेथा जभानत भा्ने 
य नददएभा थनुाभा याख्न े।  

 आमोगरे अनसुन्धानको तसरतसराभा कुनै तरखत वा अन्म कुनै वस्त ु ऩेस गनत वा कुनै 
कुयाको जानकायी ददन कुनै कामातरम वा कुनै व्मख्िराई रेखी ऩठाएकोभा वा कुनै 
व्मख्िराई उऩख्स्थत हनु आदेश ददएकोभा सो फभोख्जभ नगनज ऩदातधकायी उऩय क्रवबागीम 
कायफाही चराउन तनदजशन ददने तथा जरयवाना गनज वा थनुाभा याख्न े।  

 प्रचतरत काननुफभोख्जभ कुनै ठाउॉको तरासी तरने वा तरन रगाउने य आवमक देख्खएका 
कुनै वस्त ुवा कागज वा तभतसर आफ्नो कब्जाभा तरने वा त्मस्तो कागज वा तभतसरको 
प्रतततरक्रऩ उतानज ।  

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

 अतबमिुराई याहदानी जायी नगनत वा जायी बइसकेको बए सो याहदानी योक्का याख्न 
सम्फख्न्धत तनकामराई आदेश ददने ।  
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 अतबमिुराई आमोगको स्वीकृतत तफना कुनै स्थान छोड्न नऩाउने गयी वा कुनै स्थानभा 
जान नऩाउने गयी आदेश ददने ।  

 आमोगको अनसुन्धान य तहक्रककातसम्फन्धी काभ कायफाहीभा फाधा क्रवयोध गनजराई 
जरयवाना वा कैद वा दवुै सजाम गनज ।  

सोही ऐनरे आमोगराई सावतजतनक ऩदधायण गयेको कुनै व्मख्िरे अख्ततमाय दरुुऩमोग गयेभा 
काननुफभोख्जभ अनसुन्धान य तहक्रककात गनज, भदु्दा चराउने तथा तत्सम्फन्धी अन्म कामतको 
अततरयि काननुी याज्मको अवधायणाअनरुूऩ सशुासन कामभ गनत य सावतजतनक सेवाभा 
प्रबावकारयता ल्माउनका रातग आवमक हनेु सधुायात्भक कामतहरू गनज थऩ दाक्रमत्वसभेत 
समु्ऩेको छ। मस अनरुूऩ आमोगफाट तनम्न कामतहरू सम्ऩाददत हुॉदै आएका छन ्: 

 क्रवद्यभान ऐन, तनमभ, तनणतम, आदेश, कायफाही वा प्रचरनभा रकु्रट बए सधुाय गनत सझुाव 
ददने वा आवमक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउने । 

 भ्रद्शाचायराई तनमन्रण गनज उदे्दमरे प्रवर्द्तनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामतहरू गनज, 
 भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनज उदे्दमरे स्थाक्रऩत याक्रद्सम तथा अन्तयातक्रद्सम सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम, 

आऩसी सहमोग य सम्फन्ध सदुृढ गनज । 

 आवमकतानसुाय सम्फख्न्धत क्रवषमको क्रवशेषऻ वा क्रवख्शद्शीकृत सेवा प्राद्ऱ गनज ।  
 

१.४  छानतफन तथा अनसुन्धान प्रक्रिमा  
भ्रद्शाचायको सम्फन्धभा कसैको उजयुी, सूचना वा अन्म कुनै स्रोतफाट प्राद्ऱ जानकायीको आधायभा 
आमोगरे छानतफन¸ अनसुन्धान तहक्रककात गनत/गयाउन वा अन्म कायफाही चराउन सक्छ । 
आमोगरे आफ्नो अतधकाय ऺेरतबर ऩनज भ्रद्शाचायसम्फन्धी कुनै ऩतन क्रवषमभा अनसुन्धान 
तहक्रककात गयी भ्रद्शाचाय बएको देख्खएभा सम्फख्न्धत अदारतभा भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दा दामय गनत 
सक्छ । साभान्मतमा आमोगरे उजयुी दतातऩद्ळात ् प्रायख्म्बक छानतफन गदतछ । प्रायख्म्बक 
छानतफन गदात भ्रद्शाचाय बएको हनुसक्ने त्मगत आधाय देख्खएभा क्रवस्ततृ अनसुन्धान गयी 
आवमक तनणतम गनज गरयन्छ । उजयुीको गाम्बीमतता क्रवचाय गयी आवमकतानसुाय तसधै क्रवस्ततृ 
अनसुन्धानको प्रक्रिमासभेत सरुु गनत सक्रकन्छ । प्राद्ऱ हनु आएका उजयुीउऩयको छानतफन गदात 
देहामको प्रक्रिमा अऩनाउने गरयएको छ : 
क)  क्रवतबन्न भाध्मभफाट प्राद्ऱ हनु आएका उजयुीहरू सवतप्रथभ प्रभखु आमिुसभऺ ऩेस बई तोक 

आदेश हनेु व्मवस्था छ । 

ख)  आमोगका सख्चवको सॊमोजकत्वभा यहेको उजयुी छानतफन तथा पर्छ्यौट तसपारयस सतभतत 
(Screening Committee) रे प्राद्ऱ उजयुीहरू छानतफन गयी यामसक्रहत आमोगसभऺ ऩेस 

गदतछ ।  
ग)  आमोगफाट तनणतम बएफभोख्जभ उजयुी/तनवेदनहरू उऩय थऩ आवमक कायफाही अगातड 

फढाइन्छ । 
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ख्चर नॊ. १.१ 

छानतफन तथा अनसुन्धान प्रक्रिमा 
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१.४.१ उजयुी छानतफन तथा पर्छ्यौट तसपारयस सतभतत (Screening Committee) को  
काभ/कततव्म : 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामतक्रवतध, २०७८ अनसुाय आमोग वा 
अन्तगततका कामातरमभा प्राद्ऱ हनेु उजयुीहरूको छानतफन¸ व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट 
प्रक्रिमाराई प्रबावकायी य व्मवख्स्थत फनाउने कामतका रातग आमोगका सख्चवको 
सॊमोजकत्वभा उजयुी छानतफन तथा पर्छ्यौट तसपारयस सतभतत गठन गरयएको छ । 

आमोगभा प्राद्ऱ हनेु उजयुीहरूराई सतभततरे देहामफभोख्जभ वगीकयण गनज गयेको छ :- 
(क) सावतजतनक क्रहत वा सयोकायसॉग सम्फख्न्धत क्रवषमवस्त ु फाहेकका सनाखत हनु 

नसकेका वा सनाखत गयाउन नसक्रकने अवस्थाका उजयुी, 
(ख) सावतजतनक क्रहत वा सयोकायसॉग सम्फख्न्धत क्रवषमभा भकात ऩनज व्मख्ि फाहेक अन्म 

व्मख्िरे ददएको उजयुी, 
(ग) हदम्माद नाघेका उजयुी, 
(घ) आमोगको ऺेरातधकाय य कामतऺ ेरभा नऩयेका उजयुी, 
(ङ) प्रथभ: दृक्रद्शभै त्ममिु नदेख्खएका वा गोरभटोररूऩभा रेख्खएका उजयुी, 
(च) अत्मन्त साभान्म क्रवषमभा रेख्खएका उजयुी, 
(छ) कुनै कायणरे कायफाही गनत सम्बव नबएका उजयुी, 
(ज) एकऩटक ताभेरीभा यक्रहसकेको उजयुीभा नमाॉ प्रभाण ऩेस नगयी ऩनु् ददएको उही 

क्रवषमको उजयुी, 
(झ) सम्फख्न्धत भन्रारम/तनकामफाट नै कायफाही गनत उऩमिु देख्खएका उजयुी, 
(ञ) आमोगफाटै कायफाहीको प्रक्रिमा अख्घ फढाउन उऩमिु देख्खएका उजयुी, 
(ट) आमोगका कामातरमहरूफाट आमोगभा तसपारयस बई आएका उजयुीहरूको ऩनु् 

छानतफन/मक्रकन गयी आमोगभा तनणतमको रातग ऩेस गयेका उजयुी । 
सतभततरे वगीकयण गयेका उजयुीहरुको व्मवस्थाऩन य पर्छ्यौट देहामफभोख्जभ गनज 
गरयएको छ्- 

(क) प्रभखु आमिुफाट छानतफन/शीघ्र कायफाही गनज बनी तोक आदेश बएका 
उजयुीको हकभा स्भतृतऩर उठाई व्महोया जनाई सम्फख्न्धत भहाशाखाफाट छानतफन 
प्रक्रिमा अगातड फढाउने,  

(ख) दतात बएका उजयुीहरूराई भहाशाखागतरूऩभा क्रवबाजन गयी ऩूवत छानतफन 
(ख्स्ितनङ) का रातग सो को सफ्टकऩी सम्फख्न्धत भहाशाखाभा ऩठाउने, 

(ग) मस सम्फन्धभा सम्फख्न्धत भहाशाखाका सहसख्चवरे ऩक्रहरे कामभ यहेका 
उजयुीहरू एवॊ सो क्रवषमभा बएको कायफाही क्रववयणसभेत अध्ममन गयी तत्कार 
छानतफन गनुतऩनज वा सतभततभा ऩेस गनत उऩमिु हनेु देख्खएका उजयुीराई आफ्नो 
यामसक्रहत ऩेस गनज, 
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(घ) उजयुीहरूको ऩूवत छानतफन गदात ताभेरीभा याख्नऩुनज देख्खएका उजयुीहरुको भन्रारम 
वा तनकामगतरूऩभा क्रववयण तमाय गयी ताभेरीभा याख्न एकभदु्ष उजयुीहरू 
सम्फख्न्धत आमिु य प्रभखु आमिुसभऺ ऩेस गनज, 

(ङ) सम्फख्न्धत क्रवषम हेनज आमिु य प्रभखु आमिुफाट ताभेरीभा याख्न े बनी तनणतम 
बएभा त्मस्ता उजयुी सम्फख्न्धत भहाशाखाभापत त भदु्दा ऩनुयावेदन तथा फहस ऩैयवी 
भहाशाखाभा ऩठाउने, 

(च) कुनै उजयुी आमोगको कामातरमभा छानतफनका रातग रेखी ऩठाउने तनणतम बएभा 
सम्फख्न्धत भहाशाखाको अतबरेखफाट उि उजयुीको रगत कट्टा गनज, 

(छ) ताभेरीभा जाने उजयुीफाहेक अन्म उजयुीहरू आवमक कायफाहीका रातग 
सम्फख्न्धत भहाशाखाभा ऩठाउने, 

(ज) आमोगका कामातरमहरूभा गठन गरयएका उजयुी छानतफन तथा पछ  मौट तसपारयस 
सतभततफाट तसपारयस बई आएका उजयुीहरू अध्ममन गयी तसपारयससक्रहत 
तनणतमका रातग ऩेस गनज य सो फभोख्जभ तनणतम कामातन्वमनका रातग आमोगको 
सम्फख्न्धत भहाशाखा वा आमोगको कामातरमभा ऩठाउने, 

(झ) एउटै उजयुी आमोग य आमोगका कामातरमहरूभा सभेत ऩयेभा आमोगफाट बएको 
तनणतमअनसुाय गनत आमोगको कामातरमभा ऩठाउने य मस्तो तनणतम कामातरमभा प्राद्ऱ 
बएऩतछ सोही तनणतमफभोख्जभ कामातरमरे कामातन्वमन गनज, 

(ञ) कुनै उजयुी अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, 2059 को 
तनमभ ९ फभोख्जभ कुनै तनकामभा रेखी ऩठाएकोभा तनणतमफभोख्जभ आमोगको 
अतबरेखफाट रगत कट्टा गनज। 

१.४.२ प्रायख्म्बक छानतफनको प्रक्रिमा  : 
आमोगसभऺ ऩयेका कुनै ऩतन उजयुी तनवेदन वा आमोग स्वमॊरे प्राद्ऱ गयेको जानकायीउऩय 
प्रायख्म्बक छानतफनको िभभा कायफाही गनुतऩनज वा नऩनज तनक्मौर गदात देहामका आधाय तरने 
गरयएको छ :- 
क) आमोगको ऺेरातधकायतबरको क्रवषम¸ 

ख) क्रवषमको गाम्बीमतता¸  
ग) आयोऩको त्मऩयक आधाय¸ 

घ) आयोक्रऩत तनकाम य ऩदातधकायीहरू¸  

ङ) सावतजतनक वा सयकायी सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी वा अनखु्चत राबको अवस्था¸ 
ङ) उजयुीको क्रवषमभा कुनै अदारतभा क्रवचायाधीन यहेको वा भदु्दा चतरयहेको अवस्था¸ 
च) उजयुीभा उख्ल्रख्खत क्रवषमको हदम्माद आदद । 

आमोगभा ऩनत आएका उजयुीउऩय प्रायख्म्बक छानतफन गनुतऩनज देख्खएभा आमोग आपैं रे वा 
अन्म सयकायी तनकाम वा सॊस्था वा अतधकायीभापत त प्रायख्म्बक छानतफन गनत/गयाउन 
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सक्दछ। आमोगभा ऩनत आएको उजयुीभा प्रायख्म्बक छानतफन गनज िभभा देहामफभोख्जभको 
कुनै अवस्था क्रवद्यभान बएभा आमोगरे त्मस्तो उजयुी कुनै कायफाही नगयी ताभेरीभा याख्न 
सक्दछ। 

क) ऐनको हदम्माद नाघेको¸ 
ख) आमोगको अतधकाय य कामतऺ ेरतबरको क्रवषम नबएको¸ 
ग)  गोरभटोर एवॊ त्ममिु आधाय नबएको¸ 
घ)  दु् ख ददने भनसामको य 
ङ)  साभान्म क्रवषम सभावेश बएको । 

प्रायख्म्बक छानतफनको िभभा भ्रद्शाचाय बई अख्ततमायको दरुुऩमोग बएको देख्खन आएभा 
त्मस्ता उजयुीउऩय आमोगरे क्रवस्ततृ अनसुन्धान तथा तहक्रककात गनत/गयाउन 
सक्दछ।उजयुीभा उख्ल्रख्खत क्रवषमवस्तकुो गाम्बीमतता उजयुीको प्रकृतत य प्राद्ऱ सूचनाहरूको 
आधायभा प्रायख्म्बक छानतफन नगयी आमोगरे एकैऩटक क्रवस्ततृ अनसुन्धान ऩतन गनत सक्दछ। 

१.४.३ क्रवस्ततृ अनसुन्धानको प्रक्रिमा 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट क्रवस्ततृ अनसुन्धान गनुतऩनज वा तसधै क्रवस्ततृ अनसुन्धान गनुतऩनज देख्खएभा 
अनसुन्धान अतधकृत तनमिु गरयन्छ । अनसुन्धान अतधकृतरे प्रभखु आमिु य सम्फख्न्धत 
आमिुको प्रत्मऺ येखदेख य तनदजशनभा अनसुन्धान य तहक्रककात गदतछ । उजयुीभा आयोक्रऩत 
क्रवषमहरूका फायेभा सम्फख्न्धत व्मख्िहरूको फमान वा तरख्खत जवाप तरने¸ तनजक्रवरुर्द्का 
प्रभाणहरू सॊकरन गनज¸ अनसुन्धानका िभभा आयोक्रऩत व्मख्िराई तनमन्रणभा तरनऩुनज बए 
तनमन्रणभा तरने¸ आवमकताअनसुाय तनजफाट धयौटी वा जेथाजभानी वा हाख्जय जभानी तरने 
कामत गनत सक्दछ । अनसुन्धानको कामत ऩूया बएऩतछ अनसुन्धान अतधकृतरे प्रततवदेन तमाय 
गयी आमोगको फैठकभा ऩेस गनतका रातग सम्फख्न्धत आमिुसभऺ ऩेस गनज व्मवस्था यहेको 
छ । मसयी ऩेस बएको प्रततवदेन आमोगभा ऩेस हनुऩूुवत सम्फख्न्धत आमिुफाट थऩ प्रभाण 
सॊकरन वा अनसुन्धान गनुतऩनज बए सो सभेत गनत रगाई आमोगभा ऩेस गनत आदेश हनु 
सक्दछ । मसयी ऩेस बएको प्रततवेदन आमोगभा छरपर गयी कसयुको भारा¸  क्रवषमको 
गाम्बीमतता¸ प्रकृतत एवॊ सॊकतरत प्रभाणको प्राभाख्णकतासभेतराई दृक्रद्शगत गयी भदु्दा दामय गनज 
वा सम्फख्न्धत तनकामराई सझुाव ददने वा तत्कारका रातग भलु्तफीभा याख्न ेवा केही कायफाही 
गरययहन नऩनज गयी उजयुी ताभेरीभा याख्न े तनणतम गरयन्छ । आमोगरे गयेका क्रवस्ततृ 
अनसुन्धान प्रततवेदन य तनणतमको कामातन्वमन आमोगको सख्चवभापत त ् हनेु व्मवस्था यहेको  
छ ।  

 

१.५ आमोगको आन्तरयक कामतक्रवबाजन, फैठक य तनणतम  
आमोगभा प्रभखु आमिु य चाय जना आमिुहरू कामतयत यहेको अवस्था छ । आमोगभा हार 
कामतयत ऩदातधकायीहरूको नाभावरी देहामफभोख्जभ यहेको छ । 
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तातरका १.१ 

ऩदातधकायीहरूको नाभावरी 
ि.सॊ. ऩद नाभ तनमखु्ि तभतत 
१. प्रभखु आमिु प्रभे कुभाय याई 2077।10।21 
२. आमिु क्रकशोय कुभाय तसरवार 2077।10।21 
3. आमिु जमफहादयु चन्द 2077।10।21 
4. आमिु डा. हरय ऩौडेर 2078।०3।10 
5. आमिु डा. सतुभरा शे्रद्ष अभात्म 2078।०3।10 

 

आमोगभा कामतयत प्रभखु आमिु य आमिुहरूफीचको कामतक्रवबाजन अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा २२ फभोख्जभ प्रभखु आमिुरे तोक्ने य तनणतम 
प्रक्रिमाको हकभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी¸ २०५९ य अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामतक्रवतध, २०७8 फाट तनधातयण गरयएको  
छ । आमोगका आन्तरयक कामतक्रवतधहरू आमोगको फैठकफाट तनणतम गयी व्मवख्स्थत गरयएका 
छन ्। आमोगभा ऩेस हनु आएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजयुीका सम्फन्धभा आवमक छानतफन¸ 
अनसुन्धान य तहक्रककातका रातग आमिुहरूका फीचभा सॊमिुरूऩभा तनणतम हनेु व्मवस्था छ । 
आमोगको भहाशाखा वा अनसुन्धान अतधकृतरे अनसुन्धान कामत सम्ऩन्न गयी सख्चवभापत त 
सम्फख्न्धत आमिुसभऺ ऩेस गयेको कुनै क्रवषमभा सम्फख्न्धत आमिुफाट आमोगभा ऩेस गनज 
आदेश बएका क्रवषमहरू वा अन्म नीततगत तनणतम हनुऩुनज क्रवषमहरूको कामतसूची प्रभखु 
आमिुको तनदजशनभा सख्चवफाट तम गरयन्छ । मसयी कामतसूची तमाय बएऩतछ क्रवषमको 
गाम्बीमतता¸ जक्रटरता य शीघ्र तनणतमको आवमकताराई दृक्रद्शगत गयी प्रभखु आमिुको 
तनदजशनअनसुाय कुनै ऩतन सभमभा आमोगको फैठक फसी तनणतम हनेु व्मवस्था यहेको छ । 
भातहत कामातरमहरूको काभकायफाहीको अनगुभन प्रमोजनका रातग सभेत प्रभखु आमिुफाट 
आमिुहरूफीच कामतक्रवबाजन गयी व्मवख्स्थत गरयएको छ ।  

१.६  सॊस्थागत सॊयचना  
नेऩारको सॊक्रवधानरे ददएको बतूभका तनवातह गनतका रातग आमोगको सॊगठन सॊयचना¸ दयफन्दी 
तथा कभतचायीको व्मवस्थाऩनसक्रहतको सॊस्थागत सॊयचनाको व्मवस्था गरयएको छ । आमोगको 
सख्चवारमको प्रभखुभा नेऩार सयकायको याजऩराॊक्रकत क्रवख्शद्श शे्रणीको सख्चव यहने व्मवस्था 
यहेको छ । भरुकुभा सॊघीम स्वरूऩ कामभ बएसॉगै सॊघीम ढाॉचाअनरुूऩ स्थानीमस्तयभा 
आमोगको उऩख्स्थतत थऩ सदुृढ फनाउन तथा फढ्दो उजयुीको अनऩुातराई सभेत क्रवचाय गयी 
आमोगको सॊयचनाभा सभम सभमभा ऩनुयावरोकन हुॉदै आएकोभा ऩतछल्रो ऩटक नेऩार सयकाय 
(भख्न्रऩरयषद्) को तभतत २०७७।१।८ को तनणतमरे स्वीकृत नमाॉ सॊगठन सॊयचना 
कामातन्वमनभा यहेको छ । स्वीकृत नमाॉ सॊगठन सॊयचनाफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग¸ टॊगार¸ भातहत यहने गयी सात प्रदेशभा १/१ वटा कामातरम यहेका छन ्
बने आमोगको कामातरम फटुवरको सम्ऩकत  कामातरम नेऩारगन्जभा यहेको छ । त्मस्तै¸ नमाॉ 
सॊगठन सॊयचनाफभोख्जभ आमोग य भातहतका ८ वटा कामातरमहरूभा तनजाभती, प्रहयी य अन्म 
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सेवाका गयी जम्भा 990 जना कभतचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ । जसअनसुाय आमोगको 
टॊगारख्स्थत कामातरमभा १२ वटा भहाशाखाहरू यहेका य तनजाभती, प्रहयी य अन्म गयी जम्भा 
512 जना क्रवतबन्न सेवा¸ सभूह य शे्रणीका कभतचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ बने आमोगका 
भातहत कामातरमहरूको जम्भा दयफन्दी ४78 यहेको छ । आमोगको तभतत २०७७।११।२८ 
को तनणतमानसुाय देहामफभोख्जभ कामातरमहरूको कामतऺ ेर (ख्जल्राहरू) हेयपेय गयी सोहीफभोख्जभ 
कामत सम्ऩादन हुॉदै आएको छ। 

तातरका १.२ 

आमोगका कामातरम¸ दयफन्दी  य कामतऺ रे 

ि.सॊ. कामातरमहरूको नाभ दयफन्दी कामतऺ ेर तोक्रकएका ख्जल्राहरू 
1.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 

आमोग¸ टॊगार¸ काठभाडौं 
५१२  

2.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम¸ इटहयी 

६५ 1.ताप्रेजङु २.ऩाॉचथय ३.इराभ ४.सॊखवुासबा 
५.तेह्रथभु ६.धनकुटा ७.बोजऩयु ८. झाऩा ९.भोयङ 
१०.सनुसयी 11.सद्ऱयी 12.उदमऩयु 

3.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम¸ फददतफास 

६६ 1.तसयाहा 2.धनषुा ३.भहोत्तयी ४.सरातही ५.खोटाङ 
६.सोरखुमु्फ ु७.ओखरढुॊगा  
८.तसन्धरुी ९.याभेछाऩ 

4.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम¸ हेटौंडा 

६५ 1.यौतहट २.फाया ३.ऩसात ४.भकवानऩयु ५.ख्चतवन 
६.धाददङ ७.यसवुा ८.नवुाकोट ९.तसन्धऩुाल्चोक 
१०.काभ्रऩेराञ्चोक ११.दोरखा 

5.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम¸ ऩोखया 

६३ १.गोयखा २.रभजङु ३.तनहुॉ 4.कास्की ५.भनाङ 
6.भसु्ताङ 7.ऩवतत 8.स्माङ्जा  
9.म्मा्दी 10.फा्रङु 

6.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम¸ फटुवर 

५५ १.नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ताऩूवत) 
२.नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ता ऩख्द्ळभ) 
३.रुऩन्देही 4.कक्रऩरवस्त ु५.ऩाल्ऩा 6.अघातखाॉची  
7.गलु्भी 8.प्मठुान 

7.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम¸ फटुवरको 
सम्ऩकत  कामातरम¸ नेऩारगञ्ज 

४० १.दाङ २.फाॉके ३.फददतमा 4.योल्ऩा 

8.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम¸ सखुजत 

६१ 1.रुकुभ (ऩूवी बाग) 2.रुकुभ (ऩख्द्ळभ बाग) 
3.डोल्ऩा 4.जमु्रा 5.भगु ु 6.हमु्रा 7.कातरकोट 
8.जाजयकोट 9.दैरेख 10.सखुजत 11.सल्मान 

9.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम¸ भहेन्रनगय 

६३ १.फाजयुा २.फझाङ ३.डोटी 4.अछाभ ५.दाच ुतरा 
6.फैतडी 7.डडेल्धयुा 8.कञ्चनऩयु 9.कैरारी  

 जम्भा ९९० ७७ 
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आमोगको हार क्रवद्यभान सॊगठनात्भक सॊयचना अनसूुची-१ भा तथा कभतचायीहरूको स्वीकृत 
दयफन्दी क्रववयण अनसूुची- २ भा उल्रेख गरयएको छ । 

रद्शव्म : काठभाडौं उऩत्मकातबरका तीन ख्जल्राहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, 
टॊगारफाटै हेनज व्मवस्था तभराइएको छ । 

१.७ अतधकाय प्रत्मामोजन  
नेऩारको सॊक्रवधानको धाया २३९ को उऩधाया (५) भा नेऩार सयकायको अतधकृत कभतचायीराई 
तोक्रकएको सततको अधीनभा यही प्रमोग य ऩारना गनज गयी आमोगफाट अतधकाय प्रत्मामोजन 
हनुसक्ने व्मवस्था बएफभोख्जभ आमोगफाट देहामफभोख्जभका हार ३३ वटा ख्जल्राका प्रभखु 
ख्जल्रा अतधकायीहरूराई अनसुन्धानसम्फन्धी अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएको छ :- 

तातरका १.३ 
अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएका ख्जल्राहरू 

प्रदेश ख्जल्रा सॊतमा 
प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङु¸ ऩाॉचथय¸ सॊखवुासबा¸ बोजऩयु¸ सोरखुमु्फु̧  ओखरढुॊगा¸ खोटाङ ७ 
फा्भती यसवुा¸ दोरखा¸ याभेछाऩ ३ 
गण्डकी गोयखा¸ रभजङु¸ भनाङ¸ भसु्ताङ ४ 
रखु्म्फनी रुकुभ (ऩूवी बाग)¸ योल्ऩा¸ गलु्भी¸ अघातखाॉची¸ प्मूठान ५ 
कणातरी जाजयकोट¸ कातरकोट¸ हमु्रा¸ जमु्रा¸ भगुु̧  डोल्ऩा¸ सल्मान¸ रुकुभ 

(ऩख्द्ळभ बाग) 
८ 

सदूुयऩख्द्ळभ दाच ुतरा¸ फैतडी¸ फझाङ¸ फाजयुा¸ अछाभ¸ डोटी ६ 
 जम्भा ३३ 

 

प्रत्मामोख्जत अतधकाय प्रमोग गदात प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीहरूरे ऩारना गनुतऩनज सततहरू : 
१. नेऩारको सॊक्रवधान¸ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸२०४८¸ भ्रद्शाचाय तनवायण 

ऐन¸२०५९¸ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमाभावरी¸ २०५९ य अन्म प्रचतरत 
काननु तथा आमोगफाट तनधातरयत कामतक्रवतधहरू ऩारना गनुतऩनज¸ 

२. अतनमतभतता य भ्रद्शाचायका क्रवषमभा ऩयेका उजयुीहरूका सम्फन्धभा प्रायख्म्बक छानतफन गयी 
क्रवस्ततृ अनसुन्धान गनत वा ताभेरीभा याख्न सम्फख्न्धत कागजात सॊर्न गयी आधाय य 
कायणसभेत खरुाई तनणतमका रातग आमोगको सम्फख्न्धत कामातरमभापत त आमोगसभऺ तीन 
भक्रहनातबरभा ऩठाउनऩुनज¸ 

३. आफ्नो कामतऺ ेर वा ऺेरातधकायतबर नऩनज उजयुीहरू आमोगको सम्फख्न्धत कामातरमभा 
आवमक कायफाहीका रातग ऩठाउनऩुनज¸ 
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४. आफ्नो कामतऺ ेरतबर ऩनज सावतजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्ि वा तनजसॉग सॊर्न अन्म 
व्मख्िहरूराई यङे्गहात प्रिाउ गनुतऩनज बएभा आमोग वा आमोगका सम्फख्न्धत कामातरम 
प्रभखुराई गोप्म रूऩभा तरुुन्त खफय गयी तनकासा बएअनसुाय गनुतऩनज¸ 

५. प्रायख्म्बक छानतफनको तसरतसराभा उजयुीसॉग सम्फख्न्धत आवमक कागजऩर भाग गनत वा 
ख्झकाउन सक्ने य उजयुीसॉग सम्फख्न्धत बौततक ख्चजवस्तहुरू तनमन्रणभा तरनऩुनज बएभा वा 
आयोक्रऩत व्मख्िसॉग सोधऩछु गनुतऩनज बएभा आमोग वा आमोगको कामातरम प्रभखुसॉग 
सभन्वम गयी गनुतऩनज¸ 

६. आमोगरे प्रायख्म्बक छानतफनको िभभा स्थरगत प्रततवदेन वा यामप्रततक्रिमा भाग गयेभा सो 
उऩरब्ध गयाउनऩुनज¸ 

७. प्रत्मामोख्जत अतधकायफभोख्जभ गयेका काभ कायफाहीको क्रवषमभा आमोगको सम्फख्न्धत 
कामातरमभापत त भातसक क्रववयण आमोगभा ऩठाउने¸ 

(रद्शव्म: प्रत्मामोख्जत अतधकायअन्तगततको कुनै काभ कायफाही आमोगफाटै गनत वा अन्म कुनै 
ऩदातधकायी वा कभतचायीराई तोक्न तथा आमोगभा ऩयेको कुनै ऩतन उजयुी आमोगफाटै 
अनसुन्धान गनत फाधा ऩगुेको भातनने छैन।) 

१.८ आमोग य अन्म तनकामफीचको कामतसम्फन्ध  
भरुकुभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनतका रातग सॊवैधातनक तथा काननुी 
व्मवस्थाफभोख्जभ क्रवतबन्न तनकामहरूरे प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरूऩभा अन्तयसम्फख्न्धत बई 
कामतसम्ऩादन गदै आएका छन ्। भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 

आमोगसॉग तनकटतभ कामतसम्फन्ध यहेका प्रभखु तनकामहरूभा सवोच्च अदारत¸ क्रवशेष अदारत¸ 
प्रतततनतधसबाको याज्म व्मवस्था तथा सशुासन सतभतत¸ प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को 
कामातरम,  याक्रद्सम सतकत ता केन्र¸ क्रवशेष सयकायी वक्रकरको कामातरम यहेका छन ्। साथै¸ 
सॊघीमसयकाय य प्रदेश सयकायका भन्रारमहरू¸ याक्रद्सम क्रकताफखाना¸ याजस्व अनसुन्धान क्रवबाग¸ 
सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान क्रवबाग¸ नेऩार याद्स फैंक¸ क्रवत्तीम जानकायी इकाइ¸ नेऩार 
प्रहयीरगामतका तनकामहरूसॉग सभेत आमोगफाट कामतसम्ऩादनका तसरतसराभा ऩराचाय य 
क्रववयण आदानप्रदान हनेु गयेको छ । 

नेऩारको सॊक्रवधानभा आमोगफाट बएको अनसुन्धानफाट कुनै सावतजतनक ऩद धायण गयेको 
व्मख्िरे भ्रद्शाचाय गयेको देख्खएभा मस्तो व्मख्ि वा सो कामतभा सॊर्न अन्म व्मख्िउऩय 
अतधकायप्राद्ऱ अदारतभा भदु्दा दामय गनतसक्ने व्मवस्था यहेको छ । सो व्मवस्थाफभोख्जभ 
आमोगरे उजयुीउऩय अनसुन्धान गयी भ्रद्शाचायजन्म कसयु बएको देख्खएभा  क्रवशेष अदारतभा 
भदु्दा दतात गनज गदतछ । मस सम्फन्धभा क्रवशेष सयकायी वक्रकरको कामातरमफाट फहसऩैयवी हनेु 
य आवमकतानसुाय आमोगरे सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन वा ऩनुयावरोकनको तनवेदन दतात 
गनज व्मवस्था यहेको छ । 
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प्रतततनतधसबाका सतभततरे सॊवैधातनक तनकामको अनगुभन गनज सॊवैधातनक व्मवस्था बएअनरुूऩ 
सॊघीम सॊसद¸ प्रतततनतधसबाको याज्म व्मवस्था तथा सशुासन सतभततफाट आमोगका 
काभकायफाहीहरूको अनगुभन हनेु गयेको छ । आमोगको वाक्रषतक प्रततवदेनभापत त ददइएका 
सझुावहरूको कामातन्वमनका क्रवषमभा सतभततभा छरपर हनेु गदतछ । मसैगयी भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणका प्रमासहरूराई गततशीर य प्रबावकायी फनाउन तथा सशुासन य सदाचाय प्रवर्द्तनभा 
देख्खएका सभस्मा सभाधान गनतका रातग सतभततफाट सम्फर्द् तनकामहरूसॉग छरपर तथा 
अन्तक्रित मा हनुकुा साथै आवमक तनणतम/तनदजशनसभेत हनेु गयेको छ । 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 भा बएको व्मवस्थाअनसुाय याक्रद्सम सतकत ता केन्ररे सावतजतनक 
ऩद धायण गयेको व्मख्िरे हयेक आतथतक वषत सभाद्ऱ बएको साठी ददनतबर आफ्नो सम्ऩख्त्त 
क्रववयण बयी सम्फख्न्धत तनकामभा फझुाए/नफझुाएको क्रवषमभा अनगुभन गयी प्रततवेदन आमोगभा 
ऩठाउने गयेको छ । प्राद्ऱ प्रततवेदनभा उल्रेख बएका सम्ऩख्त्त क्रववयण नफझुाउने सावतजतनक ऩद 
धायण गयेका व्मख्िहरूराई काननुफभोख्जभ आमोगफाट जरयवाना हुॉदै आएको छ । 
आमोगफाट सावतजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गयेको भ्रद्शाचायजन्म कामतको अनसुन्धानका 
तसरतसराभा नेऩार सयकायका क्रवतबन्न तनकामहरूफाट आवमक जानकायी तथा क्रववयण प्राद्ऱ हनेु 
गयेको छ । आमोगको भागअनसुाय नेऩार सयकायका भन्रारमहरू¸ तनजाभती क्रकताफखाना¸ 
याजस्व अनसुन्धान क्रवबाग¸ सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान क्रवबाग¸ नेऩार याद्स फैंकरगामतका 
अतबरेख य क्रववयण यहने तनकामहरूफाट आवमक क्रववयण आमोगराई प्राद्ऱ हनु्छ । त्मसैगयी 
आमोगभा ऩयेको कुनै उजयुी अन्म तनकामको अतधकायऺेर अन्तगतत ऩनज प्रकृततको देख्खएभा 
आमोगफाट आवमक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामसभऺ रेखी ऩठाउने गरयएको छ । 
मस्ता तनकामहरूभा सम्फख्न्धत भन्रारम/क्रवबाग/कामातरम¸ क्रवद्वक्रवद्यारम¸ सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण 
अनसुन्धान क्रवबाग¸ याजस्व अनसुन्धान क्रवबाग¸ नेऩार प्रहयीरगामत अन्म तनमाभक तनकामहरू 
यहेका छन ् । भ्रद्शाचाय तनमन्रणसॉग सम्फख्न्धत प्रभखु सयोकायवारा तनकाम¸ कामतऺ ेर तथा 
आमोगसॉगको कामतसम्फन्ध देहामफभोख्जभ यहेको छ:- 

तातरका १.४ 
भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग आमोग य अन्म तनकामको बतूभका तथा कामतसम्फन्ध 

सॊस्थाको नाभ भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा बतूभका कामतसम्फन्ध 
अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग 

सावतजतनक ऩदधायण गयेका व्मख्िरे 
गयेको भ्रद्शाचायजन्म कामतउऩय 
अनसुन्धान/अतबमोजन य 
तनयोधात्भक/प्रवर्द्तनात्भक कामत  
सॊचारन । 

भ्रद्शाचाय तनमन्रणका प्रमासभा क्रवतबन्न 
तनकामहरूसॉग सभन्वम य सहकामतका 
साथै सूचना¸ सझुाव य ऩदृ्षऩोषण 
आदानप्रदान । 

सवोच्च अदारत क्रवशेष अदारतको पैसरा उऩय ऩयेको 
ऩनुयावेदन य आफ्नो पैसरा उऩय 
ऩनुयावरोकन गयी न्माम तनरुऩण गनज । 

ऩेस बएका ऩनुयावेदन य ऩनुयावरोकनका 
उऩय सनुवुाइ गयी पैसरा । 
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सॊस्थाको नाभ भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा बतूभका कामतसम्फन्ध 
क्रवशेष अदारत भ्रद्शाचायजन्म भदु्दाको न्माक्रमक  

तनरुऩण ।  
आमोगफाट दामय बएका भ्रद्शाचायका 
भदु्दाहरूको सनुवुाइ गयी पैसरा । 

सॊघीम सॊसद य 
सॊसदीम सतभतत  

भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग आवमक 
काननु तनभातण तथा ऩरयभाजतन। 
आमोगको काभ कायफाहीको अनगुभन, 
सझुाव प्रदान 

भ्रद्शाचायसम्फन्धी अनसुन्धान गनत 
आमोगभा तसपारयस¸ याज्म व्मवस्था तथा 
सशुासन सतभतत भापत त अनगुभन । 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामातरम 

भरुकुभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन 
प्रवर्द्तन कामतको प्रभखु ख्जम्भेवायी फहन¸ 
मस ऺेरभा क्रिमाशीर तनकामहरूफीच 
सभन्वम । 

आमोगको कामत वातावयणराई अनकूुर 
फनाउन सहमोग य  
सभन्वम । 

भहारेखा ऩयीऺकको 
कामातरम 

सयकायी कामातरम य सयकायी स्वातभत्व 
बएका सॊस्थाहरूको रेखाऩयीऺण । 

रेखाऩयीऺणफाट उजागय बएका 
भ्रद्शाचायजन्म कामतउऩय आमोगफाट 
अनसुन्धान¸ सहकामत ।  

भहान्मामातधविाको 
कामातरम 

नेऩार सयकायको हक¸ क्रहत य सयोकाय 
बएका भदु्दाभा नेऩार सयकायको  
प्रतततनतधत्व । 

आमोगरे क्रवशेष अदारतभा दामय गयेको 
भदु्दाभा आमोगको तपत फाट भदु्दाको 
प्रततयऺा । 

गहृ भन्रारम/ 
भातहत तनकाम 

भरुकुभा शाख्न्त सयुऺा य सदाचाय 
प्रवर्द्तन¸ नेऩार प्रहयीभापत त क्रकतज¸ 
ठगीरगामत अन्म अऩयाध अनसुन्धान । 

आमोगफाट ३३ ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा 
अतधकायीराई उजयुीको प्रायख्म्बक 
छानतफनसम्फन्धी अतधकाय प्रत्मामोजन । 

याक्रद्सम सतकत ता केन्र भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग सूचना 
सॊकरन¸ अनगुभन¸ प्राक्रवतधक  
ऩयीऺण । 

सम्ऩख्त्त क्रववयण अनगुभन प्रततवेदन 
आमोगभा प्रषेण य आमोगफाट सम्ऩख्त्त 
क्रववयण बयी नफझुाउने उऩय 
काननुफभोख्जभ जरयवाना । 

याजस्व अनसुन्धान 
क्रवबाग 

याजस्व चहुावट¸ क्रवदेशी क्रवतनभम 
अऩचरनको अनसुन्धान¸ याजस्व प्रशासन 
सधुाय । 

याजस्व चहुावटसम्फन्धी सूचना तथा 
क्रववयण आदानप्रदान¸ सहकामत । 

याक्रद्सम अनसुन्धान 
क्रवबाग 

आतथतक एवॊ क्रवत्तीम अऩयाधरगामतका 
अऩयाधसॉग सम्फख्न्धत सूचना । 
 

आतथतक एवॊ क्रवत्तीम अऩयाधरगामतका 
अऩयाधसॉग सम्फख्न्धत सूचना 
आदानप्रदान एवॊ सहकामत । 

सावतजतनक खरयद 
अनगुभन कामातरम 

सावतजतनक खरयद कामतको अनगुभन य 
तनमभन । 

सावतजतनक खरयदभा स्वच्छता¸ ऩायदख्शतता 
य जवापदेक्रहता कामभ गनत सहमोग य 
सहकामत । 

सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण 
अनसुन्धान क्रवबाग 

सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण तथा आतॊकवादी 
क्रिमाकराऩभा क्रवत्तीम रगानी तनमन्रण 
सम्फन्धभा अनसुन्धान य सभन्वम ।  

गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतनसम्फन्धी सूचना 
तथा क्रववयण आदानप्रदान¸ सहकामत । 
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सॊस्थाको नाभ भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा बतूभका कामतसम्फन्ध 
नेऩार याद्स फैंक / 
क्रवत्तीम जानकायी 
इकाइ 

क्रवत्तीम कायोफायको तनमभन य क्रवत्तीम 
सशुासन कामभ¸ क्रवत्तीम अऩयाध तनमन्रण 
। शॊकास्ऩद क्रवत्तीम कायोफायको क्रववयण 
सॊकरन¸ क्रवद्ऴषेण य अनसुन्धान तनकामभा 
प्रषेण ।  

शॊकास्ऩद क्रवत्तीम कायोफायको क्रववयण 
आमोगभा प्रषेण तथा अनसुन्धानभा 
सभन्वम¸ भ्रद्शाचाय तनमन्रण 
भा सहमोग । 

नेऩार उद्योग 
वाख्णज्म भहासॊघ¸ 
च्माम्फय अप कभसत 

तनजी ऺेरफाट हनुसक्ने भ्रद्शाचाय 
तनमन्रण¸ सूचना प्रवाह¸ सभन्वम य 
प्रवर्द्तन गनज । 

आमोगको कामतऺ ेर फाक्रहय यहेको तनजी 
ऺेरभा स्वच्छ अभ्मास प्रवर्द्तन य  
ऩारना । 

ट्रान्सऩयेन्सी 
इन्टयनसेनर 

भ्रद्शाचाय तनमन्रण/सदाचाय प्रवर्द्तनसम्फन्धी 
गततक्रवतध सॊचारन¸ जनचेतना अतबवृक्रर्द् । 

भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग आऩसी 
सहकामत तथा सूचना आदानप्रदान । 

सॊमिु याद्ससॊघीम 
तनकाम 

भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम 
भहासख्न्ध (UNCAC) रगामत अन्तयातक्रद्सम 
असर अभ्मासहरू कामातन्वमनभा 
सहमोग/सभन्वम । 

भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग सहमोग तथा 
ऺभता अतबवृक्रर्द् । 

गैयसयकायी तथा 
सभदुामभा आधारयत 
सॊस्था 

सशुासन¸ भ्रद्शाचाय तनमन्रण य क्रवतधको 
शासनका रातग जनचेतना तथा नागरयक 
ऩरयचारन । 

भ्रद्शाचायका क्रवरुर्द् जनचेतनाभूरक 
कामतिभ¸ गोद्षी¸ जनस्तयभा सक्रिमता 
अतबवृक्रर्द् गनत आमोगसॉग सहकामत य 
सभन्वम । 

1.९  आमोगको सॊस्थागत सदुृढीकयण 
आमोगको सॊस्थागत ऩाॉचवषज यणनीततक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) अनरुूऩको एक 
भहत्वऩूणत यणनीतत सॊस्थागत सदुृढीकयणभा बौततक ऩूवातधाय क्रवकास, जनशख्िको ऺभता य 
भनोफर अतबवृक्रर्द्, ऩरयस्कृत कामतऩर्द्ततको अवरम्फन तथा कामतवातावयण सधुाय गनज गयी 
कामतिभहरू सॊचारन हुॉदै आएका छन।् आमोगरे कामातरम बवन, इख्न्जतनमरयङ य पयेख्न्सक 
ल्माफ, कामतकऺहरूको ऩूवातधाय क्रवकास, कभतचायीहरूको ऺभता क्रवकास, कामतप्रक्रिमाभा सधुाय, 
सॊचाय, ऻान, सीऩ य प्रक्रवतध हस्तान्तयणरगामतका क्रवषमभा जोड ददएको छ। काननुी सधुायतपत  
आमोगको कामतसम्ऩादनसॉग सम्फख्न्धत काननु य कामतक्रवतध ऩरयभाजतनका रातग ऩहरकदभी 
तरइएको छ। आमोगको कामतसम्ऩादनराई प्रक्रवतधभैरी फनाउन तथा अतबरेख प्रणारीभा सधुाय 
गनत आमोग य भातहतका कामातरमहरूभा सॊचारनभा यहेको स्वचातरत कामातरम सॊचारन 
प्रणारी (Office Automation System) भा तनयन्तय सधुाय गदै मसको क्रवस्ताय गनज य प्रणारीराई 
थऩ ऩरयष्कृत फनाई सॊचारनभा ल्माइएको छ। आमोगभा खक्रटई आउने नवआगन्तकु 
अनसुन्धान अतधकृतहरूराई अनसुन्धानसम्फन्धी अतबभखुीकयण तातरभ प्रदान गनज गरयएको छ। 
आमोगभा उऩरब्ध स्रोतसाधनहरूको कुशर य तभतव्ममीरूऩभा उऩमोग गदै सॊस्थागत 
सदुृढीकयणका कामतिभहरू सॊचारन गरयएको छ। आतथतक वषत 2०७8/७9 भा आमोगको 
सॊस्थागत सदुृढीकयण कामतिभतपत का कामतहरूको क्रववयणहरू देहाम फभोख्जभ यहेका छन ्:- 
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क. आमोगको बौततक ऩूवातधाय क्रवकास  
 आतथतक वषत 207८/79 भा आमोगको कामातरम हेटौंडा य कञ्चननऩयुको आवासीम 

बवनको तनभातण कामत सम्ऩन्न बएको छ। त्मसैगयी आमोगको कामतसम्ऩादनराई थऩ 
प्रबावकायी फनाउन बवन तनभातणका साथै तडख्जटर उऩकयण, सूचना प्रक्रवतध तथा अन्म 
प्रक्रवतधको उऩमोग फढाइएको छ। आमोगको केन्रीम कामातरम य भातहतका आठवटै 
कामातरमहरूभा सावतजतनक तनभातण कामतको गणुस्तय ऩयीऺण गयी तनभातणसॉग सम्फख्न्धत 
उजयुीहरूको अनसुन्धानभा सहमोग गनतका रातग Engineering Lab स्थाऩना गयी 
सॊचारनभा ल्माइएको छ । मस अवतधभा क्रवद्यतुीम कामतसॊचारनका रातग आमोग य 
भातहत कामातरमभा 43 थान कम्प्मटुय य 65 थान क्रप्रन्टय तथा अन्म क्रवद्यतुीम सञ्चाय 
उऩकयणहरू खरयद गयी प्रमोगभा ल्माइएको छ। साथै, अनसुन्धान तथा व्मवस्थाऩनभा 
सूचना प्रक्रवतधको अतधकतभ प्रमोग गयी कामतप्रणारीभा सधुाय ल्माउने यणनीततअनरुूऩ 
तबतडमो कन्िेख्न्सङ प्रणारी, सीसीटीबी क्माभेया, एक्स-ये भेतसन तथा अनसुन्धानसम्फन्धी 
क्रवद्यतुीम उऩकयणहरूको प्रमोगराई क्रवस्ताय गरयएको छ । 

ख. आमोगभा कामतयत कभतचायीहरूको ऺभता क्रवकास  
 सॊक्रवधान तथा काननुरे आमोगराई तोकेको कामतहरू अन्तगतत हनेु छानतफन, अनसुन्धान 

तथा अतबमोजनका कामतहरू प्रबावकायीरूऩभा सम्ऩादन गनत क्रवख्शद्शीकृत ऻान, सीऩ य 
ऺभता आवमक ऩनज हुॉदा कभतचायीको ऺभता य भनोफर अतबवृक्रर्द् गनत आवमक यहेको 
छ।अनसुन्धान य अतबमोजन प्रक्रिमाराई वस्तगुत, प्राभाख्णक य वैऻातनक फनाउने तनयन्तय 
प्रमासअन्तगतत आमोगफाट कभतचायीहरूको रातग स्वदेश य क्रवदेशभा क्रवतबन्न क्रवषमभा 
तातरभहरू सॊचारन गरयएको छ। 

तातरका १.५ 
आतथतक वषत 2०७8/79 भा आमोगका कभतचायी सहबागी बएका तातरभ तथा प्रख्शऺण कामतिभहरू 
ि.सॊ. तातरभका नाभहरू/क्रवषमहरू सॊचारन अवतध सहबागी 

सॊतमा 
१. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण १3-२० बदौ २०७8 41 
२. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण  ७ -1२ काख्त्तक २०७8 36 

3. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण 25 पागनु- चैत १ २०७8 २5 

4. तडख्जटर पयेख्न्सक ६-7  चैत २०७8 27 

5. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण  11-17  चैत २०७8 33 

6.  भचुलु्का रेखन  14-16 वैशाख 2079 24 
7. इख्न्जतनमरयङ ल्माफ उऩकयण सॊचारन 11-13 जेठ 2079 13 
8. ख्स्टङ अऩयेसन 14-15 जेठ 2079 12 
9.  आगरागी तनमन्रण 21 जेठ 2079 60 

जम्भा : 271 
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तातरका १.६ 

आतथतक वषत 2०७8/७9 भा आमोगका ऩदातधकायी य कभतचायीहरू अन्तयातक्रद्सम सॊघसॊस्थाहरूफाट 
सञ्चातरत सम्भेरन, तातरभ, प्रख्शऺण तथा कामतिभ 

 

Program Organizer Date Number of 

Participants 

Ninth Session of the Conference of the 

States Parties to the United Nations 

Convention  Against Corruption 

 

UNODC 
१३-१७ तडसेम्फय 

२०२१ 
 

२  

Governance and Anti-Corruption: The 

Methods and Tools Behind an Effective 

Corruption Eradication 

Asian Institute of 

Technology, 
Thailand 

30 जेठ- 8 
असाय 2079 

 

२६ 

Governance and Anti-Corruption: The 

Methods and Tools Behind an Effective 

Corruption Eradication 

Asian Institute of 

Technology, 
Thailand 

13 - 22 असाय 
2079 

 

२६ 

Executive Certificate Course for Strategic 

Management Anti-Corruption Program 

MACA, Malaysia 

(Virtual) 
20-24 असाय 

2079 
 

1 

 

१.१०  फजेट व्मवस्था  
क्रवख्शद्शीकृत सॊस्थाको रूऩभा यहेको अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रद्शाचायजन्म 
कामतको अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामतभा सॊर्न यहॉदै आएको छ । भ्रद्शाचाय तनमन्रण 
गयी सशुासन कामभ गनज कामतका रातग मसरे प्रवर्द्तनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामतसभेत गदै 
आएको छ । मसका रातग आवमक ऩनज फजेटको व्मवस्था नेऩार सयकायफाट हुॉदै आएको  
छ । आतथतक वषत ०७८/७९ भा आमोगका रातग छुट्याइएको कुर फजेट रु. १ अफत २७ 
कयोड ६९ राख २ हजाय  ५ सम ७९ रुऩैमाॉभा रु. ८८ कयोड १४ राख ३८ हजाय ९ 
सम रुऩैमाॉ तनकासा बई त्मख्त्त नै यकभ खचत बएको छ । आमोगराई प्राद्ऱ फजेटभध्मे चारभुा 
रु. ९८ कयोड ६६ राख २ हजाय ५ सम ७९ रुऩैमाॉ य ऩुॉजीगतभा  रु. २९ कयोड ३ राख 
क्रवतनमोजन बएकोभा चारतुपत  रु. ७३ कयोड ८० राख ७० हजाय ३ सम २० रुऩैमाॉ य 
ऩुॉजीगततपत  रु.१४ कयोड ३३ राख ६८ हजाय ५ सम ८० रुऩैमाॉ खचत बएको छ । 
छुट्याइएको ऩुॉजीगत फजेटफाट बौततक ऩूवातधाय क्रवकासतपत  आमोगका कामातरम बवन तनभातण, 
आवासीम बवन तनभातण, इख्न्जतनमरयङ ल्माफ तनभातण, उऩकयणहरू खरयद, पतनतचय क्रपक्सचसत 
रगामतका कामत गरयएको छ । त्मसैगयी चारतुपत को फजेटफाट तरफ बत्ता, जनशख्ि ऺभता 
अतबवृक्रर्द्, प्रवर्द्तनात्भक कामतिभ य अध्ममन अनसुन्धान गरयएका छन ्। प्रततवदेन अवतधसम्भ 
आमोगभा कुनै ऩतन फेरुज ुयहेको छैन । आमोगको फजेट क्रवतनमोजन, तनकासा, खचत, याजस्व 
आम्दानी तथा धयौटीको क्रववयण अनसूुची-३ भा प्रस्ततु गरयएको  छ । 
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२.१ ऩदृ्षबतूभ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे सावतजतनक तनकामको भ्रद्शाचायजन्म गततक्रवतधसम्फन्धी 
सूचना तथा जानकायीराई उजयुीको रूऩभा दतात गयी छानतफन तथा अनसुन्धान कामत अगातड 
फढाउने गदतछ । उजयुीकतातको सहजताका रातग आमोगभा क्रवतबन्न भाध्मभहरूफाट उजयुी गनत 
सक्रकने प्रफन्ध तभराइएको छ । आमोगभा हटराइन नॊ. १०७ भा पोन गयेय, टोर क्रि नॊ 
१६६०-०१-२२२३३ भा पोन गयेय, बाइफय नॊ. ९८६३३३३१९१ भा पोन वा सूचना 
ऩठाएय, फ्माक्स नॊ. ९७७-१-५२६२१२८ य ५२६२१०४ भा फ्माक्स गयेय, ई-भेर 
ujuri@ciaa.gov.np, Twitter भा @ciaa_nepal  य आमोगको पेसफकु ऩेजभापत त उजयुीको सूचना 
ऩठाएय, आमोगको वफेसाइट www.ciaa.gov.np भापत त अनराइन भाध्मभफाट उजयुी गयेय, 
हरुाकफाट उजयुीको ख्चठी ऩठाएय वा आमोगको केन्रीम कामातरम य भातहतका कामातरमहरूभा 
आपैं  उऩख्स्थत बएय आमोगभा उजयुी दतात गनत सक्रकन्छ। मसका अततरयि ऩरऩतरका तथा 
अन्म क्रवद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभभा प्रकाशन तथा प्रसायण बएका भ्रद्शाचाय य आतथतक 
अतनमतभततासम्फन्धी सावतजतनक चासोका क्रवषमहरूराई सभेत आमोगरे उजयुीका रूऩभा ग्रहण 
गनज गयेको छ । आमोगको अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामतराई प्रबावकायी फनाउन 
काननु, कामतक्रवतध तथा आचायसॊक्रहताभा आधारयत बई कामतसम्ऩादन गनज गरयन्छ। आमोगको 
तनणतम अनसुाय आतथतक वषत 207८।7९ का उजयुीउऩय आमोगफाट बएका छानतफन, 
अनसुन्धान, अतबमोजन, भदु्दा दामय तथा ऩनुयावरोकनसम्फन्धी त्महरूको ऩरयभाणात्भक 
क्रववयण मस खण्डभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

2.२ उजयुीका भाध्मभ 
आतथतक वषत २०७८/७९ भा मस आमोग वा आमोगका कामातरमभा दतात बएका उजयुीहरूका 
भाध्मभका आधायभा उजयुीको क्रववयण तरको तातरका य ऩाइचाटतभा प्रस्ततु गरयएको छ । 
जसअनसुाय सफैबन्दा फढी (४,४९५) उजयुी तरख्खत तनवेदनफाट बएको देख्खन्छ । त्मस्तैगयी 
िभश् हरुाक सेवा, इभेर, वेफसाइटरगामतका भाध्मभहरूफाट उजयुी प्राप् त बएको देख्खन्छ 
बने सफैबन्दा कभ उजयुी एस.एभ.एस.फाट ४ वटा भार दतात बएको देख्खन्छ । 

तातरका २.१ 
आमोग वा आमोगका कामातरमभा दतात बएका उजयुीका भाध्मभका आधायभा उजयुीहरूको क्रववयण 
ि.सॊ. उजयुीको भाध्मभ उजयुी सॊतमा ि.सॊ. उजयुीको स्रोत उजयुी सॊतमा 

1.  तरख्खत तनवेदन ४४९५ ७. भोफाइर एऩ १०२ 

2.  हरुाक सेवा २७६० ८. पेसफकु ९३ 

                            ऩरयच्छेद-२   
आमोगफाट बएका तनणतम, अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामतको क्रवद्ऴषेण 

mailto:ujuri@ciaa.gov.np
http://www.ciaa.gov.np/


                  21    
 
ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

3.  इभेर २७५७ ९. बाइफय १५ 

4.  वेफसाइट २१६५ १०. एस.एभ.एस. ४ 

5.  टेतरपोन ७५० ११. अन्म स्रोत २८०७ 

6.  सभाचायऩर २९० कुर जम्भा उजयुी १६,२३८ 

उजयुी प्राप् त हनेु भाध्मभहरूको क्रवद्ऴेषण गदात सफैबन्दा फढी उजयुी तरख्खत तनवेदनफाट यहेको 
जनु एक चौथाइबन्दा फढी अथातत ् 27.7% बएको देख्खन्छ। त्मस्तै तरख्खत तनवेदनसक्रहत 
हरुाक, इभेर, वेफसाइटरगामतका चाय वटा भाध्मभहरूफाट भारै तीन चौथाइ अथातत ्७५% 
उजयुी आएको देख्खन्छ । मसयी हेदात उजयुी दतात गनज भाध्मभ तरुनात्भक रूऩभा भोफाइर 
एऩ, पेसफकु, बाइफयहरूबन्दा इभेर, वफेसाइट, तरख्खत तनवेदन य हरुाक नै सहज भाध्मभ 
बएको फझु्न सक्रकन्छ। 

ख्चर २.१ 
आमोगको टॊगार य भातहत कामातरमभा दतात बएका उजयुीका भाध्मभका आधायभा उजयुीहरूको 
ख्स्थतत 

२.3 उजयुी तथा पर्छ्यौट  
आतथतक वषत ०७८।७९ भा आमोगभा दतात हनु आएका तथा अख्घल्रो आतथतक वषतफाट 
ख्जम्भेवायी सयी आएका उजयुीहरू य पर्छ्यौटको क्रववयण देहामको तातरका तथा Multiple bar-

diagram भा प्रस्ततु गरयएको छ । जसअनसुाय सफैबन्दा फढी उजयुीहरू अथातत ्आधाबन्दा फढी 
50.55% उजयुी आमोगको टॊगारख्स्थत कामातरमभा छन ् । भातहत कामातरमहरूभध्मे 
सफैबन्दा फढी उजयुीहरू आमोगको कामातरम, फददतफासभा (8.68%) यहेका छन ्य सफैबन्दा 
कभ उजयुीहरू बने आमोगको सम्ऩकत  कामातरम, नेऩारगञ्जभा (३.07%) तथा आमोगको 
कामातरम, ऩोखयाभा (4.59%) यहेका छन।् 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

तातरका २.२ 
आमोगको टॊगार य भातहत कामातरमभा यहेका उजयुी य पर्छ्यौटको क्रववयण 

कामातरम 

उजयुीको सॊतमा 

कुर  
उजयुी 
सॊतमा 

पर्छ्यौट सॊतमा 

कुर 
पर्छ्यौट 
बएको  
सॊतमा 

कामातर
मभा 
उजयुी 
प्रततशत  

कामातर
मको 
पर्छ्यौट 
प्रततशत 

गत 
आ.व.फाट 
ख्जम्भेवायी 
सयेको  

आ.व. 
०७८।७
९ भा दतात 
बएका  

गत 
आ.व. 
को 
ख्जम्भेवा
यी 
सयेको 
भध्मेफाट  

चार ु
आ.व. 
को जम्भा 
उजयुीफाट  

अ.द.ुअ.आमोग, 
टॊगार 2677 9623 12300 1284 8225 9509 50.5

5 77.31 

आमोगको 
कामातरम, इटहयी  

1067 957 2024 432 648 1080 8.32 53.36 

आमोगको 
कामातरम, फददतफास 

1196 915 2111 604 592 1196 8.68 56.66 

आमोगको 
कामातरम, हेटौंडा  

411 1189 1600 242 890 1132 6.58 70.75 

आमोगको 
कामातरम, ऩोखया  

426 692 1118 221 485 706 4.59 63.15 

आमोगको 
कामातरम, फटुफर  

366 900 1266 327 743 1070 5.20 84.52 

आमोगको सम्ऩकत  
कामातरम, 
नेऩारगॊज 

273 475 748 156 368 524 3.07 70.05 

आमोगको 
कामातरम, सखुजत 

645 780 1425 351 539 890 5.86 62.46 

आमोगको 
कामातरम, 
कञ् चनऩयु 

1032 707 1739 566 496 1062 7.15 61.07 

कुर जम्भा 8093 16238 24331 4183 12986 17169 100 70.56 
त्मसैगयी पर्छ्यौटतपत , आमोगको केन्र तथा भातहत कामातरमहरूका पर्छ्यौट सॊतमाका 
आधायभा सफैबन्दा फढी ९,५०९ उजयुीहरूको पर्छ्यौट आमोगको टॊगारख्स्थत कामातरमफाट 
बएका छन ्। पर्छ्यौट प्रततशतका आधायभा भातहत कामातरमहरूभध्मे आमोगको कामातरम, 
फटुवरफाट 84.52% पर्छ्यौट बएका छन ् मद्यक्रऩ पर्छ्यौट सॊतमाका आधायभा आमोगको 
कामातरम, फददतफासफाट १,१९६ उजयुी पर्छ्यौट बएका छन ्। त्मसैगयी पर्छ्यौट प्रततशतकै 
आधायभा सफैबन्दा कभ पर्छ्यौट बने आमोगको कामातरम, इटहयीफाट (53.36%) य पर्छ्यौट 
सॊतमाका आधायभा आमोगको सम्ऩकत  कामातरम, नेऩारगञ् जफाट ५२४ उजयुी पर्छ्यौट बएका 
छन।् 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

ख्चर २.२ 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगार य भातहत कामातरमका उजयुी य पर्छ्यौटको ख्स्थतत 

 
 

तीनै तहका सयकायका सम्ऩूणत उजयुीहरूराई बौगोतरक आधायभा क्रव रेषण गदात िभश् भधेस 
य फा्भती प्रदेशभा यहेका क्रवतबन् न सावतजतनक तनकामहरू क्रवरुर्द् एकै अनऩुातभा सफैबन्दा फढी 
तथा गण्डकी य कणातरी प्रदेशका त्मस्ता तनकामहरू क्रवरुर्द् सफैबन्दा कभ उजयुीहरू ऩयेको 
देख्खन्छ। मससम्फन्धी क्रववयण तातरका २.3 तथा  ख्चर २.3 को ऩाइचाटतभा देखाइएको छ। 

तातरका २.३ 
बौगोतरक आधायभा प्रदेशगत उजयुीको क्रववयण 

प्रदेश आ.व. २०७८।७९भा 
दतात बएका उजयुी सॊतमा 

गत आ.व. फाट  ख्जम्भेवायी 
सयेको उजयुी सॊतमा 

जम्भा उजयुी 
सॊतमा प्रततशत 

प्रदेश नॊ. १ 1084 1552 2636 11.61 
भधेस 1954 3552 5506 24.25 
फा्भती 1487 3991 5478 24.13 
गण्डकी 548 1183 1731 7.62 
रखु्म्फनी 814 2366 3180 14.01 
कणातरी 741 1116 1857 8.18 
सदूुयऩख् चभ 1111 1204 2315 10.20 
प्रदेश जम्भा 7739 14964 22703 100 
अन्म (गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त, क्रव वक्रवद्यारम 
आदद) 

354 1274 1,628  

कुर जम्भा 8,093 16,238 24,331  
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 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

ख्चर २.३ 
प्रदेशगत उजयुीको प्रततशत 

 
सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सावतजतनक तनकामहरूभा अरग-अरग रूऩभा प्रदेशगत उजयुीराई 
क्रव रेषण गदात प्रत्मेक प्रदेशभा स्थानीम तहका तनकामक्रवरुर्द् फढी उजयुी ऩयेको देख्खन्छ । 
त्मसऩतछ िभश् सॊघीम य प्रदेश सयकायका तनकामहरू क्रवरुर्द् कभ उजयुी ऩयेका छन ् । 
तथाक्रऩ फा्भती प्रदेशभा बने सॊघीम सयकायका तनकामक्रवरुर्द् सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेका छन,् 
अन्म प्रदेशको तरुनाभा फा्भती प्रदेशभा फढी सॊतमाभा सॊघीम कामातरम हनु ुऩतन एक कायण 
हनुसक्छ । सदूुयऩख् चभ प्रदेशभा प्रदेश सयकायका तनकामक्रवरुर्द् सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेको 
देख्खन्छ । अन्म प्रदेशका तरुनाभा सॊघीम सयकायका तनकामक्रवरुर्द्  बन्दा प्रदेश सयकायका 
तनकामक्रवरुर्द् फढी उजयुी मही प्रदेशभा ऩयेको देख्खन्छ । स्थानीम तहतपत  भधेस प्रदेशका 
स्थानीम तहहरू क्रवरुर्द् सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेको देख्खन्छ । मससम्फन्धी क्रववयण तातरका 
२.4 तथा  ख्चर २.4(क) य (ख) भा देखाइएको छ। 

तातरका २.४ 
सॊघीम, प्रदेश य स्थानीम तहका प्रदेशगत उजयुीको क्रववयण 

प्रदेश सॊघ प्रदेश स्थानीम तह कुर जम्भा प्रततशत 
प्रदेश नॊ. १ 921 305 1410 2636 11.61 
भधेश 1739 417 3350 5506 24.25 
वा्भती 3899 291 1288 5478 24.13 
गण्डकी 596 229 906 1731 7.62 
रखु्म्फनी 1169 391 1620 3180 14.01 
कणातरी 501 405 951 1857 8.18 
सदूुयऩख् चभ 474 678 1163 2315 10.20 
प्रदेशगत जम्भा 9299 2716 10688 22703 100 
प्रततशत 40.96 11.96 47.08 100  
अन्म (गैयकाननुी सम्ऩख्त्त, क्रव वक्रवद्यारम आदद) १६२८   1628  

कुर जम्भा १०,९२७ २,७१६ १०,६८८ २४,३३१  
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 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

ख्चर २.४(क) 
तीन तहका सयकायका प्रदेशगत उजयुीको प्रवृख्त्त 

   

आमोगभा ऩयेका सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह भातहतका सावतजतनक तनकामहरूका उजयुीहरूराई 
तहगत आधायभा क्रव रेषण गदात उजयुीको झन्डै आधा क्रहस्सा (४७.08%) स्थानीम तहसम्फर्द् 
तनकामहरूका क्रवरुर्द् ऩयेको देख्खन् छ। त्मस्तै सॊघीम सयकायभातहतका तनकामहरूभा मस्तो 
सॊतमा करयफ ४०.96 प्रततशत यहेको देख्खन्छ ।  

ख्चर २.४(ख) 
तीन तहका सयकायका उजयुीको ख्स्थतत 

 
सॊघीम सयकाय भातहतका सावतजतनक तनकामहरूका आधायभा उजयुीको क्रव रेषण गदात फा्भती 
प्रदेशभा यहेका सॊघीम कामातरमहरू क्रवरुर्द् सफैबन्दा फढी य त्मसऩतछ भधेस प्रदेश, रखु्म्फनी 
प्रदेश, प्रदेश नॊ. १ भा िभश् उजयुीको सॊतमा घट्दो िभभा यहेका छन ्। तरुनात्भक रूऩभा 
गण्डकी प्रदेश, कणातरी प्रदेश य सदूुयऩख् चभ प्रदेशभा फाॉकी प्रदेशबन्दा कभ उजयुी ऩयेको 
देख्खन्छ । मससम्फन्धी क्रववयण तातरका २.5 तथा  ख्चर २.5 भा देखाइएको छ। 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

तातरका २.५ 
सॊघीम सयकायका प्रदेशगत उजयुीको क्रववयण 

प्रदेश आ.व. ०७८।७९ भा दतात 
बएका उजयुी सॊतमा 

गत आ.व. फाट  
ख्जम्भेवायी सयेको उजयुी 

सॊतमा 

जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा 

प्रततशत 

प्रदेश नॊ. १ 350 571 921 9.90 
भधेस 819 920 1739 18.70 
फा्भती 1136 2763 3899 41.93 
गण्डकी 212 384 596 6.41 
रखु्म्फनी 314 855 1169 12.57 
कणातरी 213 288 501 5.39 
सदूुयऩख् चभ 142 332 474 5.10 
प्रदेशगत जम्भा 3186 6113 9299 100 
अन्म (गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त, क्रव वक्रवद्यारम) ३५४ १२७४ 1628  
कुर जम्भा 3,540 7,387 10,927  

ख्चर २.५ 
प्रदेशगत उजयुीको प्रततशत 

 
  

प्रदेश य स्थानीम तह भातहतका सावतजतनक तनकामहरू क्रवरुर्द्का उजयुीहरूराई प्रदेशगत 
आधायभा क्रव रेषण गदात भधेस प्रदेशभा सफैबन्दा फढी (28.10%) य गण्डकी प्रदेशभा 
सफैबन्दा कभ (8.47%) उजयुीहरू ऩयेको देख्खन्छ ।अन्म प्रदेशहरूभा बने उस्तै-उस्तै 
हायाहायीभा बए ताऩतन रखु्म्फनी प्रदेशभा १५% य कणातरी प्रदेशभा १०% उजयुीहरू यहेको 
देख्खन्छ । मससम्फन्धी क्रववयण तातरका २.6 तथा  ख्चर २.6 भा देखाइएको छ। 
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तातरका २.६ 
प्रदेश य स्थानीम तहका प्रदेशगत उजयुीको क्रववयण 

 

प्रदेश आ.व. ०७८।७९ भा 
दतात बएका उजयुी सॊतमा 

गत आ.व. फाट  ख्जम्भेवायी 
सयेको उजयुी सॊतमा 

जम्भा उजयुी 
सॊतमा प्रततशत 

प्रदेश नॊ. १ 734 981 1715 12.79 
भधेस 1135 2632 3767 28.10 
फा्भती 351 1228 1579 11.78 
गण्डकी 336 799 1135 8.47 
रखु्म्फनी 500 1511 2011 15.00 
कणातरी 528 828 1356 10.12 
सदूुयऩख् चभ 969 872 1841 13.73 
प्रदेशगत जम्भा 4553 8851 13404 100 

 

ख्चर २.६ 
प्रदेशगत उजयुीको प्रततशत 

 

 
आमोगभा ऩयेका क्रवतबन्न क्रवषमगत ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीको क्रवद्ऴेषण गदात िभश् सॊघीम 
भातभरा, ख्शऺा, स्वास््म, बतूभ प्रशासन, वन तथा वातावयण, स्वास््म तथा जनसॊतमा, बौततक 
ऩूवातधाय, गृह प्रशासनरगामतका ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू तरुनात्भक रूऩभा फढी यहेका 
छन ्। त्मसैगयी गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन य नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू 
ऩतन उल्रेतम रूऩभा ऩनज गयेका छन।् तातरका २.७ य ख्चर २.७(क) य (ख) भा आतथतक वषत 
०७८/७९ का क्रवतबन् न ऺेरहरूसम्फर्द् उजयुीहरूको सॊतमात्भक क्रववयण प्रस्ततु गरयएको छ। 
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तातरका २.७ 
ऺरेगत उजयुीको क्रववयण 

ि.सॊ. उजयुीको ऺेर 
आ.व. 

०७८।७९ भा 
दतात बएका 

गत आ.व.फाट 
ख्जम्भेवायी सयेका 

जम्भा 
सॊतमा प्रततशत 

1. सॊघीम भातभरा (स्थानीम 
तहसभेत)  2743 5321 8064 33.14 

2. ख्शऺा  (स्थानीम तहसभेत)  1160 2565 3725 15.31 
3. बतूभ प्रशासन 719 1156 1875 7.71 
4. वन तथा वातावयण 348 775 1123 4.62 
5. स्वास््म तथा जनसॊतमा 231 739 970 3.99 

6. बौततक ऩूवातधाय तथा 
मातामात 332 613 945 3.88 

7. गहृ प्रशासन 77 836 913 3.75 
8. ऩमतटन, उद्योग तथा वाख्णज्म 194 591 785 3.23 
9. ऊजात, जरस्रोत तथा तसॊचाइ 269 482 751 3.09 
10. खानेऩानी  तथा सहयी क्रवकास 279 446 725 2.98 
11. कृक्रष तथा ऩशऩुऺी 164 294 458 1.88 
12. अथत 81 396 477 1.96 
13. सॊचाय तथा सूचना प्रक्रवतध 67 174 241 0.99 
14. नक्करी  शैख्ऺक प्रभाणऩर 982 401 1383 5.68 
15. गैयकाननुी  सम्ऩख्त्त आजतन 320 845 1165 4.79 
16. अन्म  ऺेर 127 604 731 3.00 
जम्भा 8093 16238 24331 100 
 
भातथको तातरकाफाट सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेका ऺेरहरू िभश् सॊघीम भातभरा (स्थानीम 
तहसभेत) 33.14%, ख्शऺा १5.31% य बतूभ प्रशासन 7.71% यहेका छन ्। त्मस्तै, वन 
तथा वातावयणका 4.62%, स्वास््म तथा जनसॊतमाका ३.99%, बौततक ऩूवातधाय तथा 
मातामातका ३.88%, गृह प्रशासनका ३.75% तथा ऩमतटन,उद्योग तथा वाख्णज्मका 3.23%, 
ऊजात, जरस्रोत तथा तसॊचाइका ३.०९%, खानेऩानी तथा सहयी क्रवकासका 2.98%, कृक्रष तथा 
ऩशऩुऺीका 1.88% उजयुीहरू यहेका छन ् ।त्मस्तै अथत तथा याजस्व ऺेरसॉग सम्फख्न्धत 
1.96%, सॊचाय तथा सूचना प्रक्रवतधका 0.99%, नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरसॉग सम्फख्न्धत 
५.68% य गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतनसॉग सम्फख्न्धत 4.79% उजयुीहरू ऩनत आएका छन ्। 
उख्ल्रख्खत ऺेरहरू फाहेकका अन्म क्रवक्रवध क्रवषमहरूसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू 3% यहेका छन।् 
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ख्चर २.७ (क) 
आतथतक वषत 07८/07९ भा उजयुी ऩयेका ऺरेहरूको ख्स्थतत 

 
क्रवगत छ वषतभा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको त्माॊक क्रवद्ऴेषण गदात सफैबन्दा फढी उजयुी ऩनज 
ऺेरहरूभा ख्शऺा, सॊघीम भातभरा य बतूभ प्रशासन यहेका छन।् आतथतक वषत २०७३/७४ 
सम्भा सफैबन्दा फढी उजयुी ख्शऺा ऺेरभा यहॉदै आएकोभा सॊघीम शासन व्मवस्थाऩतछको ऩक्रहरो 
स्थानीम तह तनवातचनऩ चात आ.व. २०७४/७५ भा रगबग ख्शऺा य सॊघीम भातभरा (स्थानीम 
तह सभेत) का उजयुीहरू फयाफयी झै देख्खए ऩतन त्मसऩछातडका चाय आतथतक वषतहरूभा सॊघीम 
भातभरा (स्थानीम तहसभेत) य ख्शऺातपत का उजयुीहरूको अन्तय िभश् फढ्दो िभभा यही 
सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेको साथै प्रततवेदन वषतभा अन्म आ.व.को तरुनाभा सॊघीम भातभरा 
(स्थानीम तहसभेत) उजयुीको सॊतमा फढ्दै गएको देख्खन्छ । स्थानीम तह (ख्शऺातपत ) य बतूभ 
प्रशासनतपत  क्रवगत ६ वषतको अवतधबरय नै करयफ सभान अनऩुातभा उजयुीहरू ऩयेको देख्खन्छ। 

ख्चर २.७ (ख) 
क्रवगत ५ वषतभा फढी उजयुी ऩयेका ऺरेहरूको प्रवृख्त्त 
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२.४ प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको कायफाही  
आमोगरे अनसुन्धान कामतराई उजयुीको गाम्बीमतता तथा प्राद्ऱ त्म प्रभाणका आधायभा 
प्राथतभकीकयण गयी क्रवतबन्न चयणभा कामतसम्ऩादन गनज गदतछ । ख्स्ितनङ सतभतत तथा 
प्रायख्म्बक छानतफनऩद्ळात आमोगको तनणतम अनसुाय उजयुीभातथ क्रवस्ततृ अनसुन्धान गनज, 
ताभेरीभा यात ने वा सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउनेरगामतका कामतहरू गरयन्छ । प्रायख्म्बक 
छानतफनभा भ्रष् टाचाय बएको सम्बावना देख्खन आएभा क्रवस्ततृ अनसुन्धान गनत आमोगफाट 
अनसुन्धान अतधकृत तोकी थऩ कायफाहीको प्रक्रिमा अगातड फढाइन्छ । आतथतक वषत 
07८।7९ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूको सॊतमात्भक क्रववयण 
तातरका २.८ य ख्चर २.८ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका २.८ 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीको क्रववयण 

 
कामातरम 

कुर 
उजयुीको 
सॊतमा 

पर्छ्यौट गरयएका उजयुीको सॊतमा 
फाॉकी 
उजयुीको 
सॊतमा 

क्रवस्ततृ 
अनसुन्धानभा 
गएको  

तसधै  
ताभेरी 
बएको 

सझुाव 
सक्रहत  
ताभेरी 
बएको 

अन्म 
कायफाही 
बएको  

कुर 
पर्छ्यौट 
सॊतमा 

अ.द.ुअ.आमोग, टॊगार 12300 314 2381 95 6719 9509 2791 
आमोगको कामातरम, 
इटहयी 2024 86 397 34 563 1080 944 

आमोगको कामातरम, 
फददतफास 2111 59 580 16 541 1196 915 

आमोगको कामातरम, 
हेटौंडा 1600 87 378 20 647 1132 468 

आमोगको कामातरम, 
ऩोखया 1118 53 196 45 412 706 412 

आमोगको कामातरम, 
फटुवर 1266 34 380 91 565 1070 196 

आमोगको सम्ऩकत  
कामातरम, नेऩारगॊज 

748 35 177 36 276 524 224 

आमोगको कामातरम 
सखुजत 1425 82 316 55 437 890 535 

आमोगको कामातरम, 
कञ्चनऩयु 1739 73 497 82 410 1062 677 

जम्भा 24331 823 5302 474 10570 17169 7162 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको उजयुी पर्छ्यौटको त्माॊक हेदात आतथतक वषत ०७८।७९ भा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारभा यहेका 12,300 उजयुीहरूभध्मे 9,509 
अथातत ् 77.31% उजयुीहरू पर्छ्यौट बएका छन ् बने भातहत कामातरमहरूभा सभग्रभा 
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12,031 उजयुीहरूभध्मे 7,660 उजयुी पर्छ्यौट 63.67% यहेको छ । आमोग य भातहत 
कामातरमसभेतका कुर उजयुीहरू 24,331 भध्मे 17,169 उजयुीहरू पर्छ्यौट बई सभग्र 
पर्छ्यौट 70.56% यहेको छ । पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेका 7,162 उजयुीहरू छानतफनका 
रातग आतथतक वषत २०७९/८० भा ख्जम्भेवायी सयेका छन ्। 
आमोगभा कुर दतात य पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूको तनकामगत क्रववयण अनसूुची-४ भा य 
आमोगको प्रत्मामोख्जत अतधकाय प्रमोग गनज ख्जल्रा प्रशासन कामातरमहरूभा दतात बएका 
उजयुीसम्फन्धी क्रववयण अनसूुची-५ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

ख्चर २.८ 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट उजयुीको प्रततशत 

 
 
आतथतक वषत ०७८।७९ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका कुर 17,169 
उजयुीभध्मे 31% उजयुी तसधै ताभेरीभा गएका छन ्बने 61% उजयुी अन्म कायफाहीका बएका 
छन ्। त्मसैगयी 3% उजयुी सम्फख्न्धत तनकामभा सझुाव ददई ताभेरीभा याख्खएका छन ्बने 
5% उजयुीभा क्रवस्ततृ अनसुन्धानको कायफाही अगातड फढाइएको छ । 

तातरका २.९ 
क्रवगत ५ आतथतक वषतभा उजयुी दतात, पर्छ्यौट य फाॉकी उजयुीको क्रववयण 
आतथतक वषत उजयुी पर्छ्यौट फाॉकी उजयुी 

२०७४/७५ 19488 12400 7088 
२०७५/७६ 24085 15527 8558 
२०७६/७७ 25152 16952 8200 
२०७७/७८ 22625 14532 8093 
२०७८/७९ 24331 17169 7162 
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ख्चर २.९ 
क्रवगत ५ आतथतक वषतभा उजयुी दतात, पर्छ्यौट य फाॉकी उजयुीको प्रवृख्त्त 

 
 

उजयुी दतात, पर्छ्यौट तथा फाॉकी उजयुीको सॊतमात्भक क्रववयणसम्फन्धी क्रवगत ऩाॉच वषतको 
त्माॊकको तरुनात्भक तातरका २.९ य ख्चर २.९ भा प्रस्ततु गरयएको छ। क्रवगतका आतथतक 
वषतहरूभा प्राद्ऱ उजयुी य पर्छ्यौट बएका उजयुीको अनऩुात िभश् वृक्रर्द् बइयहेको सन्दबतभा 
आ.व. 2077/78 भा क्रव वव्माऩीरूऩभा पैतरएको कोतबड-१९ को भहाभायीको कायण उजयुी 
य पर्छ्यौट सॊतमा कभ बए ताऩतन प्रततवेदन अवतधभा िभश् वृक्रर्द्तपत  बएको देख्खन्छ । 
पर्छ्यौट बएका य पर्छ्यौट हनु फाॉकी बई अको वषतभा ख्जम्भेवायी सयेका उजयुीहरूको अनऩुात 
बने करयफ उस्तै यहे ताऩतन मस आ.व.भा बने पर्छ्यौट फढ्न गई अको वषतभा ख्जम्भेवायी 
सयेका उजयुी केही घटेको भातथको ख्चरफाट देख्खन्छ । 

२.५  क्रवस्ततृ अनसुन्धान  
क्रवगत आतथतक वषतफाट ख्जम्भेवायी सयेका य प्रततवदेन अवतधभा थऩ बएका गयी जम्भा 821 
वटा पाइरहरूको क्रवस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन् न बई आमोगसभऺ ऩेस गरयएको य उि 
पाइरहरूभध्मे केही क्रवस्ततृतपत का पाइरहरूभा एकबन्दा फढी तनणतम हनेु हुॉदा जम्भा 914 
वटा तनणतम बई थऩ कायफाही अगातड फढाइएको छ । मस अवतधभा सम्फख्न्धत तनकाम य 
व्मख्िहरूफाट रु.18,00,92,673।20 असरुउऩय बएको छ । आतथतक वषत 07८/7९ 
भा क्रवस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाही क्रववयण तनम्नानसुाय यहेको छ । अनसुन्धान 
सम्ऩन् न बएका उजयुीहरूको तनकामगत क्रववयण अनसूुची-६ भा य क्रवस्ततृ अनसुन्धानफाट 
कायफाही बएका तनणतमहरूको क्रवषमगत सॊतमात्भक क्रववयण अनसूुची-७ भा प्रस्ततु गरयएको  
छ । 
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ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

तातरका २.१० 
क्रवस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाहीको क्रववयण  

तस. नॊ. क्रववयण कायफाही सॊतमा 
1.  भदु्दा दामय 130 
2.  सझुाव ८० 
3.  रेखी ऩठाएको 17 
4.  ताभेरी 637 
5.  भलु्तफी 9 
6.  अन्म 41 

जम्भा 914 
ख्चर २.१० 

क्रवस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाही 

   

आतथतक वषत ०७८/७९ भा क्रवस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन् न बई आमोगफाट 13० वटा 
आयोऩरहरू क्रवशेष अदारतभा दामय गनज तनणतम बएका य आ.व.2077/78 भा तनणतम बएको 
१ वटा आयोऩऩर सभेत गयी प्रततवदेन अवतधभा जम्भा १३१ भदु्दा क्रवशेष अदारतभा दामय 
बएका छन।् त्मसैगयी सम्फख्न्धत तनकामराई सझुाव ददएको य रेखी ऩठाइएको सॊतमा िभश: 
८0 य 17 यहेको छ बने ६३७ वटा ताभेरी जाने य ४१ वटा अन्म तनणतमहरू बएका छन।् 
मससम्फन्धी क्रवस्ततृ क्रववयण सम्फख्न्धत खण्डहरूभा प्रस्ततु गरयएको छ । 

२.६ आमोगको फैठक य तनणतम  
आमोगभा ऩयेका उजयुीउऩय क्रवस्ततृ अनसुन्धान गनत तोक्रकएका अनसुन्धान अतधकृतहरूरे तमाय 
गयेको अनसुन्धान प्रततवेदनसम्फन्धी आमोगको फैठकभा ऩेस बई छरपरऩद्ळात तनणतम हनु्छ । 
आमोगका काभकायफाहीसम्फन्धी अन्म क्रवषमहरूभा सभेत आमोगको फैठकफाटै तनणतम  
तरइन्छ । आतथतक वषत ०७८।७९ भा आमोगको कुर 7९ वटा फैठक फसी क्रवतबन् न 
क्रवषमहरूभा जम्भा 975 वटा तनणतमहरू बएका तथए। आमोगको फैठकफाट बएका 975 वटा 
तनणतमहरूसम्फन्धी क्रववयण तातरका २.१० भा प्रस्ततु गरयएको छ। 
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ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

तातरका २.११ 
आमोगका तनणतमहरूको क्रववयण 

ि.सॊ.    तनणतमको क्रववयण  तनणतम सॊतमा 
1.  भदु्दा दामय य सझुाव दवैु  ददन े ९ 
2.  भदु्दा दामय य रेखी ऩठाउने दवैु  ६ 
3.  ताभेरी य रेखी ऩठाउने दवैु  १० 
4.  ताभेरी य सझुाव ददने दवैु  ६८ 
5.  भदु्दा दामय गनज भार ११५ 
6.  सझुाव ददने भार ३ 
7.  रेखी ऩठाउने भार १ 
8.  ताभेरीभा यात ने भार ५५९ 
9.  भलु्तफीभा यात ने ९ 
10.  ऩनुयावेदन गनज 57 
11.  ऩनुयावेदन नगनज 63 
12.  ऩनुयावरोकन नगनज 34 
13.  क्रवक्रवध  41 

जम्भा 975 
 

ख्चर २.११ 
आमोगको फैठकफाट बएका तनणतमहरूको बेनख्चर 
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ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

आमोगको फैठकफाट बएका जम्भा 975 वटा तनणतमहरूभध्मे 9 वटा भदु्दा दामय गनज य सझुाव 
ददने, ६ वटा भदु्दा दामय गनज य रेखी ऩठाउने, 68 वटा ताभेरी य सझुाव ददने, 10 वटा 
ताभेरी य रेखी ऩठाउने गयी दवुै क्रवषम यहेका छन ्। 115 वटा भदु्दा दामय गनज य ३ वटा 
सझुाव ददने क्रवषमसॉग सम्फख्न्धत भार यहेका छन ्। मस प्रकाय ९, ६ य 11५ गयी जम्भा 
१30 वटा भदु्दा दामय गनज, 9, 68 य ३ वटा गयी जम्भा 8० वटाभा सझुाव ददने तनणतम 
बएका छन ्। साथै जम्भा रेखी ऩठाउने सॊतमा १७, ताभेरी याख्न ेसॊतमा 637, भलु्तफी यात ने 
9, ऩनुयावेदन गनज 57, ऩनुयावदेन नगनज 63, ऩनुयावरोकन नगनज 34 य क्रवक्रवध तनणतम सॊतमा 
41 वटा यहेका छन ्। मससम्फन्धी क्रववयण भातथको बेन ख्चर २.११ भा देखाइएको छ । 

आतथतक वषत ०७८।७९ भा आमोगको फैठकफाट तनणतम बएअनरुूऩ भदु्दा दामय गरयएको, 
ऩनुयावेदन गरयएको, सझुाव ददइएको, आवमक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी 
ऩठाइएको, ताभेरी य भलु्तफी याख्खएको क्रववयण मसऩतछका खण्डहरूभा िभैसॉग प्रस्ततु 
गरयएको छ ।  

२.७  भदु्दा दामय/अतबमोजन  
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ भा सावतजतनक ऩद धायण 
गयेको व्मख्िउऩय भ्रद्शाचायको आयोऩसम्फन्धी कायफाही य त्मस सम्फन्धभा बएको अनसुन्धान य 
तहक्रककातफाट तनजरे सो अऩयाध गयेको हो बने्न क्रव वास गनुतऩनज भनातसफ कायण तथा प्रभाण 
देख्खएभा आमोगरे त्मस सम्फन्धभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ भदु्दा चराउन सक्ने व्मवस्था  
यहेको छ। सो अनरुूऩ आतथतक वषत ०७८।७९ भा भदु्दा दामय गनज तनणतम बएका १30 वटा 
य आतथतक वषत ०७7/७8 भा तनणतम बएको १ वटा भदु्दा गयी जम्भा १३१ वटा भदु्दाहरू 
प्रततवेदन अवतधभा क्रवशेष अदारतभा दामय बएका छन ्। क्रवस्ततृ अनसुन्धानफाट भदु्दा दामय 
गनज तनणतम बएका उजयुीहरू घसु/रयसवत, शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी, गैयकाननुी राब हातन, याजस्व यकभ क्रहनातभना, गैयकाननुी सम्ऩख्त्त 
आजतनरगामतका क्रवषमसॉग सम्फख्न्धत यहेका छन ्। भदु्दाहरूको क्रवषमगत क्रववयण, प्रततवादी 
फनाइएका व्मख्िहरूको रैंक्रङ्गक क्रववयण तथा कुर तफगो भागदाफीसम्फन्धी क्रववयण तातरका नॊ. 
२.१२ य ख्चर नॊ.२.१२ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका २.१२ 
आ.व. ०७८/७९ को भदु्दासम्फन्धी दामयको क्रववयण 

ि.सॊ. क्रवषम भदु्दा (सॊतमा) 
प्रततवादी (सॊतमा) 

कुर तफगो भागदाफी (रु.) 
ऩरुुष भक्रहरा जम्भा 

१. घसु  (रयसवत) 32 51 1 52 1,06,66,292.00 
२. झटुा शैख्ऺक प्रभाण ऩर 6 7 1 8 6,74,511.00 

३. गैयकाननुी सम्ऩख्त्त 
आजतन 7 12 7 19 24,14,98,786.17 
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ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

४. सावतजतनक सम्ऩख्त्तको 
हातन नोक्सानी 35 120 16 136 1,08,77,35,819.86 

५. गैयकाननुी राब वा 
हातन ऩरु् माएको 34 258 64 322 16,87,12,197.53 

६. याजस्व चहुावट 5 35 7 42 1,28,09,65,493.55 
७. क्रवक्रवध 12 55 5 60 24,95,000.00 

जम्भा 131 538 101 639 २,७९,२७,४८,१००.११ 
ख्चर २.१२ 

क्रवषमगत आधायभा भदु्दा दामयको ख्स्थतत 

 
 

उख्ल्रख्खत तातरकाभा ददइएफभोख्जभ क्रवस्ततृ अनसुन्धानऩ चात आमोगफाट तनणतम गरयएका 
१३१ भदु्दाहरूभध्मे सफैबन्दा फढी ३५ भदु्दा सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानीसम्फन्धी 
यहेका छन ्बने त्मसऩतछ गैयकाननुी राब हातनसम्फन्धी ३४ भदु्दा यहेका छन ्। त्मसैगयी, घसु 
रयसवतसम्फन्धी ३२, गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतनसम्फन्धी ७, शैख्ऺक मो्मताको नक्करी 
प्रभाणऩरसम्फन्धी ६, याजस्व चहुावटसम्फन्धी ५ य क्रवक्रवध क्रवषमका १२ थान यहेका छन।् 
२.7.१ घसु (रयसवत) सॉग सम्फख्न्धत भदु्दाहरू  
आ.व.२०७८।८९ भा तऩतसरफभोख्जभका कामातरम य ऩदभा कामतयत याद्ससेवकरे घसु 
(रयसवत) तरई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु 
गयेको य याद्ससेवक तथा अन्म व्मख्िहरूरे भ्र.तन. ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) 
वा उऩदपा (३) फभोख्जभको कसयु गयेको अनसुन्धानफाट ऩकु्रद्श हनु आएकारे तनजहरूउऩय 
तऩतसरफभोख्जभको तफगो कामभ गयी तफगोफभोख्जभ दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुाय जरयवाना 
य कैद सजाम हनु भागदाफी तरई क्रवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩर दामय गरयएको छ। 
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ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन, २०७८/७९ 

तातरका २.१३ 
घसु (रयसवत) सॉग सम्फख्न्धत भदु्दाहरू 

तस.नॊ. आमोगको तनणतम 
तभतत य आयोऩऩर 

दामय तभतत  

प्रततवादीको नाभ, ऩद य कामातरम 

प्रततवादी 
सॊतमा 

तफगो (रु.) 

1.  २०७८।४।२५ 

 

याजन ऩासवान, सवइख्न्जतनमय, ऩनुतनतभातण प्रातधकयण 
इकाई, तसक्रर्द्चयण नगयऩातरका वडा नॊ. १, 

ओखरढुॊगा । 

१ ३०,०००।- 

2.  २०७८।४।२८ हभलु्राह भसुरभान, कामातरम प्रभखु, 

प्रधानभन्री कृक्रष आधतुनकीकयण ऩरयमोजना, 
ऩरयमोजना कामातन्वमन इकाई, स्माउ जोन,  
डोल्ऩा । 

१ २५,०००।- 

3.  २०७८।४।२८ 

 
क्रवनोद साऩकोटा, सवइख्न्जतनमय, साभाख्जक तनभातण 
कामातन्वमन इकाई, फा्भती प्रदेश, गजयुी, धाददङ । 

१ २०,०००।- 

4.  २०७८।६।११ 

 
उभेशकुभाय चौधयी, नामफ सबु्फा, ख्जल्रा प्रशासन 
कामातरम, धनषुा। 

१ ८,५००।- 
 

5.  २०७८।६।१४ 

 
क्रवनोद ऩौडेर, सवइख्न्जतनमय, फूढानीरकण्ठ 
नगयऩातरका, कामातरम, काठभाडौं । 

१ ७२,०००।- 

6.  २०७८।७।१२ 

 
याभफहादयु भहतो, वडा अध्मऺ य अैफरु याइन, 

सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय (कयाय), भक्रटहानी 
नगयऩातरका वडा नॊ. ५ कामातरम, भहोत्तयी । 

२ १०,०००।- 

7.  २०७८।७।१५ 

 
याजीशयण साह, प्रहयी वरयद्ष हवल्दाय, सशद्ऺ प्रहयी 
फर, नेऩार सयुऺा फेस य क्रवचौतरमा याभ आख्शष 
याभनगय,  
भहोत्तयी । 

२ ५,०००।- 

8.  २०७८।७।१५ 

 
दीऩेन्रकुभाय के.सी., सवइख्न्जतनमय, जरस्रोत तथा 
तसॊचाइ क्रवकास तडतबजन कामातरम, फसनु्धया, 
काठभाडौं । 

१ २,००,०००।- 

9.  २०७८।८।२ 

 
प्रततकूर फकऩर ददने कभर क्रकशोय याज मादव, 

कैरारी । 
१ ५०,०००।- 

10.  २०७८।८।१६ 

 
याधेमाभ झा  खरयदाय, उदमतसॊह यावर ना.स.ु, 
शम्बपु्रसाद अतधकायी ना.स.ु,  भारऩोत कामातरम, 

फददतमा । ज्गाधनी  चन्रफहादयु सनुाय य ज्गा 
खरयद गनज टेकफहादयु सनुाय य बिफहादयु 
थाऩासभेत । 

६ ३५०००।- 
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11.  २०७८।८।१९ 
 

दगुातप्रसाद ऩोखयेर, नामफ सबु्फा, वैदेख्शक योजगाय 
कामातरम, ताहाचर । 

१ ८,०००।- 
 

आय.के. पोटोकऩी सॊचारकद्रम खेभप्रसाद काफ्रे 
य याजेश ऩोखयेर । 

२ १३,२९२।- 

12.  २०७८।९।८ 

 
भकुुन्द ऩौडेर, कामातरम प्रभखु भारऩोत कामातरम, 

चनौरी, ख्चतवन य वीयेन्रफहादयु कठामत, अतभन, 

भहानगयऩातरका वडा नॊ. २० को वडा कामातरम, 

बयतऩयु । 

२ ५,५०,०००।- 

13.  २०७८।९।१२ 

 
याभदरुाय साह, वडाध्मऺ,  वडा सदस्मद्रम सोनेरार 
साह यौतनमाय य उभेश याम मादव ईद्वयऩयु 
नगयऩातरका वडा नॊ. ११ कामातरम, सरातही । 

३ १,५०,०००।- 

14.  २०७८।९।१९ 

 
बीभफहादयु गरुुङ, वडाध्मऺ य कुरफहादयु गरुुङ 
वडा सदस्म, बीयकोट नगयऩातरका वडा नॊ. ९ 
स्माङ्जा । 

२ १,३५,०००।- 
 

15.  २०७८।९।२२ 

 
अजमकुभाय साह, हेल्थ अतसस्टेन्ट, भहोत्तयी 
स्वास््म चौकी, भहोत्तयी य कृष्णकुभाय मादव 
क्रवचौतरमा, औयही गाउॉऩातरका वडा नॊ. ३,  

तसयहा । 

२ २०,०००।- 

16.  २०७८।९।२२ क्रवष्णकुान्त तभश्र, वन अतधकृत, वन कामातरम यसवुा 
य भततमाय नवीनकुभाय तभश्र य राक्ऩा ्माल्जेन 
यसवुा । 

३ ७०,००,०००।
- 

17.  २०७८।९।२६ 

 
वसन्त भहजतन, सदस्म, काठभाडौं भहानगयऩातरका 
वडा नॊ. १४ कामातरम, काठभाडौं। 

१ २,००,०००।- 

18.  २०७८।10।२६ 

 
सोभप्रसाद ऩहाडी, इरेख्क्ट्रकर सऩुयबाइजय, नेऩार 
क्रवद्यतु प्रातधकयण काठभाडौं तग्रड भहाशाखा, 
रतरतऩयु । 

१ १,४०,०००।- 

19.   
२०७८।1१।२ 

 

भोहम्भद तसदद्दक, वडा सख्चव (नामव सबु्फा), 
तसद्दाथतनगय नगयऩातरका वडा नॊ. ४,  
रुऩन्देही । 

१ ३,०००।- 

20.  २०७८।1१।१० 

 

क्रवनोदप्रसाद साह, वडा सख्चव (ना.स.ु), कोल्हवी 
नगयऩातरका ११ नॊ. वडा कामातरम, फाया । 

१ ३,५००।- 

21.  २०७८।1१।१६ 

 
प्रततकूर फकऩर ददने भो. अजरुदद्दन याइन,  

एकडाया गाउॉऩातरका वडा नॊ. २, भहोत्तयी । 
१ १५,०००।- 

22.  २०७८।1१।२६ 

 
रक्ष्भण फस्नेत, खरयदाय, भारऩोत कामातरम 
चाफक्रहर, काठभाडौं । 

१ १,३५,०००।- 

23.  २०७८।१२।४ धभजन्रप्रसाद ऩटेर, २ ५,००,०००।- 
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 नगय प्रभखु य अशोकप्रसाद ऩटेर, क्रवचौतरमा, 
देवाही गोनाही नगयऩातरका वडा नॊ. ८ यौतहट । 

24.  २०७९।१।१५ 

 
सनुीरकुभाय झा, भारऩोत अतधकृत, बतूभसधुाय तथा 
भारऩोत कामातरम, जनकऩयुधाभ । 

१ ५,००,०००।- 

25.  २०७९।१।१९ 

 
क्रवनोद ततवायी, खरयदाय, भारऩोत कामातरम, टोखा 
सयस्वती , काठभाडौं । 

१ २०,०००।- 

26.  २०७९।१।२२ 

 
रूऩनायामण भहतो, प्रहयी नामफ तनयीऺक, 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामातरम क्रवऩद्   व्मवस्थाऩन 
गलु्भ,  फा्रङु । 

१ ३८,०००।- 
 

27.  २०७९।१।२९ 

 
याकेशकुभाय ठाकुय, प्रधानाध्माऩक, श्री 
क्रवद्वदे्वयप्रसाद कोइयारा आदशत भा.क्रव., यौतहट य 
दीऩेन्रकुभाय झा, (भततमाय) सख्जतकर ऩसरका 
सॊचारक, दगुात बगवती गाउॉऩातरका वडा नॊ. ३, 

यौतहट। 

२ ३,००,०००।- 

28.  २०७९।२।१७ 

 
क्रवनोद के.सी., सबजऺक य प्रकाश याज बट्ट, अतभन, 

नाऩी कामातरम, चाफक्रहर १ नॊ. नाऩी टोरी 
फूढानीरकण्ठ, काठभाडौं । 

२ १,००,०००।- 

29.  २०७९।३।६ 

 
टेकफहादयु यामभाझी, अतभन,  नाऩी कामातरम, 

रुऩन्देही । 
१ ३०,०००।- 

30.  २०७९।३।२० 
 

ऩनेरु भहत, भारऩोत अतधकृत (कामातरम प्रभखु) 
रेखा, भारऩोत कामातरम,ताप्रेजङु। 

१ 150,000।- 

31.  २०७९।३।२३ 

 
जगदीऩ गौतभ, येन्जय तडतबजन वन कामातरम,  

ख्चतवन । 
१ १,५०,०००।- 

32.  २०७९।३।२३ 

 
याभददनेश भण्डर, प्रधानाध्माऩक य क्रवनोद 
ऩासवान, क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ, 

श्री भा.क्रव., एकडाया, भहोत्तयी । 

२ ५०,०००।- 

 

२.७.२ झटुा शैख्ऺक मो्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू  

तनम्नतरख्खत सयकायी कामातरम, सॊस्थान य शैख्ऺक तनकामभा कामतयत कभतचायीहरूरे अनखु्चत 
राब तरने उदे्दमरे सरुु तनमखु्ि य फढुवाका रातग ऩेस गयेको शैख्ऺक मो्मताका 
प्रभाणऩरहरूका सम्फन्धभा आ.व.२०७८।७९ भा अनसुन्धान हुॉदा झटुा प्रभाणऩर ऩेस गयेको 
त्म प्रभाख्णत हनु आई सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य प्रचतरत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) द्राया ऩरयबाक्रषत कसयु गयेको देख्खएकारे 
तनजहरूराई सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य २९ तथा प्रचतरत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) द्राया व्मवख्स्थत हदैसम्भको सजाम हनु 
भागदाफी तरई क्रवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩर दामय गरयएको छ। 
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तातरका २.१४ 

झटुा शैख्ऺक मो्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू 
तस.नॊ. आमोगको तनणतम य 

आयोऩर दामय तभतत 

प्रततवादीको शैख्ऺक मो्मता य सॊस्था 
नाभ, ऩद य कामातरम सॊतमा 

१. 
 

 

 

 

२०७८।४।३२ यवीन्रनाथ चौधयी, तन.भा.क्रव. ख्शऺक य 
(भततमाय) याभरखन चौधयी,  
प्रधानाध्माऩक, श्री याभ जनता आधायबतू 
क्रवद्यारम, चन्रनगय-३, फड्कुवात  
सरातही । 

२ अध्माऩन अनभुततऩर, 

ख्शऺक सेवा आमोग । 

२ 
 

२०७८।८।१३  

 
भनकरा चौरागाईं, प्राथतभक तह, बेयी 
भाध्मतभक क्रवद्यारम, रतरताऩयु, फददतमा  य 
भतनरार आचामत, याजाऩयु नगयऩातरका-
८, धोक्रवनऩयु, फददतमा ।  

२ ख्शऺक सेवा आमोगको 
ऩयीऺाभा उत्तयऩखु्स्तका 
साटासाट, आदशत भेभोरयमर 
ऩयीऺा केन्र, सखुजत । 

३ 

 
२०७८।९।२६ 

 

नेऩार प्रहयीका ऩूवत प्र.ना. तन. हरय 
खड्का । 

 

१ आई.ए.को प्रभाणऩर, 

भाध्मतभक ख्शऺा ऩरयषद्, 

ऺेरीम कामातरम, वायाणसी 
उत्तय प्रदेश, बायत । 

४ 

 
२०७९।१।८ तफयजकुुभाय गच्छदाय, प्रा.क्रव. ख्शऺक,    

धवुाखोरा   आधायबतू क्रवद्यारम,      

तमु्वेफा गाउॉऩातरका-४ फरेन, ऩाॉचथय । 

१ प्रभाणाऩर तह  

जनता आदशत भख्ल्टऩर 
करेज क्रवयाटनगय । 

५ 

 
२०७९।३।३ हभुरार ऩौडेर,  (अस्थामी ख्शऺक)  

तनम्न भाध्मतभक , नेऩार याक्रद्सम उच्च 
भाध्मतभक क्रवद्यारम,  ठूराऩोखया, 
अघातखाॉची । 

१ स्नातक तहका शैख्ऺक 
प्रभाण-ऩरहरू, गोयखऩयु 
क्रवद्वक्रवद्यारम बायत । 

६ 
 

२०७९।३।२० 

 
अभयनाथ तभश्र,   (अस्थामी ख्शऺक),     
भाध्मतभक तह  श्री क्रऩऩयहवा भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, रुऩन्देही ।  

१ भाध्मतभक तह अध्माऩन 
अनभुततऩर, ख्शऺक सेवा 
आमोग, बिऩयु । 

 

२.7.३ गैयकाननुी  सम्ऩख्त्त आजतन गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू  
सावतजतनक ऩद धायण गयेका ऩदातधकायी/कभतचायीहरूरे सावतजतनक ऩदभा फहार यहॉदा स्रोत 
नखरेुको अकुत सम्ऩख्त्त आजतन गयेको बनी दतात बएका उजयुीहरूभा अनसुन्धान हुॉदा 
देहामफभोख्जभका कभतचायीहरूरे सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन  ̧ २०१७ को दपा १५ य सो 
कसयुराई तनयन्तयता ददई प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन  ̧२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) 
फभोख्जभको कसयु गयेको ऩकु्रद्श हनु आएकारे सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन  ̧२०१७ को दपा १५ 
भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा 3 तथा दपा २९ को उऩदपा (२) को प्रततफन्धात्भक 
वाक्माॊश एवॊ भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनु 
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य सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग, दपा २९ को उऩदपा (१) य भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन  ̧२०४८ को 
दपा २९ ख. फभोख्जभ गैयकाननुी सम्ऩख्त्तसभेत जपत हनु भागदाफी तरई क्रवशेष अदारत 
काठभाडौंभा भदु्दा दामय गरयएको छ । तस.नॊ. ५ को प्रततवादी देवीफहादयु थाऩाको हकभा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ य दपा ३५ एवॊ भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३६ फभोख्जभ भागदावी तरई क्रवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गरयएको छ ।    

तातरका २.१५ 
गैयकाननुी  सम्ऩख्त्त आजतन गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू 

ि.
सॊ. 

तनणतम तभतत  

आयोऩऩर दामय तभतत  
प्रततवादीको नाभ  य सॊतमा तफगो (रु.) 

(स्रोत नखरेुको 
सम्ऩख्त्त) 

भतुम प्रततवादीको नाभ, ऩद य 
कामातरम 

सम्ऩख्त्त जपत 
गनज प्रमोजनाथत 
भार प्रततवादी 

सॊतमा 

१. 2078।8।23 उर्द्वप्रसाद थऩतरमा, 
तत्कारीन शाखा अतधकृत 

)हार अवकाशप्राद्ऱ( , अथत 
भन्रारम । 

श्रीभती भनुा 
ऩन्त थऩतरमा 
। 

२ १,६४,८९,७००।२५ 

२. 2078।9।21 हेभयाज तफद्श, तनतभत्त वन 
तनदजशक, सदूुयऩख्द्ळभ प्रदेश 
सयकाय, वन तनदजशनारम, 
कैरारी । 

श्रीभती रुफी 
ख्ज.सी. (तफद्श) 
। 

२ ६,८७,५७,०८०।६० 

३ 2078।10।26 तत्कारीन सह-न्मामातधविा 
(हार तनरख्म्फत) सयेुन्रफहादयु 
थाऩा उच्च सयकायी वक्रकर 
कामातरम, ऩोखया । 

श्रीभती अन्ज ु
खड्का थाऩा । 

२ 61,०२०७६।९७ 

4 2078।11।15 याभकुभाय शे्रद्ष नेऩार 
सयकायका ऩूवत सख्चव एवॊ 
ऩूवतभन्री, नेऩार सयकाय । 

सयस्वती शे्रद्ष य 
सयोज शे्रद्ष । 

३ ४,४५,२७,६६६।९८ 

5 २०७८।१२।२४ 

2079।1।12 
देवीफहादयु थाऩा, ना.स.ु (हार 
तनरम्फन) बन्साय जाॉचऩास 
ऩयीऺण कामातरम तीनकुने 
काठभाडौं । 

कृष्णफहादयु 
थाऩा, चन्रभामा 
य श्रीभती 
क्रवभसा याउत । 

४ 18747149।42 

6 २०७९।२।३० 
2079।3।3 

तत्कारीन वरयद्ष व्मवस्थाऩन 
सहामक बीभकान्त बण्डायी, 
स्थानीम क्रवकास प्रख्शऺण 
प्रततद्षान, झाऩा । 

 १ ६,२४,०४,००६।४४ 
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७ २०७९।२।३० 
२०७९।३।८ 

नामव सबु्फा गणऩतत झा, 
ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, 
धनषुा । 

भीनादेवी झा, 
ददवाकयकुभाय 
झा, 
ख्शवाकयकुभाय 
झा य 
करुणाकयकुभाय 
झा । 

५ २,४४,७१,१०५।५१ 

 

गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन गयी भ्रद्शाचाय गयेका ७ भदु्दाहरूभा जम्भा प्रततवादी 
सॊतमा :-  

१९  
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२.७.४. सावतजतनक  सम्ऩख्त्तको  हातन नोक्सानी  गयी  भ्रद्शाचाय  गयेका  भदु्दाहरू  

तस.नॊ उजयुी अनसुन्धानफाट ऩकु्रद्श बएको व्महोया 

तनणतम तभतत, 

आयोऩऩर दामय 
तभतत 

प्रततवादीको नाभ, 

ऩद य कामातरम 

सॊतमा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन २०५९ फभोख्जभ 

कसयु सजाम 
भागदा
फी 

तफगो रु. 

१ प्रहयी सहामक 
तनयीऺक ददरीऩ 
काकीरे प्रहयी कल्माण 
कोषद्राया सॊचातरत 
ऩेट्रोरऩम्ऩ, नक्सारभा 
हुॉदै नबएको 
कायोफायको आधायभा 
असरुी देखाएय यकभ 
क्रहनातभना गयेको । 

प्रहयी सहामक तनयीऺक ददरीऩ 
काकी प्रहयी ऩेट्रोरऩम्ऩभा ऩदीम 
क्रहसाफरे कामतयत यहॉदा तनजरे तफिी 
बएको तेरको वास्तक्रवक यकभ 
दाख्खरा नगयी  
रु.१,०३,९७,९३७।५४  क्रहनातभना 
एवॊ हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचायजन्म 
कसयु गयेको ।  

२०७८।४।११ 

२०७८।४।३२ 
ददरीऩ काकी, प्रहयी 
सहामक तनयीऺक, 

प्रहयी कल्माण 
कोषद्राया सॊचातरत 
ऩेट्रोरऩम्ऩ,  
नक्सार ।  

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(झ) 

१,०३,९७,९३७।५४ 

२ ख्जल्रा वन कामातरम, 

फायाका तत्कारीन 
सहामक वन 
अतधकृतरे आ.व. 
२०७३/७४ भा 
फाॉसको करभी तफरुवा 
उत्ऩादन वा खरयद 
तथा सदऩुमोग, अतिसो 

ख्जल्रा वन कामातरम, फायाका 
सहामक तत्कारीन वन अतधकृतरे 
अतिसो तफरुवा उत्ऩादन वा खरयद 
तथा क्रवतयण, फाॉसको करभी तफरुवा 
उत्ऩादन वा खरयद तथा सदऩुमोग,  

नदी उकास ज्गाभा १०० के.जी. 
खमय, तससौ, तसभर आदद प्रजाततका 
फीउ खरयद गयी छनतका रातग 

२०७८।४।२८ 

२०७८।५।८ 

तफन्देद्वयप्रसाद 
ऩटेर तत्कारीन 
सहामक वन 
अतधकृत, बैयवप्रसाद 
ख्घतभये तत्कारीन 
ख्जल्रा वन 
अतधकृत, ख्जल्रा 
वन कामातरम,  

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१),  
दपा ३ 
(१) 
(घ) 

4,90,000।- 
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तफरुवा उत्ऩादन वा 
खरयद तथा क्रवतयण, 

नदी उकास ज्गाभा 
खमय, तससौं, तसभर 
आदद प्रजाततका फीउ 
खरयद गयी छनज 
सभेतको कामत गनतका 
रातग तरएको ऩेकी 
यकभ क्रहनातभना गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको 
बने्नसभेत । 

तरएको रु.४,९०,०००।- भध्मे 
तनमभ कामतक्रवतधक्रवऩयीत गयी फाॉसका 
तफरुवाहरूसभेत स्वीकृत भाऩदण्ड 
अनसुाय खरयद नगयेको । उि 
कामतको सहामक वन अतधकृत 
ददनेशप्रसाद जमसवाररे जाॉचऩास 
गयी कामत सम्ऩन्न प्रततवेदन पायाभभा 
ख्जल्रा वन अतधकृत बैयवप्रसाद 
ख्घतभयेरे दस्तखत गयेको य तससौ, 
तसभर आदद प्रजाततका फीउ खरयदभा 
२० क्रकरो भार फीउ छयेको य सो 
कामतको जाॉचऩास य कामत सम्ऩन्न 
पायाभभा ख्जल्रा वन अतधकृत 
बैयवप्रसाद ख्घतभयेफाट हस्ताऺय 
बएको देख्खई जम्भा 
रु.४,९०,०००।- क्रहनातभना एवॊ 
हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

फाया । 

ददनेश प्रसाद 
जामसवार, 

तत्कारीन सहामक 
वन अतधकृत, 

ख्जल्रा वन 
कामातरम, फाया 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१),  
दपा ३ 
(१) 
(घ) 

३,९०,०००।- 

३ सरातही रारफन्दी 
नगयऩातरका बवन 
फनाउन ठेक्का ददॉदा 
रारफन्दी 
नगयऩातरकाका 

नेऩार फैंक तरतभटेड भरॊगवा 
शाखाको नक्करी अतग्रभ बिुानी 
जभानत फनाई रु.४२ राख बिुानी 
तरई सयकायी यकभ क्रहनातभना बएको 
बने्न ऩकु्रद्श बएको । 

२०७८।५।१० 

२०७८।५।२२ 

सन्तोष क्रविभ 
शाह ऋण पाॉटको 
सहामक, नेऩार 
फैंक तर., भॊरगवा,  
सरातही । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(छ) 

रु.४२,००,०००।- 
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कभतचायीहरूरे ठेक्का 
तरने ठेकेदायराई 
नक्करी फैँक 
्मायेन्टीको आधायभा 
बिुानी गयेको य हार 
बवन फने्न काभ 
योक्रकएको बने्नसभेत । 

अतनर गपु् ता य 
ख्शवनन्दन ऩासवान, 

रोकवीय फेतारी/ 

ऩाॉचकुभायी 
जे.बी.का ऩाटतनय। 

२ दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

४२,००,०००।- 

४ तनहुॉ ख्जल्रा घाॉसीकुवा 
गा.क्रव.स.भा दसैं य 
ऩरयषद्   तमायी खचत 
बनी १/१ भक्रहनाको 
तरफ थऩ तरने गयेको, 
ऩरयषद्को तनणतमतफना 
आतथतक सहामता ददन े
गयेको, ऩयाभशतदाता 
तनमखु्ि ऩतछ गयी 
ऩक्रहल्मैदेख्खको सम्झौता 
फनाई यकभ बिुानी 
गयेको, ख्जन्सी खाता 
नयहेको, क्रवतबन्न 
पोटोकऩी तफर याखी 
खचत रेख्ने गयेको, 

तत्कारीन घाॉसीकुवा गाउॉ क्रवकास 
सतभततभा आ.व. २०७०/७१ य 
आ.व. २०७१/७२ भा क्रवतबन्न 
शीषतकभा काननुक्रवऩयीत हनेु गयी खचत 
तथा बिुानी गयी जम्भा 
रु.१,४७,३६४।७५ फयाफयको 
सयकायी  यकभ क्रहनातभना एवॊ हातन 
नोक्सानी बएको । 

२०७८।५।१० 

२०७८।५।२७ 

याभयाज न्मौऩान े
गा.क्रव.स.सख्चव, 

तत्कारीन 
घाॉसीकुवा 
गा.क्रव.स., तनहुॉ 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(घ) 

१,४७,३६४।७५ 

शकुदेव अतधकायी 
इख्न्जतनमय, 
तत्कारीन ख्जल्रा 
प्राक्रवतधक कामातरम, 
तनहुॉ, 
य गणेश ख्घतभये 
गा.क्रव.स.सख्चवका 
चेक साझेदाय, 

तत्कारीन 
घाॉसीकुवा 

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(ग) 

६३,७५०।- 
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धेयैजसो मोजनाका 
इख्स्टभेट य कामत 
सम्ऩन्न प्रततवेदनभा 
ख्जम्भेवाय व्मख्िको 
हस्ताऺय नबएको बने्न 
सभेत । 

गा.क्रव.स., तनहुॉ 

तीथतयाज ढुॊगाना 
ख्जल्रा प्राक्रवतधक 
कामातरम, तनहुॉ य 
ऋक्रषबि वा्रे, 
गा.क्रव.स.सख्चवका 
चेक साझेदाय, 
तत्कारीन 
घाॉसीकुवा 
गा.क्रव.स., तनहुॉ 

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ग) 

७२,२५०।- 

नयहरय ऩख्ण्डत य 
श्रीबर खनार, 
रेखाऩयीऺक । 

२ दपा 
१९ 
(१) 

दपा 
१९ 
(१) 

 

५ नेऩार खाद्य सॊस्थान 
रहानभा २०७५ 
सारभा तनमभक्रवऩयीत 
७० हजाय ख्क्वन्टर 
धान खरयद गदात 
कतभसन तरई भ्रद्शाचाय 

नेऩार खाद्य सॊस्थान, रहानका 
कभतचायी य तभर सॊचारकसभेतको 
तभरोभतोभा फदतनमतऩूवतक तरयकारे 
धान खरयद य कुटानी तथा दाख्खरा 
गदात  सयकायी यकभ हातन नोक्सानी 
ऩरु् माई भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७८।५।२१ 

२०७८।६।४ 

गॊगाप्रसाद साह 
तत्कारीन प्रभखु य 
सतुनताकुभायी 
मादव रेखा प्रभखु, 
खाद्य व्मवस्था 
तथा व्माऩाय 

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 

दपा ३ 
(१) 
(ज) 

९७,०२,७८४।२८ 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

गयेको य गणुस्तयहीन 
धान खरयद गदात २० 
हजाय ख्क्वन्टर चाभर 
सडेको बने्न सभेत । 

कम्ऩनी तरतभटेड 
राहान । 
अशोककुभाय 
अग्रवार 
नीरकभर सेरय 
तभरका सॊचारक, 

राहान । 

१ दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

७,५१,१४३।६० 

रारपु्रसाद अग्रवार 
तगयधायी खाद्य 
उद्योगक सॊचारक 
राहान । 

१ दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

५८,७५,६१२।१६ 

६ भकवानऩयुको कैराश 
गाउॉऩातरकाफाट मवुा 
ऺभता क्रवकास तातरभ 
य आधायबतू 
ऩरकारयता तातरभ 
कामतिभ सॊचारन गदात 
क्रपतरॊगो तभतडमाका 
सॊचारक य 
गाउॉऩातरकाका 
अध्मऺको तभरेभतोभा 
अतनमतभतता गयेको 

कैराश गाउॉऩातरकाफाट  तभरेभतोभा 
आ.व. २०७५/७६ भा आधायबतू  

ऩरकारयता तातरभ य मवुा ऺभता 
क्रवकास तातरभ सॊचारन गदात  बए 
गयेको काभबन्दा फढी  बिुानी गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७८।५।२८ 

२०७८।६।१५ 

टॊकफहादयु भिुान 
गाउॉऩातरकाका 
तत्कारीन अध्मऺ, 
कैराश 
गाउॉऩातरका, 
भकवानऩयु । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१)(घ
) 

२,६०,९००।- 

याभकुभाय रयजार  
क्रपतरॊगो तभतडमाका 
सॊचारक, 
भकवानऩयु । 

१ दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

२,६०,९००।- 

रोकफहादयु ३ दपा दपा ३ २,६०,९००।- 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

बने्नसभेत । कुसायी तत्कारीन 
प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत, सजुन 
शे्रद्ष तत्कारीन 
रेखाऩार य 
भोहनप्रसाद ऩौडेर 
तत्कारीन 
साभाख्जक क्रवकास 
अतधकृत, कैराश 

गाउॉऩातरका 
भकवानऩयु । 

१७ (१) य 
दपा ३ 
(१)(घ
) 

तररोक थाऩा भगय 

तत्कारीन 
आन्तरयक 
रेखाऩयीऺक, 

कैराश 
गाउॉऩातरका, 
भकवानऩयु । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१)(घ
) 

२,६०,९००।- 

७ उदमऩयु ख्जल्रा 
सातफक याभऩयु 
ठोख्क्सरा गा.क्रव.स.का 
कभतचायीहरूरे सो 

उदमऩयु ख्जल्रा सातफकको याभऩयु 
ठोख्क्सरा गाउॉ क्रवकास सतभततभा 
आ.व. ०६३/६४ देख्ख आ.व. 
०७१/७२ सम्भ साभाख्जक सयुऺा 

२०७८।५।२८ 

२०७८।६।१२ 
केशवप्रसाद आचामत 
तत्कारीन सख्चव, 

सातफक याभऩयु 
ठोख्क्सरा गाउॉ 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 

९,९०,५००।– 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

गा.क्रव.स.भा क्रवगत 
८/१० वषतअगातड न ै
भतृ्म ु बइसकेका 
व्मख्िको नाभभा, 
दोहोयो नाभभा य 
वनावटी नाभभा 
साभाख्जक सयुऺा 
बत्ताफाऩतको यकभ 
तनकारी दरुुऩमोग 
गयेको । 

बत्ता प्राद्ऱ गनज राबग्राहीहरूको भतृ्म ु
य भतृ्म ु दतात बएऩद्ळात तनजहरूको 
नाभावरी साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
क्रवतयणको बयऩाईभा कैक्रपमत जनाई 
रगत कट्टा गनुतऩनजभा सो कामत नगयी 
भतृक राबग्राहीहरूको नाभभा य 
दोहोयो नाभको बयऩाईफाट सभेत 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
रु.१६,४०,५००।-  क्रहभातभना 
गयेको । 

क्रवकास सतभतत, 

उदमऩयु । 
(ङ) 

रोकेन्र काकी 
तत्कारीन सख्चव, 

सातफक याभऩयु 
ठोख्क्सरा गाउॉ 
क्रवकास सतभतत, 

उदमऩयु । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ग) 

७८,०००।– 

क्रवसार सनु्दास, 
तत्कारीन सख्चव, 

सातफक याभऩयु 
ठोख्क्सरा गाउॉ 
क्रवकास सतभतत, 

उदमऩयु । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ग) 

८२,०००।– 

भाधवप्रसाद 
खततवडा, 
तत्कारीन सख्चव, 

सातफक याभऩयु 
ठोख्क्सरा गाउॉ 
क्रवकास सतभतत, 

उदमऩयु । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(घ) 

३,१४,०००।- 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

ऩषु्ऩयाज तस्देर, 
तत्कारीन सख्चव, 

सातफक याभऩयु 
ठोख्क्सरा गाउॉ 
क्रवकास सतभतत, 

उदमऩयु । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(घ) 

१,७६,०००।– 

८ अतनरुर ऩख्ब्रक 
भाध्मतभक क्रवद्यारम, 

कक्रऩरवस्तकुा  
तत्कारीन प्र.अ.रे 
क्रवऻान प्रमोगशाराको 
रातग क्रवद्यारमभा प्राद्ऱ 
यकभफाट कुनै काभ 
नगयी पजी तफर 
फनाइत भ्रद्शाचाय गयेको 
। 

क्रवद्यारमराई प्राद्ऱ क्रवऻान 
प्रमोगशाराको फजेट तथा क्रवद्यारम 
कोषको थऩ यकभ स्ऩद्श आधाय तथा 
काननुक्रवऩयीत खचत गयेको, खरयद 
मोजना नफनाएको, क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततभा जानकायीसभेत 
नगयाई खचत गयेको, सावतजतनक खचत 
प्रणारीका साभान्म तसर्द्ान्तसभेत 
नअऩनाई खचत गयी भ्रद्शाचायजन्म 
कसयु गयेको । 

२०७८।७।८ 

२०७८।८।१३ 

 

देवेन्रभख्ण तरऩाठी, 
तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक य 
असपी मादव, 

रेखाऩार/कामातरम 
सहामक, अतनरुर 
ऩख्ब्रक भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, 

कक्रऩरवस्त ु। 

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(ङ)  

७,८२,६५१।६० 

९ भनसतुा साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा सभूहका 
तत्कारीन अध्मऺरे 
अनभुतत तफना रूख 
कटान गयी आतथतक 
क्रहनातभना गयेको । 

आ.व. २०६८/६९ देख्ख आ.व. 
२०७०/७१ सम्भको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनभा उख्ल्रख्खत घमु्ती कोष 
रगानी क्रववयणभा २९ जना 
भक्रहराराई प्रत्मेक आतथतक वषत 
रु.१,२४,०००।– को दयरे ३ 

२०७८।८।२ 

२०७८।८।९ 

कुरफहादयु खरी 
तत्कारीन अध्मऺ, 

शोबा बतनने 
शक्रवकुभायी खड्का 
तत्कारीन सख्चव य 
टोऩेन्र थाऩा 

३ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(घ) य 
दपा 
१७ 

४,५६,०००।– 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

आतथतक वषतको जम्भा 
रु.३,७२,०००।– तरए/ददएको 
बनी बयऩाईसभेत नबएको झटुा 
क्रववयण फनाएको साथै वन हेयार ु
इन्रफहादयु डाॉगीराई आ.व. 
२०७०/७१ को वाक्रषतक तरफ 
रु.८४,०००।– ददएको क्रववयण 
व्मम शीषतकभा याखी झटुा क्रववयण 
फनाई आऩसी तभरेभतोभा भनसतुा 
साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको 
सम्ऩख्त्त जम्भा रु.४,५६,०००।– 
फदतनमतऩूवतक क्रहनातभना गयेको। 

तत्कारीन 
कोषाध्मऺ 

भनसतुा साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा 
सभूह दाङ ।  

 

१० सखुजत ख्जल्रा सातफक 
ताताऩानी गा.क्रव.स. 
वडा नॊ. २, ३ य ४ 
भा यहेको ऩातारगैयी 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सतभततका 
ऩदातधकायीसभेतको 
तभरोभतोभा रु.१७ 
राख क्रहनातभना गयेको 

ख्जल्रा सखुजत, ऩञ्चऩयुी नगयऩातरका 
वडा नॊ. ११ कुइनभेा यहेको 
ऩातारगैयी साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूहको स्वीकृत कामतमोजना क्रवऩयीत 
ऩदातधकायीहरूको तभरेभतोभा काठ 
तफिीफाट प्राद्ऱ यकभ  अतनमतभत 
तरयकारे क्रहनातभना गयेको ।    

२०७८।८।२ 

२०७८।८।२० 

हरय दभाई अध्मऺ, 

खड्कप्रसाद जैसी, 
कोषाध्मऺ य 
ऩूख्णतभा शाह 
(तसॊह), सख्चव, 

ऩातारगैयी 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

सखुजत । 

३ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(च) 

१८,७७,०००।- 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

सभेत । यणफहादयु फडवुार 
सदस्म, ऩातारगैयी 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

सखुजत । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(ङ) 

५,५०,०००।- 

बयतफहादयु शाही 
ऩातारगैयी 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

सखुजत । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(घ) 

१,५०,०००।- 

प्रभेफहादयु 
तसॊजाऩती उऩबोिा, 
ऩातारगैयी 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

सखुजत । 

१ दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

८,८७,०००।- 

हस्तना देवी शाही 
उऩबोिा, 
ऩातारगैयी 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

सखुजत । 

१ दपा ८ 
को 
उऩदपा 
(४) 

दपा ८ 
को 
उऩदपा 
(४) 

१,१५,०००।- 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

अशोक तसॊह 
उऩबोिा, 
ऩातारगैयी 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

सखुजत । 

१ दपा ८ 
को 
उऩदपा 
(४) 

दपा ८ 
को 
उऩदपा 
(४) 

२५,०००।- 

११ भहोत्तयी नभनुा गाउॉ 
क्रवकास सतभततको 
कामातरम, गौशाराका 
तत्कारीन सख्चव 
नागदे्वय याम मादवरे 
तनभातण, कभतचायीको 
तरफ य साभाख्जक 
सयुऺा बत्तारगामत 
गा.क्रव.स.को क्रवतबन्न 
शीषतकको यकभ 
अतनमतभतता गयेको । 

नभनुा गाउॉ क्रवकास सतभततको 
कामातरम, भहोत्तयीका रातग ज्मेद्ष 
नागरयक, असहाम क्रवधवा, अशि 
अऩाङ्ग, दतरत नागरयकको साभाख्जक 
सयुऺा बत्ताका रातग तनकासा बएको 
यकभ तत्कारीन गा.क्रव.स. सख्चवरे 
सम्फख्न्धत नागरयकहरूराई क्रवतयण 
नगयी बयऩाई भार फनाई उि 
बयऩाईभा फखु्झतरनेको सहीछाऩ 
भहरभा आपैं रे य अरू 
व्मख्िहरूराई औॊठाछाऩ गनत रगाई 
साभाख्जक सयुऺा बत्ताको 
रु.१२,८६,८००।- क्रहनातभना  

गयेको । 

२०७८।८।१६ 

२०७८।८।२८ 

नागदे्वय याम मादव 
तत्कारीन सख्चव, 

नभनुा गाउॉ क्रवकास 
सतभततको 
कामातरम, भहोत्तयी 
। 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(च) 

१२,८६,८००।- 

१२ जनुताया साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा सभूह, 

जनुताया साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूहका तत्कारीन अध्मऺरे 

२०७८।८।२३ 

२०७८।९।१६ 

याजेन्र थेफे 
तत्कारीन अध्मऺ, 

१ दपा 
१७ 

दपा 
१७ य 

१३,९७,७७७।४१ 
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इराभका तत्कारीन 
अध्मऺरे ठेकदाय तथा 
स-तभरसॉग सभूहका 
गोतरमा काठ ददन्छु 
बनी सात राखबन्दा 
फढी यकभ तरएको, 
गोतरमा तफिीफाट प्राद्ऱ 
यकभ कोषाध्मऺको 
चेकभा क्रकतज सही गयी 
सर राख यकभ 
तनकारी क्रहनातभना 
गयेको तथा यातायात 
काठ तस्कय हनेु 
गयेको बने्नसभेत । 

सभूहको तनणतम क्रकताफ तथा 
चेकफकुरगामतका कागजातहरू 
आपूरे याखे्न गयेको, वन उऩबोिा 
सभूहको नाभभा  
रु.३३,२०,२७२।२३ जम्भा 
बएकोभा केही चेकभा सभूहकी 
कोषाध्मऺको दस्तखतसभेत क्रकतज 
गयेको य साभदुाक्रमक वनका 
कामतिभहरूको खचत क्रववयण तथा 
तफर बयऩाईसभेत नदेखाई 
फदतनमतऩूणत ढॊगरे 
रु.१३,९७,७७७।४१ यकभ 
क्रहनातभना गयी सावतजतनक सम्ऩख्त्तको 
हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
। 

जनुताया 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

इराभ ।  

दपा ३ 
(१) 
तथा 
दपा ३ 
(१) 
(च) 

१३ कृक्रष साभग्री कम्ऩनी 
तरतभटेडरे खरयद 
गयेको तड.ए.ऩी. भर 
नेऩार सयकायरे 
तोकेको गणुस्तयभा 
नयहेको, कभ 
गणुस्तयको भर खरयद 
गयी आतथतक 

कृक्रष तथा ऩशऩुन्छी क्रवकास भन्रारम 
अन्तगततको कृक्रष साभग्री कम्ऩनी 
तरतभटेडरे खरयद गयेको तड.ए.ऩी. 
भर कम्ऩनी तरतभटेडका कभतचायीहरू 
य आऩूतततकतातसभेतको तभरेभतोभा य 
तफनाप्रततस्ऩधात प्रभाणऩर अद्यावतधक 
नगयेको सॊस्थाराई भरको गणुस्तय 
ऩयीऺण प्रततवेदन ददन रगाएको । 

२०७८।८।२३ 

२०७८।९।१८ 

नेरफहादयु बण्डायी 
प्रफन्ध सॊचारक, 

क्रवष्णपु्रसाद ऩोखयेर 
प्रफन्धक, दगुातप्रसाद 
ऩाण्डे, सहामक 
प्रफन्धक, 

ऩषु्कयदीऩ फढुा 
उऩप्रफन्धक, कृक्रष 

४ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
तथा 
दपा ३ 
(१) 
(झ) य 
दपा 
२४ 

रु.१,००,५३,२२,४०६।
७२ 
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अतनमतभतता गयेको । सो ठेक्काफाट प्राद्ऱ भर कभ 
गणुस्तयको यहेको देख्खएको । उि 
भर स्ऩेतसक्रपकेसनफभोख्जभ नै 
गणुस्तय बएको बनी गरत ऩयीऺण 
प्रततवेदन फनाई बन्साय नाका तथा 
कृक्रष साभग्री कम्ऩनी तरतभटेड प्रधान 
कामातरमभा ऩेस गये गयाएको 
देख्खनकुा साथै सोही प्रततवेदनसभेतका 
आधायभा आऩूतततकतातराई यकभ 
बिुानीसभेत बई सयकायी यकभ 
हातन नोक्सानी बएको । 

साभग्री कम्ऩनी 
तरतभटेड । 
सतरर देवकोटा 
प्रफन्ध तनदजशक, 

सतुनरफाफ ु खरी 
ल्माफ तनदजशक, 

भहेन्रकुभाय डागा 
तसतनमय सबजमय, 

बोरानाथ चौधयी य 
भनोज आचामत, 
Nepal 

Environmental 

and Scientific 

Services (P) Ltd. 

५ दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

१,००,५३,२२,४०६।७२ 

क्रवतनत जोशी 
कामतकायी तनदजशक, 

Joshi Biz House 

(P) Ltd. 
Kathmandu, 

Nepal 

१ दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

१,००,५३,२२,४०६।७२   

१४ साल्ट टे्रतडङ कऩोयेसन 
तरतभटेड, भर तफिी 
केन्र, सल्मानभा 
कामतयत तत्कारीन 
जतुनमय सहामक 

साल्ट टे्रतडङ कऩोयसन, सल्मान भर 
तफिी केन्रका इन्चाजत तत्कारीन 
जतुनमय सहामकरे आफ्नो ख्जम्भाभा 
भौज्दात यहेको यामामतनक भरभध्मे 
५० के.जी. तड.ए.ऩी. भर ३६३ 

२०७८।९।१२ 

२०७८।९।२८ 

क्रवजमकुभाय 
ऩासवान, तत्कारीन 
जतुनमय सहामक, 

साल्ट टे्रतडङ 
कऩोयेसन तरतभटेड, 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(च) 

१८,७६,६६४।- 
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ऩदका क्रवजमकुभाय 
ऩासवानरे भरको 
तनमभानसुाय क्रहसाफ 
क्रकताफ नयाखी 
सावतजतनक सम्ऩख्त्तको 
क्रहनातभना गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

फोयाको रु.८,३७,०७८।–, मरुयमा 
८८४ फोयाको रु.७,५६,७०४।-, 
५० के.जी. ऩोटास ६९ फोयाको 
रु.१,१७,७१४।-  य ५० के.जी. 
एस.एस.ऩी. साधा १४८ फोयाको 
रु.१,६५,१६८।- गयी जम्भा 
रु.१८,७६,६६४।- फयाफयको 
यासामतनक भर फदतनमत गयी 
क्रहनातभना गयेको । 

भर तफिी केन्र, 

सल्मान । 

१५ ख्जल्रा नवुाकोट 
ऩञ्चकन्मा गाउॉऩातरका 
वडा नॊ. २ को वडा 
कामातरमफाट 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
क्रवतयण गनत बनी 
ल्माएको रु.५० राख, 

नगद 
रु.२,६१,८५६।- य 
क्रवतबन्न शीषतकफाट 
उठेको याजस्व 
रु.४०,०००।- गयी 
जम्भा 
रु.५३,०१,८५६।-  

प्रततवादी सरयता याउत य याभकुभाय 
तगयीरे रु.५० राख यकभ फैंकफाट 
तरएय आएको य कामातरमभा तनज 
सरयता याउत, याभकुभाय तगयी य 
नीरप्रसाद तभश्रको योहफयभा उि 
यकभ याख्खएको । दयाजको सेपको 
चाॉफी सरयता याउत य याभकुभाय 
तगयीसॉग यहेको य ढोकाको चाॉफी 
नीरप्रसाद तभश्ररे फोकेको साथै 
घटनाऩद्ळात कुनै ऩतन ठाउॉभा 
तोडपोड बएको नदेख्खएको । सयुऺा 
तनकामराई जानकायी नगयाएको साथै 
सयुऺाका रातग सभन्वमसभेत नगयेको 
देख्खएको य वडा कामातरमभा यकभ 

२०७८।९।१९ 

२०७८।१०।१४ 

सरयता याउत वडा 
सख्चव,  
याभकुभाय तगयी 
कामातरम सहामक  

य नीरप्रसाद तभश्र 
कामातरम सहमोगी, 
ऩञ्चकन्मा 
गाउॉऩातरका वडा 
नॊ. २ को वडा 
कामातरम, नवुाकोट 
। 

३ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ज) 

५३,०१,८५६।– 
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शॊकास्ऩद रूऩभा 
हयाएको बने्न । 

याखी घय गएको हुॉदा तनज सरयता 
याउत, याभकुभाय तगयी य नीरप्रसाद 
तभश्ररे नेऩार सयकायको सम्ऩख्त्तको 
फदतनमत गयी हातन नोक्सानी गयेको 
। 

१६ भहोत्तयी सहोडवा 
गा.क्रव.स. वडा नॊ. ६ 
सबु्फा ऩोखयीको ठेक्का 
स्वीकृत यकभ 
हारसम्भ ऩतन 
गा.क्रव.स.को 
कामातरमराई 
फझुाउनऩुनजभा नफझुाई 
फसेको बने्नसभेत । 

ख्जल्रा भहोत्तयी सातफक सहोडवा 
गा.क्रव.स. वडा नॊ. ६ ख्स्थत ठूरो 
सबु्फा ऩोखयीको ठेक्का सकाय गनज 
शम्बपु्रसाद मादवरे आपू वडाध्मऺभा 
तनवातख्चत बएऩतछ कुनै ऩतन क्रकस्ता 
यकभ नफझुाई आपूराई गैयकाननुी 
राब हनेु गयी रु.३५,२१,२०४।८० 
क्रहनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७८।१०।१३ 

२०७८।१०।२७ 

शम्बपु्रसाद मादव 
तत्कारीन वडा 
अध्मऺ, क्रऩऩया 
गाउॉऩातरका वडा 
नॊ. ५, भहोत्तयी । 

१ दपा 
१७ 

दपा 
३(१) 
(छ) य 
दपा 
१७ 

३५,२१,२०४।८० 

१७ ख्जल्रा भगु ु सातफक 
याया गा.क्रव.स. वडा नॊ. 
१ देख्ख ९ सम्भको 
आ.व. २०७१/७२ य 
२०७२/७३ भा 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
य फार ऩोषण 
बत्ताफाऩतको यकभभा 

याया गा.क्रव.स.भा आतथतक वषत 
२०७१/७२ देख्ख २०७२/७३ 
सम्भ साभाख्जक सयुऺा तथा फार 
ऩोषण अनदुान बत्ता नै क्रवतयण पजी 
बयऩाई खडा गनज, नाभै नबएका 
व्मख्िको नाभ याख्न,े एउटा व्मख्ि 
पयक पयक वडाभा देखाउने, बत्ता 
ऩाउने व्मख्िको ठेगाना नै उल्रेख 

२०७८।१०।१३ 

२०७८।१०।२६ 

ऩदभफहादयु 
बण्डायी तत्कारीन 
सख्चव, सातफक याया 
गा.क्रव.स., भगु ु। 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ङ) 

७,६०,८००।- 

तीथतयाज शाही 
तत्कारीन सख्चव, 

सातफक याया 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 

१६,०००।- 
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क्रकतज कागज फनाई 
अतनमतभतता गयेको । 

नगयी गरत तरखत तमाय गयी नेऩार 
सयकायराइ गैयकाननुी हातन ऩरु् माउने 
फदतनमत कामत गयेको । 

गा.क्रव.स., भगु ु। (१) 
(क) 

नव तगयी 
तत्कारीन सख्चव  
तथा हस्तफहादयु 
शाही, तत्कारीन 
सहामक रेखाऩार, 

सातफक याया 
गा.क्रव.स., भगु ु। 

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ख) 
तथा 
दपा 
१७ 

३६,८००।- 

१८ ख्जल्रा वन कामातरम 
तसभया, फायाका 
सहामक वन 
अतधकृतरे जागयण 
क्रवकास केन्र नेऩार, 

फायाका अध्मऺ 
भदनप्रसाद जैसवायसॉग 
तसिौनगढ 
नगयऩातरकाख्स्थत 
उख्चतडहभा 
तायफायसक्रहतको 

प्रचतरत सावतजतनक खरयद ऐन, 

२०६३ को दपा ५२क. को 
व्मवस्थाक्रवऩयीत तोक आदेश, यकभ 
बिुानी ददन कामातरम प्रभखुसभऺ 
तसपारयस एवॊ तोकआदेशका 
आधायभा सम्झौता यकभको 
सतप्रततशत यकभ बिुानी ददएको 
।वृऺयोऩण गनतका रातग 
रु.३,६०,०००।- ऩेकी यकभ तरई 
तत्कारीन ख्जल्रा वन कामातरम, 

फायासॉग बएको सम्झौताक्रवऩयीत 

२०७८।१०।२६ 

२०७८।११।१० 

बैयवप्रसाद ख्घतभये, 
तत्कारीन ख्जल्रा 
वन अतधकृत, 
तफन्देद्वयप्रसाद 
ऩटेर, तत्कारीन 
सहामक वन 
अतधकृत, जनकयाज 
जोशी, तत्कारीन 
सहरेखाऩार, 
ख्जल्रा वन 
कामातरम, फाया । 

३ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(घ) 
तथा 
दपा 
१७ 

३,६०,०००।- 
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वृऺयोऩण गनत रु.१० 
राखभा सम्झौता गयी 
वृऺयोऩण नगयी यकभ 
क्रहनातभना गयेको । 

तायफायसभेत नगयी स्थानीम 
भातनसहरूराई काभभा रगाए जस्तो 
गयी यकभ क्रहनातभना गयेको । 

भदन प्रसाद 
जैसवाय, अध्मऺ, 
जागयण क्रवकास 
केन्र नेऩार, 
तसिौनगढ, फाया । 

१ दपा ८ 
को 
उऩदपा 
(४) 

दपा ८ 
को 
उऩदपा 
(४) 

रु.३,६०,०००।- 

१९ याजऩयु गा.क्रव.स 
तसयहाका सख्चवरे 
ऩोखयी ठेक्का, भारऩोत 
असरुी रगामत अन्म 
तसपारयस दस्तयु यकभ 
फैंक दाख्खरा नगयी 
भ्रद्शाचाय गयेको, 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
य फारऩोषण बत्ता 
क्रवतयण गदात भतृ्म ु
बएको भातनसहरूराई 
सभेत क्रकतज सहीछाऩ 
गयी यकभ क्रहनातभना 
गयेको, काभ नै नगयी 
ऩरयषदको स्वीकृतत 
तफना यकभ खचत 
गयेको, चार ु

साभाख्जक सयुऺा बत्ता क्रवतयण नबई 
याज्म कोषभा दाख्खरा गनुतऩनज यकभ 
फैंक दाख्खरा गयेको नदेख्खएको, 
तातरभका रातग आपैं  प्रस्ताव ऩेस 
गयी ऩेकी तरएय कुनै ऩतन कामतिभ 
सॊचारन नगयेको, दतरत दरान 
तनभातणभा तफरबन्दा फढी बिुानी 
गयेको, क्रवद्यतु ् ऩोर खरयदभा 
तफरफभोख्जभको साभग्री प्राद्ऱ नबई 
बिुानी गयेको । ऩोखयी ठेक्काको 
यकभ फैंक दाख्खरा नगयेको, 
साभाख्जक सयुऺा बत्ताको यकभ 
फैंकफाट ख्झकी क्रवतयण नगयेको, 
शीषतक नखरेुको स्टेसनयी, कामातरम 
सॊचारन, क्रवकास तनभातणसभेतका 
शीषतकहरूका यकभ क्रहनातभना गयेको 
। क्रवद्यतु ् ऩोर खरयदभा यकभ 

२०७८।१०।२६ 

२०७८।११।२७ 

केशव ख्घतभये 
तत्कारीन गाक्रवस 
सख्चव, याजऩयु 
गा.क्रव.स, तसयहा । 

१ दपा 
१७ 

दपा 
३(१) 
य दपा 
३ (१) 
(च) 

२४,९२,५१०।५० 

दपा ८ 
(१) 
(ङ) 

दपा ८ 
(१) 

२,६७,०२६।- 

 दपा 
१७ 

१९,८४,८७५।- 

 दपा 
१७ 

१,६६,३१०।- 

  २,८१,००२।- 

  ३,२७,३४९।५० 

अरुण शाह, याजऩयु 
गा.क्रव.स, तसयहा । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 

६०,३२३।५० 
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खचततपत को यकभ  
जथाबावी खचत गयेको, 
रख्ऺत वगतका रातग 
छुट्याइएको यकभ 
नक्करी तफर बयऩाई 
फनाई बिुानी तरएको 
सभेत । 

क्रहनातभना बएको, क्माभेया खरयद, 

सयसपाइ कामतिभको खाजा, टेन्ट 
खेरकुद साभग्री खरयदसभेत कामतभा 
झटुा तफर ऩेस गयी बिुानी तरई 
भ्रद्शाचायजन्म कामत गयेको । 

(१) 
(ग) 

दपा ८ 
(१) 
(ङ) 

दपा ८ 
(१)  

२,६७,०२६।- 

  ३,२७,३४९।५० 
ख्शवजी काभती 
(अतधकृत छैठौं, 
तस.अ.हे.व.) 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(घ)  

२,८१,००२।- 

२० आदशत साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहु, 

फयाहऺेर,सनुसयीका 
ऩदातधकायीहरूरे 
साभदुाक्रमक वनभा 
वृऺायोऩण य ताय 
घेयाको नाभभा 
अत्मातधक यकभ खचत 
देखाएको, आफ्नो 
नाभभा चेक काटी 
यकभ क्रहनातभना 

आदशत साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभहु, फयाहऺेर, सनुसयीका 
ऩदातधकायीहरूरे उऩबोिाहरूफाट 
यतसद काटी फझुी तरएको सभहुको 
कोषभा दाख्खरा गनुतऩनज यकभ 
दाख्खरा नगयेको साथै वन उऩबोिा 
सभहुका ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीरे 
आफ्नो ख्जम्भाभा यहेको नगद 
तत्कार सभहुको कोषभा दाख्खरा 
गनुतऩनजभा अटेय गयी उि यकभ 
सभहुभा क्रपतात नगयी भासी खाई 

२०७८।११।१० 

२०७८।१२।६ 

ददऩक थाऩा भगय 
तत्कारीन सख्चव, 

आदशत साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा 
सभूह सनुसयी । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(घ) 

२,९३,३७२।५१ 

जनक थाऩा, 
तत्कारीन सख्चव, 

आदशत साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा 
सभूह, सनुसयी । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ग) 

७०,०८५।३८ 
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गयेको, सभहुभा 
दाख्खरा गनुतऩनज यकभ 
खाई भासेय आतथतक 
अतनमतभतता गयेको । 

सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी 
गयेको । 

२१ कातरका साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा सभूहका 
अध्मऺरे कोषको 
यकभ क्रहनातभना 
गयेको, साभदुाक्रमक 
वनभा सम्ऩन्न गरयएका 
तनभातण, भभतत, खरयद 
तथा बवन तनभातणका 
कामतभा इख्स्टभेट, कामत 
सम्ऩन्न प्रततवेदन, 

जाॉचऩास, भ्माट तफर, 

कोटेसनतफना भनऩयी 
ढॊगफाट खचत गयेको, 
काठ दाउया तफिी 
क्रवतयणको यकभ 
सॊकरन खचत 
देखाएको, स्थानीम 
उऩबोिाफाट सभूहको 
नाभभा साऩटी तरई 

ख्जल्रा कैरारी, कातरका तनम्न 
भाध्मतभक क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततका ऩदातधकायीहरूरे कातरका 
साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभहूरे 
टेण्डयभापत त गोतरमा काठ तरराभ 
गयी क्रवद्यारमराई शैख्ऺक अनदुान 
ददएको यकभ तभतत २०७१।७।१८ 
गतेको कातरका तनम्न भाध्मतभक 
क्रवद्यारमको क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततको फैठकरे क्रवद्यारमराई 
अनदुान ऋण उऩरब्ध गयाउॉदै 
आइयहेको बतनएका आय.एस. 
स्तभरका प्रोप्राइटयराई 
फदतनमतऩूवतक क्रवद्यारम/सावतजतनक 
सॊस्थाको रु.८,००,०००/-  
फयाफयको सम्ऩख्त्त उऩरब्ध गयाई 
आतथतक अऩचरन गयेको । 

२०७८।११।१६ 

२०७८।१२।१६ 

झॊकयफहादयु फभ 
अध्मऺ, 

धीयेन्रफहादयु क्रवद्श, 

कभरा यावर 
(क्रवद्श), सदस्म, 

कभरफहादयु शाही, 
ख्शऺक प्रतततनतध य 
जनकफहादयु थाऩा 
प्रधानाध्माऩक तथा 
सदस्म-सख्चव, 

क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभतत, 

कातरका तनम्न 
भाध्मतभक 
क्रवद्यारम,कैरारी। 

५ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ङ) 

८,००,०००।- 

यभेश थाऩा, 
प्रोप्राइटय, आय.एस. 
स्तभर । 

१ दपा 
२२ 

दपा ३ 
(१) 
(ङ) 

८,००,०००।- 
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ततनुतऩनज बनी 
कागजातभा देखाएको, 
सावतजतनक खरयद ऐन 
तथा तनमभावरीको 
ऩरयतधतबर यही 
सभूहको काभ 
सम्ऩादन नगयी यकभ 
क्रहनातभना गयेको । 

२२ ख्जल्रा गोयखा 
अख्जयकोट 
गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
३ हॊशऩयु य वडा नॊ. 
५ भचु्चोकका 
वडासख्चव सभेतरे 
वडाको यकभ 
अतनमतभतता गयेको य 
तनज सम्ऩकत भा सभेत 
नआई फेरुजसुभेत 
देख्खएको बने्न । 

ख्जल्रा गोयखा, अख्जयकोट 
गाउॉऩातरका वडा नॊ. ३ हॊशऩयु य 
वडा नॊ. ५ भचु्चोकभा आ.व. 
२०७३/७४ भा आतथतक कायोफायको 
क्रहसाफ-क्रकताफ नफझुाई ख्जल्रा 
क्रवकास सतभततको कामातरमफाट 
तनकासा बएको तेस्रो चौभातसक 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता क्रवतयण गनतका 
रातग यकभ चेकभापत त तरएको तय 
क्रवतयण गयेको नऩाइएको एवॊ सॊमिु 
रूऩभा खाता सॊचारन गयी साभाख्जक 
सयुऺा बत्ताको यकभ तनकारी ऩेकी 

२०७८।११।२३ 

२०७८।११।३० 

दीऩकफहादयु दजी 
वडा सख्चव, 

अख्जयकोट 
गाउॉऩातरका-३ 
सातफक हॊशऩयु 
गा.क्रव.स.,गोयखा । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(ज) 

६०,९७,६००।- 

सयेुश दवाडी 
हे.अ.य क्रवशार 
तफ.क.,कामातरम 
सहमोगी, सातफक 
हॊशऩयु 
गा.क्रव.स.,गोयखा । 

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(छ) 

२७,२३,२००।- 
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पर्छ्यौट तथा रेखाऩयीऺणसभेत 
नगयी सयकायी यकभ क्रहनातभना 
गयेको । 

चन्रकान्त सवेुदी, 
अ.हे.फ., सातफक 
भचु्चोक स्थास््म 
चौकी, गोयखा । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१)(छ) 

३३,७४,४००।- 

२३ स्माङ्जा ख्जल्रा 
वातरङ नगयऩातरका 
वडा नॊ. १३ ख्स्थत 
श्री रक्ष्भी भाध्मतभक 
क्रवद्यारमका 
प्रधानाध्माऩकसभेतरे 
आतथतक क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत । 

श्री रक्ष्भी भा.क्रव. स्माङ्जाका 
प्रधानाध्माऩक य तत्कारीन प्रा.क्रव. 
दद्रतीम (रेखा) ख्शऺकसभेतरे 
तभरेभतो गयी क्रवद्यारम सहामक 
अनदुान कोटाभा कामतयत ख्शऺक 
ददनेश गैयेको नाभभा २०७५ चैत 
भक्रहनाको तरफ रु.११,५००।- 
तनजको हस्ताऺय तफना तनकासा 
गयेको साथै ख्शऺक तरुसा ये्भीराई 
क्रवदेश जाने वातावयण तभराई सो 
सभमभा क्रवद्यारमभा हाख्जयी देखाई 
रु.३,९३,७८८।६४ क्रहनातभना गयी 
गयाई भ्रद्शाचायजन्म कसयु गयेको । 

२०७८।११।२६ 

२०७८।१२।९ 

गोऩारप्रसाद गैये 
प्रधानाध्माऩक य 
गनुाखय गैये,(रेखा) 
ख्शऺक, श्री रक्ष्भी 
भाध्मतभक 
क्रवद्यारम,  
स्माङ्जा । 

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(घ) 

३,९३,७८८।६४ 

तरुसा ये्भी, 
ख्शऺक, श्री रक्ष्भी 
भाध्मतभक 
क्रवद्यारम,  
स्माङ्जा । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(घ) 

३,८२,२८८।६४ 

२४ ऺेरीम कृक्रष 
अनसुन्धान केन्र, 

तयहयाभा अतनमतभतता 
बई सम्ऩख्त्त क्रहनातभना 
गरयएको बनी छानतफन 

ऺेरीम अनसुन्धान केन्र, फॊगयु 
अनसुन्धान इकाइ सनुसयीका 
कभतचायीहरूरे फॊगयु तफिी क्रवतयण 
गदात वास्तक्रवकबन्दा कभ तौर देखाई 
तफिी गयी आपूराई पाइदा य 

२०७८।१२।१० 

२०७८।१२।२९ 

याभदेव ऩख्ण्डत 
तत्कारीन इकाइ 
प्रभखु, फॊगयु 
अनसुन्धान इकाइ, 

तत्कारीन ऺेरीम 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
(१) 
(ङ) 

७,००,०००।- 
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प्रततवेदन आउॉदा ऩतन 
कायफाही नबएको 
बने्नसभेत । 

नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी 
ऩरु् माएको । 

अनसुन्धान केन्र, 

तयहया, सनुसयी ।  

शकुन्तरा याई 
प्राक्रवतधक अतधकृत 
(क्रट६), हार याक्रद्सम 
फॊगयु अनसुन्धान 
कामतिभ, ऩाख्िफास, 

धनकुटा । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
(१) 
(ङ) 

६,३१,२००।– 

प्रकाशकुभाय मादव 
प्राक्रवतधक सहामक 
(क्रट५), तत्कारीन 
ऺेरीम अनसुन्धान 
केन्र, तयहया, 
सनुसयी । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
(१) 
(घ) 

३,३८,२४०।- 

हरयकृष्ण शे्रद्ष, 

तनदजशक,  तत्कारीन 
ऺेरीम अनसुन्धान 
केन्र, तयहया, 
सनुसयी ।  

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
(१) 
(घ) 

३,५२,४८०।- 

सोतबतरार मादव 
तत्कारीन रेखा 
अतधकृत, तत्कारीन 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
(१) 

३,१८,७२०।- 
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ऺेरीम अनसुन्धान 
केन्र, तयहया, 
सनुसयी। 

(घ) 

ततरक याजवॊशी 
रेखा अतधकृत 
(ए६), तत्कारीन 
ऺेरीम अनसुन्धान 
केन्र, तयहया, 
सनुसयी । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
(१) 
(घ) 

३,१०,२४०।- 

कृष्णप्रसाद ऩोखयेर 
प्रशासकीम 
अतधकृत/ 

स्टोयक्रकऩय (ए६), 
तत्कारीन ऺेरीम 
अनसुन्धान केन्र, 

तयहया, सनुसयी । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
(१) 
(ङ) 

७,००,०००।- 

२५ कोक्रटरा साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा सभूहको 
घमु्तीकोषफाट ददइएको 
ऋण यकभ, कुरो तथा 
घोयेटो फाटो तनभातण 
यकभ रगामत आ.व. 

जाजयकोट ख्जल्रा छेडागाड 
नगयऩातरका वडा नॊ. १ ख्स्थत 
कोक्रटरा साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूहका अध्मऺरे घमु्तीकोष 
अन्तगतत ऋण प्रवाह बएको यकभ 
नगदै फझुी सभूहको अतबरेखभा 

२०७९।१।२९ 

२०७९।२।९ 

दीऩफहादयु फस्नेत, 

अध्मऺ, कोक्रटरा 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

जाजयकोट । 

 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(घ) 

२,५५,०००।- 
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२०७२/७३ देख्ख 
२०७४/७५ सम्भ 
क्रवतबन्न शीषतकभा वन 
सभूहको यकभ 
क्रहनातभना गयेको । 

दाख्खरा नगयेको, सभूहको नाभभा 
यहेको फैंक खाताभा सभेत जम्भा 
नगयी रु.२,५५,०००।– क्रहनातभना 
गयेको हुॉदा तनजरे बद्शाचायजन्म 
कसयु गयेको । 

२६ ख्जल्रा भोयङ, तभक्रङु 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभूहका 
ऩदातधकायीरे वनको 
यकभ क्रहनातभना गयेको 
।  

वन कामातरमका कुनै ऩतन 
तनकामहरूसॉग सभन्वम एवॊ ऩराचाय 
तथा तनदजशन नतरई आपूखसुी भूल्म 
अवभूल्मन गनज, काठ तनशलु्क फाॉड्ने 
तथा सारको काठराई कुकाठभा वा 
दाउयाको रूऩभा भूल्माॊकन गनज, 
ऩरयभाण नै घटाई तफिी क्रवतयण गनज 
जस्ता वन ऩैदावाय सॊकरन तथा 
तफिी क्रवतयण तनदजख्शका, २०७३ 
क्रवऩयीतका कामत गयी सॊस्थाभा 
आम्दानी नदेखाई सॊस्थाराई रु. तीन 
राख चौयासी हजाय एकसम 
उनान्चास रुऩैमाॉ नोक्सान ऩरु् माएको 
।  

प्रचतरत काननु एवॊ वनसम्फन्धी ऐन 
तनमभ कामतक्रवतधराई रत्माई सभूहको 
क्रवधानभा उख्ल्रख्खत काभ, कततव्म य 

२०७९।१।२९ 

२०७९।२।११ 

सन्तोषकुभाय 
रावती तत्कारीन 
अध्मऺ, तभक्रङु 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

भोयङ । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(ङ) 

९,७७,३४९।- 

देक्रवन्र काकी, 
तत्कारीन सख्चव, 

तभक्रङु 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

भोयङ । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(ङ) 

८,१६,७४९।- 

बीभा रम्सार 
ढकार तत्कारीन 
कोषाध्मऺ, तभक्रङु 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(ङ) 

७,०२,३४९।- 
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अतधकायको दरुुऩमोग गदै वन 
ऩैदावाय तफिी क्रवतयण, जेसीफी 
फाऩतको फढी यकभ बिुानी, गोफय 
्मास अनदुान य फािा तथा सुॉगयु 
ऩाठी क्रवतयणभा फढी बिुानी गयी 
जम्भा रु.८,१६,७४९।-  क्रहनातभना 
गयेको । 

रेखाऩयीऺणका िभभा देख्खएका 
गल्ती कभीकभजोयीहरूका सम्फन्धभा 
साभान्म सझुावसभेत नददएको, फैंक 
कायोफायराई फेवास्ता गयी नगद 
कायोफायराई सभथतन गयी प्रचतरत 
ऐन, काननुक्रवऩयीत गरत रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन तमाय गयी सयकायी सम्ऩख्त्त 
क्रहनातभनाभा सहमोग गयेको । 

भोयङ । 

याभप्रसाद ऩौडेर 
तत्कारीन आऩूततत 
सॊमोजक, तभक्रङु 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

भोयङ । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
(घ) 

३,८४,१४९।- 

चन्रफहादयु फस्नेत 
प्रोप्राइटय, तस.क्रव. 
फस्नेत एण्ड 
ऐसोतसमट्स । 

१ दपा 
१९ 
को 
उऩदपा 
(१) 

दपा 
१९ 
(१) 

 

२७ ख्जल्रा सखुजत अन्तगतत 
गढी, रेखगाउॉ, 
कुनाथयीभा तसस नेऩार 
सॊस्थारे ददगो आम 
आजतन व्मनवसाक्रमक 
अदवुा खेतीका रातग 
तातरभ, गोद्षी य 
अतबभखुीकयण जस्ता 

नेऩार नागरयक सभाज (तसस नेऩार) 
सखुजतका तत्कारीन अध्मऺ 
ओभप्रकाश रातभछाने य साभाख्जक 
ऩरयचारक माभरार ख्घतभयेको 
तभरेभतो य सॊर्नताभा नक्करी तफर 
बयऩाई तमाय गयी 
रु.१३,३७,०२०।- यकभ खाई 
भास्ने उदे्दम तरई 

२०७९।२।१० 

२०७९।२।१८ 
ओभप्रकाश 
रातभछाने, 
तत्कारीन अध्मऺ 
य माभरार ख्घतभये, 
साभाख्जक 
ऩरयचारक, नेऩार 
नागरयक सभाज 
(तसस नेऩार) 

२ दपा 
१७ 

दपा 
३(१) 
य दपा 
३(१) 
(च) 

१३,३७,०२०।– 
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कामतिभ गयेको बनी 
नक्करी तफर बयऩाई 
फनाई यकभ बिुानी 
तरई भ्रद्शाचाय गयेको  

सयकायी/सावतजतनक सम्ऩख्त्त 
फदतनमतऩूवतक क्रहनातभना गयी हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय गयको । 

सखुजत । 

२८ नेऩार याक्रद्सम क्रवद्याऩीठ 
उच्च भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, ऩसातका 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततका अध्मऺ य 
प्राचामतसभेतरे  ख्जल्रा 
ख्शऺा कामातरम, 

ऩसातफाट तनकासा 
बएको बौततक 
तनभातणफाऩत यकभ 
रगामत क्रवद्यारमको 
स्रोतको दरुुऩमोग 
गयेको । 

नेऩार याक्रद्सम क्रवद्याऩीठ उच्च 
भाध्मतभक क्रवद्यारम, ऩसातराई ख्जल्रा 
ख्शऺा कामातरम, ऩसातफाट क्रवऻान 
प्रमोगशारा तनभातण, साभग्री 
व्मवस्थाऩन, बवन तनभातण य भक्रहरा 
शौचारम तनभातणफाऩत जम्भा 
रु.२९,५०,०००।- क्रवतबन्न शीषतक 
तोकी यकभ तनकासा बएकोभा 
सम्फख्न्धत शीषतकभा खचत नगयी 
आपूखसुी खचत गयेको । त्मसका 
साथै तत्कारीन प्रधानाध्माऩक 
फरयाभ शे्रद्षरे २०६७/६८ को 
श्रावण, बार, आख्द्वन तथा दसैं 
खचतफाऩतको यकभसभेत गयी 
रु.९२,३७८।– दोहोयो तरफ तरई 
नेऩार सयकायको यकभ हातन 
नोक्सानी ऩरु् माउने फदतनमतरे 
दरुुऩमोग गनज कामत बएको । 

२०७९।२।१० 

२०७९।२।१८ 
फरयाभ शे्रद्ष 
प्रधानाध्माऩक, 

नेऩार याक्रद्सम 
क्रवद्याऩीठ उच्च 
भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, ऩसात । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(छ) 

३०,४२,३७८।- 

दपा 
१७ 

दपा 
१७ 

९२,३७८।– 

याकेशभान शे्रद्ष 
रेखा, नेऩार याक्रद्सम 
क्रवद्याऩीठ उच्च 
भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, ऩसात । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(छ) 

२९,५०,०००।– 
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२९ ख्जल्रा यौतहट, 

गढीभाई 
नगयऩातरकाका तनतभत्त 
प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत तथा सेप 
नेऩार नाभक सॊस्थाका 
अध्मऺसभेतरे सेप 
नेऩार नाभक 
सॊस्थाभापत त सॊचातरत 
भक्रहरा जनचेतना 
कामतिभभा 
अतनमतभतता गयेको । 

ख्जल्रा यौतहट, गढीभाई 
नगयऩातरकासॉग सेप नेऩार, गौय-५ 
यौतहटरे रख्ऺत वगतअन्तगतत 
जनचेतनाभूरक कामतिभ य भक्रहरा 
जनचेतना कामतिभ सॊचारन गनत 
गढीभाई नगयऩातरकारे ख्जम्भेवायी 
तोकी सम्झौता गयी कामातदेश एवॊ 
अनदुानसभेत ददइएकोभा उि 
सॊस्थाका अध्मऺरे नक्करी तफर 
बयऩाई तमाय गयी रु.१,७२,२४०।- 
यकभ खाई भास्ने उदे्दम तरई 
सयकायी सम्ऩख्त्त फदतनमतऩूवतक 
क्रहनातभना गयी भ्रद्शाचायजन्म कामत 
गयेको ।  

२०७९।२।१० 

२०७९।२।३० 
याभनयेश याम 
मादव अध्मऺ, सेप 
नेऩार/ तनतभत्त 
प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत, गढीभाई 
नगयऩातरका, 
ख्जल्रा यौतहट । 

१ दपा 
१७ 

दपा 
३(१) 
य दपा 
३(१) 
(घ) 

१,७२,२४०।- 

३० कण्ठेद्वय भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, टोकयऩयु, 

दोयम्फा-३ का 
प्रधानाध्माऩक य 
सहामक 
प्रधानाध्माऩकरे 
क्रवद्यारम बवन तनभातण 
गदात क्रवद्यारम कोषको 
यकभ आपूखसुी ख्झकी 

क्रवद्यारमको बवन तनभातणका रातग 
बिुानी गरयएको 
रु.१,२३,३९,१९५।- खचत 
यकभभध्मे बवन तनभातणको मथाथत 
रागत रु.१,१०,५५,०७२।२७ हनेु 
देख्खएको य रु.१२,८४,१२२।७३ 
को खचतको औख्चत्म ऩकु्रद्श हनु 
नसकेको । तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩकरे स्ऩद्श आधाय नबई, 

२०७९।२।१३ 

२०७९।२।२७ 
याभफाफ ु कॉ डेर 
तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक य 
सहामक 
प्रधानाध्माऩक । 
रेखाऩार याभरार 
कॉ डेर, कण्ठेद्वय 
भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, याभेछाऩ 

२ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(च) 

१२,८४,१२२।७३   
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बवन तनभातणभा खचत 
देखाई व्मख्िगत राब 
तरई तनभातण सभग्रीहरू 
पराभ, ट्रद्श, जस्ताऩाता, 
डण्डी, तसभेन्ट रकुाई 
तफिी क्रवतयण गयेको 
। 

काननुको फख्खतराऩ गयी खचत गयेको, 
खचत गनुतऩूवत खरयद मोजना नफनाएको, 
सावतजतनक खचत प्रणारीका साभान्म 
तसर्द्ान्तसभेत नअऩनाई खचत गयेको, 
अनावमक रूऩभा क्रवद्यारम कोषको 
यकभ फैंकफाट तनकारेको तथा खचत 
नै नबएको यकभको तफर फनाई 
बवन तनभातणको रागत फढाएको । 

। 

क्रवनोद थाऩाभगय, 
अध्मऺ, कण्ठेद्वय 
भाध्मतभक 
क्रवद्यारम,  

याभेछाऩ । 

१ दपा 
२२ 

दपा 
२२, 
दपा 
१७, 
दपा३ 
(१) य 
दपा३ 
(१)(च) 

१२,८४,१२२।७३   

३१ याजाऩयु न.ऩा., फददतमा 
ख्स्थत बारपुाॉटा 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभूहरे 
गैयकाद्ष वन ऩैदावाय 
सॊकरन गनज 
टेण्डयफभोख्जभ सरुुची 
टे्रड एण्ड 
सप्रामसतराई फेत 
उऩरब्ध नगयाएको य 
जम्भा गरयएको यकभ 
सभेत अतनमतभतता 

बारपुाॉटा साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूह, फददतमारे फेत तफिीफाट बएको 
आम्दानी यकभ एकऩटक सभूहको 
खाताभा जम्भा बएको य तरुुन्तै चेक 
काटी यकभ दाख्खरा गनजराई नै 
क्रपतात ददई ऩनु: सभूहको खाताभा 
जम्भा बएको यकभसभेत हेदात 
रु.2,78,084।- अऩगु हनेु 
बएकारे अऩगु यकभ क्रहनातभना बई 
गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माएको 
। 

२०७९।२।१९ 

२०७९।२।३१ 
राहान ु थारु 
अध्मऺ, सोहन 
प्मायी थारु सख्चव 
य याधेमाभ थारु 
कोषाध्मऺ, 

बारपुाॉटा 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभहू, 

फददतमा । 

३ दपा 
17 

दपा 3 
(1) य  
दपा 3 
(1) 
(घ) 
तथा 
दपा 
17 

2,78,084।– 

ऩायस गौतभ 
प्रोप्राइटय, सरुुची 
टे्रड एण्ड सप्रामसत, 

१ दपा 
22 

दपा 
22, 

दपा 

2,78,084।- 
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गयेको । भगयागढी  
फददतमा । 

17, 

दपा 3 
(1) य 
दपा 3 
(1) 
(घ) 

३२ ख्जल्रा यौतहट, पतवुा 
क्रवजमऩयु 
नगयऩातरकारे आ.व. 
2075/76 को 
रारफकैमा नदीको 
ठेक्का प्रचतरत ऐन 
तनमभक्रवऩयीत यद्द गयी 
नगयऩातरकाराई 
नोक्सानी ऩरु् माएको 
बन् नेसभेत । 

तभतत 2075।9।15 भा 
रारफकैमा नदीको ठेक्का सम्फन्धभा 
बएको नगय कामतऩातरकाको फैठकको 
तनणतम कामातन्वमन गयाउन फेवास्ता 
गयेको, सफैबन्दा फढी फोरकफोर गनज 
फोरऩरदातारे सम्झौता गनत इन्काय 
गयेऩतछ दोस्रो फढी फोरकफर गनज 
फोरऩरदाताराई सम्झौता गनत 
फोराउने य ऩक्रहरो फढी फोरकफोर 
गनज फोरऩरदाताको धयौटी जपत 
गनुतऩनजभा अभानतफाट याजस्व 
सॊकरन गनज कामतराई तनयन्तयता 
ददएको य नगय कामतऩातरकाको 
फैठकफाट धयौटी क्रपतात ददन े तनणतम 
गयेको कायण नगयऩातरकाको 
आन्तरयक आमभा 
रु.1,53,50,199।– हातन 

२०७९।३।६ 

२०७९।३।१२ 
गोऩार याम मादव 
नगयप्रभखु, कान्ती 
देवी नगय उऩ-
प्रभखु, सॊजम प्रसाद 
वडा अध्मऺ, 

बक्रवछन याम मादव 
वडा अध्मऺ, 

दीऩनायामण साह 
वडा अध्मऺ, शेख 
एजाज अहभद, वडा 
अध्मऺ, क्रहया याम 
मादव वडा अध्मऺ, 

उभाशॊकय साह 
करवाय वडा 
अध्मऺ, दीऩनायामण 
चौधयी वडा 
अध्मऺ, 

१८ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१)  
(झ) 
तथा 
दपा 
१७ 

१,५३,५०,१९९।- 
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नोक्सानी गनज फदतनमत याखी 
कामतऩातरकाको फैठकफाट बएको 
तभतत 2075।9।15 को तनणतम 
कामातन्वमन नगयाएको य तभतत 
2075।1१।17 भा धयौटी क्रपतात 
ददने तनणतम गयी सयकायी हातन 
नोक्सानी गयाई भ्रद्शाचायजन्म कामत 
गयेको ।मसैगयी म्माद सभाद्ऱ 
हुॉदासभेत सम्झौता गनत नआउने 
ठेकेदायराई कायफाहीको प्रक्रिमा 
फढाउने धयौटी जपत गनज कामत 
नगयेको, ऩक्रहरो फढी फोरकफोर गनज 
फोरऩरदातारे सम्झौता गनत इन्काय 
गयेऩतछ तनजको धयौटी जपत गयी 
दोस्रो फढी फोरकफोर गनजराई 
सम्झौताका रातग फोराउनऩुनज बनी 
यकभ य सयकायी ठेक्का फन्दोफस्त 
ऐनको दपा १५ को उऩदपा (३) 
भा काननुी व्मवस्थाक्रवऩयीत 
अभानतफाट याजस्व सॊकरन गनज 
कामतराई तनयन्तयता ददएको य धयौटी 
जपतको रातग कुनै ऩतन ऩहरसभेत 
नगयेको । 

मोगेन्रप्रसाद चौधयी 
वडा अध्मऺ, 

ऻानेन्र चौधयी वडा 
अध्मऺ, रक्ष्भण 
साह कान ु सदस्म, 

सनु्दयी भाझी 
सदस्म, ख्जयनी देवी, 
सदस्म पूरकुभायी 
देवी  सदस्म, सॊज ु
देवी जमसवार 
सदस्म, शख्शकुभाय 
साह सदस्म, 

यवीन्रकुभाय तनतध 
सदस्म, पतवुा 
क्रवजमऩयु 
नगयऩातरका, 
यौतहट । 
सागयकुभाय योका 
प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत, गोकुर 
ढुॊ गेर तनतभत्त प्रभखु 
प्रशासकीम 
अतधकृत य यन्जना 

३ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) य 
दपा ३ 
(१) 
(झ) 

१,५३,५०,१९९।- 
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साह तनतभत्त प्रभखु 
प्रशासकीम 
अतधकृत, पतवुा 
क्रवजमऩयु 
नगयऩातरका, 
यौतहट । 

३३ श्री शॊकय भाध्मतभक 
क्रवद्यारम थऩवा, 
फाॉकेभा ख्जल्रा ख्शऺा 
कामातरम, फाॉकेफाट 
छारवृख्त्तका रातग प्राद्ऱ 
यकभ, कम्प्मूटय खरयद, 

बवन तनभातण, शौचारम 
तनभातण य क्रवद्यारमको 
आन्तरयक स्रोत 
सभेतको दरुुऩमोग 
गयेको ।  

श्री शॊकय भा.क्रव., थऩवुा, फाॉकेका 
प्रधानाध्माऩकरे क्रवद्यारमरे प्राद्ऱ 
यकभ जनु काभका रातग खचत गनत 
तनकासा बएको हो सोही काभभा भार 
खचत गनुतऩनज बने्न व्मवस्थाक्रवऩयीत 
छारवृख्त्त क्रवतयणतपत  को य कम्प्मटुय 
खरयदतपत को गयी कुर 
रु.३०२,१९७।- तोक्रकएको 
शीषतकभा खचत नगयी क्रवद्यारमभा 
तनभातणाधीन ४ कोठे बवनभा खचत 
गयेको, सो खचत सम्फन्धभा क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततफाट कुनै तनणतम नै 
नबएको य उि यकभ बवन 
तनभातणभा रगाएको बने्न कुनै त्म 
प्रभाणफाट खलु्न आएको नदेख्खएको 
सभेतफाट तनजरे उख्ल्रख्खत यकभ 
क्रहनातभना गयेको । 

२०७९।३।६ 

२०७९।३।१४ 
भहुम्भद मनुसु खाॉ 
प्रधानाध्माऩक, श्री 
शॊकय भा.क्रव., 
थऩवुा, फाॉके । 

१ दपा 
१७ 

दपा ३ 
(१) 
दपा ३ 
१(घ) 

३,०२,१९७।- 
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३४ ख्जल्रा सरातही, सातफक 
सरेभऩयु गा.क्रव.स. 
सभेतभा आ.व. 
२०६७।६८, आ.व. 
२०६८।६९ य 
आ.व. २०६९।७० 
अन्तगतत क्रवतनमोख्जन 
क्रवकास तनभातणको 
कामतभा अतनमतभतता 
बएको । 

ख्जल्रा सरातही, सातफक सरेभऩयु 
गा.क्रव.स.सभेतभा आ.व. 
२०६७।६८,  आ.व. २०६८।६९ 
य आ.व. २०६९।७० अन्तगतत 
क्रवतनमोख्जन फजेट तत्कारीन 
गा.क्रव.स. सख्चव ध्रवुनायामण झारे 
क्रवतबन्न व्मख्िका नाभभा तनकारी 
सयकायी यकभ रु.७,५१,०००।- 
क्रहनातभना गयेको । 

२०७९।३।२० 

२०७९।३।२८ 
ध्रवुनायामण झा, 
तत्कारीन सख्चव, 

सरेभऩयु 
गा.क्रव.स.सरातही । 

१ दपा 
१७ 

दपा 
३(१) 
य दपा 
३ (१) 
(ङ) 
तथा 
दपा 
१७ 

7,51,000।– 

३५ याभजानकी नेऩार 
याक्रद्सम प्राथतभक 
क्रवद्यारम, ऩसातका 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततका अध्मऺ य 
प्रधानाध्माऩकसभेतरे 
क्रवद्यारमभा प्राद्ऱ 
क्रवतबन्न शीषतकको 
यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्न। 

क्रवद्यारम तनभातण सतभततका ख्जम्भेवाय 
ऩदातधकायीरे तनभातण साभग्रीहरू 
खरयद गये फभोख्जभको यकभ िभश: 
बिुान नगयी तनभातण सतभततका 
अध्मऺ कन्हैमा साह कानरुाई नै 
ऩेकी फाऩत एकभदु्श 
रु.११,८५,०००।–  प्रदान गयेको 
। प्राद्ऱ ऩेकीफाट केही ऩतन काभ 
नगयेको अवस्थाभा तनजराई ऩनु: 
रु.१०,०००।– थऩ ऩेकी ददएको, 
ऩेकीफाऩतको यकभ हारसम्भ 
क्रवद्यारमको खाताभा दाख्खरासभेत 
नगयी क्रवद्यारम बवन तनभातण गनज 

२०७९।३।२० 

२०७९।३।२८ 
कन्हैमा साह कान ु
अध्मऺ, याभवचन 
प्रसाद, 

प्रधानाध्माऩक तथा 
सदस्म सख्चव य 
याभचन्र साह कान ु
सदस्म, क्रवद्यारम 
तनभातण सतभतत, 

याभजानकी नेऩार 
याक्रद्सम प्राथतभक 
क्रवद्यारम, ऩसात । 

३ दपा 
१७ 

दपा 
१७ 
एवॊ 
३(१) 
य 
३(१) 
(च) 

११,९५,०००।– 
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बनी प्रचतरत खरयद ऐन तनमभक्रवऩयीत 
सम्झौतासभेत नगयी ऩेकी तरनदुदन ु
गयी सावतजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको 
राऩयफाही य फदतनमतऩूणत तरयकारे 
क्रहनातभना, हातन नोक्सानी एवॊ 
दरुुऩमोग गये गयाएको । 

सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शचाय गयेका ३५ भदु्दाहरूभा जम्भा प्रततवादी सॊतमा :            १३६ 
 

2.७.५ गैयकाननुी राब तरई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू : - 
तस.नॊ उजयुी अनसुन्धानफाट ऩकु्रद्श 

बएको व्महोया 
तनणतम तभतत 
आयोऩऩर दामय 
तभतत 

प्रततवादीको नाभ, ऩद 
य कामातरम 

सॊतमा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ फभोख्जभ 

कसयु सजाम भागदाफी तफगो रु. 

१. तनहुॉको कोरे य 
थप्रके जोड्ने 
सडकभा कक्रटङ य 
ग्राबेर गदात स्थानीम 
स्रोत उत्खनन ्गयी 
ग्राबेर गयेको तय 
तफर बयऩाई पजी 
फनाई सक्रहद 
रारध्वज भागत 
उऩबोिा सतभततरे 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

शकु्रागण्डकी न.ऩा., 
तनहुॉफाट क्रवतनमोजन 
बएको 
रु.७२,०२,६४,१८८।- 
को कोरे थप्रके जोड्ने 
सक्रहद रारध्वज भागत 
स्तयोन्नतत मोजनाभा 
तभरेभतोभा आपूहरूराई 
गैयकाननुी राब ऩरु् माउने 
य सयकायी यकभभा हातन 
नोक्सानी ऩरु् माउने 

 

२०७८।4।32 
२०७८।५।१० 

 

 

 

तडल्रीयाभ अतधकायी, 
तत्कारीन अध्मऺ, 

भतभता गरुुङ, 

कोषाध्मऺ य बीभ 
फहादयु गरुुङ, 

सहसख्चव, सक्रहद 
रारध्वज भागत 
उऩबोिा सतभतत, 

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका-१,  

तनहुॉ । 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ७,६६,७००।-  
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फदतनमतरे सक्रहद 
रारध्वज भागत उऩबोिा 
सतभततरे बिुानी तरने 
कामत गयी भ्रद्शाचायजन्म 
कसयु गयेको । 

गणेशकुभाय गरुुङ, 

सदस्म, सक्रहद 
रारध्वज भागत 
उऩबोिा सतभतत, 

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका-१, 

 तनहुॉ । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) १,१९,४००। 

क्रवनोद शे्रद्ष, प्रोप्राइटय, 

चाटतय कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.तर. भारेऩाटन-५ 
ऩोखया,  
कास्की । 

१ दपा २२ दपा २२ २,४८,४००।-  

२ नवरऩयासीको 
ऩानबाय खोराभा 
नदीजन्म ऩदाथत 
उत्खनन ्तथा 
तनकासीको ठेक्काभा 
भाऩदण्ड क्रवऩयीत 
उत्खनन ्गयेको तथा 
नगयऩातरकाफाट 
प्रभाख्णत नगयेको 
यतसद प्रमोग गयी 

एस.आय.डी. 
कन्स्ट्रक्सनका 
प्रोप्राइटयहरू यभेश 
ऩयाजरुी य सख्न्दऩ 
के.सी.रे ऩानबाय 
खोराको नदीजन्म ऩदाथत 
उत्खनन ्तथा तनकासी 
गदात प्रभाख्णत यतसद 
प्रमोग नगयी पजी तफर 
प्रमोग गयी जम्भा 

 

२०७८।५।३ 
२०७८।५।२७ 

यभेश ऩयाजरुी य 
सख्न्दऩ के.सी. 
प्रोप्राइटय, एस.आय.डी. 
कन्स्ट्रक्सन । 

२ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ७५,८०,६४९।- 
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याजस्व छरी गयेको 
बने्नसभेत। 

रु.७५,८०,६४९।–

उठाई गैयकाननुी राब 
तरएको । 

३ दाङ,  याजऩयु 
गाउॉऩातरका-७ 
ख्स्थत सल्रेयी 
साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभूहका 
ऩदातधकायीहरू 
सभेतरे उऩबोिा 
सभूहको कोषको 
यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत । 

सल्रेयी साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सतभततका 
तत्कारीन अध्मऺ दीऩक 
घती, कोषाध्मऺ 
ऩूणतफहादयु घती य सख्चव 
तनभा चौधयीसभेतरे 
साभदुाक्रमक वन क्रवकास 
कामतिभको क्रवधान 
कामतमोजना क्रवऩयीत 
फाटो, कुरो, चऩी तनभातण, 

रगामतका 
कामतिभहरूको खचत 
क्रववयण तथा तफर 
बयऩाईसभेत नदेखाई 
फदतनमतऩूणत ढॊगरे खचत 
देखाई सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको हातन 
नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

२०७८।५।२१ 

२०७८।६।४ 

ददऩक घती, तत्कारीन 
अध्मऺ, 

तनभा चौधयी, 
तत्कारीन सख्चव, 

ऩूणतफहादयु घती, 
कोषाध्मऺ, 

सल्रेयी साभदुाक्रमक 
फन उऩबोिा  
सभूह । 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) 4,52,265।- 
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४ 
सयकायी सावतजतनक 
ज्गाराई तफिी 
क्रवतयण गयी बोग 
चरनसभेत गयेको । 

तनहुॉको सातफक 
ढोयक्रपदी गा.क्रव.स. वडा 
नॊ. ७/ढ क्रक.नॊ. ५ 
ऺे.प. ४५-७-३-१ को 
खोल्सी ऩती ज्गा 
क्रकत्ताकाट गयी क्रक.नॊ. 
२३ य क्रक.नॊ. २४ 
यहेकाभध्मे क्रक.नॊ. २३ 
ऺे.प. १०-३-२-० 
ज्गा दतात हनु छुट 
बएको बनी कृष्णप्रसाद 
रम्सारसभेत ६ जनारे 
छुट दतात गयेको तथा 
क्रक.नॊ. २४ ऺे.प. ३५-
४-१-१ यहेको ज्गा 
क्रहभारी प्रा.क्रव.को 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततरे तभतत 
२०५१।१।११ गते 
तनणतम गयी क्रवतबन्न 
व्मख्िहरूराई घयसायको 
कागज गयी सावतजतनक 

 

२०७८।8।2३ 

२०७८।११।३० 

 

 

घनमाभ फातनमाॉ, 
सदस्म, 

माभफहादयु ठकुयी, 
प्रध्मानाध्माऩक/सदस्म 
सख्चव, 

हरयकुभायी भहत, 

सदस्म, क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभतत, 

क्रहभारी प्रा.क्रव.  
तनहुॉ । 

३ दपा 
८(१)(ज) 

दपा ८(१) रु.१,६९,०५१।-  

माभफहादयु फातनमाॉ, 
तत्कारीन अध्मऺ, 

धनुफहादयु ऩरुाभी, 
ऻानफहादयु फातनमाॉ य 
खड् कफहादयु फातनमाॉ, 
सदस्म, क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभतत, 

क्रहभारी प्रा.क्रव.  
तनहुॉ । 

४ दपा 
८(१)(ज), 
दपा 46, 

भरुकुी 
पौजदायी 
कामतक्रवतध 
सॊक्रहता, 
2074 को 
दपा 133 
य 158 

दपा ८ (१) य 
दपा ४6 

१,६९,०५१।-  

सन्तफहादयु तसॊजारी 
भगय 

१ दपा ८(१) 
(ज), 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 

३,०००।००  
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ज्गा गैयकाननुीरूऩभा 
तफिी क्रवतयणसभेत  

गयेको । 

दपा ४७ 

ततरदेुवी फयार १ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

८०,०००।००  

तडरफहादयु आरे १ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

१,८००।००  

क्रवष्णभुामा थाऩा १ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

६००।००  

शयणफहादयु क्रव. क. १ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

५,५००।००  

फरयाभ फातनमाॉ बने्न 
क्रवनीफहादयु फातनमाॉ 

१ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

१,८००।००  

फकु्रर्द्भामा क्रव. क. १ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

३,५००।००  

फाफयुाभ फातनमाॉ १ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

३६,१५१।००  
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क्रवष्णपु्रसाद रम्सार १ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

500।00  

ऩूणतफहादयु क्रव.क. १ दपा ८(१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
दपा 22 य 
दपा ४७ 

20,000।00 

रोकफहादयु भाक्रकभ  १ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 
४६ 

दपा ४६ य 
दपा 47 
भरुकुी पौजदायी 
कामतक्रवतध 
सॊक्रहता,2074को 
दपा 133 य 
158 

1100।00  

डोरयाज आचामत  १ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 
४६ 

दपा ४६ य 
दपा 47 
भरुकुी पौजदायी 
कामतक्रवतध 
सॊक्रहता,2074 
को दपा 133 
य 158 

१०,०००।००  

धनफहादयु क्रव.क.  १ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 

दपा ४६ य 
दपा 47 

500।00  
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४६ भरुकुी पौजदायी 
कामतक्रवतध 
सॊक्रहता,2074 
को दपा 133 
य 158 

 

 

५ 

फा्रङु ख्जल्रा 
ख्स्थत फा्रङु 
नगयऩातरकारे 
नबएको काभभा 
काभ बएको बनी 
नेरज्मोतत सॊघको 
बवन तनभातणभा 
दोहोयो बिुानी 
ददएको तथा  
तनभातणाधीन 
फसऩाकत भा काभै 
नबएकोभा बिुानी 
ददएको बने्नसभेत। 

क्रपल्डभा नगयेको 
काभको रागत 
अनभुानभाबन्दा केही 
आइटभहरूभा नाऩी 
क्रकताफभा अस्वाबाक्रवक 
रूऩभा ऩरयभाण ऩरयवततन 
गयेको, क्रपल्डभा नबएको 
तथा कभ काभ बएकोभा 
फढी काभ बएको बनी 
नाऩी क्रकताफभा भूल्माॊकन 
गयी चढाएको तथा 
कामतसम्ऩन्न प्रततवेदन 
सभेत तमाय गयेको, 
प्राक्रवतधक प्रभखुरे 
आवमक चेकजाॉच 
नगयी गरत प्रततवदेन 
तसपारयस गयी 

 

२०७८।11।०2 

२०७८।११।१३ 

सयेुन्र खड्का, नगय 
उऩप्रभखु, (सॊमोजक) 
। 

फागरङु नगयऩातरका 

१ दपा 19 
(2) 

दपा 19(2)  

दमायाभ अतधकायी, 
प्राक्रवतधक प्रभखु 
तस.डी.ई.। 

१ दपा ८(१) 
(ङ) 

दपा ८ (१) ५,९०,५०९।४८  

ध्रवुफहादयु केसी, 
वडाध्मऺ, वडा नॊ. 
४,फागरङु 
नगयऩातरका । 

१ दपा १९ 
(२) 

दपा १९ (२)  

भनोज शभात, 
इख्न्जतनमय (सदस्म 
सख्चव) अनगुभन 
सतभतत 
फागरङु नगयऩातरका 
। 

१ दपा ८ (१) 
(ङ) य दपा 
१९ (२) 

दपा ८ (१) य 
दपा १९ (२) 

५,९०,५०९।४८   
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रु.५,९०,५०९।४८ 
हातन नोक्सानी ऩरु् माई 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

घनमाभ रयजार 
(सफइख्न्जतनमय) 

१ दपा ८ (१) 
(ङ) 

दपा ८ (१) ५,९०,५०९।४८   

सबुाषचन्र 
याजबण्डायी, अध्मऺ, 

बीभकुभायी आचामत, 
कोषाध्मऺ,  

गणुातनतध शभात, सख्चव, 

दागवया फसऩाकत  
तनभातण उऩबोिा 
सतभतत । 

३ दपा 8 (4) दपा 8 (4) ५,९०,५०९।४८  

 

६ 
ख्जल्रा हमु्रा 
सकज गाड 
गाउॉऩातरकाभा 
औषधी खरयद गदात 
यकभ क्रहनातभना 
गनुतको साथै क्रवऻाऩन 
नखरुाई स्वास््म ऐन 
क्रवऩयीत आफ्ना 
नातागोताराई 
अ.न.भी. ऩदभा 
तनमखु्ि गयेको 
बने्नसभेत । 

ख्जल्रा हमु्रा सकज गाड 
गाउॉऩातरकाका वडाध्मऺ 
गजफहादयु यावत, 

स्वास््म सॊमोजक सन्तोष 
धाभी, तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत 
मऻेद्वय ऩाण्डे य 
रेखाऩार सयुतफहादयु 
येभीसभेतरे औषधी 
खरयद तथा ढुवानीको 
नक्करी तफर बयऩाई 
तमाय गयेको, क्रवतबन्न 

 

२०७८।11।2३ 

२०७८।१२।१० 

मऻेद्वय ऩाण्डे, 

तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम प्रभखु, 

गजफहादयु यावत, 

वडाध्मऺ वडा नॊ. ३, 

सन्तोष धाभी, स्वास््म 
सॊमोजक, 

सयुतफहादयु येभी, 
तत्कारीन रेखाऩार, 

 सकज गाड 
गाउॉऩातरका, हमु्रा । 

 

४ दपा ८ (१) 
(ङ) 

दपा ८ (१) ८,००,०००।-  
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व्मख्िहरूरे यकभ 
फझेुको बयऩाई फनाई, 

प्राद्ऱ तफर बयऩाईको 
सत्मत्म जाॉच नगयी 
बिुानीका रातग 
तसपारयस गयी नेऩार 
सयकायराई गैयकाननुी 
राब वा हातन ऩरु् माउने 
फदतनमतरे कागजात 
तमाय गयी बिुानी तरई 
रु.८,००,०००।- 
क्रहनातभना गयेको । 

 

७ 
तरख ुताभाकोसी 
गाउॉऩातरका, 
याभेछाऩको 
तफजरुीकोट, नागदह 
य दयुागाउॉभा 
क्रवद्यतुीकयण गनत 
क्रवद्यतुीम साभानहरू 
खरयदभा आपू 
अनकूुरको उऩबोिा 
सतभतत गठन गयी 

तरख ुताभाकोसी 
गाउॉऩातरकारे आ.व. 
०७४/७५ य 
०७५/७६ भा वडा नॊ. 
५ (सातफक नागदह 
गा.क्रव.स. वडा नॊ. १-५ 
य ६-९) तथा वडा नॊ. 
४ भा क्रवद्यतुीकयण 
कामतभा प्रततस्ऩधात नहनेु 
गयी उऩबोिा 

 

२०७८।१२।१४ 

२०७८।१२।१७ 

गोतफन्दफहादयु खड्का, 
अध्मऺ तरख ु
ताभाकोसी 
गाउॉऩातरका, याभेछाऩ 
। 

१ दपा ८ (१) 
(ङ), (च) य 
(ञ) य दपा 
८ (३) 

दपा ८ (१) य 
दपा ८ (३) 

४,२१,०0,७०६। 

याजपु्रसाद न्मौऩाने, 
तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 
तरख ुताभाकोसी 
गाउॉऩातरका, 

१ दपा ८ (१) 
(ङ), (च) य 
(ञ) य दपा 
८ (३) 

दपा ८ (१) य 
दपा ८ (३) 

१,१२,८२,१७८।०९  
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गयी गयाई भ्रद्शाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

सतभततहरूको रातग 
क्रवतबन्न पभतहरूको 
नाभफाट दययेट तरएको 
देखाई ट्रान्सपभतय, ऩोर 
फाहेकका सम्ऩूणत 
साभग्रीहरू एउटै 
व्मख्िफाट आवमक 
ऩनजबन्दा अस्वाबाक्रवक 
रूऩभा फढी साभान 
खरयद तथा थऩ कामत 
गदात कन्डक्टय ताय फढी 
भूल्म ततयी आवमक 
ऩनजबन्दा फढी खरयद गयी 
साभान प्रातद्ऱ, खचत य 
भौज्दातको अतबरेख 
नयाखी उऩबोिा 
सतभततरे सम्झौता गयी 
ख्जम्भा तरएको 
क्रवद्यतुीकयण कामतको 
ऩोर गाड्न,े ताय ताने्न 
जडान सभेतको श्रतभक 
कामत काननुक्रवऩयीत 

 याभेछाऩ । 
टॊकप्रसाद चौरागाईं, 

तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

तरख ुताभाकोसी 
गाउॉऩातरका,  
याभेछाऩ । 

१ दपा ८ (१) 
(च), (ञ) य 
दपा ८ (३) 

दपा ८ (१) य 
दपा ८ (३) 

३,०८,१८,५२८।१५  

दगुातफहादयु तडम्दोङ 
ताभाङ, तत्कारीन 
रेखाऩार, तरख ु
ताभाकोसी 
गाउॉऩातरका,  
याभेछाऩ । 

१ दपा ८ (१)  
(ङ), (च) य 
(ञ) य दपा 
८ (३) 

दपा ८ (१)  य 
दपा ८ (३) 

१,२६,७५,५०३।६२  

नोफुत राभा, तत्कारीन 
रेखाऩार, तरख ु
ताभाकोसी 
गाउॉऩातरका,  
याभेछाऩ । 

१ दपा ८ (१) 
(च) य (ञ) 
य दपा 
८(३) 

दपा ८ (१), 
(३) 

२,९४,२५,२०२।६२  

वेतफहादयु ऩुॉवाय, 
अध्म ,ऺ भतभता शे्रद्ष, 
कोषाध्म ,ऺ सबु्फा 
थाऩाभगय सख्चव, 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ३५,०२,६१४।८४  
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ऩाइक कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.तर. सॉग सम्झौता गयी 
गयाई श्रतभक खचतभा 
सभावेश बएको भलू्म 
अतबवृक्रर्द् कयसभेत 
उऩबोिा बिुानी ददई 
भ्रद्शचाय गयेको । 

क्रवद्यतुीकयण उऩबोिा 
सतभतत, तरख ु
ताभाकोसी, गा.ऩा.-५ 
(सातफक नागदह 
गा.क्रव.स. १-५) । 
सनुफहादयु ताभाङ, 

अध्म ,ऺ करयस्भा 
ऩरयमाय, कोषाध्मऺ य 
दरफहादयु ताभाङ, 
सख्चव, क्रवद्यतुीकयण 
उऩबोिा सतभतत, तरख ु
ताभाकोसी, गा.ऩा.-५ 
सातफक नागदह 
गा.क्रव.स. ६-९ । 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ३७,८६,९२०।६१  

होभफहादयु भहत, 
अध्म ,ऺ 

अतनता शे्रद्ष, 
कोषाध्मऺ, 
तडल्रीफहादयु सनुवुाय, 
सख्चव, क्रवद्यतुीकयण 
उऩबोिा सतभतत, तरख ु
गा.ऩा.-४, सातफक 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ४२,५३,३८२।२८  
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तफजरुीकोट । 
अभतृफहादयु ताभाङ 
(रुम्फा) सॊचारक, 

ऩाइक कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.तर. भहायाजगञ्ज, 

काठभाडौं। 

१ दपा ८ 
(१), दपा 
८ (१) 
(ङ),दपा 
८(४) य 
दपा २२ 

दपा ८ (१) 
तथा दपा ८ 
(४) 

४२,३५,६८६।४७  

काजीफाफ ुथाऩा, 
अध्म ,ऺ 

ताया गरुुङ, कोषाध्मऺ 
य मवुयाज सनुवुाय, 
सख्चव, क्रवद्यतुीकयण 
उऩबोिा सतभतत, तरख ु
ताभाकोसी गा.ऩा.-१ 
दयुागाउॉ १-३ । 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) १,०२,५१,९९५।९९  

फकु्रर्द्फहादयु ताभाङ, 
अध्म ,ऺ भेनकुा 
खड्का, कोषाध्मऺ, 
अख्स्भन योका, सख्चव 
क्रवद्यतुीकयण उऩबोिा 
सतभतत, तरख ु
ताभाकोसी गा.ऩा.-१ 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ८४,९१,६०८।५८  
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दयुागाउॉ ४-६ । 
प्रचण्ड सनुवुाय, अध्मऺ, 
य घख्न्टकादेवी 
सनुवुाय, कोषाध्मऺ 
क्रवद्यतुीकयण उऩबोिा 
सतभतत, तरख ु
ताभाकोसी गा.ऩा.-१ 
दयुागाउॉ ७-९, 

याभेछाऩ । 

२ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ३२,२९,७३८।६१  

क्माल्फ ुताभाङ, सख्चव, 
क्रवद्यतुीकयण उऩबोिा 
सतभतत, तरख ु
ताभाकोसी गा.ऩा.-१ 
दयुागाउॉ ७-९, 

याभेछाऩ । 

१ दपा ८ (४) 
य दपा ४६ 

दपा ८ (४) य 
भरुकुी पौजदायी 
कामतक्रवतध सॊक्रहता, 
2074को दपा 
133 य 158 

३२,२९,७३८।६१  

अशोककुभाय सनुवुाय, 

अध्म ,ऺ ददरभामा 
थाऩा, कोषाध्मऺ य 
प्रकाश सनुवुाय, सख्चव, 
थऩ क्रवद्यतु प्रसायण 
मोजना उऩबोिा 
सतभतत, तरख ु

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ६६,७०,७०८।९६  
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ताभाकोसी गा.ऩा.-१, 

याभेछाऩ । 
 

८ 
ख्जल्रा सद्ऱयी, फरान 
तफहरु गाउॉऩातरका, 
४ को अधयुो वडा 
बवन तनभातण तथा ३ 
नॊ. वडाभा यहेको 
भहवुा 
धभतशारा/भण्डऩ 
तनभातणभा बए गयेको 
कामतबन्दा नाऩी 
क्रकताफभा फढी 
देखाई भ्रद्शाचाय 
गयेको  बने्नसभेत। 

फरान क्रवहरु 
गाउॉऩातरकाका 
तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत 
भहेशकुभाय मादव, मोजना 
शाखा प्रभखु यभेश 
भरयक मादव, प्राक्रवतधक 
शाखा प्रभखु स.ई. 
सन्तोषकुभाय यजक य 
सहरेखाऩार सबुाषचन्र 
राररे क्रपल्डभा नबएको 
नगयेको काभहरूको 
भूल्माॊकन गयी गरत 
कामतसम्ऩन्न प्रततवेदन 
तमाय गयी उऩबोिा 
सतभततरे तमाय गयेको 
झटुा तफर बयऩाईराई 
स्वीकाय गयी अख्न्तभ 
तफर बिुानीका रातग 
क्रटप्ऩणी उठाई सदय गयी 

२०७८।१२।१४ 

२०७८।१२।३० 
भहेशकुभाय मादव, 

तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

यभेश भरयक मादव, 

तत्कारीन मोजना 
शाखा प्रभखु, 

सन्तोषकुभाय यजक, 

तत्कारीन प्राक्रवतधक 
शाखा प्रभखु/ 
सवइख्न्जतनमय, 

सबुाषचन्र रार, 

तत्कारीन 
सहरेखाऩार, फरान 
क्रवहरु गाउॉऩातरका, 
सद्ऱयी । 

४ दपा ८ (१) 
(ग), (ङ) 
दपा 
१९(२) 

दपा ८(१) तथा 
दपा १९(२) 

१०,०५,४९७।३९  

रुवी गदु्ऱा, उऩप्रभखु, 

हरयप्रसाद भोची, गाउॉ 
कामतऩातरका सदस्म, 

फरान क्रवहरु 
गाउॉऩातरका, सद्ऱयी । 

२ दपा 
१९(२) 

दपा १९(२)  
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बिुानीसभेत ददएको 
तथा गरत कामतसम्ऩन्न 
अनगुभन प्रततवेदन 
तसपारयस गयी 
रु.१०,०५,४९७।३९ 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

सशुीरकुभाय मादव, 

तत्कारीन अध्मऺ,  

यम्बादेवी मादव, 

तत्कारीन कोषाध्मऺ 
य ख्शवशॊकय भण्डर, 

तत्कारीन सख्चव, 

बवन तनभातण 
उऩबोिा सतभतत । 

३ दपा ८(४) दपा ८(४) १०,०५,४९७।३९  

 

९ 
ख्जल्रा अघातखाॉची, 
शीतगॊगा 
नगयऩातरकाख्स्थत 
श्री ज्मोतत फहभुखुी 
क्माम्ऩसका रातग 
सातफक ठाडा गाउॉ 
क्रवकास सतभतत य 
ख्जल्रा क्रवकास 
सतभततको 
कामातरमफाट 
ल्माऩटऩ, पतनतचय, 

खेरकुद साभग्री 
खरयद, क्माम्ऩसको 
बवन तथा सडक 
तनभातणका रातग 

ख्जल्रा अघातखाॉची, 
शीतगॊगा नगयऩातरका 
वडा नॊ. ३ ख्स्थत श्री 
ज्मोतत फहभुखुी क्माम्ऩस 
बवन तनभातणका रातग 
ठाडा गा.क्रव.स. तथा 
उऩबोिा सभूहफाट खचत 
व्महोनज गयी क्माम्ऩस 
बवन तनभातण गनत 
सम्झौता गयी कामतसम्ऩन्न 
गयेको बनी बिुानी 
बएकोभा उि बवन 
अधयुो यहेको, सॊयचना 
उऩमोग हनेु अवस्थाभा 
नयहेको, तनभातण कामतको 

२०७८।१२।१४ 

२०७९।१।४ 
क्रहभफहादयु बाट, 

तत्कारीन सख्चव, 

ततरफहादयु याना, 
तत्कारीन अतसस्टेन्ट 
सफइख्न्जतनमय, ठाडा 
गाउॉ क्रवकास सतभतत, 

अघातखाॉची । 

२ दपा ८(१) 
(ग) य (ङ) 
तथा दपा 
१९(२)  

दपा ८(१) तथा 
दपा १९(२)  

२,७७,५५१।-  

याभप्रसाद फेल्फासे, 

तत्कारीन अध्मऺ, 

मभेन्र ऩौडेर, 

तत्कारीन उऩाध्मऺ, 

भाधवप्रसाद शे्रद्ष,  

तत्कारीन सख्चव, 

ज्मोतत फहभुखुी 

३ दपा ८(४)  दपा ८(४)  २,७७,५५१।- 
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क्रवतनमोख्जत यकभभा 
बए गयेको कामतबन्दा 
फढी भूल्माॊकन गयी 
कामतसम्ऩन्न प्रततवेदन 
तमाय गयी 
अतनमतभतता गयेको 
बने्न। 

औख्चत्मसभेत नदेख्खएको, 
उऩबोिा सतभततका 
ऩदातधकायीरे क्रपल्डभा 
बए गयेको काभहरू 
वास्तक्रवक रूऩभा बएको 
कामतबन्दा फढी भूल्माॊकन 
गयी गयाई बिुानी 
तरएको । 

क्माम्ऩस बवन तनभातण 
उऩबोिा सतभतत । 

 

१० 
बतूभ व्मवस्था, कृक्रष 
तथा सहकायी 
भन्रारम, प्रदेश नॊ. 
५ को कृक्रष 
माख्न्रकीकयण 
कामतिभभा 
आऩूतततकतात आधतुनक 
कृक्रष क्रकसान सॊसाय 
प्रा.तर.रे इख्न्डमन 
कम्ऩनीको उऩकयण 
उऩरब्ध गयाउने 

बतूभ व्मवस्था, कृक्रष तथा 
सहकायी भन्रारम, 

सातफक ५ नॊ. प्रदेशफाट 
सॊचारन गरयएको कृक्रष 
मान्रीकयण कामतिभभा 
७ वटा तभतनक्रटरयको 
झटुा तफर बयऩाई 
फनाई/दोहोयो तफरको 
बिुानी तरने ददने कामत 
गयेको, सम्झौताअनसुायको 
नगयी कभ इख्न्जन 

२०७८।१२।१४ 

२०७९।१।६ 
फैकुण्ठ अतधकायी, 
तत्कारीन प्रदेश 
सख्चव, 

श्रीधय ऻवारी, 
भहाशाखा प्रभखु, 

भकेुश याम्जारी 
नेऩारी, कृक्रष प्रसाय 
अतधकृत, बतूभ 
व्मवस्था, कृक्रष तथा 
सहकायी भन्रारम, 

सातफक ५नॊ. प्रदेश । 

३ दपा ८ (१) 
(ङ) य 

 (ञ)  

दपा ८ (१)   ४३,३७,५००।-  
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बनी यकभ तरएको य 
तभनी क्रटरय तथा 
अन्म मन्र उऩकयण 
सफै चाइतनज 
कम्ऩनीको क्रवतयण 
गयी अतनमतभतता 
गयेको बने्न। 

ऺभताको तभतनक्रटरय 
खरयद गनज गयाउने कामत 
गयी प्रदेश सयकायराई 
गैयकाननुी हातन ऩरु् माई 
भ्रद्शाचायजन्म कामत  

गयेको । 

याजायाभ ततवायी, 
प्रफन्ध तनदजशक, 

आधतुनक कृक्रष क्रकसान 
सॊसाय प्रा.तर. बयतऩयु 
९, ख्चतवन । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ४३,३७,५००।- 

 

११ 

यभी तफल्डसत 
प्रा.तर., गोदावयी, 
कैरारीरे गोदावयी 
नगयऩातरका, 
कैरारीसॉग ठेक्का 
सम्झौताभापत त 
क्रवतबन्न ४ वटा 
सडकहरूको कामत 
गदात कभ गणुस्तयको 
कामत गयेको य 
तनधातरयत सतत तथा 
भाऩदण्ड क्रवऩयीत 
कामत गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारीका तत्कारीन 
प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत खेभयाज तफद्श य 
देवयाज जोशीरे 
प्राक्रवतधकको कामतऺ ेरभा 
प्रवेश गयी गरत तथा 
गणुस्तयहीन कामतको 
नाऩी क्रकताफभा सभेत 
सहभतत जनाई हातन 
नोक्सानीभा सॊर्न 
यहेको,इख्न्जतनमय ऩूणत 
कुॉ वय तथा  

सफइख्न्जतनमय ऻानने्र 

२०७८।१२।२१ 

२०७९।१।८ 
खेभयाज तफद्श, 
तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख)  

दपा ८ (१)  ३१,३७,८५३।७५  

देवयाज जोशी, 
तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग)  
य (ङ) 

दपा ८ (१)  २५,५२,८८६।६८  

ऩूणत कुवॉय, तत्कारीन 
इख्न्जतनमय, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग)  
य (ङ) 

दपा ८ (१) ५६,९०,७४०।४३  
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फढुा, नयेन्र शाही य 
ल्माफ टेख्क्नतसमन 
धनफहादयु तफद्शरे 
गणुस्तयहीन कामत गयाई, 

नाऩी क्रकताफभा 
वास्तक्रवक कामतबन्दा 
फढी ऩरयभाण उल्रेख 
गयी भूल्माॊकन गयेको, 
साथै तनभातण व्मवसामी 
गणेश तफद्शरे 
गणुस्तयहीन कामत य फढी 
बिुानी तरई नेऩार 
सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

ऻानेन्र फढुा, तत्कारीन 
सव-इख्न्जतनमय, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग)  
य (ङ) 

दपा ८ (१) ४३,१७,६६६।७५  

नयेन्र शाही, 
तत्कारीन सव-
इख्न्जतनमय, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग)  
य (ङ) 

दपा ८ (१) १२,२४,४९५।७९  

धनफहादयु तफद्श, 
तत्कारीन ल्माफ 
टेख्क्नतसमन, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा १९ 
(२) 

दपा १९ (२) ५३,५१,२३४।२५  

गणेश तफद्श, तनभातण 
व्मवसामी 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ५०,३१,०५४।४३  

 

१२ 

श्रीऩयु तफल्डसत 
प्रा.तर., गोदावयी, 
कैरारीरे गोदावयी 
नगयऩातरका, 
कैरारीसॉग ठेक्का 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारीका तत्कारीन 
प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत खेभयाज तफद्श य 
देवयाज जोशीरे 

२०७८।१२।२१ 

२०७८।12।30 
खेभयाज तफद्श, 

तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) ३६,९१,९२२।६२  
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सम्झौत भापत त 
क्रवतबन्न ५ वटा 
सडकहरूको कामत 
गदात कभ गणुस्तयको 
कामत गयेको य 
तनधातरयत सतत तथा 
भाऩदण्ड क्रवऩयीत 
कामत गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

प्राक्रवतधकको कामतऺ ेरभा 
प्रवेश गयी गरत तथा 
गणुस्तयहीन कामतको 
नाऩी क्रकताफभा सभेत 
सहभतत जनाई हातन 
नोक्सानीभा सॊर्न 
यहेको,इख्न्जतनमय ऩूणत 
कुॉ वय तथा  सव-
इख्न्जतनमय याभचन्र 
बण्डायी,  नयेन्र शाही, 
याजेन्र बण्डायी य ल्माफ 
टेख्क्नतसमन धन फहादयु 
तफद्शरे गणुस्तयहीन कामत 
गयाई, नाऩी क्रकताफभा 
वास्तक्रवक कामतबन्दा 
फढी ऩरयभाण उल्रेख 
गयी भूल्माॊकन गयेको, 
साथै तनभातण व्मवसामी 
डम्फय चन्दरे 
गणुस्तयहीन कामत य फढी 
बिुानी तरई नेऩार 
सयकायराई हातन 

देवयाज जोशी, 
तत्कारीन प्रभखु 

प्रशासकीम अतधकृत, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) ४५,२२,३०६।५५  

ऩूणत कुवॉय, तत्कारीन 
इख्न्जतनमय, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) ८२,१४,२२९।१७  

याभचन्र बण्डायी, 
तत्कारीन सव-
इख्न्जतनमय, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) २५,१०,४५७।२१  

याजेन्र बण्डायी, 
तत्कारीन सव-
इख्न्जतनमय, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) ३६,०७,१३९।१०  

नयेन्र शाही, तत्कारीन 
सव-इख्न्जतनमय,गोदावयी 
नगयऩातरका, कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग) य 

(ङ) 

दपा ८ (१) १७,५६,५१९।७३  
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नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

 

धनफहादयु तफद्श, 
तत्कारीन ल्माफ 
टेख्क्नतसमन, 

गोदावयी नगयऩातरका, 
कैरारी । 

१ दपा १९ 
(२) 

दपा १९ (२) ७४,४१,८५५।२९  

डम्फय चन्द, तनभातण 
व्मवसामी । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ७४,३४,०३७।१७  

 

१३ 

तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभततको 
स्वातभत्वभा यहेको 
अयफौं भूल्म 
फयाफयको ज्गा 
गैयकाननुी तवयरे 
तरज तथा तफिी 
गयी सयकायी 
सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको क्रहनातभना 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बने्न। 

तत्कारीन भहेन्रनगय 
नगय क्रवकास सतभततका 
ऩदातधकायीहरू य 
कभतचायीहरूरे नगय 
क्रवकास सतभततको 
स्वातभत्वभा यहेको ज्गा 
सतभततभा कामतयत 
कभतचायीहरूराई  
क्रवतयण गयेको अवस्थाभा 
सहानबुतूतऩूवतक 
प्राथतभकता ददने तभतत 
२०६४/७/३० को 
तनणतमराई 
तोडभयोड/अऩव्मातमा 
गयी तभतत 

२०७८।१२।२१ 

२०७९।१।11 
कान्तयुाभ ऩनेरु, 

अध्मऺ, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज य दपा 

२४ 

दपा ८ (१) २९,७४,३६०।-  

ऩषु्ऩयाज बट्ट, नामफ 
सबु्फा, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) २९,७४,३६०।-  

चन्रप्रसाद चौधयी, 
सदस्म सख्चव, 
तत्कारीन नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) २९,७४,३६०।-  

भोहनदेव बट्ट, 
इख्न्जतनमय, तत्कारीन 

भहेन्रनगय नगय 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) ३,०४,८३७।५०  
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२०६४/९/६ को 
तत्कारीन नगय क्रवकास 
सतभततका अध्मऺ 
कान्तयुाभ ऩनेरुको एकर 
तोक आदेशफाट 
सतभततभा कामतयत क्रवतबन्न 
कभतचायीहरूराई 
गैयकाननुी रूऩभा 
ज्गाको हक 
हस्तान्तयण गयेको । 

 

क्रवकास सतभतत । 

 

क्रहयातसॊह तफद्श, 
रेखाऩार, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१), 
दपा ४७ य 

भरुकुी पौजदायी 
कामतक्रवतध 

सॊक्रहता,2074 

को दपा 133 

य 158 

३,९५,४३७।५०  

दानतसह काकी, 
खरयदाय  तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१), 
दपा ४७ य 

भरुकुी पौजदायी 
कामतक्रवतध 

सॊक्रहता,2074 

को दपा 133 

य 158 

२,५१,२६०।-  

रक्ष्भणदत्त जोशी, 
खरयदाय, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) य 
दपा ४७ 

३,८६,१८७।५० 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

दगुातप्रसाद ऩनेरु, 

अतभन, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) ३,१७,४६०।-  

हकत नायामण जोशी, 
का.स., तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) य 
दपा ४७ 

२,५१,२६०।-  

गॊगादत्त बट्ट, 

सऩुयबाइजय, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय क्रवकास 

सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) ३,६२,१००।-  

रारफहादयु ओखेडा, 
कम्प्मटुय अऩयेटय, 

तत्कारीन भहेन्रनगय 
नगय क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) ३,९५,४३७।५०  

क्रवसनतसॊह थाऩा, 
तत्कारीन प्रभखु 
भारऩोत अतधकृत, 

कञ्चनऩयु । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) २९,७४,३६०।-  

दरख्जत बट्ट, शा.अ., 
तत्कारीन भहेन्रनगय 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

 १३,३१,९९०।-  
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

नगय क्रवकास सतभतत 
। 

जमफहादयु क्रवद्श, शाखा 
अतधकृत, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

रु.१,५५,१९०।-  

नभयाज बट्ट, खरयदाय, 
तत्कारीन भहेन्रनगय 

नगय क्रवकास 
 सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

१४८७१८०।-  

कभरा बट्ट, 

तफन्दकुुभायी जोशी, 
जमन्रयाज ऩाण्डे, 

जमयाज ऩन्त, 

दीऩाकुभायी बट्ट, 

सयस्वतीदेवी गरुु, 

तायादेवी नाथ, याधादेवी 
ऩन्त । 

८ - दपा ४७  

 

१४. 
तत्कारीन 

भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभततको 
स्वातभत्वभा यहेको 

तत्कारीन भहेन्रनगय 
नगय क्रवकास सतभततको 
स्वातभत्वभा यहेको ज्गा 
गैयकाननुी तवयरे हक 

२०७८।१२।२१ 

२०७९।१।11 

 

ऩल्टु याना, अध्मऺ, 
तत्कारीन भहेन्रनगय 

नगय क्रवकास  
सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 
यदपा २४ 

 १,९३,११,४००।-  
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

अयफौं भूल्म 
फयाफयको ज्गा 
गैयकाननुी तवयरे 
तरज तथा तफिी 
गयी सयकायी 
सावतजतनक 

सम्ऩख्त्तको क्रहनातभना 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको 

हस्तान्तयण गयेको । ऩषु्ऩयाज बट्ट , नामफ 
सबु्फा , 

तरुादत्त जोशी , अतभन 
तत्कारीन भहेन्रनगय 
नगय क्रवकास सतभतत 

२ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१)  १,९३,११,४००। 

भोहन देव बट्ट , 

इख्न्जतनमय , 
तत्कारीन भहेन्रनगय 
नगय क्रवकास सतभतत 

। 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) य 
दपा ४७ 

१,९३,११,४००।-  

क्रहया तसॊह क्रवद्श , 

रेखाऩार , तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) य 
दपा ४७ 

२०,३२,०००।-  

दानतसॊह काकी , 

खरयदाय , तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) य 
भरुकुी पौजदायी 

कामतक्रवतध 
सॊक्रहता,2074 

को दपा 
133(२)  य 
158(२) 

२२,४४,८००।-  

रक्ष्भणदत्त जोशी , १ दपा ८ (१) दपा ८ (१) य २०,३२,०००।-  
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

खरयदाय , तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

(ज) दपा ४७ 

गॊगादत्त बट्ट , 

सऩुयबाइजय , 
तत्कारीन भहेन्रनगय 
नगय क्रवकास सतभतत 

। 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) य 
दपा ४७ 

२०,३२,०००।-  

हकत नायामण जोशी , 

का.स. , तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१)  २२,४४,८००।-  

श्रीिेशन फडामक , 

का.स. , तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) य 
दपा ४७ 

२०,३२,०००।- 

क्रवसनतसॊह थाऩा , 
कामातरम प्रभखु 

(भारऩोत अतधकृत), 
कञ्चन्ऩयु । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) १,९३,११,४००।-  

जमफहादयु क्रवद्श, शाखा 
अतधकृत, तत्कारीन 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

५४,८५,३००।- 
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

नमनतसॊह कुॉ वय, नामफ 
सबु्फा, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

८५,३३,३००।–  

ददरायाज ऩन्त , शाखा 
अतधकृत, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा २२ दपा ८(१) य 
दपा २२ 

४१,७०,४००।-  

नभयाज बट्ट , खरयदाय, 
तत्कारीन भहेन्रनगय 
नगय क्रवकास  

सतभतत । 

१ दपा २२ दपा ८(१) य 
दपा २२ 

११,२२,४००।-  

ऩषु्ऩयाज जोशी , नाऩी 
अतधकृत,नाऩी 

कामातरम, कञ्चनऩयु । 

१ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) ८३,४०,८००।-  

तभना अतधकायी, 
धनादेवी क्रवद्श, 

देवकीकुभायी जोशी, 
खड्कफहादयु यावर, 

याभफहादयु तसॊह 

९ - दपा ४७  
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

ठकुयी, आशा खरी, 
रयता खरी, 

करावतीदेवी जोशी, 
गणेशफहादयु ऐय  

 

१५. 
तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभततको 
स्वातभत्वभा यहेको 
अयफौं भूल्म 
फयाफयको ज्गा 
गैयकाननुी तवयरे 
तरज तथा तफिी 
गयी सयकायी 
सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको क्रहनातभना 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बने्न। 

तत्कारीन भहेन्रनगय 
नगय क्रवकास सतभततको 
स्वातभत्वभा यहेको 
ज्गाको हक 
हस्तान्तयण गयेको । 

२०७८।1२।२१ 

२०७९।१।11 

 

गोऩार यसाईरी, 
अध्मऺ, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २४ 

2,२१,९7,400।-  

ऩल्टु याना, अध्मऺ, 
तत्कारीन भहेन्रनगय 

नगय क्रवकास  

सतभतत   । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २४ 

७३,१०,८००।- 

ऩषु्ऩयाज बट्ट, नामव 
सबु्फा, तत्कारीन 
भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) 3,07,20,938।-  

तरुादत्त जोशी, अतभन, 
तत्कारीन भहेन्रनगय 

नगय क्रवकास  

सतभतत । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) 3,0८,0५,७००।-  

भोहनदेव बट्ट, 
इख्न्जतनमय, तत्कारीन 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) 3,37,500।-  
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभतत । 

कृष्णकुभाय तनयौरा, 
प्रभखु भारऩोत 

अतधकृत, भारऩोत 
कामातरम,कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) ७२,०२,४००।-  

क्रवसनतसॊह थाऩा, 
भारऩोत अतधकृत, 

भारऩोत 
कामातरम,कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) 1,49,81,038।- 

दरख्जत बट्ट, शाखा 
अतधकृत, भारऩोत 

कामातरम,कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) ८८,७५,००0 ।- 

जमफहादयु तफद्श, शाखा 
अतधकृत, भारऩोत 

कामातरम,कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

1,31,95,819।-   

ददरायाज ऩन्त, शाखा 
अतधकृत, भारऩोत 

कामातरम,कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

२३,३३,४००।-  

गणेशफहादयु ऐय, 

नामफ सबु्फा, भारऩोत 
कामातरम, कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

71,26,2००।-  
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नमनतसॊह कुॉ वय, नामफ 
सबु्फा, भारऩोत 

कामातरम,कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

 ६९,४७,९००।-  

नयेन्रफहादयु ऐय, 

खरयदाय, भारऩोत 
कामातरम, 
कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

76,१३,७००।-  

नभयाज बट्ट, खरयदाय, 
भारऩोत कामातरम, 

कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

७,७५,११९।-  

भोहनचन्द ठकुयी, 
प्रभखु नाऩी अतधकृत, 

नाऩी कामातरम,  

कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) ४२,४५,०००।- 

ऩषु्ऩयाज जोशी, नाऩी 
अतधकृत, नाऩी 

कामातरम, कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) 92,79,500।-  

चेतनाथ दाहार, नाऩी 
अतधकृत (तनतभत्त 
कामातरम प्रभखु), 
नाऩी कामातरम, 

कञ्चनऩयु । 

१ दपा  
८(१)(ज) 

दपा ८(१) 7५,३७,५00।-  
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 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

भानफहादयु चन्द १ दपा  
८(१)(ज) य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

७,८२,४००।-  

इन्रा वडामक १ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 

२२ 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

14,62,000।-  

वसन्ती ददमार  १ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 

२२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

13,60,000।-  

अतनता गदु्ऱा १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

22,44,800।-  

रऺी चन्द १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

13,60,000।-  

कु. गीता ऩन्त १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

13,60,000।-  

देवकुभाय ठाकुय १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

6,80,000।-  



105 
 
ऩरयच्छेद- २¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

चन्रदेव तगयी १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

13,60,000।-  

ऩयभानन्द जोशी १ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 

२२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

13,60,000।-  

कभरादेवी याना १ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 

२२ 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

17,00,000।-  

यग ुदभाई १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

12,७0,000।-  

चन्रा खड्का १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

4,25,000।-  

सशुीरादेवी फस्नेत, 
गॊगाकुभायी फस्नेत, 
करयस्भा फस्नेत, 

जभनुाकुभायी फस्नेत  

४ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

3,37,500।-  

वीयेन्रकुभाय तफ.सी. १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

8,50,000।-  
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धनादेवी काभी १ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 

२२ 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

13,25,000।-  

गोदावयी चन्द 
ठकुयानी 

१ दपा ८(१) 
(ज) य दपा 

२२ 

दपा ८(१) य 
दपा २२ 

9,60,000।-  

शान्ता बट्ट १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

22,44,000।-  

बीभदत्त बट्ट १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

8,50,000।-  

कैराश सनुाय १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

27,95,000।-  

ऩॊकज यावर १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

42,55,000।-  

तरुसी दभाई १ दपा ८(१) 
(ज)  य 
दपा २२ 

दपा ८(१), 
दपा २२ य 
दपा ४७ 

2,52,738।-  

दपा ८(१) दपा ८(१), 18,25,000।-  
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(ज)  य 
दपा २२ 

दपा २२ य 
दपा ४७ 

बोजयाज याना, घमु्भा 
याना, सोवानतसॊह धाभी, 
कुभायी कभरा भल्र, 

तसतादेवी ऩन्त, सशुीरा 
स्वाॉय, कभरादेवी बट्ट, 

कुभायी भञु्ज बट्ट, 

जनकतसॊह नामक, 

क्रवभराचन्द भहता, 
देवकी बट्ट, मऻयाज 
बट्ट, गॊगादत्त जोशी, 
क्रवभरा जोशी, याज 
फहादयु तफद्श, भतन 
दभाई, गणेशप्रसाद 
ऩन्त, सीभा जोशी, 
कृष्णयाज करौनी, हरय 
प्रसाद जोशी, कैराश 
सनुाय य क्रकसनकुभाय 
काभी बीभदत्त 
नगयऩातरका । 

२२ - दपा ४७  
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१६. 
कञ्चनऩयु ख्जल्रा 
बीभदत्त नगयऩातरका 
वडा नॊ. २, १९ य 
कृष्णऩयु नगयऩातरका 
वडा नॊ. ६ भा ऩोद्श 
हाबजद्श सेन्टय य 
कद्शभ हामरयङ 
सेन्टय स्थाऩनाका 
रातग तनकासा बएको 
यकभ सतभततरे 
क्रकसानहरूसॉग 
छरपर नै नगयी 
आपूखसुी कृक्रष 
साभग्री खरयद गयी 
आतथतक अतनमतभतता 
गयेको बने्न। 

बीभदत्त नगयऩातरका 
कञ्चनऩयुभा प्रधानभन्री 
कृक्रष आधतुनकीकयण 
ऩरयमोजना धानजोन 
कामतिभअन्तगतत 
सॊचातरत कामतिभहरू 
यहेकोभा शकु्रापाॉटा 
कृक्रष सहकायीद्राया 
सञ्चातरत कद्शभ हामरयङ 
सेन्टय य ऩोद्श हाबजद्श 
सेन्टय स्थाऩनाका रातग 
कृक्रष साभानहरू खरयद 
गदात अस्वाबाक्रवक 
भूल्माॊकन गयी फढी 
इख्स्टभेट फनाई फढी 
भूल्मको कोटेसन तमाय 
गयी गणुस्तयहीन, म्माद 
नाघेको य फढी भूल्म 
ततयी साभान खरयद 
गये/गयाएको। 
आमोजनाको सम्बाव्मता 
अध्ममन गदात वा नम्सत 
तमाय गदात ऩषु्ट्याइॉको 

२०७९।१।५ 

२०७९।२।९ 

 

टॊकप्रसाद रयजार, 

वरयद्ष कृक्रष अतधकृत, 

धानजोन कामातरम । 

१ दपा ८ (१) 
(ञ) 

दपा ८ (१) १६,३५,०००।- 

भोहनयाभ टेरय, 

इख्न्जतनमय, भहाकारी 
तसॊचाइ  

आमोजना । 

१ दपा ८ (१) 
(क)  

दपा ८ (१) १६,३५,०००।- 

याजीव हभार, 

सञ्चारक, ददनेश भोटसत 
प्रा.तर. । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) १६,३५,०००।- 

दशयथ बण्डायी, जोन 
सञ्चारक सतभततका 

सॊमोजक तथा 
शकु्रापाॉटा कृक्रष 

सहकायीका अध्मऺ । 

१ दपा ८(१) 
(ञ) 

दपा ८ (१) १६,३५,०००।- 
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आधाय तफना 
अस्वाबाक्रवक क्रकतसभफाट 
फढी काभ वा रागत 
देखाउने कसयुभा  
गैयकाननुी राब ऩरु् माउने 
फदतनमतरे नेऩार 
सयकाय वा सावतजतनक 
सॊस्थासभऺ गयेको 
तडरयतसऩको सतत 
उल्रॊघन गयी प्रचतरत 
काननुद्राया तनषेतधत 
तवयफाट व्मवसाम गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

१७. ख्जल्रा भगु,ु सोरु 
गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
1 जवरधायाख्स्थत 
काछदेख्ख छोटासम्भ 
ऩदभागत तनभातण कामत 
गदात उऩबोिा 
सतभतत य 
प्राक्रवतधकको 

सोरु गाउॉऩातरका, 
भगुखु्स्थत काछदेख्ख 
छोटासम्भको ऩमतटक 
ऩदभागत तनभातणको रातग 
तडतबजन वन कामातरम, 

भगुफुाट क्रवतनमोख्जत 
रु.25 राखफाट रागत 
इख्स्टभेटभा उल्रेख 

२०७९।1।८ 

२०७९।१।13 
बयतफहादयु फढुथाऩा, 
तडतबजन वन अतधकृत, 

गोयतसॊह फढुवार, 
सव-इख्न्जतनमय, 
य यवीन्र शाही, 
अतसस्टेन्ट सव-
इख्न्जतनमय (सव-
ओबयतसमय) । 

३ दपा ८ (१) 
(ङ) य (छ)  

दपा ८ (१) ८,८७,६५३।७७  
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तभरेभतोभा हुॉदै 
नबएको काभको 
सभेत फढी भूल्माॊकन 
गयी झटुा तफर 
फनाई मोजनाको 
क्रवतनमोख्जत यकभ 
ऩूयै बिुानी ददई 
सयकायी यकभ 
क्रहनातभना गयेको 
बने्न। 

गयेअनसुाय कामत नगयी 
बिुानी तफर तमाय गयी 
क्रपल्डभा कामत नै नगयी 
रु.8,87,653।77 
खाने भास्ने उदे्दमरे 
सयकायी सम्ऩख्त्त हातन 
नोक्सानी ऩरु् माएको । 

फास्तोरा शाही, 
अध्मऺ, 

क्रवस ुनेऩारी, सख्चव 

य हरयफहादयु शाही, 
कोषाध्मऺ, काछदेख्ख 
छोटासम्भ ऩमतटन 
ऩदभागत तनभातण 

उऩबोिा सतभतत । 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ८,८७,६५३।७७ 

 

१८. 
छामानाथ याया 
नगयऩातरकारे वडा 
नॊ. २ भा ऩनज ऩैदर 
फाटोभा ९०० वटा 
ऩक्की तसॊढी तनभातण 
गनज गयी 
रु.७५,००,०००।
–क्रवतनमोजन 
गयेकोभा उि काभ 
रु.१३,००,०००।
–भा ठेक्का ददई 
फाॉकी यकभ 
क्रहनातभना गयेको 

छामाॉथ याया 
नगयऩातरकाख्स्थत 
अदारत चोकदेख्ख 
प्रशासनसम्भको सडक 
तनभातणको कामतभा सव-
इख्न्जतनमय तथा 
इख्न्जतनमयरे वास्तक्रवक 
कामतबन्दा फढी कामत 
बएको देखाई प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृतरे 
सही गयी नाऩीको 
क्रववयणभा सहभतत 
जनाई, अ.सव-इख्न्जतनमय 

२०७९।१।८ 

२०७९।१।21 
क्रऩताम्फय सारु, प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत 
भहेश तसॊह कठामत, 

इख्न्जतनमय य 
हस्तफहादयु भल्र, 

अ.सव-इख्न्जतनमय । 

३ दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१) २९,७७,८२१।११  

याभभामा भल्र, 

अध्मऺ य यत्नादेवी 
हभार, कोषाध्मऺ, 

उऩबोिा सतभतत । 

२ दपा ८ (४) दपा ८ (४) २९,७७,८२१।११ 
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बने्नसभेत । हस्तफहादयु भल्र य 
इख्न्जतनमय भहेश तसॊह 
कठामतरे फढी यकभ 
बिुानी तरई सयकायी 
हातन नोक्सानी गयेको । 

 

१९. 
ग्राभीण मातामात 
सदुृढीकयण कामतिभ 
तपत को तनमतभत 
सडक भभततसम्बाय य 
रूख तफरुवा योप्ने 
कामतअन्तगतत 
सातफकको ख्जल्रा 
प्राक्रवतधक कामातरम, 

सद्ऱयीफाट रूऩनगय 
सवानऩयु ऩथयी 
घोघनऩयुसभेतका 
सडक खण्डभा 
ग्राबेर गनज य तफरुवा 
योप्ने कामत गदात 
प्रक्रिमा नऩरु् माई 

तत्कारीन ख्जल्रा 
प्राक्रवतधक कामातरम 
सद्ऱयीका प्रभखु ख्जल्रा 
इख्न्जतनमय याजकुभाय 
गोइत, इख्न्जतनमय 
उग्रानन्द ऩाठक य 
रेखाऩार छरफहादयु 
शे्रद्षरे वास्तक्रवक बए 
गयेको काभबन्दा फढी 
ऩरयभाणको काभ गयेको 
बनी झटुा तफर बयऩाई 
फनाई सो तफर अनसुाय 
रु. ६६,६४,६९२।२२ 
बिुानी ददने य तरने 
कामत गयेको तथा भाॉ 

२०७९।१।८ 

२०७९।१।२७ 
तत्कारीन ख्जल्रा 
प्राक्रवतधक कामातरम, 

सद्ऱयीका प्रभखु ख्जल्रा 
इख्न्जतनमय याज कुभाय 
गोइत य इख्न्जतनमय 
उग्रानन्द ऩाठक । 

२ दपा ८ (१) 
(ङ) 

दपा ८ (१) ६६,६४,६९२।२२ 

 

बऩेुन्र मादव, 

प्रोप्राइटय, भाॉ जानकी 
तनभातण सेवा । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) २१,००,२४०।९७  

क्रवजमकुभाय मादव, 

प्रोप्राइटय, एबयेद्श 
तनभातण सेवा । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) २६,५४,२१४।४५  

भभतादेवी मादव, 

प्रोप्राइटय, अन्नऩूणत 
कन्स्ट्रक्सन । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) १९,१०,२३६।७९  
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बिुानी गयेको 
बने्नसभेत। 

जानकी तनभातण सेवा, 
अन्नऩूणत कन्स्ट्रक्सन य 
एबयेद्श तनभातण 
सेवासॉगको तभरेभतोभा 
आपूराई गैयकाननुी 
राब य नेऩार 
सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माउने 
कामतसभेत गयेको । 

छरफहादयु शे्रद्ष, 

तत्कारीन रेखाऩार, 

ख्जल्रा प्राक्रवतधक 
कामातरम, सद्ऱयी । 

१ दपा ८ (१) 
(ङ) 

दपा ८ (१) २,५४,७१०।७६ 

 

२०. ख्जल्रा हमु्रा, तरभी 
गा.क्रव.स. सख्चव 
धभतयाज योकामारे 
आ.व. २०७०/७१ 
देख्ख आ.व. 
२०७२/७३ सम्भ 
दोहोयो साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता क्रवतयण 
गयेको बने्न । 

सातफक तरभी गा.क्रव.स. 
हमु्राका तत्कारीन 
गा.क्रव.स. सख्चव धभतयाज 
योकामारे साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता यकभ 
क्रवतयण गदात एउटै 
व्मख्िराई उस्तै 
नागरयकता प्रभाणऩर 
नम्फय याखी दोहोयो 
साभाख्जक सयुऺा बत्ताको 
यकभ रु.२,१९,०००। 
क्रहनातभना गयी हातन 
नोक्सानी गयेको । 

२०७९।१।२२ 

२०७९।२।1० 
धभतयाज योकामा, 

तत्कारीन गा.क्रव.स. 
सख्चव, तरभी, हमु्रा ।  

१ दपा ८ (१) 
(ङ) 

दपा ८ (१) २,१९,०००।- 
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२१. 
गोदावयी न.ऩा. 
कैरारीका 
सम्फन्धभा आमोगभा 
प्राद्ऱ सूचनाको 
आधायभा आमोगको 
स्थरगत तनयीऺण 
प्रततवेदनफभोख्जभ 
१३ वटा सडकभा 
क्रवतबन्न तनभातण 
व्मवसामीफाट कामत 
सम्ऩादन बएका 
ठेक्काहरूभा बिुान 
बएको ऩरयभाणको 
स्थरगत 
तनयीऺणफाट 
तनधातरयत सतत तथा 
भाऩदण्डक्रवऩयीत 
तनभातण कामत 
गयाइएको प्रततवेदन 
नै उजयुीको रूऩभा 

गोदावयी न.ऩा. 
कैरारीका तत्कारीन 
प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत खेभयाज तफद्श य 
देवयाज जोशीरे 
गणुस्तयहीन कामतको 
नाऩी क्रकताफभा सभेत 
हस्ताऺय गयी हातन 
नोक्सानीभा सॊर्न 
यहेको, इख्न्जतनमय ऩूणत 
कुॉ वय, सव-इख्न्जतनमय 
बियाज जोशी, नयेन्र 
शाही य धनफहादयु 
तफद्शरे गणुस्तयहीन कामत 
गयाई नाऩी क्रकताफभा 
वास्तक्रवक कामतबन्दा 
फढी ऩरयभाण उल्रेख 
गयी भूल्माॊकन गयेको, 
साथै तनभातण व्मवसामी 
सन्तोष जोशीरे फढी 

२०७९।१।२६ 

२०७९।२।१३ 
खेभयाज तफद्श, प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

गोदावयी न.ऩा. 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख),(ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) ४२,००,५३१।२०  

देवयाज जोशी, प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

गोदावयी न.ऩा. 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ङ) 

दपा ८ (१) ६,७८,२२०।००  

ऩूणत कुॉ वय, इख्न्जतनमय, 
गोदावयी न.ऩा. 
कैरारी ।  

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) ४८,७८,७५१।२०  

बियाज जोशी, सव-
इख्न्जतनमय, गोदावयी 
न.ऩा. कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख),(ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) २७,५८,४३२।२०  

नयेन्र शाही, सफ-
इख्न्जतनमय, गोदावयी 
न.ऩा. कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख),(ग) य 
(ङ) 

दपा ८ (१) २१,२०,३१९।-  

धनफहादयु तफद्श, ल्माफ 
टेख्क्नतसमन, प्राक्रवतधक 
ऩूवातधाय कामातरम । 

१ दपा १९ 
(२) 

दपा १९ (२) ४०,१७,६००।२० 
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कामभ गरयएको । बिुानी तरई नेऩार 
सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

सन्तोष जोशी, तनभातण 
व्मवसामी । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) ३७,९८,९४५।२०  

 

२२. 
गोदावयी न.ऩा. 
कैरारीका 
सम्फन्धभा आमोगभा 
प्राद्ऱ सूचनाको 
आधायभा आमोगको 
स्थरगत तनयीऺण 
प्रततवेदनफभोख्जभ 
१३ वटा सडकभा 
क्रवतबन्न तनभातण 
व्मवसामीफाट कामत 

गोदावयी न.ऩा. 
कैरारीका प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत 
खेभयाज तफद्शरे गरत 
तथा गणुस्तयहीन 
कामतको नाऩी क्रकताफभा 
सभेत हस्ताऺय गयेको, 
इख्न्जतनमय ऩूणत कुॉ वय, 

सव-इख्न्जतनमय नयेन्र 
शाही य धनफहादयु 

२०७९।१।२६ 

२०७९।२।1३ 

 

खेभ याज तफद्श, प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 
ऩूणत कुॉ वय इख्न्जतनमय, 

नयेन्र शाही सव-
इख्न्जतनमय, 

गोदावयी न.ऩा. 
कैरारी । 

३ दपा ८ (१) 
(ख),(ग) य 
(ङ) 

दपा ८(१) १५,१७,६९७।४०  

धनफहादयु तफद्श ल्माफ 
टेख्क्नतसमन, प्राक्रवतधक 
ऩूवातधाय कामातरम । 

१ दपा १९ 
(२) 

दपा १९ (२) १४,९६,१५५।००  
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सम्ऩादन बएका 
ठेक्काहरूभा बिुान 
बएको ऩरयभाणको 
स्थरगत 
तनयीऺणफाट 
तनधातरयत सतत तथा 
भाऩदण्डक्रवऩयीत 
तनभातण कामत 
गयाइएको प्रततवेदन 
नै उजयुीको रूऩभा 
कामभ गरयएको । 

तफद्शरे गणुस्तयहीन कामत 
गयाएको, नाऩी क्रकताफभा 
वास्तक्रवक कामतबन्दा 
फढी ऩरयभाण उल्रेख 
गयी भूल्माॊकन गयेको, 
साथै तनभातण व्मवसामी 
हरयतसॊह तफद्शरे फढी 
बिुानी तरई नेऩार 
सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

हरयतसॊह तफद्श, तनभातण 
व्मवसामी । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) १५,१७,६९७।४०  

 

२३. 
गोदावयी न.ऩा. 
कैरारीका 
सम्फन्धभा आमोगभा 
प्राद्ऱ सूचनाको 
आधायभा आमोगको 
स्थरगत तनयीऺण 
प्रततवेदनफभोख्जभ 
१३ वटा सडकभा 
क्रवतबन्न तनभातण 
व्मवसामीफाट कामत 
सम्ऩादन बएका 

गोदावयी न.ऩा. 
कैरारीका प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत 
खेभयाज तफद्श य देवयाज 
जोशीरे गणुस्तयहीन 
कामतको नाऩी क्रकताफभा 
सभेत हस्ताऺय गयी 
हातन नोक्सानीभा सॊर्न 
यहेको, इख्न्जतनमय ऩूणत 
कुॉ वय, सव-इख्न्जतनमय 
ऻानेन्र फढुा य 

२०७९।१।२६ 

२०७९।२।१३ 

 

 

खेभयाज तफद्श, प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

गोदावयी न.ऩा. 
कैरारी । 

१ दपा 
८(१)(ख) 

दपा ८(१) ७,६७,९८८।-  

देवयाज जोशी, प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

गोदावयी न.ऩा. 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग)  
य (ङ) 

दपा ८ (१) २४,५१,५२६।-  

ऩूणत कुॉ वय, इख्न्जतनमय, 
गोदावयी न.ऩा. 
कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख),(ग) य 
(ङ) 

दपा ८(१) ३२,१९,५१४।-  
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सडकका ठेक्काहरूभा 
बिुान बएको 
ऩरयभाणको स्थरगत 
तनयीऺणफाट 
तनधातरयत सतत तथा 
भाऩदण्डक्रवऩयीत 
तनभातण कामत 
गयाइएको प्रततवेदन 
नै उजयुीको रूऩभा 
कामभ गरयएको।  

धनफहादयु तफद्शरे 
गणुस्तयहीन कामत गयाई 

नाऩी क्रकताफभा 
वास्तक्रवक कामतबन्दा 
फढी ऩरयभाण उल्रेख 
गयी भूल्माॊकन गयेको, 
साथै तनभातण व्मवसामी 
काभी शेऩातरे 
गणुस्तयहीन कामत य फढी 
बिुानी तरएकारे नेऩार 
सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

सफ-इख्न्जतनमय ऻानने्र 
फढुा, गोदावयी न.ऩा. 

कैरारी । 

१ दपा ८ (१) 
(ख), (ग)  
य (ङ) 

दपा ८(१) ३२,१९,५१४।-  

धन फहादयु तफद्श, 

ल्माफ टेख्क्नतसमन, 

प्रातफतधक ऩूवातधाय 
कामातरम । 

१ दपा १९ 
(२) 

दपा १९ (२) २९,२८,१६८।-  

काभी शेऩात, तनभातण 
व्मवसामी । 

१ दपा ८ (४) दपा ८ (४) २९,२८,२७४।-  

 

२४. 
ख्जल्रा रुऩन्देही 
ओभसततमा 
गाउॉऩातरका-४ 
भटेरयमा गाउॉको 
भतुम सडकको 
तनभातण कामत गदात 
सम्झौताअनसुाय काभ 
नगयी यकभ 
क्रहनातभना गयेको 

ओभसततमा गा.ऩा.-४ 
भटेरयमा गाउॉको भतुम 
सडक ढरान गनज 
कामतभा रागत 
अनभुानअनसुाय ढरान 
नगयी नाऩी क्रकताफ तथा 
तफर ऩेस गदात क्रपल्डभा 
बएको बन्दा फढी 
उल्रेख गयी 

२०७९।२।१३ 

२०७९।३।१४ 

 

याज ुनेऩार (प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत), 

रवकुश चाई 
(इख्न्जतनमय) य 

सन्तोष बसुार (सव- 
इख्न्जतनमय), 
ओभसततमा 

गाउॉऩातरका, रुऩन्देही 
। 

३ दपा ८ (1) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (1) 2,61,855।90  
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तथा कोषाध्मऺ 
यभादेवी चभायको 
क्रकतज हस्ताऺय गयी 
फैंकफाट यकभ 
तनकासा गयेको । 

रु.2,61,855।90 
सयकायी यकभ हातन 
नोक्सानी गयेको ।  

गजयाज मादव, अध्मऺ 
य धभतयाज खयक्रवन्द 
सख्चव, उऩबोिा 

सतभतत । 

२ दपा 8 (4) दपा 8 (4) 2,61,855।90  

२५ फा्रङु ख्जल्रा 
काठेखोरा 
गाउॉऩातरका 
नारढुङ्गा खानेऩानी 
मोजनाभा नाऩी 
क्रकताफअनसुायको 
ऩाइऩ प्रमोग नगयेको 
बने्नसभेत।  

खानेऩानी तथा सडक 
क्रवस्ताय मोजनाभा काभ 
गनुत ऩूवत नै तभरेभतो गयी 
प्रचतरत ऐन तनमभका 
प्रावधानराई सभेत 
वेवास्ता गयी साभान्म 
तनवेदनको बयभा भार 
एक पभतराई एक 
वडाको ख्जम्भेवायी 
ददएको ।  अको 
पभतफाट सभेत काभ 
बएको बनी नाऩी क्रकताफ 
तमायी देख्ख बिुानी गनज 
कामत आमोजना तनभातण 
व्मवसामीराई क्रवतयण 
गयेको य नबए नगयेको 
कामतको सभेत नाऩी 

२०७९।२।१९ 

२०७९।३।1५ 

 

 

ख्खभफहादयु क्रव.क., 
प्रभखु प्रशासकीम 

अतधकृत 

 नवीन थाऩा, सव-
इख्न्जतनमय सनोज 

उऩाध्माम, अतसस्टेन्ट 
सव-इख्न्जतनमय  य  

खडानन्द  कॉ डेर, 
रेखाऩार, 
काठेखोरा 

गाउॉऩातरका, फा्रङु 
। 

४ दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१) 7,92,099।49  

दीऩेन्रफहादयु खड्का, 
प्रोप्राइटय, सेबेन स्टेट 
तफल्डसत, फा्रङु । 

१ दपा 8 (4) दपा 8 (4) 3,53,162।29  

भसभुन अगजजा, 
प्रोप्राइटय, अगजजा 

१ दपा 8 (4) दपा 8 (4) १,५१,२१0।95  
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क्रकताफ तमाय गयी गनत 
रगाई बिुानीसभेत 
गरयएको । 

तनभातण सेवा ।  

टॊकफहादयु कुॉ वय, 
प्रोप्राइटय, काठेखोरा 

कन्स्ट्रक्सन । 

१ दपा 8 (4) दपा 8 (4) १,५१,२१0।95  

१,३५,८०३।40  

सूमतफहादयु बण्डायी, 
खसु ुतनभातण सेवा य 
गणेशफहादयु बण्डायी, 
बण्डायी तनभातण सेवा 

। 

२ दपा 8 (4) दपा 8 (4) 1,51,922।85  

भनोज खड्का, 
प्रोप्राइटय, सातफीसे 
कन्स्ट्रक्सन । 

१ दपा 8 (4) दपा 8 (4) १,३५,८०३।40  

२६ फा्रङु ख्जल्रा 
काठेखोरा 
गाउॉऩातरकाख्स्थत 
नारढुङ्गा (घुॉडेखोरा) 
खानेऩानी मोजनाभा 
नाऩी क्रकताफ 
अनसुायको ऩाइऩ 
प्रमोग नगयेको बने्न 
सभेत । 

काठेखोरा 
गाउॉऩातरकाका कभतचायी 
तथा राभाफगय 
डतुडमाघाट ह्यभुऩाइऩ 
उऩबोिा सतभततरे 
दईुवटा कल्बटत तनभातण 
गदात झटुा तफर बयऩाई 
फनाई नबए नगयेको 
कामतसभेतको बिुानी 

२०७९।२।१९ 

२०७९।३।1५ 

 

 

ख्खभफहादयु क्रव.क., 
प्रभखु प्रशासकीम 

अतधकृत 

 नवीनकुभाय दास, 

सव-इख्न्जतनमय,  

सनोज उऩाध्माम, 

अतसस्टेन्ट सव-
इख्न्जतनमय, 

काठेखोरा 

३ दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१) 4,90,227।7७   
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तरने ददने कामत 
गैयकाननुी हातन 
ऩरु् माएको । 

गाउॉऩातरका, फा्रङु।  

यनफहादयु थाऩा, 
अध्मऺ,  

टेकनायामण ऩनु, 
सख्चव य ऩावतती थाऩा, 
कोषाध्मऺ, उऩबोिा 

सतभतत । 

३ दपा 8 (4) दपा 8 (4) 4,90,227।7७   

२७. फा्रङु ख्जल्रा 
काठेखोरा 
गाउॉऩातरकाख्स्थत 
नारढुङ्गा (घुॉडेखोरा) 
खानेऩानी मोजना य 
एक्रेखेत घाट 
ह्यभुऩाइऩ 
आमोजनाभा कभसर 
साभग्री प्रमोग गयी 
अतनमतभतता गयेको 
। 

काठेखोरा 
गाउॉऩातरकाका कभतचायी 
तथा एक्रेखेतघाट 
ह्यभुऩाइऩ उऩबोिा 
सतभततरे कल्बटत तनभातण 
गदात झटुा तफर बयऩाई 
फनाई बिुानी तरने ददने 
कामत गयेको, बए गयेको 
कामतबन्दा फढी काभको 
भूल्माॊकन गयी नाऩी 
क्रकताफभा चढाउन रगाई 
बिुानी तरने कामत गयी 
उऩबोिा सतभततरे 

२०७९।२।१९ 

२०७९।३।1५ 

 

 

ख्खभफहादयु क्रव.क., 
प्रभखु प्रशासकीम 

अतधकृत, 
 नवीन थाऩा, सव-

इख्न्जतनमय य  

 सनोज उऩाध्माम, 

अतसस्टेन्ट सव-
इख्न्जतनमय, 
काठेखोरा 

गाउॉऩातरका, फा्रङु 
।  

३ दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१) 2,39,284।19  

अम्भय फहादयु गरुुङ,  
अध्मऺ,  

३ दपा 8 (4) दपा 8 (4) 2,39,284।19  
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नेऩार सयकायराई 
गैयकाननुी हातन 
ऩरु् माएको । 

चेरीभामा थाऩा, सख्चव 
य  

गगनफहादयु काकी, 
कोषाध्मऺ, उऩबोिा 

सतभतत । 
२८. जगुर गाउॉऩातरका 

तसन्धऩुाल्चोकभा 
भोटयफाटो तनभातण 
गनज िभभा 
अवैधातनक उऩबोिा 
सतभतत गठन गयेको, 
झटुा क्रववयणको 
आधायभा यकभ 
बिुानी गयेको, 
भाऩदण्डफभोख्जभ 
तनभातण नगयी 
हचवुाको बयभा काभ 
गये गयाएको, डोय 
हाख्जय साथै 
भाइन्मटुभा ऩतन 
क्रकतज हस्ताऺय गयी 
सॊस्थागत भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

जगुर गाउॉऩातरका, 
तसन्धऩुाल्चोकफाट 
कभतचायी तथा 
ऩदातधकायीको 
तभरेभतोभा आपूहरूराई 
गैयकाननुी राब ऩरु् माउने 
फदतनमतरे रागत 
इख्स्टभेटक्रवऩयीत क्रवतबन्न 
हाइड्रोऩावय 
कम्ऩनीभापत त तन:शलु्क 
उऩरब्ध बएको 
स्काबेटय य जे.सी.फी. 
प्रमोग गयी रेफयद्राया 
काभ गयेको डोयहाख्जय, 

नाऩी क्रकताफ य कामत 
सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय 
गयी 
रु.३६,४९,८९९।६३ 

२०७९।२।३० 

२०७९।३।२ 

 

ढाकायाभ अमातर, 

तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

सयेुश 
ऩौडेर,इख्न्जतनमय 

 य रुऩक ख्घतभये, 

अतसस्टेन्ट 
सवइख्न्जतनमय, जगुर 

गाउॉऩातरका, 
तसन्धऩुाल्चोक । 

३ दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१) य 
दपा १९ (२) 

३६,४९,८९९।६३  

सतेन्द मादव, 

रेखाऩार, जगुर 
गाउॉऩातरका । 

१ दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१)  ३६,४९,८९९।६३  

देवेन्र शाक्म, अध्मऺ 
य अनषुा राभा, 

कोषाध्मऺ, फरेपी 
तेम्फाथान सडक 

२ दपा ८ (४) दपा ८ (४)  ३६,४९,८९९।६३  
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फढी बिुानी तरने ददने 
कामत गयी भ्रद्शाचायजन्म 
कसयु गयेको। 

उऩबोिा सतभतत । 

२९. म्माङरङु 
नगयऩातरकाको 
ख्जयीख्खम्ती, 
भाझगाउॉभा आम्पुवा 
ऩशहुाटफजाय तनभातण 
गनतका रातग १ 
कयोड अनदुान प्राद्ऱ 
बएकोभा तनभातण 
कामत सम्ऩन्न नगयी 
अतनमतभतता गयेको 
बने्न। 

आम्पुवा ऩशहुाटफजाय 
तनभातण कामतभा क्रकयाॉत 
माकथभु चभुरङु कृक्रष 
सहकायी सॊस्था 
तरतभटेडरे ऩेस गयेको 
रागत इख्स्टभेटभा 
इख्स्टभेटफभोख्जभको 
तनभातण कामत सम्ऩन्न 
नगयी 
रु.47,37,629।62 
फढी बिुानी तरई 
भ्रद्शाचायजन्म कामत गयेको 
। 

२०७९।३।१२ 

२०७९।३।२८ 

 

फरयाभ थाऩा ऺेरी, 
कामतकभ तनदजशक,  

याभप्रसाद फॉजगाई, 
रेखा अतधकृत,  

ऩूजा शभात, वरयद्ष ऩश ु
ख्चक्रकत्सक, ऩशऩुन्छी 

फजाय प्रफर्द्तन 
तनदजशनारम कामातरम, 

हरयहयबवन, रतरतऩयु 
।   

३ दपा 8 (१) 
(ङ) 

दपा 8 (१) 47,37,629।62  

गणेशकुभाय तरम्फ,ु 

अध्मऺ,  

तेजभान कन्दङ्वा,  
व्मवस्थाऩक य 
गणेशफहादयु सोदेम्फा, 
कोषाध्मऺ, क्रकयाॉत 
माकथभु चभुरङु कृक्रष 
सहकायी सॊस्था 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) 47,37,629।62  
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तरतभटेड । 

योशन बट्टयाई, 
सञ्चारक, राइप 
टाइभ इख्न्जतनमरयङ 
प्रा.तर.  । 

१ दपा १९ 
(2) 

दपा १९ (2)  

3०. ख्जल्रा भोयङ, 

क्रवयाटनगय 
भहानगयऩातरका, वडा 
नॊ. १५ ख्स्थत यानी 
हेल्थऩोद्श नख्जकैको 
ऩोखयीभा ऩाकत  
(तसॉढी) तनभातण 
कामतभा वास्तक्रवक 
कामतबन्दा फढी 
बिुानी गयेको 
बने्न। 

ऩोखयीभा ऩाकत  (तसॉढी)  
तनभातण कामतभा उऩबोिा 
सतभततफाट बएको 
कामतबन्दा फढी नाऩी 
क्रकताफभा चढाएको, 
ज्माभीद्राया गनुतऩनज भाटो 
क्रपतरङको कामत योरय 
भेतसनद्राया गयाई कामत 
सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय 
गयी बिुानी ददए 
तरएको, गरत 
अनगुभभन प्रततवेदन 

२०७९।३।१६ 

२०७९।३।२४ 

 

एकदेव अतधकायी 
तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 
गोऩार ऩोखयेर सहयी 
क्रवकास भहाशाखा 
प्रभखु/ इख्न्जतनमय, 
ऩषु्ऩक प्रधान 
इख्न्जतनमय य भो. 
इपतेखाय आरभ 
सव-इख्न्जतनमय, 
क्रवयाटनगय 
भहानगयऩातरका । 

४ दपा 8 (1) 
(ग), (ङ) य 
दपा 19 
(2) 

दपा 8 (1) य 
दपा 19 (2) 

10,55,979।48  
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तसपारयस गयेको । 

 
फरदेव साह ु सडुी  

अध्मऺ,  

ददनानाथ आचामत 
सख्चव य कल्ऩना 
ख्घतभये कोषाध्मऺ, 
ऩोखयीभा ऩाकत  तनभातण 
उऩबोिा सतभतत । 

३ दपा 8 (४) दपा 8 (४) 10,55,979।48  

इख्न्दया काकी 
तत्कारीन नगय 
उऩप्रभखु, क्रवयाटनगय 
भहानगयऩातरका ।  

य असरभ आरभ, 
वडा अध्मऺ, 
क्रवयाटनगय 
भहानगयऩातरका । 

२ दपा 8 
(1)(ग) 

दपा 8 (1) 5,08,669।88  

३१. ख्जल्रा वन 
कामातरम, फायाका 
तत्कारीन सहामक 
वन अतधकृत 
क्रवन्देद्वयप्रसाद 
ऩटेररे वरयमाऩयु 
नसतयीभा याद्सऩतत 

श्री क्रवशेष अदारत, 

काठभाडौंभा प्रततवादी 
क्रवन्देद्वय प्रसाद 
ऩटेरसभेत बएको भदु्दाभा 
नक्करी तफर फनाई ददन े
अजमकुभाय 
कुशवाहाराई भ्रद्शाचाय 

२०७९।३।२० 

२०७९।३।२७ 

 

 

अजमकुभाय कुशवाहा, 
सॊचारक, शबुकाभना 
नसतयी । 

१ दपा ८ (१) 
(ङ) दपा 
२२ य दपा 
५५ 

दपा ८ (१) 
(ङ) दपा २२ 

३,००,०००।–  
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चयेुको फाॉसको 
तफरुवा खरयदभा 
व्माऩक अतनमतभतता 
गयेको बने्नसभेत 
व्महोयाको सम्भातनत 
क्रवशेष अदारतभा 
दतात बएको भदु्दाभा 
सयकायी साऺीका 
रूऩभा ऩेस गरयएको 
अजमकुभाय 
कुशवाहारे गयेको 
प्रततकूर फकऩर बने्न 
सभेत । 

तनवायण ऐन, 2059 को 
दपा 55 फभोख्जभ 
सजामभा ऩूणत छुट ददएय 
प्रततवादी नफनाई 
सयकायी साऺीको रूऩभा 
ऩेस गरयएकोभा तनजरे 
क्रवशेष अदारत, 

काठभाडौंसभऺ  
प्रततकूर फकऩर गयेको 
। 

३२. ख्जल्रा डोटी सामर 
गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
५ भा क्रवतनमोख्जत 
यकभफाट भेल्रेख 
चनऩन्ना सडकको 
काभ नै नगयी 
गाउॉऩातरकाका 
अध्मऺ, प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत, 

डोटी ख्जल्रा, सामर 
गाउॉऩातरकाको भेल्रेख 
चनऩन्ना देवयभाण्डौ, कृक्रष 
सडक मोजनाभा 
कामतसम्ऩन्न नहुॉदै 
सम्झौता हुॉदाको रगत 
इख्स्टभेट बन्दा कभ 
काभभा बिुानी ददएको,  
हुॉदै नबएको कामतराई 

२०७९।३।२० 

२०७९।३।२८ 

 

नवयाज साऩकोटा 
तत्कारीन तनतभत्त 
प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत, सामर 
गाउॉऩातरका, डोटी । 

१ दपा ८ (१) 
(ग) य दपा 
१९(२) 

दपा ८ (१) य 
दपा १९(२) 

१४,३४,२८६।१४ 

क्रकयणसागय बण्डायी, 
तत्कारीन इख्न्जतनमय, 
सामर गाउॉऩातरका, 
डोटी । 

१ दपा ८ (१) 
(ग) य दपा 
१९(२) 

दपा ८ (१)य 
दपा १९(२) 

१४,३४,२८६।१४ 
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प्राक्रवतधक य 
उऩबोिा सतभततको 
तभरेभतोभा यकभ 
बिुानी ददई आतथतक 
अतनमतभतता/भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

बएको बनी नाऩजाॉच 
गयी प्रततवेदन ददएको, 
जाॉचऩास तथा 
पयपायकका रातग 
गरत अनगुभभन 
प्रततवेदन तसपारयस 
गयेको तथा हुॉदै नबएको 
काभको सभेत यकभ 
बिुानी ददएको/तरएको 
। 

गणेशफहादयु फोगटी, 
तत्कारीन वडाध्मऺ, 
सामर गाउॉऩातरका, 
डोटी । 

१ दपा ८ (३) दपा ८ (३) १४,३४,२८६।१४ 

दीऩक काकी, 
तत्कारीन रेखाऩार, 

सामर गाउॉऩातरका, 
डोटी । 

१ दपा ८(१) 
(ग) 

दपा ८(१)  १४,३४,२८६।१४ 

दरी डिुरे, अध्मऺ, 
ऩदभफहादयु खाती, 
सख्चव य डोल्भाकुभायी 
फोगटी (खड्का) 
कोषाध्मऺ, कृक्रष 
सडक तनभातण 
उऩबोिा सतभतत । 

३ दपा ८ (४) दपा ८ (४) १४,३४,२८६।१४ 

३३. ख्जल्रा खेरकुद 
क्रवकास सतभततको 
कामातरम, सद्ऱयीद्राया 
याजक्रवयाज 
नगयऩातरकाख्स्थत 
याजयॊगशारा 

ख्जल्रा खेरकुद क्रवकास 
सतभततरे याजक्रवयाज 
नगयऩातरकाख्स्थत 
याजयॊगशारा खेरभैदान 
स्तयोन्नतत कामत गदात 
तनधातरयत सतत तथा 

२०७९।३।२० 

२०७९।३।२९ 

 

एजेट न्मासयु 
तत्कारीन अध्मऺ, 

ख्जल्रा खेरकुद 
क्रवकास सतभतत सद्ऱयी 
। 

१ दपा ८(१) 
(ग) 

दपा ८ (१) १३,२७,४३०।४०  

दपा १७ य 
दपा १९ 
(२) 

दपा ३ (१) 
(घ) य दपा 

१७ य दपा १९ 
(२) 

२,००,०००।-  
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खेरभैदान स्तयोन्नतत 
कामतका रातग 
रु.२५,००,०००।–

फजेट क्रवतनमोजन 
बएकोभा 
अतनमतभतता गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

भाऩदण्ड क्रवऩयीत फढी 
काभ बएको बनी 
भूल्माॊकन गयी 
बिुानीको रातग 
तसपारयस गनज, स्वीकृत 
गयी बिुानी ददने, गरत 
प्रततवेदनको आधायभा 
काननु क्रवऩयीत ऩेकी 
तरई काभ नगयेको तथा 
ऩेकी पर्छ्यौट नगयी 
यकभ क्रहनातभना गयेको 
। 

धीयेन्र फभात, तत्कारीन 
उऩाध्मऺ, ख्जल्रा 
खेरकुद क्रवकास 
सतभतत सद्ऱयी । 

१ दपा १७ दपा ३ (१) 
(घ) य दपा 

१७ 

२,००,०००।-  

भहेन्रप्रसाद मादव, 

तत्कारीन कामातरम 
प्रभखु, ख्जल्रा खेरकुद 
क्रवकास सतभतत, सद्ऱयी 
। 

१ दपा ८(१) 
(ग) 

दपा ८ (१) ७,५७,६२०।-  

रक्ष्भण भण्डर, 

तत्कारीन कामातरम 
प्रभखु, ख्जल्रा खेरकुद 
क्रवकास सतभतत सद्ऱयी 
। 

१ दपा ८(१) 
(ग) 

दपा ८ (१) ५,६९,८१०।४०  

दपा १७ दपा ३ (१) 
(घ) य दपा 

१७ 

२,००,०००।-  

क्रवकास शे्रद्ष, 

तत्कारीन इख्न्जतनमय, 

ख्जल्रा सभन्वम 
सतभततको कामातरम 
सद्ऱयी । 

१ दपा ८ (१) 
(ग) य दपा 
१९ (२) 

दपा ८ (१) य 
दपा १९ (२)   

१३,२७,४३८।४०  

उदम शे्रद्ष, सञ्चारक, 

उदम तनभातण सेवा । 
१ दपा ८(४) दपा ८(४) १०,६३,९६२।-  
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बीभयाज मादव, 

सञ्चारक, न्म ु गक्रहर 
कन्स्ट्रक्सन । 

१ दपा ८(४) दपा ८(४) २,६३,४६८।४०  

     गैयकाननुी राब तरई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी गयी भ्रद्शचाय गयेका ३३ भदु्दाहरूभा जम्भा प्रततवादी सॊतमा :  ३१७ 
2.7.६ याजस्व चहुावट गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू :  - 
याजस्व चहुावट गयी भ्रद्शाचाय गयेको बनी आमोगभा प्राद्ऱ उजयुीउऩय अनसुन्धान हुॉदा तऩतसरफभोख्जभका सावतजतनक ऩद धायण गयेका कभतचायी/ऩदातधकायीहरूरे याजस्व 
चहुावट गयेको व्महोया खलु्न आएकारे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ रे व्मवस्था गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ फभोख्जभ सजाम गयी दपा ७ फभोख्जभ 
चहुावट बएको याजस्वको दोब्फय जरयवाना हनु भागदाफी तरई क्रवशेष अदारत काठभाडौंभा भदु्दा दामय गरयएका छन ् . आतथतक वषत २०७८/७९ भा याजस्व 
चहुावटसम्फन्धी जम्भा ५ वटा भदु्दा दामय बएकोभा तातरका २.१७ भा प्रततवादी सॊतमा गणना गदात प्राकृततक व्मख्िराई भार सभावेश गरयएको छ । आतथतक वषत 
२०७८/७९ भा दामय बएका उि भदु्दाभा याजस्व चहुावटभा सॊर्न जम्भा १२ वटा काननुी व्मख्ि (सप्रामसत-२, तनभातण सेवा-१, प्राइबेट कम्ऩनी-९) राई सभेत 
प्रततवादी कामभ गयी भदु्दा दामय गरयएका छन ्। 

तातरका २.१७ 

याजस्व चहुावट गयी भ्रद्शाचाय गयेका भदु्दाहरू 

तस .नॊ.  उजयुी अनसुन्धानफाट ऩकु्रद्श बएको 
व्महोया 

तनणतम तभतत¸ 
आयोऩऩर दामय तभतत 

प्रततवादीको  भ्र.तन. ऐन¸ २०५९ फभोख्जभ 
नाभ¸ ऩद य कामातरम सॊतमा कसयु सजाम 

भागदाफी तफगो (रु.) 

1.  

ख्जल्रा फाया, जीतऩयु तसभया 
उऩभहानगयऩातरकारे आ.व. 
२०७६/७७ को रातग 
उऩभहानगयको १६ नॊ. 
वडाभा यहेको ऩसाहा खोराको 

ऩसाहा खोराफाट आ.व. 
२०७६/७७ को खोराजन्म 
ऩदाथत उत्खनन,् सॊकरन 
तथा तफिी गनज गयी ओभ 
सप्रामसत, करैमा 

२०७९।३।3, 
२०७९।३।१० 

जीतऩयु तसभया 
उऩभहानगयऩातरकाका 
तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत 
ख्शवयाज सेढाईं । 

२ दपा ७ 
(क)  

दपा ७ य 
दपा ३ 
(१)(ज)  ९९,९९,९९९।- 
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खोराजन्म साभग्री उत्खननका 
रातग ठेक्का सम्झौता 
अनरुूऩको कामत नगयी 
गैयकाननुी तरयकारे उत्खनन ्
गयेको साथै ख्जम्भेवाय 
ऩदातधकायीहरू तथा 
कभतचायीहरूरे ठेकेदायसॉग 
अवाख्ञ्छत तभरेभतो गयी 
आतथतक चरखेरभा याज्मको 
स्रोत साधनको दोहन गयेको 
बने्नसभेत । 

उऩभहानगयऩातरका- ६ 
फायासॉग सम्झौता गदातको 
फखत फाॉकी दईु क्रकस्ताको 
हनु आउने यकभको ठेकेदाय 
कम्ऩनीफाट कामतसम्ऩादन 
जभानत तरनऩुनजभा नतरई 
सम्झौता गयेको कायण उि 
आ.व.भा ठेकेदायको 
तपत फाट कफोरफभोख्जभको 
अॊकभध्मे फाॉकी यकभ रु. 
९९,९९,९९९।- (भ.ुअ. 
कय फाहेक) हारसम्भ 
दाख्खरा हनु नसकी 
उऩभहानगयऩातरकाको 
याजस्व यकभ चहुावट हनु 
ऩगेुको । 

ओभ सप्रामसत करैमा 
६, फाया य ऐ. ऐ. का 
प्रोऩाइटय तनज ओभशॊकय 
प्रसाद । 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 
 

१,३८,९९,९९८।८७ 

2.  

ख्जल्रा फाया, जीत ऩयुतसभया 
उऩभहानगयऩातरका सभेतरे 
न्म ुऩातथबया सप्रामसत,  
हेटौंडासॉग सम्झौता ऩरभा 
उल्रेख बएफभोख्जभका 

फारगॊगा खोराफाट 
खोराजन्म ऩदाथत उत्खनन,् 
सॊकरन तथा तफिी गनज 
गयी न्म ु ऩातथबया सप्रामसत 
हेटौंडा-४,  भकवानऩयुसॉग 

२०७९।३।3, 

२०७९।३।१० 

जीतऩयु तसभया 
उऩभहानगयऩातरकाका 
तत्कारीन प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत 
ख्शवयाज सेढाईं । 

२ दपा ७ 
(क)  

दपा ७ य 
दपा ३ 
(१)(ज)  १,२०,२८,०९०।- 
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सततहरू ऩूया नगदात ऩतन 
तनमतभत रूऩभा तगट्टी फारवुा 
उत्खनन,् तफिी क्रवतयण कामत 
गनत ददइएको हुॉदा 
उऩभहानगयऩातरकाका 
कभतचायीहरूको सभेत 
सॊर्नताभा अतनमतभतता 
बएको बने्न । 

सम्झौता गदातको फखत दईु 
क्रकस्ताफाऩत हनु आउने 
यकभको ठेकेदाय 
कम्ऩनीफाट कामत सम्ऩादन 
जभानत तरनऩुनजभा सो 
नतरई सम्झौता गयेको 
कायण आ.व.२०७६/७७ 
भा ठेकेदायको तपत फाट 
कफोरफभोख्जभको अॊकभध्मे 
हारसम्भ दाख्खरा गनत फाॉकी 
यकभ 
रु.१,२०,२८,०९०।- 
नगयऩातरकाको याजस्व 
यकभ चहुावट हनु गएको । 

 

न्म ुऩातथबया सप्रामसत, 
हेटौंडा-४, भकवानऩयु य 
ऐ.ऐ.का प्रोऩाइटय तनज 
तभयाकुभायी  
शे्रद्ष । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

१,६६,७२,६००।- 

3.  

भोहन्मार गाउॉऩातरका, 
कैरारी बएय फ्ने ऩ्थयगढ, 
सेतो, सारघायी, गोडे, खण्डे, 
फादे, साउडे य कान्रा 
खोराको नदीजन्म ऩदाथतको 
तफिीकय सॊकरनसम्फन्धी 
सूचनाको आधायभा फोरऩर 
तफिी बएकोभा भोहन्मार 
गाउॉऩातरकाका ऩदातधकायी 

गाउॉ कामतऩातरकाफाट 
तभनाहाको तनणतम गयी 
ठेकेदायराई तभनाहा गयेको 
यकभ य सो यकभको भूल्म 
अतबवृक्रर्द् कयफाऩतको यकभ 
गयी जम्भा 
रु.५४,१८,५६८।०९ 
सावतजतनक सम्ऩख्त्तको 
हातननोक्सानी गयेको । 

२०७८।१२।२१ 

२०७९।१।२ 

 

भोहन्मार गाउॉऩातरका 
कैरारीका तत्कारीन 
उऩाध्मऺ ऩूजादेवी 
फढुाभगय, वडा नॊ. २ 
का वडा अध्मऺ देवीदत्त 
उऩाध्माम, वडा नॊ. १ 
का वडा अध्मऺ नवीन 
ऩनु भगय, वडा नॊ. ७ 
का वडा अध्मऺ 

१४ दपा 
७(क) य 
दपा १७ 

 

दपा 
७(क) य 
दपा १७ 
फभोख्जभ 
दपा 
३(१), 
दपा 
३(१)(ज)  

५४,१८,५६८।०९  
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तथा कभतचायी य न्म ु
फतडभातरका तनभातण सेवाका 
ठेकेदायफीच तभरेभतोभा 
सम्झौता बई भ्रद्शाचाय बएको 
बने्न । 

खयप्रसाद अतधकायी, वडा 
नॊ. ५ का वडा अध्मऺ 
छक्रवरार हौजारी भगय, 
वडा नॊ. ४ का वडा 
अध्मऺ टेकफहादयु 
फोगटी, वडा नॊ. ६ का 
वडा अध्मऺ टीकायाभ 
बण्डायी, वडा नॊ. ३ का 
वडा अध्मऺ नन्दयाभ 
तगयी, गाउॉ कामतऩातरका 
सदस्महरू यातधका 
दभाई, ताया शभात य 
क्रवशारकुभाय ऩहयाई । 
न्म ुफतडभातरका तनभातण 
सेवा य सोका प्रोप्राइटय 
भकय फहादयु शाह । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) ५६,००३४८।६१ 

भोहन्मार गाउॉऩातरका 
कैरारीका अध्मऺ 
स्वगीम नवर तसहॊ  
यावर । 

दपा 
७(क) य 
दपा १७ 

दपा ४६ 

५४,१८,५६८।०९ 

भोहन्मार गाउॉऩातरका, 
कैरारीका तत्कारीन 

दपा 
७(क) य 

दपा 
३(१), ५६,००३४८।६१ 
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प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत गणेशदत्त  
ओझा । 

दपा १७ दपा 
३(१) 
(ज) 

४. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खानी तथा बगूबत क्रवबागफाट 
तभतत २०७६।२।१४ गते 
तत्कारीन उऩभहातनदजशक 
(हार भहातनदजशक) याभ 
प्रसाद ख्घतभयेको नेततृ्वभा 
गदठत ३ सदस्मीम सतभतत 
(ऩक्रहरो) रे क्रवतबन्न ९ वटा 
तसभेन्ट उद्योगहरूरे खानी 
दोहन गयी उत्खनन ्
अनभुततऩरभा तोक्रकएको 
तनधातरयत ऩरयभाण बन्दा फढी 
चनुढुॊगा तनकारेको उल्रेख 
गयी तभतत २०७६।३।३१ 
भा ऩेस गयेको प्रततवेदनभा 
रु.१ अफत २६ कयोड १९ 
राख ४८ हजाय ऺततऩूततत 
(याजस्व) उठाउनऩुनज गयी 
कायफाहीको तसपारयस 
गयेकोभा तसभेन्ट/चनुढुॊगा 

आफ्नै नेततृ्वभा गदठत 
सतभतत (ऩक्रहरो) रे ददएको 
प्रततवेदन अनसुाय तरनऩुनज 
ऺततऩूततत (याजस्व) नबयाई 
फदतनमतऩूवतक दोस्रो सतभतत 
गठन गयी नेऩार 
सयकायराई याजस्व हातन 
नोक्सानी हनेु य तनजी 
उद्योग/कम्ऩनीहरूराई 
पाइदा ऩु् ने गयी दोस्रो 
सतभततरे तमाय गयेको गरत 
प्रततवेदनरे तसपारयस 
गयेफभोख्जभ भाइतनङ 
ख्स्कभभा आतथतक वषत 
२०७४/७५ य 
२०७५/७६ को रातग 
तोक्रकएको वाक्रषतक स्वीकृत 
ऺभताबन्दा फढी (अतधक) 
चनुढुॊगा उत्खनन/्उत्ऩादन 

२०७८।१०।४ 
२०७८।१०।१२ 

खानी तथा बगूबत 
क्रवबागका भहातनदजशक 
याभप्रसाद ख्घतभये, 
स.ुभा.ई. जमयाज ख्घतभये 
य 
उऩसख्चव (काननु) सऩना 
अतधकायी । 

१८ दपा 
७(क) 
(ख) 

दपा ७ 
फभोख्जभ 
दपा 
३(१), 
दपा 
३(१) 
(झ) 

१,२४,४५,२६,६४३।- 

उऩन्मामातधविा 
चन्रकुभाय ऩोखयेर, 
तस.डी.भे.ई. प्रशान्त 
फोहया, तस.डी.जी. 
धभतयाज खड्का, रेखा 
अतधकृत श्रीबर गौतभ, 
रयसचत अतधकृत वसन्त 
अतधकायी य 
ख्जमोरोख्जस्ट डा. सौनक 
बण्डायी । 

दपा १९ 
(२) 

दपा १९ 
(२) 

- 

सवोत्तभ तसभेन्ट 
तरतभटेड, क्रवष्णपु्रसाद 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

१६,३१,८१,६१६।-  
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कम्ऩनीहरूफाट तरनऩुनज 
ऺततऩूततत नतरई तभतत 
२०७७।२।१५ गते 
स.ुभा.ई. जमयाज ख्घतभयेको 
सॊमोजकत्वभा गदठत सतभतत 
(दोस्रो) को प्रततवेदनफभोख्जभ 
जम्भा १८ राख भार 
जरयवाना तरएय याज्मराई 
अयफौंको याजस्व भ्रद्शाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

गनज ९ वटा कम्ऩनीहरूफाट 
वाक्रषतक प्रतत आतथतक वषत 
रु.१/१ राखका दयरे 
जरयवाना तरन ेगयी क्रवबागीम 
तनणतम गयी ऺततऩूततत 
(याजस्व) उठाउने काननुी 
कततव्मफाट क्रवभखु बई 
साभान्म जरयवाना भार तरई 
नेऩार सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩु् ने गयी याजस्व 
चहुावट गयी भ्रद्शाचाय  
गयेको । 

न्मौऩाने । 

तसर्द्ाथत तभनयल्स प्रा.तर., 
ऩशऩुतत भयुायका । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

४९,४५,५१,६४५।-  

भारुती तसभेन्टस ्
तरतभटेड, सयद  
गोमर । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

२०,५०,६५,५७५।- 

अन्नऩूणत क्वेरयज प्रा.तर., 
ऋक्रष अग्रवार । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

११,१७,२५,७५७।- 

उदमऩयु तभनयल्स टेक 
प्रा.तर., प्रफरजॊग  
ऩाण्डे । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

१,७९,७१,७७६।- 

मनुाइटेड तसभेन्ट प्रा.तर., 
नयेश दगुड 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

९,६९,४०,५००।- 

सोनाऩयु तभनयल्स एण्ड 
आमर तरतभटेड, तनऩेस 
तामर । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

६,९८,९९,४१५।- 

कन्चन क्वेरयज प्रा.तर., 
बीभफहादयु थाऩा  
ऺेरी । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

३,०८,६९,१५९।- 
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डोरोभाइट चनुढुॊगा 
उद्योग प्रा.तर., 
भानफहादयु शे्रद्ष । 

दपा 
८(४) 

दपा 
८(४) 

५,४३,२१,२००।- 

5. 

ख्जल्रा ऩसात, वीयगञ्ज 
भहानगयऩातरका वडा नॊ. १४ 
का वडाध्मऺ बयतप्रसाद कुभी 
य सोही वडाका कामातरम 
सहमोगी ख्जतेन्रप्रसाद कुभी 
सभेतको तभरेभतोभा वडा 
कामातरमफाट प्रदान गरयन े
घयफाटो तसपारयस, चौहदी 
तसपारयस रगामतका अन्म 
तसपारयसफाऩतको याजस्व 
यकभको यतसद नकाटी, 
जथाबावी दतात चरानी याखी 
चरानी क्रकताफभा कुनै ऩतन 
याजस्व यकभ चरानी नयाखी 
याजस्व यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्न । 

चौहदी प्रभाख्णत, घयफाटो 
तसपारयस, क्रववाह दतात, भतृ्म ु
दतात रगामतका तसपारयसभा 
एकबन्दा फढी चरानी गयी, 
चरानी नगयी, तरनऩुनज 
याजस्व यकभ नतरई, 
तरनऩुनज बन्दा घटी/फढी 
याजस्व यकभ तरई तथा 
आम्दानी यतसद नकाटी 
आतथतक अतनमतभतता गयी 
दाख्खरा गनुतऩनज याजस्व 
यकभसभेत दाख्खरा नगयेको 
। 

२०७८।११।१६ 
२०७८।१2।2 

वीयगञ्ज भहानगयऩातरका 
वडा नॊ. १४ का 
वडाध्मऺ बयतप्रसाद 
कुभी, वडा सदस्मद्रम 
यक्रपक अन्सायी, सॊजम 
कुभाय ऩटेर य कामातरम 
सहमोगी ख्जतेन्र कुभाय 
कुभी । 

६ दपा ७ 
(क)(ख) 
(ग) 
दपा ३ 

दपा ७ 

फभोख्जभ 
दपा ३ 
(१) (घ) 

१,०२,५८५।- 

वडा सख्चव अनातभका 
यौतनमाय । 

दपा ७ 
(क) 
(ख) (ग)  

दपा ३ 

दपा ७ 
फभोख्जभ 

दपा ३ 
(१) (घ) 

१,३१,०९०।- 

वडा सख्चव याजकुभाय 
तसॊह । 

दपा ७ 
(क) 
(ख) (ग) 
दपा ३ 

दपा ७ 
फभोख्जभ 

दपा ३ 
(१) (ख) 

३२,२३५।- 
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2.7.७ क्रवक्रवध क्रवषमका भदु्दाहरू   
आमोगभा क्रवक्रवध क्रवषमभा ऩनत आएका उजयुीहरू उऩय अनसुन्धान हुॉदा देहामका व्मख्ि य ऩदातधकायीहरूरे भ्रद्शाचाय गयेको देख्खन आएको हुॉदा भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ फभोख्जभ क्रवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩरहरू दामय गरयएको छ। 

तातरका २.१८ 
क्रवक्रवध क्रवषमका भदु्दाहरू 

तस .नॊ.  उजयुी अनसुन्धानफाट ऩकु्रद्श बएको व्महोया तनणतम तभतत, 
आयोऩऩर दामय तभतत 

प्रततवादीको भ्र.तन. ऐन¸ २०५९ फभोख्जभ  
तफगो (रु.) नाभ सॊतमा कसयु सजाम  

भागदाफी 
1.  ख्जल्रा सरातही सातफक 

सदुाभा गा.क्रव.स. वडा नॊ. 
९ हार फरया 
नगयऩातरका वडा नॊ. १० 
का वीयेन्र भहतोरे तनज 
प्रहयीभा बनात हनेु फेराभा 
आफ्नो नागरयकता य 
एसएरसीको प्रभाणऩरभा 
जन्भ तभतत सच्माई, क्रकतज 
गयी नेऩार प्रहयीभा बनात 
बई अकुत सम्ऩख्त्त कभाई 

प्रहयी नामफ तनयीऺक वीयेन्र भहतोरे 
नेऩार प्रहयीको प्रहयी जवान ऩदभा 
तनमखु्ि हुॉदा ऩेस गयेका 
प्रभाणऩरहरूभा जन्भ तभतत सच्माई 
तनमखु्ि तरई आपूराई राब हनेु य 
नेऩार सयकायराई हातन ऩरु् माई 
भ्रद्शाचायजन्म कामत गयेको । श्री 
सयस्वती भाध्मतभक क्रवद्यारम, 
यौतहटभा कामतयत प्रधानाध्माऩक 
यवीन्र झा य सोही क्रवद्यारमभा 
कामतयत ख्शऺक भकेुश कुभाय तसॊहरे 

२०७८।७।८ 
२०७८।७।३० 

वीयेन्र भहतो, 
प्रहयी नामफ 
तनयीऺक 

१ दपा १२ य 
दपा १६ 
(१) 

भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, 

२०१७ को 
दपा १२ य 
दपा   
२९(२) एवॊ 
भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा १६ 
(१) 
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ज्गा जतभन क्रकनकेो 
बने्नसभेत । 

तनज वीयेन्र भहतोको Character 

Certificate य School Leaving 

Certificate भा प्रतततरक्रऩ प्रभाणऩर 
जायी गदात तभतत सच्माई प्रतततरक्रऩ ददई 
आपूहरूराई पाइदा य नेऩार 
सयकायराई हातन ऩरु् माई भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

यवीन्र झा, 
प्रधानाध्माऩक,  
भकेुशकुभाय तसॊह, 
ख्शऺक, श्री 
सयस्वती 
भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, क्रऩऩया, 
बरोक्रहमा,  
यौतहट । 

२ दपा ९ दपा ९  

2.  नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयण, 

क्रवतयण तथा ग्राहक सेवा 
तनदजशनारम, राहान 
क्रवतयण केन्रका रेखा 
प्रभखु क्रवष्णपु्रसाद गदु्ऱा य 
तनदजशक तडल्रीयभण 
दाहाररे अवकाशप्राद्ऱ 
कभतचायीरे ऩाउने यकभ 
क्रहनातभना गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

अतनवामत अवकाश बएका तभटयरयडय 
धनऩतत ठाकुय य हेल्ऩय सत्मनायामण 
साहराई अवकाशऩद्ळात केन्रीम 
कामातरमफाट तनकासा बई 
आएफभोख्जभ बिुानी ददनऩुनज 
फीभाफाऩतको यकभ तनज क्रवष्णपु्रसाद 
गदु्ऱारे नददने गरत भनसामरे आपूरे 
तरनखेाने फदतनमत याखेको । 

२०७८।8।१6 
२०७८।८।२८ 

क्रवष्णपु्रसाद गदु्ऱा 
रेखा प्रभखु¸नेऩार 
क्रवद्यतु ्प्रातधकयण, 

राहान क्रवतयण 
केन्र, तसयाहा । 

१ दपा ५ 
(१) 

दपा ५ (१)  

3.  काठभाडौं भहानगयऩातरका 
वडा नॊ. १२, टेकुख्स्थत 
बवन तनभातण गनत 

काठभाडौं भहानगयऩातरका  वडा नॊ. 
१२, टेकुख्स्थत बवन तनभातण  गदात 
भूल्माॊकन प्रक्रिमाभा सहबागी बई 

२०७८।८।२० 
२०७८।८।२९ 

बैयवफहादयु फोगटी, 
तनदजशक¸ काठभाडौँ 
भहानगयऩातरका । 

५ दपा ९ दपा ९  



136 
 
ऩरयच्छेद- २¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

सावतजतनक सूचनाभापत त 
फोरऩर आह्वानफभोख्जभ 
इतफतडङ प्रक्रिमाफाट प्राद्ऱ 
फोरऩरहरूको भूल्माॊकन 
प्रततवेदनभा गरत तरखत 
तमाय गयी तनभातण 
व्मवसामी छनौट गयेको 
बने्न। 

बैयवफहादयु फोगटी, फखतफहादयु 
साउद, सभुन अतधकायी, वीयफहादयु 
खड्का य उभेशकुभाय फढुाथोकीरे 
गरत तरखत तमाय गयी तनभातण 
व्मवसामीको छनौट गयेको । 

 

फखतफहादयु साउद, 

खरयद इकाइ प्रभखु¸ 
उऩतनदजशक¸ 
काठभाडौँ 
भहानगयऩातरका । 

 सभुन अतधकायी, 
उऩतनदजशक¸ 
काठभाडौँ 
भहानगयऩातरका । 

वीयफहादयु खड्का 
उऩतनदजशक¸ 
काठभाडौँ 
भहानगयऩातरका  

य उभेशकुभाय 
फढुाथोकी¸ इख्न्जतनमय 
काठभाडौँ 
भहानगयऩातरका । 

4.  सक्रहद गॊगारार याक्रद्सम 
रृदम केन्रका तत्कारीन 
ल्माफ इन्चाजत क्रवनोदकुभाय 
मादवरे ऩी.सी.आय. 
टेद्शको रयऩोटत पेयफदर 
गयी राभो सभमदेख्ख 

"सक्रहद गॊगारार याक्रद्सम रृदम केन्रका 
तत्कारीन ल्माफ इन्चाजत क्रवनोदकुभाय 
मादवरे क्रवतबन्न भातनसहरूको क्रवतबन्न 
तभततभा ऩी.सी.आय. ऩयीऺण नै नगयी 
आपुखसुी गरत प्रततवेदन तमाय ऩायी 
फदतनमतऩूवतक बए गयेको कुया 

२०७८।10।४ 
२०७८।११।९ 

क्रवनोदकुभाय 
मादव, 

तत्कारीन ल्माफ 
इन्चाजत, 
सक्रहद गॊगारार 
याक्रद्सम रृदम  

१ दपा १९ 
(२) 

दपा १९ 
(२) 

 



137 
 
ऩरयच्छेद- २¸ आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  

 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ 

अनखु्चत रेनदेन गयेको 
बने्नसभेत । 

रकुाईतछऩाई वा नबए नगयेको कुया 
देखाई ऩी.सी.आय. प्रततवेदन सम्फख्न्धत 
भातनसहरूराई ददई भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १९ को 
उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयु 
गयेको । 

केन्र । 

5.  सडक कामातरम, दाङ 
अन्तगतत ठेक्काभा ऩेकी 
तरन तत्कारीन तडतबजन 
प्रभखु धभजन्र झासभेतको 
तभरेभतोभा तनभातण 
व्मवसामी 
क्रव.टी./टौदह/पस्कु 
जे.बी. काठभाडौंरे ऩेस 
गयेको फैंक जभानत 
नक्करी बएको बने्नसभेत । 

सातफक भ.ऩ. सडक तडतबजन 
कामातरम नॊ. २, दाङ, घोयाही य 
क्रव.टी/टौदह/पस्कु जे.बी.फीच 
सम्झौता बएको ठेक्का सोनाऩयु तसभेन्ट 
फ्माक्ट्री सडक तनभातणभा याक्रद्सम 
वाख्णज्म फैंक, जमु्राका तत्कारीन 
शाखा प्रफन्धक याभजनक चौधयीरे  
रु.१९,३५,०००।- को पजी 
अतग्रभ बिुानी जभानी ऩरको 
नवीकयण गयेको पजी अतग्रभ 
बिुानी जभानतऩरहरूभा हस्ताऺय 
गयी गरत तरखत तमाय गयेको । 

२०७८।11।16 
२०७८।११।२६ 

याभजनक चौधयी, 
तत्कारीन शाखा 
प्रफन्धक, 

याक्रद्सम वाख्णज्म 
फैंक, जमु्रा । 

१ दपा ९ दपा ९  

भाधवप्रसाद 
बण्डायी, तनदजशक 
फीटी तनभातण  

सेवा । 

अजुतनफहादयु 
फढुाथोकी, 
प्रोप्राइटय, पस्कु 
तनभातण सेवा । 

ऩनु्नफहादयु साही, 
प्रतततनतध जेबी, टौदह 
कन्स्ट्रक्सन । 

३ दपा २२ दपा ९  
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6.  मातामात व्मवस्था 
कामातरम सवायी चारक 
अनभुततऩर कास्की 
गण्डकी  ऩोखयाफाट  
तभतत २०७५ भॊतसय य 
२०७६ सार काख्त्तक य 
भॊतसयभा सॊचारन गरयएको 
सवायी चारक 
अनभुततऩरको ऩयीऺाभा 
अनतु्तीणतराई उत्तीणत गयेको 
बने्न । 

सवायी चारक अनभुतत ऩरको 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाको ऩरयणाभ  
तसस्टभभा प्रभाख्णत गनज िभभा 
अनऩुख्स्थत तथा पेर बएका 
ऩयीऺाथीहरूराई ऩास य ऩास बएका 
ऩयीऺाथीहरूराई पेर गयी गयाई 
ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गदात 
सभेत तनज तनतभत्त कामातरम प्रभखु 
सभेतरे सॊर्न कभतचायीहरूराई कुनै 
प्रकायको क्रवबागीम कायफाही  

नगयेको । 

२०७८।11।२3 
२०७८।१२।४ 

गोकुर शभात 
ऩौडेर, 

तनतभत्त कामातरम 
प्रभखु, हरयप्रसाद 
गौतभ, 

तनतभत्त कामातरम 
प्रभखु, 

बयतभख्ण फयार 
अतधकृतस्तय 
आठौं,  
बयतयाज काफ्रे, 
अतधकृतस्तय 
आठौं, 
प्रभेप्रसाद शे्रद्ष 
अतधकृतस्तय सातौं, 
तडल्रीयाभ फयार 
अतधकृतस्तय छैठौं, 
होभनाथ शभात 
कम्प्मटुय अतधकृत 
छैठौं,  
झरक ऩौडेर 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय),  

९ दपा १३ दपा १३  
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भोहनभख्ण सवेुदी 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय),  
श्री मातामात 
व्मवस्था कामातरम, 
सवायी चारक 
अनभुततऩर, 
कास्की, गण्डकी 
प्रदेश, ऩोखया । 

7.  तर.क्रव. सेवा आमोगको 
कामातरम, तर.क्रव.फाट 
तरख्खत ऩयीऺाभा व्माऩक 
अतनमतभतता य आतथतक 
चरखेर गयी सऺभ य 
उत्कृद्श उम्भेदवायहरूराई 
ऩाखा रगाई तर.क्रव. सेवा 
आमोगका तत्कारीन 
ऩदातधकायी, कभतचायी य 
तर.क्रव. सम्फर्द् सॊघ 
सॊगठनका 
ऩदातधकायीहरूका आपन्त 
य नातागोताराई भार 
उत्तीणत गयाएको बने्नसभेत 

तर.क्रव.सेवा आमोगको कामातरमफाट 
क्रवऻाऩन नॊ. १८/०७३/०७४ 
अन्तगततका ऩदहरूको स्थामी 
ऩदऩूतततका रातग तरइएको रेखा 
सहामक ऩद य ऩसु्तकारम सहामक 
ऩदको तरख्खत ऩयीऺाभा ऩयीऺकहरूरे 
गरत भनसामका साथ केयभेट गयी 
जम्भा प्राद्ऱाॊकभा हेयपेय गयी भेरयट 
सूची पेयफदर गनज कामत गयेको उि 
गरत कामतराई सम्ऩयीऺकरे सदय 
गयेको य रुज ुगनज व्मख्िरे सभेत रुज ु
गयी सच्माउने कामत नगयी अन्म 
व्मख्िराई गैयकाननुी राब ऩरु् माउने 
फदतनमतरे ऩयीऺाको ऩरयणाभभा 

२०७८।12।7 
२०७८।१२।१५ 

ऩयशयुाभ कोइयारा 
तत्कारीन प्रभखु,   
फच्चयुाभ ऩाण्डे 
तत्कारीन भतुम 
कामातरम सहामक, 
प्रा.डा. टेकनाथ 
ढकार 
सम्ऩयीऺक,  
इख्न्दया ख्घतभये 
ऩसु्तकारम 
सहप्रशासक, 
याजेद्वय न्मौऩान े
सहप्राध्माऩक, 
केशव ख्घतभये, 

६ दपा १३ तीन 
भक्रहनादेख्ख 
एक वषतसम्भ 
कैद य ऩाॉच 
हजाय 
रुऩैमाॉदेख्ख दस 
हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ 
जरयवाना 
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व्महोया । पेयफदर गयेको । सह-प्राध्माऩक, 
सेवा आमोगको 
कामातरम,  
तर.क्रव. । 

8.  चन्दननाथ भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, जमु्राका 
ख्शऺक करानन्द भाझीरे 
शैख्ऺक भाक्रपमाको रूऩभा 
ख्जल्राको शैख्ऺक गणुस्तय 
वृक्रर्द्भा तगायोको रूऩभा 
खडा बएको एवॊ छोया 
ऩयीऺाथी शेखय भाझीराई 
ऩयीऺा केन्रभा उऩख्स्थत 
नगयाई हाख्जयीभा उऩख्स्थत 
देखाएको बने्न सभेत । 

चन्दननाथ भा.क्रव., जमु्राभा कामतयत 
तत्कारीन ख्शऺक करानन्द भाझीरे 
आफ्नो छोया शेखय भाझीराई याक्रद्सम 
ऩयीऺा फोडत, सानोदठभी, बिऩयुफाट 
सॊचातरत ऩयीऺाभा गैयकाननुी रूऩभा 
ऩास गयाउने फदतनमतरे अॊग्रजेी य 
क्रपख्जक्स क्रवषम ऩास गयाउनका रातग 
गैयकाननुी तरयकारे सच्माई, थऩघट 
गयी ऩक्रहरे नै क्रवऻान क्रवषम तरई 
कऺा ११ य १२ को ऩयीऺा ऩास 
गरयसकेको प्रबात शाही उल्रेख गयी 
ऩनु: अको कन्ट्रोर तरद्श फनाएको । 

२०७८।१२।२१ 

२०७८।१२।२९ 
 

करानन्द भाझी 
तत्कारीन ख्शऺक, 

श्री चन्दननाथ 
भा.क्रव., जमु्रा । 

1 दपा ११  दपा ११   

तभनयाज शभात 
तत्कारीन 
केन्राध्मऺ, श्री 
कणातरी भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, जमु्रा । 

प्रबात शाही य 
शेखय भाझी 
ऩयीऺाथी, श्री 
कणातरी भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, जमु्रा । 

३ दपा ११ य 
दपा २२ 

दपा ११ य 
दपा २२ 

 

9.  चऩडाही आधायबतू 
क्रवद्यारम हरयनगया 
सनुसयीका प्रधानाध्माऩक 
बगवानप्रसाद गदु्ऱासभेतरे 

याक्रद्सम वाख्णज्म फैंक, शाखा कामातरम, 
इनरुवा, सनुसयीभा चऩडाही तनम्न 
भाध्मतभक क्रवद्यारमका प्रधानाध्माऩक 
बगवानप्रसाद गदु्ऱा य ख्शख्ऺका 

२०७८।१२।२४ 
२०७८।१२।२९ 

 

तसक्रर्द्नाथ रार 
दास श्री प्राथतभक 
क्रवद्यारम नयतसॊह- 
५ सनुसयीका ऩूवत 

२ दपा ११, 

दपा १७ य 
दपा २२ 

दपा ११, 

दपा १७ य 
दपा २२, 

दपा ३ (१) 

५,६०,०००। 
- 
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क्रवद्यारमका क्रवतबन्न 
शीषतकको यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्न । 

कक्रवताकुभायी फहयदाय खाता सञ्चारक 
यहने गयी फैंक्रकङ कायोफाय हुॉदै 
आएकोभा प्रततवादीहरू तसक्रर्द्नाथ रार 
दास, भनोजकुभाय चौधयी य 
तायणीप्रसाद खततवडाको आऩसी 
तभरेभतोभा सातफकको खाता 
सञ्चारकहरूको सट्टाभा प्रधानाध्माऩक 
क्रवजेन्र भण्डर य ख्शऺक भोहनप्रसाद 
शाहको नाभभा सोही नम्फयको खाता 
सॊचारन गयी ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम 
सनुसयीको रेटयप्माड, छाऩ तथा 
दस्तखत क्रकतज गयी फैंकको दस्तखत 
नभनुा काडत नै ऩरयवततन गयी गयाई 
रु.५,६०,०००।- तनकारी खाइभासी 
भ्रद्शाचायजन्म कसयु गयेको । 

प्रधानाध्मऩक, 

भनोजकुभाय चौधयी 
भहावीय प्राथतभक 
क्रवद्यारम, 

सनुसयीका 
तत्कारीन याहत 
ख्शऺक एवॊ 
प्रधानाध्माऩक । 

(ङ) 

तायणीप्रसाद 
खततवडा, याक्रद्सम 
वाख्णज्म फैंक 
इनरुवा, सनुसयीका 
सहामक  

प्रफन्धक । 

१ दपा ११ य 
दपा १७  

दपा ११, 

दपा १७ य 
दपा ३ (१) 
(ङ) 

५,६०,०००। - 

10.  श्री गणेश आधायबतू 
क्रवद्यारम दैरेखभा 
आई.सी.टी. व्मवस्थाऩनका 
रातग साभान खरयद गदात 
अतनमतभतता गयेको बने्न  
। 

ख्जल्रा दैरेख, आठफीस नगयऩातरका 
वडा नॊ. ८ का वडा अध्मऺ तथा 
गणेश आधायबतू क्रवद्यारम, क्रवशाराका 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका सदस्म 
भखु्िप्रसाद उऩाध्माम, अध्मऺ 
सन्तकफहादयु काभी य  प्रधानाध्माऩक 
अतनरकुभाय शाहीरे दतरत उज्मारो 
कामतिभको सोराय क्रवतयण 

२०७९।१।२९  
२०७९।२।१६ 

 

भखु्िप्रसाद 
उऩाध्माम क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन 
सतभततका सदस्म,  

सन्तकफहादयु 
काभी क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन 
सतभततका अध्मऺ 

३ दपा ९ दपा ९  
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कामतिभको यकभ बिुानीको फहाना 
गयी आ.व. २०७६/७७ भा सोराय 
खरयदका रातग क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततको तनणतम गयी सोही तनणतमको 
आधायभा झटुा तफर कागजात तमाय 
गयी आठफीस नगयऩातरका वडा नॊ. ८ 
को कामातरमफाट तसपारयससभेत गयी 
रु.४,९८,०००।- बिुानी तरने 
उदे्दमरे गरत तरखत तमाय गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

य  

अतनरकुभाय शाही 
प्रधानाध्माऩक तथा 
क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन 
सतभततका सदस्म 
सख्चव । 

11.  याक्रद्सम ख्चमा तथा कपी 
क्रवकास फोडतको 
सूचनाफभोख्जभ क्रवतबन्न 
ऩदभा ऩदऩूतततका रातग 
क्रवऻाऩन गयेकोभा शैख्ऺक 
मो्मता नतभल्ने 
व्मख्िहरूराई तनमखु्ि 
ददएको, ऩदऩूतततसम्फन्धी 
प्रक्रिमाभा सॊर्न 
ऩदातधकायीरे आपूराई 
प्राद्ऱ अख्ततमायको 
दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत 
। 

याक्रद्सम ख्चमा तथा कपी क्रवकास 
फोडतका कामतकायी तनदजशकरे ऩदऩूततत 
सतभततको सॊमोजक यही सावधानी 
अऩनाउनऩुनजभा तोक्रकएको न्मूनतभ 
शैख्ऺक मो्मता नतभल्ने व्मख्िहरूको 
दयखास्त पायाभ स्वीकृत गनज य गनत 
आदेश ददने काभ गयेको, दयखास्त 
स्वीकृत गनज कभतचायीहरूरे प्रचतरत 
कभतचायी सेवासम्फन्धी क्रवतनमभावरी, 
तथा तभतत २०७२।६।२ गतेको 
सूचनाभा उख्ल्रख्खत न्मूनतभ शैख्ऺक 
मो्मता नहेयी, फदतनमत याखी न्मून 
एवॊ अतभल्दो शैख्ऺक मो्मताको 

२०७९।२।२३ 
२०७९।२।२६ 

 

शेषकान्त गौतभ 
तत्कारीन 
कामतकायी तनदजशक 
(ऩदऩूततत 
उऩसतभततको 
सॊमोजक), 
यघऩुतत चौधयी, 
प्रशासन शाखा 
प्रभखु,  

गौयव रईुंटेर 
कृक्रष क्रवकास 
अतधकृत, 

टॊकप्रसाद ओरी, 

४ दपा१९(२)  दपा १९(२)   
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त्मराई रकुाइतछऩाइ मो्मता 
नऩगेुका आवेदकहरूको दयखास्त 
पायाभहरू ठीक छ बनी प्रभाख्णत गयी 
गरत प्रततवेदन ददई स्वीकृत गयी 
गयाई भ्रद्शाचायजन्म कामत गयेको । 

रेखा अतधकृत, 

याक्रद्सम ख्चमा तथा 
कपी क्रवकास  

फोडत । 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मातामात व्मवस्था 
कामातरम, सवायी चारक 
अनभुततऩर, एकान्तकुना, 
रतरतऩयुका कभतचायीहरू 
तथा तसन्धरुी पोटोकऩी 
सेन्टयका सञ्चारक 
फाफयुाभ शभातसभेतरे 
सेक्रटङभा क्रवचौतरमाभापत त 
सवायी चारक अनभुततऩर 
जायी गनज गयेको बने्न । 

मातामात व्मवस्था कामातरम, सवायी 
चारक अनभुतत ऩर, एकान्तकुना, 
रतरतऩयुका तत्कारीन कामातरम 
प्रभखुहरू सम्फयफहादयु काकी य 
याजबुाइ कुस्भारे सवायी चारक 
अनभुततऩर नवीकयण गनज सम्फन्धभा 
गरत तनमतरे भातहतका 
कभतचायीहरूराई अख्ततमायी प्रदान 
गयेको य भेकातनकर इख्न्जतनमय 
क्रवजमयाज तगयी, सहामक स्तय (ऩाचौँ) 
कभर स्माङतान, तसतनमय भेकातनक्स 
अच्मतुप्रसाद पुमार, कम्प्मटुय 
अऩयेटय (कयाय सेवा) प्रकाश काकी, 
कम्प्मटुय अऩयेटय (कयाय सेवा) येज ु
बट्टयाई, कम्प्मटुय अऩयेटय (कयाय 
सेवा) योसन याजबण्डायी, कम्प्मटुय 
अऩयेटय (कयाय सेवा) माभसनु्दय 
चौधयी, कम्प्मटुय अऩयेटय (कयाय 

२०७९।२।२३ 
२०७९।३।७ 

 

सम्फयफहादयु 
काकी तत्कारीन 
तनतभत्त कामातरम 
प्रभखु, 
याजबुाइ कुस्भा 
तत्कारीन तनतभत्त 
कामातरम प्रभखु, 
क्रवजमयाज तगयी 
भेकातनकर 
इख्न्जतनमय, 
कभर स्माङतान 
सहामक ऩाॉचौ, 
अच्मतुप्रसाद 
पुमार, तसतनमय 
भेकातनक्स, 
प्रकाश काकी 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय सेवा), 

१२ दपा ११ दपा ११  
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सेवा) रक्ष्भी शे्रद्ष, कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय सेवा) भामा सेठी, कम्प्मटुय 
अऩयेटय (कयाय सेवा) रयचा  
शे्रद्षसभेतरे सवायी चारक 
अनभुततऩरको नवीकयण गनज 
सम्फन्धभा अख्ततमायीको दरुुऩमोग गयी 
आ.व.२०७७/७८ य आ.व. 
२०७८/७९ को १४ भक्रहनाको 
अवतधभा क्रवचौतरमाहरू हरयबि शे्रद्ष, 
फाफयुाभ शभात बने्न उर्द्फफहादयु खरी, 
दीऩक क्रवद्वकभात, गणेश अतधकायी य 
नयेन शाक्मसभेतको तभरेभतोभा 
क्रवक्रवध कायणरे गैयकाननुी रूऩभा 
५३३ जना नमाॉ व्मख्िको नाभभा 
सवायीचारक अनभुततऩर जायी गयी 
सयकायी कागजात सच्माई भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

येज ु बट्टयाई 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय सेवा), 
रक्ष्भी शे्रद्ष 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय सेवा), 
माभसनु्दय चौधयी 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय सेवा), 
भामा सेठी 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय सेवा), 
योशनयाज बण्डायी, 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय सेवा), 
रयचा शे्रद्ष, 
कम्प्मटुय अऩयेटय 
(कयाय सेवा),   
मातामात व्मवस्था 
कामातरम, सवायी 
चारक 
अनभुततऩर, 
एकान्तकुना । 
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हरयबि शे्रद्ष 

क्रवचौतरमा,  
फाफयुाभ शभात बने्न 
उर्द्वफहादयु खरी 
क्रवचौतरमा, 
दीऩक क्रवद्वकभात 
क्रवचौतरमा, 
गणेश अतधकायी 
क्रवचौतरमा, 
नयेन शाक्म 

क्रवचौतरमा, मातामात 
व्मवस्था कामातरम, 

सवायी चारक 
अनभुततऩर, 

एकान्तकुना । 

५ दपा ११ य 
दपा २२ 

दपा ११ य 
दपा २२ 

 

                                                क्रवक्रवध क्रवषमका १२ भदु्दाहरूभा जम्भा प्रततवादी सॊतमा : ६० 
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2.8  पैसरा प्रातद्ऱ य ऩनुयावदेन 
क्रवगत वषतहरूभा आमोगफाट क्रवशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथतक वषत २०७८।७९ भा 
१४८ वटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राद्ऱ बएको छ । क्रवशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे कुर 
38.51% भदु्दाहरूभा कसयु स्थाक्रऩत बएको छ ।  
क्रवशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा आतथतक वषत २०६६।६७ देख्ख आतथतक 
वषत ०७८।७९ सम्भ आमोगका ऩऺभा बएका पैसराहरूको प्रततशत ख्चर २.१२ भा प्रस्ततु गरयएको  
छ । 

ख्चर २.१३ 
क्रवशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दाभा कसयु स्थाक्रऩतको प्रततशत 

 
 
आमोगफाट आ.व. ०७८।७९ भा क्रवशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ख्चत्त नफझुी तऩतसरका ५७ 
वटा भदु्दाहरू सवोच्च अदारतभा ऩनुयावदेन गरयएका छन ्:-  
1. ख्जल्रा झाऩा सातफक हार भेची नगयऩातरका वडा नॊ. ४ स्थामी वतन बई ख्जल्रा काठभाडौं टोखा 

नगयऩातरका वडा नॊ. ९ फस्ने प्रततवादी गॊगा ततख्म्सनासभेत............................................१० जना 
भदु्दा : भ्रद्शाचाय (हातन नोक्सानी) (०७६-CR-०१११) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७७।१०।८       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।४।१४ 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।४।४ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रततवादीहरू गॊगा ततख्म्सना, डा. ई वयीप्रसाद अतधकायी, याजगोक्रवन्द याजकख्णतकाय, भाधवप्रसाद 
ओझा, याजनजॊग थाऩा य दीऩक सवुेदीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभ 
कसयु गयेको हुॉदा तनज प्रततवादीहरूउऩय जनही तफगो रु.४६,७९,१८२।३५ कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सजाम हनु य क्रहनातभना बएको यकभ सोही दपा १७ 
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फभोख्जभ असरुउऩय हनु य प्रततवादीहरू गोकुर पुमार, पणीन्रप्रसाद दाहार, दीऩफहादयु खड्का 
य सतीससकुभाय तगयीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोख्जभको कसयु गयेको तफगो रु.२२,१९,६६८।०२ कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम हनु य तफगोसभेत तनजहरूफाट असरुउऩय गयी जपत हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीभध्मे डा. ई वयीप्रसाद अतधकायी, याजगोक्रवन्द याजकख्णतकाय, भाधवप्रसाद ओझा, याजनजॊग 
थाऩा, दीऩक सवुेदी, पणीन्रप्रसाद दाहार य सततसकुभाय तगयीरे आयोक्रऩत कसयुफाट सपाइ 
ऩाउने य प्रततवादी दीऩफहादयु खड्का य गोकुरप्रसाद पुमाररे आयोऩदाफीफभोख्जभ भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा सोही 
दपाफभोख्जभ प्रततवादी दीऩफहादयु खड्काराई तफगो रु.२४,५९,५१४।३३ को दाभासाहीरे 
आधा रु.१२,२९,७५७।१६ य प्रततवादी गोकुरप्रसाद पुमारराई तफगो रु.२२,१९,६६८।०२ 
को आधा रु.११,०९,८३४।०१ जरयवाना य सोहीफभोख्जभ तनजहरूफाट तफगो असरु (मी 
प्रततवादीहरूराई रागेको जरयवाना य तनजहरूफाट असरु हनेु तफगो फयाफयको यकभ प्रततवादी गॊगा 
ततख्म्सनाफाटसभेत असरु) हनेु य तनज प्रततवादीहरूराई जनही ३ भक्रहना कैद हनेु ठहछत । 
प्रततवादी गॊगा ततख्म्सनाराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ य उऩदपा (३) फभोख्जभ 
प्रततवादी दीऩफहादयु खड्काराई कामभ बएको तफगो रु.२४,५९५,१४।३३ को आधा 
रु.१२,२९,७५७।१६ य प्रततवादी गोकुरप्रसाद पुमारराई कामभ बएको तफगो 
रु.२२,१९,६६८।०२ को आधा रु.११,०९,८३४।०१ गयी जम्भा रु.२३,३९,५९१।१७ 
जरयवाना गयी तफगो रु.२३,३९,५९१।१७ असरुउऩय हनेु य थऩ सजामसभेत गयी जम्भा ६ 
भक्रहना कैद सजाम बएको ।  

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  

प्रततवादीहरू डा. ई वयीप्रसाद अतधकायी, याजगोक्रवन्द याजकख्णतकाय, भाधवप्रसाद ओझा, याजनजॊग 
थाऩा, दीऩक सवुेदी दु् ध क्रवकास सॊस्थानको आमोजना प्रभखु, उऩभहाप्रफन्धक, सहामक प्रफन्धक, 
वरयद्ष रेखा अतधकृत, प्रशासन व्मवस्थाऩन प्रभखुको बतूभकाभा यही तत्कारीन भहाप्रफन्धक गॊगा 
ततख्म्सनासभेतसॉग याम सल्राह गयी दूध तडख्स्ट्रव्मटुसतहरू दीऩफहादयु खड्का, गोकुर पुमार, 
पणीन्रप्रसाद दाहार य सततसकुभाय तगयीसभेतसॉग तभरेभतो गयी आपूहरूराई पाइदा य दु् ध 
क्रवकास सॊस्थानराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने फदतनमत तरई प्रततस्ऩधातराई छरी सम्झौता अवतध 
सक्रकएऩतछ फोरऩर आह्वान गयी प्रततस्ऩधातत्भक भूल्मभा दूध ढुवानी सम्झौता गनुतऩनजभा नगयी तफना 
आधाय कायण सातफकको सम्झौता भूल्मभा ५ प्रततशतरे ढुवानी भूल्म वृक्रर्द् गयी सातफकको 
ढुवानीकतातहरूसॉग सम्झौता गयी दु् ध क्रवकास सॊस्थानको सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी 
गयेकोभा अतबमोगदाफीफाट सपाइ ददएको पैसरा रकु्रटऩूणत छ । प्रततवादी गॊगा ततख्म्सनाराई 
अतबमोग दाफीको कसयु ठहय नगयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ य ८(३) को 
कसयुभा सोही दपाफभोख्जभ सजाम य तफगो असरु गनज गयी घटी सजाम गनज गयी गयेको पैसरा 
त्म य प्रभाण प्रततकूर हुॉदा फदयबागी यहेको देख्खन्छ । प्रततवादीहरूभध्मे गोकुर पुमार य 
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दीऩफहादयु खड्काराई अतबमोग दाफीको कसयु ठहय गयी सजाम बएको देख्खॉदा ऩनुयावेदन गनुत 
नऩनज ।अन्म प्रततवादीहरू डा. ई वयीप्रसाद अतधकायी, याजगोक्रवन्द याजकख्णतकाय, भाधवप्रसाद 
ओझा, याजनजॊग थाऩा, दीऩक सवुेदी, पणीन्रप्रसाद दाहार य सततसकुभाय तगयीराई अतबमोग 
दाफीफाट सपाइ ददएको तथा प्रततवादी गॊगा ततख्म्सनाराई अतबमोग दाफीबन्दा ऩथृक दपाको 
कसयु ठहय गयी सजाम बएको हकभा हारसम्भको प्रचरन, स्थाक्रऩत भान्मता एवॊ काननुी रूऩभा 
रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

2. ख्जल्रा कातरकोट नयहरयनाथ गाउॉऩातरका वडा नम्फय ६ फस्ने प्रततवादी अतफरार तफद्श.........1 जना 
भदु्दा : भ्रद्शाचाय (घसु/रयसवत) (०७६-CR-०००३) । 
पैसरा बएको तभतत    : २०७७।१२।१८      ऩनुयावदेन दतात तभतत : 2078।4।25 

आमोगको तनणतम तभतत  : २०७८।४।१४ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी अतफरार तफद्शरे तफजरुीको नमाॉ तभटय तछटो जडान गरयददने प्रमोजनका 
रातग उजयुी तनवेदक रोकयाज ऩाठकसॉग रु.५,०००।- घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको त्म 
प्रभाख्णत हनु प्रततवादी अतफरार तफद्शराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो रु.५,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन,२०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी अतफरार तफद्शरे अनसुन्धान अतधकायी तथा अदारतसभऺ आयोक्रऩत कसयुभा इन्काय यही 
फमान गयेको य उि इन्कायी फमानराई साऺीको फकऩरसभेतफाट सभतथतत गयाएको, प्रततवादीरे 
उजयुकतातको काभ क्रढराससु्ती भोराक्रहजा गयी दु् ख ददएको काभ गरयददन वा नगरयददन वा 
गरयददएफाऩत रयसवत भाग गयेको बने्न नदेख्खएको, प्रभाणको रूऩभा ऩेस बएका अतडमो सी.डी.को 
श्रवण गदात ऩतन प्रततवादीरे उजयुकतातसॉग घसु/रयसवत तरने खाने भनसामरे यकभ भाग गयेको 
खलु्न नआएकारे, प्रततवादी अतफरार तफद्शरे आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादी अतफरार तफद्शरे तभटय जडान गनज हो बने रु.५,०००।- रा्छ बनी घसु/रयसवत भाग 
गयी उि यकभ रगेको हुॉदा प्रततवादीराई काननुफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्न व्महोयाको 
उजयुी तनवेदन ऩयेकोभा प्रततवादीरे अनसुन्धान अतधकायी य अदारतभा फमान गदात कसयुभा 
इन्कायी फमान गये ताऩतन उजयुी तनवेदकरे खाजा खानाको रातग भेयो हातभा रु.५,०००।- 
याख्खददएको य उि यकभ आफ्नो साथफाट फयाभद बएको कुयाभा सातफत यहेको देख्खन्छ बने 
फयाभद बएको यकभ तनवेदक रोकयाज ऩाठकफाट तफजरुीको नमाॉ तभटय जडान तछटो गरयददने 
बनी तरएका हनु ् बनी गयेको कागज व्महोयाराई अदारतको फकऩरसभेतफाट सभतथतत 
गयाएसभेतफाट प्रततवादीरे तफजरुीको नमाॉ उजयुी तनवेदकसॉग तभटय जडान तछटो गरयददने बनी 
तरएको रु.५,०००।- घसु/रयसवतफाऩत तरएको कुया ऩकु्रद्श बएको उजयुी तनवेदक य प्रततवादी 
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अतफरारफीच बएको टेतरपोनको प्रत्मऺ सॊवाद अतडमो सीडी य फयाभदी भचुलु्काका साऺी 
क्रवशार ऩयाजरुी थाऩासभेतरे अदारतभा फकऩर गदातसभेत फयाभदी खानतरासी भचुलु्काको 
व्महोया ठीक साॉचो हो बनी गरयददएको फकऩररगामतका प्रभाणराई प्रततवादीरे अन्मथा ऩकु्रद्श गनत 
सकेको अवस्था नहुॉदा प्रभाणराई सभेत प्रभाणको रूऩभा ग्रहण नगयी प्रततवादीराई आयोऩदाफीफाट 
सपाइ ददने गयी क्रवशेष अदारत, काठभाडौंफाट बएको पैसरा (ने.का.ऩ. २०७४ अॊक ९ तन.नॊ. 
९८८०) भा सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत नख्जयक्रवऩयीत सभेत बई रकु्रटऩूणत हुॉदा 
फदयबागी छ । 

 

३. ख्जल्रा तेह्रथभु स्थामी ठेगाना बई काठभाडौं टोखा नगयऩातरका वडा नॊ. ७ फस्ने प्रततवादी कृष् णप्रसाद 
सवुेदी......................................................................................................................... १ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७५-CR-०१०६) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७7।11।6        ऩनुयावदेन दतात तभतत : 2078।4।25 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।४।१४ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी कृष् णप्रसाद सवुदेीराई तफगो रु.१,००,०००।- कामभ गयी भ्रष् टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(ग) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी कृष्णप्रसाद सवुदेीरे अनसुन्धान अतधकायी तथा अदारतसभऺ फमान गदात आयोऩ दाफीभा 
कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको, प्रततवादीरे घसु रयसवत यकभ भाग गयेको बने्न कुया तभतसर 
सॊर्न प्रभाणहरूफाट ऩकु्रद्श हनु नसकेको, प्रततवादीरे आयोऩदाफी फभोख्जभ घसु रयसवत तरएको वा 
तरन भन्जयु गयेको बने्न कुया स्वतन्र, वस्ततुनद्ष एवॊ तनद्ळमात्भक प्रभाणफाट ऩकु्रद्श हनु सकेको 
नदेख्खएको, बने्नसभेतका आधायभा प्रततवादी कृष्णप्रसाद सवुेदीरे आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादी कृष्णप्रसाद सवुेदीरे फाटो ढरानका रातग छुट्याएको यकभको काभ सम्ऩन् न गयेऩ चात 
अख्न्तभ तफर बिुानी गरयददनका रातग रु.१,००,०००।- घसु भाग गयेको हुॉदा काननुफभोख्जभ 
कायफाही गयी ऩाऊॉ  बनी उजयुी तनवेदन ऩयेकोभा प्रततवादीरे आयोक्रऩत कसयुभा इन्काय यही फमान 
गये ताऩतन आफ्नो कामतकऺको टेफरुको घयातफाट यकभ फयाभद बएको य उजयुी तनवेदकसॉग 
ऩटकऩटक पोनभा कुया गयेको कुयाभा अनसुन्धान अतधकायी तथा अदारतसभऺ सातफती फमान 
गरयददएसभेतफाट उजयुी सभतथतत बएको ऩाइन्छ बने्न प्रततवादी कृष् णप्रसाद सवुदेीरे ऩूवातधाय 
क्रवकास मोजना कामतिभको नव तसजतना टोर सधुाय उऩबोिा सभाजराई फाटो ढरानको अख्न्तभ 
तफर बिुानीका रातग रु.१,००,०००।- घसु/रयसवत भाग गयेको प्रततवादी कृष् णप्रसाद सवुदेीरे 
गयेको सनाखत कागज व्महोया, प्रहयी नामफ उऩयीऺक हेभकुभाय थाऩासभेतरे ऩेस गयेको 
प्रततवेदन, तभतसर सॊर्न कर तडटेरसभेत प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरएको त्म ऩकु्रद्श बएको 
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यकभ रेनदेन गयेको त्म अनसुन्धानको िभभा ऩेस गयेको तभतसर सॊर्न यहेको तबतडमो तस.डी. 
प्रभाणफाट प्रस्ट रूऩभा देख्खएको छ । सो कुयाराई प्रततवादीरे सभेत अन्मथा ऩकु्रद्श गनत सकेको 
अवस्था छैन । उि प्रभाणराई सभेत प्रभाणको रूऩभा ग्रहण नगयी प्रततवादीराई आयोऩदाफीफाट 
सपाइ ददने गयी क्रवशेष अदारत काठभाडौंफाट बएको पैसरा (ने.का.ऩ. २०७४ अॊक ९ तन.नॊ. 
९८८०) भा सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत नख्जयक्रवऩयीत सभेत बई रकु्रटऩूणत यहेको 
हुॉदा फदयबागी छ । 

  

4. ख्जल्रा सनुसयी स्थामी वतन बई हार काठभाडौं, का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 31 शॊखभूर याधाभागत फस्ने 
प्रततवादी  याभप्रसाद बट्टयाई...................................................................................1 जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । (०७५-CR-००४६) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।१।८       ऩनुयावदेन दतात तभतत : 2078।4।25 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।4।14 
 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रततवादी याभप्रसाद बट्टयाई उजयुी तनवेदक जनकयाज बट्टसॉग रु.१०,०००।- घसु/रयसवत यकभ 
तरएकोरे तनजको कामत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) भा 
ऩरयबाक्रषत कसयु बएको हुॉदा तफगो रु.१०,०००।- कामभ गयी तनजउऩय सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम 
हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

उि पैसरासक्रहत तभतसर अध्ममन गयी हेदात, प्रततवादीरे रा्नेबन्दा फढी भहसरु कामभ गरयददन 
खोजेको वा वास्तक्रवक भहसरुबन्दा कभ यकभ तनधातयण गयी घसु/रयसवत भाग गयेको बने्न त्म 
अनसुन्धानफाट स्थाक्रऩत हनु नसकेको, अख्ततमायको टोरी कोठाभा प्रवेश गयेको देखेऩतछ यकभ 
बईुभा पातरददएको बने्न प्रततवेदकको बनाई अन्म स्वतन्र य वस्ततुनद्ष प्रभाणफाट ऩकु्रद्श हनु 
नसकेको, प्रततवादीको ईन्कायी फमानराई अन्मथा भान्न तभल्ने अवस्था नयहेको बने्नसभेत आधाय 
तरई प्रततवादीरे आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादी याभप्रसाद बट्टयाईरे बन्साय शलु्क ततरयसकेऩतछ तभतत २०७५।४।२८ भा ऩतन याजस्व 
शलु्कफाहेक रु.१०,०००।- भाग गयेकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ बनी तनवेदन ददएको देख्खन्छ । 
तनज प्रततवादीरे आपू फसेको कुसीफाट टेफरुभतुन हात तछयाई घसु/रयसवत तरएको यकभ 
टेफरुभतुनफाट अगातड पारेको बनी उल्रेख गयी भौकाको प्रततवदेन कागज सनाखत गयी फकऩर 
गयेकोभा उख्ल्रख्खत प्रभाणहरूराई प्रभाणभा ग्रहण नगयी बएको क्रवशेष अदारतको पैसरा प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा १०, १८ य ३७ फभोख्जभ रकु्रटऩूणत यहेको य तनवेदक एवॊ अनसुन्धानभा 
सॊर्न प्रततवेदकसभेतका साऺी प्रभाण, फयाभदी भचुलु्का, यॊगेहात ऩयीऺण भचुलु्का रगामतका 
बौततक प्रभाणहरूफाट प्रततवादीरे यकभ तरइसकेको त्म ऩकु्रद्श बइसकेको अवस्थाभा उख्ल्रख्खत 
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प्रभाणहरूराई ग्रहण नगयी असम्फर्द् प्रभाणराई ग्रहण गयी बएको क्रवशेष अदारतको पैसरा 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ३ क्रवऩयीत बएकारे प्रततवादीरे यकभ तरएको होइन बने्न त्मका 
सन्दबतभा यॊगेहात ऩयीऺणभा तनजको हातभा पेनोतपथातरन देख्खएकोफाट उि यकभ तरएको बने्न 
स्थाक्रऩत बएको देख्खन्छ । तसथत प्रततवादीको इन्कायी फमानराई आधाय तरई बएको क्रवशेष 
अदारतको पैसरा प्रभाणको योहभा रकु्रटऩूणत यहेको हुॉदा फदयबागी छ । 

 

५. ख्जल्रा अघातखाची सातफक क्रढकुया गा.क्रव.स वडा नॊ. ३ स्थामी वतन बई हार ख्जल्रा फददतमा गयरयीमा 
नगयऩातरका वडा नॊ. 6 फस्ने प्रततवादी कृष्णप्रसाद ख्घतभये...............................२ जना ।  
भदु्दा : भ्रद्शाचाय (यकभ क्रहनातभना) (०७५-CR-०२४०) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।१।७       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।4।29 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।४।२१ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रततवादीहरू कृष्णप्रसाद ख्घतभये य बैयवप्रसाद ख्घतभयेराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
९ को उऩदपा (१) य सोही ऐनको, दपा ९ को उऩदपा (१) को देहाम (ङ) फभोख्जभको 
कसयु बएकारे जनही तफगो रु. २,०६,०७०।- कामभ गयी तनजहरूराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ को उऩदपा (१) फभोख्जभको सजाम हनु। 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

वन उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीहरूको बनाइसभेतको आधायभा प्रततवेदन ददएको बने्न व्महोया 
रेखाई ददएको देख्खॉदा मस्तो अऩयुो प्रततवदेन एवॊ प्रततवेदकहरूरे गयेको फकऩरराई 
प्रततवादीहरूको क्रवरुर्द् वस्ततुनद्ष प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनत नतभल्ने, भौकाभा कागज गनज य सोही 
व्महोयाको ऩराचाय आमोगराई गनज गमाप्रसाद थारु य दगुात थारुको भौकाको बनाइ य अदारतभा 
गयेको फकऩर व्महोयाभा एकरूऩता नदेख्खएको तथा फढैमा तार गाउॉऩातरकाको वडा नॊ. ७ य ९ 
को वडा कामातरमको काभदायको हाख्जयी पायाभभा उख्ल्रख्खत व्मख्िहरू मस वडाभा फस्ने 
नगयेको, नाभ थय नतभरेको बने्न व्महोयाको ऩर सम्फन्धभा उि हाख्जयी पायाभ नक्करी रूऩभा 
तमाय बएको बने्न मक्रकन आधाय प्रभाणको अबावभा प्रततवादीहरूको क्रवरुर्द्भा प्रभाणको रूऩभा 
ग्रहण गनत तभल्ने अवस्था नयहने बने्न आधाय तरई प्रततवादीहरूराई आयोऩदाफीफाट सपाइ  
ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
भमयुवस्ती इराका वन कामातरम, फददतमाअन्तगतत भमयु साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह य 
ख्शवशख्ि साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको वन ऺेरको खारी ज्गाभा वृऺ योऩण गनत 
रु.२,६४,८७०।- को रागत ख्स्टभेट बए अनसुाय उि कामत गनत बनी ख्जल्रा वन कामातरम, 
फददतमाफाट भमयुवस्ती इराका वन कामातरमका पयेद्शय कृष्णप्रसाद ख्घतभयेरे रु.२,६४,८७०।- 
यकभ ऩेकी तरएकोभा ख्शवशख्ि साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको वनऺेरभा तफरुवा ढुवानी य 
ज्माराफाऩत रु.५८,८००।- भार ख्जल्रा वन कामातरमफाट खचत बई फाॉकी यकभ 
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रु.२,०६,०७०।- उि वृऺयोऩण कामतिभभा खक्रटएका काभदायहरूबन्दा फढी हाख्जयी देखाई 
यकभ फझेुको बयऩाईसभेत नक्करी कागजात तमाय गयी क्रकतज हाख्जयी फनाई यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्न स्थरगत प्रततवेदन यहेकोभा प्रततवदेकहरूरे अदारतसभऺ उऩख्स्थत बई प्रततवदेन 
व्महोया ऩकु्रद्श हनेु गयी फकऩर गरयददएको अवस्था छ । अदारतको आदेशफभोख्जभ प्रभाण 
ऩयीऺण बइसकेऩतछ प्रभाण ऐन,२०३१ को दपा १८ एवॊ दपा २० फभोख्जभ प्रभाण ग्रहण गयी 
सो प्रभाण रगाई तनणतम तनरूऩण गनुतऩनजभा सोबन्दा क्रवषमान्तय बई गयेको उि पैसरा रकु्रटऩूणत 
यहेको । वन कामातरमका पयेद्शय कृष्णप्रसाद ख्घतभयेसभेतरे नक्करी झटुा काभदायको नाभावरी 
खडा गयी क्रकतज हाख्जयी खडा गयी सोही कागजातको आधायभा यकभ खचत बएको देखाई ऩेकी 
पर्छ्यौटको तनवेदन ददई सोही तनवेदनको आधायभा स्थरगत रूऩभा नफझुी सावतजतनक 
सनुवुाईसभेत नगयी प्रततवादी बैयवप्रसाद ख्घतभयेसभेतरे तभरेभतोभा ऩेकी पर्छ्यौट गयी यकभ 
क्रहनातभना गयी प्रततवादीहरूरे भ्रद्शाचाय गयेको ऩकु्रद्श बइयहेको अवस्थाभा स्थानीम गततक्रवतधको 
फायेभा जानकाय तथा सयोकाय याख्न ेवन उऩबोिा सभूह तथा वडा कामातरमफाट तरख्खत रूऩभा 
प्राद्ऱ प्रभाणराई सभेत फेवास्ता गयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको उख्ल्रख्खत पैसरा 
तभतसर सॊर्न त्म क्रववचेना, प्रभाण भूल्माॊकन तथा क्रवद्ऴेषणसभेतफाट रकु्रटऩूणत बई फदयबागी 
यहेको छ । 

 

६. ख्जल्रा भहोत्तयी भहोत्तयी सातफक धभतऩयु गा.क्रव.स. वडा नॊ. ७ हार बॊगाहा नगयऩातरका वडा नॊ. ८ 
फस्ने प्रततवादी भो. यक्रपक आरभसभेत) .......................................................3 जना 

  भदु्दा : घसु रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०६६)।  

  पैसरा बएको तभतत   : २०७7।12।1९      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।4।28 

  आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।४।२१ 

 

  आयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू भो. यक्रपक आरभ य कायी साह ु तेरीराई रु.१,६०,०००।- तफगो 
कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य ३ को (१) (घ) फभोख्जभ तथा 
प्रततवादी भकेुश साहराई उख्ल्रख्खत तफगोभा भततमायतपत  सोही ऐनको दपा २२ य दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(घ) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा : 
प्रततवादी कायी साह ु तेरीसभेतरे यकभ तरन ऩठाएकारे भकेुश साहरे जनकऩयु ऩगुेऩतछ 
उजयुकतातहरूराई पोन गयी बेट बई यकभ रेनदेन गयेको य सडक तनभातण यकभ बिुानी 
गरयददएफाऩत सो यकभ भाग गयेको त्म श्रव्मदृमसक्रहतको तसडी तथा अन्म प्रभाणहरूफाट 
देख्खएको बने्नसभेतको आधाय ग्रहण गयी तभतत २०७७।१२।१९ भा प्रततवादीहरू भो. यक्रपक 
आरभ य कायी साह ुतेरीराई आयोऩदाफी फभोख्जभको तफगो रु.१,६०,०००।- को दाभासाहीरे 
जरयवाना य जनही ६ भक्रहना कैद हनेु तथा प्रततवादी भकेुश साहरे फयाभद यकभ घसुफाऩतकै 
तथमो बने्न जानीजानी तरएको नदेख्खएको हुॉदा भनसाम तत्त्वको अबावभा तनजराई आयोक्रऩत 
कसयुफाट सपाइ ऩाउने । 



           153   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

ऩनुयावदेन गनज आधाय : 
प्रस्ततु भदु्दाभा भकेुश साहराई उजयुकतातहरूरे जनकऩयुको क्रऩडायी चोकभा बेटी यकभ हेल्भेटभा 
याख्खददएको नबई कायी साह ु तेरीरे उजयुकतातहरूसॉग यकभ तरन ऩठाएकारे भकेुश साह 
जनकऩयु ऩगुेऩतछ उजयुकतातहरूराई पोन गयी बेट बई यकभ तरनदुदन ु गयेको त्म तभतसर 
सॊर्न येकडजड सॊवादको व्महोया एवॊ भकेुश साहको फमानफाट स्थाक्रऩत बएको बनी पैसराभा 
आधाय ग्रहण गयेको देख्खन्छ । तनज प्रततवादीरे जानी जानी घसु तरने कामतभा प्रत्मऺ सॊर्न 
बई सहप्रततवादीहरूराई सहमोग गयेको अवस्थारे तनजको फदतनमत घाभझैं छरंग बएको 
देख्खएको छ । साजतन ऩाण्डे क्रव. नेऩार सयकाय (सअफ,ु वषत १८, अॊक १५, भॊसीय २०६६, 
ऩूणांक ४१७, ऩदृ्ष १९) बएको भदु्दाभा कामततत्त्वरे नै फदतनमत तत्त्व य भनसाम तत्त्व ऩत्ता 
रा्छ बनी व्मातमा बएको छ । प्रस्ततु भदु्दाभा मी प्रततवादीरे घसु यकभ तरने भनसामसाथ 
वायदातस्थर ऩगुी यकभ तरएको अवस्था प्रततवादी भकेुश साहराई कसयुफाट उन्भखु्ि ददने 
हदसम्भको उि पैसरा उऩमुति नख्जय तसर्द्ान्तहरूको ऩारना य प्रमोगको योहभा सभेत रकु्रटऩूणत 
बई सो हदसम्भ फदयबागी छ ।  

 

७. ख्जल्रा भोयङ, क्रवयाटनगय भहानगयऩातरका वडा नॊ. ४ फस्ने प्रततवादी तेजनायामण  
मादवसभेत, .........................................................................................१० जना  

भदु्दा : भ्रद्शाचाय (सवायीचारक अनभुततऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नततजा पेयफदर एवॊ थऩघट) 
(०७५-CR-००८५) 

 पैसरा बएको तभतत   : तभतत २०७8।4।11      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।5।10 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।४।३२ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरूरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १३ द्राया ऩरयबाक्रषत कसयु 
गयेको हुॉदा प्रततवादीहरू तेजनायामण मादव, माभ के.सी., इद्वययाज ये्भी, क्रवष्णपु्रसाद सवुेदी, 
ख्शवप्रसाद सवुेदी, बऩूयाज दाहार, शातरग्राभ ऩौडेर य रक्ष्भण ततवायीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १३ को कसयुभा सोही दपा १३ फभोख्जभ हदैसम्भको जरयवाना य कैद सजाम 
हनु य प्रततवादीहरू क्रवऻान खड् गी, रेखनाथ बसुाररे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१३ को कसयु गनत भततमायको बतूभका तनवातह गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ 
द्राया ऩरयबाक्रषत कसयु गयेको देख्खॉदा तनज क्रवऻान खड् गी य रेखनाथ बसुारउऩय भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभ हनेु सजामभा सोही ऐनको दपा २२ फभोख्जभ हदैसम्भको 
कैद य जरयवाना सजम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा : 
माभ के. सी. य रक्ष्भण ततवायीरे अतबमोग दाफीफभोख्जभ सवायीचारक अनभुततऩरका रातग 
सॊचारन बएको ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गनज कामत गयी गयाई भ्रद्शाचायको कसयु गयेको ठहयी 
माभ के. सी. राई ६ भक्रहना कैद य रु.१०,०००।- जरयवाना तथा रक्ष्भण ततवायीराई ३ 
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भक्रहना कैद य रु. ५,०००।- जरयवाना सजाम हनेु । EDLVRS प्रणारीभा क्रवगतभा सभस्मा 
देख्खएको बनी प्रराचाय बएको, User ID दरुुऩमोग बएभा सम्फख्न्धत कभतचायी ख्जम्भेवाय हनेु 
मातामात कामतक्रवतध तनदज ख्शका,२०७४ का आधायभा भार कसयु ठहय नहनेु बने्न आधाय तरई 
प्रततवादीहरूभध्मे तेज नायामण मादव, ईद्वययाज ये्भी, क्रवष्णपु्रसाद सवुेदी, ख्शवप्रसाद सवुदेी, बऩुयाज 
दाहार, शातरग्राभ ऩौडेर, क्रवऻान खड् गी य रेखनाथ बसुाररे आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय : 
प्रततवादीहरूभध्मे माभ के.सी. य रक्ष्भण ततवायीराई अतबमोग दाफीफभोख्जभ सवायीचारक 
अनभुततऩरका रातग सॊचारन बएको ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी गयाई भ्रद्शाचायको कसयु 
गयेको ठहय बई सजाम बइसकेको हुॉदा तनजहरूको हकभा ऩनुयावदेन ख्जक्रकय तरएको छैन । 
मातामात व्मवस्था कामातरम फागभती, एकान्तकुना¸ रतरतऩयु य ठूरोबर् माङ, काठभाडौं 
कामातरमफाट तभतत २०७४।१०।१ देख्ख २०७४।११।२५ सम्भ B Category को 
सवायीचारक अनभुततऩरका रातग तरएको प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नततजाभा ऩयीऺाभा पेर बएका, 
अनऩुख्स्थत बएका य ऩयीऺाको चेकतरद्शभा नाभ नै नबएका २०८ आवेदकहरूको नततजा 
पेयफदर गयी नततजा इन्ट्री एवॊ एप्रबु गये गयाएको य सोभध्मेको ४ आवेदकहरूको नततजा एप्रबु 
बएको नदेख्खए ऩतन उख्ल्रख्खत २०४ जना आवेदकहरूको नततजा Verify तथा Approve गयी 
सवायीचारक अनभुततऩर जायी गयी आयोऩऩरफभोख्जभको कसयु गयेको ऩकु्रद्श बएकोभा सभान काभ 
गनज मी माभ के.सी. फाहेकका प्रततवादीराई सपाइ ददएको प्रततवादी ख्शवप्रसाद सवुदेीरे अकात 
प्रततवादी तत्कारीन कामातरम प्रभखु तेजनायामण मादवरे नततजा एप्रबु नबएका व्मख्िराई ऩतन 
एप्रबु गयेय ऩठाइददन ुबनेकारे केही व्मख्िहरूको नततजा Approve गरयददएको बनी अनसुन्धानभा 
फमान गयेको तनज मादवरे ट्रामरभा खक्रटएका कभतचायीराई ट्रामरभा हेरयददन ु बने्न गयेको 
व्महोयाराई स्वीकाय गयेको तथा Applicaint ID २४२९११४ का नागेन्रप्रसाद मादवको तभतत 
सन ्१८ जनवयी २०१८ भा बएको B वगतको सवायीचारक अनभुततऩर उत्तीणत बनी सवायीचारक 
अनभुततऩर जायी गरयएको तय सोही तभततको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा तनज अनऩुख्स्थत यहेको ऩाइन्छ 
। तनजरे ट्रामर (प्रमोगात्भक ऩयीऺा) भा सभेत उऩख्स्थत नबएको, दाज ु नाताका तेजनायामण 
मादवरे बतनददएकै कायण आपू ऩास बएको य याजस्वसभेत जम्भा गरयददएको बनी भौकाभा 
कागज गयेको ऩाइन्छ । तनज तेजनायामण मादवरे अदारतभा सभेत फमान गदात नागेन्रप्रसाद 
मादवराई आपूरे नख्चनेको, आफ्नो नाताको व्मख्ि नबएको य तनजको नाउॉभा सवायीचारक 
अनभुततऩर जायी नबएको बनी इन्काय गनत नसकेको। मसयी आऩसी सहभतत य तभरोभतोभा 
आफ्ना नातेदाय य अन्म व्मख्िको अनखु्चत प्रबावभा ऩयी ऩयीऺाभा अनऩुख्स्थत व्मख्िराई 
उऩख्स्थत जनाई अतधकृत ख्शवप्रसाद सवुेदी स्वमॊरे Approve गयी सवायीचारक अनभुततऩर जायी 
गयी अख्ततमायीको दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको अवस्थाभा प्रततवादीहरू ख्शवप्रसाद सवुेदी य 
तेजनायामण मादवराई सपाइ ददएको क्रवशेष अदारतको पैसरा सो हदसम्भ रकु्रटऩूणत हुॉदा 
फदयबागी छ । तनवेदन दतात य स्वास््म ऩयीऺा प्रततवादी क्रवऻान खड् गीफाट गयाएको, तभतत 
२०१८ पेब्रअुयी २६ प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा उऩख्स्थत नबएको, ऩयीऺाको नततजा उल्रेख बएको, 
व्मख्िगत Applicant's Details Print भा Absent जतनएको बनी रक्ष्भण ततवायीरे व्महोया 
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रेखाएको ऩाइन्छ । उि व्महोयाको Entry, Update,Verify, Approve आ-आफ्नो User ID फाट 
बएको देख्खएको त्मभा भौकाभा य अदारतभासभेत सफै प्रततवादीहरूरे स्वीकाय गयेको तय उि 
कामत आपूहरूरे नगयेको बनी कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको बनी मी प्रततवादीहरूराई 
कसयुफाट सपाइ ददने गयी गयेको पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको हुॉदा फदयबागी छ । 

 

8. झाऩा ख्जल्रा दभक नगयऩातरका वडा नॊ. ३ फस्ने वषत ४८ को प्रततवादी जमनायामण 

खनारसभेत……..........................................................................१0 जना । 

  भदु्दा : भ्रद्शाचाय (नबएको काभ बएको बनी गरत प्रततवदेन ददएको) (०७५-CR-०२१९) 
पैसरा बएको तभतत     : २०७7।12।10       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।5।17 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।५।१० 

 

आयोऩऩर भागदाफी : 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी जमनायामण खनार, सन्तोष शे्रद्ष, भख्णयाभ ताभाङ, क्रवभरभान याई, भहेश 
काकी य क्रकशोय क्रकयाॉतरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) तथा 
(८) (१) को (ग) य (ङ) फभोख्जभको कसयु गयेको हनुारे भख्णयाभ ताभाङको हकभा तफगो रु. 
१९,६९,०००।- य अन्म प्रततवादीहरूको हकभा तफगो रु.२८,९५,५०८।८६ कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को (१) फभोख्जभ सजाम हनु तथा प्रततवादीहरू पुवात 
ताभाङ, याजेन्र याई, ऻानभुामा ताभाङ य हेभकुभाय शे्रद्षउऩय भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (४) को कसयुभा तफगो रु.२८,९५,५०८।८६ कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को (४) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  
प्रततवादीहरूरे अनसुन्धान अतधकृत य अदारतसभऺ आयोक्रऩत कसयुभा इन्कायी यही फमान गयेको, 
प्रततवादीहरूरे फदतनमतऩूवतक तरनखुान ु गयेको ऩकु्रद्श बएको नदेख्खॉदा भ्रद्शाचायको कसयु भान्न 
नतभल्ने य तोक्रकएको सभमभा कामत सम्ऩन्न नबएको बए ताऩतन अको आतथतक वषतभा कामत सम्ऩन्न 
बएको देख्खएको बने्न कुयाराई आधाय तरई प्रततवादीहरूराई आयोऩदाफीफाट सपाइ हनेु तय 
प्रततवादीहरू क्रवभरभान याई, भहेश काकी य भख्णयाभ ताभाङराई क्रवबागीम कायफाहीको रातग 
तारकु क्रवबागभा रेखी ऩठाउने य अन्म प्रततवादीहरू पुवात ताभाङ, याजेन्र याई, ऻानभुामा ताभाङ, 
हेभकुभाय शे्रद्ष य क्रकशोय क्रकयाॉतीराई मस प्रकृततको रकु्रट, राऩयफाही अफ आइन्दा नगनत सचेत 
गयाउने बनी पैसरा बएको। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाको पैसराभा प्रततवादीहरूरे अनसुन्धान अतधकृत य अदारतसभऺ फमान गदात 
आयोऩदाफीफाट उम्कन ऩतन प्रततवादीरे इन्कायी फमान गनज सक्ने कुया स्वाबाक्रवक बएको हनुारे 
तभतसर सॊर्न अन्म त्महरूको नजयअन्दाज गयी खारी प्रततवादीहरूको फमानराई भारै आधाय 
फनाएय भ्रद्शाचाय जस्तो कसयुभा प्रततवादीहरूराई आयोऩदाफीफाट सपाइ हनेु गयी गयेको पैसरा 
रकु्रटऩूणत हनुकुा साथै कसयुदायहरूको फदतनमत बएको य नबएको बने्न कुया तनजहरूरे व्मि 
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गयेको कुयाहरूफाट होइन क्रक तभतसर सॊर्न कागजहरूफाट देख्खनऩुदतछ । क्रपल्डभा अनगुभन 
गनज ख्जम्भेवायी बएको व्मख्िरे क्रपल्डभा नै नगई अरूरे तमाय ऩायेको कागजात चेकजाच गयेको 
हुॉ बने्न कुयाराई अदारतभै स्वीकाय गदातसभेत तनजभा फदतनमत नबएको बनी व्मातमा गनुत बनेको 
सपाइ ददने काल्ऩतनक फहाना फाहेक अरू केही हनु सक्दैन । तसथत आयोऩदाफीराई ऩकु्रद्श गनज 
प्रभाण तभतसर सॊर्न हुॉदाहुॉदै य आयोक्रऩत त्मराई प्रततवादीहरू य स्वमॊ अदारतरे सभेत 
स्वीकाय गरयसकेको अवस्थाभा प्रततवादीहरूराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ फभोख्जभ सजाम 
गनुतऩनजभा सम्भातनत अदारतरे प्रततवादीहरूराई भ्रद्शाचायजन्म कामतको सजामफाट उन्भखु्ि ददने नै 
भनसामरे वादी नेऩार सयकायरे ख्जक्रकय नै नतरएको अन्म ऐनको दपा प्रमोग गयी 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ ।  

 

9. ख्जल्रा फाया, कोल्हवी नगयऩातरका, वडा नॊ. ९ फस्ने वषत २९ को प्रततवादी भनोजकुभाय यजक 
सभेत.............................................................................................................6 जना 
भदु्दा : भ्रद्शाचाय (सयकायी यकभ क्रहनातभना) गयेको ।(०७६-CR-०४१७) 
पैसरा बएको तभतत   : तभतत २०७7।12।24      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।5।17 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।०५।१० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू भनोजकुभाय यजक, प्रभोदकुभाय वभात, वैधनाथ झा य येण ुमादवराई 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) फभोख्जभको 
कसयुभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम गयी ऐ. 
दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ हातन नोक्सानीको तफगो रु.१,१५,८७२। असरुउऩय हनु, 
तगयधायी कुभायराई ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम गयी ऐ. को दपा ८ 
को उऩदपा (४) फभोख्जभ हातन नोक्सानीको तफगो रु.१,१५,८७२।- असरुउऩय हनु तथा 
याजदेवी नगयऩातरका, वडा नॊ. २ का वडा अध्मऺ सनऩु भहतोराई ऐ. ऐनको दपा २२ को 
प्रततफन्धात्भक वाक्माॊशफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीहरूरे वास्तक्रवक यकभबन्दा फढी रु.१,१५,९७२।- बिुानी गयेको देख्खएको तय उि 
कामत फदतनमतऩूवतक तरन ुखान ुगयेको ऩकु्रद्श बएको नदेख्खॉदा तनज प्रततवादीहरू सफै जनारे उि 
आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने तय वास्तक्रवक बिुानीबन्दा फढी बिुानी बएको रु.१,१५,८७२।- 

सफै प्रततवादीहरूफाट दाभासाहीको क्रहसाफरे प्रततव्मख्ि रु.१९,३१२।- आतथतक कामतक्रवतध ऐन, 
२०५५ को दपा १५ फभोख्जभ याजस्व खाताभा दाख्खरा गयाउने गयी पैसरा बएको । 

 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीहरू सफै जनारे भौकाभा य सम्भातनत अदारतभा सभेत कसयु स्वीकाय गयेको य 
सम्भातनत अदारतरे सभेत सो त्मराई स्वीकाय गयी मसयी फढी बिुानी गयेको तफगो यकभराई 
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प्रततवादीहरूरे राऩयफाहीजन्म कामतफाट बिुानी गयेको भानी उि तफगो यकभ आतथतक कामतक्रवतध 
ऐन, २०५५ को दपा १५ फभोख्जभ सफै प्रततवादीहरूफाट दाभासाहीको क्रहसाफरे याजस्व खाताभा 
जम्भा गनज य सजामफाट उन्भखु्ि ददने गयी पैसरा बएको देख्खन्छ । वास्तक्रवक यकभबन्दा 
रु.१,१५,९७२।- फढी बिुानी बएको बने्न कुयाभा क्रववाद देख्खॊदैन । प्रततवादीहरूरे फढी यकभ 
बिुानी गयेको कुयाराई स्वीकाय गयेको, साथै अदारतरे सभेत उि त्मराई स्वीकाय गयेको 
अवस्थाभा जानीजानी, नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी नै ऩरु् माउने फदतनमतफाट वास्तक्रवक 
बिुानीबन्दा फढी बिुानी गयेको अवस्थाभा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) 
फभोख्जभ सजाम गनुतऩनजभा सम्भातनत अदारतरे प्रततवादीहरूराई भ्रद्शाचायजन्म कामतको सजामफाट 
उन्भखु्ि ददने नै भनसामरे वादी नेऩार सयकायरे ख्जक्रकय नै नतरएको अन्म ऐनको दपा प्रमोग 
गयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी । 

 

10. ख्जल्रा भहोत्तयी क्रऩऩया गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ सहोडवा फस्ने प्रततवादी सॊजमकुभाय 
ठाकुय.....................................................................................................1 जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७५-CR-०१७७) 
पैसरा बएको तभतत   : तभतत २०७7।12।11 ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।5।17 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।५।१० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी सॊजमकुभाय ठाकुयरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयु गयेको सप्रभाण ऩकु्रद्श बएकारे तनजराई तफगो रु.५०,०००।- कामभ 
गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को देहाम (ख) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीरे आयोक्रऩत कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको, प्रततवादी य उजयुकतात तफना फढुाफीच 
बएको सॊवादराई प्रततवादीरे इन्कायी गयेको साथै त्म स्वीकाय गनुत य कसयु स्वीकाय गनुत 
ऩथृकऩथृक क्रवषम बएकारे भ्रद्शाचायको कसयु ऩकु्रद्श नहनेु बने्न प्रततवादीउऩय आयोक्रऩत कसयुफाट 
सपाइ ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीरे भौकाभा फमान गदात, आपू भारऩोत कामातरम, नेऩारगञ्ज, फाॉकेको यख्जदे्ससन पाॉट 'ख' 
भा कामतयत यहेको, उि पाॉटभा यही याजस्व असरु गनजसभेतको काभ गनुत आफ्नो ख्जम्भेवायी 
यहेको तथा तभतत २०७५/१०/८ गते कामातरम सभम सक्रकन रा्दा दईु भक्रहरा आएय ऩैसा 
गतनददनसु ्बनी ददएकारे उि ऩैसा गन्दै गदात बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम, फाॉकेको भेयो 
आफ्नै कामतकऺफाट अख्ततमायको टोरीरे यॊगेहात सभात्नबुएको बने्न कुयाराई स्वीकाय गयेको 
देख्खन्छ बने सम्भातनत अदारतसभऺ फमान गदात ऩतन करयफ करयफ सोही व्महोयाराई स्वीकाय 
गयी आपूरे उजयुकतातरे ददएको ऩैसा गतनददएको कुयाभा सातफती यहेको फयाभद बई यॊगेहातको 
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कामतक्रवतधसभेत ऩूया बएको बनी प्रततवादी स्वमॊरे स्वीकाय गयेको प्रततवादीरे आफ्नो टेफरभा गन्दै 
गयेको अवस्थाभा रु.५०,०००।- यकभ फयाभद बएको त्मराई अन्मथा ऩकु्रद्श गनत नसकेको 
त्मस्तै, प्रततवादीरे श्रव्मदृम तड.तब.डी.भा ऩैसा तरई टेफरभा ठोक्दै गयेको दृम भेयै हो बनी 
स्वीकाय गयेको देख्खन्छ । प्रस्ततु भदु्दाभा उजयुकतातहरूको सफै काभ सम्ऩन्न बइसकेऩतछ ऩतन 
रार ऩजुातभा छाऩ रगाउने काभ योकी रु.५०,०००।- घसु यकभ भाग गयेको हुॉदा 
उजयुकतातहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा उजयुी तरएय जाने, भौकाभा कागज गनज, 
अदारतभा फकऩर गनज तथा ती सफै ठाउॉभा एकै क्रकतसभको व्महोया रेखाउनऩुनज अन्म कायण 
ऩतन नबएको, फमानराई भारै आधाय फनाएय गयेको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

11. हार काठभाडौं ख्जल्रा, टोखा न.ऩा. वडा नॊ. १० तततरङटाय फस्ने प्रततवादी टीकायाभ 
बसुारसभेत..........................................................................................2 जना 
भदु्दा : गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजतन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००९७) 
पैसरा बएको तभतत   : तभतत २०७८।३।३१   ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।5।30 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।५।२१ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  
प्रततवादी टीकायाभ बसुाररे तफगो रु.१,५८,६३,६५७.६४।- फयाफयको चरअचर सम्ऩख्त्त 
गैयकाननुी रूऩभा आजतन गयी सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचतरत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा 
उख्ल्रख्खत तफगो कामभ गयी सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ 
(ग) तथा दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) 
फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन,२०१७ को दपा 
१६(ग), दपा २९ य प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२), 
सोही ऐनको दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ 
(ख) फभोख्जभ गैयकाननुी रूऩभा आजतन गयेका सम्ऩख्त्तहरू जपत हनुकुा साथै प्रततवादी भनुादेवी 
ख्घतभयेरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६(ग), दपा २९ य प्रचतरत भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२), सोही ऐनको दपा ४७ तथा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९(ख) फभोख्जभ सम्ऩतत जपतसभेत हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीको वास्तक्रवक आम रु.२,६७,८९,८६१।– य व्माम रु.२,०९,६६,४२०।– यहेको ऩकु्रद्श 
बएको, प्रततवादीको व्मामबन्दा आम रु.५८,२३,४४१।– फढी देख्खएको, आयोऩदाफी वादी ऩऺरे 
वस्ततुनद्ष य तनद्ळमात्भक प्रभाणफाट प्रभाख्णत गनत नसकेकारे प्रततवादीहरूरे सपाइ  
ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीरे ख्जल्रा नवरऩयासी देवचरुी ९ भा भनुादेवी ख्घतभयेको नाभभा यहेको क्रक.नॊ. ६०६ य 
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६०७ भा तभतत २०६२।६३ भा घय तनभातण गदात रागकेो रागत रु.१५,७०,१८४।७५ भध्मे 
२,४०,४७२।- को भार स्रोत खरेुको, टीकायाभ बसुारकी श्रीभती भनुादेवी ख्घतभयेको नाभभा 
तभतत २०६३।७।१७ भा अन ु इन्टयप्राइजेज नवरऩयासीभा स्थाऩना गदात बएको रगानी 
रु.१,००,०००।- को स्रोत नऩगुेको, ख्जल्रा काठभाडौं धाऩासी ६ सातफक क्रक.नॊ. १६७४ 
हा.सा. बई कामभ क्रक.नॊ. १६१ ऺे.प.१-०-०-० को ज्गा तभतत २०६४।१०।३ भा 
फारकृष्ण तसवाकोटीफाट श्रीभती भनुादेवी ख्घतभयेको नाभभा खरयद गदात रागेको खचत 
रु.१८,००,०००।- को स्रोत नखरेुको, श्रीभती भनुादेवी ख्घतभयेरे नेऩार टेतरकभको ७५० 
क्रकत्ता शेमय तभतत २०६५।३।११ भा खरयद गदात बएको खचत रु.५,००,०००।- को स्रोत 
नऩगुेको, टीकायाभ बसुारको छोया छोयीको आ.व. २०६८/६९ भा तरमोग उच्च भाध्मतभक 
क्रवद्यारमभा अध्ममन गयाउॉदा रागकेो खचत रु.१,२१,४०५।- भध्मे रु.३५,२३२।६८ को स्रोत 
नऩगुेको बनी स्ऩद्श रूऩभा दाफी तरइएको छ । उख्ल्रख्खत छुट्टाछुटै्ट अवतधको प्रततवादीरे आफ्नो 
फैध स्रोत खरुाउन सकेको ऩाइॉदैन । आयोऩऩरभा उख्ल्रख्खत उऩयोि छुट्टाछुटै्ट तभततसम्भका 
प्रततवादीको फैध स्रोतको छुट्टाछुटै्ट भूल्माॊकन नगयी प्रस्ततु भदु्दाभा प्रभाणको बाय प्रततवादीभा यहेको 
ऩाइन्छ । गैयकाननुी रूऩभा आजतन गयेको भातनने सम्ऩख्त्त के कस्तो स्रोतफाट आजतन गयेको हो 
बने्न कुयाको तनजरे प्रभाख्णत गनुतऩनजछ य नगयेभा त्मस्तो सम्ऩख्त्त गैयकाननुी रूऩभा आजतन गयेको 
भातननेछ बनी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन,२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) रे काननुी व्मवस्था 
गयेको छ । “सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट ने.का.ऩ. २०७२, अॊक १२, तन.नॊ. ९५०५, 
गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजतन गयी भ्रद्शाचाय गयेको भदु्दाभा सम्ऩख्त्त खरयद गदात रगानी गरयएको 
आधायबतू भूल्मको स्रोत ऩकु्रद्श हनु सकेन बने सोही रगानीसम्भ गैयकाननुी आजतन हनु सक्दछ न 
क्रक त्मसफाट फढेफढाएको हारको भूल्म । त्मसैरे कुनै सम्ऩख्त्त खरयद गदात के कतत रगानी 
गरयएको तथमो त्मसको स्रोतसम्भ भा्न ु य प्रभाख्णत गनुत मस प्रकृततका भदु्दाभा काननुसम्भत य 
न्मामोख्चत हनेु” बनी तसर्द्ान्त प्रततऩादन बएको छ । आयोऩदाफी ऩु् न नसक्ने ठहय गयी बएको 
क्रवशेष अदारतको पैसरा सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत उख्ल्रख्खत तसर्द्ान्त प्रततकूर 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत फदयबागी यहेको छ । 

 

१२. ख्जल्रा धनषुा¸ हार जनकऩयु उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. ४ आनन्दनगय फस्ने प्रततवादी रतरतकुभाय 
झासभेत..............................................................................................2 जना । 
भदु्दा : भ्रद्शाचाय (गयैकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजतन गयेको) (०७५-CR-०३४२) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।३।२१             ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।7।16 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।७।४ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी रतरतकुभाय झारे बद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एॊव 
बद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा तनज 
रतरतकुभाय झाराई तफगो रु.१,५६,७९,०२६।– कामभ गयी सातफक बद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०१७ को दपा १५ य १६ (ग) तथा दपा २९ एॊव प्रचतरत बद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
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को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ तफगो जरयवाना य कैद सजाम हनु य तनजरे स्रोत 
खरुाउन नसकेको उि तफगो रु.१,५६,७९,०२६।– फयाफयको चरअचर सम्ऩख्त्तहरू सातफक 
बद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६(ग) तथा दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९(ख) फभोख्जभ जपत गयी ऩाउन य प्रततवादी सखु्चतादेवी झारे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ 
को दपा १५ एवॊ भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको 
कसयुभा तनज रतरतकुभाय झाराई तफगो रु.१,५६,७९,०२६।– कामभ गयी सातफक भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ य १६ (ग), दपा २९ एॊव प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य तनजरे स्रोत 
खरुाउन नसकेको उि तफगो रु.१,५६,७९,०२६।– फयाफयका चरअचर सम्ऩख्त्तहरू सातफक 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६(ग), दपा २९ य प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९(ख) फभोख्जभ जपत सभेत हनु। 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा : 
प्रततवादीको दाफीअनसुाय कृक्रष आम रु.३१,०४,०००।– राई आमभा गणना गनुतऩनजभा नगयेको, 
प्रततवादीको छोया ऩप्ऩ ुझा अक्रवनाशरे प्राद्ऱ गयेको ऩारयश्रतभक रु.४,६२,४४०।– राई आमभा 
गणना गनुतऩनजभा नगयेको, प्रततवादीरे दाफी गयेको घयवहारफाट रु.५०,०००।– कय ततयेको 
त्मसभेतको आधायभा तनजरे दाफी गयेको रु.३१,५०,०००।- राई आमभा गणना गनुतऩनजभा 
नगयेको, सनुका गहना तफिीफाट प्राद्ऱ यकभ रु.३,०८,५२५।- राई प्रततवादीको आमभा गणना 
गनुतऩनजभा नगयेको, प्रततवादीको आम आमोगरे रु.२,२८,६४,२०८।–दाफी गयेकोभा प्रततवादी 
स्वमॊरे रु.६,१०,६७,१६५।– ख्जक्रकय तरएको तनजको वास्तक्रवक आम रु.२,७५,६४,७७४।-
कामभ हनेु देख्खॉदा आमोगरे रतरतकुभाय झाको व्माम रु.३,८५,४३,२३४।- दाफी गयेकोभा 
जम्भा व्माम रु.२,७४,६९,२३९।- हनेुभा तनजको व्मामबन्दा आम रु.९५,५३५।– फढी 
देख्खएकारे आयोक्रऩत कसफुाट सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीरे अनसुन्धानभा फमान गदात खरुाएको सरुुभा गयेको अस्थामी तनमखु्िसभेतको आमराई 
जोडी अनसुन्धान अवतधसम्भभा जम्भा तरफफाट ऩारयश्रतभक य चाडऩवत खचत आमभा ७० प्रततशत 
फचत य ३० प्रततशत खचत कट्टा गदात ऩतन रु.१७,३६,०७२।– फढी नहनेुभा रु.७,१८२।- भार 
ऩारयश्रतभक आएभा गणना गयेको कामत रकु्रटऩूणत यहेको ऩाइन्छ । भ्रद्शाचायको कसयुभा मी 
प्रततवादीउऩय उजयु ऩयी एकऩटक ताभेरीभा गएऩतछ पेरय अनसुन्धान गयी भदु्दा चराएको बनी 
प्रततवादीराई सपाइ ददने आधाय तरएको देख्खन्छ जनु भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३५ को प्रततफन्धात्भक वाक्माॊशसभेत क्रवऩयीत यहेको छ, ऩारयश्रतभक आमभा चाडऩवत खचतसभेत 
जोडी खदु आम गणना गयी गयेको कामतभा चाडऩवत खचत नजोतडएको बनी रु.१,९०,१७९।– राई 
आमभा गणना गयेको क्रवशेष अदारतको पैसराभा दोहोयो ऩयेको हुॉदा उि पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको 
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छ । प्रततवादी सखु्चता देवी झारे कभतचायी सन्चमकोष, नागरयक रगानी कोष, फैंक तथा क्रवत्तीम 
सॊस्थाहरूको क्रववयण अनसुाय कजात साऩटी रु.१,१०,७१,२४०।– तरएकोभा तफना आधाय 
रु.१,२०,७१,३४०।- कजात तरएको बनी फढी यकभ आमभा गणना गयेको कामत रकु्रटऩूणत यहेको 
य प्रततवादीरे आफ्नो घय बाडाभा रगाएको ख्जक्रकय ऩकु्रद्श गनत घयबाडाभा रगाएको घयफहार कय 
ततयेको ऩकु्रद्श हनुऩुनज, घय फहारकय आम्दानीको १० प्रततशत याज्म कोषभा दाख्खर गयेको बौचय 
अतनवामत रूऩभा ऩेस गनुतऩदतछ । अनसुन्धानभा कुनै ख्जक्रकय ऩेस नगयी कुनै एकसारको 
रु.५०,०००।– फझुाएको ख्जक्रकय तरए ऩतन सोको आम्दानी रु.५,००,०००।– हनेुभा दाफी गयेको 
रु.३१,५०,०००।- राई आमभा गणना गनज गयेको प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी यहेको छ । 

 

 

१३.ख्जल्रा हार काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. ३२ फस्ने प्रततवादी चडुाभख्ण  
चाऩागाईं ............................................................................................1 जना 
भदु्दा : भ्रद्शाचाय घसु रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००९४) 
पैसरा बएको तभतत    : २०७८।४।२०       ऩनुयावेदन दतात तभतत : २०७८।9।6 

आमोगको तनणतम तभतत  : २०७८।९।१ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी चडुाभख्ण चाऩागाईंरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩकु्रद्श हनु आएकारे तफगो रु.४,००,०००।-  कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) तथा दपा ३ को उऩदपा (१) 
को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीरे घसु तरने भनसामरे तनवेदकसॉग कुयाकानी गयेको बन्दा ऩतन भोही फाॉडपाॉडको कुयाभा 
भोही य तनवेदकफीचको सम्फन्धभा सझुाव ददने भनसामरे तनजहरूफीच सो क्रवषमभा यकभ 
रेनदेनको कुया गयेको देख्खएको य वायदातस्थरभा जफयजस्ती कारो झोरातबर यहेको नगद 
होटरको टेफरभा पारेको बने्न प्रततवादीको बनाइराई अन्म साऺीको बनाइरे सभतथतत गयेको 
देख्खएको बने्नसभेतको आधाय य कायणरे प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
सवोच्च अदारतको सॊवैधातनक इजरासफाट क्रवष्णपु्रसाद ख्घतभयेक्रवरुर्द् सॊघीम सॊसद्सभेत बएको 
उत्प्रेषणसभेत भदु्दाभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभारी, २०५९ को तनमभ ३० 
को आधायभा यकभ फयाभद बएको अवस्था भदु्दाभा सॊकतरत अन्म प्रभाणको भूल्माॊकनको 
आधायभा न्माम तनरूऩण हनुऩुनज बनी तसर्द्ान्त कामभ बएको देख्खन्छ। तभतसर सॊर्न 
अतडमोसभेतका प्रभाणभा ऩाॉच राखको येन्जभा घसु भागेको त्म स्थाक्रऩत बएको देख्खएको 
 छ । प्रततवादीरे अदारतसभऺको फमानभा सो यकभ रेनदेनको कुयाराई स्वीकाय गयेको 
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भचुलु्काफभोख्जभको यकभ फयाभद बएको त्मराई अन्मथा ऩकु्रद्श गनत नसकी प्रततवादीरे तरएको 
गरत ख्जक्रकयराई प्रभाणभा तरई प्रततवादीभा गरत भनसाम नयहेको तनष्कषतभा ऩगुी बएको उि 
पैसरा उख्ल्रख्खत नख्जय तसर्द्ान्तको व्मातमा य ऩारनाको योहभा सभेत रकु्रटऩूणत छ । 
अनसुन्धानको िभभा तमाय बएको भचुलु्काभा बएको सहीछाऩराई मी प्रततवादीसभेतरे सनाखत 
गरयददएको देख्खॉदा देख्खॉदै प्रततवादीराई उन्भखु्ि ददने गयी बएको उि पैसरा भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को प्रमोग य व्मातमाको योहभा सभेत रकु्रटऩूणत बई फदतनमतऩूणत तफयरे 
आपूरे गैयकाननुी राब य अकातराई गैयकाननुी हातन ऩु् न गएको देख्खन्छ बने सो कामत 
भ्रद्शाचायजन्म पौजदायी प्रकृततको अऩयाध हनु जाने बनी मादव रातभछानेक्रवरुर्द् क्रवशेष प्रहयी 
(ने.का.ऩ.,२०४६, अॊक ६, तन.नॊ. ३८४९) बएको भदु्दाभा तसर्द्ान्त प्रततऩाददत बएको छ । 
कसयुको प्रकृतत य श्रव्मदृम साभग्रीभा बएका कुयाकानीसभेतफाट प्रततवादी चडुाभख्ण चाऩागाईंको 
कामत भ्रद्शाचायजन्म कसयुअन्तगतत ऩदतछ बने्न ऩकु्रद्श बएको छ । मस त्मराई अनदेखा गयी तनज 
प्रततवादीराई आयोक्रऩत कसयुफाट सपाइ ददने हदसम्भको उि पैसरा उऩमुति नख्जय 
तसर्द्ान्तहरूको ऩारना, तभतसर सॊर्न प्रभाणको भूल्माॊकन य प्रचतरत न्माक्रमक भान्मताको योहभा 
सभेत रकु्रटऩूणत बई सो हदसम्भ फदयबागी छ । 

 

१४.ख्जल्रा फाॉके कोहरऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ५ फस्ने प्रततवादी जगवीयखरी  
सभेत ...........................................................................................................4 जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७5-CR-०199) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।6।7             ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।10।24 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।10।17  

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा जगवीय खरी, केशवफहादयु वरी, फहादयु के.सी. य हरयकुभाय चन्दरे भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको आयोक्रऩतहरू प्रत्मेकराई 
जनही तफगो रु.१०,०००।-  कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीहरू हरयकुभाय चन्दराई आयोऩरको भागदाफीफभोख्जभ एक भक्रहना कैद य 
रु.१०,०००।- जरयवाना हनेु । प्रततवादीहरू य उजयुीकतातहरूफीच बएको ख्स्िप्ट याइक्रटङ 
अवरोकन गदात मी प्रततवादीहरूरे काठ नाऩजाॉच गदात रा्ने सयकायी यकभको क्रवषमभा 
तनवेदकहरूसॉग कुयासम्भ गयेको, प्रततवादीहरूरे भौकाभा तथा अदारतसभऺ फमान गदात कसयुभा 
ऩूणततमा: इन्काय बई सो इन्कायीराई साऺीहरूद्राया ऩकु्रद्श बएकोसभेत देख्खएको बने्न आधाय तरई 
प्रततवादीहरू जगवीय खरी, केशवफहादयु वरी य फहादयु के.सी. राई आयोक्रऩत दाफीफाट सपाइ 
ऩाउने । 
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ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू जगवीय खरी, केशवफहादयु वरी य फहादयु के.सी. राई आयोक्रऩत 
कसयुफाट सपाइ ददने ठहयी बएको पैसरासभेतका तभतसर सॊर्न कागजातहरू अध्ममन गयी 
हेदात, अऩयाधको ऩरयणाभ जनु प्रततवादीहरूको कामतफाट तसजतना बएको हो ततनै प्रततवादीहरू 
कसयुफाट उन्भखु्ि ऩाउन ु न्मामकतातको प्रभाणको भूल्माॊकनभा रकु्रटऩूणत देख्खएको, प्रततवादीहरू 
सफै जनासॉग उजयुीकतात उदमफहादयु काकीफीच टेतरपोन सॊवाद बएको अतडमो तथा तबतडमो 
येकडतभा बएको सॊवाद ख्स्िप्ट याइक्रटङराई अध्ममन गयी हेदात मी प्रततवादीहरूफीच सयकायी 
यकभको क्रवषमभा कुया गदैं जाॉदा प्रततवादी फहादयु के.सी. रे ख्जल्राको आपैं  गनुतस ्बनी बनेका 
प्रततवादी केशवफहादयु वरी य उजयुीकतात उदमफहादयु काकीरे ख्जल्राकोसभेत ऩैसा तऩाईहरूरे 
तरने ? बनी प्र न गदात महाॉ दस हजाय रा्छ बनी स्ऩद्शरूऩभा फोरेको सॊवादको अवस्थाफाट 
घसु/रयसवत तरने कामत सपाइ ऩाएका प्रततवादीहरू तीनै जनासभेतको सॊर्नता यहेको त्म 
ऩकु्रद्श बएको य पयेद्शय केशव वरी य फहादयु के.सी. को आदेशभा तरएको हो बन् ने व्महोया 
खरुाएको । रु.१०,०००।- प्रततवादीहरू फतसयाखेकै टेफरुभतुन पातरददएको अवस्थाभा फयाभद 
बएको य प्रततवादीहरू एकैसाथ घटनास्थरफाटै ऩिाउ ऩयेका तथा नोट यकभभा रगाएको 
सोतडमभ काफोनेट प्रततवादीहरूरे हात धुॉदा तगरासको ऩानीको यङ यातो बएकोसभेतका आधाय 
प्रभाणहरूफाट मी प्रततवादीहरू जगवीय खरी केशवफहादयु वरी य फहादयु के.सी. (खरी) 
उऩयको कसयु ऩकु्रद्श बइयहेको प्रभाख्णत त्मको अनदेखा गयी मी प्रततवादीहरूराई आयोक्रऩत 
कसयुफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

१५. ख्जल्रा काठभाडौँ काठभाडौँ भहानगयऩातरका वडा नॊ. ९, तसनाभॊगर, ओभनगय फस्ने प्रततवादी 
हरयकुभाय ऩोखयेरसभेत.....................................................................................3 जना। 

भदु्दा : भ्रद्शाचाय (घसु/रयसवत) ।(०७6-CR-०049) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।7।11           ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।10।24 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।१०।१३ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू हरयकुभाय ऩोखयेर य ऩक्रवरभख्ण आचामतरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु अऩयाध गयेको देख्खॉदा तनजहरूराई तफगो 
रु.७,००,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ङ) फभोख्जभ सजाम हनु य प्रततवादी ऋक्रष गौतभरे 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) को कसयु अऩयाध गयेको देख्खॉदा 
तनजराई तफगो रु.७,००,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (३) भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम खण्ड (ङ) फभोख्जभ सजाम गयी फयाभद बएको उि रु.७,००,०००।- सोही 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ जपतसभेत हनु । 
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क्रवशेष अदारतको पैसरा  

फयाभद बएको देख्खएको यकभ प्रततवादीहरूरे घसु/रयसवतस्वरूऩ तरनदुदन ुगयेको वा गनत रागेको 
बने्नसम्भको कुनै त्ममिु आधाय नखरेुको, प्रततवादीहरूरे एकाऩसभा घसु यकभ तरनदुदन ुगनत 
रागेको वा गयेको बने्न कुनै सूचना, आधाय, वातातराऩ प्रस्ततु भदु्दाभा नखरेुको तथा प्रततवादीहरूरे 
आयोक्रऩत कसयुभा इन्कायी यही फमान गयेको बने्न कुयाराई आधाय भानी प्रततवादीहरूरे आयोक्रऩत 
कसयुफाट सपाइ ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा सडक तडतबजन ऩोखयाका रेखा अतधकृत सीता न्मौऩानेको बान्साकोठाको 
गेद्शरुभको तबर उत्तयतपत  कुनाभा रकुाइयाखेको अवस्थाभा पेरा ऩायी उि झोराहरू खानतरासी 
गदात कारो झोराफाट रु.७,००,०००।- य अको झोराफाट रु.२,००,०००।- फयाभद बएको 
बने्न व्महोयाको खानतरासी/फयाभदी भचुलु्का देख्खन्छ । उि फयाभदी भचुलु्काराई सम्भातनत 
अदारतसभऺ नै सफै जना प्रततवादीहरूरे स्वीकाय गनुतबएको छ । कामातरम प्रभखुको झोरा य 
तनभातण व्मवसामी ऋक्रष गौतभको झोरा कामातरम प्रभखु य तनभातण व्मवसामीको आदेशभा 
कामातरम प्रभखुको बान्से सन्देश रम्साररे रेखा अतधकृतको कोठाभा याखेको बने्न कुया सन्देश 
रम्सारे अदारतभा गयेको फकऩरसभेतफाट ऩकु्रद्श बएको छ य तनभातण व्मवसामीरे सात राख 
रुऩैमाॉ नगद तरई कामातरम सभमभा कामातरम प्रभखुको तनवासभा बेट गयी यकभ रेनदेन 
गरयसकेको भाराकाय प्रभाणराई अनदेखा गयेको । यकभ फयाभद बएको त्मभा क्रववाद नबएको, 
फयाभद बएको यकभराई तनभातण व्मवसामीरे घसुफाऩतको होइन बनेय उल्रेख गये ताऩतन के 
कुन प्रमोजनका रातग साथभा फोकी तरएय क्रहॊडेको बने्न प्रभाण ऩेस गनत नसकेको, कामातरम 
सभमभा कामातरम प्रभखुको तनवासफाट यकभसक्रहत प्रततवादीहरू ऩिाउ ऩयेको, प्रततफादीयहरूफीच 
ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको देख्खएको तथा घसु रेनदेन गनज ऩमातद्ऱ आधाय बएको अवस्थाभा 
सम्भातनत क्रवशेष अदारतरे ऩरयख्स्थततजन्म प्रभाणको ऩूणतरूऩभा फेवास्ता गयी प्रततवादीहरूराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी यहेको छ । 

 

16. ख्जल्रा गलु्भी, रुरु गाउॉऩातरका वडा नॊ. ६ फस्ने प्रततवादी केशवफहादयु फस्नेत........1 जना  

भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७५-CR-०३३२) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।5।30           ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।10।24 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।१०।१३ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

सवोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा प्रततऩाददत तसर्द्ान्तका आधायभा फयाभदी 
भचुलु्का प्रभाणको रूऩभा ग्राह्य हनेु अवस्था नदेख्खएको, तनवेदक य प्रततवादीफीच बएको पोन 
सॊवाद स्कृप्ट याइक्रटङको व्महोया हेदात यकभ तरएय आउ बनेको हो वा के हो स्ऩद्श नबएको य 
प्रततवादीरे अदारतभा फमान गदात कसयुभा इन्कायी यही फमान गयेको तथा तनवेदकरे प्रततकूर 
फकऩर गयेको देख्खएको बने्न आधाय तरई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 
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 क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी केशवफहादयु फस्नेतरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयु गयेको प्रभाण ऩकु्रद्श बएकारे तनजराई तफगो रु.१५,०००।- कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा सवोच्च अदारतफाट ०७४-WC-००२० को भदु्दाभा प्रततऩाददत तसर्द्ान्तका 
आधायभा फयाभदी भचुलु्का प्रभाणको रूऩभा ग्राह्य हनेु अवस्था नदेख्खएको बने्न आधायभा भदु्दाभा 
सॊकतरत अन्म प्रभाणको भूल्माॊकनको आधायभा आयोऩदाफी ठहय हनेु वा नहनेु कुयाको न्माक्रमक 
तनरूऩण गनुत नै ऩनज हनु्छ बने्न व्महोया उल्रेख बएको देख्खमो । सम्भातनत सवोच्च अदारतको 
आदेशभा बएको उऩयोि व्महोया क्रवशेष अदारतरे ऩतन स्वीकाय गयेको तय भदु्दाको अन्म त्मभा 
प्रवेश नै नगयी प्रततवादीराई सपाइ हनेु गयी पैसरा गयेको देख्खॉदा सवोच्च अदारतको तभतत 
2078।1।8 को आदेशको आधायभा प्रततवादी य उजयुकतातफीच पोन सम्ऩकत  बएको त्म 
प्रततवादीरे सभेत स्वीकाय गयेको तथा पोन सम्ऩकत  गयी घसु यकभ भाग गयेकै प्रभाण स्ऩद्शरूऩभा 
देख्खॉदादेख्खॉदै ऩतन स्ऩद्श नबएको बने्न आधायभा आयोऩदाफीफाट सपाइ ददन ुबनेको सपाइ ददनकै 
रातग भारै फनाएको फनावटी आधाय हो बने्न देख्खमो । प्रततवादीरे तनवेदकसॉग यकभ भाग गयी 
आयोक्रऩत कसयु गयेको त्म सभतथतत हनेु व्महोया तस.डी.भा येकडत यहेको सॊवाद अनसुाय तमाय 
ऩारयएको ख्स्िप्ट याइक्रटङभा यहेको तरखतराई प्रभाणभा तरई प्रततवादीराई भागदाफीफभोख्जभ 
सजाम गनुतऩनजभा प्रततवादी क्रवरुर्द्को प्रभाणराई नजयअन्दाज गयी सम्भातनत सवोच्च अदारतरे 
प्रततऩादन गयेको नख्जयको सभेत प्रततकूर बएको पैसरा रकु्रटऩूणत देख्खॉदा फदयबागी छ । 

 

१७. ख्जल्रा दाङ, घोयाही उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ. १५ बयतऩयु फस्ने प्रततवादी भानप्रसाद क्रव.क. 
सभेत..................................................................................................6 जना 
भदु्दा : याजस्व चहुावट गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७५-CR-०३००) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।७।१०           ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७८।12।22 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।१२।१० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू भानप्रसाद क्रव.क., ख्शख्शय क्रविभ शाह, याभचन्र बट्ट, य अतरुकुभाय 
शभातरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ को देहाम (क) फभोख्जभको कामत गयी सोही 
ऐनको दपा ७ रे व्मवस्था गयेफभोख्जभ भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ज) फभोख्जभको कसयुभा तनजहरूराई तफगो जनही 
रु.५३,९४,३१६।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ य ऐ. ऐनको दपा 
३ को उऩदपा (१) को देहाम (ज) फभोख्जभ सजाम हनु तथा प्रततवादीहरू याजनप्रसाद 
ततभख्ल्सना य जगतयाज दाहारराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) 
को कसयुभा जनही तफगो रु.५३,९४,३१६।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 



           166   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम हनु । 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी भानप्रसाद क्रव.क.सभेतको सॊर्नता, तभरेभतो बएको बने्न कतैफाट ऩकु्रद्श नबएको य 
अतबरेख शाखाराई भौकाभा फझु्ने काभसभेत नबएकारे तनजरे उि क्रकतज प्रऻाऩनऩर फनाउनभा 
सहमोगी बतूभका तनवातह गयेको बने्न कुया कुनै प्रभाणफाट ऩकु्रद्श हनु नआएको, भ्रद्शाचायको आयोऩ 
ऩकु्रद्श हनेु राब वा फदतनमत तत्त्वको ऩकु्रद्श हनुऩुनज अतनवामतता सभेत हुॉदा प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी 
भानप्रसाद क्रव.क.सभेतका कभतचायीरे कुनै राब तरएको वा फदतनमतसाथ ना४ ख ४१२६ नॊ. को 
गाडी फाक्रहरयने बतूभका खेरेको ऩकु्रद्श हनु नसकेको, प्रततवादीहरू भानप्रसाद क्रव.क. सभेतका 
कभतचायीहरूको बन्साय याजस्व छरी गनज कामतभा सॊर्नता यहेको बनी बन्न तभल्ने नदेख्खएको । 
प्रततवादी जगतयाज दाहार य याजनप्रसाद ततभख्ल्सनाको हकभा क्रवचाय गदात प्रततवादी जगतयाज 
दाहारराई बन्साय ऐन, २०६४ को दपा ५७ (१) फभोख्जभ क्रववाददत भारवस्त ु चोयी ऩैठायी 
गयेको ठहर् माई रु. 5३,94,३१८।- जरयवाना य ३ भक्रहना कैद हनेु य प्रततवादी याजनप्रसाद 
ततभख्ल्सनाराई बन्साय ऐन, २०६४ को दपा 57(1) (घ) फभोख्जभ रु. 53,94,316।- 

जरयवाना य ६ भक्रहना कैद सजाम बई याजस्व न्मामातधकयणफाट सो पैसरा सदय बएको देख्खॉदा 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०६९ को दपा 8(4) फभोख्जभको सभेत कसयु कामभ गयी ऩाउॉ बने्न 
आयोऩदाफी फभोख्जभ भ्रद्शाचायजन्म कसयुसभेत प्रततवादीहरूरे गयेको बन्न तभल्ने अवस्था ऩकु्रद्श हनु 
नसकेफाट प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाको पैसराभा कही ॊ कतै ऩतन उख्ल्रख्खत 2 वटा प्रऻाऩनऩरहरू ऩनु: प्रमोग गरयएको 
क्रवषमराई इन्काय गरयएको छैन । फरु प्रततवादी जगतयाज दाहार य याजनप्रसाद ततभख्ल्सनाराई 
बन्साय ऐनफभोख्जभ कायफाही बइसकेको बने्न आधाय तरइएको छ । बन्साय एजेन्टहरूराई 
बन्साय ऐनफभोख्जभ कायफाही बएकै बयभा बन्साय कामातरमभा एकऩटक ऩेस बइसकेको 
प्रऻाऩनऩर ऩनु: ऩेस गयी सोही प्रऻाऩनऩरको ऩयीऺण य बन्साय जाॉचऩास भूल्माॊकन य गाडीको 
बौततक ऩयीऺणसभेत नगयी फदतनमतसाथ याजस्व छरी नेऩार सयकायराई हातन ऩरु् माई 
भ्रद्शाचायजन्म कामत गनज नेऩार सयकायका ख्जम्भेवाय कभतचायीराई उन्भखु्ि ददई बएको उि 
पैसरा प्रथभ दृक्रद्शभै रकु्रटऩूणत यहेको । सहप्रततवादीहरू याजनप्रसाद ततभख्ल्सना य जगतयाज 
दाहाररे फमान गदात कभतचायीको तभरेभतो तफना गाडी छुटाउन सम्बव हुॉदैन बनी कभतचायीहरूको 
सॊर्नता यहेको व्महोया खरुाई फमान गयेको देख्खएको ।प्रततवादी भानप्रसाद क्रव.क.को फमानभा 
सभेत उख्ल्रख्खत त्मराई इन्काय गरयएको छैन । ट्रान्स नेऩार िेट सतबतसेस प्रा. तर. 
बैयहवाफाट जायी बएको तफरभा भारफाहक गाडी बैयहवा बन्साय ऩरयसयभा प्रवेश गयी बन्साय 
जाॉचऩासको प्रक्रिमा ऩूया गयी फाक्रहरयएको बन्सायको क्रववयणफाट देख्खन्छ । सो प्रऻाऩनऩरभा 
बएका दस्तखत आफ्नो नबएको बनी प्रततवादीहरूरे इन्काय नगयेको अवस्थाभ प्रततवादीहरूराई 
सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको । 
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18.ख्जल्रा तसयहा, गोरफजाय नगयऩातरका वडा नॊ. ७ चोहवात फस्ने सव-इख्न्जतनमय उभा 
शे्रद्ष....................................................................................................२ जना  
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको । (०७६-CR-००२६) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।6।6           ऩनुयावेदन दतात तभतत : २०७8।10।24 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७८।10।13 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू उभा शे्रद्ष य जगदीशप्रसाद साहरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु ऩकु्रद्श बएको हुॉदा तनजहरूराई जनही तफगो 
रु.५०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी उभा शे्रद्षराई आयोऩदाफी फभोख्जभ ४ भक्रहना कैद य तफगो रु.५०,०००।- 
जरयवानासभेत हनेु ठहयी पैसरा बएको य प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहरे कसयुभा इन्काय यही 
फमान गयेको । उजयुकतात य प्रततवादी उभा शे्रद्षफीच बएको वातातराऩको तस.डी. येकडत (ख्स्िप्ट 
याइक्रटङ) भा तनज प्रततवादीको उऩख्स्थतत ऩतन नदेख्खएको सरुु उजयुी व्महोयाभा तनजउऩय ऩोर 
आयोऩ ऩतन यहेको नदेख्खएको फखु्झएका भातनसहरूको बनाइसभेतफाट ऩतन तनजको सॊर्नता वा 
तभरेभतो यहेको बने्न कुया खलु्न नसकेको । सहप्रततवादी उभा शे्रद्षरे अनसुन्धान तथा 
अदारतसभऺ गयेको फमानभा मी प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहउऩय पयक पयक तवयरे ऩोर 
गयेको बने्न आधाय तरई प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहराई आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  

प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहको ऩोतरमोग्राप टेद्शभा DECEPTION INDICATED बने्न उल्रेख 
बएफाट सभेत तनजरे झटुो फोरेको बने्न देख्खएको य उजयुी तनवेदकरे ध्रवुकुभाय ऩासवानरे 
ख्जल्रा तसयहा, गोरफजाय नगयऩातरका वडा नॊ. ९ ख्स्थत जनता भाध्मतभक क्रवद्यारमको शौचारम 
तनभातण कामत सम्ऩन्न गयी तफर बयऩाई ऩेस गयेऩतछ उि यकभ बिुानीका रातग रु.५०,०००।- 
घसु/रयसवतफाऩत भाग गयी प्रततवादी उभा शे्रद्षरे फखु्झतरएको बनी उजयुी तनवेदन गयी भौकाभा 
कागज गदातसभेत प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहरे घसु/रयसवतको यकभ उभा शे्रद्षराई भाग गनत 
रगाएको हो बनी रेखाई ददएका छन ् । प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहसभेतको तभरोभतोभा 
प्रततवादीहरूरे तनवेदकसॉग घसु/रयसवत तरएको ऩकु्रद्श य प्रततवादी उभा शे्रद्षरे अनसुन्धानको 
िभभा य अदारतभा प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहरे राए अह्राएफभोख्जभ घसु भागको वातातराऩको 
तस.डी. येकडत ख्स्िप्ट याइक्रटङभा उि घसु/रयसवत प्रततवादीभध्मेका जगदीशप्रसाद साह य जनता 
भाध्मतभक क्रवद्यारम चन्रोदमऩयुका प्रधानाध्माऩकफीच तम बए अनसुाय घसु/रयसवत यकभ भाग 
गयेको खरेुफाट ऩतन प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहसभेतको सल्राहफभोख्जभ प्रततवादीभध्मेकी उभा 
शे्रद्षराई उजयुीकतातसॉग घसु/रयसवत भाग गनत रगाई वायदात घटाएको त्म ऩकु्रद्श बएको य 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ९(क) फभोख्जभ सहप्रततवादीको ऩोरराई प्रभाणभा तरनऩुनज काननुी 
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व्मवस्थासभेतको फख्खतराऩ गयी प्रततवादी उभा शे्रद्षफीच घसु भागको वातातराऩको तस.डी. येकडत 
ख्स्िप्ट याइक्रटङसभेतफाट सहप्रततवादी ऩोर सभतथतत बई प्रततवादी जगदीशप्रसाद साहसभेतको 
तभरोभतोभा उजयुी तनवेदकसॉग घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको ऩकु्रद्श बएकोभा उि 
प्रभाणसभेतराई प्रभाणको रूऩभा ग्रहण नगयी प्रततवादीराई आयोऩदाफीफाट सपाइ ददने गयी 
बएको पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको हुॉदा फदयबागी  छ । 

 

१९. ख्जल्रा दाच ुतरा भहाकारी नगयऩातरका वडा नॊ. ८ फस्ने प्रततवादी क्रवक्रऩनचन्र 
ऩन्त..............................................................................................................1 जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत रेनदेन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७६-CR-0119) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।9             ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।2।17 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।१० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी क्रवक्रऩनचन्र ऩन्तरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयुभा तनज प्रततवादीराई तफगो रु.५,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) 
फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

सवोच्च अदारत सॊवैधातनक इजरासफाट 074-WC-0020 को रयट तनवेदनभा तभतत 
2078।1।8 भा बएको आदेश/पैसराफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
उऩरब्ध गयाइएको यकभ फयाभद बएको बने्न खानतरासी/फयाभदीराई प्रभाणग्राह्य गनत नतभरेको, 
प्रततवादी आयोक्रऩत कसयुभा इन्कायी यही उि यकभ भैरे साऩटी ददएकोरे क्रपतात तरएको हुॉ बनी 
फमान गयेको तथा तनवेदकरे अदारतभा उऩख्स्थत बई फकऩर गनत सकेको नदेख्खॊदा बने्न आधाय 
तरई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा तभतसरभा यहेका सफै प्रभाण य प्रततवादीको फमानराई सूक्ष्भ रूऩभा क्रवद्ऴेषण गयी 
पैसरा गनुतऩनजभा सो गयेको नदेख्खॉदा तनवेदकसॉग प्रततवादीरे यकभ तरएको बनी स्वीकाय गयेको, 
उि यकभ साऩटीफाऩत तरएको बनी उल्रेख गयेको तय साऩटी तरनदुदनसुम्भको कामत गनुतऩयेको 
अवस्था प्रभाख्णत गनत नसकेको वादीका साऺीहरूरे अदारतभा उऩख्स्थत बई भौकाको कागजराई 
सभथतन हनेु गयी फकऩर गयेको, तनवेदक य प्रततवादीको फीचभा साऩटी नबई घसुकै यकभ रेनदेन 
गनज व्महोयाको पोनभा कुयाकानी बएको देख्खएको अवस्था तथा अन्म प्रभाणराई फेवास्ता गयी 
आमोगको यकभ फयाभद बएकारे बने्न भारै आधाय तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी क्रवशेष 
अदारतरे गयेको पैसराभा गम्बीय रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 
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20.ख्जल्रा रूऩन्देही सातफक तसदाथतनगय नगयऩातरका वडा नॊ. ८ फस्ने प्रततवादी कक्रऩर 
अमातर............................................................................................२ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत रेनदेन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(076-0155) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।10      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।2।17 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।१० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू कक्रऩर अमातर य रक्ष्भण ढुॊगानारे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा तनजहरूराई तफगो रु.८०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(ग) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीहरूरे आयोक्रऩत कसयुभा ऩूणत इन्काय यही फमान गयेको, प्रततवदीहरूको उजयुीकतातको 
सभय कन्सरटेन्सीभा रगानी ऩयेकारे यकभ बागफण्डा हनुऩुछत बनी प्रततवादीहरूरे बनेको कुया 
स्वमॊ उजयुीकतातरे भौकाको कागजभा उल्रेख गयेको, उजयुवारा य उजयुवाराका साझेदाय 
ख्शवयाज चौधयीरे सभेत अदारतभा उऩख्स्थत बई भौकाको कागजराई सभथतन हनेु गयी फकऩर 
नगयेको तथा फयाभद बतनएको यकभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाइएको देख्खएकारे क्रवष्णपु्रसाद ख्घतभयेक्रवरुर्द् सॊघीम सॊसदसभेत बएको भदु्दा 074-WC-0020 

भा प्रततऩाददत तसर्द्ान्त तथा व्मातमासभेतराई आधाय तरई प्रततवादीहरूरे सपाइ  
ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  

प्रततवादीहरूरे भौकाभा फमान गदात आपूहरू शरु्द्ोधन गाउॉऩातरकाको कामातरमभा उि 
कामातरमको प्राक्रवतधक शाखाभा कामतयत यहेको, बवनको नक्सासम्फन्धी कामतको सम्ऩूणत ख्जम्भेवायी 
आपूहरूको यहेको, आपूहरूको सम्ऩकत भा आएका सेवाग्राहीहरूराई सभय कन्सल्टेन्सीभा जान 
तसपारयस गनज गयेको त्मराई स्वीकाय गनुतबएको छ बने सम्भातनत अदारतसभऺ फमान गदात 
उजयुीवारारे फनाएको नक्साराई अतबरेखीकयण गनज कामत प्रततवादीहरूको ख्जम्भेवायीभा यहेको 
कुयाभा कुनै क्रववाद छैन । फयाभद बएको यकभ आपूहरूको साथफाट नै फयाभद बएको 
व्महोयाराई अदारतभा नै स्वीकाय गयी प्रततवादीहरूरे रेखाएको अवस्था देख्खन्छ । उि 
कुयाको ऩकु्रद्श गनज बाय प्रभाण ऐन, 2031 दपा २७ अनसुाय प्रततवादीहरूभै यहने बए ताऩतन सो 
सम्फन्धभा बएको कुनै सम्झौताऩर प्रततवादीहरूरे ऩेस गनत सकेको अवस्था प्रस्ततु भदु्दाभा यहेको 
छैन । प्रततवादीहरूरे आपूहरूको साथफाट रु.८०,०००।–  यकभ फयाभद बएको त्मराई 
अन्मथा ऩकु्रद्श गनत नसकेको य तनज प्रततवादीहरूरे उि यकभ आपूहरूफाट फयाभद बएको 
त्मराई अदारतभै स्वीकाय गयेको अवस्थाभा केवर उि यकभ आमोगफाट उऩरब्ध गयाएको 
बने्न आधायभा भारै सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रटुीऩूणत बई फदयबागी छ । 
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21. ख्जल्रा नवरऩयासी (फदतघाट-ससु्ता ऩख्द्ळभ) ऩाख्ल्हनन्दन गाउॉऩातरका वडा नॊ. 1 स्थामी ठेगाना बएका 
प्रततवादी ऻानेन्रकुभाय भौमत........................................................................1 जना  

भदु्दा : घसु/रयसवत रेनदेन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(076-CR-0139) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।17     ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।2।17 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।१० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रततवादी ऻानेन्रकुभाय भौमतरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ कसयु गयेको सप्रभाण ऩकु्रद्श हनु आएकोरे तनजराई तफगो रु.७,०००।- कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (क) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी ऻानेन्रकुभाय भौमतरे भौकाभा कसयु स्वीकाय गयी फमान गयेको बए अदारतसभऺ 
कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको, फयाभदी यकभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
उऩरब्ध गयाइएको यकभ यहेको, अतडमोफाट तमाय गरयएको ख्स्िप्ट याइक्रटङभा घसु यकभ भाग 
गयेको मक्रकनसाथ खरेुको नदेख्खएको कुयाहरूराई आधायभा प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीरे भौकाभा कसयु स्वीकाय गयी फमान गयेकोभा अदारतसभऺ कसयुफाट उन्भखु्ि 
ऩाउनको रातग भारै कसयुभा इन्काय यही फमान गनुतका साथै स्वतन्रऩूवतक फमान रेख्न ददएको 
होइन बनी रेखाएको बए ताऩतन त्मस्तो अवस्था क्रवद्यभान यहेको बए म्माद थऩको सभमभा 
अदारतसभऺ बने्न वा जानकायी गयाउनऩुनजभा सो सभेत नगयेकारे त्मस्तै, सवोच्च अदारतफाट 
०७४-WC-००२० को भदु्दाभा प्रततऩाददत तसर्द्ान्तका आधायभा फयाभदी यकभ भदु्दाभा सॊकतरत 
अन्म प्रभाणको भूल्माॊकनको आधायभा आयोऩदाफी ठहय हनेु वा नहनेु कुयाको न्माक्रमक तनरूऩण 
गनुत नै ऩनज हनु्छ बने्न व्महोया उल्रेख बएको देख्खन्छ । सम्भातनत सवोच्च अदारतको आदेशभा 
बएको उऩयोि व्महोयाराई रृदमॊगभ गयी तभतसरभा यहेको सफै प्रभाण य प्रततवादीहरूको 
फमानराई सूक्ष्भ रूऩभा क्रवद्ऴेषण गयी पैसरा गनुतऩनजभा सो गयेको नदेख्खॉदा सवोच्च अदारतको 
तभतत २०७८।१।८ को आदेशको आधायभा भारै प्रस्ततु भदु्दाका प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने 
गयी बएको पैसरा प्रततवादीको साथफाट यकभ फयाभद बएको कुयाभा क्रववाद नदेख्खएको, फयाभद 
बएको यकभ घसु/रयसवत हो बने्न अनसुन्धानको िभभा प्रस्ट बएको, उजयुकतात य भौकाभा 
कागज गनज व्मख्िहरूरे अदारतभा सोही व्महोयाराई सभथतन हनेु गयी फकऩर गयेको, तनवेदक य 
प्रततवदीहरूफीच यकभ रेनदेन सम्फन्धभा पोन सॊवाद कुयाकानी बएको देख्खएकोसभेतको 
अवस्थाभा प्रततवादीराई भागदाफी फभोख्जभ सजाम गनुतऩनजभा अन्म सफै त्मप्रभाणको नजयअन्दाज 
गयी प्रततवादीको इन्कायी फमान य आमोगफाट यकभ उऩरब्ध गयाएको कुयाराई भारै आधाय 
फनाएय प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 
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22. तसयाहा ख्जल्रा, तसयाहा नगयऩातरका वडा नॊ. ३ फस्ने प्रततवादी याभफाफ ु
भण्डर............................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०१८३) । 

पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।2      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।2।17 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।१७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी याभफाफ ुभण्डररे रु.५,००,०००।- घसु/रयसवत भाग गयेकोभा भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

सवोच्च अदारत सॊवैधातनक इजरासफाट 2074-WC-0020 को रयट तनवेदनभा तभतत 
2078।1।8 भा बएको आदेश/पैसराफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
उऩरब्ध गयाइएको यकभ फयाभद बएको बने्न खानतरासी/फयाभदीराई प्रभाणग्राह्य गनत नतभरेको, 
तनवेदकरे अदारतभा उऩख्स्थत बई फकऩर गदात उि यकभ भैरे साऩटी ददएको हुॉ बनी इन्कायी 
यही फकऩर गयेको बने्न आधाय तरई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा तनवेदकहरूसॉग प्रततवादीरे यकभ तरएको बनी स्वीकाय गयेको, उि यकभ 
साऩटीफाऩत तरएको बनी अदारतभा गयेको फमानभा सभेत उल्रेख गयेको वादीका साऺीहरूरे 
अदारतभा उऩख्स्थत बई भौकाको कागजराई सभथतन हनेु गयी फकऩर गयेको, तनवेदक य 
प्रततवादीको फीचभा पोनभा कुयाकानी बएको देख्खएको अवस्था यहेको तथा सम्भातनत सवोच्च 
अदारत सॊवैधातनक इजरासफाट रयट नॊ. (074-WC-0020) भा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, 2059 को तनमभ 30 को सन्दबतभा गयेको आदेशअनसुाय 
तभतसरभा बएका अन्म प्रभाणराई फेवास्ता गयी आमोगको यकभ फयाभद बएकोरे बने्न भारै 
आधाय तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी क्रवशेष अदारतरे गयेको पैसराभा गम्बीय रकु्रट यहेको 
य उि पैसरा सवोच्च अदारतफाट भदु्दा नॊ. 073-CR-1182 भा प्रततऩाददत तसर्द्ान्तसभेतको 
क्रवऩयीत बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी यहेको । 

 

23.हार ख्जल्रा बिऩयु सूमतक्रवनामक नगयऩातरका वडा नॊ. ८, तसऩाडोर फस्ने प्रततवादी सक्रवन 
सवुेदीसभेत............................................................................................2 जना  

भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७५-CR-०२४७) 
पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।24             ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।7 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।३० 

 
 



           172   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा तनज प्रततवादीहरू सक्रवन सवुदेी य नवयाज बट्टयाईरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन,२०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको स-प्रभाण ऩकु्रद्श हनु आएकोरे तनज प्रततवादीहरू 
सक्रवन सवुेदी य नवयाज बट्टयाईराई जनही तफगो रु.१५,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) 
फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

अतधविा क्रवष्णपु्रसाद ख्घतभयेक्रवरुर्द् सॊघीम सॊसद, नमाॉ फानेद्वय, काठभाडौं बएको ०७४-WC-

००२० को भदु्दाभा सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट तभतत २०७८।१।८ भा बएको पैसरा, 
प्रततवादी नवयाज बट्टयाई आपूउऩयको अतबमोग दाफीका सम्फन्धभा इन्काय यहेका प्रततवादी सक्रवन 
सवुेदीरे भौकाभा कसयु स्वीकाय गयेको देख्खए ऩतन अदारतसभऺ फमान गदात कसयुभा इन्काय 
यहेको, उजयुकतातरे प्रततवादीहरूका क्रवरुर्द्भा ऩोर गयी फकऩर गयेको देख्खए ऩतन तनजको बनाइ 
तभतसरसॉग अन्म प्रभाणहरूफाट ऩकु्रद्श हनु सकेको नदेख्खएको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी दवु ै
प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा तनवेदक ख्जवन खड्कासभेतका सयकायी साऺीहरूरे अदारतभा सभेत फकऩर गदात 
सो उजयुी व्महोयाराई सभथतन गयी फकऩर गयेकोसभेतफाट प्रततवादीहरूरे कामातरमको 
कामतकऺभा नै घसु/रयसवत तरएको बने्न देख्खएको हुॉदा उि कामतभा प्रततवादीहरूको Mens Rea 

य Actus Reus दफैु तत्त्वको क्रवद्यभान यहेको अवस्था ऩकु्रद्श बएको ऩाइन्छ । भदु्दाभा सॊकतरत अन्म 
प्रभाणको भूल्माॊकनको आधायभा आयोऩदाफी ठहय हनेु वा नहनेु कुयाको न्माक्रमक तनरूऩण गनुत नै 
ऩनज हनु्छ बनी सम्भातनत सवोच्च अदारतरे ०७४-WC-००२० भा नै व्मातमा गयेकोराई गरत 
अथत रगाई सो क्रवऩयीत प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने 
गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको, प्रततवादी य तनवेदकफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको Call 

Details Record फाट देख्खएको, घसु/रयसवत कामातरमको कामत कऺभा नै प्रततवादीहरूरे तरएको 
देख्खने श्रव्मदृम तभतसर साभेर बएकोभा सोराई प्रततवादीहरूरे अन्मथा प्रभाख्णत गनत नसकेको, 
प्रततवादी सक्रवन सवुेदीरे अतधकाय प्राद्ऱ अतधकायीसभऺ तरख्खत फमान गदात कसयुभा सातफती यही 
प्रततवादी नवयाज बट्टयाईराई ऩोर गयी फमान गयेकोराई अदारतभा फमान गदातसभेत अन्मथा 
प्रभाख्णत गनत नसकेको, तनवेदक जीवन खड्कासभेतको सयकायी साऺीहरूरे अनसुन्धानको िभभा 
य अदारतको फकऩरभासभेत प्रततवादीहरूरे फदतनमत याखी घसु/रयसवत तरएको ऩकु्रद्श हनेु गयी 
फकऩर गयेको सो फकऩर प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ अनसुाय प्रभाणमो्म नै 
देख्खएकोसभेतफाट प्रततवादीहरूको उि कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न 
आएको देख्खई वायदात स्थाक्रऩत बई नै यहेको अवस्थाभा सभेत प्रततवादीहरूरे अदारतभा इन्कायी 
फमान गयेको य उजयुकतातरे प्रततवादीहरूका क्रवरुर्द्भा ऩोर गयी फकऩर गयेको देख्खए ऩतन 
तनजको बनाइ तभतसरसॉग अन्म प्रभाणहरूफाट ऩकु्रद्श हनु सकेको नदेख्खएको बने्न आधाय तरई 
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प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत बई 
फदयबागी छ । 

 

24.ख्जल्रा रतरतऩयु हार गोदावयी न.ऩा. वडा नॊ. ५ फस्ने प्रततवादी उभेशकुभाय 
भहत...................................................................................................1 जना 
भदु्दा : सयकायी यकभ क्रहनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको गयेको  (०७५-CR-०२१३) । 

पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।21       ऩनुयावेदन दतात तभतत : २०७9।3।7 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।३० 

 

आयोऩऩर भागदाफी : 
प्रततवादी उभेशकुभाय भहतरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु 
अऩयाध हदुा तफगो रु.५२,१३,५९०।४३ कामभ गयी प्रततवादी तनज उभेशकुभाय भहतराई 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (ज) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीरे सयकायी सम्ऩख्त्त व्मख्िगत क्रहत तथा पाइदाका रातग प्रमोग गयेको देख्खन आएन, 
प्रततवादीउऩय तफगोतपत  दाफी नतरएको तथा यकभ क्रहनातभना हातन नोक्सानी गयेको सम्फन्धभा 
नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयणरे बक्रवष्मभा अमो्म नठहरयने गयी सेवाफाट फखातस्त गयेको, तनजरे हातन 
नोक्सानी गयेको यकभ तनजको दाक्रमत्वतबरको बई तनजरे फैंक दाख्खरा गरयसकेको देख्खॉदा यकभ 
क्रहनातभना गयी खाइभासी भ्रद्शाचाय गयेको बनी भान्न तभल्ने अवस्था देख्खन आएन बने्नसभेत आधाय 
ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दा प्रततवादी उभेशकुभाय भहतरे रु.५२,१३,५९०।४३ यकभको हकभा छानतफन हनु 
ऩूवतसम्भ उि सयकायी सम्ऩख्त्त व्मख्िगत क्रहत तथा पाइदाका रातग प्रमोग गयेकोभा 
छानतफनऩद्ळात फैंक दाख्खरा गयेको देख्खॉदासभेत प्रततवादीरे सयकायी सम्ऩख्त्त व्मख्िगत क्रहत तथा 
पाइदाका रातग प्रमोग गयेको देख्खन आएन बने्न आधाय तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी 
बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बएको तनजरे गयेको आऩयातधक कामतको प्रकृततफाटै नेऩार क्रवद्यतु 
प्रातधकयणअन्तगततको सयकायी/सावतजतनक यकभ आऩयातधक भनसाम य फदतनमतऩूवतक क्रहनातभना 
गयी आजतन गयेको सम्ऩख्त्तराई हातन नोक्सानी गयेको यकभ प्रततवादीको दाक्रमत्वतबरको भानी तनज 
प्रततवादीरे फैंक दाख्खरा गरयसकेको आधाय तरई प्रततवादीको दाक्रमत्वको सयकायी/सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको अऩव्मातमा गयी बएको पैसरा भ्रद्शचाय तनवायण ऐन,२०५९ दपा १७ को 
व्मवस्थाको योहभा रकु्रटऩूणत यहेको । मसै सन्दबतभा याभप्रसाद तसटौराक्रवरुर्द् क्रटम्फय कऩोयेशन 
अप नेऩार केन्रीम कामातरम बएको भदु्दाभा (ने.का.ऩ.,२0६४, अॊक २, बाग ४९, तन.नॊ. 
७८१६) सॊगठनका कभतचायीहरूराई आचयणक्रवऩयीत गयेभा गरयने कायफाही बनेको Non-

Criminal य Disciplinary Action को कायफाही हो य याज्मको पौजदायी काननु तोडेफाऩत 
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याज्मको तपत फाट Public Prosecution बई अदारतफाट काननुफभोख्जभ कैद वा जरयवाना दवुै 
सजाम हनेु कायफाही बनेको अदारती कायफाही हो । सॊगठनका कभतचायीराई आचयण क्रवऩयीत 
कायफाही गयी ऩनु् भ्रद्शाचायको पौज्दायी अऩयाधभा कायफाही गयी अदारतफाट सजाम हुॉदा ऩतन 
Double Jeopardy क्रवरुर्द्को हक हनन ्नहनेु बनी सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट नख्जय प्रततऩादन 
बइसकेको अवस्थाभा नख्जयको प्रततकूर हनेु गयी यकभ क्रहनातभना हातन नोक्सानी गयेको 
सम्फन्धभा नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयणरे बक्रवष्मभा अमो्म नठहरयने गयी सेवाफाट फखातस्त गयेको 
देख्खएको बनी आधाय तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा सवोच्च अदारतफाट 
प्रततऩाददत नख्जय तसर्द्ान्तको योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

२५.ख्जल्रा सरातही, फयहथवा नगयऩातरका, वडा नॊ. ३, ख्झॊगमाही फस्ने प्रततवादी क्रवन्दा साह बन्न े क्रवनोद 
साह....................................................................................................1 जना  

भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०२६९) । 

पैसरा बएको तभतत     : २०७9।12।2       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।7।7 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।३० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी क्रवन्दा साह बने्न क्रवनोद साहराई तफगो रु.३,००,०००।- कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

आपूरे काभ गयेफाऩत ऩाउनऩुनज बिुानी सभमभा नआएको कायणरे उजयुकतातरे उजयुी गयेको 
नदेख्खई आपूरे ऩाउनऩुनज यकभ बिुानी बई आफ्नो खाताभा आइसकेऩद्ळात अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगसभऺ उजयुी गयी घसु फाऩत ददन बनी यकभ फझुी रगेको, प्रततवादीको 
कोठाफाट फयाभद बएको यकभ प्रततवादीको भञु्जयीरे तरएय याखेको बने्न आऩयातधक तत्त्वको 
क्रवद्यभानता प्रस्ततु भदु्दाभा ऩकु्रद्श हनुसकेको नदेख्खएको, उजयुीकतातफाट जफयजस्ती यकभ 
प्रततवादीराई तबडाउन खोजेको अवस्थाराई यकभ फयाभद बएको हो बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी 
प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा फोल्ड वाइड/याभसागय क्रवल्डसत जे.बी. काठभाडौंफाट रूऩनी-याजक्रवयाज-कुनौरी 
सडक खण्डको कारोऩरे कामतको ठेक्का नॊ. १४/२०७४/०७५ को अख्न्तभ तफर बिुानी 
रगामतका काभ गरयददएफाऩत सडक तडतबजन रहान, तसयहाका तनतभत्त तडतबजन प्रभखु क्रवनोद 
साहरे सेवाग्राहीफाट रु.३,००,०००।– घसु/रयसवत भाग गयेको बने्नसभेत व्महोयाको खडानन्द 
ऩौडेर य सागय रइुटेररे तनवेदन ददएको देख्खएको, सडक तडतबजन कामातरम रहानको कामातरम 
बवन ऩरयसयतबरको कामातरम प्रभखुको फैठक कऺभा प्रततवादी क्रवनोद साह फतसयहेको सोपाभा 
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रयसवत यकभ रु.३,००,०००।- फयाभद बएको, तभतसर साभेर अतडमो तथा श्रव्मदृम 
तस.डी.फाट तनज प्रततवादीरे याजीखसुी घसु रयसवत भाग गयी तरएको ऩकु्रद्श बएको देख्खएको, 
तनवेदक य प्रततवादीफीच ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकत  बएको CDR फाट देख्खएको, खडानन्द ऩौडेर 
य सागय रइुटेरसभेतका सयकायी साऺीहरूरे अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत 
फकऩर गदात प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीरे 
कामातरम ऩरयसयतबर फैठक कऺभा घसु/रयसवत तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको 
घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens 

Rea य Actus Reus दवुै तत्त्वको क्रवद्यभान यहेकारे मसै सन्दबतभा ख्शवफहादयु स्वाॉय क्रव. नेऩार 
सयकाय बएको भदु्दाभा ऩनुयावेदक प्रततवादी ख्शवफहादयुरे आफ्नो ऩसतफाट फयाभद बएको यकभ 
तरराप्रसादरे घयातभा छाडेको कुयाभा अतधकाय प्राद्ऱ अतधकायीसभऺ फमान गदात उल्रेख गयेको 
अतधकाय प्राद्ऱ अतधकायी य अदारतभा फमान गदात याहदानी फनाउन कागज यकभ फयाभद बएको 
कुया स्वीकाय गयेको ख्स्थततभा घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएकोभा प्रततवादीराई 
यकभ तबडाउन खोजेको अवस्थाराई यकभ फयाभद बएको हो बनी त्मततकै आधायभा कुनै 
याद्ससेवकराई दोषी कयाय गनत तभल्दैन बनी आधाय तरई प्रततवादीराई आयोक्रऩत कसयुफाट सपाइ 
ऩाउने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ ।  

२६.ख्जल्रा उदमऩयु सातफक ठोख्क्सरा गा.क्रव.स. वडा नॊ.७ फस्ने प्रततवादी येवतीकुभाय 
कोइयारासभेत........................................................................................३ जना 
भदु्दा : साभाख्जक सयुऺा बत्ता यकभ क्रहनातभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको (०७५-CR-०१४२)। 

पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।20       ऩनुयावेदन दतात तभतत : २०७7।3।7 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।३० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी येवतीकुभाय कोइयाराराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयुभा तफगो रु.८३,०००।- कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 3 को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा १ को देहाम (ग) फभोख्जभ सजाम हनु य क्रहनातभना गयेको तफगो यकभ 
रु.८३,०००।- ऐ. ऐनको दपा १७ फभोख्जभ तनजफाट असरुउऩय हनु, प्रततवादी भतनष 
चौधयीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा तफगो 
रु.२,५०,०००।- कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 3 को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा १ 
को देहाम (घ) फभोख्जभ सजाम हनु य क्रहनातभना गयेको तफगो यकभ रु.२,५०,०००।- सोही 
ऐनको दपा १७ फभोख्जभ तनजफाट असरुउऩय हनु य टेकफहादयु शे्रद्षराई भ्रद्शाचाय तनवयण ऐन, 
२०५९ को दपा २२ फभोख्जभको कसयु अऩयाधभा ऐ. ऐनको दपा १७, दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) देहाम (घ) रे हनेु सजामभा सोही ऐनको दपा २२ को 
प्रततफन्धात्भक वाक्माॊश फभोख्जभ हनु ।  
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क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीहरूभध्मे भतनष चौधयी य टेकफहादयु शे्रद्षरे राबग्राहीको सहीछाऩ आपैं  गयी सम्फख्न्धत 
व्मख्िहरूराई फझुाएको बनी फमान व्महोया रेखाएका, भृत्म ुबएका, फसाइॉ सयेका तथा वडाभा नै 
नबएका व्मख्िहरूको सभेत यकभ तनकारी खचत रेखेको सम्फन्धभा प्रचतरत नेऩार 
काननुफभोख्जभ नेऩार सयकायरे प्रततवादीहरूफाट असरुउऩय गनत सक्ने नै देख्खएको, सह-
प्रततवादीहरू येवतीकुभाय कोइयारा य भतनष चौधयीको कामतकारभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता यकभ 
क्रवतयण गदात बएको अतनमतभतताको तफगो तनज प्रततवादी टेकफहादयु शे्रद्षफाट बयाउन न्मामोख्चत य 
क्रववेकसम्भत देख्खॊदैन, भतृ्म ु बएका तथा फसाइॉ सयेका व्मख्िहरूको मक्रकन भतृ्म ु तभतत य 
फसाइॉसयाइॉ तभतत वादीरे प्रभाणफाट ऩकु्रद्श गनत नसकेको, साभाख्जक सयुऺा बत्ता प्राद्ऱ गनज 
राबग्राहीहरूरे आपूरे ऩाउनऩुनज यकभ नऩाएको बनी उजयु गयेको नदेख्खएको, प्रततवादीहरूरे 
झटुा/नक्करी राबग्राहीहरूको नाभ याखी यकभ आपैं रे फझुी खाइभासेको बने्न त्म स्थाक्रऩत हनु 
नसकेको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीहरूभध्मे भतनष चौधयी य टेकफहादयु शे्रद्षरे राबग्राहीको सहीछाऩ आपैं  गयी सम्फख्न्धत 
व्मख्िहरूराई फझुाएको बनी फमान व्महोया रेखाएका, भृत्म ुबएका, फसाइॉ सयेका तथा वडाभा नै 
नबएका व्मख्िहरूको सभेत यकभ तनकारी खचत रेखेको बनी स्वम सरुु अदारतरे पैसराभा 
स्वीकायी सकेको अवस्थाभा प्रततवादीहरूरे आयोऩदाफी फभोख्जभ कसयु गयेको ऩकु्रद्श बएको 
देख्खएकारे सजाम गनुतऩनजभा अस्ऩद्श तथा हचवुाको बयभा सो सम्फन्धभा प्रचतरत नेऩार 
काननुफभोख्जभ नेऩार सयकायरे प्रततवादीहरूवफाट असरुउऩय गनत सक्ने नै देख्खएको बनी आधाय 
तरई प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई आतथतक वषत 20६५/६६ 
देख्ख 2070/७१ सम्भको ख्जल्रा क्रवकास सतभततफाट साभाख्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने 
व्मख्िहरूको नाभावरी उल्रेख बएको प्रकाख्शत ऩसु्तकभा यहेको खदु नाभावरी सॊतमा बन्दा 
प्रततवादीहरूरे गाउॉ क्रवकास सतभततको कामातरमफाट फझुाएको बयऩाईभा फढी देख्खएको, केन्रीम 
प्रहयी क्रवतध क्रवऻान प्रमोगशारा, साभाखसुी, काठभाडौंको च.नॊ. ४९४ तभतत २०७३।५।१३ 
गतेको ऩरसाथ प्राद्ऱ औॊठाछाऩ ऩयीऺण प्रततवेदनफाट उि आ.व.हरूभध्मे प्रततवादीहरू 
येवतीकुभाय कोइयारा य भतनष चौधयीको कामतकारभा क्रवतबन्न चौभातसकभा १५४ जनाराई 
क्रवतयण गयेको साभाख्जक सयुऺा बत्ता बयऩाईहरूभा बएको औॊठाछाऩसॉग प्रततवादी टेकफहादयु 
शे्रद्षसॉग तरएको औॊठाछाऩ तभरेको देख्खएको, प्रततवादी भतनष चौधयीको कामतकारको क्रवतबन्न 
चौभातसकभा गयी २१ जनाराई क्रवतरयत साभाख्जक सयुऺा बत्ता य आतथतक वषत 2०६७/६८ को 
फार सॊयऺण अनदुान शीषतकभा २५ जनाराई क्रवतयण गयेको बयऩाईहरूभा बएको औॊठाछाऩसॉग 
तनज भतनष चौधयीसॉग तरएको नभनुा औॊठाछाऩसॉग तभरेको देख्खएको बने्नसभेत व्महोयाको 
प्रततवेदन देख्खएको य प्रततवदेन ददने रेखा क्रवशेषऻ भेघनाथ खततवडारे सोही प्रततवदेनराई सभथतन 
हनेु गयी अदारतभा फकऩर गयेको, स्थरगत सजततभनको िभभा खोजतरास गदात नाभ पेरा 
नऩयेको/गा.क्रव.स. वडा एरयमाभा नबएका, भतृ्म ु एवॊ फसाइॉसयाइॉ गरयसकेको बनी खलु्न आएका 
व्मख्िहरू तत्कारीन प्रततवादी येवतीकुभाय कोइयाराको कामतकारभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
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क्रवतयण बई प्रततवादी टेकफहादयु शे्रद्षरे औॊठाछाऩ रगाएका बयऩाईहरू/सक्कर साभाख्जक सयुऺा 
बत्ता रगत यख्जद्शयभा नाभावरी दतात नबएका व्मख्िहरूको क्रववयण (तातरका नम्फय-४) जम्भा 
३७ जनाको यकभ रु.८३,०००।- देख्खएको य प्रततवादी भतनष चौधयीको कामतकारभा (तातरका 
नम्फय-५) जम्भा ४९ जनाको रु.१,४४,०००।- य प्रततवादी भतनष चौधयीको कामतकारभा 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता क्रवतयण बई तनज आपैं रे औॊठाछाऩ रगाएका बयऩाईहरू/सक्कर साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता रगत यख्जद्शयभा नाभ दतात नबएका व्मख्िहरू (तातरका नम्फय-६) जम्भा २१ जना 
जम्भा रु.४६,०००।- य फार सॊयऺण अनदुान शीषतकका आपैं रे औॊठाछाऩ रगाएका 
बयऩाईहरू/सक्कर साभाख्जक सयुऺा बत्ता रगत यख्जद्शयभा नाभ दतात नबएका व्मख्िहरू (तातरका 
नम्फय-७) जम्भा २५ जना रु.६०,०००।- देख्खएकोफाट तनज प्रततवादीहरूरे झटुा/नक्करी 
राबग्राहीहरूको नाभ याखी यकभ आपैं रे फझुी खाइभासेको बने्न त्म स्थाक्रऩत ऩकु्रद्श बइयहेको 
अवस्थाभा सभेत तनज प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी  
छ ।  

 

२७.ख्जल्रा रभजङु, भध्मनेऩार नगयऩातरका वडा नॊ. 3, सूमतऩार स्थामी ठेगाना बई हार ख्जल्रा तनहुॉ, 
व्मास नगयऩातरका वडा नॊ. 1 फस्ने प्रततवादी शकुदेव अतधकायीसभेत...................२ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत रेनदेन गयी भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0312) । 

पैसरा बएको तभतत   : २०७9।1।2                ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।7 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।३० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी शकुदेव अतधकायीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ सजाम हनु य अकात आयोक्रऩत 
कृष्णफहादयु अतधकायीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 22 को प्रततफन्धात्भक 
वाक्माॊशभा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

तभतसर सॊर्न यहेका प्रभाणहरू फयाभदी यकभसॉगै सम्फख्न्धत यहेको देख्खएकारे सवोच्च अदारत 
सॊवैधातनक इजरासफाट 074-WC-0020 को रयट तनवेदनभा तभतत 2078।1।8 भा बएको 
आदेश/पैसराफभोख्जभ उि प्रभाणहरूराई प्रभाणग्राह्य गनत नतभल्ने साथै प्रततवादीहरू आयोक्रऩत 
कसयुभा इन्कायी यही फमान गयेको तथा उजयुकतातरे अदारतभा उऩख्स्थत बई फकऩर गदात 
प्रततकूर फकऩर गयेको सभेतका आधायराई तरएय उि प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा सवोच्च अदारतरे तभतत 2078।1।8 भा ०७४-WC-००२० को सन्दबतभा 
गयेको आदेशको व्महोयाभा न्माम तनरूऩण गदात हार भदु्दाको सनुवुाइ अख्न्तभ बइनसकेका वा 
न्माक्रमक प्रक्रिमाभा यहेका क्रववादका सन्दबतभा भदु्दाभा सॊकतरत अन्म प्रभाणको भूल्माॊकनको 
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आधायभा आयोऩदाफी ठहय हनेु वा नहनेु कुयाको न्माक्रमक तनरूऩण गनुत नै ऩनज हनु्छ बने्न व्महोया 
उल्रेख बएकोभा अदारतफाट पैसरा गदात अन्म प्रभाणको भूल्माॊकन गयेको देख्खएन । प्रस्ततु 
भदु्दाभा तनवेदक य प्रततवादीभध्मेका कृष्णफहादयु अतधकायीफीच घसु यकभ रेनदेन गनज क्रवषमभा 
राभो य ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको बने्न त्म तभतसर सॊर्न यहेको देख्खमो य आमोगरे 
उऩरब्ध गयाएको यकभ फयाभद बए ताऩतन तभतसर सॊर्न अन्म त्म य प्रभाणको आधायभा 
प्रततवादीरे तनवेदकसॉग घसु यकभ भाग गयी तरएको ऩकु्रद्श बएको तनवेदक य प्रततवादीहरू सफै 
जना स्वाथत फाख्झने ऩदभा यहेय साऩटी रेनदेन गयेको बनी भाने्न हो बने ऩतन भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, 2059 को दपा (5) रे सेवाग्राहीसॉग याद्ससेवकरे साऩटी, चन्दा वा उऩहाय रेनदेन गनज 
कामतराई ऩतन कसयु भानेको अवस्थाभा उि ऐनको दपा 5 रे साऩटी रेनदेन गनज कामतराई 
कसयु ऩरयबाक्रषत गयेको हनुारे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका अनसुन्धान अतधकृत 
कृष्णफहादयु दाहारको प्रततवेदनरे नेऩार सयकाय वादी य यभेशकुभाय ताभाङ प्रततवादी बएको, 
भ्रद्शाचाय (घसु/रयसवत) भदु्दा (073-CR-1182) भा तभतत 2078।4।19 भा सम्भातनत 
सवोच्च अदारतफाट प्रततवादीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा (5) फभोख्जभ ३ 
भक्रहना कैद हनेु गयी क्रवशेष अदारतरे गयेको पैसरा सदय हनेु गयी नख्जयसभेत कामभ बएको 
अवस्था देख्खमो । तनवेदक य प्रततवादीको फीचभा पोनभा कुयाकानी बएको देख्खएको, तनवेदकरे 
प्रततकूर फकऩर गयेको बने ताऩतन उि फकऩर य प्रततवादीको फमान व्महोयाभै पयक ऩयेको 
तथा सम्भातनत सवोच्च अदारत सॊवैधातनक इजरासफाट (रयट नॊ. 074-WC-0020) को 
सन्दबतभा तभतत 2078।1।8 भा गयेको आदेशको भूर बावनाक्रवऩयीत हनेु गयी पैसरा बएकारे 
रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

२८.ख्जल्रा ताप्रेजङु, तसददङ्गवा गाउॉऩातरका (सातफक भेहेरे गा.क्रव.स. वडा नॊ. ७) फस्ने प्रततवादी देउभान 
कडरयमा........................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत रेनदेन गयी भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0035)  
पैसरा बएको तभतत   : २०७8।12।16      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।7 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।३० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी देउभान कडरयमारे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयु अऩयाध गयेको देख्खॉदा तफगो रु.५०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(ख) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

सवोच्च अदारत सॊवैधातनक इजरासफाट 2074-WC-0020 को रयट तनवेदनभा तभतत 
2078।1।8 भा बएको आदेश/पैसराफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
उऩरब्ध गयाइएको नोट यकभ फयाभद बएको बने्न फयाभदीसॉग सम्फख्न्धत प्रभाणराई प्रभाणग्राह्य 
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गनत नतभल्ने य यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म प्रभाणहरूफाट प्रततवादीउऩयको आयोऩदाफी ऩकु्रद्श 
हनु नसकेको बने्न कुयाराई आधाय तरई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

सवोच्च अदारत सॊवैधातनक इजरासफाट 2074-WC-0020 को रयट तनवेदनभा तभतत 
2078।1।8 भा बएको आदेश/पैसराफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
उऩरब्ध गयाइएको नोट यकभ फयाभद बएको बने्न फयाभदीसॉग सम्फख्न्धत प्रभाणराई प्रभाणग्राह्य 
गनत नतभल्ने य यकभ फयाभद बएको फाहेक अन्म प्रभाणहरूफाट प्रततवादीउऩयको आयोऩदाफी ऩकु्रद्श 
हनु नसकेको बने्न कुयाराई आधाय तरई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
तनवेदक य प्रततवादीफीच ऩटकऩटक गयी ३७ ऩटकसम्भ सम्ऩकत  बएको देख्खएको, प्रततवादी य 
तनवेदक सेवा प्रदामक य सेवाग्राही बएको कुयाराई अदारतरेसभेत स्वीकाय गयेको देख्खमो । 
आमोगरे उऩरब्ध गयाएको यकभ फयाभद बए ताऩतन तभतसर सॊर्न अन्म त्म य प्रभाणको 
आधायभा प्रततवादीरे तनवेदकसॉग घसु यकभ भाग गयी तरएको ऩकु्रद्श बएको बनी सम्भातनत क्रवशेष 
अदारतफाटै 076-CR-0025, 074CR-0116 रगामतभा भदु्दाभा प्रततवादी कसयुदाय ठहय 
बएकोभा सोही त्म बएको प्रस्ततु भदु्दाभा गयेको पैसराभा एकरूऩता देख्खएन । अकोतपत  
भ्रद्शाचायजन्म कसयु ऩकु्रद्श हनुका रातग यकभ फयाभद हनैुऩनज बने्न अतनवामतता ऩतन होइन । कुनै 
काभ गरयददन वा नगरयददने प्रमोजनाथत घसु यकभ तरने वा तरन भञु्जय गयेभा ऩतन भ्रद्शाचाय कसयु 
हनेु बने्न काननुी भनसाम यहेको उजयुकतात सेवाग्राही य प्रततवादी उजयुवाराराई उऩरब्ध 
गयाउनऩुनज सेवा य प्रततवादीरे सम्ऩादन गनुतऩनज कामत अन्तयसम्फख्न्धत यहेको बने्न कुयाराई 
अदारतरे ऩतन स्वीकाय गयेको, यकभ तरनदुदन ु कामतसॉग सम्फख्न्धत यही पोन सम्ऩकत  बएको 
देख्खएको, तनवेदक य वादीका साऺीरे अदारतभा फकऩर गदात अनसुन्धानका कागजराई सभथतन 
हनेु गयी फकऩर गयेको, मसअख्घ ऩतन क्रवशेष अदारतफाटै मस्तै प्रकृततका भदु्दाको सन्दबतभा 
फयाभदी यकभ फाहेकका अन्म प्रभाणराई आधाय तरई कसयुदाय ठहय गयी पैसरा गयेको 
सभेतका प्रभाणहरू तभतसर सॊर्न बएको अवस्थाभा अन्म प्रभाणराई अनदेखा गयी प्रततवादीराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत देख्खएकारे फदयबागी छ । 

 

२९.यौतहट ख्जल्रा, जटहया गा.क्रव.स., वडा नॊ ८ स्थामी ठेगाना बई नेऩार सयकाय, स्वास््म भन्रारम 
अन्तगततको भेतडकर सऩुरयन्टेन्डेन्ट प्रततवादी डा. याभशॊकय मादवसभेत..........................३ जना 
भदु्दा : गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन गयी भ्रद्शाचाय गयेको (०७3-CR-०032) । 

पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।13 ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।8  

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।२।३० 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी डा. याभशॊकय ठाकुयराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ 
एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु 
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गयेको ऩकु्रद्श हनु आएकारे तनज डा. याभशॊकय ठाकुयराई तफगो रु.१,१८,२७,०१३।- कामभ 
गयी सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ ग. तथा दपा २९ एवॊ 
प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ जरयवाना य 
कैद सजाम हनु, तनजरे भ्रद्शाचाय गयी गैयकाननुी आजतन गयेको सम्ऩख्त्त तफगो 
रु.१,१८,२७,०१३।- भध्मे रु.३०,५०,५८३।- फयाफयको स्रोत ऩकु्रद्श नबएको चरअचर 
सम्ऩख्त्तहरू सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग., दपा २९ य प्रचतरत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 20 (२) य दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख. फभोख्जभ स्रोत खलु्ने अन्म सम्ऩख्त्तफाट जपत 
गनत य प्रततवादी क्रवन्ददेुवी ठाकुयको नाभभा स्रोत नखरेुको यकभ रु.७१,८९,११८।- तथा तनज 
याभशॊकय ठाकुयको छोया ख्जतेश ठाकुयको जम्भा रु.८७,७६,४३०।- सभेत फयाफयको स्रोत ऩकु्रद्श 
नबएको चरअचर सम्ऩख्त्तहरू सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग. य दपा 
2९ एवॊ प्रचतरत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 20(२) य दपा ४७ तथा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख. फभोख्जभ जपत हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीरे अदारतभा गयेको फमान, प्रततवादीका काननु व्मवसामीरे गयेको फहस ख्जक्रकय य ऩेस 
गयेको फहसनोटराई आधाय तरई तरफ बत्ता फाहेकको अन्म आमभा आयोऩऩरभा सभावेश 
नबएको बनी अदारतफाट रु.1,82,402।– थऩ गरयददने, कृक्रष आमतपत  आयोऩऩरभा उल्रेख 
बएको यकभभा रु.4,45,735।- अदारतफाट थऩ गरयददने, घयफहारफाऩतको आम 
रु.21,39,399।– होरा बनी अदारतरे अनभुान गयी प्रततवादीको आम यकभ फढाइददने 
प्रमोजनाथत आम कामभ गरयददने तथा प्रततवादीरे तनजी प्राख्क्टस गये होरान बनी अदारतफाट 
अनभुान गयी रु.92,22,500।– आम कामभ गरयददई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीरे दाफी नै नगयेको यकभराई आयोऩऩरभा उल्रेख नगरयएको, मस 
आमोगभा फमान गदात य 13 ऩाने पायाभ बदात स्रोतसक्रहत उल्रेख नगयेको आमस्रोत य यकभ 
अदारतभा फमान गदात प्रततवादीरे उल्रेख गयेको तथा क्रवद्रान काननु व्मवसामीरे फहस नोटभा 
ख्जक्रकय तरएको बनी प्रततवादीको आम यकभ आयोऩरभा उल्रेख बएको रु.3,50,847।– भा 
रु.1,82,402।– थऩ गयी जम्भा रु.5,33,259।– कामभ गरयएको देख्खमो। मसयी 
अनसुन्धानको िभभा प्रततवादीरे स्रोतसक्रहत दाफी गनत नसकेको आमस्रोत अदारतभा ऩगुेऩतछ 
काननु व्मवसामीरे फहस नोटभा ख्जक्रकय तरएको बनी आम यकभ थऩ गयी आम्दानी फढाइददने य 
प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2017 को दपा 15 तथा 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 20 को काननुी व्मवस्था, प्रभाणको बाय प्रततवादीभा सनज 
काननुको भक्सद य उि काननु फनु्न ऩछातडको उदे्दमबन्दा पयक य काननुी भान्मताक्रवऩयीत 
देख्खमो ।त्मस्तै कृक्रष आमतपत  आयोऩऩरभा कृक्रषफाट बएको आम बनी रु.8,91,470।– कामभ 
गरयएकोभा उि यकभ आमोगरे भनोभानी ढॊगरे गणना नगयी ख्जल्रा कृक्रष क्रवकास कामातरम, 
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यौतहटफाट प्रततवादी याभशॊकय ठाकुय य तनजको ऩरयवायका नाभभा यहेका क्रवतबन्न क्रकत्ता नॊ. 
हरूको अवस्था, हनेु फारी तथा 050/51 देख्ख हारसम्भको उत्ऩादन रागत, उत्ऩादकत्व, 
फजाय भूल्म य वाक्रषतक आम्दानीसभेतको क्रववयण भाग गयी उि कामातरमफाट प्राद्ऱ क्रववयणको 
आधायभा सो क्रवषमसॉग सम्फख्न्धत क्रवऻ (वरयद्ष कृक्रष क्रवकास अतधकृत) केशव देवकोटारे ददएको 
प्रततवेदनको आधायभा उि कृक्रष आमफाऩतको यकभ उल्रेख गयी आतधकारयक सयकायी 
कामातरम (ख्जल्रा कृक्रष क्रवकास कामातरम यौतहट) फाट प्राद्ऱ क्रववयणराई आधाय भानी क्रवद्ऴेषण 
गयी कुर आम्दानीभा रागत भूल्म घटाई कृक्रष आम गणना गदात धानफाट जम्भा 
रु.5,17,633।69 य गहुॉफाट जम्भा रु.3,73,838।68 जम्भा कृक्रषफाट आम 
रु.8,91,472।37 कामभ गरयएको हो । धान वषज फारी हो य गहुॉ क्रहउॉदे फारी हो, वषज 
फारीको आम रु.5,17,633।69 य गहुॉ (क्रहउॉदे फारी)फाट जम्भा रु.3,73,838।68 गयी 
जम्भा रु. रु.8,91,472।37 कामभ गरयएको देख्खमो । प्रततवादी आपैं रे कभाएको ज्गाभा 
वषज फारीको हकभा कुत प्रमोजनभा तोक्रकएको उब्जनीको दोब्फय, तसॊचाइ सकु्रवधा बई दईु फारी 
रा्ने ज्गाभा क्रहउॉदे फारीफाऩत वषज फारीको आधा य भोही रागेको ज्गाभा बतूभसम्फन्धी 
ऐनफभोख्जभ ज्गाधनीरे ऩाउन सक्ने बाग क्रहस्साराई कृक्रष आमका रूऩभा कामभ गनुत उख्चत य 
न्मामसम्भत हनेु बने्न तसर्द्ान्त (ने.का.ऩ. २०६८, तन.नॊ. ८६३०, ऩ.ृ९१७) कामभ बएको 
अवस्थाभा अदारतफाट पैसरा हुॉदा भातथ उल्रेख गरयएको जम्भा कृक्रष आमको आधा 
रु.4,45,375।– थऩ गयी जम्भा आम रु.13,37,205।– कामभ गरयददएको देख्खमो । जफक्रक 
रु.8,91,472।37 भै वषज फारी य क्रहॉउदे फारीको आम सभावेश बइसकेको य कृक्रष आमभा 
के कसयी फढोत्तयी बमो बनी कुनै ऩतन कागजातरे सभथतन नगदात नगदै ऩतन अदारतरे भातथ 
उल्रेख बएफभोख्जभको प्रततऩाददत तसर्द्ान्तको आधायभा साभान्म क्रहसाफ गणनाभा सभेत रकु्रट गयी 
तफना आधाय प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ ।  

 

३०.ख्जल्रा झाऩा, गौयादह नगयऩातरका वडा नॊ. ७ फस्ने हार ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, ख्शऺा क्रवकास 
तथा सभन्वम इकाइ, इनरुवा, सनुसयीका इकाइ प्रभखु ऩदभा कामतयत प्रततवादी खगेन्रप्रसाद 
सवुेदी............................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत रेनदेन गयी भ्रद्शाचाय गयेको (०७4-CR-०159) । 

पैसरा बएको तभतत  : २०७८।12।24              ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।8 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।3 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी खगेन्रप्रसाद सवुदेीराई तफगो रु.५०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(ख) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

तभतसर सॊर्न यहेका प्रभाणहरू फयाभदी यकभसॉगै सम्फख्न्धत यहेको देख्खएकारे सवोच्च अदारत 
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सॊवैधातनक इजरासफाट 074-WC-0020 को रयट तनवेदनभा तभतत 2078।1।8 भा बएको 
आदेश/पैसराफभोख्जभ उि प्रभाणहरूराई प्रभाणग्राह्य गनत नतभल्ने य प्रततवादीको उजयुवारासॉग 
घसु/रयसवत तरने भनसाम नदेख्खएको तथा स्वचे्छारे घसु/रयसवत तरएको ऩतन नदेख्खएको बने्न 
कुयाराई आधाय फनाई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा सवोच्च अदारतरे तभतत 2078।1।8 भा ०७४-WC-००२० को सन्दबतभा 
भदु्दाभा सॊकतरत अन्म प्रभाणको भूल्माॊकनको आधायभा आयोऩदाफी ठहय हनेु वा नहनेु कुयाको 
न्माक्रमक तनरूऩण गनुत नै ऩनज हनु्छ । तभतसर सॊर्न यहेका प्रततवादीक्रवरुर्द्का त्म प्रभाणको 
आधायभा हेरयनऩुनजभा प्रततवादीरे घसु यकभ भाग गयेको बने्न प्रभाण अन्म त्मफाट देख्खॉदा ऩतन 
अदारतरे त्मसतपत  अनदेखा गयी पैसरा गयेको देख्खमो । प्रस्ततु भदु्दाभा तनवेदक य प्रततवादी 
खगेन्र सवुदेीफीच घसु यकभ रेनदेन गनज क्रवषमभा राभो य ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको, 
प्रततवादीरे घसु यकभ तरनकै रातग आपूरे गनुतऩनज काभसॉग सम्फख्न्धत पाइर आफ्नो डेयाभा 
तरएय गएको य यकभ तरएय उि पाइर तनवेदकराई ददएको, घसु यकभ तरनका रातग सभम 
तोकेयै तनवेदकहरूराई आपू फस्ने ठाउॉभा फोराएको सभेतका त्महरू तभतसर सॊर्न हुॉदाहुॉदै य 
तभतसर सॊर्न अन्म त्म य प्रभाणको आधायभा प्रततवादीरे तनवेदकसॉग घसु यकभ भाग गयी 
तरएको ऩकु्रद्श बएको तनवेदकरे अनसुन्धानको कागज य तनवेदनराई सभथतन हनेु गयी फकऩर 
गयेको तथा सम्भातनत सवोच्च अदारत सॊवैधातनक इजरासफाट (रयट नॊ. 074-WC-0020) 
को सन्दबतभा तभतत २०७८।१।८ भा गयेको आदेशको भूर बावनाक्रवऩयीत हनेु गयी 
प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

३१.ख्जल्रा कैरारी धनगढी उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ.१३ याजऩयु फस्ने प्रततवादी ददरफहादयु 
भहयासभेत....................................................................................२ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०३८९) । 

पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।16       ऩनुयावेदन दतात तभतत : २०७9।3।7 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।६ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रततवादीहरू ददरफहादयु भहयाराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभको कसयुभा तफगो रु.५०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु य 
प्रततवादी फृखफहादयु धाभीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (2) 
फभोख्जभको कसयुभा तफगो रु.५०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (२) भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु । 
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क्रवशेष अदारतको पैसरा  

आमोग स्वमॊरे ददई ऩठाएको सयकायी कोषको यकभ फयाभद गरयएको प्रभाण ग्रहणमो्म नहनेु 
बनी तसर्द्ान्त प्रततऩादन गयेको ऩाइॉदा आमोगरे सयकायी कोषको यकभ ददई तसजतना गयेको 
फयाभदी भचुलु्का तथा फयाभद यकभराई प्रभाणको रूऩभा ग्राह्य गनत तभल्ने अवस्था देख्खन आएन, 
वादी नेऩार सयकायका साऺी तरुयाभ साऩकोटारे अदारतसभऺ फकऩर गदात प्रततवादीहरूरे घसु 
यकभ तरएको भैरे देखेको होइन, प्रततवादी फृखफहादयु धाभीरे उि यकभ ददरफहादयु भहयाराई 
ददनका रातग तरएको बनेका ऩतन तथएनन ्य ददरफहादयु भहया उि स्थानभा छॉदा ऩतन तथएनन ्
बनी फकऩर गयेको य प्रततवादीहरूरे अदारतभा फमान गदात कसयुभा इन्कायी यही फमान गयेको 
बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा तनवेदक गोयखफहादयु धाभीको अदारतभा फकऩर बएको नदेख्खएकोफाट प्रस्ततु 
भदु्दाको प्रत्मऺ प्रभाणको रूऩभा यहेको तनज तनवेदक य तनजरे आमोगभा घसु/रयसवतको तनवेदन 
ददनऩूुवतको अतडमो वातातराऩको सम्फन्धभा अदारतभा गरयने फकऩररे अदारतको पैसराभा असय 
ऩनत सक्ने देख्खॉदासभेत प्रस्ततु भदु्दाभा तनज तनवेदकराई भरुकुी पौजदायी कामतक्रवतध सॊक्रहता, 
२०७४ को दपा ११२ फभोख्जभ फझु्न सक्ने देख्खॉदा सभेत सोतपत  प्रवेश नगयी प्रततवादीहरूराई 
सपाइ ददने तनमतरे हतायभा गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को काननु 
व्मवस्थाको प्रततकूर यही पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको य प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १३ क. 
फभोख्जभ श्रव्मदृम अतबरेखराई प्रभाणभा ग्रहण गनत सक्रकने काननुी व्मवस्था यहेको अवस्थाभा 
उजयुीकतातरे ऩेस गयेको अतडमो य श्रव्मदृम तस.डी. सभेत तभतसर साभेर यहेको देख्खएकोभा 
सोराई प्रभाणभा ग्रहण नगयी प्रततवादीहरूरे आयोक्रऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने गयी बएको पैसरा 
प्रततऩाददत तसर्द्ान्त, क्रवद्यभान काननु तथा त्म य प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा सभेत रकु्रटऩूणत 
बई फदयबागी छ । 

 

32.ख्जल्रा ऩाल्ऩा, हार यैनादेवी छहया गाउॉऩातरका वडा नॊ. 7 फल्डेङगढी फस्ने प्रततवादी देवेन्र 
ऩनु................................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०४०१) । 

पैसरा बएको तभतत  : २०७9।1।2                 ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।7 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।६ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी देवेन्र ऩनुराई तफगो रु.३,००,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) 
फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

उजयुकतात य प्रततवादीका फीचभा बएको टेतरपोन सॊवादभा ऩैसाको क्रवषमभा कुयाकानी बएको 
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देख्खए ऩतन त्मसराई प्रततवादीरे अदारतसभऺ फमान गदात साऩटीको ऩैसा हो, घसुको होइन बनी 
इन्काय गयेका, पोन सॊवादभा उजयुकतातरे के कतत रा्छ बनेय ऩटकऩटक सोधेको 
रु.३,००,०००।- रे हनु्छ बनेको देख्खए ऩतन प्रततवादीरे घसु यकभ भाग गयेको मतत यकभ 
चाक्रहन्छ बनेय फागजतनङ गयेको अवस्था नदेख्खएको, प्रततवादीरे भौकाभा फमान गदात उजयुवारारे 
रु.३,००,०००।- ददन्छु बनेय घयभै फोराएका तथए बने्नसम्भ त्म स्वीकाय गयेको देख्खए ऩतन 
अदारतसभऺको फमानभा कसयुभा ऩूणतरूऩभा इन्काय गयेको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी 
प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी देवेन्र ऩनुरे सेवाग्राहीफाट घसु/रयसवत तरई रकुाइतछऩाई याखेको तनजरे 
फोकेको झोराफाट यकभ रु.३,००,०००।- फयाभद बएको य तनज प्रततवादीरे हात धोएको 
कचौयाभा यहेको ऩानी ऩरयवततन बई क्रऩॊक बएको बने्नसभेत व्महोयाको खानतरासी फयाभदी 
भचुल्का देख्खएको, प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ तरख्खत फमानको स.ज. १३ भा 
तनवेदक हरयहय थाऩारे ऩेस गयेको तस.डी. भा यहेको आवाज भ य तनवेदकफीचको कुयाकानी 
वातातराऩ हो, स.ज. १४ भा घसुको यकभ रु.३,००,०००।- आफ्नो साथफाट फयाभद बएको 
स्वीकाय गयेको य स.ज. १८ भा रु.५,००,०००।- साऩटी तरएकोभा रु.४,५०,०००।- क्रपतात 
ददइसकेको छु, रु.५०,०००।- हजाय फाॉकी छ बनी इन्कायी फमान गयेको देख्खएको अवस्था छ 
। तनवेदक य प्रततवादीफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको Call Details Record फाट देख्खएको, 
हरयहय थाऩासभेतका सयकायी साऺीहरूरे अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत फकऩर 
गदात प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई प्रभाण 
ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट कसयु गदातको घटनाका 
शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई घसु रयसवत तरन सहभत बई वायदात स्थाक्रऩत 
बई नै यहेको अवस्थाभा छ बने्न प्रभाण ऐन,२०३१ को दपा १३क. फभोख्जभ श्रव्मदृम 
अतबरेखराई प्रभाणभा तरने बनी काननुी व्मवस्था यहेको अवस्थाभा उजयुीकतातरे ऩेस गयेको 
तस.डी.राई सभेत प्रभाणभा तरई प्रततवादीराई सजाम गनुतऩनजभा प्रततवादीराई आयोक्रऩत कसयुफाट 
सपाइ ऩाउने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

३३.ख्जल्रा रूऩन्देही सम्भयीभाइत गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५, योइनीहवा फस्ने प्रततवादी श्रवणकुभाय 
मादव.....................................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0352) । 

पैसरा बएको तभतत  :  २०७८।12।11         ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।12 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।६ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी श्रवणकुभाय मादवराई तफगो रु.७०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ग) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा आमोगफाट तनवेदकराइत उऩरब्ध गयाइएको 
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यकभ रु.७०,०००।- तनज प्रततवादी श्रवणकुभाय मादवफाट भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभ असरुउऩय गयी जपत गनज । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

तनवेदकसॉग हात तभराएको कायण भेयो हातभा केतभकर सयेय भैरे हात धोएको ऩानीको यॊग 
ऩरयवततन बएको हो, भेयो ज्माकेटभा सभेत ऩयीऺणका िभभा पेनोल्पथातरन बेक्रटन सक्छ 
क्रकनक्रक भैरे तनवेदकसॉग हात तभराएऩद्ळात खल्तीभा हात हारेको तथए बनी कसयुभा इन्कायी यही 
फमान गयेको, प्रततवादीराई घसु/रयसवत ददएको बतनएको यकभ प्रततवादीको साथ तथा तनज 
यहेको स्थानफाट फयाभद हनु नसकेको, फयाभद बतनएको यकभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको देख्खएकारे क्रवष्णपु्रसाद ख्घतभयेक्रवरुर्द् सॊघीम सॊसदसभेत बएको भदु्दा 
(074-WC-0020) भा प्रततऩादन तसर्द्ान्त य सयकायी कोषको यकभ उऩरब्ध गयाई/ददई 
गरयएको बने्न कुयाहरूराई आधायको रूऩभा तरई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा सवोच्च अदारतरे तभतत 2078।1।8 भा ०७४-WC-००२० को सन्दबतभा 
गयेको आदेशको व्महोयाभा न्माम तनरूऩण गदात हार भदु्दाको सनुवुाइ अख्न्तभ बइनसकेका वा 
न्माक्रमक प्रक्रिमाभा यहेका क्रववादका सन्दबतभा अभान्म फदय घोक्रषत गरयएको अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, 2059 को तनमभ 30 भा यहेको प्रावधानअनसुाय सॊकरन 
गरयएको अथातत प्रत्मथी आमोग स्वमॊरे नै ददई ऩठाएको सयकायी कोषको यकभ फयाभद गरयएको 
प्रभाणसम्भ ग्रहणमो्म नहनेु हो, केवर मही कायणफाट भदु्दा नै खायेज हनेु वा बए गयेका सफै 
काभकायफाही फदय हनेु होइनन ् । भदु्दाभा सॊकतरत अन्म प्रभाणको भूल्माॊकनको आधायभा 
आयोऩदाफी ठहय हनेु वा नहनेु कुयाको न्माक्रमक तनरूऩण गनुत नै ऩनज हनु्छ बने्न व्महोया उल्रेख 
बएको देख्खन्छ । सम्भातनत सवोच्च अदारतको आदेशभा बएको उऩयोि व्महोयाराई रृदमॊगभ 
गयी तभतसरभा यहेका अन्म सफै प्रभाणराई सूक्ष्भ रूऩभा क्रवद्ऴेषण गयी पैसरा गनुतऩनजभा सो गयेको 
नदेख्खएको तनवेदक यणख्जत रोधरे प्रततवादी श्रवणकुभाय मादवका नाउॉभा ददएको क्रकटानी उजयुी 
तनवेदन, तनवेदक तथा अन्म साऺीहरूरे भौकाभा य अदारतसभऺ गरयददएको कागज, प्रततवादीको 
हात धोएको ऩानीभा य तनजरे रगाएको ज्माकेट अथातत नभनुा १ य ३ भा पेनोल्पथातरन 
ऩाइएको छ बने्न वऻैातनक ऩयीऺण प्रततवदेन, उजयुकतात य प्रततवादीफीच बएको पोन सॊवाद तथा 
ख्स्िप्ट याइक्रटङभा तसपारयस उऩरब्ध गयाएफाऩत यकभ भाग गयेको प्रस्टरूऩभा देख्खन आएको 
अवस्थाभा प्रततवादीराई भागदाफी फभोख्जभ सजाम गनुतऩनजभा अन्म सफै त्मप्रभाणको नजयअन्दाज 
गयी यकभ फयाभद नबएको बने्न आधाय फनाएय प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा 
रकु्रटऩूणत देख्खएकारे फदयबागी छ । 

 

३४.ख्जल्रा फाया, करैमा उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ. २२ फस्ने प्रततवादी क्रवनोद मादव बन्न ेक्रवनोदप्रसाद 
मादवसभेत......................................................................................२ जना 

  भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0001)। 

पैसरा बएको तभतत  : २०७८।12।16        ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।12 
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आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।६ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी क्रवनोदप्रसाद मादवरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयुभा तनजराई तफगो रु.१५,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु य प्रततवादी वृजक्रकशोय साहरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा 3 को उऩदपा (3) को कसयु गनज उद्योग गयेको हुॉदा सोही ऐनको दपा 21 य दपा 3 
को उऩदपा (२) भा उल्रेख बएफभोख्जभ भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को 
उऩदपा (1) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) भा उख्ल्रख्खत सजामको आधा सजाम 
हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

उऩबोिा सतभततको नाउॉभा तभतत 2076।3।3 भा चेक तमाय बएकोभा उजयुकतातरे चेक तभतत 
2076।3।3 भा फखु्झसकेकोभा तभतत 2076।3।12 भा प्रततवादीहरूउऩय बिुानी योकी 
घसु/रयसवत भाग गयेको बने्न उजयुीका कुया क्रवद्वासरामक नदेख्खएको, प्रततवादीहरू क्रवनोदप्रसाद 
मादव य उजयुकतातफीच बएको पोन कुयाकानी तथा ख्स्िप्ट याइक्रटङ कुनैभा ऩतन उजयुीकतातसॉग 
प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयेको तथा फागजतनङ गयेको बने्न सॊवाद नदेख्खएको, 
घसु/रयसवतफाऩतको यकभ तरई ऩिाउ ऩयेका व्मख्ि तथा दपा ५५ फभोख्जभका वादी ऩऺका 
साऺी आशऩयुन कुशवाहाराई ऩटक-ऩटक फकऩरका रातग आदेश गदात उऩख्स्थत गयाउन 
नसकेको हुॉदा तनजरे भौकाभा गयेको फमान कागज प्रभाण ऐन, 2031 को दपा १८ फभोख्जभ 
प्रभाणग्राह्य हनु नसक्ने, फयाभद बतनएको यकभ (2074-WC-0020) भा प्रततऩादन तसर्द्ान्तभा 
य सयकायी कोषको यकभ उऩरब्ध गयाइएको बने्न कुयाहरूराई आधायको रूऩभा ग्रहण गयी 
प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा वादी ऩऺका अन्म साऺीहरूरे अदारतसभऺ उऩख्स्थत बई उजयुी तनवेदन, 
भौकाको कागजराई सभथतन हनेु य प्रततवादीहरूको इन्कायी फमान खण्डन हनेु गयी फकऩर 
गरयददएको अवस्था छ । उि साऺीहरूरे गयेको कागज प्रभाणराई प्रभाण ऐन, 2031 को 
दपा ८ अनसुाय प्रभाणभा तरन तभल्ने हनु्छ । आफ्नो जीक्रवका तनवातहका रातग एकजना साऺी 
आशऩयुन कुशवाहा बायतभा योजगायीका रातग गएको कायणरे उऩख्स्थत हनु नसकेको तथा 
अदारतभा आई फकऩर गनत नसकेको बए ताऩतन तनजको भौकाको फमान कागजराई अन्म 
प्रभाणहरूरे ऩकु्रद्श गयेको अवस्थाभा एकजना साऺी अदारतभा उऩख्स्थत हनु नसक्दैभा सोही 
कुयाराई आधाय फनाई प्रततवादीहरूराई आयोऩदाफीफाट सपाइ ददने य सवोच्च अदारतफाट 
०७४-WC-००२० को भदु्दाभा प्रततऩाददत तसर्द्ान्तका आधायभा उि फयाभदी तथा सोसॉग 
सम्फख्न्धत अन्म प्रभाणहरू प्रभाणभा ग्राह्य हनेु देख्खएन बने्न आधायभा क्रवशेष अदारतरे मी 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददएको तपत  हेदात उि पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको देख्खन्छ । सम्भातनत 
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सवोच्च अदारतरे तभतत 2078।1।8 भा ०७४-WC-००२० को सन्दबतभा गयेको आदेशको 
व्महोयाभा भदु्दाभा सॊकतरत अन्म प्रभाणको भूल्माॊकनको आधायभा आयोऩदाफी ठहय हनेु वा नहनेु 
कुयाको न्माक्रमक तनरूऩण गनुत नै ऩनज हनु्छ बने्न व्महोया उल्रेख बएको देख्खन्छ । सम्भातनत 
सवोच्च अदारतको आदेशभा बएको उऩयोि व्महोयाराई रृदमॊगभ गयी तभतसरभा यहेका अन्म 
सफै प्रभाणराई सूक्ष्भरूऩभा क्रवद्ऴेषण गयी पैसरा गनुतऩनजभा सो गयेको नदेख्खॊदा प्रततवादी 
क्रवनोदप्रसाद मादवरे तरन ऩठाएको व्मख्िको साथफाट यकभ फयाभद बएको, फयाभद बएको 
यकभ घसु/रयसवत हो बने्न अनसुन्धानको िभभा प्रस्ट बएको, मोजनाको तनभातण कामत सम्ऩन्न 
बई चेकसभेत तमाय बइसकेको अवस्थाभा चेक उऩरब्ध गयाउन आनाकानी गयेको, उजयुकतात य 
भौकाभा कागज गनज व्मख्िहरूरे अदारतभा सोही व्महोयाराई सभथतन हनेु गयी फकऩर गयेको, 
उजयुकतात य प्रततवादीफीच बएको पोन सॊवाद तथा ख्स्िप्ट याइक्रटङभा मोजनाको १०% यकभ 
भाग गयेको प्रस्टरूऩभा देख्खन आएको अवस्थाभा सभेत प्रततवादीहरूराई भागदाफी फभोख्जभ 
सजाम गनुतऩनजभा अन्म सफै त्मप्रभाणको नजयअन्दाज गयी दपा ५५ फभोख्जभको साऺी उऩख्स्थत 
हनु नसकेको तथा फयाभद यकभ आमोगरे उऩरब्ध गयाएको बने्न आधायभा प्रततवादीहरूराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

३५.ख्जल्रा सद्ऱयी हार याजक्रवयाज नगयऩातरका वडा नॊ. १० फस्ने प्रततवादी ब्रह्मदेव 
सनुयैतसभेत.................................................................................१३ जना 
भदु्दा : भ्रद्शाचाय (प्रद्लऩरको गोऩनीमता बॊग गयेको) (०७५-CR-0314) । 

पैसरा बएको तभतत   : २०७८।11।29            ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।12 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।६ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू दीऩेन्रकुभाय भण्डर, ब्रह्मदेव सनुयैत य भनोजकुभाय मादवराई 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोख्जभ सजाम हनु य प्रततवादीहरू अयोध मादव, 
क्रवष्णदेुव मादव, याजेशकुभाय मादव, भहेशकुभाय मादवरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
२२ फभोख्जभको कसयु गयेको तनज प्रततवादीहरूराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१३ अनसुाय हनेु सजामभा ऐ. ऐनको दपा २२ को प्रततफन्धात्भक वाक्माॊशफभोख्जभ सजाम हनु 
य वायदात तभततसम्भभा नाफारक फफयभहर N(एन)), फफयभहर M(एभ) को हकभा 
फारफातरकासम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा ३६ को उऩदपा (४) फभोख्जभ हनु य नाफारक 
टॊगार ००१, टॊगार ००२ (ऩरयवतततत नाभ) को हकभा फारफातरकासम्फन्धी ऐन, २०७५ को 
दपा ३६ को उऩदपा (३) फभोख्जभ हनु य प्रततवादीहरू श्रवण मादव य इन्दर मादवराई 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्जभको कसयु गयेकोभा तनज प्रततवादीहरू 
श्रवण मादव य इन्दर मादवराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १३ अनसुाय हनेु 
सजामभा ऐ. ऐनको दपा २२ को प्रततफन्धात्भक वाक्माॊशफभोख्जभ सजाम हनु । 
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क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीहरू ब्रह्मदेव सनुयैत य दीऩेन्रकुभाय भण्डरराई आयोऩऩरको भागदाफीफभोख्जभ जनही ४ 
भक्रहना कैद य रु.6000।- जरयवाना हनेु य अन्म प्रततवादीहरूको हकभा याद्ससेवक नबएको 
अथातत भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा १३ आकक्रषतत नहनेु य दपा १३ आकक्रषतत 
नबएऩद्ळात ऐ. ऐनको दपा २२ सभेत आकक्रषतत नहनेु, भौकाभा कसयु अथातत प्रद्लऩरको 
गोऩतनमता बॊग गयेको स्वीकाय गये ताऩतन अदारतसभऺ कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको बने्न 
आधाय तरई प्रततवादीहरू भनोजकुभाय मादव, अयोध मादव, क्रवष्णदेुव मादव, याजेशकुभाय मादव, 
फफयभहर N(एन), फफयभहर M(एभ), टॊगार (००१), टॊगार (००२), भहेशकुभाय मादव, 
श्रवण मादव य इन्दर मादवरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा भरुकुी अऩयाध सॊक्रहता, 2074 को दपा 3६ को उऩदपा (२) भा कुनै कसयु 
गनज तनमतरे त्मस्तो कसयु वा अन्म कसयु गनत सहमोग ऩरु् माउने वा कसयु गरयसकेऩतछ 
कसयुदायराई बगाउने, रकुाउने वा कसयु गनत वा गयाउन साधन उऩरब्ध गयाउने वा अन्म कुनै 
क्रकतसभरे सहमोग ऩरु् माउने व्मख्ि भततमाय भातननेछ बनी उल्रेख बएको अवस्थाभा भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, 2059 को दपा १३ फभोख्जभको कसयु गनज भतुम प्रततवादीहरू (याद्ससेवक) राई 
सहमोग ऩरु् माउने भततमायहरूसभेत याद्ससेवक नै हनुऩुनज बनी प्रततवादीहरूराई याद्ससेवक नबएको 
तथा ऩदीम ख्जम्भेवायी सम्हारेको व्मख्ि नबएको बने्न आधाय तरई सपाइ ददएको य प्रततवादीरे 
आयोक्रऩत कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको बने्न आधायभा तनजराई आयोऩदाफीफाट सपाइ ददने, 
प्रततवादीहरूरे भौकाभा फमान गदात आपूहरूरे क्रवतबन्न साभाख्जक सञ्जारको प्रमोग गयी क्रवतबन्न 
क्रवषमका प्रद्लऩर क्रवतबन्न व्मख्िराई ऩठाई प्रद्लऩरको गोऩनीमता बॊग गयेको स्वीकाय गनुतका साथै 
प्रततवादीभध्मेका फफयभहर-N, फफयभहर-M, टॊगार-001 याजेशकुभाय मादव य भनोजकुभाय 
मादवरे अदारतसभऺ सभेत आपूहरूरे प्रद्लऩर देखेको, एक अकातको भोफाइरभा आदानप्रदान 
गयेको त्म स्वीकाय गयेको देख्खन्छ बने आपूहरूराई प्रद्लऩरको गोऩनीमता बॊग गयेको कसयुभा 
सजाम हनेु देखी सजामफाट उन्भखु्ि ऩाउनका रातग भारै कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको 
अवस्था यहेको छ । प्रततवादीको भोफाइरको CDR क्रववयणभा सभेत प्रततवादीहरूफीच ऩटकऩटक 
पोन सम्ऩकत  बएको, SMS क्रववयणभा सभेत प्रद्लऩरको सम्फन्धभा कुयाकानी बएको अवस्थाभा 
भागदाफीफभोख्जभ कसयु ठहय गयी सजाम हनुऩुनजभा आयोक्रऩत कसयुफाट सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको हुॉदा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को कुनै ऩतन व्मख्िक्रवरुर्द् अदारतभा 
एकै कसयुभा एक ऩटकबन्दा फढी भदु्दा चराइने य सजाम ददइने छैन बने्न कुया अथातत ्दोहोयो 
खतयाको तसर्द्ान्त कुनै एक कसयुभा उही व्मख्िउऩय भदु्दा चराई तनणतम बइसकेकोभा सोही 
कसयुको सम्फन्धभा ऩनु् कायफाही चराउन योक रगाउने सन्दबतभा आकक्रषतत हनेु हो । मसफाट 
एउटै क्रिमाफाट अरगअरग ऐनअन्तगततभा कसयुसभेत बएभा अरगअरग भदु्दा चराउन य सजाम 
गनज फाधा हनेु अवस्था नदेख्खने, क्रवषमका प्रद्लऩरहरू प्रततवादीहरूको भोफाइरभा यहेको क्रववयण 
प्राद्ऱ बएको सभेतको अवस्थाभा प्रततवादीहरूराई भागदाफीफभोख्जभ सजाम गनुतऩनजभा वस्ततुनद्ष 
प्रभाणहरूको नजयअन्दाज गयी प्रततवादीहरूरे कसयु इन्कायी फमान गयेको, कसयुअनसुायको सजाम 
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ऩाइसके बनी गयेको पैसरा रकु्रटऩूणत देख्खएकारे आयोऩ भागदाफीफभोख्जभ कसयु ठहय बएका 
प्रततवादीहरू दीऩेन्रकुभाय भण्डर य ब्रह्मदेव सनुयैतफाहेक अन्म प्रततवादीहरूको हकभा बएको 
पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

36.ख्जल्रा कैरारी, धनगढी उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ.2 सन्तोषी टोर फस्ने प्रततवादी तसॊहफहादयु 
कुॉ वयसभेत..................................................................................२ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७6-CR-0060)। 

पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।17            ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।12 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।६ 

 

आयोऩऩर भागदाफी : 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू तसॊहफहादयु कुॉ वय य नययाज ऩाण्डेरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेकारे तनजराई तफगो रु.८,०००।- कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

घसु/रयसवत भाग गयी फागजतनङ गयेको बने्न नदेख्खएको, पोन सॊवाद बएको भारै आधायभा 
घसु/रयसवतकै क्रवषमभा कुयाकानी बएको बने्न अथत गनत तभल्ने देख्खॊदैन, उजयुवारारे अदारतभा 
उऩख्स्थत बएय फकऩरद्राया आफ्नो ऩूवत बनाई ऩकु्रद्श गनत नसकेको, प्रततवादी तसॊहफहादयु कुॉ वय 
आयोऩदाफीभा ऩूणत इन्काय यहेका, प्रततवादी नययाज ऩाण्डेको भौकाको फमान अन्म स्वतन्र 
प्रभाणद्राया ऩकु्रद्श हनु नसकेका कुयाहरूराई आधायको रूऩभा ग्रहण गयी प्रततवादीहरूरे सपाइ 
ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीहरूरे आयोक्रऩत कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको बने्न आधायभा तनजराई 
आयोऩदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसराधाय नै गरत यहेको छ, प्रततवादी तसॊहफहादयु 
कुॉ वयरे भौकाभा फमान गदात आपूहरू भारऩोत कामातरम, कैरारीभा कामतयत यहेको 
उजयुीकतातको काभको ख्जम्भेवायी आपूहरूसॉग यहेको तथा फयाभदी यकभ अकात प्रततवादी खरयदाय 
नययाज ऩाण्डेको साथफाट फयाभद बएको त्म स्वीकाय गयी फमान गयेका छन ् बने 
प्रततवादीभध्मेका प्रततवादी नययाज ऩाण्डेरे यकभको फागजतनङ गयेको कुयाकानी आपूहरू य 
उजयुकतातफीच बएको, फयाभद बएको यकभ आफ्नो साथफाट फयाभद बएको, उि यकभ आपू य 
अकात प्रततवादीरे फाॉडी तरने उल्रेख गयेका छन ् बने फयाभद बएको यकभ प्रततवादीहरूको 
साथफाट फयाभद बएको त्मभा कुनै क्रववाद देख्खॉदैन । प्रततवादीहरूरे आपूहरूको साथफाट 
रु.८०००।- फयाभद बएको त्मराई अन्मथा ऩकु्रद्श गनत नसकेको य तनज प्रततवादीहरूरे उि 
यकभ आपूहरूफाट फयाभद बएको त्मराई अदारतभै स्वीकाय गयेको अवस्थाभा केवर उि 
यकभ आमोगफाट उरब्ध गयाएको बने्न आधायभा भारै सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत 



           190   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

यहेको य उजयुकतात य आयोक्रऩतहरूको पोन सॊवादको ख्स्िप्ट याइक्रटङभा सभेत उि काभ 
गयेफाऩतको यकभ फागजतनङ गयेको सभेतको अवस्थाभा प्रततवादीहरूराई भागदाफीफभोख्जभ सजाम 
गनुतऩनजभा अन्म सफै त्मप्रभाणको नजयअन्दाज गयी प्रततवादीको इन्कायी फमान य उजयुकतातरे 
अदारतसभऺ फकऩर नगयेको भारै आधाय फानाएय प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

३७.ख्जल्रा गलु्भी भदाने गाउॉऩातरका वडा नॊ. ७ स्थामी वतन बएका प्रततवादी छक्रवरार 
ऩोिरे........................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७6-CR-०307) । 

पैसरा बएको तभतत  : २०७८।12।30      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।12 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।६ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी छक्रवरार ऩोिरेराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयुभा तनज प्रततवादी तफगो रु.३,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

भ्रद्शाचाय कसयु प्रभाख्णत हनुका रातग भनसामतत्त्वको साथै फदतनमतऩूणत क्रिमाफाट कामतकायण 
बएको प्रस्टरूऩभा देख्खनऩुनजभा प्रततवादीको घसु तरने भनसाम, फदतनमत यहेको देख्खने अन्म 
स्वतन्र प्रभाणहरू यहे/बएको नदेख्खएको, सवायी जरयवाना फाऩतको कुयाकानीराई घसु रयसवत 
भागेको बनी ऩेस गयेको बन्दै भौकाभा य अदारतसभऺ कसयुभा इन्कायी यहेको य आमोगफाट 
उऩरब्ध गयाएको यकभ, फयाभदी भचुलु्का, आमोगाट उऩरब्ध गयाएको स्रोत साधन य त्मसकै 
आधायभा तमाय ऩारयएको येकतडतङ, पोन सॊवाद, प्रततवेदकहरूको फकऩरराई सवोच्च अदारतरे 
स्वतन्र प्रभाण नभानेको बने्न कुयाहरूराई आधायको रूऩभा ग्रहण गयेको बनी प्रततवादीरे सपाइ 
ऩाउने । 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीरे जरयवानाफाऩतको यतसद काटी ऩठाउनऩुनजभा त्मस्तो नगयेको य आपू 
तनदोष यहेको अवस्था बएको बए आमोगको टोरीराई सघाउनऩुनजभा बागी पयाय हनु खोजेको 
अवस्थाभा कामातरमबन्दा १५० तभ. टाढा नहयभा गई रकु्रकतछऩी फसेको हुॉदा प्रततवादीरे तरएको 
उि यकभ जरयवानाफाऩतको नबई घसु/रयसवतफाऩतको हो बने्न शॊकायक्रहत तरयकारे ऩकु्रद्श बएको 
हुॉदा य त्मस्तै, आमोगफाट उऩरब्ध गयाएको यकभ, फयाभदी भचुलु्का, आमोगफाट उऩरब्ध 
गयाएको स्रोत, साधन य त्मसकै आधायभा तमाय ऩारयएको येकतडतङ, पोन सॊवाद, प्रततवेदकहरूको 
फकऩरराई सवोच्च अदारतरे स्वतन्र प्रभाण नभानेको बतनए ताऩतन सम्भातनत सवोच्च 
अदारतरे तभतत 2078/1/8 भा ०७४-WC-००२० को सन्दबतभा गयेको आदेशको व्महोयाभा 
भदु्दाभा सॊकतरत अन्म प्रभाणको भूल्माॊकनको आधायभा आयोऩदाफी ठहय हनेु वा नहनेु कुयाको 
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न्माक्रमक तनरूऩण गनुत नै ऩनज हनु्छ बने्न व्महोया उल्रेख बएको देख्खन्छ । सम्भातनत सवोच्च 
अदारतफाट प्रततऩाददत तसर्द्ान्तकै प्रततकूर यहेको य, प्रततवादीको घयातफाट यकभ फयाभद बएको 
कुयाभा क्रववाद नदेख्खएको, फयाभद बएको यकभ घसु/रयसवत हो बने्न अनसुन्धानको िभभा प्रस्ट 
बएको, उजयुकतात य भौकाभा कागज गनज व्मख्िहरूरे अदारतभा सोही व्महोयाराई सभथतन हनेु 
गयी फकऩर गयेको, उजयुकतात य प्रततवादीफीच ऩटकऩटक पोन सॊवाद हनुकुा साथै पोनभापत त 
कुयाकानी गयी घसुफाऩत यकभको फागजतनङ गयेको सभेतको अवस्थाभा प्रततवादीराई 
भागदाफीफभोख्जभ सजाम गनुतऩनजभा अन्म सफै त्मप्रभाणको नजयअन्दाज गयी आमोगरे यकभ 
उऩरब्ध गयाएकारे अन्म प्रभाणराई सभेत स्वतन्र प्रभाण भान्न नसक्रकने बनी प्रततवादीराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

३८. ख्जल्रा भहोत्तयी भहोत्तयी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ६, गोनयऩयुा फस्ने प्रततवादी याभक्रकशोय 
शाह.........................................................................................1 जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०१९८)। 

पैसरा बएको तभतत  : २०७८।12।30      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।30 

आमोगको तनणतम तभतत  : २०७९।३।२३ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी याभक्रकशोय शाहराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1) को 
कसयुभा तफगो रु.90,000।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1) य 
दपा 3(1) (ग) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी याभ क्रकशोय शाहरे अनसुन्धान अतधकायी तथा अदारतसभऺ फमान गदात आयोऩ दाफीभा 
कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको य उजयुकतातरे घसुफाऩत ददएको ऩैसा नबई तनजको तपत फाट 
सेवाग्राहीराई ददनका रातग ्माॉस चलु्रो रगामतका साभग्री क्रवतयण गनतका रातग भेयो हातभा 
ऩैसा थभाएऩतछ सोही ऩैसा फयाभद बएको हो बनी प्रततवादीको फमानफाट खरेुको, प्रततवादीरे 
गयेको फमान तभतसर सॊर्न ख्स्िप्ट याइक्रटङसभेतका प्रभाणहरूफाट उजयुीकतातको बनाइ सभतथतत 
हनु नसकेको, फयाभदी गदात गरयएको यङे्गहात ऩयीऺण त्मसैसॉग सम्फख्न्धत सयकायी साऺीहरूको 
फकऩरराई प्रभाणभा ग्रहण गनत तभल्ने नबएको य उजयुकतातफीच बएको पोन सॊवादफाट 
आयोऩदाफीफभोख्जभ घसु यकभ भाग गयेको बने्न कुया प्रस्ट खरेुको नदेख्खएको बने्न आधाय तरई 
प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीरे आयोक्रऩत कसयुभा इन्काय यही फमान गये ताऩतन ्मास तडरयहरूसॉग सभन्वम गनतका 
रातग भैरे उजयुी तनवेदक याजयानी कुभायीफाट यकभ रगकेो य भेयो साथफाट उि यकभ फयाभद 
बएको ठीक साॉचो हो बनी तनज प्रततवादीरे यकभ फझेुऩतछ प्रततवादीको हात ऩानीको तगरासभा 
धनु रगाउॉदा ऩानीको यङ ऩरयवततन बई क्रऩॊक बएको बने्न यङे्गहात नभनुा ऩयीऺण प्रततवदेनभा 



           192   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

उल्रेख बएको य खानतरासी तथा फयाभदी भचुलु्कासभेतफाट प्रततवादीरे उजयुी तनवेदकसॉग यकभ 
भाग गयी घसु/रयसवत तरई वायदात घटाएको ऩकु्रद्श बएको य आफ्नो उजयुी व्महोयाराई सभतथतत 
हनेु गयी उजयुी तनवेदक याजयानी कुभायीरे अदारतभा प्रततवादरे आपूसॉग घसु/रयसवत भाग गयी 
रगेका हनु ् बनी क्रकटानीका साथ उजयुी तनवेदनराई सभतथतत हनेु फकऩर गरयददएको, यकभ 
रेनदेन गनुतअख्घ प्रततवादीरे उजयुकतातराई राभो सभमसम्भ कर गयी यकभ फागजतनङ गयी १ 
राखभा १० हजाय कभ ददन ु बनी सॊवाद गयेको टेतरपोन सॊवादको अतडमो येकडत, यङे्गहात 
ऩयीऺण तथा नभनुा सॊकरन भचुलु्का, खानतरासी एवॊ फयाभदी भचुलु्का, फयाभद यकभको 
पोटोकऩी, प्रततवादी याभक्रकशोय शाहरे गयेको सनाखत कागज व्महोया, प्रहयी नामफ उऩयीऺक 
भधकुुभाय थाऩासभेतरे ऩेस गयेको प्रततवेदन, तभतसर सॊर्न तभतसर सॊर्न आधाय प्रभाण 
कागजातहरूफाट उजयुी तनवेदकराई होटर सीता प्मारेसभा फोराई रु.९०,०००।- तरन ु ददन ु
गयी घसु/रयसवत तरइएको अवस्थाभा प्रततवादीको साथफाट यकभ फयाभद बई प्रततवादीरे वायदात 
घटाएको ऩकु्रद्श बइयहेकोभा प्रततवादीराई आयोऩदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा तभतसर 
सॊर्न प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकनतफना बएको देख्खॉदा उि पैसरा न्माम य काननुको योहभा 
रकु्रटऩूणत बई फदयबागी यहेको । 

 

३९. ख्जल्रा दैरेख बैयवी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ३ को फस्ने ततवादी गणेशप्रसाद 
रयजारसभेत..................................................................................२ जना 
भदु्दा : दोहोयो याहत तरई सयकायी यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-००२२) । 

पैसरा बएको तभतत : २०७८।12।6         ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।30 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२३ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी गणेशप्रसाद रयजाररे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ य सोही 
ऐनको दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॉदा तनजराई सोही ऐनको दपा ९ फभोख्जभ 
जरयवाना तथा कैद सजाम हनुका साथै सोही ऐनको दपा १७ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोख्जभ सजाम 
गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोख्जभ नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी बएको तफगो 
रु.१०,००,०००।- सभेत असरुउऩय हनु य प्रततवादी कुरफहादयु शाहीरे भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॉदा तनजरे नेऩार 
सयकायको तफगो रु.१०,00,000।- यकभ खाइभासेको देख्खॉदा तनजको हकभा 
रु.१०,००,०००।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) भा उल्रेख 
बएफभोख्जभ सजाम गयी खाइभासेको उि तफगो असरु गयी जपत हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी कुरफहादयु शाहीरे आफ्ना दईुवटा छोयीहरू क्रकस्भता कुभायी शाही य सतुनता शाही 
बएकोभा तनजहरूको द्रन्द्रकारभा भतृ्म ु बएको बनी कसयुभा इन्काय गयी फमान गयेको, वादी 
नेऩार सयकायका साऺी दभनफहादयु शाहीसभेतरे प्रततवादी कुरफहादयु शाहीका दईुवटा छोयीहरू 
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बएको जेठी क्रकस्भता शाही, कान्छी सतुनता शाही बएकोभा उनीहरू द्रन्द्रकारभा भतृ्म ु बएको 
तथमो बनी भौकाको कागज व्महोया खण्डन हनेु गयी फकऩर गरयददएको य तत्कारीन फदारकोट 
गा.क्रव.स. हार खाॉडाचि नगयऩातरकाफाट प्राद्ऱ अतबरेखफाट सभेत प्रततवादी कुरफहादयु शाहीरे 
आफ्ना दईुवटा छोयीहरू क्रकस्भता शाही य सतुनता शाही यहेको बने्न देख्खएको बने्न आधाय तरई 
प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी कुरफहादयु शाहीरे एकभार छोयी क्रकस्भता कुभायी शाही यहेको तनजको 
द्रन्द्रकारभा भतृ्म ु बएकोभा पयकपयक नाभफाट तसपारयस गयाई भतृक य फेऩत्तासभेत बनी 
क्रकस्भता कुभायी शाही य सतुनता शाहीको नाभफाट याज्मको रु.१०,००,०००।- याहत यकभ 
दोहोयो बिुानी तरई यकभ दरुुऩमोग गयेकोरे काननुफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाउॉ बनी उजयुी 
तनवेदन ऩयेकोभा तनज प्रततवादीरे आयोक्रऩत कसयुभा इन्काय यही फमान गये ताऩतन 
प्रततवादीभध्मेका गणेशप्रसाद रयजाररे अनसुन्धान अतधकायीसभऺ फमान गदात कुरफहादयु शाहीको 
एकभार छोयी क्रकस्भता कुभायी शाही हनु ् य सतुनता शाही बने्न उनको कोड नाभ यहेछ, 
तनवेदकरे भराई झकु्माई, जारसाजी य क्रकतज गयी याहत यकभ तसपारयससभेत तरएको हुॉदा 
प्रचतरत काननुफभोख्जभ तनजराई नै सजाम हनुऩुनज हो, क्रकस्भता कुभायी शाही य सतुनता शाही 
पयक पयक व्मख्ि नबई एउटै व्मख्ि हनु,् क्रकस्भता कुभायी शाहीको २०६० सारभा भतृ्म ु
बएको हुॉदा द्रन्द्रऩीतडतको याहत यकभ सतुनता शाहीको नाभफाट तनकारी क्रहनातभना गयेको हो बने्न 
व्महोयाको जनकफहादयु शाहीसभेतको स्थरगत भचुलु्का कागजफाट देख्खएको य सोही व्महोयाराई 
ऩकु्रद्श हनेु प्रहयी तनयीऺक दीऩेन्र खरीसभेतको प्रततवेदन यहेकोभा सोही प्रततवेदन व्महोया ऩकु्रद्श हनेु 
गयी कागज गनज व्मख्िहरूरे अदारतभा फकऩर गयी ददएसभेतफाट प्रततवादीहरूको तभरोभतोफाट 
हुॉदै नबएको व्मख्ि सतुनता शाहीराई फेऩत्ता बएको बनी झटुा कागज तमाय गयी तसपारयससभेत 
गयी दोहोयो याहत यकभ बिुानी रगी क्रहनातभना गयेको कुया तभतसर सॊर्न कागज 
प्रभाणहरूफाट तत्कारीन फदारकोट गा.क्रव.स. हार खाॉडाचि नगयऩातरकाफाट प्राद्ऱ अतबरेखफाट 
सभेत प्रततवादी कुरफहादयु शाहीरे आफ्ना दईुवटा छोयीहरू क्रकस्भता शाही य सतुनता शाही यहेको 
बने्न देख्खएको य प्रततवादी कुरफहादयु शाहीका छोयी क्रकस्भता शाहीको जन्भदतात २०६८ भा 
गयेको य छोयी सतुनता शाहीको नाभभा जन्भदतात अतबरेखभा दतात नॊ. २९५ दतात तभतत 
२०६९।४।४ उल्रेख बएको य तनजको जन्भदतातको प्रभाणऩर हेदात दतात नॊ. ४८६ तभतत 
२०७२।३।२५ भा जन्भदतातको दोहोयो कागज फनाएफाट ऩतन सतुनता शाहीको नाभभा 
क्रकतज/झटुा नाता प्रभाख्णत जन्भदतातको प्रभाणऩर तथा याहत यकभ उऩरब्ध गयाइददन ु बने्न 
तसपारयससभेत जायी गयी गरत तरखत/कागजात फनाई याज्म कोषको यकभ दरुुऩमोग क्रहनातभना 
गयेको बनी तनज प्रततवादी कुरफहादयु शाहीका गाउॉघयको भातनस जनकफहादयु शाहीसभेतरे 
भौकाभा कागज गरयएको य तनजहरूरे झटुा कुया गयी प्रततवादीहरूराई पसाउनऩुनज कुनै कायण 
नखरेुको य प्रततवादीरे उि कुयाराई खण्डन गनत ऩतन नसकेकारे प्रततवादीहरूकै तभरेभतोभा 
एउटा व्मख्िराई दईुवटा नाभफाट ऩटक-ऩटक जन्भदतात गयी झटुा कागज तमाय गयी दोहोयो 
याहत यकभ रगी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको फदारकोट गा.क्रव.स. को 
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कामातरम, कातरकोटको जन्भदतात अतबरेख य सतुनता शाहीको नाभफाट जायी बएको जन्भदतातको 
प्रभाणऩरसभेतफाट ऩकु्रद्श बएको कुया अनथत रगाई प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा रकु्रटऩूणत हुॉदा फदयबागी यहेको । 

 

४०.ख्जल्रा ऩवतत कुस्भा नगयऩातरका वडा नॊ. 9 फस्ने प्रततवादी रोकनाथ 
ऩयाजरुी.......................................................................................................१ जना। 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (075-CR-0357) । 

पैसरा बएको तभतत  : २०७८।१२।३०     ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।30 

आमोगको तनणतम तभतत  : २०७९।३।२3 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रततवादी रोकनाथ ऩयाजरुीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा (3)को उऩदपा (1) 
को कसयु अऩयाधभा रु.30,000।- तफगो कामभ गयी ऐ. को दपा 3(1) य (3) (1) को 
देहाम खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु ।  

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

सवोच्च अदारतफाट रयट नॊ. 074-WC-0020 भा तभतत 2078।1।8 गते बएको पैसराका 
आधायभा यॊगेहात ऩिाउ गयी तमाय ऩायेको फयाभदी भचुलु्कासॉग सम्फख्न्धत कागजातहरू, 
साऺीका फकऩरहरू प्रभाणग्राह्य यहेनन ् । प्रततवादीको इन्कायी फमानराई सभथतन हनेु गयी 
तनजका साऺीहरूरे अदारतसभऺ फकऩर गयेको तथा पोनभा उख्ल्रख्खत राभो सॊवादभा 
प्रततवादीरे घसुका रातग फागजतनङ गयेको नदेख्खई तनवेदकरे नै ऩैसा ददन खोजेको, प्रततवादीराई 
ऩैसा तरन उक्साएको बन् ने देख्खएको य कसैराई भ्रद्शाचायी ठहय गनत स्वचे्छारे यकभ फझेुको 
तथमो बन् ने ऩकु्रद्श हनुऩुछत बन् ने आधायहरू तरई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादीको साथफाट यकभ फयाभद हनुऩूुवत नै उजयुीकतात य प्रततवादीफीच घसु यकभ तरने 
सम्फन्धभा टेतरपोन वातातराऩको िभभा कुया गदै गदात उजयुी तनवेदकरे कतत जख्त्त टिाउॉ सय 
? बन्दा प्रततवादीरे अक्रहरे ल्माउनबुएको छ ? बन्दा तनवदेकरे अॉ ल्माएको तथएॉ बनी बनेका य 
प्रततवादीरे ददन ुन त, क्रकन याख्न ुबनी बनेको ऩाइन्छ । तनवेदकरे स्ऩद्शसॉग घसु/रयसवत तरने 
भनसामका साथ घसु यकभ भाग गयेको य उजयुकतातकै गाडीभा चढी वायदात स्थरभा गई 
घसु/रयसवत तरएको तबतडमो अतडमोसभेतफाट देख्खॉदा सवोच्च अदारतको उि रयट आदेशभा 
तनमभ ३० राई फदय गदैभा तनमोख्जत भनसामऩूवतक घसु यकभ भाग गयेको वातातराऩफाट ऩकु्रद्श 
बएको त्मराई क्रवस्थाक्रऩत गनज गयी गरयएको अऩव्मातमाको आधायभा प्रततवादीरे कसयुफाट 
उन्भखु्ि ऩाउने आधाय फन् न ुहुॉदैन य फन्दैन । मसयी तनवेदकसॉग घसु/रयसवत तरने ऩूणत भनसाम 
यहेको त्मराई अतडमो, तबतडमो येकडतसभेतफाट ऩकु्रद्श बइयहेको एवॊ भौकाभा उजयुीकतात फसन्तयाज 
ऩौडेररे अदारतसभऺ उऩख्स्थत बई उि उजयुी तनवेदन, फयाभदी भचुलु्का, अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगभा गरयददएको कागजसभेतको व्महोयाराई सभथतन गयी गरयददएको 
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फकऩरसभेतफाट घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचायको सप्रभाण ऩकु्रद्श बएको दीऩक रातभछाने स्वमॊ 
प्रततवादीको गाउॉरे बाइ बएको त्म स्वमॊ प्रततवादी य तनज दीऩक रातभछानेको बनाइसभेतफाट 
ऩकु्रद्श हनु्छ । प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरने सोचका साथ यकभ भाग गयेको अतडमो टेतरपोन 
येकडतराई प्रततवादी उि घसु/रयसवत तरन अतनख्च्छत तथमो बन् ने तकत रे ऩतन प्रततवादीराई सपाइ 
ददने भनसाम याखी न्मामकतातरे गयेको उि पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी यहेको ।  

 

४१.ख्जल्रा अछाभ, ऩन्चदेवर नगयऩातरका वडा नॊ. ४ फस्ने प्रततवादी याभकुभाय 
पुमाॉरसभेत.................................................................................................२ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७5-CR-०२34) । 

पैसरा बएको तभतत     : २०७८।12।23       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।०३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा तनज प्रततवादीहरू याभकुभाय पुमाॉर य जगतफहादयु फोहयाराई तफगो 
रु.60,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (ग) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी याभकुभाय पुमाॉरराई अतबमोग दाफीफभोख्जभ कसयु कामभ गयी ४ भक्रहना कैद य 
रु.60,000 जरयवाना हनेु ठहय गयी पैसरा बएको अवस्था छ । अकात प्रततवादी जगतफहादयु 
फोहयाको हकभा प्रततवादी जगतफहादयु फोहयाको उजयुकतातसॉग ख्चनजान नै नयहेको, तनजरे 
उजयुकतातसॉग यकभ भाग गयेको बने्न कुयाराई स्वमॊ उजयुकतातरे इन्काय गयी फकऩर गयेको, 
प्रततवादी जगतफहादयु फोहयाको उऩख्स्थततभा यकभ फयाभद बएको बने्न नदेख्खएको, प्रततवादी 
जगतफहादयु फोहयारे कसयुभा इन्कायी फमान गयेको देख्खएको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी 
प्रततवादी जगतफहादयु फोहयारे सपाइ ऩाउने । 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
अतडमो तस.डी. य ख्स्िप्ट याइक्रटङभा प्रततवादी याभकुभाय पुमाॉररे स्ऩद्शरूऩभा रु.50,000।- 
प्रततवादी जगत फोहोयाराई ददनऩुनज खरुाई यकभको फागजतनङसभेत गयेकोराई प्रभाण ऐन, 2031 
को दपा 13 क फभोख्जभ प्रभाणमो्म देख्खएको य घसु रयसवतको क्रवषम सम्ऩन्न गनज कामत 
याभकुभाय पुमाॉरको ओहोदाको नबई प्रततवादी जगत फोहोयाको ओहोदारे गनज देख्खएको 
अवस्थाभा सहअतबमिु याभकुभाय पुमाॉरराई कसयुभा ठहय गयेऩद्ळात प्रततवादी जगत फोहोयाराई 
सभेत कसयु ठहय गयी सजाम गनुतऩनजभा प्राद्ऱ प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादी जगत 
फोहोयाराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत देख्खएको । प्रततवादी घसु रयसवत तरन 
सहभत बई वायदात स्थाक्रऩत बई नै यहेको अवस्थाभा कसयुफाट सपाइ ऩाउने गयी बएको क्रवशेष 
अदारतको उि पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी यहेको । 
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४२.ख्जल्रा सल्मान,  तलु्सीऩयु उऩ भहानगयऩातरका वडा नॊ. ६, दाङ गाईडय फस्ने प्रततवादी ऩक्रवरकुभाय 
खड्कासभेत....................................................................................................८ जना 
भदु्दा : याजस्व चहुावट गयी भ्रद्शाचाय गयेको (०७5-CR-0173)। 

पैसरा बएको तभतत   : २०७८।12।9      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा तनज प्रततवादीहरू ऩक्रवरकुभाय खड्का य धीयजकुभाय थाऩाराई भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ७ को देहाम (क), (ख) य (घ) फभोख्जभको कसयुभा तफगो 
रु.७,५९,६३,१९०।१२ कामभ गयी सोही ऐनको दपा ७ फभोख्जभ सजाम गयी ऐ ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१) को देहाम (झ) फभोख्जभ सजाम हनु, प्रततवादीहरू सभुन शे्रद्ष, यन्जन 
तरऩाठी, धनफहादयु ताभाङ, आकाश शे्रद्ष, तनयन्जन तरऩाठी य डम्फयफहादयु शे्रद्षको हकभा 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को कसयुभा सोही ऐनको दपा ७, दपा ३(१) य 
दपा ३(१) को देहाम (झ) रे हनेु सजामभा ऐ. ऐनको दपा २२ को प्रततफन्धात्भक 
वाक्माॊशफभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीहरूरे याजस्व चहुावट (अनसुन्धान तथा तनमन्रण) ऐन, 2052 अन्तगतत याजस्व चहुावट 
गयेको नदेख्खएको बनी उच्च अदारत ऩाटन, भदु्दा नॊ. 076-FJ-0083, तभतत २०७८।१०।१८ भा 
पैसरा बएको अवस्थाभा प्रततवादीहरूरे आपूभा तनक्रहत काननुको अख्ततमायी दरुुऩमोग गयेको 
अवस्था देख्खन आएन, प्रततवादीहरूरे ओहदाको काभभा अतधकायको दरुुऩमोग गयेको नदेख्खएको 
तथा गैयकाननुी राब तरएको वा तरने फदतनमत यहेकोसभेत ऩकु्रद्श नबएको अवस्था हुॉदा 
प्रततवादीहरूउऩय रगाइएको भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 7 अन्तगततको आयोऩ ऩकु्रद्श 
हनेु अवस्था देख्खन आएन, आयोऩदाफीभा भूर आयोऩी फनाइएका याद्ससेवक कभतचायीहरूको हकभा 
आयोऩदाफी ऩकु्रद्श हनु नसकेकारे अन्म प्रततवादीहरूउऩय रगाइएको भततमायको आयोऩदाफी ऩतन 
ऩु् न सक्ने देख्खन आएन बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरूरे आऩसभा तभरेभतो गयी एउटा साभानराई अकै साभान बनी गरत 
घोषणा गयी कभ याजस्व ततनज ततयाउने गयी य कततऩम साभान घोषणा नै नगयी बन्साय तफन्दफुाट 
जाॉचऩास गयी काठभाडौँभा दतात यहेको पभतको नाभभा कागजात फनाई काठभाडौंभा तफिी क्रवतयण 
गनत ढुवानी गयी ल्माएको देख्खन्छ । ऩक्रवरकुभाय खड्काको फमानभा उत्ऩख्त्तको प्रभाणऩर उत्तयी 
नाकाभा (यसवुा बन्साय, तातोऩानी बन्सायभा) ऩेस गरयॊ दैन, ऩैठायीकतातको तफर तफजकराई आधाय 
भाने्न गरयन्छ बनी काननुी व्मवस्था क्रवऩयीत कामत गरययहेको स्वीकाय गयेकै देख्खएको छ । उि 
बेद्श य कट्टभुा FIFA World cup Russia 2018 को रोगो, सम्फख्न्धत देशको पुटफर क्रटभको 
रोगो, चख्चतत खेराडीको नाभ य जसी नॊ. रगामत Adidas रेख्खएको रोगोसभेत छ । उि 
भारवस्त ुAdidas कम्ऩनीकै ब्राण्डेड उत्ऩादन हो होइन थाहा बएन, ऩैठायीकतातरे घोषणा गयेका 
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भारवस्तभुध्मे Mother Shoes भा Country of Origin Thailand यहेको हो । काभको बीडबाड, 
Internet य तफजरुी आउनेजाने बइयहॉदा उि भारवस्तभुा आतथतक ऐन, २०७५ को अनसूुची १ 
को दपा १८ अनसुाय जरयवाना गनत छुट बएको हो बनी नामफ सबु्फा धीयजकुभाय थाऩारे 
अनसुन्धानको िभभा फमान गयेकोभा सोही व्महोया सभथतन गयी अदारतसभऺ फमान गयेकारे 
तनजरे ऩतन काननुऩारन इभान्दायीऩूवतक नगयेको देख्खन्छ । प्रततवादी यञ्जन तरऩाठीरे गाडीभा 
यहेको साभान ल्माउने कामतभा सहमोग गरयददन ु बनी सभुन शे्रद्षरे बनेकारे सहमोगका रातग 
फैंकफाट प्राद्ऱ डकुभेन्ट सो ठाउॉभा ऩरु् माउनेसम्भको कामतभार गयेको, आपू क्रवद्याथी यही आपूफाट 
कभजोयी बएको हो बनी फमान गये ताऩतन तनज व्माऩायी यहेको बनी ऩक्रवरकुभाय खड्काको 
फमान, भारवस्तकुो जाॉचऩासभा सहमोग गनज मी प्रततवादी हनु ्बनी धीयजकुभाय थाऩाको फमानफाट 
सभेत खरेुको साथै रोड बई आएको साभान आफ्नो हो बनी दाफी गयेकोसभेतफाट तनजको 
आयोक्रऩत कसयुभा सॊर्नता यहेको देख्खन्छ । साथै एजेण्ट तसस्टभ रागू नबएकारे ९९९ 
सॊकेतफाट बन्साय कामातरमकै कम्प्मटुय शाखाका कभतचायीको सहमोगभा ASYCUDA फाट 
भारसाभान जाॉचऩास गयाएको देख्खएकारे भारसाभान धनी एवभ ्कभतचायीहरूको तभरेभतो स्ऩद्श 
देख्खन्छ । प्रततवादीहरूको तभरेभतोभा गणुस्तयीम भारसाभानराई न्मून गणुस्तयको घोषणा गयी 
उत्ऩख्त्त भरुकु य साभानको ऩरयभाणसभेत पयक ऩानज घोषणा गरयएको कागजातउऩय सभथतन 
जनाएकारे कभतचायीहरूसभेतरे आफ्नो ऩदीम दाक्रमत्त्व इभान्दायीऩूवतक तनवातह गयेको बन्न तभल्ने 
अवस्था छैन । ना५ख ६६५४ नम्फयको ट्रक/कन्टेनयभा बएको भारवस्त ु प्रऻाऩनऩर नॊ. 
M८३७४ भा उल्रेख बएको क्रववयणसॉग याजस्व अनसुन्धान क्रवबागरे उि ट्रक तनमन्रणभा तरई 
तबडान गदात भारवस्तकुो नाभ, प्रकृतत, उत्ऩादन गनज देश य गणुस्तयसभेत पयक ऩयेको हुॉदा 
प्रततवादीहरूरे आऩसभा तभरेभतो गयी बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवस्तकुो गरत घोषणा गयी 
वास्तक्रवक ततनुतऩनज याजस्व नततयी याजस्व चहुावट गयी/गयाई भारवस्त ु (साभान) ऩैठायी गनज 
कामतभा प्रततवादीहरू बन्साय अतधकृत ऩक्रवरकुभाय खड्का य नामफ सबु्फा धीयजकुभाय थाऩा 
प्रत्मऺ सॊर्न यहेको अवस्था त्मसैगयी प्रततवादीहरू भारसाभान धनी एवभ ् तभतेयी इन्टयनेसनर 
टे्रडसतका प्रोप्राइटय सभुन शे्रद्ष सो टे्रडसतको नाभभा बन्साय छुटाई ल्माएको साभान आफ्नो हो बनी 
तनवेदन साथ याजस्व अनसुन्धान क्रवबागभा उऩख्स्थत यञ्जन तरऩाठी, राङटाङ टे्रड कन्सनतका 
प्रोप्राइटय एवभ ्गाडीधनी धनफहादयु ताभाङ, नेऩार फङ्गरादेश फैंकरे गाडी नाभसायी गनत ऩराचाय 
गयेका आकाश शे्रद्ष, तनज आकाश शे्रद्षरे बैऩयी आउने आपैं रे व्महोनज गयी भौख्खकरूऩभा 
सहभतत गयी गाडी ख्जम्भा ददएका तनयन्जन तरऩाठी य गाडी चारक डम्फयफहादयु शे्रद्षरे याजस्व 
चहुावट कसयु गनत भततमायको बतूभका खेरेको ऩकु्रद्श बएको देख्खन्छ । बन्साय ऐन, २०६४ 
अनसुाय बन्साय रा्ने वस्त ु प्रऻाऩनऩरभा घोषणा गनुतऩनज य सोअनरुूऩ रा्ने बन्साय भहसरु 
ततनुतऩनज दाक्रमत्त्व ऩैठायीकतातको हनेु उल्रेख बएको य कभतचायीरे प्रऻाऩनऩरानसुाय बए नबएको 
हेयी जाॉचऩास गनुतऩनजभा सो कामत नगयेको देख्खएको अवस्थाभा उच्च अदारत, ऩाटनरे प्रऻाऩनऩर 
य बौततक जाॉच भचुलु्काराई प्रभाणको रूऩभा नतरई प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 
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४३.ख्जल्रा यौतहट, ईशनाथ नगयऩातरका वडा नॊ. ८, भोतीऩयु  फस्ने प्रततवादी वसी अततय 
भोहम्भद....................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0008)। 

पैसरा बएको तभतत     : २०७८।12।24      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी वसी अततय भोहम्भदराई तफगो रु.4,००,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम 
हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

रयसवत यकभ प्रततवादीको साथफाट फयाभद नबई प्रततवादीको डेयाकोठाफाट फयाभद बएको, 
उजयुीकतातको उजयुीभा देख्खन्छ, आमोजनाको बिुानी गनुतऩनज तभततभा नै बिुानी तरइसकेको 
देख्खन्छ, अतडमो तस.डी. येकडत छेडछाड बएको य आफ्नो आवाज होइन बनी प्रततवादीरे 
बतनयहेको अवस्थाभा सो येकडतको आधायभा प्रततवादीरे तनवेदकसॉग रयसवत भाग गयेको 
आयोऩदाफी ऩकु्रद्श हनु नसक्ने, प्रततवादीरे कसयुभा इन्कायी फमान गयेको देख्खएको बने्नसभेत 
आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
उजयुीकतात तनवेदक जगनफहादयु गरुुङरे खानेऩानी तथा सयसपाइ इख्न्जतनमय फसी अततय 
भोहम्भदरे तनकासा यकभको 18 देख्ख 20% रे हनु आउने रु.4,00,000।- घसु यकभ भाग 
गयेकोको बने्नसभेत व्महोयाको तनवेदन देख्खएको, अकात उजयुीकतात सव-इख्न्जतनमय कभर फयाररे 
तनवेदक जगनफहादयु गरुुङराई इख्न्जतनमय फसी अततय भोहम्भदरे भराई उि घसु यकभ ददन ु
बनेको बने्न जानकायी प्राद्ऱ बएकोरे उि कामत भफाट हुॉदैन, भ आवमक सहमोग गदतछु बनी 
तनवेदन गयेको देख्खएको, प्रततवादीरे घसु रयसवत तरइसकेऩतछ तनजको हात धोएको ्रासभा 
यहेको ऩानीको यॊग क्रऩॊक बएको देख्खएकोफाट तनज प्रततवादीरे घसु यकभ हातभा तरएको ऩकु्रद्श 
बएको देख्खएको, प्रततवादीको डेयाकोठाफाट घसु यकभ फयाभद बएको खानतरासी फयाभदी 
भचुलु्काफाट देख्खएको, प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ गयेको हस्ततरख्खत फमानभा 
घसु/रयसवत यकभ आफ्नो डेयाकोठाफाट फयाभद बएको स्वीकाय गयेको अफ आइन्दा भ मस्तो 
प्ररोबनभा कदाक्रऩ ऩनज छैन बनी मो ऩटकको रातग महाॉहरूसभऺ ऺभामाचना भा्दछु बनी फमान 
गयेको देख्खन्छ । अतडमो तस.डी. तथा ख्स्िप्ट याइक्रटङभा प्रततवादीरे तनवेदक जगनफहादयु 
गरुुङराई पोन गयी सव-इख्न्जतनमय कभर फयारराई बेट्न ु बनेको देख्खएको छ जगनफहादयु 
गरुुङसभेतका सयकायी साऺीहरूरे अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत फकऩर गदात 
प्रततवादीरे घसु रयसवत भाग गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई प्रभाण ऐन, 
२०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीरे घसु/रयसवत 
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तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई 
ऩकु्रद्श बएको य उजयुीकतातरे ऩेस गयेको तस.डी.राई सभेत प्रभाणभा तरई प्रततवादीराई सजाम 
गनुतऩनजभा प्रततवादीराई आयोक्रऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने गयी बएको पैसरा तभतसर सॊर्न 
प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा सभेत रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

४४. ख्जल्रा काभ्रऩेरान्चोक, ऩनौती नगयऩातरका वडा नॊ. ५ सबु्फा गाउॉ फस्ने प्रततवादी सयुज 
के.सी...........................................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७5-CR-0270)। 

पैसरा बएको तभतत         : २०७9।1।7          ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

 आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

  

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी सयुज के.सी.राई तफगो रु.10,000।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु 
। 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरएको Actus Reus नै स्थाक्रऩत/ऩकु्रद्श नबएको अवस्थाभा आयोऩदाफी 
फभोख्जभ उजयुकतातसॉग घसु यकभ भागी घसु तरई अऩयाध गयेको बने्न देख्खन आएन, प्रततवादी 
सयुज के.सीरे काभ गनज टेफरुको ड्रमयफाट आमोगरे फयाभद गयेको यकभ प्रततवादीरे 
उजयुकतातसॉग भाग गयी ड्रमयभा याखेको हो बने्न कसयु प्रभाख्णत गनज क्रवद्वसनीम स्वतन्र य बयऩदो 
प्रभाण अतबमोजन ऩऺफाट ऩेस हनु नसकेको, अतडमो सॊवादभा ऩैसाको कुया बएको देख्खॉदैन 
बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
उजयुीकतात गोक्रवन्दप्रसाद रातभछानेरे ग्रडे तभरान अवकाशऩतछको तभततभा गयेको हुॉदा ग्रडे ऩाउन ु
हनु्न, तभराउन घसु/रयसवत रु.१००००।- भाग गयेको बने्नसभेत तनवेदन गयेकोभा, प्रततवादी 
सयुज के.सी.रे काभ गनज टेफरुको ड्रमयफाट आमोगरे ददई ऩठाएको यकभ फयाभद बएको बनी 
स्वमॊ अदारतरे स्वीकाय गयेको देख्खएकोभा वायदात रगतै्त प्रततवादीको हात धोएको ्रासभा 
यहेको ऩानीको यङ्ग क्रऩॊक बएकोफाट तनज आपैं रे यकभ फझुी तरएको ऩकु्रद्श बएको, प्रततवाददरे 
भौकाभा य अदारतभा फमान गदात घसु यकभ आफ्नो साथ फयाभद बएकोभा अन्मथा बन्न 
नसकेको, प्रततवादी य उजयुीकतात ऩूवत ख्चनजानको नबएको अवस्थाभा तनजहरूफीच ऩटक-ऩटक 
पोन सम्ऩकत  बएको अतडमो, ख्स्िप्ट याइक्रटङसभेत देख्खएको, उजयुीकतातरे अदारतभा फकऩर 
गदात अनसुन्धानको कागजसभेतराई सभथतन गदै डकुभेन्ट कागज पयवाडत नगयी आपैसॉग 
याख्नबुएको य घसु रयसवत यकभ ल्माएऩतछ ददन्छु बनु्नबएको तथमो बनी खरुाएको य अन्म 
सयकायी साऺीहरूरे अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत फकऩर गदात प्रततवादीरे घसु 
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रयसवत भाग गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
१० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीरे कामातरमको कामत कऺभा 
घसु/रयसवत तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न 
आएको देख्खई ऩकु्रद्श बएको देख्खएकोभा प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ ।  

 

४५. ख्जल्रा सरातही ब्रम्हाऩयुी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ४ फस्ने प्रततवादी भोहन 
मादव...............................................................................................................१ जना। 

भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०068) । 

पैसरा बएको तभतत       : २०७८।12।24      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी भोहन मादवराई तफगो रु.1,50,000।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम  

हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

ख्स्िप्ट याइक्रटङको व्महोया सम्फन्धभा प्रततवादीरे आफ्ना रातग यकभ भागेको होइन उजयुीकतातरे 
नै क्रवऩऺीसॉग भदु्दा तभराइददन यकभको कुया गयेको हो बनी इन्कायी फमान गयेको सम्फन्धभा 
प्रततवादीरे जनाएको असहभततराई वादी ऩऺरे स-प्रभाण खण्डन गनत सकेको देख्खएन, उजयुकतात 
तनवेदकराई वादी ऩऺरे अदारतभा फकऩरका रातग उऩख्स्थत गयाउन सकेको ऩाइएन, बने्न 
आधाय तरई प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
उजयुीकतात नतसभ खानरे ख्जल्रा भहोत्तयी जरेद्वय न.ऩा वडा नॊ. 2 ख्स्थत आभा अतनशा खातनुको 
नाभको क्रक.नॊ. 1538 भा नक्साअनसुाय घय फनाएको अवस्थाभा तनज अतभन भोहन मादवरे भेयो 
घय नाऩनक्सा अनसुाय नबएको फहाना फनाई ऩतछ उि नाऩनक्सा अनसुाय फनाइददन्छु बनी 
रु.1,50,000।- घसु/रयसवत भाग गयेको य प्रततवादीरे फोकेको ब्मागभा घसु/रयसवत यकभ 
फयाभद बएको तथा तनजको हात धोएको ्रासभा यहेको ऩानीको यॊग क्रऩॊक येड बएकोफाट तनज 
आपैं रे यकभ फझेुको ऩकु्रद्श बएको देख्खएको । तनवेदकरे अनसुन्धानको िभभा कागज गदात 
प्रततवादी भोहन मादव भेयो घय ज्गा नाऩजाॉच सयजतभनका रातग खक्रटआएको कभतचायी हनु ्
तनजरे भेयो जतभन नाऩजाॉच गरयसकेऩतछ भदु्दा तभराइददन्छु बनी उि घसु यकभ भाग गयेको बनी 
खरुाएको देख्खन्छ । प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायी सभऺ गयेको हस्ततरखत फमानभा 
घसु/रयसवत यकभ आफ्नो साथफाट फयाभद बएको स्वीकाय गयेको देख्खन्छ, सयकायी साऺीहरू 
जमयाभ ऩॊख्जमायसभेतरे अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत फकऩर गदात प्रततवादीरे 
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घसु/रयसवत भाग गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को 
दपा १० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरएको घटना 
शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई घसु/रयसवत तरएको अवस्था ऩकु्रद्श बएको 
देख्खएकोभा प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

४६.ख्जल्रा सरातही, भरॊगवा नगयऩातरका वडा न. 7 फस्ने याभजी फाफ ु
मादव.............................................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0027)। 

पैसरा बएको तभतत        : २०७9।1।8          ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी याभजी फाफ ु मादवराई तफगो रु.50,000।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम 
हनु। 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीरे सम्ऩादन गनज कामतसॉग तनज उजयुीकतातहरूको साथतक सयोकाय यहे बएको नदेख्खॊदा 
उजयुकतातहरूराई सेवाग्राही भान्न सक्रकने अवस्था बएन, वादीका साऺीहरूरे भौकाको कागजको 
व्महोया खख्ण्डत हनेु फकऩर गयेको देख्खएको अवस्था एवॊ फयाभद यकभ प्रततवादीरे स्वेच्छारे 
भाग गयेको य तरएको नबई उजयुकतातहरूरे जफयजस्ती प्रततवादीको ऩाइन्टभा याख्खददएको 
देख्खएको, प्रततवादी य उजयुकतातफीच बएको तनजी पोन येकडतभा प्रततवादीरे उजयुकतातसॉग घसु 
खाने इच्छा स्ऩद्शरूऩभा व्मि गयी घसु भाग गयेको नदेख्खएको, प्रततवादीरे इन्कायी फमान गयेको 
देख्खएको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
उजयुकतात हरयनन्दनप्रसाद मादव य सन्तोषकुभाय मादवरे उऩबोिा सतभततभापत त याभनगय गा.ऩा. 
तबर क्रवद्यतु जडान गनज कामतराई रु.20,00,000।- क्रवतनमोजन बएकोभा प्राक्रवतधक 
भूल्माॊकनसक्रहत कामत सम्ऩन्न गयी बिुानीका रातग गाउॉऩातरकाका इख्न्जतनमय याभजीप्रसाद 
मादवरे ऩटकऩटक दु् ख ददई रु.50,000।- घसु/रयसवत भाग गयेको । सोको अतडमो तभतसर 
साभेर यहेको बने्न तनवेदन देख्खएको, प्रततवादीरे रगाइयाखेको ऩाइन्टफाट घसु/रयसवत यकभ 
फयाभद बएको य तनजको हात ऩानी धनु रगाउदा क्रऩॊक बएको देख्खएको, प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ 
अतधकायीसभऺ हस्ततरख्खत फमान गदात घसु/रयसवत आपूसाथ फयाभद बएको स्वीकाय गयेको 
तथा ख्स्िप्ट याइक्रटङ तभतसर साभेर देख्खएकोराई प्रभाण ऐन,2031 को दपा 13क रे 
प्रभाणभा तरन तभल्ने देख्खएको, प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयेको व्महोया ऩकु्रद्श हनु्छ बनी 
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ऩोतरग्राप ऩयीऺण गनत इन्काय गयेको देख्खएको, तनवेदक य प्रततवादीफीच पोन सम्ऩकत  बएको 
देख्खएको, उऩबोिा सतभततका अध्मऺ अतबनन्दन सहनीरे ऩटकऩटक मोजनाको कामत सम्ऩन्न 
तरन नसकेको य तनजकी ठुरी आभा तफयाभी बई औषधोऩचाय गनत फाक्रहय जानऩुनज बएकारे 
उजयुीकतातहरू हरयनन्दन मादव य सन्तोष मादवराई कामत सम्ऩन्न तरन ऩठाएको बने्नसभेत 
देख्खएको, सयकायी साऺीहरूरे अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत फकऩर गदात 
प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई प्रभाण ऐन, 
२०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीरे घसु/रयसवत 
तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको 
देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens Rea य Actus Reus दवुै तत्त्व क्रवद्यभान यहेको 
देख्खएको अवस्था ऩकु्रद्श बएकोभा प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीराई सपाइ 
ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

४७.ख्जल्रा कक्रऩरवस्त ु मशोधया गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ फस्ने प्रततवादी यवीन्रप्रसाद 
भौमातसभेत.......................................................................................२ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७6-CR-0134) । 

पैसरा बएको तभतत      : २०७9।2।12            ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०79।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत    : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू यवीन्रप्रसाद भौमात य याभकुभाय रोतनमाराई तफगो रु.40,०००।- 
कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा 
सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीहरूको उजयुवारासॉग घसु/रयसवत तरने भनसाम नदेख्खएको, प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग 
गयेको नदेख्खएको, प्रततवादीरे स्वेच्छारे घसु/रयसवत तरएको ऩकु्रद्श नबएको बने्नसभेत आधाय 
ग्रहण गयी प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने। 

 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
उजयुीकतात याधेमाभ तभश्ररे भेयो बाइ याकेश तभश्ररे श्री फारज्मोतत भा.क्रव. भा भा.क्रव. क्रवऻान 
कोटाको ख्शऺकभा उम्भेदवाय ददएकोभा उि क्रवद्यारमको प्रधानाध्माऩक यवीन्रप्रसाद भौमातसभेतरे 
रु.40,000।- घसु/रयसवत भाग गयेको बनी उजयुी ददएको देख्खएको, उि क्रवद्यारमका 
कामातरम सहमोगी प्रततवादी याभकुभाय रोतनमारे रगाएको ऩाइन्टको दाक्रहने गोजीभा 
रु.40,000।- घसु/रयसवत यकभ फयाभद बएको देख्खएको, तनवेदक याधेमाभ तभश्र य 
प्रततवादीहरूफीच पोनभा बएको वातातराऩ येकडत तथा श्रव्मदृमसक्रहतको तस.डी. य ख्स्िप्ट 
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याइक्रटङ तभतसर साभेर यहेको देख्खएको, प्रततवादी यवीन्रकुभाय भौमातरे अदारतभा इन्कायी फमान 
गये ताऩतन अनसुन्धानको िभभा अतधकाय प्राद्ऱ अतधकायीसभऺ गयेको हस्ततरख्खत फमानभा 
क्रवद्यारमको आतथतक स्रोत कभजोय हुॉदा व्मख्िगत प्रमोजनको रातग नबई क्रवद्यारमभा खचत गनत 
सहप्रततवादी याभकुभाय रोतनमाराई यकभ तरन ऩठाएको त्म स्वीकाय गयेको, अकात प्रततवादी 
याभकुभाय रोतनमारे ऩतन यवीन्र सयरे तरन ऩठाएकोरे तरन गएको बनी फमान गयेको, ख्शऺक 
तनमखु्िभा गम्बीय रडाइॉ छ, तऩाईं कभसेकभ 40 हजाय ददनसु ्नाभ तनख्स्कमो बने ऩैसा खचत 
हनु्छ तनस्केन बने ऩूयै यकभ क्रपतात गरयददन्छौं बने्न उल्रेख बएको देख्खएकोभा उि सॊवादराई 
प्रततवादीहरूरे अनसुन्धानको िभभा ऩतन स्वीकाय गयेको देख्खन्छ बनी अदारतको पैसराको ३८ 
नॊ. फुॉदाभा स्वीकाय गयेको देख्खएको, उजयुकतात याधेमाभ तभश्ररे अदारतभा फकऩर गदातसभेत 
स.ज. ८ भा प्रततवादी यवीन्र भौमतरे प्रततवादी याभकुभाय रोतनमाराई घसु यकभ तरन ऩठाएको 
बनी फकऩर गयेको य प्रततवादीहरूफीच ऩटक-ऩटक पोन सम्ऩकत  बएको, सयकायी साऺीहरूरे 
अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत फकऩर गदात प्रततवादीहरूरे घसु/रयसवत भाग गयी 
भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ रे 
प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीहरूरे घसु/रयसवत तरएको घटना वायदातभा कसयु 
गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको 
Mens Rea य Actus Reus दवुै तत्त्व क्रवद्यभान यहेको देख्खएको अवस्था ऩकु्रद्श बएको देख्खएकोभा 
प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीहरूको उजयुवारासॉग घसु/रयसवत तरने 
भनसाम नदेख्खएको, घसु/रयसवत भाग गयेको नदेख्खएको, स्वचे्छारे घसु/रयसवत तरएको ऩकु्रद्श 
नबएको बनी हास्मास्ऩद आधाय तरई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको 
योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

४८.ख्जल्रा सरातही, भरॊगवा नगयऩातरका वडा नॊ. ३ फस्ने प्रततवादी भोहन फाफ ु
मादव........................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०009) । 

पैसरा बएको तभतत     : २०७८।12।16    ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत   : २०७९।३। 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी भोहनफाफ ु मादवराई तफगो रु.1,80,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम 

हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

उजयुीकतातरे तभतत 2076।3।28 भा उजयुी ददएको देख्खन्छ बने तभतत 2076।3।29 गते 
नै बिुानी तरइसकेको देख्खएकोफाट जनु यकभ य बिुानीका रागी रयसवत भाग गयेको बने्न 
उजयुी ऩयेको हो सो ऩक्रहरे नै बिुानी बइसकेको देख्खएकारे सम्ऩन्न बइसकेको काभका क्रवषमभा 
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रयसवत भाग गयेको बने्न आयोऩदाफी आधायहीन देख्खन आमो, प्रततवादीरे अतडमो तस.डी. भा 
बएको आवाज आफ्नो होइन बनेको अवस्थाभा सो येकडतको आतधकारयकता य शरु्द्ता ऩकु्रद्श 
हनुऩुनजभा सो बएको देख्खएन । प्रततवादीरे कसयुभा इन्कायी यही फमान गयेको देख्खएको 
बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  

प्रततवादीरे उजयुकतातसॉग घसु/रयसवत भाग गयी फागजतनङसभेत गयेको अतडमो तस.डी. तथा ख्स्िप्ट 
याइक्रटङ तभतसर साभेर देख्खएकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13 क रे प्रभाणभा तरन 
तभल्ने नै देख्खएको, प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ फमान गदात स.ज. 25 भा अतडमोभा 
बएको वातातराऩ आफ्नो हो बनी स्वीकाय गयेको देख्खएको, उि पोन वातातराऩ प्रहयी प्रधान 
कामातरम केन्रीम अनसुन्धान व्मयुोको च.न. 326 तभतत 2076।4।13 को ऩरफाट ऩयीऺण 
प्रततवदेन प्राद्ऱ बएको देख्खएको, प्रततवादी य उजयुकतातफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको Call 

Details Record फाट देख्खएको, उजयुकतात टॊकफहादयु यानाभगयसभेतका सयकायी साऺीहरूरे 
अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत फकऩर गदात प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयी 
भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी उल्रेख गयेकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ रे 
प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको 
घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens 

Rea य Actus Reus दवुै तत्त्व क्रवद्यभान यहेको देख्खएको अवस्था ऩकु्रद्श बएको देख्खएकोभा प्राद्ऱ 
प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको 
भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

४९.ख्जल्रा धनषुा, हार जनकऩयु उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ.१५ स्थामी ठेगाना बएको प्रततवादी 
याजकुभाय ठाकुय.....................................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७5-CR-०145) । 

पैसरा बएको तभतत   : २०७9।1।7       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।27 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी याजकुभाय ठाकुयराई तफगो रु.33,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम  

हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीको साथफाट घसु बतनएको यकभ फयाभद बएको नदेख्खई ऩूजा कोठाको काटुतनतबरफाट 
फयाभद बएको देख्खन्छ, उजयुवारारे उल्रेख गयेको काभ प्रततवादीको ओहोदासॉग सम्फख्न्धत वा 
तनजैरे सम्ऩादन गनुतऩनज कामत ऺेरतबरको नदेख्खएको, प्रततवादी य उजयुवाराफीचको पोन सॊवादभा 
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प्रततवादीरे घसुफाऩतको यकभको कुयाकानी गयेको त्म स्थाक्रऩत नबएको, प्रततवादीरे भौकाभा य 
अदारतभा सभेत फमान गदात आयोक्रऩत कसयुभा इन्काय यहेको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी 
प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
उजयुकतात ख्चयख्ञ्जवी सवुेदीरे तभतत 2075।9।5 भा उजयुी ददॉदा तनजी आवादीको उख्त्तसको 
काठ ख्चयानका रातग ट्रमाक्टयभा ल्माउॉदा प्रहयीरे तनमन्रण गयेको वन भदु्दाभा सहामक वन 
अतधकृत याजकुभाय ठाकुय (सव-तडतबजन प्रभखु) उि भदु्दा ख्जल्रा सयकायी वक्रकर 
कामातरमसभेत नऩठाई रु.33000।- घसु/रयसवत भाग गयेको उजयुी व्महोया देख्खएको, 
प्रततवादीको हात धनु रगाउॉदा ऩानी फैजनी यातो बएकोफाट तनजरे घसु यकभ हातरे छोएको 
देख्खन्छ, प्रततवादीको कामातरम बवनकै ऩूजाकोठाफाट घसु यकभ फयाभद बएको खानतरासी 
फयाभदी भचुलु्काफाट देख्खएको, प्रततवादी य तनवेदकफीच वन भदु्दा तभराई ददएफाऩत घसु यकभ 
भाग गयेको अतडमो तस.डी. य ख्स्िप्ट याइक्रटङ तभतसर साभेर यहेको देख्खएको, प्रततवादीरे 
अतधकाय प्राद्ऱ अतधकायीसभऺ हस्ततरख्खत फमान गदात स.ज. 11 भा वन भदु्दा तभराइददन्छु बनी 
घसु यकभ कामतकऺभा तरएको बनी कसयुभा स्वीकाय गयी फमान गयेको देख्खएकोराई प्रभाण 
ऐन, 2031 को दपा 9(2) (क) फभोख्जभ प्रभाणभा तरन तभल्ने देख्खएको, उि वन भदु्दा 
प्रततवादी ऩिाउ ऩयेको बोतरऩल्ट उजकुतातसभेतराई प्रततवादी फनाई तभतत 2075।9।६ भा 
अदारतभा दामय बएको देख्खएको, प्रततवादी य उजयुीकतातफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको । 
प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens Rea य Actus Reus दवुै तत्त्वको क्रवद्यभान यहेको देख्खएको 
अवस्था ऩकु्रद्श बएको देख्खएकोभा प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीराई सपाइ 
ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ ।  

 

५०.ख्जल्रा ओखरढुॊगा हार तसक्रर्द्चयण नगयऩातरका वडा नॊ. ५ स्थामी ठेगाना बएका प्रततवादी 
कुभायफहादयु याजबण्डायीसभेत.......................................................................२ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७5-CR-०172) । 

 पैसरा बएको तभतत     : २०७८।12।17       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत   : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू कुभायफहादयु याजबण्डायी य फाफयुाजा शाक्मराई तफगो रु.6०००।- 
कामभ गयी प्रततवादी कुभायफहादयु याजबण्डायीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु य अकात प्रततवादी फाफयुाजा शाक्मराई सोही ऐनको दपा 
३(२) फभोख्जभको कसयुभा प्रततवादीहरूराई सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ 
को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादी कुभायफहादयु याजबण्डायीरे तभतत 2075।10।5 भा क्रपल्डभा गई हार सातफकको 
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काभ सम्ऩन्न गरयसकेको देख्खन्छ बने तनजराई त्मसको बोतरऩल्ट तभतत 2075।10।6 भा 
तनजको कामतकऺभा रयसवत यकभ ददएको बने्न व्महोयाफाट नै प्रततवादीरे उजयुकतातको काभ योकी 
सोही काभका रातग बनी रयसवत भाग गयेको बने्न दाफी क्रवद्वसनीम देख्खन आएन, प्रततवादीरे 
अतडमो तस.डी. भा प्रद्ल उठाएको अवस्थाभा सो येकडतको आतधकारयकता य शरु्द्ता ऩकु्रद्श हनुऩुनजभा 
सो बएको देख्खएन । प्रततवादीहरूरे कसयुभा इन्कायी यही फमान गयेको देख्खएको बने्नसभेत 
आधाय ग्रहण गयी दवु ैप्रततवादीरे सपाइ ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादी कुभायफहादयु याजबण्डायीरे रगाएको ऩाइन्ट दाक्रहने तपत को खल्तीफाट घसु यकभ 
फयाभद बएको, प्रततवादी फाफयुाजा शाक्मरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ हस्ततरख्खत फमान गदात 
कसयु स्वीकायी सहअतबमिु कुभायफहादयु याजबण्डायीराई ऩोर गयी फमान गयेको देख्खएको, अकात 
प्रततवादीरे घसु यकभसक्रहत प्रकाउ ऩयेकोभा स्वीकाय गयी फमान गयेको देख्खएको, उजयुीकतात य 
प्रततवादी फाफयुाजा शाक्मफीचको पोन वातातराऩ अतडमो य यकभ नै क्रकटान गयी ख्स्िप्ट 
याइक्रटङफाट घसु यकभ भाग गयेको ऩकु्रद्श बएको देख्खएको, प्रततवादीभध्मे फाफयुाजा शाक्मरे 
अदारतभा फमान गदात स.ज 10 भा ट्याक्सी खचतफाऩत रु.6000।- ददएको हो बनी 
सहअतबमिु कुभायफहादयु याजबण्डायीराई ऩोर गयी फमान गयेको देख्खएकोराई प्रभाण ऐन, 

2031 को दपा 9क. फभोख्जभ प्रभाणभा तरन तभल्ने देख्खएको, सयकायी साऺी यभेश 
थाऩासभेतरे अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा फकऩर गदात प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग 
गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य १८ 
रे प्रभाणमो्म नै देख्खएकोसभेतफाट प्रततवादीहरूरे कामातरमको कामत कऺभा घसु/रयसवत 
तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको 
देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens Rea य Actus Reus दफैु तत्त्व क्रवद्यभान यहेको 
देख्खएको अवस्था ऩकु्रद्श बएकोभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको 
भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

५१. ख्जल्रा तसन्धरुी कभराभाई नगयऩातरका वडा नॊ. १४ तल्रो यानीफास (सातफक ख्जल्रा तसन्धरुी, 
यानीफास ) फस्ने प्रततवादी माभफहादयु भाझी....................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0112) । 

पैसरा बएको तभतत       : २०७9।11।7       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी माभफहादयु भाझीराई तफगो रु.10,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम 
हनु । 
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क्रवशेष अदारतको पैसरा  

उजयुीकतात य प्रततवादीका फीचभा बएको बतनएको पोन सॊवादभा उजयुकतातरे त्मही दस हो त 
बनेकोसम्भ सतुनए ऩतन प्रततवादीरे उि पोन सॊवादभा भराई मख्त्त नै ऩैसा चाक्रहन्छ, ऩैसा नबई 
ततिो काभ हुॉदैन बनेय रयसवत भाग गयेको वा फागजतनङ गयेको अवस्था देख्खॉदैन, तनवेदक 
उजयुीकतात याजकुभाय ततभख्ल्सनाको उजयुी तनवेदन ऩयेको य तनजरे सोहीफभोख्जभ फमानसभेत 
गयेको देख्खए ऩतन तनजको अदारतसभऺ फकऩर हनु नसकेको, प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग 
गयेकोभा कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ 
ऩाउने। 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
ऩातथबया मातामातफाट सॊचारन बएका फा६ख 7451 सभेतका 5 वटा फसहरू क्रव.ऩी. 
याजभागतभा तसन्धरुीतपत  जाने िभभा नेऩारथोकभा यहेको अ. प्रहयी ट्राक्रपक ऩोद्शभा कामतयत 
प्र.स.तन. माभफहादयु भाझीरे केही सभम क्रढरो बएभा कायफाही हनु सक्छ भ सहमोग गछुत बनी 
रु.२००० को दयरे रु.१०,००० भाग गयेको बने्नसभेत व्महोयाको याजकुभाय ततभख्ल्सनाको 
तनवेदन देख्खएको, प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ हस्ततरख्खत फमानभा कसयुभा ऩूणत 
सातफती यही फमान गयेको देख्खएकोराई प्रभाण ऐन 2031 को दपा ९(2) (क) फभोख्जभ 
प्रभाणमो्म देख्खएको, प्रततवादी य तनवेदकफीच घसु रयसवतको वातातराऩ बएको अतडमो तस.डी. य 
ख्स्िप्ट याइक्रटङ तभतसर साभेर यहेको देख्खएकोराई प्रभाण ऐन, 2031 को दपा 13क. रे 
प्रभाणमो्म देख्खएको, प्रततवादी य तनवेदकफीच घसु यकभ नै क्रकटान गयी ऩटकऩटक पोन 
सम्ऩकत  बएको Call Details Record फाट देख्खएको, प्रततवादीरे अदारतभा इन्कायी फमान गये 
ताऩतन स.ज. ८ भा उजयुीकतात ख्चख्न्दन बने ताऩतन पोन सम्ऩकत  बएको देख्खएको य तनजको 
साथफाट घसु यकभ फयाभद बएकोराई अन्मथा बन्न सकेको देख्खदैन, सयकायी साऺीहरू 
चन्दनकुभाय साहसभेतरे अनसुन्धानको िभभा य अदारतभा फकऩर गदात प्रततवादीरे घसु/रयसवत 
भाग गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी कागज गयेकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १० य 
१८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीरे ऩातथबया मातामातको फस तसन्धरुी चल्ने 
िभभा सहज गनत घसु/रयसवत तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू 
िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens Rea य Actus Reus दवुै 
तत्त्वको क्रवद्यभान यहेको अवस्था ऩकु्रद्श बएकोभा प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी 
प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको योहभा रकु्रटऩूणत यहेको य फझु्नऩनज 
आतधकारयक व्मख्ि याजकुभाय ततभख्ल्सनाराई वादी ऩऺरे उऩख्स्थत गयाई फकऩर गयाउन 
नसकेको बने्न आधाय तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने आधायको सम्फन्धभा हेदात प्रस्ततु भदु्दाभा 
तनज याजकुभाय ततभख्ल्सनाराई भरुकुी पौजदायी कामतक्रवतध सॊक्रहता, २०७४ को दपा ११२ 
फभोख्जभ फझु्न सक्ने देख्खॉदासभेत सोतपत  प्रवेश नगयी प्रततवादीराई सपाइ ददने तनमतरे हतायभा 
गयेको पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को काननु व्मवस्थाको प्रततकूर यही पैसरा 
रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 
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52. ख्जल्रा नवरऩयासी ऩूवत तफनमी तरवणेी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ६ (सातफक ख्जल्रा नवरऩयासी तरवणेी 
ससु्ता गा.क्रव.स. २) स्थामी वतन बएका प्रततवादी ऩषु्ऩयाज शे्रद्ष..............................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०२71)। 

पैसरा बएको तभतत         : २०७9।11।14       ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी ऩषु्ऩयाज शे्रद्षराई तफगो रु.5000।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

तभतसर सॊर्न ख्स्िप्ट याइक्रटङफाट ऩतन प्रततवादीरे भराई मतत यकभ चाक्रहन्छ बनी यकभ भाग 
गयेको, फागजतनङ गयेको बने्न देख्खॉदैन, प्रततवादी य तनवदेक उजयुीकतातफीच ऩूवत रयसइवी यहेको 
त्म उजयुीकतातको फकऩर तथा प्रततवादीरे ऩेस गयेको अतडमो सॊवादको तस.डी. तरक्रऩफर्द् 
व्महोयाफाट देख्खन आउॉछ, प्रततवादीफाट फयाभद यकभ याज्मकोषको यकभ बएको य तनजरे 
स्वेच्छारे घसु/रयसवत भाग गयी तरएको नदेख्खएको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे 
सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
ख्स्िप्ट याइक्रटङ तथा अतडमो येकडतभा प्रततवादीरे तस्नेचय गरयसकेकोरे तसस्टभफभोख्जभ खचत सचत 
चाक्रहमो बनी भाग गयेको, ४-५ हजाय बए हनु्छ बनी सोध्दा प्रततवादीरे हनु्छ बनी रेखाएको 
देख्खएको तथा प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ गयेको फमानभा सो वातातराऩराई स्वीकाय 
गयेको देख्खएकोराई उि प्रभाणराई प्रभाण ऐन, 2031 दपा 13 क. रे प्रभाणमो्म नै 
हुॉदासभेत अदारतरे प्रततवादीराई सपाइ ददने भनसामरे तभतसर सॊर्न ख्स्िप्ट याइक्रटङफाट ऩतन 
प्रततवादीरे भराई मतत यकभ चाक्रहन्छ बनी यकभ भाग गयेको, फागजतनङ गयेको बने्न देख्खॉदैन बनी 
आधाय तरई बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । प्रततवादीको साथफाट घसु/रयसवत यकभ 
फयाभद बएकोभा क्रववाद नदेख्खएको, सयकायी साऺीहरूरे अनसुन्धान तथा अदारतभा गयेको 
फकऩरभा प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरएको बनी कागज गयेको देख्खएको, प्रततवादीरे कसयु गयेको 
कायण नै अनसुन्धानको िभभा ऩोतरग्राप ऩयीऺण गनत नभानेको सभेतफाट प्रततवादीरे स्वचे्छारे 
घसु/रयसवत भाग गयी तरएको देख्खएको अवस्थाभा सभेत प्राद्ऱ प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नगयी 
गरत अथत रगाई तनजरे स्वेच्छारे घसु/रयसवत भाग गयी तरएको नदेख्खएको बनी आधाय तरई 
प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

५३.ख्जल्रा तसयहा, राहान नगयऩातरका, वडा नॊ. ७ भायवाडी टोर वतन बएका प्रततवादी याभप्रकाश 
सतया..................................................................................................१ जना 
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भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0010)। 

पैसरा बएको तभतत       : २०७9।12।14        ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी याभप्रकाश सतयाराई तफगो रु.15,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम  

हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीफाट फयाभद बएको नगदसक्रहतको खानतरासी भचुलु्का उजयुकतात ख्शवनाथ सहनीरे ऩेस 
गयेको तस.तड, प्रततवादीको हात धुॉदा ऩानीको यॊग ऩरयवततन बएको भचुलु्का य ऩानीभा यहेको 
केतभकर पेनोल्पथातरन ऩयीऺण प्रततवेदनराई प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनत तभल्ने देख्खन  

आएन । उजयुकतातरे बिुानीको रातग तनवेदन ददएको देख्खएको, प्रततवादीरे अनसुन्धानको 
िभभा बएको फमान तथा अदारतसभऺको फमानभा कसयुभा इन्काय यहेको देख्खन्छ बने्नसभेत 
आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादी याभप्रकाश सतयारे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ हस्ततरख्खत फमान गदात स.ज 17 भा 
तनवेदकसॉग रु.15,000।- घसु यकभ भागेको, स.ज २० भा कागजभा सही गयी ऩैसा तरएको 
हुॉ, स.ज २२ भा एकऩटकराई भापी ऩाउॉ, स.ज २३ भा ख्शवनाथरे रु.१५,०००/- ददन्छ तरन ु
बनी ध्रवु भहतोराई बनेको तथएॉ बनी कसयुभा स्वीकाय गयी फमान गयेकोराई प्रभाण ऐन, 
2031 को दपा 9(२) (क) रे प्रभाणभा तरनहनेु देख्खएकोभा कामातरम सहमोगी ध्रवु भहतो 
नतुनमारे सोही फमानराई सभथतन गयी स.ज. 17 भा प्रततवादी याभप्रकाश सतयारे बनेफभोख्जभ 
तनवेदक ख्शवनाथ सहनीसॉग रु.15,000।- यकभ तरई ददएको हुॉ बनी फमान गयेको देख्खन्छ, 
तनज प्रततवादीको साथफाट घसु यकभ फयाभद बएकोभा क्रववाद देख्खदैन, तनवेदक य प्रततवादीफीच 
ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएकोभा अदारतरे नै स्वीकाय गयेको देख्खन्छ, उि ऩखातरको कामतको 
हारसम्भ ऩतन बिुानी प्राद्ऱ नबएको बनी फकऩर गयेकोसभेतवाट प्रततवादीरे तनभातण कामत सम्ऩन्न 
ऩद्ळात बिुानी कागजभा दस्तखत गनत जाॉदा घसु/रयसवत तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको 
घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens 

Rea य Actus Reus दवुै तत्त्व क्रवद्यभान यहेको देख्खएको अवस्था ऩकु्रद्श बएको देख्खएकोभा प्राद्ऱ 
प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको 
भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ ।  

 

५४.ख्जल्रा यौतहट, गौय नगयऩातरका वडा नॊ. ९ तसतसतमा फस्ने प्रततवादी अजमकुभाय 
ठाकुयसभेत..................................................................................२ जना 
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भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७5-CR-0013) । 

पैसरा बएको तभतत       : २०७8।12।24      ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू अजमकुभाय ठाकुय य ऻानेन्र मादवराई तफगो रु.45,०००।- कामभ 
गयी भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा सोही ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ जरयवाना य 
कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

उजयुकतातराई उजयु गनत उऩबोिा सतभततरे अतधकाय प्रदान गयेको नदेख्खएको, कोठाभा अन्म 
भातनसहरूसभेत यहे, बएको अवस्थाभा घसुको यकभ हाकाहाकी भागेय साथभा याख्न े कुया 
स्वाबाक्रवक हनेु नदेख्खॉदा उजयुकतातको उजयुी आधायहीन देख्खन आएको, उजयु गनुतबन्दा ऩक्रहरे नै 
उजयुीकतातको तफर फनाउने काभ सम्ऩन्न बइसकेको देख्खएको, फझु्नऩुनज आतधकारयक व्मख्िहरू 
इसयामर तभमा य क्रवजम अतधकायीराई वादी ऩऺरे उऩख्स्थत गयाई फकऩर गयाउन नसकेको, 
उजयुकतातको भौकाको कागज य अदारतसभऺको फकऩर ऩयस्ऩय फाख्झएको देख्खन आएको 
बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी दवुै प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीभध्मे ऻानेन्र मादवरे घसु/रयसवत भाग गयेको अतडमो येकडत नै तभतसर 
साभेर देख्खएकोराई प्रभाण ऐनरे प्रभाणभा तरनहनेु नै देख्खन्छ, प्रततवादी ऻानेन्र मादवरे 
अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ फमान गदात स.ज. 17 भा नाऩी कामत सम्ऩन्न बइसकेको उऩबोिा 
सतभततको कृक्रष फाटोको रातग ५% य स्कुरको कम्ऩाउण्डवारका रातग ३% घसु यकभ तरन 
प्रततवादी अजमकुभाय ठाकुयरे बनेफभोख्जभ तनवेदक याकेश मादवसॉग कुया बएको तथमो, स.ज. 
18 उि तनभातण कामतको येखदेखको ख्जम्भेवायी भसभेतको तथमो बनी फमान गयेकोराई सोही 
ऐनको दपा ९(२) (क) फभोख्जभ प्रभाणभा तरनहनेु देख्खएको, ख्स्िप्ट याइक्रटङ य Call Detail 

Record वाट प्रततवादी य तनवेदकफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको देख्खएको, प्रततवादीहरूको 
कामतकऺभा नै घसु यकभसक्रहत प्रततवादी प्रकाउ ऩयेको देख्खएको तथा तनजको हात धनु रगाउॉदा 
फैजनी यातो बएको, सयकायी साऺीहरू ततथतयाज उऩाध्माम, क्रकयण ऩरयमाय, हनभुान याउत 
अक्रहयसभेतका सयकायी साऺीहरूरे अनसुन्धानको िभभा तथा अदारतभा सभेत फकऩर गदात 
प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयी भ्रद्शाचायको कसयु गयेको बनी उल्रेख गयेकोराई प्रभाण ऐन, 
२०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीहरूरे कामातरमको 
कामत कऺभा घसु/रयसवत तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् 
रूऩभा तभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens Rea य Actus Reus दफैु तत्त्वको 
क्रवद्यभान यहेको देख्खएको अवस्था ऩकु्रद्श बएको देख्खएकोभा प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन 
नगयी हचवुाको आधायभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने हेतरेु कोठाभा अन्म भातनसहरूसभेत यहे 
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बएको अवस्थाभा घसुको यकभ हाकाहाकी भागेय साथभा याख्न े कुया स्वाबाक्रवक हनेु नदेख्खॊदा 
उजयुकतातको उजयुी आधायहीन देख्खन आएको बनी त्मराई गरत अथत रगाई प्रततवादीराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत यहेको य फझु्नऩनज आतधकारयक व्मख्िहरू इसयामर तभमा 
य क्रवजम अतधकायीराई वादी ऩऺरे उऩख्स्थत गयाई फकऩर गयाउन नसकेको बनी आधाय तरई 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने आधायको सम्फन्धभा हेदात प्रस्ततु भदु्दाभा तनज इसयामर तभमा य 
क्रवजम अतधकायीराई भरुकुी पौजदायी कामतक्रवतध सॊक्रहता, २०७४ को दपा ११२ फभोख्जभ 
फझु्नसक्ने देख्खॉदासभेत सोतपत  प्रवेश नगयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने तनमतरे हतायभा गयेको 
पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ को काननु व्मवस्थाको प्रततकूर यही पैसरा रकु्रटऩूणत 
बई फदयबागी छ । 

 

५५.ख्जल्रा सद्ऱयी खड  ग नगयऩातरका वडा नॊ. ७ (सातफक कल्माणऩयु गा.क्रव.स. वडा नॊ. ७) घय बएका 
प्रततवादी ददनेशकुभाय साह...........................................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-०२६7) । 
पैसरा बएको तभतत  : २०७9।1।14     ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी  

प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी ददनेशकुभाय साहराई तफगो रु.7,000।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

उजयुकतातसॉग प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयेको, फागजतनङ गयेको, उजयुीकतातराई घसु/रयसवत 
ददन फाध्म ऩायेको त्म पोन सॊवाद य ख्स्िप्ट याइक्रटङफाट देख्खएको छैन, सवोच्च अदारतफाट 
गोक्रवन्दप्रसाद कॉ डेर क्रव. नेऩार सयकाय 075-CR-1110 बएको पैसरासभेतको आधायभा प्रस्ततु 
भदु्दाभा उजयुकतात य प्रततवादीफीच बएको पोन सॊवाद तथा ख्स्िप्ट याइक्रटङराई प्रभाणको रूऩभा 
तरन तभल्ने देख्खएन, प्रततवादीको साथफाट तथा तनजको घयकोठाफाट यकभ फयाभद बएको 
अवस्था नयहेको, उजयुकतात प्रततवादीको सेवाग्राही नबएको अदारतभा प्रततवादीरे इन्कायी फमान 
गयेको देख्खएको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रस्ततु भदु्दाभा तनवेदक नयफहादयु ताभाङरे ज्गा क्रपल्ड चेक जाॉचका रातग सम्फख्न्धत 
ददनेशकुभाय शाहराई अनयुोध गदात आरटार गयी रु.7,000।- घसु/रयसवत भाग गयी 
घसु/रयसवत ददन फाध्म फनाएको य घसु/रयसवत भाग गयेको वातातराऩको अतडमोसाथ नै ऩेस 
गयेको बने्नसभेत व्महोयाको तनवेदन देख्खएको, प्रततवादीरे तनवेदकसॉग घसु/रयसवत तरई घाॉसभा 
पारेको अवस्थाभा पेरा ऩयेको, खानतरासी फयाभदी भचुलु्का यहेको देख्खएको य वायदात रगतै्त 
प्रततवादीरे हात धोएको ्रासभा यहेको ऩानी PINK बएकोफाट घसु यकभ तनजरे तरएको ऩकु्रद्श 
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बएको, तनवेदकफीचको अतडमो येकडतको ख्स्िप्ट याइक्रटङभा प्रततवादीरे रु.७,000।- घसु यकभ 
भाग गयेको देख्खएको, प्रततवादी य तनवेदकफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको Call Details 

Record फाट देख्खन्छ, प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ आफ्नै हस्ततरख्खत फमान गदात 
घसु यकभ भाग गयी तरएको य अतडमो येकडतभा बएको कुयाकानी तनवेदकसॉग बएको बनी 
कसयुभा सातफती फमान गयेको देख्खन्छ, प्रततवादीरे अदारतभा फमान गदात इन्कायी फमान गये 
ताक्रऩन क्रवद्वासमो्म प्रभाण ऩेस गनत सकेको नदेख्खएको, वादी नेऩार सयकायका साऺीहरू प्रराद 
फोगटी, नयफहादयु ताभाङ, भनफहादयु याईसभेतरे अनसुन्धानभा कागज य अदारतभा फकऩर 
गदातसभेत प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरएको ऩकु्रद्श हनेु गयी कागज गयेको देख्खएकोराई प्रभाण 
ऐन,२०३१ को दपा १० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतवाट प्रततवादीरे ज्गा क्रपल्ड 
चेकजाॉचको रातग घसु/रयसवत तरएको घटना वायदातभा कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू 
िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु वायदातभा प्रततवादीको Mens Rea य Actus Reus दफैु 
तत्त्वको क्रवद्यभान यहेको देख्खएको अवस्था ऩकु्रद्श बएको देख्खएकोभा प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत 
भूल्माॊकन नगयी उजयुकतातसॉग प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयेको, फागजतनङ गयेको, 
उजयुीकतातराई घसु/रयसवत ददन फाध्म ऩायेको त्म पोन सॊवाद य ख्स्िप्ट याइक्रटङफाट देख्खएको 
छैन बने्नसभेत आधाय तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको 
योहभा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ ।  

 

५६.ख्जल्रा गलु्भी दयफाय गाउॉऩातरका वडा नॊ. १, जबुङु (सातफक जबुङु गा.क्रव.स वडा नॊ. १) स्थामी वतन 
बएका प्रततवादी प्रेभफहादयु थाऩा...........................................................१ जना 
भदु्दा : घसु/रयसवत तरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७६-CR-0015) । 

पैसरा बएको तभतत       : २०७9।2।4           ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।31 

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी : 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी प्रेभफहादयु थाऩाराई तफगो रु.३,5००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीफाट फयाभद यकभ नै प्रभाणग्राह्य नबएको (074-WC-0020) य उि फयाभद यकभ 
प्रततवादीरे स्वचे्छारे भाग गयेको अवस्था नबएको, उजयुीकतात य प्रततवादीफीच बएको अतडमो 
सॊवाद तस.डी. तथा ख्स्िप्ट याइक्रटङसभेत काननुसम्भत रूऩभा आतधकारयक तनकामफाट अनभुतत 
तरई येकडत गरयएको नदेख्खएको प्रततवादीरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग य अदारतभा 
कसयुभा इन्कायी फमान गयेको देख्खएको बने्नसभेत आधाय ग्रहण गयी प्रततवादीरे आयोक्रऩत 
कसयुफाट सपाइ ऩाउने। 
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ऩनुयावदेन गनज आधाय 
प्रस्ततु भदु्दाभा तनवेदक याजेशकुभाय तेरी य ऩशुतयाभ गदु्ऱाको हाडतवमयका साभानहरू तफिी क्रवतयण 
गनतका रातग सहज फनाइददने प्रमोजनाथत प्रततवादी प्र.स.तन. प्रेभफहादयु थाऩारे याजेशकुभाय 
तेरीसॉग रु.1500।- य ऩशुतयाभ गदु्ऱासॉग रु.2000।- गयी जम्भा रु.3500।- भाग गयेको य 
घसु/रयसवत भाग गयेको अतडमो बएको DVD साथै ऩेस गयेको तनवेदनवाट भदु्दा उठान बई 
अनसुन्धान बएको देख्खएको, प्रततवादीको नेऩार प्रहयी मतुनपभत ऩाइन्टको दाक्रहनेऩक्रट्ट घुॉडातनयको 
फक्स गोजीभा रु. ३५००।- घसु यकभ फयाभद बएको खानतरासी फयाभदी भचुलु्का यहेको 
देख्खएको, प्रततवादी य तनवेदकफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकत  बएको Call Details Record फाट 
देख्खन्छ, प्रततवादीरे अदारतभा फमान गदात इन्कायी फमान गये ताऩतन क्रवद्वासमो्म प्रभाण ऩेस 
गनत सकेको नदेख्खएको, वादी नेऩार सयकायका साऺीहरू याजेशकुभाय तेरी, जोतगन्दय तेरी, 
यभेश ढकार, ऩशुतयाभप्रसाद गदु्ऱासभेतरे अनसुन्धानभा कागज य अदारतभा फकऩर गदातसभेत 
प्रततवादीरे घसु/रयसवत तरएको ऩकु्रद्श हनेु गयी कागज गयेको देख्खएकोराई प्रभाण ऐन, २०३१ 
को दपा १० य १८ रे प्रभाणमो्म नै देख्खएको सभेतफाट प्रततवादीरे तनवेदकसॉग हाडतवमयका 
साभानहरू तफिी क्रवतयण गनतका रातग सहज फनाइददने प्रमोजनाथत घसु/रयसवत तरएको घटना 
वायदातभा कसयु गदातको घटनाका शृ्रॊखराहरू िभफर्द् रूऩभा तभल्न आएको देख्खई प्रस्ततु 
वायदातभा प्रततवादीको Mens Rea य Actus Reus दवुै तत्त्वको क्रवद्यभान यहेको देख्खएको अवस्था 
ऩकु्रद्श बएको देख्खएकोभा प्राद्ऱ प्रभाणहरूको उख्चत भूल्माॊकन नगयी उि फयाभद यकभ प्रततवादीरे 
स्वेच्छारे भाग गयेको अवस्था नबएको बने्नसभेत आधाय तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी 
बएको पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा रकु्रटऩूणत यहेको य तनवेदकरे मस आमोगवाट 
घसु/रयसवतको यकभ प्राद्ऱ गनुतऩूवतको प्रततवादीरे घसु/रयसवत भाग गयेको अतडमो येकडत तभतसर 
साभेर यहेको देख्खएको य उि वातातराऩराई प्रततवादीरे अतधकायप्राद्ऱ अतधकायीसभऺ गयेको 
स्वमॊको हस्ततरख्खत फमानभा स्वीकाय गयेको देख्खएको प्रभाणराई प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा 
१३ क. रे प्रभाणभा तरनऩुनज काननुी व्मवस्था यहेको य उि प्रभाणराई सवोच्च अदारतको 
सॊवैधातनक इजरासरे 074-CR-0020 को पैसरा गदातसभेत प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गनुत नै ऩनज 
बनी व्मातमा गयेको अवस्थाभा भदु्दा क्रवशेषभा बएको रेखनाथ फरुातकोटीक्रवरुर्द् नेऩार सयकाय 
(078-CR-0678) भदु्दाभा बएको पैसराराई नै नख्जयको रूऩभा स्वीकायी प्रततवादीराई सपाइ 
ददने गयी बएको पैसरा रकु्रटऩूणत बई फदयबागी छ । 

 

५७.ख्जल्रा दाङ, तलु्सीऩयु उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ. ५ फस्ने धनफहादयु ओरी.... ........१ जना 
भदु्दा : झटुा क्रववयण ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेको (075-CR-0366)। 

 पैसरा बएको तभतत       : २०७८।१२।२४           ऩनुयावदेन दतात तभतत : २०७9।3।30  

आमोगको तनणतम तभतत : २०७९।०३।२७ 

 

आयोऩऩर भागदाफी : 
प्रततवादी धनफहादयु वरीराई भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (1) को 
कसयु अऩयाधभा जम्भा तफगो रु.25,000।- कामभ गयी ऐ. को दपा 3(1) य ३(1) (क) 



           214   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

क्रवशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीरे तनवेदकको काभभा क्रढराससु्ती गयी सरुवाको तनणतम गनज फहाना फनाई घसु/रयसवत 
भाग गयेको बन् ने तनवेदकको उजयुी तनवेदन तथा तनजको भौकाको कागज एवॊ फकऩर व्महोया 
त्मगत रूऩभा तभरेको नदेख्खॉदा त्मसराई स्वतन्र प्रभाणको सॊऻा ददई प्रभाणग्राह्य गनत तभल्ने 
अवस्था नदेख्खएको य फयाभददत यकभ, फयाभदी भचुलु्का, भोफाइर पोन सॊवाद, श्रव्मदृम 
तड.तब.डी., प्रततवेदकको फकऩरसभेतराई सवोच्च अदारतफाट 074-WC-0020 रयटभा तभतत 
२०७८।१।८ भा बएको आदेशफभोख्जभ प्रभाणग्राह्य नहनेु बन् नेसभेतका आधायभा प्रततवादीरे 
सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावदेन गनज आधाय  
प्रततवादी उऩय उजयुी ऩयेकोभा उि उजयुीराई प्रततवादीसॉगको टेतरपोन सॊवादभा ऩच्चीस हजाय 
यकभ भाग गयी तनवेदकराई आफ्नो तनवासभा यकभ ददन फाध्म ऩायी ऩैसा ददई तनज उजयुीकतात 
गएऩद्ळात तत्कार तनज ऩिाउ ऩयेको देख्खएफाट तनज प्रततवादीरे क्रटप्ऩणी तमाय गनत रगाई 
सरुवाऩरको भस्मौदासभेत फनाइयाखेको त्मरे तनमोख्जत रूऩभा यकभ तरने भनासामका साथ 
फहाना गयेको देख्खएको अवस्थाभा केवर सवोच्च अदारतको 074-WC-0020 रयटभा बएको तभतत 
२०७८।१।८ को आदेशराई आधाय भानी यकभ फयाभद हनुऩूुवतका तनमोख्जत कामतरे आयोक्रऩत 
कसयुराई ऩकु्रद्श गरयददएको टेतरपोन सॊवाद, सरुवाको क्रटप्ऩणी य ऩरको भस्मौदा, उजयुी तनवेदक 
मवुयाज आचामतरे अदारतभा उऩख्स्थत बई भौकाको उजयुी तथा टेतरपोन सॊवादराई सभेत 
सभथतन गयी गरयददएको फकऩर, प्रततवादीरे मातामात खचतसभेत बनी अनेक फहाना गयी उि 
यकभ तरने कुयाको सभथतन गयी आफ्नो तनवासभा फोराएको य यकभ तरएको स्वीकाय गयी आफ्नै 
हस्ततरख्खत रूऩभा गयेको फमानसभेतको प्रभाणको मथोख्चत भूल्माॊकन नगयी सवोच्च अदारतको 
स्थाक्रऩत नख्जयको अन्मथा अथत रा्ने गयी प्रततवादीराई सपाइ ददने उि पैसरा रकु्रटऩूणत बई 
फदयबागी छ । 
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२.९ कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाइएको  

सावतजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गयेको काभकायफाही अन्म अतधकायी वा तनकामको अतधकाय 
ऺेरअन्तगतत ऩनज प्रकृततको देख्खएभा अनसुन्धानऩद्ळात ्आवमक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत कामातरम, 

ऩदातधकायी वा सावतजतनक सॊस्थाराई सझुाव ददन सक्ने काननुी व्मवस्था बएअनरुूऩ अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८ भा बएको व्मवस्थाफभोख्जभ आतथतक वषत २०७८/79 भा 
आमोगफाट तनणतम बई रेखी ऩठाइएका सझुावहरू तनम्नानसुाय यहेका छन ्। 

1. प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामातरम 

१.१ उत्तय-दख्ऺण (कोसी) सडक मोजना, खाॉदफायी, सॊखवुासबाअन्तगततको श्रीऩारी तनभातण सेवा, 
तेह्रथभुरे तनभातण कामतभा क्रढराइ गयी ठेक्का सम्झौताअनसुाय काभ नगयेकारे नेऩार सयकायराई 
हातन नोक्सानी ऩगुेको बने्न क्रवषमभा खरयद सम्झौता गदात ठेक्का अॊकको के कतत अॊश वा कुन 
बाग/प्रकृततको काभ सफ-कन््माक्ट गनत सक्रकने हो सो कुया फोरऩरसम्फन्धी कागजातभा स्ऩद्श 
खरुाउन, कन्ट्रमाक्टयरे सफ-कन््माक्टय तनमिु गदात अऩनाउनऩुनज क्रवतध खरुाई तनमिु गनुतऩूवत 
सावतजतनक तनकामरे सव-कन््माक्टयको मो्मता/उऩमिुताको ऩयीऺण गयी तरख्खत रूऩभा 
स्वीकृतत ददन, भौख्खक सहभततको बयभा कन्ट्रमाक्टयद्राया अनतधकृत रूऩभा सव-कन्ट्रमाक्टय 
ऩरयचातरत हनेु प्रवृख्त्तको अन्त्म गनत, अनतधकृत व्मख्ि/कम्ऩनीसॉग सावतजतनक तनकामद्राया ऩराचाय 
वा ठेक्का व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कुनै व्मवहाय नगनत य खरयद सम्झौता गनज फोरऩरदाताराई 
सम्झौताफभोख्जभ ऩूणतरूऩभा ख्जम्भेवाय फनाउन उऩमिु हनेु बनी आमोगको तभतत 
20७8/10/२६ को तनणतमानसुाय प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामातरमराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

1.2 प्रधानभन्री कृक्रष आधतुनकीकयण ऩरयमोजना कामातन्वमन इकाई, तयकायी सऩुयजोन कास्कीभा 
कामतयत रेखाऩार डातफतन रम्साररे कृक्रष कामातरमफाट ददइने अनदुानभा अनदुानग्राहीसॉग तथा 
कामातरमरे गयेको साभान खरयददेख्ख स्टेसनयी भसरन्दभा सभेत खरेुआभ घसु भा्ने गयेको बने्न 
क्रवषमभा अनदुानग्राही ऩाॉचवटा पभतको नाभभा यहेको ऩेकी यकभ हारसम्भ ऩतन पर्छ्यौट गयेको 
नदेख्खएकोभा काननुफभोख्जभ उि ऩेकी यकभ पर्छ्यौट गनत गयाउन आमोगको तभतत 
20७8/10/२६ को तनणतमानसुाय कृक्रष तथा ऩशऩुन्छी क्रवकास भन्रारम, तसॊहदयफाय, 

काठभाडौंराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

1.3 आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको छानतफन तथा अनसुन्धानको तसरतसराभा सयकायी तनकामहरूफाट 
सम्ऩादन हनेु कामतभा क्रवतबन्न कभीकभजोयीहरू देख्खन आएकारे आमोगको तभतत 
20७8/1१/२३ को तनणतमानसुाय सयकायी तनकामहरूराई तऩतसरफभोख्जभ सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

तऩतसर  

सझुाव सझुाव रेखी ऩठाइएको तनकाम 

सझुाव नॊ. १   

सयकायी तनकामभा प्रमोग हनेु क्रवतबन्न क्रवद्यतुीम सूचना प्रणारीको 
प्रमोगकतात क्रववयण (मजुय नेभ य ऩासवडत) सम्फख्न्धत कभतचायी 
आपैं रे प्रमोग नगयी अरूराई प्रमोग गनत ददने तथा दरुुऩमोग गनज 

१. श्री प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को 
कामातरम :- सझुाव कामातन्वमनको 
आवमक व्मवस्था तभराई सफै 
भन्रारम, सख्चवारम य सफै 
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जस्ता फेतथततहरू फढ्दै जाॉदा दीघतकारीनरूऩभा सभग्र सावतजतनक 
तनकामको कामतभा फाधा ऩनज य सॊवेदनशीर सूचनाहरू चहुावटसभेत 
हनुसक्ने देख्खन्छ। सफै सयकायी तनकामका ख्जम्भेवाय 
कभतचायीहरूराई भार मस्ता क्रवद्यतुीम सूचना प्रणारी प्रमोगकतात 
क्रववयण उऩरब्ध गयाउन, ऩासवडत उऩरब्ध गयाएको प्रमोगकतातफाट 
बए गयेका काभ कायफाहीहरूको सभम-सभमभा अनगुभनको 
व्मवस्था तभराउन य भ.रे.ऩ. पायभ नॊ. ९०१ य ९०२ को 
अतनवामत प्रमोग गनत गयाउन सफै सयकायी तनकामराई ऩरयऩर  

गनज । 

प्रदेशका भतुमभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्का कामातरमहरूराई 
जानकायी गयाउनहुनु । 

२. श्री सॊघीम भातभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम :- सझुाव 
कामातन्वमनको आवमक व्मवस्था 
तभराई सफै स्थानीम तहराई 
जानकायी गयाउनहुनु । 

३. श्री गहृ भन्रारम :- सझुाव 
कामातन्वमनको आवमक व्मवस्था 
तभराई भातहतका सफै तनकामराई 
जानकायी गयाउनहुनु । 

४. श्री अथत भन्रारम :- सझुाव 
कामातन्वमनको आवमक व्मवस्था 
तभराई भातहतका सफै तनकाम य 
सावतजतनक सॊस्थानराई जानकायी 
गयाउनहुनु । 

सझुाव नॊ. २  

कभतचायी सरुवा/फढुवा बई जाॉदा आफ्नो ख्जम्भाभा यहेको 
सावतजतनक सम्ऩख्त्त, सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हक हस्तान्तयण गनज 
तनणतम बएका पाइरहरू, ख्जन्सी साभग्री, कम्प्मटुय अतबरेख, तनणतम 
पाइर तथा ख्चठ्ठीऩरसक्रहतका कागजातहरू अतनवामतरूऩभा 
फयफझुायथ गनज व्मवस्था तभराउने, मसयी आपूरे ख्जम्भा तरएका 
साभानहरू नफझुाउने कभतचायीराई जवापदेही फनाउनेसभेत सफै 
सयकायी तनकामराई ऩरयऩर गनज। 

सझुाव नॊ. ३   

तनजाभती सेवा ऐन, 2049 को दपा ५क. भा तनजाभती ऩदको 
कामत क्रववयणसम्फन्धी व्मवस्था उल्रेख यहेको छ । ऐ. ऐनको 
दपा १८ख. भा तनजाभती कभतचायीराई ख्जम्भेवायी नददई याख्न 
नहनेु व्मवस्था उख्ल्रख्खत छ । तनजाभती सेवा तनमभावरी, 
2050 को तनमभ ९ भा कामत क्रववयणसम्फन्धी ऐनको 
व्मवस्थाको थऩ व्मातमा गरयएको छ । मसैगयी, ऐ. तनमभावरीको 
तनमभ ७८ भा कामत क्रववयणसभेतको आधायभा कभतचायीहरूको 
कामतसम्ऩादन भूल्माॊकन हनेु गयी सूचकहरू तनधातयण गरयएको छ 
। 

सावतजतनक तनकामका कभतचायीराई कामत क्रववयण प्रदान नगरयएको 
कायण कामतसम्ऩादनसम्फन्धी रकु्रट एवॊ कभीकभजोयी बएभा सो 
सम्फन्धभा सम्फख्न्धत तनकामका प्रभखुसभेत उत्तयदामी हनुऩुदतछ । 
तसथत, कामत क्रववयण रागू गनज व्मवस्था कामातन्वमन गनज सम्फन्धभा 
तनजाभती सेवाको ऩदभा कामतयत कभतचायीहरूको रातग उख्ल्रख्खत 
काननुी व्मवस्थाफभोख्जभ हनेु गयी य अन्म सयकायी सेवा य 
सावतजतनक सॊस्थानका कभतचायीहरूका रातग सम्फख्न्धत काननुभा 
तोक्रकएफभोख्जभ हनेु गयी अतनवामतरूऩभा कामत क्रववयण तमाय गयी 
सम्फख्न्धत कभतचायीराई जानकायी गयाई कामातन्वमन गनज। 

सझुाव नॊ. ४  

साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहहरूरे कामतसम्ऩादनको 
तसरतसराभा आफ्नो कोषभा सॊकतरत यकभ राभो सभमसम्भ 

५. श्री वन तथा वातावयण भन्रारम 

६. सफै प्रदेशका भतुमभन्री तथा 
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तफनाकायण ऩदातधकायीहरूको ख्जम्भाभा याख्ने गयेको य तफना 
प्रमोजन मसयी व्मख्िको ख्जम्भाभा यहेको यकभ राभो सभमसम्भ 
असरुउऩय नगनज देख्खएकारे साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको 
यकभ व्मख्िको ख्जम्भाभा नयाख्ने व्मवस्था तभराउने । 

भख्न्रऩरयषद्को कामातरमहरू 

७. सातै वटा प्रदेश सयकायका वन 
व्मवस्थाऩनसॉगसम्फख्न्धत 
भन्रारमहरू 

 

1.4 सयकायी एवॊ सावतजतनक प्रकृततको ज्गा अनतधकृत व्मख्ि, सभूहरगामतका व्मख्िहरूफाट 
सयकायी वा सावतजतनक अतधकायीहरूराई प्रबावभा ऩायी कतै सकुुम्फासीको नाभभा बोगातधकाय, 
ज्गा दतात हनेु गयेको सम्फन्धभा त्मस्ता क्रकतसभका ज्गाहरूको सॊयऺण गनत ऩातरकास्तयको एवॊ 
ख्जल्रा एवॊ तनकामगत अतबरेख दरुुस्त याखी क्रहनातभना नहनेु व्मवस्था तभराउन आवमक नीतत 
तनमभ, काननु एवॊ कामातन्वमन गनत गयाउन हनु आमोगको तभतत 20७8/1१/२३ को 
तनणतमानसुाय प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद् को कामातरम गहृ भन्रारम, बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा 
गरयफी तनवायण भन्रारम, सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम, वन तथा वातावयण 
भन्रारम, सहयी क्रवकास भन्रारम, सॊस्कृतत, ऩमतटन तथा नागरयक उड डमन भन्रारम, ऩशऩुततऺेर 
क्रवकास कोष य  गठुी सॊस्थान प्रधान कामातरमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको। 

1.5 गरयफी तनवायण कोषका नहकुर के.सी.सभेतरे आ.व. २०६०/६१ देख्ख आ.व. २०७२/७३ 
सम्भको ख्जन्सी साभग्री क्रहनातभना गयेको बने्न क्रवषमभा आ.व. २०७६/७७ को ख्जन्सी तनयीऺण 
प्रततवेदनभा उख्ल्रख्खत साभानहरूको सम्फन्धभा आतथतक कामतक्रवतध तथा क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व 
तनमभावरी, २०77 को ऩरयच्छेद १० फभोख्जभ सयकायी सम्ऩख्त्तको ख्जम्भा, रगत य सॊयऺण गयी 
उख्चत व्मवस्थाऩन गनज गयाउने सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुत गयाउनऩुनज हो सो गनज 
गयाउने व्मवस्था बई सोको जानकायी अतनवामत रूऩभा मस आमोगराई ददन आमोगको तभतत 
20७8/5/२१ को तनणतमानसुाय गरयफी तनवायण कोषराई रेखी ऩठाइएको । 

१.6 तनजाभती कभतचायीको ऩद, ख्जम्भेवायी तथा क्रवख्शद्श आवमकताको आधायभा ल्माऩटऩ कम्प्मटुय 
उऩरब्ध गयाउने/उऩमोगको व्मवस्था गनज, भभततसम्बाय तथा हस्तान्तयण सम्फन्धभा स्ऩद्श 
भाऩदण्ड फनाई रागू गनत उऩमिु देख्खएकारे स्ऩद्श भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गनत आमोगको 
तभतत २०७८।५।10 को तनणतमानसुाय नेऩार सयकायराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१.7 अछाभ ख्जल्रा भॊगरसेन नगयऩातरकाका भेमय ऩदभफहादयु फोहया य कामतकायी अतधकृत 
गणेशप्रसाद जैशीसभेतको तभरेभतोभा गाडी खरयदभा खरयद ऐन य आतथतक तनमभावरी क्रवऩयीत 
तसधै तडरयफाट खरयद गयेको बने्न क्रवषमभा सावतजतनक खरयद ऐन य उत्ऩादक वा अतधकृत 
तफिेताद्राया तनधातरयत दयभा (क्माटरग सक्रऩङ) खरयद गनज कामतक्रवतधफभोख्जभ सवायीसाधन खरयद 
गदात एकैऩटक वा ऩटकऩटक गयी फढीभा एक आ.व.भा रु.६० राखसम्भभा खरयद गनत सक्रकने 
व्मवस्था बएकोभा भॊगरसेन नगयऩातरकाको गाडी खरयदभा सो प्रक्रिमा अवरम्फन गयेको 
नदेख्खएको य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७९ को  कामतऩातरका स्वीकृत 
वाक्रषतक फजेटको अतधनभा यही कुनै शीषतकफाट ऩुॉजीगत शीषतकभा ऩच्चीस प्रततशतभा नफढाई 
यकभान्तय गनत सक्नेछ बने्न प्रावधान क्रवऩयीत सवायीसाधन खरयदभा यकभ नऩगु बएको बनी बवन 
तनभातण शीषतकफाट यकभ रु.६० राख सवायीसाधन शीषतकभा यकभान्तय गयेको देख्खएकोरे खरयद 
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प्रकृमाभा सावतजतनक खरयद ऐन, २०६३ य तनमभावरी, २०६४ को ऩूणत ऩारना गनत गयाउन 
काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो गनत गयाउन आमोगको तभतत  2078/7/15 को तनणतमानसुाय 
सावतजतनक खरयद अनगुभन कामातरमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

२ भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद् को कामातरम 

२.1 भोयङ ख्जल्राको ऩथयी शतनद्ळये नगयऩातरका वडा नॊ. १० भा यहेको बलु्के ऩशऩुतत साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा सभूहका ऩदातधकायीहरूको तभरोभतोभा उि साभदुाक्रमक वनको कोषको यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्न साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको आतथतक कामतक्रवतध तनदज ख्शका, २०७३ 
को ऩरयच्छेद ४ भा आम्दानीको रेखा याख्न ेकामतक्रवतध, ऩरयच्छेद ६ भा स्वीकृत फजेट खचत गनज य 
खचत रेख्न े कामतक्रवतध बने्न व्मवस्था बएकोभा सो अनरुूऩ बएको बने्न नदेख्खएकारे उख्ल्रख्खत 
व्मवस्थाअनसुाय सभूहको कोष ऩरयचारन गनज व्मवस्था हनु आमोगको तभतत २०७८।५।10 को 
तनणतमानसुाय ७ वटै प्रदेशका भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद् को कामातरमराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

३. गृह भन्रारम 

३.1 प्रहयी कल्माण कोषद्राया सञ्चातरत ऩेट्रोरऩम्ऩ नक्सारभा कम्प्मटुय नेतबगटेय सफ्टवेमय सॊचारनको 
ख्जम्भेवायी तरई फसेका प्रहयी कभतचायीरे प्रहयी ऩेट्रोरऩम्ऩभा इन्चाजतको रूऩभा ऩदीम ख्जम्भेवायी 
प्रबावकायी रूऩभा तनबाएको नदेख्खएकारे सो सम्फन्धभा एवॊ ऩेट्रोरऩम्ऩराई व्मवख्स्थत तथा 
ऩायदशी रूऩभा सॊचारन गनज/गयाउने सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो सो गनज गयाउने 
व्मवस्था हनु आमोगको तभतत २०७८।४।११ को तनणतमानसुाय प्रहयी प्रधान कामातरमराई 
सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

३.2 नागरयकता प्रभाणऩरको प्रतततरक्रऩ तरॉदाददॉदा झटुा क्रववयण ऩेस गयी गरत तरखत तमाय गये 
गयाएको क्रवषमभा आयोक्रऩत यभेशफहादयु तसॊहरे नागरयकताको प्रभाणऩरभा आपैं रे सच्माई क्रकतज 
गयेको य ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, फझाङफाट यभेशफहादयु तसॊहको नाभभा नेऩारी नागरयकता 
प्रभाणऩर नॊ. ३६९३ क्रवतयण बएको अतबरेख यख्जद्शयअन्तगतत जन्भ तभतत भहरभा उख्ल्रख्खत 
जन्भ तभततभा २०३३ बतनएको सारको ऩतछल्रो अॊकराई पयक भसी करभरे सच्माई क्रकतज 
गयेको सभेतका सम्फन्धभा छानतफन गयी आवमक कायफाही गनत आमोगको तभतत 2078/8/2 
को तनणतमानसुाय गृह भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

३.3 ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, भोयङका खरयदाय टेकफहादयु शे्रद्षसभेतरे गैयकाननुी रूऩभा कामातरमको 
येकडत सच्माई नागरयकता जायी गयेको बन् ने क्रवषमभा नागरयकता ऐन, २०६३ को दपा २१ को 
उऩदपा (६) भा नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर ददने अतधकायीरे जानी-जानी वा फदतनमत याखी 
मस ऐन वा ऐनअन्तगतत फनेका तनमभक्रवऩयीत हनेु गयी नागरयकता प्रभाणऩर ददएभा प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ क्रवबागीम सजाम हनेु बन् ने व्मवस्था बएकारे सो फभोख्जभ छानतफन बएको 
नदेख्खएकारे काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो गनत आमोगको तभतत 20७8/8/7 को 
तनणतमानसुाय गृह भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

३.4 ख्जल्रा सरातही सातफक सदुाभा गा.क्रव.स. वडा नॊ. ९ हार फरया नगयऩातरका वडा नॊ. १० का 
वीयेन्र भहतो हार फायाको इराका प्रहयी कामातरम, तसभयौनगढभा प्रहयी नामफ तनयीऺक ऩदभा 
कामतयत वीयेन्र भहतोको प्रथभ प्रतततरक्रऩ उल्रेख बएको नागरयकताको प्रभाण-ऩरभा जन्भ तभतत 
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२०२९/१/५ उल्रेख बएको सभेतका प्रभाणफाट तनज वीयेन्र भहतोरे ऩनु: तभतत 
२०७५/५/३० गते ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, सरातहीफाट नेऩारी नागरयकताको प्रथभ प्रतततरक्रऩ 
जन्भ तभततसभेत सच्माई तभतत २०२९/११/५ फनाई कागजात ऩेस गयेको हुॉदा तनज वीयेन्र 
भहतोको उि कामत नागरयकता ऐन, २०६३ क्रवऩयीतका कामतहरू हनुसक्ने देख्खएकारे तनजराई 
सोही ऐनफभोख्जभ आवमक कायफाही गनत आमोगको तभतत 2078/7/8 को तनणतमानसुाय 
ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, सरातहीभा  सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

३.5 बायतीम नागरयक प्रशान्त ताभाङ (ऩाख्िन) रे झटुा क्रववयणका आधायभा नेऩारी नागरयकता 
तरएको क्रवषमभा नागरयकता ऐन, २०६३ फभोख्जभ आवमक छानतफन गयी जे-जो गनुतऩनज हो सो 
गनत आमोगको तभतत 2078/7/15 को तनणतमानसुाय गहृ भन्रारमभा रेखी ऩठाइएको । 

३.6 रुकुभ (ऩख्द्ळभ) ख्जल्रा सानीबेयी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ फस्ने ऩशऩुतत रयजाररे झटुा क्रववयण 
ऩेस गयी दोहोयो नागरयकता य याहदानी तरएको बने्न क्रवषमभा नागरयकता ऐन, २०६३ को दपा 
२१ को उऩदपा (६) भा नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर ददने अतधकायीरे जानी-जानी वा 
फदतनमत याखी मस ऐन वा मस ऐनअन्तगतत फनेका तनमभक्रवऩयीत हनेु गयी नागरयकता प्रभाणऩर 
ददएभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ क्रवबागीम सजाम हनेु बने्न व्मवस्था बएकारे सो फभोख्जभ छानतफन 
बएको नदेख्खएकारे जो-जे गनुतऩनज हो गनतका रातग आमोगको तभतत 2078/7/15 को 
तनणतमानसुाय गृह भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

३.7 ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, कास्कीफाट सातफक हॊसऩयु गा.क्रव.स. य सल्मान गा.क्रव.स.को 
फसोफाससक्रहतको जन्भदतात, फसाइॉसयाइॉ प्रभाणऩर य ज्गाधनीको ऩजुातसभेत नक्करी फनाई ऩेस गयी 
नागरयकता फनाएको हुॉदा उि कामत नागरयकता ऐन, २०६३ क्रवऩयीत देख्खएकारे सो कामतभा 
सॊर्न तत्कारीन गा.क्रव.स. सख्चवहरू चोराकान्त ऩौडेर, गेदयुाभ ढकार य फा्रङु ख्जल्राभा 
स्थामी फसोफास बएका ऩूणतफहादयु खरी, सभुन काकी, कृष्णप्रसाद शभात, तरुफहादयु खड्का, प्रदीऩ 
बण्डायी य सॊर्न ख्शऺक कभतचायीसभेतराई सोही ऐनफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो सो कायफाही 
गनतका आमोगको तभतत 2078/7/15 को तनणतमानसुाय गृह भन्रारमराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

३.8 इराभ ख्जल्रा भाईनगयऩातरका वडा नॊ. ९ ख्स्थत जनुताया साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहका 
तत्कारीन अध्मऺ याजेन्र थेफेरे सभूहकी कोषाध्मऺ भतनषा रइुटेरको सही क्रकतज गयी यकभ 
तनकारेको देख्खॉदा तनजरे गयेको उि कसयु भरुकुी अऩयाध सॊक्रहता, २०७४ को तरखतसम्फन्धी 
कसयु य फैंक्रकङ कसयु तथा सजाम ऐन, २०६४ अन्तगततको कसयु आकक्रषतत हनुसक्ने हुॉदा सो 
सम्फन्धभा कायफाही गनतका रातग प्रहयी प्रधान कामातरमराई आमोगको तभतत 20७8/8/२३  
को तनणतमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

३.9 फा्भती गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५, इकुडोरको बकायीडाॉडा ख्चरी बञ्ज्माङ हुॉदै ख्चराथमु्कासम्भ कृक्रष 
सडक तनभातण गदात तभरोभतोभा फढी बिुानी ददएको बने्न क्रवषमभा उऩबोिा सतभततका अध्मऺ 
रगामत बिुानी ददने कामातरम प्रभखुसभेतरे हारसम्भ मक्रकन वतन खरुाउन नसकेका उनाउ 
व्मख्ि इख्न्जतनमय याजेन्र गौतभको नाभफाट तमाय ऩायेको कामतसम्ऩन्न प्रततवदेन कृक्रष ऻान केन्र, 

रतरतऩयुभा ऩेस गयी सो प्रततवदेनको आधायभा रु.25,35,390।- बिुानी ददएको सम्फन्धभा 
मसयी उनाउ व्मख्िको नाभफाट क्रकतज कागज खडा गयी सो कागज कृक्रष ऻान केन्र, रतरतऩयुभा 
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ऩेस गयी सो कागजराई स्वीकाय गयी बिुानी ददने तरनेउऩय सयकायी कागज क्रकतज कसयुभा 
अनसुन्धान गनत आमोगको तभतत 20७8/९/१६ को तनणतमानसुाय नेऩार प्रहयी प्रधान कामातरम, 

नक्सारराई रेखी ऩठाइएको । 

३.10 अघातखाॉची ख्जल्रा, शीतगॊगा नगयऩातरकाफाट वडा नॊ. १ तनवासी ठगफहादयु कुॉ वयको ऩयुानो 
नागरयकता च्माती वडा अध्मऺको सॊर्नताभा तनज ठगफहादयु कुॉ वयको नागरयकता २००२ 
सारको फनाई वृर्द् बत्ता खवुाएकोभा तनज वडा अध्मऺरे सावतजतनक ऩदको दरुुऩमोग गयेको हुॉदा 
काननुफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्न सम्फन्धभा तनज ठगफहादयु कुॉ वयसभेतरे दोहोयो 
नागरयकता तरने ददने कामतभा सॊर्न बई नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३ क्रवऩयीतको कामत गयेको 
देख्खन आएकारे सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो सो गनज गयाउने व्मवस्था हनु 
आमोगको तभतत 20७8/8/१६ को तनणतमानसुाय गृह भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

३.११ ख्जल्रा सरातही, फरया नगयऩातरका वडा नॊ. ८ का वडाध्मऺ यक्रवकुभाय साह य वडा सख्चव 
अशोक गदु्ऱासभेतको तभरेभतोभा बायतीम नागरयक ख्शवजी ठाकुयराई नेऩारी नागरयकता प्रभाण-
ऩरको तसपारयस गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्न नागरयकतासम्फन्धी कसयु भरुकुी पौजदायी कामतक्रवतध 
सॊक्रहता, २०७४ को अनसूुची १ अन्तगतत बएको य सो कसयुको सम्फन्धभा सम्फख्न्धत प्रहयी 
अतधकृतफाट अनसुन्धान हनेु य सम्फख्न्धत ख्जल्रा सयकायी वक्रकर कामातरमफाट अतबमोजन गनज 
नगनज क्रवषम देख्खएको हुॉदा आमोगको तभतत 20७8/९/२२  को तनणतमानसुाय ख्जल्रा प्रहयी 
कामातरम, सरातहीभा सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

४ वन तथा वातावयण भन्रारम 

४.१ वन तथा ब-ूसॊयऺण क्रवबागफाट सफै भातहत कामातरमहरूराई फेरुज ु पर्छ्यौट कामतमोजना 
ऩठाएकोभा तडतबजन वन कामातरम (सातफक ख्जल्रा वन कामातरम) फायाको भ.रे.ऩ. प्रततवेदन 
अनसुाय आ.व. 207१/72 देख्ख आ.व. 2074/75 सम्भको ऩेकी फेरुजभुध्मे आ.व. 
2075/76 भा रु.१,95,33,१46।१3 फेरुज ुसम्ऩयीऺणका रातग ऩेस बएको देख्खएको य 
अन्म ऩेकी फेरुज ुसम्फन्धभा थऩ कायफाही अगातड फढाएको नदेख्खएकारे सो सभेतको फेरुज ु
पर्छ्यौट गनज गयाउने सम्फन्धभा मथाशीघ्र आवमक कायफाही अगातड फढाउने सम्फन्धभा 
आमोगको तभतत २०७८।४।२८ को तनणतमानसुाय वन तथा वातावयण भन्रारम य वन तथा ब-ू
सॊयऺण क्रवबागराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

४.2 ख्जल्रा वन कामातरम फाया, तसभयाको भातहतभा यहेको सेक्टय वन कामातरम भधवनुअन्तगतत 
फोधवन ऩोद्श य ककडी इराका वन कामातरमअन्तगतत सहजनाथ साझेदायी वन तसभानातबर सार 
जातका रूखहरू हातन नोक्सानीसेभत गयी वनको ज्गा अततिभण गयी ऩोखयी खने्न, खनजोत गनज 
य घय टहया फनाउने कामत गयेको क्रवषमभा सहजनाथ साझेदायी वनऺेरभा यहेको अततिभण 
हारसम्भ नहटेको हुॉदा काननुफभोख्जभ जे-जो गनुतऩनज हो सो गनत/गयाउन आमोगको तभतत 
2078/7/१5  को तनणतमानसुाय वन तथा ब-ूसॊयऺण क्रवबाग, सम्फख्न्धत ख्जल्रा प्रशासन 
कामातरम य गाउॉऩातरकाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

4.३ ख्जल्रा अछाभ ढकायी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ८ ख्स्थत दहभन्तोरी साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूहका अध्मऺ तरुायाभ उऩाध्माम य सख्चव क्रवशाखय जैशीरे आ.व. २०६७।६८ देख्ख 
२०७५।७६ सम्भको आतथतक कायोफायको आमव्मम क्रहसाफ प्रस्ट नयाखी भनोभानी गयी रु.१० 
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राख क्रहनातभना गयेको सम्फन्धभा वन उऩबोिा सभूहहरूराई प्रचतरत रेखा प्रणारीभा उऩबोिा 
सभूहको आमव्ममरगामतका क्रहसाफ क्रकताफ याखी खाताहरू अद्यावतधक याख्न ेव्मवस्थाका रातग 
आमोगको तभतत 20७8/९/२६ को तनणतमानसुाय वन तथा वातावयण भन्रारमराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

4.४ अछाभ ख्जल्रा, तभुातखाॉद गा.ऩा. वडा नॊ. ६ ख्स्थत तारऩुारे साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहका 
अध्मऺ भहेन्र न्मौऩानेसभेतरे साभदुाक्रमक वन ऺेरफाट खोटो सॊकरन, चरयचयण रगामतफाट हनेु 
योमल्टी यकभ दरुुऩमोग गयेको तथा आपन्तराई तफनाऩजुी रूख काट्न ददई गैयकाननुी रूऩभा 
यकभ आजतन गयेको बने्न सम्फन्धभा साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहहरूरे आफ्नो 
कामतसम्ऩादनको तसरतसराभा सभूहको कोषभा सॊकतरत बएको यकभ राभो सभमसम्भ तफनाकायण 
ऩदातधकायीहरूको ख्जम्भाभा याख्न ेगयेको तथा तफनाप्रमोजन मसयी व्मख्िको ख्जम्भाभा यहेको यकभ 
राभो सभमसम्भ असरुउऩय गनत ऩहर नगनज तथा दाख्खरा नगयेको देख्खॉदा साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभूहहरूको यकभ व्मख्िको ख्जम्भाभा याख्न े प्रवृख्त्तराई तनरुत्साक्रहत गनज व्मवस्था 
तभराउन आमोगको तभतत 20७8/११/२ को तनणतमानसुाय तडतबजन वन कामातरम य सम्फख्न्धत 
साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

4.5 सखुजत ख्जल्रा फयाहतार गा.ऩा. वडा नॊ. १० ख्स्थत सम्झना साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहका 
ऩदातधकायीहरू सभेतरे वन सभूहको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्न सम्फन्धभा प्राक्रवतधकको 
सहमोगभा रगत इख्स्टभेट, नाऩी क्रकताफ तथा कामत सम्ऩन्न प्रततवदेन जस्ता कागजातहरू तमाय 
गयी वन ऐन, २०७६ तथा साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको आतथतक कामतक्रवतध तनदज ख्शका, 
२०७३ अनसुाय हनेु गयी भारै क्रवकास तनभातण तथा अन्म कामतहरूभा सभूहको कोष ऩरयचारन 
गनज गयाउने व्मवस्थाका रातग आमोगको तभतत 20७९/१/5 को तनणतमानसुाय तडतबजन वन 
कामातरम, बेयी (सखुजत) भापत त सम्झना भक्रहरा साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह, फयाहतार-१०, 

सखुजतराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

4.6 तनतभत्त प्रदेश वन तनदजशक हेभयाज क्रवद्शको स्रोत नखरेुको हार कामभ यहेका सम्ऩख्त्तहरू सभेत 
सातफक भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा ३, १६ ग., दपा २९ को उऩदपा (१) य प्रचतरत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२), दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ ख फभोख्जभ जपत/असरुउऩय  गयी ऩाउन आमोगको 
तभतत 20७८/९/१६ को तनणतमानसुाय क्रवशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएकारे हार कामभ यहेका 
घयज्गाहरू  (तनजहरूको हक क्रहस्सा भार) य फैंक तथा क्रवत्तीम सॊस्थाको खाताको कायोफाय योक्का 
याख्नका रातग सम्फख्न्धत भारऩोत कामातरमहरूभा रेखी ऩठाइएको। 

4.7 वन कामतमोजनाको म्माद सभाद्ऱ बएको सभमभा तत्कारीन ख्जल्रा वन कामातरम धनगढी, 
कैरारीराई जानकायी नगयाई तथा सॊकरनका रातग सहभततसभेत नतरई कातरका साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा सभूहका अध्मऺ कभरफहादयु शाही, सख्चव ऩावतती जैसी य कोषाध्मऺ तेजफहादयु 
कुवॉयसभेतरे तभतत २०७३/१०/११ गतेको आकख्स्भक साधायणसबाको तनणतमअनसुाय काठ 
सॊकरन गयी सभूहको घाटगद्दीभा जम्भा गयेको, काठ तफिी क्रवतयण बएको नदेख्खएको तथा १० 
देख्ख १३ थान गोतरमा हारसम्भ मथावत यहेको तथा अन्म गोतरमा सडेय कुक्रहएको अवस्थाभा 
यहेकारे मस सम्फन्धभा आवमक थऩ अनसुन्धान गयी सत्मत्म ऩत्ता रगाई कायफाही गनुतऩनज 
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देख्खएको हुॉदा तनजहरूराई प्रचतरत काननुअनसुाय जो-जे गनुतऩनज कायफाही गनत आमोगको तभतत 
20७8/११/१6 को तनणतमानसुाय तडतबजन वन कामातरम, ऩहरभानऩयु, कैरारीराई रेखी 
ऩठाइएको । 

५. प्रदेश उद्योग, ऩमतटन, वन तथा वातावयण भन्रारम 

5.१ श्री बगवती साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहकी अध्मऺरगामत अन्म ऩदातधकायीहरूरे वन 
तनमभावरी, २०५१ को तनमभ ३३ को उऩतनमभ (२) य (३)  य साभदुाक्रमक वनको काठदाउया 
सॊकरन तथा तफिी-क्रवतयण तनदज ख्शका, २०७१ को दपा १६ य दपा १७ रे व्मवस्था 
गयेक्रवऩयीत तवयफाट काभ कायफाही गयेको देख्खएकारे काननुी प्रावधानको ऩूणतरूऩभा ऩारना गदै 
कामत गनत य सभूहको काभ कायफाहीको तनमभन य अनगुभन गनज गयाउने तडतबजन वन कामातरम, 

वीयेन्रनगय, सखुजतरे सभूहरे गयेको काभ कायफाहीको तनमतभत रूऩभा प्रबावकायी अनगुभन गनत य 
काननुी प्रावधानक्रवऩयीत कामत गनज उऩबोिा सभूहराई काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो सो 
फभोख्जभ गनत गयाउन आमोगको तभतत 2078/7/8 को तनणतमानसुाय  प्रदेश उद्योग, ऩमतटन, वन, 
तथा वातावयण भन्रारम सखुजतराई  सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

5.2 वन सभदुामको खाताभा जम्भा बएको यकभरगामत सभदुामको आम्दानी खचतका सफै आतथतक 
तथा ख्जन्सी क्रववयणहरूको प्रचतरत काननुफभोख्जभ रेखाऩयीऺण गनज िभभा फैंक भौज्दातको 
प्रक्रवक्रद्श गदात फैंक स्टेटभेन्टराई आधाय भानेय भार फैंक भौज्दात मक्रकन बई प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ रेखाऩयीऺण गनज य वन ऐन, २०७६ को दपा ३३ तथा प्रचतरत 
तनमभावरीफभोख्जभ उऩबोिा सभूहको कोषको सॊचारन गनज गयाउने क्रवषमभा सम्फख्न्धत वन 
उऩबोिा सतभततराई तनदजशन ददने व्मवस्थाका रातग आमोगको तभतत 20७8/१२/१० को 
तनणतमानसुाय कणातरी प्रदेश उद्योग, ऩमतटन, वन, तथा वातावयण भन्रारमराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

5.3 ख्जल्रा कैरारी चयेु गाउॉऩातरका वडा नॊ.६ ख्स्थत तसर्द् बगवती साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह, 

तगथडा, कैरारीरे क्रवतबन्न मोजना तनभातण एवॊ कामतिभ सम्ऩन्न गदात प्रचतरत काननुको ऩूणतरूऩभा 
ऩारना गयेको नदेख्खएकारे साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहफाट स्वीकृत कामतमोजनाफभोख्जभ 
कामतहरू सम्ऩन्न गदात य साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहफाट हनेु क्रवकास तनभातण रगामतका 
कामतहरू सम्ऩन्न गदात प्रचतरत सावतजतनक खरयद ऐन, तनमभहरूको ऩूणतरूऩभा ऩारना गनत गयाउन 
आवमक सतकत ता अऩनाउने क्रवषमभा साभदुाक्रमक वनहरूको अनगुभन एवॊ तनमन्रण गनज तनकाम 
प्रदेश उद्योग, वन तथा ऩमतटन भन्रारम, सदूुयऩख्द्ळभ प्रदेश कैरारीराई आमोगको तभतत 
20७8/८/२३ को तनणतमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

५.4 ख्जल्रा भकवानऩयु, कैराश गाउॉऩातरका य बीभपेदी गाउॉऩातरकाको सीभाभा ऩनज भनहयी खोराभा 
गैयकाननुी रूऩभा नदीजन्म ऩदाथतको दोहन बइयहॉदा ऩतन सम्फर्द् तनकामहरूरे अनगुभन नगयेकारे 
सयकायी सम्ऩख्त्त हातन ऩु् ने गयी गरयएको उत्खनन ् सभमभै फन्द गयी सॊचारकराई कायफाही 
गरयमोस ्बने्न सम्फन्धभा नदीजन्म ऩदाथतको गैयकाननुी उत्खनन ्तथा उऩमोग कामतको तनमतभत य 
प्रबावकायी अनगुभन तथा तनयीऺणको व्मवस्था गयी तनमन्रण गनत आमोगको तभतत 
20७8/१2/२४ को तनणतमानसुाय फा्भती प्रदेशअन्तगततको उद्योग, ऩमतटन, वन तथा वातावयण 
भन्रारम, हेटौंडाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
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6. बौततक ऩूवातधाय तथा मातामात भन्रारम 

6.१ सडक क्रवबागअन्तगतत कारीगण्डकी कोरयडोय (फेनी-जोभसोभ-कोयरा) सडक मोजनाअन्तगतत 
तनभातणाधीन कागफेनी खोरा ऩरु तनभातण कामतभा अतनमतभतता तथा क्रवतबन्न फहानाभा तनभातण 
कामतभा क्रढराइ गयी अतनमतभतता गयेको उजयुीका सम्फन्धभा उि ऩरु नेऩार य चीनफीचको 
प्रभखु नाका जोड्ने कारीगण्डकी कोरयडोय सडकभा अवख्स्थत यहेको हुॉदा ऩरु तनभातणभा बएको 
क्रढराइरे मातामात सॊचारन तथा सेवा प्रवाहभा सभेत असय ऩनज हुॉदा सो ऩरु तनभातण कामत 
मथाशीघ्र सम्ऩन्न गयी सॊचारनभा ल्माउन आवमक व्मवस्थाऩन गनत जे जस्तो गनुतऩनज हो तही ीँफाट 
गनत आमोगको तभतत २०७८।५।३ को तनणतमानसुाय कारीगण्डकी कोरयडोय (फेनी-जोभसोभ-
कोयरा) सडक मोजना, जोभसोभ, भसु्ताङराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

6.२ मातामात व्मवस्था कामातरम, सवायी चारक अनभुततऩर, एकान्तकुना, रतरतऩयुका कभतचायीहरू 
तथा तसन्धरुी पोटोकऩी सेन्टयका सॊचारक फाफयुाभ शभातसभेतरे सेक्रटङभा क्रवचौतरमाभापत त सवायी 
चारक अनभुततऩर जायी गनज गयेको बने्न सम्फन्धभा गैयकाननुी प्रक्रिमाफाट जायी बएका 
उख्ल्रख्खत ५३३ वटा सवायी चारक अनभुततऩरहरूको हकभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो 
सो गनत आमोगको तभतत 20७९/२/२३ को तनणतमानसुाय मातामात व्मवस्था क्रवबाग, 
भीनबवनराई रेखी ऩठाइएको । 

6.३ देशबयका मातामात व्मवस्था कामातरमफाट राइसेन्सका रातग तरइने तरख्खत ऩयीऺाहरूभा 
एकऩटक सोतधएका प्रद्लऩरका सेटहरू दोहोर् माएय नसोध्ने, तरख्खत ऩयीऺा सॊचारन गनज तभतत य 
सभम सफै मातामात व्मवस्था कामातरमको एउटै कामभ गनज य उि तभतत य सभमभा सोतधने 
प्रद्लऩरहरूको सेटहरू एउटै छन ्बने ऩनु: दोहोर् माएय नसोध्ने, एक वषतका रातग केही सेट प्रद्लऩर 
तमाय गरयने य वषतबरय सोही सेटहरूफाट नै तरख्खत ऩयीऺा सॊचारन गनज ऩर्द्तत तरुुन्त सधुाय गयी 
ऩयीऺाको भमातदाराई कामभ गनत रोक सेवा आमोगको ऩयीऺा प्रणारीराई अवरम्फन गनज, 
मातामात व्मवस्था कामातरमहरूरे कामातरमभा बएका प्रद्लऩरहरूको सयुख्ऺत बण्डायण, गोऩनीमता 
कामभ, क्रवचौतरमाको ऩहुॉचयक्रहत हनेु तवयफाट व्मवस्थाऩन गनत य सो कामतको अनगुभनसभेत गनत 
आमोगको तभतत 20७९/३/२७ को तनणतमानसुाय मातामात व्मवस्था क्रवबाग, भीनबवनराई सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

7. प्रदेश बौततक ऩूवातधाय क्रवकास भन्रारम 

7.१ आ.व. २०७५/७६ (सरातही ख्जल्रा, तनवातचन ऺेर नॊ. २(ख) बरय) को प्रदेश क्रवतनमोजन 
ऐनफभोख्जभ फ.उ.शी.नॊ.७०२३१३५१ (भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद् को कामातरम-कामतिभ खचत) 
अन्तगतत कम्प्मटुय सप्राई तथा क्रवतयण गनज कामत उऩबोिा सतभततभापत त गयेको ऩाइमो। 
उऩबोिा सतभततभापत त गनज कामतभा उऩबोिाहरू प्रत्मऺ राबाख्न्वत हनेु कामत भार हनुऩुनजभा 
फजायफाट खरयद गयी क्रवतयण गनज कामतभा सभेत सतभततराई सॊर्न गयाइएको ऩाइएकारे अफ 
उप्रान्त मस्ता कामत नगयाउन आमोगको तभतत 20७8/8/१६ को तनणतमानसुाय ऩूवातधाय क्रवकास 
कामातरम, यौतहटराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

7.2 मातामात  व्मवस्था कामातरम ऩोखयाका तत्कारीन कामातरम प्रभखु गोकुर शभात ऩौडेर य 
मातामात व्मवस्था कामातरम सवायी चारक अनभुततऩर कास्की गण्डकी ऩोखयाफाट तभतत २०७५ 
भॊतसय य २०७६ सार काख्त्तक य भॊतसयभा सॊचारन गरयएको सवायी चारक अनभुततऩरको 
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ऩयीऺाभा अनतु्तीणतराई उत्तीणत गयेको बने्न उजयुीका सम्फन्धभा क्रवतबन्न तभततभा ऩरयणाभ पेयफदर 
गयी जायी बएका १६६ (एकसम छैसठ्ठी) जनाको क्रवतबन्न वगतका सवायी चारक अनभुततऩरहरू 
सम्फन्धभा सम्फख्न्धत व्मख्िहरूराई प्रततवादको भौका ददई फझुी जो-जे गनुतऩनज हो काननुफभोख्जभ 
आवमक कायफाही गनत उख्चत देख्खएकारे आमोगको तभतत 20७8/११/२३ को तनणतमानसुाय 
प्रदेश सयकाय बौततक ऩूवातधाय क्रवकास भन्रारम, गण्डकी प्रदेश ऩोखयाराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

8. ऊजात जरस्रोत तथा तसॊचाइ भन्रारम 

8.१ डोटी ख्जल्रा, ददऩामर तसरगढी नगयऩातरका वडा नॊ. ६ ख्स्थत धोतफखोरा बने्न ख्खचेखोरादेख्ख 
थाप्रा गाउॉसम्भको नहय तथा ऩोखयी तनभातण आमोजनाभा प्रदेश नॊ. ७ को कामातरमफाट रु.तीस 
राख क्रवतनमोजन बई आतथतक अतनमतभतता बएको बने्न सम्फन्धभा यतनङ तफरफाऩतको बिुानी 
गदात ऩमातद्ऱ प्राक्रवतधक नाऩजाॉच गयी यतनङ तफर बिुानी गनज व्मवस्था तभराउन, रागत अनभुान 
तथा पाइनर तफर तमाय गदात स्ऩद्शसॉग भ्माट अनभुानसभेत खरुाई कागजात तमाय गनत/गयाउन 
तथा उऩबोिा सतभततफाट गयाइने कामतभा तफर, बयऩाईफाट सभेत खचत ऩकु्रद्श हनेु कागजात याख्न 
आमोगको तभतत 20७९/२/२३ को तनणतमानसुाय जरस्रोत तथा तसॉचाइ तडतबजन कामातरम, 
याजऩयु डोटीराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

8.2 यणकातरका साभाख्जक सेवा सतभतत, फैयेनी, धाददङरे उऩबोिा राबग्राहीहरूसॉग तभटय खरयद 
कामतका रातग उठाएको यकभफाट हारसम्भ उऩबोिाहरूको घयभा तभटय खरयद य जडान गयेको 
नदेख्खएको एवॊ राभो सभमदेख्ख सतभततको ऩेकी पर्छ्यौट बएको नदेख्खएकारे सो सम्फन्धभा 
काननुफभोख्जभ जो जे गनुतऩनज हो सोको आवमक व्मवस्था गनत गयाउन आमोगको तभतत 
2078/5/2१ को तनणतमानसुाय ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, धाददङराई य साभदुाक्रमक ग्राभीण 
क्रवद्यतुीकयण क्रवतनमभावरी, २०७१ फभोख्जभ यणकातरका साभाख्जक सेवा सतभतत, फैयेनी, धाददङको 
तनमतभत अनगुभन हनु नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयण, केन्रीम कामातरम, काठभाडौंराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

8.3 रारफकैमा नदी तनमन्रण आमोजना सभमभा सम्ऩन्न गनत नसकेको क्रवषमभा खरयद कायफाही सरुु 
गनत अगाव ैआवमक ऩनज ज्गाको सतुनख्द्ळतता गनुतऩनजभा सो नगयी ठेक्का सम्झौता बएको कायण 
ठेक्काको म्माद ऩटकऩटक थऩ गनुतऩयेको य सरुु सम्झौताभा उख्ल्रख्खत ऩरयभाणफभोख्जभ तनभातण 
कामत गनत नसक्रकने अवस्था तसजतना बई काभको ऩरयभाण य सम्झौता यकभ घट्न गएको 
अवस्थाभा सावतजतनक खरयद ऐन, २०६३ य सावतजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ फभोख्जभ 
बेरयमसन आदेश जायी गनुतऩनजभा बेरयमसन आदेशसभेत जायी बएको नदेख्खएकारे अफ आइन्दा 
मस प्रकायका ठेक्का कामातन्वमन गनज िभभा सावतजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ६ 
को उऩतनमभ ३ फभोख्जभ तनभातणस्थरको व्मवस्था नबई तनभातण कामतको कायफाही सरुु नगनत 
नगयाउन य सरुु सम्झौताबन्दा घटी फढी कामत बई काभको ऩरयभाण य यकभ घटी फढी हनेु 
अवस्थाभा सावतजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा य सावतजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को 
तनमभ ११८ फभोख्जभ बेरयमसन आदेश स्वीकृत गयी गयाई भार खरयद कामत गनज गयाउनेतपत  
आवमक व्मवस्था तभराउन आमोगको तभतत 20७8/8/१३ को तनणतमानसुाय ऊजात, जरस्रोत 
तथा तसॊचाइ भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
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8.4 क्रहभारमन फैंक, ऩाटन शाखाफाट भ्मारी टऩ ओबयतसज सतबतस प्रा.तर.का नाभभा आ.व. 
२०६१/६२ भा कजात प्रवाह गदात उि ओबयतसजका सॊचारक एकयाज तगयी, ऩाटन शाखा 
फैंकका कभतचायी, क्रवयाटनगय शाखा कामातरमका कभतचायी तथा कन्सरटेन्टसभेतको तभरेभतोभा 
सनुसयी ख्जल्रा भधेसा गा.क्रव.स.को कौडीको बाउको खोरा फगेको ज्गा तधतो याखी ऩचासौं 
राख कजात प्रवाह गयी फैंक डुफाउने कामत गयेको बने्न सम्फन्धभा अतधग्रहण गयी भआुब्जासभेत 
क्रवतयण गरयसकेका ज्गाहरू सम्फख्न्धत आमोजनाका नाभभा आउन नसक्दा फहभूुल्म सयकायी 
ज्गाहरूको सॊयऺण हनु सकेको नदेख्खॉदा मसभा को कसको राऩयफाहीरे मस्तो हनु गएको हो ? 

अतधग्रहण बई भआुब्जासभेत क्रवतयण बएका सम्ऩूणत ज्गाहरू छानतफन गयी आमोजनाका नाभभा 
ल्माउन आमोगको तभतत 20७९/१/5 को तनणतमानसुाय जरस्रोत तथा तसॊचाइ क्रवबाग, 

जावराखेर, रतरतऩयुराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

8.5 सावतजतनक खरयद ऐन, तनमभ य अन्तगतत फनेका क्रवतनमभावरीफभोख्जभ ठेक्का व्मवस्थाऩन गनत नगयी 
नहनेु कामत थऩ/घटका रातग बेरयएसन गनुतऩूवत ठेक्का जीक्रवतै याख्न म्माद थऩको काभ 
काननुफभोख्जभ भार गनज य थऩ कामतको भूल्म/गाम्बीमतताका आधायहरू तोकी बेरयएसन गनुतऩदात 
वृक्रर्द् हनेु कामत दाक्रमत्वका रातग कामत सम्ऩादन फैंक जभानी तरन आवमक व्मवस्था गयी 
कामातन्वमन गनुत गयाउन ुउख्चत हनेु बनी नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयण, काठभाडौंराई आमोगको तभतत 
20७९/३/६ को तनणतमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाउने । 

9. उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूततत भन्रारम 

9.१ आतथतक चरखेर गयी ऩयुानो तभतत याखी सऩुायीरगामतका साभान ऩैठायी अनभुतत ददने गयेको बने्न 
उजयुीका सम्फन्धभा भारवस्त ु ऩैठायीसम्फन्धी कामतभा काननुी रूऩभा प्रत्मऺ सॊर्न हनेु 
तऩतसरभा उख्ल्रख्खत तनकामहरूराई आमोगको तभतत 2078/६/७ को तनणतमानसुाय प्रचतरत 
काननुको अतनवामत ऩारनाका अततरयि तनम्नानसुायको सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

क. उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूततत भन्रारम  
१. केयाउ, सऩुायी, नधलु्माएको भरयच, छोकडा तथा ऩोस्तादानारगामतका ऩरयभाणात्भक फन्देज 

रगाई सूख्चत आदेशभापत त ऩैठायी अनभुतत ददइने वस्तहुरूको आमातभा भरुकुको 
उद्योगका रातग भाग य आऩूतततको क्रवद्ऴेषणभापत त आवमकताको ऩक्रहचान गयी ऩरयभाण 
मक्रकन गनज, 

२. सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ को ऩरयच्छेद-४ फभोख्जभ प्रशासतनक 
कामतसम्ऩादन गदात अऩनाउनऩुनज कामतक्रवतध अऩनाई केयाउ, सऩुायी, नधलु्माएको भरयच, 

छोकडा तथा ऩोस्तादानाजस्ता ऩरयभाणात्भक फन्देज रगाइने वस्तहुरूको ऩैठायी 
अनभुततका रातग आगाभी ददनभा इजाजत ददॊदा ऩायदख्शतता कामभ गनत आधाय य 
कायणसक्रहतको व्मवख्स्थत क्रवतयण प्रणारी उल्रेख बएको कामतक्रवतध तनभातण गयेय भार 
ऩैठायी इजाजत ददने, 

३. कुनै ऩतन पभतहरूरे ऩैठायी इजाजत भाग गदात तनकासी ऩैठायी तनमभहरू, २०३४ को 
अनसूुची-२ फभोख्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददनऩुनज य क्रवबागरे ऩैठायी अनभुतत ददॉदा 
अनसूुची-४ फभोख्जभको ढाॉचाभा भार इजाजतऩर जायी गनज, 

४. आमात अनभुतत प्रदान गरयएको य आमात गरयएका ऩरयभाणहरूको अतबरेख दरुुस्त याख्न,े 
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५. प्रशासतनक रकु्रट सच्माई दतात चरानी व्मवख्स्थत तसरतसरेवाय य ऩायदशी ढॊगफाट गनज, 
  ख. अथत भन्रारम  

 ऩरयभाणात्भक फन्देज रगाइएका वस्तहुरूको ऩरयभाण, ऩैठायी गरयसक्नऩुनज अवतध तथा 
इजाजत प्राद्ऱ पभत/कम्ऩनीको नाभ मक्रकन बई भारवस्तकुो बन्साय जाॉचऩास नबएको 
कायण ऩैठायी अनभुतत नतरएका पभत/कम्ऩनीफाट सभेत ऩोस्तादनारगामतका वस्तहुरू 
आमात बएको बन्साय प्रशासनभा अतबरेख्खत बएको देख्खॉदा अफ आइन्दा भारवस्त ुऩैठायी 
बई बन्साय जाॉचऩास गदात उख्ल्रख्खत कागजातको अरावा प्रचतरत काननुरे अतनवामत 
गयेका सफै कागजऩरहरूको सतुनख्द्ळतता गयेय भार बन्साय जाॉचऩास गनज व्मवस्था गनज । 

 ग. नेऩार याद्स फैंक    

 याद्स फैंकको ऩूवतस्वीकृतत तरई कुनै ऩतन व्माऩारयक पभतको नाभफाट वा नाभभा वाख्णज्म 
फैंकहरूरे प्रतीतऩर वा सोही प्रकायका अन्म बिुानीका साधनहरू जायी गदात वस्त ुऩैठायी 
गनत इजाजत प्राद्ऱ तनकाम/अवतध/वस्त ु य ऩरयभाणको मक्रकन गयी प्रचतरत काननुरे 
अतनवामत गयेका सफै कागजातहरूको सतुनख्द्ळतता गयेय भार प्रतीतऩर वा सोही प्रकायका 
अन्म बिुानीका साधनहरू जायी गनज य सो ऩतछ प्रातद्ऱका अन्म प्रभाणहरूको सॊकरन य 
तनमभन गनज व्मवस्था अतनवामत गनज । 

१0. बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारम 

१0.१ ख्जल्रा रूऩन्देही तसर्द्ाथतनगय नगयऩातरका वडा नॊ. ९ डाॉडागाउॉख्स्थत रक्ष्भण फयईको नाभभा 
यहेको ज्गाको ऩछातड दख्ऺणतपत  अन्दाजी १५ धयु सावतजतनक ज्गा यहेकोभा तनज रक्ष्भण 
फयईरे नाऩी कामातरमका कभतचायीराई आतथतक प्ररोबनभा ऩायी सावतजतनक ज्गासभेत घसुाई 
पामर नक्सा फनाएको  बने्न सम्फन्धभा उख्ल्रख्खत ज्गाको प्रमोजनक्रवऩयीत रकु्रटऩूणत पामर 
नक्सा तमाय बएको तय उि रकु्रटऩूणत पामर नक्साफाट थऩ गरत कामत बए गयेको नदेख्खएको, 
उि पामर नक्सा तनमभानसुाय नै फदयसभेत बइसकेको य उि ज्गाको हारसातफक सभेत 
बएको नदेख्खए ताऩतन नाऩी कामातरमहरूफाट पामर नक्सा तमाय गदात प्रचतरत ऐन, तनमभ तथा 
तनदज ख्शकाफभोख्जभ हनेु गयी तमाय गयेको नदेख्खएकारे सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज 
हो गनत हनु आमोगको तभतत 2078/7/8 को तनणतमानसुाय नाऩी क्रवबागराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

१0.2 धाददङ ख्जल्रा नौफीसे गा.क्रव.स. वडा नॊ. २ख क्रकत्ता नॊ. १४, ३७६ य ३८० का ज्गा सातफक 
नाऩीभा खोल्सी कामभ यहेकोभा क्रकत्ताकाट गयी व्मख्ि क्रवशेषका नाउॉभा कामभ गयेको बने्न 
सन्दबतभा क्रकत्ताकाट बएको क्रवषमभा काननुफभोख्जभ जे-जो गनुतऩनज हो गयी उि क्रकत्ताकाट बई 
ज्गाहरू प्रट यख्जद्शय तथा नक्साभा सभेत फदय गयी मथावत रूऩभा कामभ याख्न आमोगको 
तभतत 20७8/8/१३ को तनणतमानसुाय नाऩी क्रवबागराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१0.3 नाऩी क्रवबागफाट ब-ूउऩमोग नक्सा (डाटा) फनाउने कामतका तनतभत्त तनमिु बएका क्रवऻहरूरे ऩेस 
गयेका कागजातहरू नक्करी यहेको बने्न उजयुीका सम्फन्धभा आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत 
कामतिभफभोख्जभ क्रवतबन्न स्थानीम तहहरूको ३१ प्माकेज ४ वटा प्माकेजहरूभा नगयेको नबएको 
कामत अनबुवराई गयेको बनी झटुा व्मख्िगत क्रववयण तमाय ऩायी सोभा नक्करी हस्ताऺय गयी सो 
ठीक छ बनी अख्ततमायी प्राद्ऱ व्मख्िसभेतरे प्रभाख्णत गयी खरयद प्रक्रिमाभा बाग तरई, सम्झौता 
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गयी हार कामत सम्ऩन्न गयी बिुानीसभेत तरइसकेको देख्खॉदा उि कामत सावतजतनक खरयद ऐन, 

२०६३ को दपा ६२ को उऩदपा २ को खण्ड (ख) को प्रावधान प्रततकूर देख्खएकारे उि ४ 
वटा प्माकेजरगामत उख्ल्रख्खत सम्ऩूणत ३१ वटा प्माकेजहरूभा सभेत आवमक छानतफन गयी 
प्रचतरत काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो सो गनत गयाउन आमोगको तभतत 20७8/8/१६ को 
तनणतमानसुाय नाऩी क्रवबागराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१0.4 फाया ख्जल्रा सातफक तनजगढ गा.क्रव.स. वडा नॊ. ८ग  क्रक.नॊ. ९० को  एउटै क्रकत्ता ज्गाको दइुत 
व्मख्िरे हक क्रहस्सा प्राद्ऱ हनेु गयी भारऩोत कामातरम, तसभया, फाया य सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान 
आमोग, फायाफाट सभेत पयकपयक तभततभा दोहोयो शे्रस्ता कामभ बएको क्रवषम देख्खन आएकारे 
भारऩोत कामातरम, फायारे उि शे्रस्ता कामभ गयेको तनणतम तभतसर आमोगफाट ऩटकऩटक भाग 
गदात सो प्राद्ऱ हनु नसकेको सभेत हुॉदा मस प्रकृततका तनणतम तभतसरको उख्चत व्मवस्थाऩन गनज 
कामत तथा दोहोयो शे्रस्ताको व्मवस्थाऩन गनज तारकु तनकाम बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी 
तनवायण भन्रारमको यहेकारे तनणतम तभतसरको उख्चत व्मवस्थाऩन हनु तथा दोहोयो शे्रस्ता 
सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जे-जो गनुतऩनज हो गनत गयाउन आमोगको तभतत 20७8/९/१२ को 
तनणतमानसुाय बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमराइत सझुाव रेखी    
ऩठाइएको । 

१0.5 ख्जल्रा कञ्चनऩयु, सातफक सडुा गा.क्रव.स. वडा नॊ. २, ४ य ५ को सातफक नक्सा य बोगबन्दा 
पयक ठाउॉभा अस्वाबाक्रवक क्रकत्ता कामभ गयी ज्गा दतात गयेको, सातफक नक्साभा कामभ नयहेको 
क्रकत्ता सातफक प्रभाण य बोगसभेत नयहेकोभा सभेत अकै व्मख्िको बोग य क्रकत्ताभा तथा 
सातफकभा सयकायी सावतजतनक ज्गा यहेको ठाउॉभा नमाॉ क्रकत्ता कामभ गयी व्मख्ि क्रवशेषको 
नाभभा ज्गा दतात गयेको, सातफक नाऩीभा कामभ फाटो, कुरो, नहयरगामतका सयकायी सावतजतनक 
ज्गा नमाॉ नाऩीभा व्मख्ि क्रवशेषको नाभभा दतात गयेको, सातफक नाऩीको नक्सा य वास्तक्रवक 
बोगबन्दा ऩनु: नाऩीको नक्सा धेयै नै पयक यहेको देख्खएको बने्न क्रवषमभा सयकायी/सावतजतनक 
ज्गा व्मख्िक्रवशेषको नाभभा दतात हनु गएको बएभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ सयकायी/सावतजतनक 
कामभ गनत आमोगको तभतत 20७8/९/२२ को तनणतमानसुाय बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा 
गरयफी तनवायण भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१0.6 काठभाडौं ख्जल्रा, का.भ.न.ऩा.-३२ को तसट नॊ. १०२-११४६-०१ क्रक.नॊ. ३० ऺे.प. ६२.१० 
व.तभ. ज्गाको सरुु नाऩी हुॉदाका फखत भूर स्रोत नै व्मख्ि (कृष्णफहादयु शे्रद्ष) बएको य 
तनजफाट क्रकत्ताकाट बई तह-तह हुॉदै हारका ज्गाधनी याजेन्रयाज तततभख्ल्सनाको नाभभा आएको 
सन्दबतभा भातथ उख्ल्रख्खत ज्गा जो जसको हो, प्रचतरत काननुअनसुाय गयी गयाई मस 
आमोगराई सभेत जानकायी ददन आमोगको तभतत 20७8/१२/१० को तनणतमानसुाय बतूभ 
व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमभा रेखी ऩठाउने । 

१0.7 सातफक ढोयक्रपदी ७ठ क्रक.नॊ. ५ ऺे.प. ४५-७-३-१ को खोल्सी ऩती ज्गा क्रकत्ताकाट गयी 
क्रक.नॊ. २३ य क्रक.नॊ. २४ यहेकाभध्मे क्रक.नॊ. २३ ऺे.प. १०-३-२-० ज्गा दतात हनु छुट 
बएको बनी कृष्णप्रसाद रम्सारसभेत ६ जनारे छुट दतात गयेको तथा क्रक.नॊ. २४ ऺे.प. ३५-
४-१-१ यहेको ज्गा क्रहभारी प्रा.क्रव.को क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततरे तभतत २०५१/१/११ 
गते तनणतम गयी क्रवतबन्न व्मख्िहरूराई घयसायको कागज गयी सावतजतनक ज्गा गैयकाननुीरूऩभा 
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तफिी क्रवतयणसभेत गयेको बने्न क्रवषमभा सयकायी सावतजतनक सम्ऩख्त्तको सॊयऺण गनज तथा 
अततिभण हटाउनका रातग स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ९७ को उऩदपा 
१क फभोख्जभ सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभापत त तथा स्थानीम प्रशासन ऐन, 

२०२८ को दपा ९(६क) य दपा १०क फभोख्जभ हनेु गयी सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका रातग 
आमोगको तभतत 20७8/८/२३ को तनणतमानसुाय गृह भन्रारम य भारऩोत ऐन, २०३४ को 
दपा २४ अनसुाय बतूभ व्मवस्था सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमभा सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

१0.8 ख्जल्रा धाददङ ऩीडा १ख को सावतजतनक ज्गा (फटेुन) क्रकत्ता नम्फय २४२ ऺेरपर १२२-३-
०-० भध्मे क्रकत्ताकाट गयी क्रकत्ता नम्फय ४६९ ऺेरपर १-६-१-० कामभ गयी दऩोट गयी 
व्मख्िक्रवशेषरे बोग गयी याखेको सम्फन्धभा भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा २५ अनसुाय दतात 
नबएको ज्गा आवाद गनत नहनेु कुया उल्रेख बएकारे दऩोट गयी अनतधकृत रूऩभा स्वीकायी 
उि ज्गा तरुसीप्रसाद अतधकायीरे बोगचरन तथा आवाद गयेकारे उि कामत हटाउनका रातग 
आमोगको तभतत 20७8/१2/२१ को तनणतमानसुाय बतूभ व्मवस्था सहकायी तथा गरयफी तनवायण 
भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१0.9 ख्जल्रा ख्चतवन बयतऩयु ६क को ज्गाधनी कक्रऩर शे्रद्षको नाउॉभा दतात यहेको क्रकत्ता नम्फय 
३१९३  ज.तफ. ०-१-  क्रकता नम्फय ३१९१ ज. तफ. ०-०-१५ यहेको  गयी जम्भा ऺेरपर 
०-१-१५१/२ ज्गा योक्का यहेको भारऩोत कामातरमका प्रभखुसभेतको तभरोभतो गयी आतथतक 
प्ररोबनभा ऩयी एबयेद्श फैंक नायामणगढभा योक्का यहेको ज्गा पुकुवा गयी दा.खा.सभेत गयेको 
सम्फन्धभा एउटै ज्गा एकबन्दा फढी ऩटक योक्का यहेको अवस्थाभा कुनै एक पुकुवा हुॉदा अको 
योक्का कामभ हनेु अवस्था गनत य तभतसरहरूको अकणत फनाई गनज रगामत कामातरमको योक्का, 
पुकुवा, दतात, चरानीसभेत स्ऩद्श अतबरेखन गनज व्मवस्था गनत गयाउन आमोगको तभतत 
20७९/१/२२ को तनणतमानसुाय बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमभा सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

१0.१0ख्जल्रा धाददङ गजयुी ४ङ को  क्रक.नॊ. २४२ ऺ.ेप. १-११-२-३ यहेको भरेख ुखोराको ज्गा 
क्रकत्ताकाट गयी व्मख्िक्रवशेषका नाउॉभा कामभ गयेको बनी तभतत २०७१/१/७ को आमोगको 
स्थरगत तनयीऺण प्रततवदेनभा उल्रेख हनु आएको सम्फन्धभा धाददङ गजयुी ४ङ क्रकत्ता नॊ. २०५ 
को क्रकत्ताकाट गयी कामभ बएका क्रकत्ता नम्फयहरू २४२ य २४३ राई फदय गयी सातफककै 
क्रकत्ता नॊ. २०५ कामभ गरयददन आमोगको तभतत 20७९/१/२६ को तनणतमानसुाय बतूभ व्मवस्था 
सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

११. कृक्रष तथा ऩशऩुन्छी क्रवकास भन्रारम 

११.१ ख्जल्रा दोरखा, बीभेद्वय नगयऩातरका वडा नॊ. ८ फोचभा सयकायको सभेत सहमोगभा ६ सम 
ऺभताको दख्ऺण एतसमाकै ठूरो रु. १५ कयोड रगानीभा सरुु गरयएको गाई पाभत अरऩर 
यहेको, पाभतभा न गाई, न सॊचारक नै सम्ऩकत भा यहेको बने्न उजयुीका सम्फन्धभा आपूरे शेमय 
रगानी गयेको कम्ऩनी, प्रफन्धऩरभा उल्रेख बएको उदे्दमतपत  रख्ऺत छ छैन तनमतभत अनगुभन 
तनयीऺण गयी रगानी सयुख्ऺत गनजतपत  ऩहर गनत उऩमिु देख्खएकारे उि कम्ऩनीभा रगानी गनज 
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याक्रद्सम दु् ध क्रवकास फोडत, बीभेद्वय नगयऩातरका य सम्फख्न्धत वन उऩबोिा सभूहहरूराई 
आमोगको तभतत 20७8/९/१६ को तनणतमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाएको । 

१2. सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम 

१2.१ कक्रऩरवस्त ु ख्जल्रा, सातफक ख्जल्रा क्रवकास सतभततको कामातरमफाट आ.व. २०७१/७२ भा 
गरयफसॉग क्रवशेद्वय कामतिभरगामत अन्म क्रवतबन्न ३२ वटा मोजनाहरूको यकभभा अतनमतभतता 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्न उजयुीको सम्फन्धभा तनमतभत प्रक्रिमाफाट तीन वषतसम्भ प्रमास गदात ऩतन 
तनमतभत, असरु, पर्छ्यौट तथा पयपायख हनु नसकेभा सयकायी फाॉकीको रूऩभा यहने य 
जामजेथाफाट असरुउऩय गनुतऩनज व्मवस्था आतथतक कामतक्रवतध तथा क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व ऐन, 

२०७६ को दपा ४७ य दपा ४८ भा यहेको हुॉदा रेखाऩयीऺण प्रततवदेनभा औॊल्माइएको 
क्रवषमभा प्रचतरत आतथतक कामतक्रवतध तथा क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व ऐन, २०७६ तथा आतथतक कामतक्रवतध 
तथा क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व तनमभावरी, २०७७ फभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो गयी सोको जानकायी 
आमोगराई गयाउन आमोगको तभतत 2078/7/१5 को तनणतमानसुाय सॊघीम भातभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

१2.2 ख्जल्रा सखुजत, वीयेन्रनगय नगयऩातरका वडा नॊ. ८ ख्स्थत श्री तसर्द् फक्रहया फारकको स्कुरका 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺरगामतरे क्रवद्यारमको छाराफासभा फस्ने क्रवद्याथीहरूको 
छारवृख्त्त यकभ क्रहनातभना गयेको उजयुीका सम्फन्धभा एबयेद्श फैंक तरतभटेड, शाखा कामातरम, 

सखुजतभा खोतरएको खाता फन्द गयी खाताभा यहेको यकभ क्रवद्यारमको भूर खाताभा जम्भा गनत 
गयाउन आमोगको तभतत २०७८।४।२१ को तनणतमानसुाय वीयेन्रनगय नगयऩातरका, नगय 
कामतऩातरकाको कामातरम, सखुजतराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.3 जरक्रवद्यतु आमोजना सॊचारन बएको ऺेरभा याक्रद्सम प्रसायण तग्रडको तफजरुीको ऩहुॉच नबएको य 
उि मोजनाभा प्रमोग बएका उऩकयण जीणत अवस्थाभा यहेको हुॉदा भरुौया जरक्रवद्यतु ्आमोजनाभा 
बएको उऩमोग गनत तभल्ने उऩकयणहरूको व्मवस्थाऩन गयी भरुौया जरक्रवद्यतु ् आमोजनाको 
कामतभूरक सतभतत तथा नोबा भल्टी सतबतसेज प्रा.तर.सॉग सभन्वम गयी उि जरक्रवद्यतु ्आमोजना 
सॊचारनभा ल्माउन के-कसो गनत सक्रकन्छ गनत आमोगको तभतत २०७८।४।२१ को तनणतमानसुाय 
भातरकाजुतन गाउॉऩातरकाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.4 आन्तरयक स्रोतको यकभ य ख्ज.क्रव.स., फायाफाट प्राद्ऱ अनदुान यकभको व्माऩक क्रहनातभना गयेको 
बने्न  उजयुीका सम्फन्धभा चार ुआ.व. २०७८/७९ तबर प्रचतरत काननुफभोख्जभ फाॉकी ऩेकी 
यकभ पयपायक तथा पर्छ्यौट गयी मस आमोगराई सभेत जानकायी गयाउन आमोगको तभतत 
२०७८।५।३ को तनणतमानसुाय करैमा उऩभहानगयऩातरका, नगय कामतऩातरकाको कामातरम, 

फाया, करैमाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.5 रतरतऩयु ख्जल्रा, भहाॊकार गाउॉऩातरकाको कामातरमभा सवइख्न्जतनमय ऩदको ऩदऩूततत सतभततभा 
यहेय आफ्नो ऩदीम ख्जम्भेवायी तनवातह गनज सो गाउॉऩातरकाका तल्कारीन प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत याजन थाऩा, ना.स.ु केदायनाथ रयजार य सहरेखाऩार कृष्णफहादयु फढुारे उभेदवायहरूरे 
दयखास्तका साथभा ऩेस गयेका कागजातहरू क्रवऻाऩनभा भाग गरयएको मो्मताअनसुाय बए 
नबएको हेनज, रुज ुगनज ऩेस गयेका शैख्ऺक मो्मताका प्रभाणऩरहरूका प्रतततरक्रऩहरू अन्तवाततातको 
सभमभा सक्कर प्रभाणऩरसॉग तबडाउने ख्जम्भेवायी ऩूया गनुतऩनज ऩदीम दाक्रमत्व ऩूया नगयेको हुॉदा सो 
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सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुत गयाउनऩुनज हो सो गयाउन आमोगको तभतत 2078/7/8 
को तनणतमानसुाय सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम, प्रदेश रोक सेवा आमोग, 

क्रवयाटनगय य यानीजभया कुररयमा तसॊचाइ आमोजना कैरारीराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.6 सयकायी यकभ रगानी दरुुऩमोग बई भ्रद्शाचाय बएको, ऩूवातधाय क्रवकास, कामातरम सॊचारन खचत, 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता क्रवतयण तथा अन्म क्रवकास तनभातण कामतभा अतनमतभतता बएको बने्न 
उजयुीको सम्फन्धभा गोद्वाया बौचयभा सम्फख्न्धत अतधकायीहरूको सहीछाऩ गयाएय शे्रस्ता चसु्त 
दरुुस्त याख्न,े बिुानीको सभमभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ कट्टा गनुतऩनज कय कट्टी गनज, नगदी यतसद 
तनमन्रण खाता तथा ख्जन्सी खाता याखी कामातरमको नगदी तथा ख्जन्सी साभानहरूको अतबरेख 
दरुुस्त याख्न,े रेखाऩयीऺण प्रततवेदन स्थानीम तहको सबाभा छरपर गयाई ऩायदख्शतता कामभ गनज 
बने्न सझुाव सातफक क्रवसनऩूवात भानऩयु गा.क्रव.स. सभामोजन बएको हारको भाधवनायामण 
नगयऩातरका यौतहटराई य ऩेकी पर्छ्यौटका रातग ख्जम्भेवाय कभतचायी सातफक क्रवसनऩूवात भानऩयु 
गा.क्रव.स.भा कामतयत याभनयेश याम मादव हार कटहरयमा नगयऩातरका यौतहटभा कामतयत यहेको 
फखु्झएकारे तनजरे कामातरमफाट प्राद्ऱ गनज सेवा सकु्रवधाफाट कट्टा गयी ऩेकी पर्छ्यौट गनत 
कटहरयमा नगयऩातरका यौतहटराई आमोगको तभतत 20७8/8/२०  को तनणतमानसुाय सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

१2.7 ख्जल्रा फाॉके, फैजनाथ गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ ख्स्थत शबुप्रबात फहभुखुी ऩख्ब्रक क्माम्ऩसरे कही ॊ 
कतैफाट सम्फन्धनसभेत नतरएको य कुनै ऩतन ठाउॉभा सॊचारन नगयेको क्माम्ऩसराई फैजनाथ 
गाउॉऩातरकाफाट आ.व. २०७४/७५ भा गैयकाननुी तवयफाट रु.१ कयोड क्रवतनमोजन गयी 
सोभध्मेफाट रु.६० राख खचत गरयसकेको य आ.व. २०७५/७६ भा गाउॉऩातरकाको नीतत तथा 
कामतिभअनसुाय उि क्माम्ऩसको बवन तनभातण य प्राक्रवतधक क्रवषमको ऩठनऩाठन सॊचारनका 
रातग रु.५० राख क्रवतनमोजन गयेको क्रवषमभा फैजनाथ गाउॉऩातरकाफाट ऩेकी यकभ ददने कामतभा 
प्रक्रिमागत रकु्रट बएको देख्खॉदा अफ उप्रान्त ऩेकी क्रवतयणराई तनरुत्साहन गनत आवमक 
नीततगत, सॊयचनागत य प्रक्रिमागत रूऩभा गनुतऩनज सम्ऩूणत ऩहरकदभी गनत/गयाउन आमोगको तभतत 
20७8/8/6 को तनणतमानसुाय सम्फख्न्धत स्थानीम तहराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१2.8 ख्जल्रा ऩसात ऩटेवात सगुौरी गाउॉऩातरकाका अध्मऺ हरयनायामण चौधयी य प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत सयोजकुभाय चौधयीरे बरवुाही य जभतुनमा खोराफाट नदीजन्म ऩदाथत उत्खनन,् तनकासी 
तथा तफिी क्रवतयण गनज क्रवषमभा फोरऩर आह्वान गदात कभ भूल्मभा सकाय गनजराई काभ ददई 
अतनमतभतता गयेको क्रवषमभा नदीजन्म ऩदाथत उत्खनन,् सॊकरन तथा तफिी क्रवतयण रगामत 
सम्ऩूणत ठेक्का प्रक्रिमा अगातड फढाउॉदा सावतजतनक खरयद ऐन २०६३, तनमभावरी २०६४, यकभ य 
सयकायी ठेक्का फन्दोफस्त ऐन २०२०, तथा प्रचतरत काननुफभोख्जभ मथाशक्म इ-तफतडङभापत त गनत 
गयाउन आमोगको तभतत 20७8/8/6 को तनणतमानसुाय सगुौरी ऩटेवात गाउॉऩातरका, ऩसातराई 
सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.9 ख्जल्रा रुकुभ ऩख्द्ळभ सानीबेयी गाउॉऩातरकाका खरयद इकाइ प्रभखु ख्खभप्रकाश शाहसभेतरे 
औषधी, ल्माऩटऩ, ट्याफरेट आदद खरयद प्रक्रिमाभा अतनमतभतता गयेको बने्न उजयुीको सम्फन्धभा 
सावतजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ३१ख फभोख्जभ क्माटरग सक्रऩङ क्रवतधफाट 
साभान खरयद गदात भारसाभान उऩरब्ध गयाउने प्रत्माबतूत ऩरराई आतधकारयक तफिेताको ऩर 
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भानी खरयद गरयएको कामत तभरेको नदेख्खॉदा अफ गरयने खरयद कामतभा कुनै ऩतन कम्ऩनीको 
आतधकारयक तफिेताको ऩर (प्रभाणऩर) के कस्तो हनेु हो मक्रकन गयेय भार खरयद कामत गनुत 
गयाउन ु य ऐ. तनमभको उऩतनमभ (३) य (४) फभोख्जभको प्रक्रिमा ऩूया नगयी उऩतनमभ 
(३)फभोख्जभ सूची तमाय गनज प्रमोजनका रातग सूचना प्रकाशन गयी दतात हनु आएका 
फोरऩरहरूराई भूल्माॊकन गयी न्मूनतभ भूल्माॊक्रकत सायबतूरूऩभा प्रबावग्राही फोरऩरको छनौट 
गयी गरयएको खरयद कामत तभरेको नदेख्खॉदा सावतजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ 
३१ख फभोख्जभ अफ गरयने खरयद कामतभा ऐ. तनमभको उऩतनमभ (३), (४) य (५) को प्रक्रिमा 
ऩूया गयी गनत गयाउन आमोगको तभतत 20७8/8/१३ को तनणतमानसुाय सानीबेयी गाउॉऩातरका, 
रुकुभ ऩख्द्ळभराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.१0 ख्जल्रा काठभाडौँ तायकेद्वय नगयऩातरकासभेतरे नगयऩातरका बवन तनभातण कामतभा आफ्नो 
नख्जकको नातेदाय तनभातण कम्ऩनीराई काभ ददराउने भनसामरे रागत अनभुान इख्स्टभेट 
तमायीभा अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्न सम्फन्धभा नगयऩातरकाको कामातरम बवनको 
रागत अनभुान वास्तक्रवक हनुऩुनज बन्दा फढी बएको हुॉदा अफ उप्रान्त कुनै खरयद कामतको रागत 
अनभुान तमाय/चेकजाॉच/स्वीकृत गदात प्रचतरत नम्सत तथा दययेटफभोख्जभ गनज तपत  आवमक 
सतकत ता अऩनाउन आमोगको तभतत 20७8/९/२६ को तनणतमानसुाय तायकेद्वय 
नगयऩातरकाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.११ डोटी ख्जल्रा ऩूवीचौकी गाउॉऩातरकाका अध्मऺ दीघतयाज फोगटीसभेतरे गरुुमोजना तनभातण गदात 
पजी कागजात तमाय गयी यकभ बिुानी गयेको बने्न क्रवषमभा आगाभी ददनभा ऩयाभशत सेवा 
खरयद गदात आचायणगत य प्रक्रिमागत काननुी व्मवस्था ऩूणतरूऩभा ऩारना गनज तथा आवमकता 
एवॊ उऩमोतगताको आधायभा कामातन्वमनमो्म गरुुमोजना फनाउने य सो गरुुमोजना ऩूणतरूऩभा 
कामातन्वमन गयी सावतजतनक क्रवत्तीम स्रोतको अत्मतु्तभ उऩमोगका रातग काननुी व्मवस्था 
सतुनख्द्ळत गनत आमोगको तभतत 20७8/१0/4 को तनणतमानसुाय ऩूवीचौकी गाउॉऩातरका, 
डोटीराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.१२ तरमगुा नगयऩातरका, उदमऩयुरे खास रख्ऺत कामतिभ तफना ऩरकायहरूराई ल्माऩटऩ क्रवतयण 
गरयएको सम्फन्धभा सयकायी सम्ऩख्त्तको खचत गयी ऩरकायहरूराई ल्माऩटऩ क्रवतयण गनज कामत 
औख्चत्मको दृक्रद्शकोणरे उऩमिु नयहेको देख्खएकारे आगाभी ददनभा सॊक्रवधान तथा काननुप्रदत्त 
अतधकायफभोख्जभ मोजना तथा कामतिभ तजुतभा गयी सावतजतनक कोषको खचत गदात तभतव्मक्रमता, 
प्रबावकारयता य ददगोऩनासभेतराई ध्मान ददन आमोगको तभतत 20७8/११/५ को तनणतमानसुाय 
तरमगुा नगयऩातरका नगय कामतऩातरकाको कामातरम, उदमऩयु, गाईघाटराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

१2.१३ ख्जल्रा गोयखा अख्जयकोट गाउॉऩातरका वडा नॊ. ३ हॊशऩयु य वडा नॊ. ५ भचु्चोकका वडासख्चव 
दीऩकफहादयु दजीसभेतरे वडाको यकभ अतनमतभतता गयेको सम्फन्धभा आ.व. २०७३/७४ को 
तेस्रो साभाख्जक सयुऺा बत्ताफाहेक अख्जयकोट गाउॉऩातरका वडा नॊ. ३ हॊशऩयु य वडा नॊ ५ 
भचु्चोकका तत्कारीन वडासख्चव दीऩकफहादयु दजीसभेतरे क्रवतबन्न क्रवकास तनभातण कामत, 
प्रशासतनक तथा अन्म खचतसभेत गयेको देख्खएको तय कागजातहरू दरुुस्त नयाखेको य तनजरे 
गयेको आतथतक कायोफायको सही क्रहसाफ नयाखी नफझुाई ऩेकी पर्छ्यौट तथा रेखाऩयीऺणसभेत 
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नगयेको हुॉदा सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ गनत गयाउन आमोगको तभतत 20७8/११/२३ को 
तनणतमानसुाय ख्जल्रा सभन्वम सतभततको कामातरम गोयखा य अख्जयकोट गाउॉऩातरकाराई सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

१2.१४ ख्जल्रा फाया सातफक गा.क्रव.स. औयैमा वडा नॊ.९ को क्रकत्ता नॊ. ५६ ज.क्रव. ०-६-१७ ज्गाभा 
कच्ची फाटो यहेकोभा ख्जल्रा फाया सवुणत गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ कामातरमका वडाध्मऺ 
यॊ ख्जतप्रसाद मादवरे भारऩोत कामातरम, फायाभा उि ज्गाको घयफाटो तसपारयस गदात खेतीमो्म 
यहेको बनी गरत तसपारयस गयको सम्फन्धभा घयफाटो तसपारयस गदात स्थरगत रूऩभा क्रपल्डभा 
सभेत तनयीऺण गयी मक्रकनसाथ क्रपल्डभा यहे/बएको अनसुाय तसपारयस गनत/गयाउन ु हनु 
आमोगको तभतत 20७8/१२/१० को तनणतमानसुाय सवुणत गाउॉऩातरका, फायाराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

१2.१५ तत्कारीन नभनुा गाउॉ क्रवकास सतभतत फेनौरी, फायाका तत्कारीन गा.क्रव.स. सख्चवसभेतरे उि 
गा.क्रव.स. ऺेरभा यहेको तबखना भाछा ऩोखयी ठेक्काभा रगाई सततफभोख्जभ फैंक ्मायेन्टी 
नयाखेको, जभानतफाऩत ज्गा तधतो याखेको, क्रकस्ता यकभ असरु नगयेको जस्ता अतनमतभत कामत 
गयी सयकायी यकभ हातन नोक्सानी गयेको सम्फन्धभा फक्मौता यकभ काननुफभोख्जभ असरुउऩय 
गनत गयाउन आमोगको तभतत 20७8/१२/१० को तनणतमानसुाय ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, 

फायाराई य असरुउऩय गनत ऩचयौता नगयऩातरका, फेनौरी, फायाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.१6 ख्जल्रा नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ता ऩख्द्ळभ), सनुवर नगयऩातरका अन्तगतत ऩानबाय खोराभा 
आ.व. २०७५/७६ को नदीजन्म ऩदाथत उत्खनन ् तथा तनकासीको ठेक्काभा भाऩदण्डक्रवऩयीत 
उत्खनन ्गयेको तथा नगयऩातरकाफाट प्रभाख्णत नगयेको यतसद प्रमोग गयी याजस्व छरी गयेको 
बने्न सम्फन्धभा अनसुन्धानको िभभा प्राद्ऱ हनु आएका यतसदहरूभध्मे केही तफर, यतसदहरूभा 
नगयऩातरकाको पजी छाऩ रगाई कायोफाय बएको देख्खएकारे सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो 
जे गनुतऩनज हो आवमक कायफाही गनत आमोगको तभतत 20७8/5/3 को तनणतमानसुाय ख्जल्रा 
प्रहयी कामातरम, नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ता ऩख्द्ळभ) राई रेखी ऩठाइएको । 

१2.१7 ख्जल्रा सरातही, चिघट्ट गाउॉऩातरका वडा नॊ ४ भा सडक ढरान तनभातण कामतको हकभा 
गाउॉऩातरकाको स्वीकृतत नतरई सम्झौताक्रवऩयीत अब्दरु ताक्रहय शेखको घयदेख्ख शेख कैस 
यजाको घयको उत्तयसम्भ जम्भा ३५ तभटय फाटो ढरान गयेको उि कामत प्रक्रिमासम्भत 
नदेख्खएको तथा उि गाउॉऩातरकाको हारसम्भ ऩतन उऩबोिा सतभततराई तनमभन गनज 
कामतक्रवतध/भाऩदण्डसभेत तजुतभा बएको नदेख्खएकारे अफ उप्रान्त गाउॉऩातरकाभा क्रवकास 
तनभातणसम्फन्धी मोजनाहरू सॊचारन गदात उऩबोिा सतभततराई तनमभन गनज आवमक 
तनदज ख्शका/कामतक्रवतध/भाऩदण्ड रगामतको स्ऩद्श नीततगत व्मवस्था गनज तथा गाउॉऩातरकारे 
स्वीकृत गयेको फजेट शीषतक तथा स्वीकृत इख्स्टभेटफभोख्जभ हनेु गयी तनभातण कामत गनज गयाउने 
सम्फन्धभा आमोगको तभतत 20७९/१/२२ को तनणतमानसुाय चिघट्टा गाउॉऩातरका, सरातहीराई 
सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.१८ ख्जल्रा डोटी ऩूवीचौकी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५, धानकाडाको ख्चने्नकोट काडाभाडौं सडक तनभातण 
मोजना उऩबोिा सतभततका अध्मऺ ददगत खड्कासभेतरे सडक तनभातणभा तभरेभतोभा यकभ 
फाॉडपाॉड गयेको बने्न सम्फन्धभा ख्चने्नकोट काडाभाडौं सडक तनभातण सतभततका अध्मऺ 
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ददगतफहादयु खड्कारे बऩातइ कागजभा क्रकतज गयी सयकायी कागजातभा क्रकतज गयेको देख्खएको 
सम्फन्धभा आमोगको तभतत 20७९/३/१६ को तनणतमानसुाय ख्जल्रा प्रहयी कामातरम, डोटीराई 
सो क्रकतजसम्फन्धी थऩ छानतफन गनत सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.१9 ख्जल्रा भगु ु सातफक याया गा.क्रव.स. वडा नॊ. १ देख्ख ९ सम्भको आ.व. २०७१/७२ य 
२०७२/७३ भा साभाख्जक सयुऺा बत्ता य फार ऩोषण बत्ताफाऩतको यकभभा क्रकतज कागज 
फनाई अतनमतभतता बएको बने्न सम्फन्धभा ऩदभफहादयु बण्डायी, तीथतयाज शाही, नव तगयी य 
हस्तफहादयु शाहीसभेतरे जम्भा रु.८,१३,६००।-  यकभ क्रहनातभना गदात क्रवतबन्न व्मख्िहरूको 
नाभै नबएका व्मख्िहरूको नाभ उल्रेख गयी, बयऩाई दोहोयो फनाई साथै सहीछाऩ क्रकतजसभेत 
गयेको  हुॉदा तनजहरूरे गयेको उि कसयु भरुकुी अऩयाध सॊक्रहता, २०७४ को तरखतसम्फन्धी 
कसयु आकक्रषतत हनुसक्ने देख्खॉदा सो सम्फन्धभा आवमक अनसुन्धान हनु आमोगको तभतत 
20७8/१0/१3 को तनणतमानसुाय ख्जल्रा प्रहयी कामातरम, भगुरुाई सझुाव रेखी ऩठाइएको। 

१2.20 फाया ख्जल्रा, सातफक फेनौरी गाउॉ क्रवकास सतभततको कामातरमफाट आ.व. 20६२/६३ देख्खको 
ऩेकी यकभसभेतको क्रवतबन्न २२ वटा क्रवषमभा आतथतक अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्न 
उजयुीको सम्फन्धभा रेखाऩयीऺण प्रततवदेनफाट ऩक्रहरादेख्ख नै सदै आएका पर्छ्यौट हनु फाॉकी 
यहेका ऩेकी यकभहरू काननुफभोख्जभ असरुउऩय वा पर्छ्यौट के गनुतऩनज हो गनत/गयाउन 
आमोगको तभतत 20७8/8/२०  को तनणतमानसुाय सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.2१ ख्जल्रा सखुजत बेयीगॊगा नगयऩातरका वडा नॊ. १० फस्ने हरयप्रसाद उऩाध्माम (गौतभ) रे उभेय 
फढाई साभाख्जक सयुऺा बत्ता तरएको बने्न उजयुीका सम्फन्धभा तनजरे तभतत २०५२/२/३१ 
भा ना.प्र.न.बे.स.ुई.न.१/२३५७० तरएको नागरयकता प्रभाणऩरको सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ 
जो-जे गनुतऩनज हो गनत य तसतबर फैंक तरतभटेड तछन्च ु शाखा सखुजतभा तनज हरयप्रसाद 
उऩाध्मामको नाभभा यहेको खाता नम्फय ०८९००१५३६३१०१८ भा योक्का यहेको यकभ 
नेऩार सयकायको याजस्व खाताभा जम्भा गनज व्मवस्थासभेत गनत ख्जल्रा प्रशासन कामातरम 
वीयेन्रनगय सखुजतराई आमोगको तभतत 20७8/९/१२ को तनणतमानसुाय सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

१2.22 भकवानऩयु ख्जल्रा हेटौंडा उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. १८ ख्स्थत श्री गोयऺनाथ भाध्मतभक 
क्रवद्यारमका रेखाऩार शॊकयफहादयु न्मौऩानेरे क्रवद्याथीहरूफाट उठाइएको बनात शलु्क रगबग ६-
७ राख रुऩैमाॉ क्रहनातभना गयेको, सो कायणरे रेखाऩयीऺण नगयाएको बने्न उजयुीका सम्फन्धभा 
हेटौंडा उऩभहानगयऩातरका नगय कामतऩातरकाको कामातरमभापत त उि क्रवद्यारमराई आतथतक 
कायोफायको रेखा प्रणारी तनमभानसुाय व्मवख्स्थत, ऩायदशी फनाई फैंक्रकङ प्रणारीफाट गनत गयाउन 
य मथासभमभा रेखाऩयीऺण तथा साभाख्जक ऩयीऺण गनत गयाउन आमोगको तभतत 
२०७८।५।१0 को तनणतमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.23 कोक्रऩरा भाध्मतभक क्रवद्यारम, राक्रटकोइरी, सखुजतका तत्कारीन प्र.अ. ऩहरफहादयु के.सी.रे 
क्रवद्यारमको यकभ तथा ख्जन्सी साभान क्रहनातभना गयी अतनमतभतता गयेको बने्न सम्फन्धभा 
क्रवद्यारमफाट अन्मर सरुवा बई जाॉदा तत्कारीन प्र.अ. ऩहरफहादयु के.सी.रे आफ्नो ख्जम्भाभा 
यहेका कागजातहरू एवॊ सयसाभानहरू ख्शऺा तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १७३ को उऩतनमभ 



           234   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

(१) फभोख्जभ फझुफझुायथ नगयेको एवॊ हारका प्र.अ.सभेतरे फझुफझुायथको रातग सोही 
तनमभावरीको १७३ को उऩतनमभ (२) फभोख्जभको कायफाही अगातड फढाएको सभेत 
नदेख्खएको हुॉदा सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो जे गनुतऩनज हो सो गनत गयाउन आमोगको तभतत 
2078/5/2१ को तनणतमानसुाय वीयेन्रनगय नगयऩातरका, ख्शऺा तथा सभन्वम इकाइ, 

सखुजतराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.24 ख्जल्रा ऩाल्ऩा, तानसेन नगयऩातरका वडा नॊ. ११ ख्स्थत गागी भाध्मतभक क्रवद्यारमको कोषभा 
जम्भा बएको यकभ खचत गयेको, छारवृख्त्तफाऩतको यकभ नगद उऩरब्ध गयाउनऩुनजभा सफै 
क्रवद्याथीराई एकै क्रकतसभरे ऩोसाक क्रवतयण गयेकारे रख्ऺत वगतका क्रवद्याथीहरू याज्मरे उऩरब्ध 
गयाएको सकु्रवधाफाट फख्न्चत हनुऩुयेको, ख्शऺा तनमभावरी २०५९ को तनमभ १७० एवॊ आतथतक 
प्रशासनसम्फन्धी प्रचतरत काननुफभोख्जभ क्रवद्यारमको आमव्ममको रेखा याख्नऩुनजभा व्मवख्स्थत 
रूऩभा याखेको नदेख्खएको य ख्शऺा तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १७१ फभोख्जभ प्रत्मेक वषत 
रेखाऩयीऺण गयाउनऩुनजभा तनमतभत रूऩभा रेखाऩयीऺण गयाएको नऩाइएको हुॉदा प्रचतरत 
नीततगत य काननुी व्मवस्थाको ऩारना गयेको नदेख्खएकारे क्रवद्यारमका प्रधानाध्माऩक मादव 
ख्घतभयेराई काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो सोका रातग ख्शऺा क्रवकास तथा सभन्वम इकाइ 
ऩाल्ऩाराई आमोगको तभतत 2079/6/१4 को तनणतमानसुाय  सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
प्रत्मेक वषत रेखाऩयीऺण गनज व्मवस्था तभराई रेखाऩयीऺणका िभभा ददईएका सझुावहरू 
सभमभा नै कामातन्वमन गनत/गयाउन । 

१2.25 सनुसयी ख्जल्राख्स्थत ऩॊचामत तनम्न भाध्मतभक क्रवद्यारम (हार आधायबतू क्रवद्यारम) को यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्न सम्फन्धभा क्रवद्यारमरे सभमसाऩेऺ ज्गा ठेक्का प्रक्रिमा तनमतभत नगयेको, 
क्रवद्यारमको सम्ऩख्त्तको सॊयऺण नगयेको, राभो सभमसम्भ ऩयुानै ठेक्का अनसुाय ज्गा कभाउन 
ददई सो ठेक्काफाऩतको यकभसभेत वाक्रषतक रूऩभा तनमतभत असरुउऩय गनत नसकेको देख्खॉदा 
क्रवद्यारमको ज्गा ठेक्का तरई सोफाऩतको यकभ नफझुाउने व्मख्िहरूसॉग हारसम्भको फक्मौता 
यकभ असरुउऩय गनज, क्रवद्यारमको सम्ऩूणत ज्गा छुट्याएय क्रवद्यारमको स्वातभत्वभा ल्माई खारी 
याख्न े वा क्रवद्यारमको स्वातभत्वभा आएको ज्गा काननुफभोख्जभ काननुरे तोकेको न्मूनतभ 
यकभबन्दा कभ नहनेु गयी प्रततस्ऩधात गयाई ठेक्काभा रगाउने, ठेक्काभा रगाएको ज्गाको सो 
फाऩतको यकभ तनमतभत रूऩभा उठाउने साथै स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा 
(११) को उऩदपा (२) देहाम (ज) को (९) को व्मवस्थाअनसुाय साभदुाक्रमक क्रवद्यारमको 
ज्गाको स्वातभत्व, सम्ऩख्त्तको अतबरेख, सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनत गयाउन आमोगको तभतत 
20७8/११/५ को तनणतमानसुाय ऩॊचामत तनम्न भाध्मतभक क्रवद्यारम (हार आधायबतू 
क्रवद्यारम), दहुफी नगयऩातरका, सनुसयी, फढुीगॊगा गाउॉऩातरका, भोयङ, ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, 

सनुसयी य भोयङराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.26 ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, ऩसातभा क्रवतबन्न शीषतकभा २५ राख ऩेकी तरई पर्छ्यौट नगयी कागजी 
प्रक्रिमा तभराएको बने्न सम्फन्धभा सयकायी कभतचायीरे तोक्रकएको म्मादतबर ऩेकी पर्छ्यौटका 
रातग आवमक कागजात ऩेस नगयेभा त्मस्तो ऩेकी यकभ म्माद नाघेको तभततरे ब्माजसभेत 
रगाई असरुउऩय गनज क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व तथा आतथतक कामतक्रवतध तनमभावरी, २०७७ को 
तनमभ ५१ भा व्मवस्थासभेत यहेको देख्खॉदा सम्फख्न्धत ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, ऩसात तथा ख्जल्रा 
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ख्शऺा कामातरम, फायाराई ऩेकी पर्छ्यौट गनज सम्फन्धभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज 
हो गनत आमोगको तभतत 20७8/११/५ को तनणतमानसुाय ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, ऩसात तथा 
ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, फायाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.27 श्री नेऩार याक्रद्सम भाध्मतभक क्रवद्यारम, फाॉसगढीभा प्रा.क्रव. तहभा कामतयत ख्शख्ऺका अख्म्फका 
चाऩागाईँराई भा.क्रव. तहभा अॊग्रजेी क्रवषम अध्माऩन गनतका रातग फढुवा गयेको सम्फन्धभा 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको फढुवा, कभतचायी तनमखु्िसम्फन्धी तनणतम क्रवतध प्रणारीक्रवऩयीत 
बएको ऩाइएकारे अफ आइन्दा ख्शऺकको तनमखु्ि, कभतचायी व्मवस्थाऩन, अततरयि सकु्रवधा 
क्रवतयणजस्ता क्रवषम प्रचतरत ऐन, तनमभफभोख्जभ गनत तथा क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततरे प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ ऩाएको अतधकायतबर यहेय भार तनणतम गनत/गयाउन आमोगको तभतत 
20७8/११/२३ को तनणतमानसुाय नेऩार याक्रद्सम भा.क्रव., फाॉसगढी य फाॉसगढी नगयऩातरका, 
फददतमाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.28 ख्जल्रा दाङ घोयाही नगयऩातरका वडा नॊ. ११ हार घोयाही उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. १५ 
ख्स्थत ऩद्मोदम उच्च भाध्मतभक क्रवद्यारमका ख्शऺकसभेतरे क्रवद्याथीफाट शलु्क उठाइ 
अतनमतभतता गयेको बने्न सम्फन्धभा साभदुाक्रमक क्रवद्यारमरे तनमभक्रवऩयीत शलु्क उठाई यातदा 
क्रवकृतत आई भ्रद्शाचायजन्म कसयु हनु सक्ने देख्खएकारे क्रवद्यारमहरूरे मसयी उठाउने कामतराई 
काननुद्राया व्मवख्स्थत गनत, उठाइएको शलु्कराई थऩ व्मवख्स्थत, ऩायदशी, तभतव्ममी य तनमभसॉगत 
फनाउन आमोगको तभतत 20७8/१२/७ को तनणतमानसुाय ख्शऺा, क्रवऻान तथा प्रक्रवतध भन्रारम 
य सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभापत त ्सफै स्थानीम तहहरूराई सझुाव रेखी    
ऩठाइएको । 

१2.29 आनन्द भाध्मतभक क्रवद्यारम चाऩागाउॉ, दैरेखका प्र.अ. तऩेन्रफहादयु शाही य तन.प्र.अ. चीनफहादयु 
खरी तभरेय ऩसु्तकारम तनभातणका रातग प्राद्ऱ रु.६,५०,०००।-, ICT को रु.१,४०,०००।- य 
क्रवद्यारमको आन्तरयक कोषको यकभ रु.९०,०००।- क्रहनातभना गयेको बने्न क्रवषमभा क्रवद्यारमभा 
ऩसु्तकारम तथा ICT कामतिभ व्मवस्थाऩनका रातग प्राद्ऱ यकभ तनजी स्रोतका ख्शऺकहरूको 
तरफ बत्ताभा खचत गयेको देख्खएकारे नगयऩातरकातबरका क्रवद्यारमभा ऩुॉजीगत शीषतकको यकभ 
चार ुशीषतकभा खचत नगनत आमोगको तभतत 20७8/४/४ को तनणतमानसुाय चाभणु्डा तफन्रासैनी 
नगयऩातरका, दैरेखराइत सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१2.30 ख्जल्रा दाङ सातफक ऩयुन्धाया गा.क्रव.स वडा नॊ. 3 ख्स्थत श्री जनश्रभ तन.भा.क्रव. हस्तनाऩयुभा 
206१ देख्ख २०७३ सम्भको साभाख्जक ऩयीऺण नगयाएको, ऩतछल्रो सभमको साभाख्जक 
ऩयीऺण अनऩढ भातनसहरूराई याखी औऩचारयकताभा भार गयाएको, ऩाठ्यऩसु्तक ददवा खाजाको 
यकभ दरुुऩमोग गयेको, ऩयुानो 4 कोठे बवनको ककत टऩाता य काठका झ्माॉरहरू तफिी गयी 
थोयै यकभ आम्दानी फाॉधेको, क्रवद्यारमको अधीनभा यहेको ऐरानी ज्गा तफिी क्रवतयण गयेको 
बने्न सम्फन्धभा सातफक ऩयुन्धाया गा.क्रव.स. वडा नॊ. 3 हार फफई गाउॉऩातरका वडा नॊ. 4 
ख्स्थत श्री जनश्रभ आधायबतू क्रवद्यारमरे तनभातण कामत काननुी प्रक्रिमा नऩरु् माई गयेको, ख्शऺा 
तनमभावरी, 2059 को तनमभ १7१ य १7१(क) फभोख्जभ साभाख्जक ऩयीऺण एवॊ 
रेखाऩयीऺण नगरयएको, हार क्रवद्यारमको हकबोगको ज्गा यख्जदे्ससन गयी रगत अद्यावतधक 
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सभेत गयेको नदेख्खॉदा काननुफभोख्जभ गनत गयाउन आमोगको तभतत 20७8/४/४ को 
तनणतमानसुाय फफई गाउॉऩातरकाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१3. स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्रारम 

१3.१ सयकायी कोषफाट तनभातण बएको रकान्रा प्राथतभक स्वास््म केन्रको बवन उऩमोगक्रवहीन 
बएकोरे स्वास््म सॊस्थाका बवन तनभातण गदात औख्चत्म य आवमकताको गहन क्रवद्ऴेषणऩतछ भार 
बवन तनभातणसम्फन्धी कामत अगातड फढाउन जे-जो गनुतऩनज हो सोही गनुत बनी आमोगको तभतत 
२०७८।४।४ को तनणतमानसुाय स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्रारमराई सझुाव रेखी  

ऩठाइएको । 

१3.2 नेऩार स्वास््म सेवा, पाभजसी सभूहका ४ जना कभतचायीहरूको सातौँ तहफाट आठौँ तहभा 
स्तयवृक्रर्द् गदात नेऩार स्वास््म सेवा ऐन,२०५३ को दपा ९ को उऩदपा (१)४ फभोख्जभ 
कम्तीभा एक वषत अतत दगुतभ वा दईु वषत दगुतभ ऺेरभा सेवा गयेको हनुऩुनज काननुी प्रावधान 
यहेकोभा ख्जल्रा अस्ऩतार, तसन्धरुीभा तभतत २०७१।३।२० भा य उऩऺेरीम अस्ऩतार, 

डडेरधयुाभा तभतत २०७१।२।८ भा १/१ जना नेऩार स्वास््म सेवा पाभजसी सभूह, पाभजसी 
अतधकृत तह ७/८ को दयफन्दी यहेको अवस्थाभा दगुतभ ऺेरभा सेवा नगयेका ४ जना 
कभतचायीहरूको स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्रारमभा सातौँ तहफाट आठौँ तहभा स्तयवृक्रर्द् गरयएको 
कामत काननुसम्भत भान्न तभल्ने नदेख्खएकारे अफ उप्रान्त स्तयवृक्रर्द् गदात नेऩार स्वास््म सेवा ऐन, 

२०५३ फभोख्जभका काननुी प्रावधानको ऩूणत ऩारना गनत गयाउन आमोगको तभतत 
2078/5/१7 को तनणतमानसुाय स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्रारमराई सझुाव रेखी  

ऩठाइएको । 

१3.3 सक्रहद गॊगारार याक्रद्सम रृदम केन्रका तत्कारीन ल्माफ इन्चाजत क्रवनोदकुभाय मादवरे ऩी.सी.आय. 
टेद्शको रयऩोटत पेयफदर गयी राभो सभमदेख्ख अनखु्चत रेनदेन गयेको बने्नसभेतका क्रवषमभा 
आमोगको तभतत 20७8/१0/4 को तनणतमानसुाय तनम्नफभोख्जभ सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

क. ख्जल्रा काठभाडौं टोखा नगयऩातरका वडा नॊ. ६ फसनु्धायाख्स्थत धौरातगयी क्रहभार  
ऩोतरख्क्रतनकराई ऩी.सी.आय. ऩयीऺण तथा ऩी.सी.आय. ऩयीऺणका रातग स्वाफ सॊकरन 
गनज अनभुततसभेत नबएको देख्खएको हुॉदा सो सम्फन्धभा उि धौरातगयी क्रहभार 
ऩोतरख्क्रतनक प्रा.तर.राई तनमभानसुाय कामत गनत गयाउन उख्चत देख्खएकारे स्वास््म तथा 
जनसॊतमा भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाउने । 

ख. भहानगरयम प्रहयीवृत्त भहायाजगॊजभा प्रततवादी क्रवनोदकुभाय मादवक्रवरुर्द् तरखतसम्फन्धी 
कसयुभा भदु्दा दतात बई अनसुन्धान बइयहेको बने्न देख्खएकारे सक्रहद गॊगारार याक्रद्सम 
रृदम केन्र, फाॉसफायी, काठभाडौंभा यहेको क्रवनोदकुभाय मादवको कामतकऺ खानतरासी 
गदात सक्रहद गॊगारार याक्रद्सम रृदम केन्रको छाऩ थान-१ तथा SR.MEDICAL LAB 

TECHNOLOGIST INCHARGE रेख्खएको छाऩ थान-१ फयाभद बएकोभा उि दवु ै
छाऩहरूको आतधकारयकताको सम्फन्धभा सक्रहद गॊगारार याक्रद्सम रृदम केन्रको चरानी 
नॊ. १०६४ तभतत २०७८।५।२९ गतेको ऩरभा दवुै छाऩ केन्रको आतधकारयक 
छाऩसॉग तभल्दोजलु्दो फनाई दरुुऩमोग गयेको तथा केन्रको अनभुतत तरएय फनाएको होइन 
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बनी उल्रेख बएको देख्खएकारे भहानगयीम प्रहयी वतृ्त, भहायाजगॊजराई उि थऩ 
प्रभाणराई सभेत दृक्रद्शगत गयी भदु्दाको अनसुन्धान गनत सझुाव रेखी ऩठाउने । 

ग. क्रवनोदकुभाय मादवरे सावतजतनक ऩदभा हुॉदा ऩी.सी.आय. ऩयीऺण नै नगयी गरत 
ऩी.सी.आय. प्रततवेदन ददई नेऩार स्वास््म व्मवसामी ऩरयषद् ऐन, २०५३ य नेऩार 
स्वास््म व्मवसामी ऩरयषद् तनमभावरी, २०५६ रे तोकेको ऩेसासम्फन्धी आचयणको 
ऩारना नगयेको अवस्थासभेत प्रस्ततु भदु्दाको अनसुन्धानफाट देख्खएको य नेऩार स्वास््म 
व्मवसामी ऩरयषद्को ऐन, २०५३ को दपा १८ य नेऩार स्वास््म व्मवसामी ऩरयषद् 
तनमभावरी, २०५६ को तनमभ १३, १४, १५ य १६ फभोख्जभको कायफाहीका रातग 
नेऩार स्वास््म व्मवसामी ऩरयषद् फाॉसफायीराई प्रस्ततु भदु्दाको आयोऩऩरको प्रतततरक्रऩसभेत 
सॊर्न याखी सझुाव रेखी ऩठाउने । 

१3.4 स्वास््म कामातरम, नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ता ऩख्द्ळभ) भा तत्कारीन ख्जल्रा स्वास््म कामातरम, 

नवरऩयासीको आ.व. 2०७०/७१ को रेखाऩयीऺण प्रततवेदनको तस.नॊ. १९.३ भा उख्ल्रख्खत 
वास्तक्रवक सॊतमाबन्दा फढी देखाई फतथतङ सेन्टयराई अनदुान ददएको सम्फन्धभा उि कामातरमको 
च.नॊ. २६८ तभतत २०७७।१०।२० को ऩरफाट ऩाल्ही प्राथतभक स्वास््म केन्रको फेरुज ुयकभ 
रु.१३,५००।- फैंक दाख्खरा गयेको बौचयको प्रतततरक्रऩ प्राद्ऱ बई रु.३८,५००।- असरु हनु 
फाॉकी यहेको देख्खएकारे सो असरुउऩय सम्फन्धभा जो-जे गनुतऩनज हो सो गनज गयाउने व्मवस्था गनत 
आमोगको तभतत 20७8/४/५ को तनणतमानसुाय स्वास््म कामातरम, नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ता 
ऩख्द्ळभ) राई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१4. प्रदेश साभाख्जक क्रवकास भन्रारम प्रदेश नॊ ५ 

१4.१ ख्जल्रा ख्शऺा कामातरमफाट बवन भभततका रातग उऩरब्ध गयाएको यकभ तथा क्रवद्यारमको 
ऩोखयीको ठेक्काभा यकभ क्रहनातभना गयेको य क्रवद्यारमभा तन.भा.क्रव. याहत ख्शऺक ऩदऩूततत 
प्रक्रिमाभा अतनमतभतता गयेको उजयुीका सम्फन्धभा क्रवद्यारमरे भाछाऩोखयीफाट प्राद्ऱ आम्दानी तथा 
खचतको कायोफाय गदात फैंक्रकङ कायोफायफाट नगयी तसधै खचत गनज गयेको अवस्था देख्खएकाभा 
क्रवद्यारमफाट तसधै खचत बए फयाफयको यकभ असरुउऩय सभेत गयी क्रवद्यारमको खाताभा आम्दानी 
फाॉधेको देख्खॉदा आगाभी ददनभा क्रवद्यारमरे प्राद्ऱ आम्दानी यकभको खचत गदात गयाउॉदा फैंक्रकङ 
कायोफायफाट गनत गयाउन, भभततका रातग प्राद्ऱ यकभ अन्म शीषतकभा खचत बएको सम्फन्धभा 
प्रचतरत काननुफभोख्जभको यीत ऩरु् माई जनु शीषतकभा जे उदे्दमका रातग फजेट क्रवतनमोजन बएको 
हो सोही काभभा खचत गनज व्मवस्था तभराउन आमोगको तभतत 2078/6/१4 को तनणतमानसुाय 
साभाख्जक क्रवकास भन्रारम, प्रदेश नॊ. ५, फटुवरभापत त सम्फख्न्धत क्रवद्यारम श्री ततरौयाकोट 
भा.क्रव., कक्रऩरवस्तरुाई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१5 सञ्चाय तथा सूचना प्रक्रवतध भन्रारम 

१5.१ नेऩार टेतरतबजन, तसॊहदयफाय, काठभाडौभा रु.४ कयोडको ग्राक्रपक तसस्टभ खरयदभा व्माऩक 
अतनमतभतता बएको, सेकेण्ड ह्याण्ड साभान खरयद गयेको एवॊ ठेकेदायसॉग रु.५ राखका दयरे 
बत्ता तरएको बने्न सम्फन्धभा फोरऩरराई थऩ प्रततस्ऩधी फनाउनका तनतभत्त नेऩार टेतरतबजनफाट 
बक्रवष्मभा प्रकाशन हनेु फोरऩरहरूभा हवाई क्रटकटराई Evaluation Criteria को दामयातबर 
नयाखी प्रततस्ऩधातभा सभान अवसय प्रदान गनज गयी स्ऩेतसक्रपकेसन तमाय गनज व्मवस्था गनत 
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आमोगको तभतत 20७९/१/२९ को तनणतमानसुाय सञ्चाय तथा सूचना प्रक्रवतध भन्रारमभापत त 
नेऩार टेतरतबजनराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१5.2 गोयखा नगयऩातरकाको औषधी खरयदको तसरफन्दी दयबाउऩरको सूचना प्रकाख्शत बएकोभा सो 
सूचना नछाक्रऩएका प्रबाव दैतनकका प्रततहरू फजायभा ऩठाई प्रततस्ऩधातराई खमु्च्माउने काभ 
गरयएको बने्न उजयुीका सम्फन्धभा प्रबाव दैतनक ऩतरकाका तत्कारीन कामतकायी सम्ऩादक 
यभेशयाज याईरे गयेको उि कामत ऩरकाय आचायसॊक्रहता, २०७३ क्रवऩयीत देख्खन्छ। त्मसैरे 
प्रबाव दैतनक ऩतरकाका तत्कारीन कामतकायी सम्ऩादक यभेशयाज याईरगामत अन्म सफै 
ऩतरकाका तभतडमाकभीहरूफाट मसप्रकायका गल्ती हनु नददन आवमक छानतफन तथा कायफाही 
गनत उऩमिु हनेु देख्खएकारे आमोगको तभतत 20७8/8/२३ को तनणतमानसुाय प्रेस काउख्न्सर 
नेऩारराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१6. सहयी क्रवकास भन्रारम 

१6.१ सहयी क्रवकास तथा बवन तनभातण क्रवबाग य सघन सहयी तथा बवन तनभातण आमोजना, भन्थरी, 
याभेछाऩरे ठेक्का नॊ. DUDBC/KAVRE/WORKS/20/068/69 क्रऩष्कय स्वास््म चौकी बवन 
तनभातणभा क्रढराइ गयेको सम्फन्धभा सहयी क्रवकास तथा बवन तनभातण क्रवबाग य सघन सहयी तथा 
बवन तनभातण आमोजना, भन्थरी, याभेछाऩराई प्रचतरत काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज हो सो गनत 
उऩमिु हनेु बनी सझुाव ददई सो ठेक्काको उऩचायऩद्ळात अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, 

टॊगारराई जानकायी गयाउने य अफका ददनहरूभा स्वास््म चौकी, क्रवद्यारम आदद जस्ता 
सॊवेदनशीर सॊयचनाहरूको तनभातण गदात बकूम्ऩीम तथा अन्म प्राकृततक क्रवऩख्त्तरे हनु सक्ने 
सम्बाक्रवत ऺततराई न्मून गनतका तनख्म्त उऩमिु Disaster Prone Zone य Land Use Map 
अध्ममन गयी क्रवऩद उत्थानशीर सॊयचनाहरूको तनभातण गनत आमोगको तभतत 20७९/३/१६ को 
तनणतमानसुाय सहयी क्रवकास तथा बवन तनभातण क्रवबाग य सघन सहयी तथा बवन तनभातण आमोजना, 
भन्थरी, याभेछाऩराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७. ख्शऺा भन्रारम 

१7.१ चन्दननाथ भा.क्रव., जमु्राको क्रवऻान सॊकामतपत का तसम्फोर नम्फय १६३०००६५ य यख्जदे्सशन 
नम्फय ७५६३०१०७४ बएका क्रवद्याथी शेखय भाझी तभतत २०७५।१।३० देख्ख 
२०७५।२।९ सम्भ कणातरी भाध्मतभक क्रवद्यारम जमु्राभा सॊचातरत क्रवऻान सॊकाम कऺा ११ 
को तनमतभततपत को ऩयीऺाभा तनज स्वमॊ उऩख्स्थत बई सफै क्रवषमको ऩयीऺा ददनऩुनजभा तभतत 
२०७५।१।३० गतेको अॊग्रजेी य तभतत २०७५।२।१ गतेको क्रपख्जक्स क्रवषमको ऩयीऺाभा 
तनज शेखय भाझी उऩख्स्थत नबई तनजको सट्टाभा प्रबात शाही उऩख्स्थत बई तनज शेखय भाझीको 
तसम्फोर नम्फय १६३०००६५ फाट प्रबात शाहीरे ऩयीऺा ददएको हुॉदा तनज शेखय भाझीको 
ऩयीऺाको ऩरयभाणको सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जे-जो गनुतऩनज हो सो गनत/गयाउन आमोगको 
तभतत 20७8/१2/२१ को तनणतमानसुाय श्री याक्रद्सम ऩयीऺा फोडत, सानोठीभी, बिऩयुराई सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

१7.2 श्री ल्माफेयोटयी भा.क्रव. धयान, सनुसयीभा चायकोठे बवन तनभातणभा अतनमतभतता बएको सम्फन्धभा 
उि ४ कोठे बवन स्रोत अबावको कायणरे सम्ऩन्न नबएको हनुारे आमोगको तभतत 
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20७९/२/१३ को तनणतमानसुाय ल्माफेयोटयी भा.क्रव., धयानराई सो तनतभतत बवन सम्ऩन्न गयाई 
सॊचारनभा ल्माउन सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१8 अथत भन्रारम 

१8.१ फाॉके ख्जल्रा यातद्ऱ सोनायी गा.ऩा. वडा नॊ. ३ भा सॊचातरत बवानीऩयु स्कुरदेख्ख तसशवुा गाउॉसम्भ 
फाटो क्रऩच तनभातण कामतभा क्रवतनमोजन बएको फजेट रु.५० राख उऩबोिा सतभततका अध्मऺ श्री 
ठाकुय थारुसभेतरे अतनमतभतता गयेको बने्न क्रवषमभा आमकय ऐन, २०५८ तथा आमकय 
तनमभावरी, २०५९ य भूल्म अतबवृक्रर्द्कय ऐन, २०५२ तथा भूल्म अतबवृक्रर्द् कय तनमभावरी, 
२०५३ फभोख्जभ अनसुन्धानात्भक कय ऩयीऺणफाट कय तनधातयण गयी कयको दामयाभा ल्माउने 
सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुतऩनज गनत गयाउन आमोगको तभतत 20७8/१0/१3 को 
तनणतमानसुाय आन्तरयक याजस्व क्रवबागराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१8.2 तरख ु ताभाकोसी गाउॉऩातरका वडा नॊ. 5 तथा वडा नॊ. 4 सातफक तफजरुीकोट गा.क्रव.स.को 
क्रवद्यतुीकयण मोजनाहरूभा ट्रान्सपयभयहरू, १० तभटय य ८ तभटय ख्स्टर ट्युब्रय ऩोरहरू फाहेक 
अन्म सम्ऩूणत क्रवद्यतुीकयण साभग्रीहरू य वडा नॊ. १ सातफक दयुागाउॉ गा.क्रव.स. वडा नॊ. १-9 य 
थऩ क्रवद्यतु प्रसायण मोजना होक्रऩनाको क्रवद्यतुीकयणभा सम्ऩूणत क्रवद्यतुीम साभग्रीहरू क्रवतबन्न 
सप्रामसतका तफरहरू प्रमोग गयी आपूरे नै जायी गयी भूल्म अतबवृक्रर्द् कय ऐन, 2052 
क्रवऩयीतको कामतभा आवमक छानतफन य काननुफभोख्जभ हनु आमोगको तभतत 20७8/१२/१४ 
को तनणतमानसुाय आन्तरयक याजस्व क्रवबाग, काठभाडौंभा सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

क. तरख ुताभाकोसी गाउॉऩातरका वडा नॊ. 5 तथा वडा नॊ. 4 य वडा नॊ. १  को क्रवद्यतुीकयण 
मोजनाहरूभा तड.जे. सप्रामसत, कोटेद्वय, जे.फी. सप्रामसत, कोटेद्वय, क्रऩ.ए.एस. सप्रामतस, 
काठभाडौं, अतबरेष सप्रामतस प्रा.तर., वनस्थरी, भकेुश सप्रामसत प्रा.तर. वनस्थरी य 
ख्ज.एस.डी. इन्टयप्राइजेज, काठभाडौंरे उि क्रवद्यतुीकयण मोजनाहरूभा साभानहरू सप्राइ 
ढुवानी गयेका जायी तफरहरूफभोख्जभको भूल्म अतबवृक्रर्द् कय सभामोजन गये नगयेको मक्रकन 
नबएको बनी िभश: आन्तरयक याजस्व कामातरम, कोटेद्वय, चाफक्रहर, फाराज,ु नॉमा फानेद्वय, 
काठभाडौंफाट रेखी आएकारे सो सम्फन्धभा आवमक अनसुन्धान गयी काननुफभोख्जभ हनु 
आमोगको तभतत 20७8/१२/१४ को तनणतमानसुाय आन्तरयक याजस्व क्रवबाग, 

काठभाडौंराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
१8.3 याक्रद्सम भध्मवती साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह, फेरौयी, कञ्चनऩयुका ऩूवत अध्मऺ वीयतसॊह 

क्रवद्शसभेतरे आ.व. २०७१/७२ देख्ख २०७३/७४ सम्भको ३ वषज कामतकारभा आतथतक 
कायोफायको आमव्मम क्रहसाफ प्रस्ट नयाखी भनोभानी गयी रु.४ राख यकभ क्रहनातभना गयेको 
सम्फन्धभा याक्रद्सम भध्मवती साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह, फेरौयी, कञ्चनऩयुरे स्थामी रेखा 
नम्फयभा दतात नगयेकारे स्थामी रेखा नम्फय तरन आमोगको तभतत 20७8/१2/१7 को 
तनणतमानसुाय आन्तरयक याजस्व क्रवबागराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१8.4 फाॉके ख्जल्रा सातफक नयैनाऩयु गा.क्रव.स. वडा नॊ. १, २ य ४ भा अवख्स्थत सदाफहाय साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा सभूहका अध्मऺ क्रवजमख्जत तसॊह य कोषाध्मऺ गमाप्रसाद मादवसभेतरे तभरोभतो 
गयी आ.व. २०६८/६९ भा सभूहका उऩबोिाहरूराई काठ आऩूततत नगयी क्रवद्यभान कामतमोजना 
क्रवऩयीत सभूहबन्दा फाक्रहय काठ दाउया तरराभ तफिी गयी सो यकभ होटर फास, खाजा, नास्ता, 
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फैठक बत्ता, ऩारयश्रतभक आददभा फढी खचत देखाई यकभ ऩचाइएको बने्न सम्फन्धभा उऩबोिा 
सभूहको रेखाऩयीऺण गनज दतातवारा रेखाऩयीऺक तरुायाभ कुभीरे रेखाऩयीऺण गयी प्रततवदेन 
ददॉदा सावधानी अऩनाई मथाथत क्रववयणसक्रहतको प्रततवदेन ददनऩुनजभा त्मसतपत  ध्मान ददएको 
नदेख्खएकारे उि रेखाऩयीऺकराई रेखाऩयीऺण गदात काननुफभोख्जभ अऩनाउनऩुनज सावधानी 
अऩनाउन आमोगको तभतत 20७९/३/३ को तनणतमानसुाय नेऩार चाटतय एकाउन्टेन्स सॊस्थाराई 
रेखी ऩठाउने । 

१8.5 ख्जल्रा फाया, ख्जतऩयुतसभया उऩभहानगयऩातरकारे ऩसाहा खोराको खोराजन्म साभग्री उत्खननका 
रातग तोक्रकएको ठेकेदाय पभत श्री ओभ सप्रामसत, करैमा उऩभहानगयऩातरका-६ फायारे आ.व. 
२०७६/७७ का रातग ऩसाहा खोराको नदी/खोराजन्म ऩदाथत उत्खनन ्तथा तफिी क्रवतयणका 
रातग ठेक्का कफोर गयेको यकभको १३ प्रततशतरे हनेु भूल्म अतबवृक्रर्द् कय यकभ याजस्व शीषतक 
३३३१७ भा फझुाएको बने्न मस कामातरमको अतबरेखभा नदेख्खएको बनी आन्तरयक याजस्व 
कामातरम, तसभया, फायाको चरानी नम्फय १००७ तभतत २०७९।२।१९ गतेको ऩरफाट खलु्न 
आएको हुॉदा उि पभतरे भूल्म अतबवृक्रर्द् कय ततये नततयेको य भूल्म अतबवृक्रर्द् कयको 
तफरसभेततपत  आवमक अनसुन्धान एवॊ कायफाहीका रातग आमोगको तभतत 20७९/३/३ को 
तनणतमानसुाय याजस्व अनसुन्धान क्रवबागभा रेखी ऩठाइएको । 

१९. अन्म 

१९.१ तनवेदक सनु्दय प्रसाद ऩडुासैनीरे (तरराभ दतात दाख्खर खायेज नाभसायी भदु्दाका वादी) सातफक 
तसनाभॊगर ८ग क्रक.नॊ. १५ को क्रकत्ताकाट बई क्रक.नॊ. १५७ ऺे.प. १-१-१-० य क्रक.नॊ. १५८ 
ऺे.प. १-६-१-० को ज्गा  (हार तरराभ सकाय गयी तरने तभया ऩडुासैनीको नाउॉ दतात)  
सवोच्च अदारतको अख्न्तभ पैसराअनसुाय ६ बागभध्मे ४ बाग हाभी वादीहरूको बएकारे 
आफ्नो नाउॉभा नाभसायी गनत पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तभतत २०७८।३।१४ भा तनवेदन 
ददनबुएको । उि ज्गा मस आमोगको च.नॊ. १६६ तभतत २०६०।८।९ फाट योक्का बएको 
बनी भारऩोत कामातरम, तडल्रीफजायको  च.नॊ. ९००८ तभतत २०७८।३।२२ को ऩरफाट रेखी 
आएको। मी तनवेदकसभेतको क्रवरुर्द्भा भ्रद्शाचायभा अनसुन्धान बएको वा बइयहेको वा मो 
प्रमोजनरे योक्का याख्खएको बनी कतैफाट नदेख्खएको य अदारतको पैसरा कामातन्वमनको िभभा 
यहेको देख्खॉदा उि ज्गा योक्का याखी याख्नऩुनज आधाय य कायण यहेको सभेत नदेख्खॉदा अन्म 
तनकामफाट योक्का याख्नऩुनज नबए मस आमोगफाट योक्का बएको क्रक.नॊ. १५७ य १७८ को ज्गा 
आमोगको तभतत २०७८।४।४ को तनणतमानसुाय पुकुवा गनत रेखी ऩठाइएको । 

19.2 धाददङ ख्जल्रा सातफक बभेुस्थान गा.क्रव.स. वडा नॊ. ६, हार ऩरयवतततत थािे गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
२ तसम्रे फस्ने बेषकुभायी थाऩा, ऐ. ऐ. फस्ने दगुातफहादयु थाऩा, ऐ. ऐ. फस्ने याभकुभाय थाऩा, ऐ. ऐ. 
फस्ने कृष्णफहादयु थाऩा, ऐ. ऐ. फस्ने अम्फयफहादयु थाऩा य नवयाज खड्कासभेतको नाभभा यहेको 
धाददङ ख्जल्रा बभेुस्थान वडा नॊ. ६ का सातफक क्रक.नॊ १४०, १४१ य १४२ का ज्गा योक्का 
याख्खयहन ऩनज कायण नदेख्खएकारे अन्म कुनै कायणरे योक्का याख्नऩुनज बएभा फाहेक मस आमोगको 
तभतत २०७५१।२३ च.नॊ.१२४६ को ऩरको कायणरे योक्का याख्खएको सातफक क्रक.नॊ. १४०, 

१४१ य १४२ का ज्गा पुकुवा गनत आमोगको तभतत २०७८।६।११ को तनणतमानसुाय 
सम्फख्न्धत भारऩोत कामातरमभा रेखी ऩठाइएको । 
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19.3 ख्शवयाज फस्नेतको प्रततवेदनरे वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी यभाकान्त अमातरसभेत बएको 
भ्रद्शाचाय (गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन) (075-CR-031) भदु्दाभा तभतत 2076/2/16 गते 
क्रवशेष अदारत, काठभाडौँभा भदु्दा दामय गरयएकोभा उि अदारतको तभतत 2077/11/19 
गतेको पैसराअनसुाय उि भदु्दाफाट प्रततवादीहरूरे अतबमोग भागदाफीफाट सपाइ ऩाउने ठहयी 
पैसरा बएको य उि पैसराउऩय श्री सवोच्च अदारत, काठभाडौँभा ऩनुयावेदन नगनज गयी 
आमोगफाट तभतत 2078/5/10 भा तनणतम बइसकेको हुॉदा प्रस्ततु भदु्दा अनसुन्धानको िभभा 
आमोगको च.नॊ. 8692 तभतत 2076/2/13 को ऩरफाट प्रततवादी यभाकान्त अमातरको 
नाभभा यहेको काठभाडौँ ख्जल्रा टोखा नगयऩातरका-4 (सातफक धाऩासी गा.क्रव.स.3) ख्स्थत क्रक.नॊ. 
42 को ज्गा य सोभा फनेको घय य प्रततवादी सरयता नेऩारको नाभभा यहेको काठभाडौँ ख्जल्रा 
खड् का बरकारी गा.क्रव.स. 5 ख्स्थत क्रक.नॊ. 363 को ज्गा योक्का यहेको देख्खॉदा उि ज्गाहरू 
पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी प्रततवादी यभाकान्त अमातरसभेतरे मस आमोगभा ददएको तनवेदनको दतात 
नॊ. L-7482 फभोख्जभ उि क्रक.नॊ.का ज्गाहरू अन्म भदु्दा य कायणरे योक्का याख्न नऩनज बए 
प्रस्ततु भदु्दाफाट अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ को तनमभ 33(2) 
फभोख्जभ उि घयज्गा पुकुवाका रातग आमोगको तभतत २०७८।६।११ को तनणतमानसुाय 
भारऩोत कामातरम टोखा सयस्वती काठभाडौँभा रेखी ऩठाइएको ।  

19.4 नेऩार प्रहयी सेवाभा प्रहयी जवान ऩदभा सेवा प्रवेश गयी रगबग २४ वषत सेवा गयी तभतत 
२०५९।१।३१ गतेदेख्ख रागू हनेुगयी प्रहयी तनयीऺक ऩदफाट याजीनाभा ददई सेवा तनवृत्त बई 
ऩेन्सन तरइयहेकोभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऩररे ऩेन्सन योक्का बएकोभा ऩेन्सन 
पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बने्न ब.ूऩ.ु प्र.तन. भहेन्रप्रसाद शे्रद्षको उजयुीका सम्फन्धभा तनज शे्रद्षको शैख्ऺक 
मो्मताको प्रभाणऩर नक्करी यहेको हनुसक्ने आशॊका यहे ताऩतन आयोऩऩर दामय गरययहनऩुनज 
अवस्था नयहेको हुॉदा तनजउऩय भदु्दा दामय नगनज य हारराई प्रस्ततु उजयुी अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ दपा १९ को उऩदपा १२ अनसुाय ताभेरीभा याख्न,े 

अनसुन्धानको िभभा तभतत २०७8।6।20 भा भहेन्रप्रसाद शे्रद्षरे आमोगभा शैख्ऺक प्रभाणऩर 
धयौटीफाऩत रु.३०,०००।- दाख्खरा गयेको हुॉदा सो यकभ तनजराई तनमभानसुाय क्रपतात गनज य 
तनजको योक्का बएको ऩेन्सनसभेत पुकुवा गनज प्रमोजनका रातग श्री प्रहयी प्रधान कामातरम, नक्सार 
रगामत अन्म सम्फख्न्धत तनकामराई आमोगको तभतत २०७८।७।११ को तनणतमानसुाय रेखी 
ऩठाइएको । 

19.5 तनवेदक फरु्द्शयण भानन्धयरे करॊकी वडा नॊ. ५(क) क्रक.नॊ. ९८६ को ऺे.प. ०-४-० तथा 
वडा नॊ. १४ क्रक.नॊ. ६४ को ऺे.प. ०,०१४०.४० ज्गा भेया नाउभा दतात कामभ यहेको छ । 
मस आमोगको च.नॊ. ४९ तभतत २०७०।४।७ फाट योक्का बएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बने्न 
तनवेदनको सम्फन्धभा काठभाडौं ख्जल्रा अदारतको तभतत २०७५।१।१३ य उच्च अदारत, 

ऩाटनको तभतत २०७६।३।१० को पैसराअनसुाय वादी तथा ऩनुयावदेकको क्रपयाद दाफी नऩु् ने 
गयी पैसरासभेत बएको ऩाइन्छ । सो पैसरासभेतराई आधाय भान्दा तनवेदकको ज्गा 
सम्फन्धभा भ्रद्शाचायभा अनसुन्धान बइयहेको नदेख्खएको य जनु प्रमोजनका रातग योक्का याख्खएको हो 
सो प्रमोजनसभेत सभाद्ऱ बइसकेको देख्खॉदा ज्गा योक्का याख्खयाख्नऩुनज आधाय य कायण नदेख्खॉदा 
अन्म अवस्था वा तनकामफाट योक्का याख्न ु नऩनज बए मस आमोगफाट च.नॊ. ४९ तभतत 
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२०७०।४।७ को ऩरफाट योक्का बएको ज्गा पुकुवा गयी आमोगको तभतत २०७८।८।2 को 
तनणतमानसुाय भारऩोत कामातरम, करॊकी य तनवेदकराई रेखी ऩठाइएको । 

19.6 तनवेदक क्रहयायत्न भहजतन, ऻानफहादयु याई य गणेश ऩजुन चौधयीरे आफ्नो नाउॉको ज्गा मस 
आमोगफाट योक्का यहेकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी ददनबुएको तनवेदन उऩय छरपर हुॉदा 
आमोगको तभतत २०७८।८।२ को तनणतमानसुाय देहामफभोख्जभ गनज तनणतम गरयमो । 

१.  क्रहयायत्न भहजतनरे आफ्नो नाउॉभा दतात बएको काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. १६ क्रक. 
नॊ. ७६२ ऺे. प. ९८.०१ व.तभ. य ऐ. ऐ. २०(च) क्रक.नॊ. ५२४ ऺे.प. ०-४-२-० को 
ज्गा मस आमोगफाट योक्का बएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको सम्फन्धभा 
भारऩोत कामातरम, तडल्रीफजाय काठभाडौंको च.नॊ. २५७१ तभतत २०७८।६।११ को 
ऩरानसुाय मस आमोगवाट योक्का नयहेको जानकायी प्राद्ऱ बएकारे मसभा केही गरययहनऩुयेन । 

२. ऻानफहादयु याईरे सातफक फख्त्तसऩतुरी वडा नॊ. १ क क्रक.नॊ. १९४ क्रकत्ताकाट बई कामभ 
बएको क्रक.नॊ. २७६ को ज्गा मस आमोगको च.नॊ. १९७ तभतत २०६७।५।६ को 
ऩरफाट योक्का यहेको य सो ज्गाको भोही आपू बएकारे उि ज्गा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी 
ददएको तनवेदन सम्फन्धभा भारऩोत कामातरम, काठभाडौंको च.नॊ. ५७९० तभतत 
२०७८।१०।२६ को ऩरानसुाय मस आमोगको तनणतम सॊतमा ३३० तभतत 
२०७०।१०।०७ को तनणतमफाट काठभाडौं फख्त्तसऩतुरी १(ख) क्रक.नॊ. १९४ को क्रक. का. 
नॊ. २७६ को ऻानफहादयु याईको नाउॉको ज्गा दषु्ऩरयणाभ सच्माउन रेखी ऩठाएकोभा 
काठभाडौं ख्जल्रा अदारतफाट योक्का बएकारे दषु्ऩरयणाभ नसख्च्चएको बनी जवाप प्राद्ऱ 
बएको देख्खॉदा तनवेदनभा केही गयी यहनऩुनज अवस्था नदेख्खएको । 

३. गणेश ऩजुन चौधयीरे आफ्ना फफुा सखुयाज चौधयीको नाउॉभा दतात बएको ख्जल्रा कक्रऩरवस्त ु
सातफक गा.क्रव.स. ऩरुुषोत्तभऩयु वडा न. ५(ख) क्रक.नॊ. १०६, २८९ य ऐ. वडा नॊ. ६ क्रक.नॊ. 
३६६ को ज्गा क्रवशेष प्रहयी क्रवबागफाट च.नॊ. ७२ तभतत २०५०।६।२० फाट योक्का 
यहेकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी ददएको तनवेदन सम्फन्धभा मस आमोगको च.नॊ. २९ तभतत 
२०७३।४।१२ को ऩरफाट योक्का पुकुवा बएको बनी भारऩोत कामातरम, चन्रौटा, 
कक्रऩरवस्तकुो च.नॊ. ३२४८ तभतत २०७७।१२।३० को ऩरफाट देख्खॉदा तनवेदनउऩय 
कायफाही गरययहनऩुनज अवस्था नदेख्खएको । 

19.7 तनवेदक सयस्वती थाऩारे आफ्नो नाउदतातको का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. १५ क्रक.नॊ. १७८ को 
ऺेरपर १-२-०-० ज्गा मस आमोगवाट योक्का यहेकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी ददनबुएको 
तनवेदनका सम्फन्धभा तनवेदकका ऩतत शेयफहादयु थाऩासॉग भ्रद्शाचाय भदु्दाभा अनसुन्धानको िभभा 
भातगएको धयौट ददन नसकी तनवेदक सयस्वती थाऩाको ज्गा जेथा जभानतको िभभा योक्का 
बएको देख्खमो । जेथा जभानी याख्न े शेयफहादयु थाऩाराई रागेको कैद य जरयवाना असरु 
बइसकेको य तनजको भतृ्मसुभेत बइसकेको देख्खएको हुॉदा भ्रद्शाचाय भदु्दाभा तफगो बयी ऩाउने 
ठहयेको ऩीतडत नेऩार फैंक तरतभटेडको तफगो अन्म प्रततवादीफाट असरु हनु नसके शेयफहादयु 
थाऩासभेतको सम्ऩततफाट असरु हनेु बनी पैसराभा उल्रेख बएकारे प्रस्ततु ज्गासभेत काठभाडौं 
ख्जल्रा अदारत तहतसर शाखाफाट योक्का बएको बनी नेऩार फैंक तरतभटेडको ऩरफाट देख्खए 
ताऩतन उि ज्गा योक्का याख्खयाख्न ुऩनज आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म कुनै अवस्था वा 
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भदु्दाभा योक्का याख्न ुनऩनज बए मस आमोगफाट च.न. ३४ तभतत २०६०।४।१२ को ऩरफाट योक्का 
बएको ज्गा आमोगको तभतत २०७८।८।२ को तनणतमानसुाय पुकुवा गयी भारऩोत कामातरम, 

करॊकी य तनवेदकराई जानकायी ददइएको । 

19.8 तनवेदक बा्म नायामण तसॊहरे आफ्नो नाउॉ दतातको सातफक भनयकट्टी गा.क्रव.स. वडा नॊ. ७ 
क्रक.नॊ. ६२ को ऺे.प. ०-३-५ तथा ऐ. ऐ. क्रक.नॊ. २९ को ०-०-१७ को ज्गा मस 
आमोगफाट च.नॊ. २१५९ तभतत २०६९।२।१६ को ऩरफाट योक्का यहेकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  
बनी ददएको तनवेदन उऩय उि ज्गाका सम्फन्धभा मस आमोगभा भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दाभा 
अनसुन्धान बएको वा बइयहेको बने्न नदेख्खएको,  हदफन्दी सम्फन्धभा कायफाही गनत सम्फख्न्धत 
तनकामराई जानकायी बई कायफाही बइयहेको बनी सम्फख्न्धत भारऩोत कामातरमफाट जवाप प्राद्ऱ 
बएको य हदफन्दीसम्फन्धी भदु्दाको अबावभा भारऩोत कामातरमरे व्मख्िको सम्ऩख्त्त योक्का नयाख्न ु
बनी भारऩोत कामातरमराई अदारतफाट ऩयभादेश जायी बइयहेको हुॉदा तनवेदकको क्रक.नॊ. ६२ य 
२९ को ज्गा योक्का याखी याख्नऩुनज आधाय य कायण नदेख्खॉदा अन्म अवस्था वा तनकामफाट योक्का 
याख्नऩुनजभा फाहेक मस आमोगफाट च.नॊ. २१५९ तभतत २०६९।२।१६ को ऩरफाट योक्का 
बएको ज्गा आमोगको तभतत २०७८।८।२ को तनणतमानसुाय पुकुवा गयी भारऩोत कामातरम, 

भहोत्तयी य तनवेदकराई जानकायी ददइएको । 

19.9 तनवेदक ख्शवकुभाय क्रवद्ष, याधेमाभ चाचन, ज्गाधनीहरू सायदादेवी ऩौडेर य शेखय ऩौडेरको 
वायेस तनवेदक अच्मतुयाज न्मौऩाने, यत्नफहादयु क्रवद्वकभातसभेतरे मस आमोग तथा सातफकको क्रवशेष 
प्रहयी क्रवबाग सभेतफाट योक्का यहेको ज्गा पुकुवा गयी ऩाउन ददनबुएको तनवेदनका सम्फन्धभा 
आमोगको तभतत २०७८।८।२ को तनणतमानसुाय देहामफभोख्जभ रेखी ऩठाइएको:- 
१.  तनवेदक स्व. इन्रफहादयु क्रवद्शको नातत  स्व. नेरफहादयु क्रवद्शको छोया ख्शवकुभाय क्रवद्शरे  

फाजे ज्गाधनी इन्रफहादयु क्रवद्शको नाउॉ दतातको (सूमतक्रवनामक ७ बिऩयु) क्रक.नॊ. ३७८ को 
ऺे.प.०-१०-३-० को ज्गा योक्का बएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको 
सम्फन्धभा सातफकको क्रवशेष प्रहयी क्रवबागफाट योक्का बएको बनी भारऩोत कामातरम, 

बिऩयुफाट जवाप प्राद्ऱ बएको तथा सोही योक्का ऩरफाट योक्का बएका क्रक.नॊ. ३१७, ३४७, 

३९२, ३९७ ज्गाहरू मस आमोगको तनणतम सॊतमा ४९७ तभतत २०७८।१।२० को 
तनणतमफाट योक्का पुकुवा बइसकेको देख्खॉदा क्रक.नॊ. ३७८ ज्गा योक्का याख्खयाख्नऩुनज आधाय य 
कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म कुनै भदु्दा वा तनकामफाट योक्का याख्न ुनऩनज बए क्रवशेष प्रहयी 
क्रवबागको च.नॊ. ४५७ तभतत २०२७।११।९ को ऩरफाट योक्का यहेको ज्गा पुकुवा गयी 
सोको जानकायी भारऩोत कामातरम, बिऩयु य तनवेदकराई ददने । 

२.  तनवेदक याधेमाभ चाचनरे स्व. ऩत्नी उभादेवी चाचनको नाउॉ दतातको ख्जल्रा ऩसात, वीयगन्ज 
भहानगयऩातरका वडा नॊ. ८ क्रक.नॊ. ५८ को ऺे.प. ००११५.८० ज्गा मस आमोगफाट 
योक्का यहेकारे पुकुवा गनत तनवेदन ददएकोभा क्रक.नॊ. ५८ को ऐरानी ज्गा नम्फयीभा दतात 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको बनी क्रवशेष अदारतभा दामय गयेको भदु्दाभा क्रवशेष अदारतको तभतत 
२०७१।८।२४ को पैसरा उल्टी गदै स्वफासी बनी घयज्गा तफिी गनज य खरयद गनज 
व्मख्िउऩय अतबमोग दाफी नयहेको सभेत आधायभा अतबमोग दाफीफाट तत्कारीन भारऩोत 
कामातरम, ऩसातका कभतचायी नेरफहादयु यावरसभेतका प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने ठहछत बनी 
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सवोच्च अदारतफाट तभतत २०७६।६।७ भा पैसरा बएको प्रतततरक्रऩफाट देख्खन्छ । उि 
पैसराउऩय ऩनुयावरोकन नगनज बनी मस आमोगको तनणतम सॊतमा ५५१ तभतत 
२०७६।१२।९ फाट तनणतम बएको देख्खएको सभेतका आधाय प्रभाणफाट उि ज्गा योक्का 
याखी याख्नऩुनज नदेख्खएकारे अन्म भदु्दा वा तनकामफाट योक्का याख्नऩुनज नबए मस आमोगको 
च.नॊ. ३७८ तभतत २०६३।८।८ को ऩरफाट योक्का यहेको क्रक.नॊ. ५८ को ज्गा पुकुवा 
गयी सोको जानकायी भारऩोत कामातरम, ऩसात य तनवेदकराई सभेत ददने । 

३.  तनवेदक वायेस अच्मतुयाज न्मौऩानेरे, (ज्गाधनीहरू सायदादेवी ऩौडेर य शेखय ऩौडेर) 
क्रवयाटनगय १९ फस्ने शायदा देवी ऩौडेरको क्रक.नॊ. २८, ऺे.प.०-१-६-०, ऐ. ऐ. फस्ने शेखय 
ऩौडेरको नाउॉको क्रक.नॊ. २९, को ऺे.प.०-०-१३-२  ज्गा तत्कारीन अख्ततमाय दरुुऩमोग 
तनवायण आमोगफाट योक्का यहेकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको सम्फन्धभा 
भ्रद्शाचायभा कसयु ठहय बई शेखय ऩौडेरराई कैद सजाम हुॉदा काठभाडौं ख्जल्रा अदारतको 
कैदी ऩजुीफाट असरु बइसकेको बने्न देख्खएको य योक्का याखी याख्न आवमक नदेख्खएकारे 
अन्म भदु्दा वा तनकामफाट योक्का याख्नऩुनज नबए अख्ततमाय दरुुऩमोग तनवायण आमोगको च.नॊ. 
१३०१ तभतत २०४८।१०।५ को ऩरफाट योक्का यहेको ज्गा पुकुवा गयी सोको 
जानकायी भारऩोत कामातरम, क्रवयाटनगय य तनवेदकराई सभेत ददने । 

४.  यत्नफहादयु क्रवद्वकभात, शम्शेयफहादयु क्रवद्वकभात, याभफहादयु क्रवद्वकभात, भैमा क्रवडायी, भयुरी सनुाय, 

काइरा सनुाय, काजीभान ख्जम्वा य शॊकयरार शे्रद्षरे मस आमोगफाट योक्का यहेको हेटौंडा 
उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ११ को रारफहादयु सनुाय काभीको नाउॉ दतातको क्रक.नॊ. १०१ य 
११४ को िभस: ऺे.प. १-२-१०-० य ०-५-१-० ज्गा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन 
ददएकोभा रारफहादयु सनुाय काभीको नाउॉ दतातको क्रक.नॊ. १०१ य ११४ को ज्गा 
तनवेदक यत्नफहादयु क्रवद्वकभातसभेतका नाउॉभा दा.खा. दतात गनज गयी तभतत २०५६।३।१५ 
भा भकवानऩयु ख्जल्रा अदारतभा तभराऩर बएको, ऩनुयावेदन अदारत, हेटौंडारे तभतत 
२०७०।२।८ भा ऩयभादेशको आदेश जायी हनेु पैसरा गयेको सभेत आधाय प्रभाणफाट 
तनवेदकको ज्गा योक्का याखी याख्न आवमक नदेख्खएकारे अन्म भदु्दा वा तनकामफाट योक्का 
याख्नऩुनज नबए च.नॊ. ७३३ तभतत २०६७।१।२ को ऩरफाट योक्का यहेको ज्गा पुकुवा 
गयी सोको जानकायी भारऩोत कामातरम, हेटौंडा य तनवेदकराई सभेत ददने । 

19.10 भहेन्रनगय कञ्चनऩयुभा यहेकी भेयी श्रीभती सकुन्तरा थाऩाको नाभभा यहेको सातफक ऐयी 
७ख क्रक.नॊ. ५६६ ऺेरपर ०-१-८-१/२ को घयज्गा आमोगको कायणरे योक्का 
याख्खएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बने्न सम्फन्धभा तनवदेक उऩय ऩयेको तनभातण कामतभा 
रेखाऩारहरूसॉग तभरी भ्रद्शाचाय गयेको बने्न उजयुीको अनसुन्धानको सम्फन्धभा तनजकी 
श्रीभती सकुन्तरा थाऩाको नाभभा यहेको घयज्गासभेत योक्का याखेको देख्खन आएको य उि 
उजयुी तभतत २०६०/३।११ भै ताभेरी गइसकेको अवस्थाभा तनजकी श्रीभतीको घय ज्गा 
योक्का याख्खयहनऩुनज नदेख्खएकारे अन्म कायणरे योक्का याख्नऩुनजभा फाहेक मस आमोगको तभतत 
२०५९/१२/२७ च.नॊ. २२४० को ऩरको कायणरे योक्का याख्खएको कञ्चनऩयु ख्जल्रा, 
सातफक ऐयी ७ ख क्रक.न 566 ऺेरपर 0-1-8-1/2 को ज्गा पुकुवा गनत आमोगको 
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तभतत २०७८।८।१३ को तनणतमानसुाय बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम, कञ्चनऩयुराई 
रेखी ऩठाइएको । 

19.11 भानप्रसाद क्रव.क. य श्रीभती आइतभारी क्रव.क.को सॊमिु नाभभा दतात कामभ यहने गयी तभतत 
२०७५।२।२१ भा खरयद गयेको रतरतऩयु ख्जल्रा रतरतऩयु ५/छ ख्स्थत क्रक.नॊ. ६१८ को 
जम्भा ऺे.प. १५३ व.तभ. बएको ज्गा मस आमोगफाट अनसुन्धानको तसरतसराभा योक्का 
यहेको देख्खएको य प्रततवादी उऩयको अतबमोगफाट प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने ठहयी क्रवशेष 
अदारतफाट पैसरा बएको तथा सो पैसराउऩय आमोगफाट ऩनुयावेदन नगनज तनणतम बई क्रवशेष 
अदारतको पैसरा अख्न्तभ बएको देख्खॉदा अन्म अदारत, तनकाम तथा कायणरे योक्का याख्नऩुनज 
फाहेक मस आमोगको च.नॊ. ६७३६ तभतत २०७५।१२।५ को ऩरफाट योक्का यहेको 
भानप्रसाद क्रव.क. य आइतभारी क्रव.क.को सॊमिु नाभ दतातको रतरतऩयु ख्जल्रा सातफक 
रतरतऩयु उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ५/छ ख्स्थत क्रक.नॊ. ६१८ को जम्भा ऺे.प. १५३ व.तभ. बएको 
ज्गा काननुफभोख्जभ पुकुवा गयी ददन ुबनी आमोगको तभतत २०७८।9।1 को तनणतमानसुाय 
बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम, रतरतऩयुराई रेखी ऩठाइएको । 

19.12 ख्जल्रा नवुाकोट सातफक ककनी गा.क्रव.स. वडा नॊ. ६ क्रक.नॊ. १०३, १४४, १४५, २१२, 

२६८, २७१ य २७४ का ददरफहादयु राभारे जोतबोग गयी आएको ऩौवा गठुीका नाभभा 
कामभ ज्गाहरूभा भोही कामभ गयेकारे गठुीको ज्गा मथाख्स्थततभा याखी ऩाऊॉ  बने्न 
तनवेदनका सम्फन्धभा प्रचतरत काननुक्रवऩयीत भोही कामभ बई उख्ल्रख्खत ज्गाहरूको 
हकहस्तान्तयण सभेत हनु सक्ने देख्खएको हुॉदा अनसुन्धान कामत सम्ऩन्न नबएसम्भ उख्ल्रख्खत 
क्रकत्ता ज्गाहरू कुनै ऩतन व्महोयारे हकहस्तान्तयण हनु नऩाउने गयी योक्का गनत आवमक 
देख्खएकारे आमोगको च.नॊ. Div2-१४९४४ तभतत २०७८।९।८ को ऩरभापत त ख्जल्रा 
नवुाकोट सातफक ककनी गा.क्रव.स. वडा नॊ. ६ का उख्ल्रख्खत ऩौवा गठुीका नाभभा दतात कामभ 
यहेका ज्गाहरू अनसुन्धान कामत सभाद्ऱ नबएसम्भ कुनै ऩतन व्महोयारे हक हस्तान्तयण हनु 
नऩाउने गयी योक्का गनत भारऩोत कामातरम, नवुाकोटराई ऩराचायसभेत बइसकेको हनुारे उि 
ऩरसभेतराई सभथतन गयी उख्ल्रख्खत क्रकत्ता ज्गाहरू आमोगको तभतत २०७८।9।12 को 
तनणतमानसुाय योक्का गरयएको । 

19.13 सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोग, 2066 अन्तगततको भनशोबा ऩाण्डेको अध्मऺताभा गदठत 
सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान ख्जल्रा सतभतत, नवरऩयासीरे क्रवतयण गयेका ज्गाहरूभा 
अतनमतभतता य भ्रद्शाचाय बएको बनी मस आमोगभा ऩयेका उजयुीका सम्फन्धभा सम्भातनत 
सवोच्च अदारतको आदेशको प्रबावकायी कामातन्वमन गनत, सम्फख्न्धत तनकामको फझुाइभा 
एकरूऩता कामभ गनत य सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोग, ख्जल्रा सतभतत नवरऩयासीका 
तत्कारीन अध्मऺ भनशोबा ऩाण्डेको कामतकारभा बएका ज्गा क्रवतयणसम्फन्धी तनणतमद्राया 
बएका काभकायफाहीका सम्फन्धभा उि ज्गाहरू सयकायी, सावतजतनक, गठुी, वन ऺेर तथा 
फाटोको ऺेरतबर ऩनज ज्गा अनतधकृत तथा गैयकाननुी रूऩभा क्रवतयण बएको अवस्थाभा 
सवाततधकाय तनकामरे आवमक कायफाही गनत सक्ने नै हुॉदा अन्म अदारत, तनकाम तथा कायणरे 
योक्का याख्नऩुनज फाहेक मस आमोगरे तभतत 2069।9।8 को तनणतम य च.नॊ. 1२० तभतत 
2069।9।19 को ऩरफाट योक्का यहेका ज्गाहरू काननुफभोख्जभ पुकुवा गरयददन आमोगको 
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तभतत 2078।9।19 को तनणतमानसुाय बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम, नवरऩयासी फदतघाट 
ससु्ता ऩख्द्ळभराई रेखी ऩठाइएको। 

19.14 का.ख्ज. सातफक धाऩासी गा.क्रव.स. वडा नॊ. ८क क्रक.नॊ. ४७ य ४८ का सातफक ऩती जतनएका 
सावतजतनक ज्गाहरू हार तसट नॊ. १०२-०९४५-१९ क्रक.नॊ. ६५,६६ सभेतका व्मख्ि 
क्रवशेषको ज्गाभा घसुाई दतात तथा अततिभण गयी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डभा घसुाएको बने्न 
उजयुीका सम्फन्धभा बतूभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन क्रवबाग फफयभहर, नाऩी कामातरम टोखा य 
चाफक्रहरफाट प्राद्ऱ ऩर तथा ऩरसाथ सॊर्न उि क्रकत्ताहरूको ओबयल्माऩ नक्सा तथा क्रववयण 
कागजातहरू सातफक नाऩीका सभमभा क्रपल्डफकुभा ऩती कामभ यहेको क्रक.नॊ. ४७ य ४८ का 
केही बाग ऺेरपर घसुाइत व्मख्ि क्रवशेषको नाभभा हार तसट नॊ. १०२-०९४५-१९ क्रक.नॊ. 
६६, १८३, २२, १२३, 1२४, १८५, १८६ (क्रक.नॊ.१८६ क्रक.का. बई फनेको २६२, २६३) 
भा हारसातफक हनु गएको देख्खएको हुॉदा य उि क्रवषम आमोगभा अनसुन्धानकै िभभा यहेकारे 
उख्ल्रख्खत ज्गाहरू कुनै ऩतन तवयफाट हक हस्तान्तयण नहनेु गयी योक्का याख्न भारऩोत 
कामातरम, टोखा, सयस्वतीराइत तथा उि क्रकत्ताहरू हारसातफक तथा क्रकत्ताकाट नगनत नाऩी 
कामातरम टोखाराइत साथै उि क्रकत्ता ज्गाभा कुनै ऩतन प्रकृततको बौततक सॊयचना तनभातण हनु 
नऩाउने व्मवस्था तभराउन आमोगको तभतत २०७८/9/26 को तनणतमानसुाय सम्फख्न्धत 
नगयऩातरकाराई रेखी ऩठाइएको। 

19.15 मस आमोगफाट योक्का यहेका ज्गाहरू पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी यजनी चातरसे, ऩदभतसॊह याना, 
गजफहादयु थारु, याभफहादयु के.सी.सभेतरे तनवेदन ददनबुएकोभा आमोगको तभतत 
२०७८/10/13 को तनणतमानसुाय देहामफभोख्जभ गरयएको । 

१.  यजनी चातरसेरे आफ्नो नाउॉ दतातको ख्जल्रा भकवानऩयु गा.क्रव.स. यातभाटे वडा नॊ. ३ 
क्रक.नॊ. २०३ को ऺेरपर ०-१०-०-० को ज्गा योक्का सम्फन्धभा भारऩोत कामातरम, 

हेटौंडाको च.नॊ. २४४८ तभतत २०६२/१२/१८ को ऩरानसुाय सो कामातरमको तभतत 
२०६२/१२/१७ को तनणतमानसुाय उि क्रक.नॊ. २०३ को व्मख्िको नाउॉको रगत कट्टा 
गयी श्री ५ को सयकायको नाउॉभा शे्रस्ता कामभ गरयएको बनी जवाप प्राद्ऱ बएकारे 
तनवेदकराई सोही व्महोयाको जानकायी ददइएको । 

२. ऩदभतसॊह यानासभेतरे आपूहरूको नाउॉ दतातको ख्जल्रा नवरऩयासी गैंडाकोट 
नगयऩातरकाअन्तगततका क्रक.नॊ. ३, १५२, २३४, २३३, २५३, १५६ सभेतका ज्गाहरू 
योक्का सम्फन्धभा उि ज्गाहरू सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोग नवरऩयासी २०६६ 
का तत्कारीन अध्मऺ भनशोबा ऩाण्डेको नेततृ्वभा क्रवतयण बएका घय ज्गाहरू बएकोभा 
मस आमोगको तनणतम सॊतमा २२० तभतत २०७८/७/८ को तनणतमानसुाय च.नॊ. ११९ 
तभतत २०६९/९/१९ को ऩरफाट योक्का यहेका सम्ऩूणत ज्गाहरू पुकुवा गरयददन च.नॊ. 
९८८६ तभतत २०७८/७/१५ फाट सम्फख्न्धत भारऩोत कामातरमराई ऩराचाय    

बइसकेको । 

३.  गजफहादयु थारुरे आफ्नो नाउॉ दतातको ख्जल्रा फददतमा याजऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ३ को 
क्रक.नॊ. ८४ ऺेरपर १-९-० को ज्गा योक्का सम्फन्धभा भारऩोत कामातरम, फददतमाको 
च.नॊ. १७० तभतत २०७८/४/३२ को ऩरानसुाय योक्का नदेख्खएको य ज्गाको शे्रस्ताभा 
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ऩती उल्रेख बएको बनी जवाप प्राद्ऱ बएको देख्खॉदा ऩती ज्गा सयकायी यहेकारे 
तनवेदकराई सोही व्महोयाको जानकायी गयाइएको ।  

४.  याभफहादयु के.सी.रे आफ्नो नाउॉ दतातको ख्जल्रा फाॉके कचनाऩयु गा.क्रव.स. वडा नॊ. ५ को 
क्रक.नॊ. ५(क) १६४ को ऺेरपर ०-८-१९ ज्गा क्रवशेष प्रहयी क्रवबागफाट २०५१ 
सारभा नै योक्का यहेकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको सम्फन्धभा भारऩोत 
कामातरम, फाॉके, नेऩारगन्जको च.नॊ. २८८१० तभतत २०७८/१/५ को ऩरानसुाय उि 
ज्गा मस आमोगफाट योक्का नयहेको बनी जवाप प्राद्ऱ बएकारे तनवेदकराई जानकायी 
ददइएको । 

19.16 तनवेदक ख्जतेन्रयाज शाक्मरे आयोऩऩरभा जपतको रातग भागदाफी नै नतरएको फैंक खातासभेत 
योक्का हुॉदा भराई जीवनमाऩन गनत कदठन बएको हनुारे भेयो नाउॉको एबयेद्श फैंक ्वाको 
शाखाको फचत खाता नॊ. 03300516200047 पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी मस आमोगसभऺ 
तनवेदन ददएको सम्फन्धभा आयोऩऩरभा भागदाफी नतरइएको तय आमोगको कायणरे योक्का यहेको 
तनज ख्जतेन्रयाज शाक्मको नाउॉको एबयेद्श फैंकको ्वाको शाखाको उि खाता अन्म कायणरे 
योक्का याख्नऩुनजभा फाहेक मस आमोगको तभतत 207७/3/16, च.नॊ. Div2-22702 को 
ऩरफाट योक्का यहेको खाता पुकुवा गरयददन आमोगको तभतत २०७८/10/13 को तनणतमानसुाय 
एबयेद्श फैंक तरतभटेड, केन्रीम कामातरम, राख्जम्ऩाटभा रेखी ऩठाइएको । 

19.17 शयणकुभाय शे्रद्षरे आफ्नो नाउॉ दतातको ख्जल्रा इराभ सातफक क्रपक्कर गा.क्रव.स. वडा नॊ. २ 
हार सूमोदम नगयऩातरका वडा नॊ. ८ भा अवख्स्थत क्रकत्ता नम्फय १४७ को ऺेरपर १४-१५-
३-३ ज्गा तभतत २०४१/३/६ देख्ख योक्का यहेको हुॉदा आफ्नो कभजोय स्वास््म य तफना 
प्रमोजन योक्का याख्खएकारे पुकुवा गयी ऩऊॉ  बनी तनवेदन ददएको सम्फन्धभा योक्का याख्न े क्रवशेष 
प्रहयी क्रवबाग हार अख्स्तत्व नयहेको हुॉदा उि तनकामरे गनज काभ हार मस आमोगरे गदै 
आएको, योक्का ऩर य तनणतम तभतसर पेरा नऩयेको वा येकडत नदेख्खएको, हार अऩयाध अनसुन्धान 
बइयहेको वा भदु्दा चरेको अवस्थासभेत नऩाइएको हुॉदा योक्का याख्खयाख्नऩुनज अन्म आधाय य कायण 
यहेको नदेख्खएकारे अन्म तनकामफाट योक्का याख्नऩुनज नबए सातफकको क्रवशेष प्रहयी क्रवबागको 
च.नॊ. १५५१ तभतत २०३६/१/१६ य २०४१/३/६ फाट बएको क्रक.नॊ. १४७ को ज्गा 
पुकुवा गयी तनवेदकसभेतराई जानकायी गयाइएको ।  

19.18 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको तभतत २०७५/३/७ को ऩरफाट भेयो ऩेन्सन योक् का 
बएकारे आफ्नो य ऩरयवायको बयणऩोषणका रातग सभस्मा ऩनत आएकारे भैरे खाइऩाई यहेको 
ऩेन्सन सकु्रवधा अक्रवरम्फ पुकुवा गयी ऩाउन बनी क्रवष्णकुान्त तभश्ररे आमोगसभऺ तनवेदन 
ददएकोभा ख्जल्रा वन कामातरम, यसवुाका तत्कारीन ख्जल्रा वन अतधकृत क्रवष्णकुान्त तभश्रउऩय 
आमोगफाट तभतत 2078/11/4 भा क्रवशेष अदारतभा घसु रयसवत भदु्दाको आयोऩऩर दामय 
बइसकेको देख्खएको य अदारतभा क्रवचायाधीन भदु्दाको पैसरा बएको फखत तनवेदकरे प्राद्ऱ गनज 
ऩेन्सन सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ हनेु नै हुॉदा कभतचायीको ऩेन्सन सकु्रवधा योक् का याखी यात न 
भनातसफ नदेख्खएकारे मस आमोगको च.नॊ. 1756 तभतत 2075/3/7 को ऩरफाट तनज 
क्रवष्णकुान्त तभश्रको योक् का ऩेन्सन काननुफभोख्जभ पुकुवा गरयददन आमोगको तभतत 
2078/11/10को तनणतमानसुाय श्री तनवृत्तबयण व्मवस्थाऩन कामातरमराई रेखी ऩठाइएको । 
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19.19 तनवेदक सयेुश अतधकायीरे भेयो भाछाऩछेु्र फैंक इटहयी शाखाभा यहेको फैंक खाता आमोगफाट 
योक्का यहेको हुॉदा उि खाता पुकुवा गयी ऩाउॉ बनी तनवदेन ददएकोभा तनवदेकरे योक् का 
पुकुवाका रातग भाग गयेको उख्ल्रख्खत भाछाऩचु्छे्र फैंकको खाताको यकभ आमोगरे क्रवशेष 
अदारतभा दामय गयेको आयोऩऩरफभोख्जभ जपत हनु भागदाफी तरएकारे उि भदु्दा 
अदारतफाट पैसरा हुॉदाका फखत काननुफभोख्जभ हनेु नै हुॉदा हार पुकुवातपत  कायफाही गनुतऩनज 
अवस्था नदेख्खएकारे आमोगको तभतत 2078/11/३0 को तनणतमानसुाय सो तनणतमको 
जानकायी तनवेदकराई ददइएको । 

19.20 तनवेदक काशीप्रसाद गदु्ऱारे भेयो रगामत भेयो ऩरयवाय य आपन्तसभेतको नाभभा यहेको 
चरअचर सम्ऩख्त्त आमोगफाट योक्का यहेको हुॉदा उि सम्ऩख्त्त पुकुवा गयी ऩाउन तनवेदन 
ददएकोभा योक् का पुकुवाका रातग भाग गयेको उख्ल्रख्खत सम्ऩख्त्त क्रववयण आमोगरे काशीप्रसाद 
गदु्ऱासभेत उऩय क्रवशेष अदारतभा दामय गयेको गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन भदु्दाको आयोऩऩरभा 
जपत हनु भागदाफी तरएकारे उि भदु्दा अदारतफाट पैसरा हुॉदाका फखत काननुफभोख्जभ हनेु 
नै हुॉदा हार पुकुवातपत  कायफाही गनुतऩनज अवस्था नदेख्खएको हुॉदा आमोगको तभतत 
2078/11/३0 को तनणतमानसुाय सो तनणतमको जानकायी तनवेदकराई ददइएको । 

19.21 का.ख्ज. गोंगफ ुगा.क्रव.स. वडा नॊ. 7 भा यहेको क्रकत्ता नॊ. 935 को ज्गा य सो ज्गाभा 
फनेको घय मस आमोगफाट अनसुन्धानको तसरतसराभा योक् का याख्खएको सम्फन्धभा मस आमोग 
फाहेक अन्म तनकामफाट योक् का याख्खएको बए सोहीफभोख्जभ हनेु गयी मस आमोगफाट च.नॊ. 
310 तभतत 2066/7/14 को ऩरफाट उि ज्गा योक् का पुकुवा गनत आमोगको तभतत 
2078/1२/१0 को तनणतमानसुाय बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम तडल्रीफजायराई रेखी 
ऩठाइएको । 

19.22 ख्जल्रा डडेल्धयुा, ऩयशयुाभ नगयऩातरका वडा नॊ. ९ को वडा अध्मऺभा वादी नेऩार 
सयकायक्रवरुर्द् प्रततवादी क्रवजमयाज ऩौडेरसभेत बएको भ्रद्शाचाय भदु्दाभा दोषी ठहय बएका 
देवफहादयु फोहया तनवातख्चत बएको सन्दबतभा तत्कारीन तारखोरा चौतायी साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभूहको कामत सतभततका सख्चव देवफहादयु फोहयाको हकभा तनजक्रवरुर्द्को भातथ 
उख्ल्रख्खत भदु्दा अख्न्तभ क्रकनाया नबएसम्भ स्वत: तनरम्फनभा यहने बन् ने भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

2059 को दपा ३३ भा प्रस्ट व्मवस्था यहेको हुॉदा सोफभोख्जभ कामातन्वमन गनत गयाउन 
आमोगको तभतत २०७८/३/१६ को तनणतमानसुाय सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारम, तसॊहदयफाय, तनवातचन आमोग, काख्न्तऩथ य सम्फख्न्धत स्थानीम तह (ऩयशयुाभ 
नगयऩातरका) भा रेखी ऩठाइएको । 

19.2३ मस आमोगफाट क्रवतबन्न तभततभा भ्रद्शाचायको अतबमोगऩर क्रवशेष अदारतभा दतात गयेका देहामका 
व्मख्िहरू स्थानीम तहको तनवातचन २०७९ भा क्रवतबन्न ओहोदाभा तनवातख्चत बएको देख्खॉदा 
तनजहरूक्रवरुर्द्को भदु्दा अख्न्तभ क्रकनाया नबएसम्भ स्वत: तनरम्फनभा यहने हुॉदा सोफभोख्जभ 
कामातन्वमन गनत गयाउन आमोगको तभतत २०७९/२/२३ य तभतत २०७९/२/३० को 
तनणतमानसुाय आयोऩऩरको प्रतततरक्रऩसक्रहत सॊघीम भातभरा भन्रारम तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारम, तनवातचन आमोग य सम्फख्न्धत स्थानीम तहभा रेखी ऩठाइएको । 
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तस.नॊ. तनवातख्चत 
ऩदातधकायीको 
नाभ 

तनवातख्चत ऩद तथा स्थानीम तह अतबमोग कसयु  

१. श्री देवीदत्त 
उऩाध्माम 

अध्मऺ, भोहन्मार गाउॉऩातरका, 
कैरारी । 

सावतजतनक सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी, भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ । 

२. श्री नन्दयाभ 
तगयी  

वडाध्मऺ, भोहन्मार गाउॉऩातरका 
- ३ कैरारी । 

सावतजतनक सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी, भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ । 

३. श्री सयुतफहादयु 
यावर  

वडाध्मऺ, ऩॊचदेवर क्रवनामक 
नगयऩातरका, - ७ अछाभ । 

नक्करी शैख्ऺक मो्मताको प्रभाणऩर ऩेस 
गयेको, भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१६ को उऩदपा (१) । 

४. श्री हरययाभ 
बण्डायी 

वडाध्मऺ, क्रवदयु नगयऩातरका - ९ 
नवुाकोट । 

क्रवद्यारमको यकभ क्रहनातभना गयेको, भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ । 

५. श्री याभदरुाय 
साह 

वडाअध्मऺ, ई वयऩयु नगयऩातरका 
- ११ सरातही । 

घसु/रयसवत तरएको, भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) । 
६. श्री उभेश याम वडासदस्म, ई वयऩयु नगयऩातरका 

- ११ सरातही । 
घसु/रयसवत तरएको, भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) । 
19.2४ तरबवुन क्रवद्वक्रवद्यारम वनस्ऩततशाद्ऺ केन्रीम क्रवबागभा कामतयत (हार सेवा तनवृत्त) प्रा.डा. 

कृष्णकुभाय शे्रद्षरे ्रोफर आइ.एभ.ई. फैंक कीतततऩयु शाखाभा यहेको ०५०७०१०००२०८८ 
को खाता नॊ. योक्का याख्खएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी  तनवेदन ददएको सम्फन्धभा तनवेदकरे 
पुकुवा भाग गयेको खाताभा यकभ जम्भा गयेको नदेख्खएको बनी आमोगरे गयेको तनणतम 
व्महोयाभै उल्रेख गयेको, पुकुवा भाग गरयएको खाता योक्का याख्खएको सम्फन्धी उजयुीको 
अनसुन्धान सम्ऩन्न बई उि उजयुी ताभेरीभा याख्न ेबनी तनणतम बइसकेको अवस्थाभा तनजको 
फैंक खाता योक्का याख्खयहनऩुनज कायण नदेख्खएकारे, अन्म कायणरे योक्का याख्नऩुनजभा फाहेक मस 
आमोगको तभतत २०७१/१२/१५ को ऩर व्महोयाफाट ्रोफर आइ.एभ.ई. फैंक कीतततऩयु 
शाखाभा कृष्णकुभाय शे्रद्षको नाभभा यहेको खाता नॊ. ०५०७०१०००२०८८ पुकुवा 
गरयददनका रातग आमोगको तभतत २०७८/12/21 को तनणतमानसुाय ्रोफर आइ.एभ.ई. फैंक 
तरतभटेड, कीतततऩयु शाखा, काठभाडौंभा रेखी ऩठाइएको । 

19.2५ तत्कारीन भहेन्रनगय नगय क्रवकास सतभततको स्वातभत्वभा यहेको अयफौं भूल्म फयाफयको ज्गा 
गैयकाननुी तवयरे तरज तथा तफिी गयी सयकायी सावतजतनक सम्ऩख्त्तको क्रहनातभना गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको सम्फन्धभा आमोगफाट भदु्दा दामय बएको य तत्कारीन भहेन्रनगय नगय क्रवकास 
सतभततको स्वातभत्वभा यहेको ख्जल्रा कञ्चनऩय, बीभदत्त न.ऩा. वडा नॊ.१८  क्रक.नॊ. ५६१ नगय 
क्रवकास ऐन/तनदज ख्शकाफभोख्जभ तरराभ फढाफढको प्रक्रिमाफाट व्मख्ि क्रवशेषका नाभभा कामभ 
बएको देख्खन आएकारे क्रक.नॊ. ५६१ क्रकत्ताकाट बई कामभ बएका क्रकत्ता तथा उि क्रकत्ताकाट 
बई कामभ बएका क्रकत्ताभध्मे ऩनु: क्रकत्ताकाट बएका क्रकत्ता आमोगको च.नॊ. ३७६१ तभतत 
२०७५/९/१२ को ऩरद्राया योक्का याख्खएको हकभा भार हारराई पुकुवाका रातग बतूभसधुाय 
तथा भारऩोत कामातरम कन्चनऩयुराई ऩराचाय गरयएको, त्मसैगयी सातफकको भहेन्रनगय नगय 
क्रवकास सतभततको क्रकत्ता नॊ. ४१२७ को ऺेरपर १५X२५ वगतपुटको ज्गा अनसुन्धानको 



           250   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

िभभा हारराई योक्का याख्खयहन उख्चत नदेख्खएकारे सो ज्गासभेत पुकुवाका रातग आमोगको 
तभतत २०७८/१२/२१ को तनणतमानसुाय बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम, कञ्चनऩयुराई रेखी 
ऩठाइएको । 

19.2६ भोयङ ख्जल्रा क्रवयाटनगय भ.न.ऩा. सातफक वडा नॊ. ६ क्रकत्ता नॊ. १९३,१९४ य २३७ तथा 
उि क्रकत्ताकाट क्रकत्ता फदय बई नमाॉ क्रकत्ता कामभ बएको हार सातफकसभेत बइसकेका सम्ऩूणत 
ज्गाहरू जनु उजयुीको सन्दबतभा मस आमोगफाट योक्का याख्खएको तथमो उि उजयुी ऩकु्रद्श हनेु 
आधाय नदेख्खएको बनी उजयुी ताभेरीभा याख्न े तनणतम बइसकेको अवस्थाभा ज्गा योक्का 
याख्खयहनऩुनज कायण नदेख्खएको साथै सवोच्च अदारतभा रयट क्रवचायाधीन यहेको बए ताऩतन 
आमोगरे योक्का याखेको ज्गा आमोगफाटै पुकुवा गनुतऩनज बएकारे अन्म कायणरे योक्का 
याख्नऩुनजभा फाहेक मस आमोगको च.नॊ. १४७१, तभतत २०७५/१२/२१ को ऩरफाट योक्का 
याख्खएका उख्ल्रख्खत क्रकत्ताका ज्गाहरू पुकुवा गरयददन आमोगको तभतत २०७९/२/10 को 
तनणतमानसुाय बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम, क्रवयाटनगय, भोयङराई रेखी ऩठाइएको । 

19.2७ काठभाडौं ख्जल्रा सातफक इन्रामणी गा.क्रव.स. वडा नॊ. ४ हार शॊखयाऩयु न.ऩा. वडा नॊ. १४ 
भा ऩनज ऩती फगय ज्गा य बिऩयु ख्जल्राभा ऩनज खोराको फगयसक्रहत ३५ योऩनी ज्गा ब-ू
भाक्रपमासॉगको तभरेभतोभा व्मख्िका नाभभा दतात गयेकारे छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाऊॉ  
बने्न उजयुीका सम्फन्धभा इन्रामणी गा.क्रव.स. वडा नॊ. ४ क्रक.नॊ. ११४, ११५, ११६, ११७ य 
११८ य सोफाट क्रकत्ताकाट बई कामभ बएका सम्ऩूणत क्रकत्ताका ज्गाहरू योक्का नयाखेको 
खण्डभा तफिी क्रवतयण हनुकुा साथै थऩ क्रकत्ताकाट हनु सक्ने अवस्था देख्खएकारे उि 
ज्गाहरू कुनै ऩतन तवयफाट हक हस्तान्तयण नहनेु गयी योक्का याख्न भारऩोत कामातरम य नाऩी 
कामातरम साॉखरुाई उि क्रकत्ताहरू हारसातफक तथा क्रकत्ताकाट नगनत साथै उि क्रकत्ताका 
ज्गाभा कुनै ऩतन प्रकृततको बौततक सॊयचना तनभातण हनु नऩाउने व्मवस्था तभराउन आमोगको 
तभतत २०७९/२/10 को तनणतमानसुाय सम्फख्न्धत नगयऩातरकाराई ऩराचाय गरयएको । 

19.2८ याक्रद्सम सतकत ता केन्रफाट प्राद्ऱ सम्ऩख्त्त क्रववयण अनगुभन प्रततवेदन (आतथतक वषत २०७७/७८)  
फभोख्जभ सम्ऩख्त्त क्रववयण नफझुाउने सावतजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िको सम्फन्धभा छरपर 
गयी आमोगको तभतत २०७९/2/19 को तनणतमानसुाय देहामफभोख्जभ आवमक कायफाहीका 
रातग रेखी ऩठाइएको । 

१. याक्रद्सम सतकत ता केन्रफाट प्राद्ऱ आ.व. २०७७/७८ को सम्ऩख्त्त क्रववयण अनगुभन 
प्रततवेदनभा उल्रेख बएका सॊघीम तहका तनजाभती कभतचायी २४८४ जना, नेऩार प्रहयी 
३० जना, ख्शऺक ५०१६ जना तथा अन्म (याजनीततक तनमखु्ि य कयायतपत ) २२६७ 
जना ऩदातधकायी/कभतचायीहरूराई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा ३१क को उऩदपा (२) फभोख्जभ जनही रु.५,०००।- जरयवाना गयी तोक्रकएको 
तनकामभा ३० ददनतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण ऩेस गनज/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभदु्श 
जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत आमोग/ भन्रारम/ सख्चवारम/ केन्रीम 
तनकामहरूभा रेखी ऩठाउने । 

२. याक्रद्सम सतकत ता केन्रफाट प्राद्ऱ क्रववयणअनसुाय सम्ऩख्त्त क्रववयण नफझुाउने प्रदेश तह (प्रदेश 
प्रभखुको कामातरम, प्रदेश सख्चवारम, भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामातरम य प्रदेश 
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भन्रारमहरू) का सावतजतनक ऩद धायण गयेका स्थामी, अस्थामी, याजनीततक तनमखु्ि, क्रवकास 
सतभतत, कयाय, ज्मारादायी व्मख्िहरूको हकभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा ३१(क) को उऩदपा २ फभोख्जभ जनही रु.५,०००।- जरयवाना गयी 
तोक्रकएको तनकामभा ३० ददनतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण ऩेस गनज/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको 
एकभदु्श जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत प्रदेश प्रभखुको कामातरम, प्रदेशसबा 
सख्चवारम, भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामातरम य प्रदेश भन्रारमहरूराई रेखी 
ऩठाउने ।  

३.  तोक्रकएको सभमावतधतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण फझुाउनऩुनज सातै प्रदेशका भन्रारमहरू य 
अन्तगततका तनकामका स्थामी, अस्थामी, याजनीततक तनमखु्ि, क्रवकास सतभतत, कयाय, ज्मारादायी 
आददभा कामतयत ऩदातधकायी/कभतचायीहरूको सम्ऩख्त्त क्रववयणसम्फन्धी त्माॊक प्रक्रवक्रद्शका 
रातग रगइन गयी त्माॊक अऩूणत रूऩभा प्रक्रवक्रद्श गयेको/गयाएको वा प्रक्रवक्रद्श नै नगयेको य 
नौ वटा स्थानीम तहरे नाभ, ऩद य कामतयत तनकाम आददभा सॊकेत भार याखी खारी 
क्रववयण प्रक्रवक्रद्श गयेको देख्खएकारे ती तनकाम/ तहका सावतजतनक ऩद धायण गयेका 
ऩदातधकायी/ कभतचायीहरूराई सम्ऩख्त्त क्रववयण सभमभै फझुाउन रगाउने, फझुाएका सम्ऩख्त्त 
क्रववयण तोक्रकएको तनकामभा ऩठाउने य सम्ऩख्त्त क्रववयण फझुाउने य नफझुाउने ऩदातधकायी/ 
कभतचायीहरूको क्रववयण सभमतबरै उऩरब्ध गयाउने कततव्म सम्फख्न्धत तनकामको प्रभखुको 
हनेुछ बने्न तभतत २०७५/३/२० को नेऩार याजऩरभा प्रकाख्शत सूचनाफभोख्जभ सम्फख्न्धत 
तनकाम य तहका प्रभखुराई ख्जम्भेवाय फनाउन सफै प्रदेशका प्रभखु सख्चवहरूराई रेखी 
ऩठाउने ।  

४.  याक्रद्सम सतकत ता केन्रको क्रववयणअनसुाय सफै प्रदेशका स्थानीम तहका ५,०३७ जना य 
ख्जल्रा सभन्वम सतभततका १ जना गयी जम्भा ५,०३८ जना सावतजतनक ऩद धायण गयेका 
व्मख्िहरूको हकभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ दपा ३१ (क) 
को उऩदपा (२) फभोख्जभ जनही रु.५,०००।- जरयवाना गयी तोक्रकएको तनकामभा ३० 
ददनतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण ऩेस गनज/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभदु्श जानकायी फैंक 
बौचयसक्रहत आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत स्थानीम तहहरूभा रेखी ऩठाउने।  

५. स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११० य तभतत २०७५/३/२० को 
नेऩार याजऩरभा प्रकाख्शत सूचनाफभोख्जभ आतथतक वषत सरुु बएको ९० ददनतबर सम्फख्न्धत 
स्थानीम तहरे तनधातरयत सभमभा सम्ऩख्त्त क्रववयण फझुाएका व्मख्िहरूको फन्दी खाभसक्रहत 
सम्ऩख्त्त क्रववयण फझुाए/नफझुाएको त्माॊक सम्फख्न्धत प्रदेशको भतुमभन्री तथा 
भख्न्रऩरयसद् को कामातरमभा ऩठाउने काननुी व्मवस्थाको ऩारना नगनज सातै प्रदेशका १५२ 
वटा स्थानीम तहहरूका प्रभखुहरूराई ख्जम्भेवाय हनु रेखी ऩठाउने । 

६. ख्जल्राख्स्थत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहअन्तगततका कामातरमहरूभा कामतयत ऩदातधकायी/ 
कभतचायीहरूरे आ.व. २०७६/७७ य २०७७/७८ को सम्ऩख्त्त क्रववयण तोक्रकएको 
सभमभा फझुाए/ नफझुाएको य नफझुाएकाहरूरे रु.५,०००।- जरयवाना तोक्रकएको सयकायी 
कायोफाय गनज फैंकभा दाख्खरा गये/नगयेको तथा ३० ददनतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण बयी 
सम्फख्न्धत तनकामभा ऩेस गये/नगयेको सम्फन्धभा ख्जल्राख्स्थत सफै कामातरमका प्रभखुराई 
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कामातरम प्रभखुको फैठकभा जानकायी गयाउने बनी ७७ वटै ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा 
अतधकायीहरूराई रेखी ऩठाउने ।  

७. स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्रारमरे अस्थामी, क्रवकास, ज्मारादायी आददभा कामतयत 
कभतचायीहरूको सम्ऩख्त्त क्रववयणसम्फन्धी त्माॊक अऩूणत रूऩभा प्रक्रवक्रद्श गये गयाएको/प्रक्रवक्रद्श 
नै नगये/नगयाएको देख्खएकारे सम्ऩख्त्त क्रववयण सभमभै फझुाउन रगाउने, फझुाएका सम्ऩख्त्त 
क्रववयण तोक्रकएको तनकामभा ऩठाउने य सम्ऩख्त्त क्रववयण फझुाउने य नफझुाउने 
ऩदातधकायी/कभतचायीहरूको क्रववयण सभमभै उऩरब्ध गयाउने ख्जम्भेवायी य कततव्म 
सम्फख्न्धत तनकामको प्रभखुको हनेु बएकारे सो भन्रारमका सख्चवराई आवमक 
कामातन्वमनका रातग रेखी ऩठाउने । 

८. याक्रद्सम सतकत ता केन्ररे ऩेस गयेको वाक्रषतक अनगुभन प्रततवेदनभा भतृ्म ुबएका य सेवा तनवृत्त 
बइसकेका ऩदातधकायी/कभतचायीहरूको सभेत नाभावरी आउने गयेको ऩाइएकारे 
प्रततवेदनको शरु्द्ताका रातग प्रततवदेन ऩेस गनुत ऩक्रहरे सम्फख्न्धत क्रकताफखानाफाट बेरयपाई 
गयेय भार प्रततवेदन ऩेस गनत य हार आतथतक वषत सरुु बएको ६० ददनतबरको सम्ऩख्त्त 
क्रववयणको भार अनगुभन गयी प्रततवेदन ददने गयेकारे देहामका ५ अवस्थाभा सभेत सम्ऩख्त्त 
क्रववयण बये/नबयेको अनगुभन गयी सोको वाक्रषतक प्रततवदेन आमोगभा ऩेस गनत केन्रराई 
सझुाव रेखी ऩठाउने । 

(क) आतथतक वषत सरुु बएको ६० ददनतबरको सम्ऩख्त्त क्रववयण, 

(ख) ऩाॉच हजाय जरयवानाऩतछ ऩेस हनेु सम्ऩख्त्त क्रववयण, 

(ग) नमाॉ तनमखु्िको ६० ददनतबरभा ऩेस गनुतऩनज सम्ऩख्त्त क्रववयण, 

(घ) अवकाशको ६० ददनतबर ऩेस गनुतऩनज सम्ऩख्त्त क्रववयण, 

(ङ) स्थानीम तहरे आ.व. सरुु बएको ९० ददनतबर भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को 
 कामातरमभा ऩेस गनुतऩनज सम्ऩख्त्त क्रववयण ।   

९. याक्रद्सम क्रकताफखाना (तनजाभती, प्रहयी य ख्शऺक) रे आफ्नो अतबरेखभा यहेका 
याद्ससेवकहरूरे तोक्रकएको सभमभा सम्ऩख्त्त क्रववयण नफझुाएको क्रववयण आमोगफाट प्राद्ऱ 
बएऩतछ आ-आफ्नो अतबरेखभा रुज ु गयी रु.५,०००।- जरयवाना दाख्खरा गनत य ३० 
ददनतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण बयी सम्फख्न्धत तनकामभा अतनवामतरूऩभा ऩेस गनुत हनु बनी 
क्रकताफखानाभा अतबरेख यहने तनकामहरूभा ऩराचाय गनतका रातग याक्रद्सम क्रकताफखाना य 
सैतनक अतबरेखारमभा रेखी ऩठाउने । 

१०. तोक्रकएको अवतधतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण पायाभ नबनज सावतजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िराई 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क को उऩदपा २ 
फभोख्जभको जरयवाना सॊघीम याजस्व खाता नॊ. १४३१२ भा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको कामातरम कोड नॊ. २०६००३५०१ खरुाई सयकायी कायोफाय गनज 
फैंहरूभा दाख्खरा गयाउनका रातग सम्फख्न्धत तनकामहरूराई ऩराचाय गनज य ती 
तनकामहरूरे ऩर प्राद्ऱ बएको तभततरे ३० ददनतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण ऩेस गनज/गयाउने 
व्मवस्था गयी सोको एकभदु्श जानकायीसभेत आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत तनकामराई रेखी 
ऩठाउने । सो जरयवाना यकभ आमोगको कामातरम कोड खरुाई सॊघीम याजस्व खाता नॊ. 
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१४३१२ भा दाख्खरा हनेु व्मवस्थाका रातग भातहतका कोष तथा रेखा तनमन्रक 
कामातरम य सयकायी कायोफाय गनज फैंकहरूभा ऩराचाय गनत भहारेखा तनमन्रक कामातरम य 
नेऩार याद्स फैंकराई रेखी ऩठाउने ।  

११. क्रवगत आतथतक वषत २०७६/७७ भा तोक्रकएको सभमभा सम्ऩख्त्त क्रववयण नफझुाउने 
ऩदातधकायी/कभतचायीहरूरे रु.५,०००।- जरयवाना दाख्खरा गये/ नगयेको य ३० ददनतबर 
सम्ऩख्त्त क्रववयण सम्फख्न्धत तनकामभा ऩेस गये/ नगयेको मक्रकन गयी जरयवाना य सम्ऩख्त्त 
क्रववयण फझुाएका य नफझुाएका ऩदातधकायी/कभतचायीहरूको क्रववयण उऩरब्ध गयाउन 
सम्फख्न्धत आमोग/ भन्रारम/ सख्चवारम/ केन्रीम तनकामहरू/ सम्फख्न्धत प्रदेश प्रभखुको 
कामातरम/प्रदेशसबा सख्चवारम/भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामातरम/प्रदेश 
भन्रारमहरू य याक्रद्सम सतकत ता केन्रराई रेखी ऩठाउने । 

१२. सम्ऩख्त्त क्रववयण फझुाउन तोक्रकएको सभमतबर सम्फख्न्धत तनकामभा सम्ऩख्त्त क्रववयण ऩेस 
गयेको तय सम्फख्न्धत तनकामको राऩयफाही, हेरचेक्र्माई, बरु वा अन्म प्राक्रवतधक कायणफाट 
तोक्रकएको सभमतबर क्रकताफखाना वा याक्रद्सम सतकत ता केन्रको सफ्टवेमयभा वा सम्फख्न्धत 
तनकामहरूभा प्राद्ऱ हनु नसकेका ऩदातधकायी/कभतचायीहरूरे सभमभै सम्फख्न्धत तनकामभा 
सम्ऩख्त्त क्रववयण ऩेस गयेको प्रभाण बएभा सोही प्रभाणसक्रहत आमोगभा जानकायी गयाए 
ऩु् ने। 
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२.१० ताभेरी  

आमोगभा ऩनत आएका उजयुीहरूभध्मे आ.व. ०७८/७९ भा क्रवस्ततृ अनसुन्धानऩद्ळात गैयकाननुी सम्ऩख्त्त 
आजतनतपत का उजयुी ४२ य अन्म देहामफभोख्जभका ५९५ गयी जम्भा ६३७ उजयुीहरू अनसुन्धानफाट 
प्राद्ऱ त्म य प्रभाणका आधायभा भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दा दामय हनु नसक्ने देख्खएकोरे अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) तथा तनमभावरी, २०५९ को तनमभ 
१० फभोख्जभ ताभेरीभा याख्खएको छ । 

तातरका २.१९ 

अनसुन्धानऩद्ळात ताभेरीभा याख्खएका पाइरहरू 

तस.न. उजयुीको व्महोया तनणतम तभतत 

1.  ख्जल्रा फैतडी,  ऩाटन नगयऩातरकाको श्री सयस्वती केदाय प्राथतभक क्रवद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक ख्शख्ऺका क्रवना क्रव.क.रे क्रवद्यारमको अतडट य साभाख्जक 
रेखाऩयीऺण नगयाएको, एउटै ख्शख्ऺकाराई नगय ख्शऺक य कामातरम 
सहमोगीको तरफ खवुाएको बने्नसभेत। 

२०७८।४।४ 

2.  आनन्द भाध्मतभक क्रवद्यारम दैरेखका प्र.अ. तऩेन्रफहादयु शाही य तन.प्र.अ. 
चीनफहादयु खरी तभरेय ऩसु्तकारम तनभातणका रातग प्राद्ऱ यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।४ 

3.  दाङको श्री जनश्रभ तन.भा.क्रव. हस्तनाऩयुभा २०६१ देख्ख २०७३ सम्भको 
साभाख्जक ऩयीऺण नगयाएको, ऩतछल्रो सभमको साभाख्जक ऩयीऺण 
औऩचारयकताभा भार गयाएको, ऩाठ्यऩसु्तक ददवा खाजाको यकभ दरुुऩमोग 
गयेको, क्रवद्यारमको ऐरानी ज्गा तफिी क्रवतयण गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।४ 

4.  रकान्रा गा.क्रव.स.भा प्राथतभक स्वास््म केन्रको बवन तनभातण गदात अतनमतभतता 
तथा भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।४ 

5.  दैरेख  खरयगैयाख्स्थत श्री जमन्ती भाध्मतभक क्रवद्यारमका तत्कारीन प्र.अ. 
तसॊहफहादयु फोगटी य क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ हरय प्रसाद 
उऩाध्मामरे एसओएस, सखुजतभा कामतयत ख्शऺक क्रहक्भतफहादयु वरीको शैख्ऺक 
मो्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भा.क्रव. याहत अॊग्रजेी क्रवषमको ख्शऺकको तरफ 
बत्ता क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।४ 

6.  कञ्चनऩयुको शकु्रापाॉटा नगयऩातरका कृष्ण साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सतभततका अध्मऺ दानफहादयु फोहयासभेतको तभरेभतोभा याजभागतछेउका रूख 
कटान बएको बने्नसभेत। 

२०७८।४।४ 

7.  कैरारीको घोडाघोडी नगयऩातरकाख्स्थत श्री सयस्वती आधायबतू क्रवद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक केशयफहादयु खड्कारे बौततक ऩूवातधाय तनभातणभा यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।११ 

8.  डोल्ऩाको तरऩयुासनु्दयी भख्न्दयदेख्ख कुभायीकोट फगय हुॉदै पोक्सणु्डो प्रवेशद्राय 
सतुरगाड जाने ऩदभागत तनभातणका रातग क्रवतनमोख्जत यकभ क्रहनातभना गयेको 
बन् नसेभेत। 

२०७८।४।११ 

9.  आ.व. २०७४/०७५ भा याख्क्सयाङ गाउॉऩातरका भकवानऩयुभा सञ्चातरत 
सडकका नमाॉ ट्र् माक खोल्ने कामतभा क्रहनातभना बएको बने्नसभेत। 

२०७८।४।११ 

10.  २०७४।५।४ को फायाको तसभाना ख्जतऩयुदेख्ख ऩसातको सफैमा हुॉदै भान्वा २०७८।४।११ 



           255   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

ऩरुसम्भ जाने सडक भभतत य कारोऩरे गणुस्तयहीन गयेको बने्नसभेत। 
11.  योल्ऩाको सातफक सकु्रकदह गाउॉऩातरका हार गॊगादेव गाउॉऩातरका -१ ख्स्थत 

याक्रद्सम भा.क्रव. सकु्रकदहका प्र.अ. अभतृफहादयु घतीसभेतरे क्रवद्यारमको चायकोठे 
बवन तनभातण गदात नबएको कामतराई कामत सम्ऩन्न बएको बने्नसभेत। 

२०७८।४।१४ 

12.  रुऩन्देहीको रखु्म्फनी साॊस्कृततक नगयऩातरकारे आ.व. २०७५/७६ भा भ्रभण 
तथा ऺभता क्रवकास कामतिभभा ना.स.ु ख्चयन्जीवी ख्घतभये य अन्म 
काभतचायीहरूको तभरेभतोभा भ्रभणभा पजरु खचत गयी अनावमक तफर बयऩाई 
ऩेस गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।१४ 

13.  कन्चनऩयुको बीभदत्त नगयऩातरकाख्स्थत सहयी स्वास््म केन्र बवन तनभातण 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺ अन्ज ु डगौयासभेतरे बवन तनभातण कामतको यकभ 
रगत इख्स्टभेट अनसुाय कामत नगयी पजी तफरहरू फनाई यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।१४ 

14.  नवरऩयासीभा कामतयत टा.ना.स.ु सॊगीता अमातररे तनवातचनभा काजभा खक्रटएको 
अवतधभा आपू कामतयत कामातरमफाट सभेत क्रवतबन्न तभततभा भ्रभण आदेश 
स्वीकृत गयाई दोहोयो/तेहोयो आतथतक सकु्रवधा तरएको साथै ख्जल्रा स्वास््म 
कामातरमभा कामतयत अन्म कभतचायीहरूसभेतरे दोहोयो/तेहोयो भ्रभण खचतसम्फन्धी 
सकु्रवधा तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२१ 

15.  तडतबजन सडक कामातरम ख्शवऩयु कक्रऩरवस्तकुा तडतबजन प्रभखु फाफयुाभ 
साऩकोटासभेतरे आ.व. २०७०/७१ य २०७१/७२ भा भभतत हनु नसक्ने 
सवायीसाधनहरूभा सभेत इन्धन खचत रेखेको य कामातरमभा हाख्जय यहेको 
अवतधभा सभेत दैतनक भ्रभण बत्ता खाई आतथतक अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२१ 

16.  धनषुा, कभरा न.ऩा.-१ भा आ.व. २०७५/७६ भा सञ्चातरत वडा कामातरम 
बवनभा नाऩी क्रकताफअनसुायको काभ नगयी आतथतक क्रहनातभना गयेको 
बन् नसेभेत। 

२०७८।४।२१ 

17.  कास्की ऩोखया उऩभहानगयऩातरका फस्ने नानीभामा के.सी.रे दतात गयेको ज्गा 
सावतजतनक गयाई ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।४।२१ 

18.  सखुजतको वीयेन्रनगय नगयऩातरकाख्स्थत श्री तसर्द् फक्रहया फारकको स्कुरका 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺरगामतरे क्रवद्याथीहरूको छारवृख्त्त यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२१ 

19.  काठभाडौं क्रवद्वक्रवद्यारमभा शैख्ऺक सर २०१६ को MBBS/BDS कामतिभ 
अन्तगतत तरइएको प्रवेश ऩयीऺाभा ख्चट चोयाई अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२१ 

20.  साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह, सखुजतका तत्कारीन अध्मऺ चिफहादयु खरीरे 
काठ ऩजुी रगामतको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२१ 

21.  दाच ुतराको भरुौया जरक्रवद्यतु आमोजनाभा अऩी सॊस्था दाच ुतराका तत्कारीन 
अध्मऺ गॊगादत्त जोशी, तनभातण कम्ऩनीका कभतचायी य उऩबोिा सभूहका अध्मऺ 
भदनतसॊह धाभीसभेतको तभरोभतोभा व्माऩक भ्रद्शाचाय बएको बन् नसेभेत। 

२०७८।४।२१ 

22.  ऩूवातधाय क्रवकास कामातरम तसयाहा, सम्ऩकत  इकाई कामातरम, याजक्रवयाज, 

सद्ऱयीभापत त फजेट क्रवतनमोजन बई श्री शायदा याक्रद्सम प्रा.क्रव.,पक्रकया, सद्ऱयीको 
कम्ऩाउण्डवार तनभातण कामत इख्स्टभेटफभोख्जभ नगयी यकभ क्रहनातभना गयेको 
बन् नसेभेत। 

२०७८।४।२१ 

23.  रतरतऩयु सातफक रेरेको ढुॊगा, तगटी, फारवुा, भाटोरगामतका तनभातण साभग्रीको २०७८।४।२१ 
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चोयी तनकासीभा प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी, स्थानीम क्रवकास अतधकायीरगामतरे 
ऩदीम अतधकायको दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत। 

24.  तेह्रथभु, पेदाऩ गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ का वडाध्मऺ गोक्रवन्दप्रसाद तरम्फूरे 
आ.व. २०७४/७५ को साभाख्जक सयुऺा बत्ता वास्तक्रवक राबग्राहीराई नददई 
यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२१ 

25.  यौतहट गौय नगयऩातरका फैयगतनमाका याजेन्रप्रसाद साह नेऩार प्रहयीको 
सहामक तनयीऺक ऩदफाट सेवा तनवृत्त बई तनमभक्रवऩयीत दोहोयो सकु्रवधा तरएको 
तथा चनुावभा खटेको तभततभा कामातरमभा हाख्जय देख्खएको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२५ 

26.  बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु सेवा क्रवऻ केन्र, जरेद्वय, भहोत्तयीका तत्कारीन 
कामातरम प्रभखु डा. याभ ऩक्रवर दासरे सल्राहकाय ऩद तसजतना गयी आफ्नो 
अनकूुरको भातनस तनमखु्ि गयी याज्मराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२५ 

27.  शरु्द्ोधन गाउॉऩातरका भौजा गौया, कक्रऩरवस्तभुा ऩक्की नारी तथा सडक 
तनभातणका क्रवतनमोजन यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२८ 

28.  योल्ऩा, गॊगादेव गाउॉऩातरका स्भाटत कृक्रष गाउॉ कामतिभअन्तगतत का क्रवतबन्न 
शीषतकहरूभा यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२८ 

29.  ख्जल्रा वन कामातरम, फायाका कभतचायी स.व.अ. अभयदेव मादवरे वन दशक 
कामतिभको यकभ अतनमतभतता य साभाख्जक ऩरयचारक बनात गदात घसु तरएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।४।२८ 

30.  डोटीको ऩूवीचौकी गाउॉऩातरकाअन्तगततका मोजनाभा दतरत सशिीकयणको 
यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२८ 

31.  सनुसयी सातफक फक्रौयी गा.क्रव.स. का चन्र शेखय भहादेव गठुीको नाभभा 
यहेको ज्गा भारऩोत तथा नाऩी कामातरम य जनप्रतततनतधहरूको तभरेभतोभा 
क्रकतज कागजातसभेत तमाय गयी व्मख्ि क्रवशेषको नाभ दतात गरयएको बने्नसभेत। 

२०७८।४।२८ 

32.  सातफक ख्शवगञ्ज गाउॉ ऩञ्चामतभा ज्गाधनी प्रभाणऩजुात ददने ददराउने सभेतराई 
कायफाही तथा ज्गा दतात फदय गयी आफ्न ैनाभभा ज्गाधनी प्रभाणऩजुात ददराई 
ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।४।२८ 

33.  दैरेखको भहाफ ु गाउॉऩातरकाको बवन तनभातणको यकभ गाउॉऩातरकाका प्रभखु 
जॊगफहादयु शाही नबएको अवस्थाभा उऩ-प्रभखु प्रभेकुभायी फढुारे आफ्नै 
छोयाराई तनभातणको ख्जम्भा ददई बवनका साभग्रीहरू गणुस्तयहीन खरयद गयी 
अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।४।३२ 

34.  फैजनाथ गाउॉऩातरका फाॉकेको रामन्स गाबय ऩाकत  घेयाफाय तनभातण कामतभा 
भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।३ 

35.  फाया  सातफक भक्रटअफात गा.क्रव.स.का वडा सख्चव खेद ुतभमा अन्सायीरे आन्तरयक 
स्रोत य प्राद्ऱ अनदुानको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।३ 

36.  ऩूवातधाय क्रवकास कामातरम, धनषुाफाट सॊचातरत भहोत्तयी ख्जल्रा, जरेद्वय न.ऩा. ७ 
को फखयीख्स्थत श्री भा.क्रव. भहोत्तयीभा सयस्वती भख्न्दय तनभातण कामतभा 
अतनमतभतता बएको बन् नेसभेत। 

२०७८।५।३ 

37.  तसक्टा तसॊचाइ आमोजनाको भूर नहय तनभातणको काभ अख्न्तभ चयणभा यहेको 
अवस्थाभा भख्न्रऩरयषदफाट तनणतम गयाई अतनमतभतता गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।५।३ 

38.  सडक क्रवबागअन्तगतत ऩषु्ऩरार (भध्मऩहाडी) याजभागत आमोजना, ऩख्द्ळभखण्ड, 

दाङअन्तगतत तनभातणाधीन येरी खोरा ऩरुको तनभातण कामतभा अतनमतभतता गयेको 
२०७८।५।३ 
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बन् नसेभेत। 
39.  सडक क्रवबागअन्तगतत कारीगण्डकी कोरयडोय (फेनी-जोभसोभ-कोयरा) सडक 

मोजनाअन्तगतत तनभातणाधीन कागफेनी खोरा ऩरु तनभातण कामतभा अतनमतभतता 
गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।५।३ 

40.  कक्रऩरवस्तकुो मशोधया गाउॉऩातरकाको स्वास््म शाखाभा कामतयत तस.अ.हे.व. 
ज्मोततप्रकाश दवेु य रेखाऩार धनन्जम नेऩारको तभरेभतोभा औषधी एवॊ 
भारसाभान खरयदभा साभान नल्माई पजी तफर बयऩाई फनाई व्माऩक 
अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।३ 

41.  मातामात व्मवस्था क्रवबागफाट प्राद्ऱ प्रभाख्णत प्रतततरक्रऩभा हरयष बट्टरे बिफहादयु 
गरुुङको तफ फगतको ट्रामर ऩयीऺाको स्टाटस पेरफाट ऩास फनाएको बने्न 
व्महोयाभा आनन्द केशयी ऩोखयेर य हरयष बट्टरे गयेको कसयुको वायदात 
पयकपयक देख्खएको हुॉदा छुटै्ट अनसुन्धान अतधकृत तोकी अनसुन्धान गनज 
बने्नसभेत। 

२०७८।५।१ 

42.  भोयङको ऩथयी शतनद्ळये नगयऩातरकाभा यहेको बलु्के ऩशऩुतत साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभूहका अध्मऺ ऩदभफहादयु ऩाख्िन ताभाङसभेतका ऩदातधकायीहरूको 
तभरोभतोभा कोषको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१० 

43.  आ.व. २०७३/७४ भा साॊसद क्रवकास कोषभापत त प्राद्ऱ यकभफाट सडक सधुाय 
तथा नारी तनभातण गदात यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१० 

44.  याक्रद्सम भाध्मतभक क्रवद्यारम, बजनी नगयऩातरका खैराड, कैरारीको चाय कोठे 
बवन तनभातण गदात अभानतफाट तनभातण कामत गयेको य फेरुज ु यकभ हारसम्भ 
पर्छ्यौट नगयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१० 

45.  सद्ऱयीको फोदेफसातइनभा आ.व. २०७५/७६ भा सञ्चातरत सडक ढरान गनज 
सयकायी यकभ क्रहनातभना गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।५।१० 

46.  रुऩनी गा.ऩा. वडा नॊ. २, सद्ऱयीभा खेरभैदान तनभातणका रातग तनकासा बएको 
यकभ क्रहनातभना बएकारे छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।५।१० 

47.  सनु्दयहयैंचा नगयऩातरकाको कामातरम, भोयङरे ऩूवत ऩख्द्ळभ रोकभागतको 
फढुीखोरा ऩूवतदेख्ख सडक तनभातण गनज फाहानाभा सडकको छेउछाउभा यहेका 
रूख तफरुवाहरू अतनमतभत रूऩरे काटी भ्रद्शाचायजन्म कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१० 

48.  भकवानऩयु हेटौंडा उऩभहानगयऩातरकाख्स्थत श्री गोयऺनाथ भाध्मतभक 
क्रवद्यारमका रेखाऩार शॊकयफहादयु न्मौऩानेरे क्रवद्याथीहरूफाट उठाइएको बनात 
शलु्क क्रहनातभना गयी रेखाऩयीऺण सभेत नगयाएको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१० 

49.  झाऩा कचनकवर गाउॉऩातरका-२ का वडाध्मऺ भेघफहादयु बट्टयाईसभेतको 
तभरेभतोभा तफदेसी नागरयक बऩुार गरुुङराई नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩर 
ददराउनका रातग तसपारयस गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१० 

50.  पाभजसी अतधकृतहरू भकेुन्र ऩरयमाय, क्रकयण सनु्दय फज्राचामत, क्रववेक शे्रद्ष य 
तनकेश शे्रद्षराई दगुतभ ऺेरभा नखटाई काठभाडौंभा कामतयत बएको ३ वषत 
अवतध ऩगेुको बयभा चाय जनाफाट दईु राख घसु तरई आठौं तहभा स्तयवृक्रर्द् 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१७ 

51.  रुऩन्देही, सम्भयीभाई गाउॉऩातरकाफाट नदीजन्म ऩदाथत तनकासी तथा तफिी 
क्रवतयणका रातग अल्ताप खानरे  ऩेस गयेको फोरऩर दतातसभेत बएको 
अवस्थाभा फोरऩर क्रपतात तरन दफाफ ददएको य न्मून अॊक बएको फोरऩर सदय 

२०७८।५।१७ 
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गयेको बने्नसभेत। 
52.  चाफक्रहर साॉख ु सडक खण्डअन्तगततको तनभातण कामत सभमभा सम्ऩन्न गनत 

नसकेको बने्नसभेत। 
२०७८।५।१७ 

53.  श्री याजनायामण भा.क्रव., गेयभी, नवरऩयासीभा छारा शौचारम तनभातण, वाउन्ड्री 
वार तनभातण य क्रवऻान साभग्री खरयदभा अतनमतभतता बएको बन् नेसभेत। 

२०७८।५।१७ 

54.  श्री भ.या.उ.भा.क्रव., याभगोऩारऩयु न.ऩा. भहोत्तयीभा कम्प्मटुय ल्माफ बवन तनभातण 
कामतभा अतनमतभतता बएको बन् नेसभेत। 

२०७८।५।१७ 

55.  ठगकुभायी उऩाध्मामनीको नाभभा यहेको ज्गाभा तनज ठग कुभायीको भतृ्म ु
बइसकेको य तनजको कोही नयहेकारे भोही खेद ु याउत अक्रहयको एकरौटी 
हकबोग यहेको सो ज्गा हार आएय दयोगी याउत अक्रहयको नाभभा नाऩनक्सा 
बएको बनी याजभतीदेवी अक्रहरयनसभेतरे वडा अध्मऺ छठु याउत अक्रहय य 
भारऩोत कामातरमका कभतचायीहरूको तभरोभतोभा आतथतक रेनदेन गयी ज्गा 
यख्जदे्ससन तरखत गयाएको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१७ 

56.  सवुणत गाउॉऩातरका-१, चायभोहना, फायाको वडा कामातरम बवन तनभातण गदात 
रागत अनभुानक्रवऩयीत तनभातण कामत गयेको य तनभातण कामतको ऩरयभाण फढाई 
तफर बयऩाई तमाय गयी फढी बिुानी ददएको बने्नसभेत। 

२०७८।५।१७ 

57.  ख्जल्रा फाया, सातफक फडकी पुरफारयमा हार देवतार गाउॉऩातरका -१ ख्स्थत 
नेऩार याक्रद्सम तनम्न भाध्मतभक क्रवद्यारमको भभततसम्बाय कामतभा वास्तक्रवक 
कामतबन्दा फढी भूल्माॊकन देखाई  तफर बिुानी ऩेस गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२१ 

58.  भारऩोत कामातरम, चाफक्रहरभा घयज्गाको हक-हस्तान्तयण गदात प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ असरु गनुतऩनज यख्जदे्ससन दस्तयु य ऩुॉजीगत राबकयभा 
अतनमतभतता बए गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२१ 

59.  बीभफहादयु शाक्मको नाभभा यहेको क्रकतज सवायी दतात क्रकताफभा तथा फा.७७ ऩ 
६८४५ नम्फय रेख्खएको जीवनकुभाय घरेको नाभभा यहेको सवायी दतात 
क्रकताफको याजस्व कटाई सही छाऩ गयी नवीकयण गयेको देख्खएकारे सवायी 
दतात क्रकताफ सही वा क्रकतज के हो बनी मक्रकन गयेय भार नवीकयण 
गनुत/गयाउनऩुनजभा सो नगयी क्रकतज सवायी दतात क्रकताफराई प्रभाख्णत गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।५।२१ 

60.  ख्जल्रा क्रवकास सतभततको कामातरम, फाजयुाफाट आतथतक वषत २०६८/६९ भा 
क्रवतनमोजन गयेको यकभ स्थानीम क्रवकास अतधकायीसभेतको तभरेभतोभा ऩयुाना 
मोजनाराई देखाई क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२१ 

61.  कोक्रऩरा भाध्मतभक क्रवद्यारम, राक्रटकोइरी, सखुजतका तत्कारीन प्र.अ. 
ऩहरफहादयु के.सी.रे क्रवद्यारमको यकभ तथा ख्जन्सी साभान क्रहनातभना गयी 
अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२१ 

62.  गरयफी तनवायण कोषका नहकुर के.सी.सभेतरे आ.व. २०६०/६१ देख्ख आ.व. 
२०७२/०७३ सम्भको ख्जन्सी साभग्री क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२१ 

63.  कम्ऩनी यख्जद्सायको कामातरम, तरऩयेुद्वयका सहामक यख्जद्साय दीऩक खनाररे 
कामातरम ऩरयसय फाक्रहय काननु व्मवसामीभापत त यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२१ 

64.  फाॉके, फैजनाथ गाउॉऩातरकाख्स्थत नौवस्ता ऩरुचोक बवयीकुना सडक खण्डको 
सडक ग्राबेरसभेत कामतको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२१ 

65.  धाददङ फैयेनी गा.क्रव.स.भा क्रवद्यतु क्रवस्ताय गनत नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयण य २०७८।५।२१ 
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स्थानीम उऩबोिाको साझेदायी कामतिभभा यणकातरका साभाख्जक सेवा सतभतत, 

धाददङका अध्मऺ वेदफहादयु बण्डायीरे उऩबोिा, गा.क्रव.स. य ख्ज.क्रव.स.फाट 
उठाएको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

66.  शिुयाज ट्रक्रऩकर तथा सरुवा योग अस्ऩताररे आतथतक वषत 2076/77 को  
डेंग ुभहाभायीको सभमभा अस्ऩतार क्रवकास सतभततको कोषभा यहेको यकभफाट 
डेंग ुकीट खरयदभा कयोडौं यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२८ 

67.  हरयनगय गाउॉऩातरका-१ ख्स्थत चऩडाही तन.भा.क्रव.का क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततका ऩूवतअध्मऺ गनु्न भखु्खमारे नमाॉ शौचारम तनभातणभा  तनकासा बएको 
यकभ नक्करी तफर बयऩाई ऩेस गयी क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२८ 

68.  जाजयकोटको तत्कारीन क्रढभे गा.क्रव.स.को आ.व. २०६८/६९ देख्ख 
२०७०/७१ सम्भको साभाख्जक सयुऺा बत्ता यकभ अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।५।२८ 

69.  कक्रऩरवस्त,ु भामादेवी गाउॉऩातरका फरहुवाख्स्थत श्री जनता भाध्मतभक 
क्रवद्यारमका व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे बवन तनभातणको 
यकभसभेत क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२८ 

70.  तसयहाको गोरफजाय नगयऩातरका वडा नॊ. ९ सातफक चन्रोदमऩयु गा.क्रव.स. वडा 
नॊ. ८(क) क्रक.नॊ. ४२० ज्गाभा घय/फाटो केही नबएको बने्न ९ वडा 
कामातरमको गरत तसपारयस हुॉदा याजस्व यकभ छरी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२८ 

71.  कृक्रष ऻान केन्र, झाऩाफाट आ.व. २०७५/७६ भा चैते धान क्रवशेष ऺेर 
क्रवस्ताय तथा उत्ऩादन वृक्रर्द् कामतिभअन्तगतत क्रकसानका रातग प्राद्ऱ बएको 
अनदुान यकभ दरुुऩमोग बएको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२८ 

72.  कृक्रष ऻान केन्र, झाऩाफाट आ.व. २०७५/७६ भा चैते धान क्रवशेष ऺेर 
क्रवस्ताय तथा उत्ऩादन वृक्रर्द् कामतिभअन्तगतत गौयीगञ्ज गाउॉऩातरका तरुाचन 
कृषक सभूहका क्रकसानका रातग प्राद्ऱ बएको अनदुान यकभ दरुुऩमोग बएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।५।२८ 

73.  कृक्रष ऻान केन्र, झाऩाफाट आ.व. २०७५/७६ भा चैते धान क्रवशेष ऺेर 
क्रवस्ताय तथा उत्ऩादन वृक्रर्द् कामतिभअन्तगतत गौयीगञ्ज गाउॉऩातरका भाङसवा 
कृषक सभहूका क्रकसानका रातग प्राद्ऱ अनदुान यकभ दरुुऩमोग बएको 
बने्नसभेत।  

२०७८।५।२८ 

74.  तभतत २०७५।८।२४ को ऩषु्ऩरार (भध्मऩहाडी) रोकभागत आमोजना (ऩख्द्ळभ 
खण्ड), तरुसीऩयु, दाङद्राया तनभातणाधीन खहयेखोरा ऩरु सभमभा सम्ऩन्न गनत 
नसकेको बने्नसभेत। 

२०७८।५।२८ 

75.  रम्जङु, फेंसीसहय नगयऩातरकारे गाईखयेु झयना य कयऩयेुद्वय ऩाकत को 
डी.ऩी.आय. तमायीभा अतनमतभतता गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।६।७ 

76.  सडक क्रवबाग/हरुाकी याजभागत आमोजनाफाट तनभातण बइयहेको धनकौर ऩरु, 

सरातहीको तनभातण कामत ठेक्का सम्झौताअनसुाय काभ नगयेको बन् नेसभेत। 
२०७८।६।७ 

77.  आ.व. २०७५।७६ भा कामतिभ तथा मोजना स्वीकृत बई कामातन्वमन बएका 
मोजनाहरूभध्मे जनकऩयु जरेद्वय हाइफेदेख्ख ऩख्द्ळभ भजेुतरमाभा ग्राबेर सप्राई 
कामतभा अतनमतभतता बएको बन् नेसभेत। 

२०७८।६।७ 

78.  सरातही चिघट्टा गाउॉऩातरका औयहीका वडा अध्मऺ याभकैराश याउत य वडा 
सख्चव ख्शवाकान्त चौधयीरे एकआऩसभा तभरेभतो गयी साभाख्जक सयुऺा 

२०७८।६।७ 
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बत्ताफाऩतको यकभ दरुुऩमोग गयी खाईभासी भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 
79.  आमोगभा दतात हनु आएको उ.द.नॊ. C०३४४६६ तभतत २०७८।२।२४ य 

उ.द.नॊ. C०३८५३६ तभतत २०७८।३।३० को उजयुीका सम्फन्धभा आतथतक 
चरखेर गयी ऩयुानो तभतत याखी सऩुायीरगामतका साभान ऩैठायी अनभुतत ददने 
गयेको बने्न उजयुीसभेत। 

२०७८।६।७ 

80.  ख्जल्रा क्रवकास सतभततको कामातरम, डोटीका रेखा अतधकृत अभयफहादयु 
तफद्शसभेतरे भनोभानी ढॊगफाट साभान खरयद गयी आतथतक अतनमतभतता तथा 
भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 

81.  उदमऩयु, फेरका न.ऩा. ८ ख्स्थत भहाकारी भा.क्रव.को एउटा बवन तनभातणभा 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ कुरायाज याई य ख्ज.ख्श.का. उदमऩयुका 
इख्न्जतनमयसभेतको तभरेभतोभा कभसर खारको गणुस्तयहीन तनभातण साभग्री 
प्रमोग गयी यकभ क्रहनातभना गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।६।७ 

82.  भहोत्तयी, भनयातसस्वा नगयऩातरका वडा नॊ. १० भा भधवा ऩोखयी तडर तनभातण 
कामतभा अतनमतभतता गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।६।७ 

83.  तसयाहा, रहान नगयऩातरका वडा नॊ. १९ का वडाध्मऺ घयुन मादवरे आफ्नो 
ऩाटीको भान्छे पुरेद्वय ठाकुयको उभेय नै नऩगुी अतनमतभत तरयकारे ऩदको 
दरुुऩमोग गदै वृर्द्बत्ता ददराएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 

84.  भशुौरी गोडैता सडक भभतत तथा ग्राबेर कामत गनत याभददनेश यामको 
अध्मऺताभा उऩबोिा सतभतत गठन गयी काभ गयाइएको य गयेको काभ 
अनसुायको यकभ बिुनी गदात एउटै तफर ऩेस गयी अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 

85.  दु् ध क्रवकास सॊस्थान, दु् ध ऩदाथत उत्ऩादन तथा तफिी क्रवतयण आमोजना, 
रैनचौयका तत्कारीन आमोजना प्रभखु ध्रवुकख्ल्ऩत सवेुदी, रेखा अतधकृत 
तभनकाजी काकी, रेखाऩार फासदेुव फस्नेतसभेतको तभरेभतोभा आमोजनाका 
अन्म कभतचायी य भातहत क्रवतबन्न केन्रका प्रभखुहरूरे दु् ध ऩदाथत उत्ऩादन 
तथा तफिी क्रवतयण गदात अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 

86.  भारऩोत कामातरम, साॉखकुा खरयदाय ऩूणत भहजतनरे एस.फी.रेखाऩढी सेवाभा गई 
तफचौतरमासॉग यकभ तरएको अवस्थाभा तबतडमो ख्खची ऩठाएको व्महोया जनाउॉदै 
तनजउऩय कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 

87.  नाऩी कामातरम, रगनखेर, रतरतऩयुका नाभ नामफ सबु्फा याभफहादयु याईरे 
कामातरम ऩरयसयभा सेवाग्राहीसॉग यकभ तरएको अवस्थाभा तबतडमो ख्खची 
ऩठाएको व्महोया जनाउॉदै  तनजउऩय कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 

88.  भारऩोत कामातरम, करॊकीका सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय क्रवनोद तगयीरे 
कामातरम ऩरयसय फाक्रहय यहेको यकभ तरएको अवस्थाभा तबतडमो ख्खची ऩठाएको 
व्महोया जनाउॉदै तनजउऩय कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 

89.  भारऩोत कामातरम, रगनखेरका खरयदाय क्रवष्ण ुऩन्तरे सयुज फस्नेत नाभ गयेका 
तफचौतरमाभापत त यकभ तरएको अवस्थाभा तबतडमो ख्खची ऩठाएको व्महोया 
जनाउॉदै  तनजउऩय कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 

90.  भारऩोत कामातरम, रगनखेरका नाभ दजात नखरेुका कभतचायीरे कामातरम 
ऩरयसय फाक्रहय तफचौतरमासॉग यकभ रेनदेन गयेको अवस्थाभा तबतडमो ख्खची 
ऩठाएको व्महोया जनाउॉदै  तनजउऩय कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।६।७ 
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91.  नाऩी कामातरम, बरऩयुभा कामतयत ई. वीयेन्र ऩौडेररे कामतकऺ फाक्रहय रेखाऩढी 
व्मवसामीभापत त यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

92.  नाऩी कामातरम, बरऩयु, झाऩाभा कामतयत अतभन तायाकुभायी ख्घतभयेरे कामतकऺको 
झ्मारफाट तफचौतरमारे ददएको यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

93.  नाऩी कामातरम बरऩयु, झाऩाका नाभ दजात नखरेुका कभतचायीरे तफचौतरमाभापत त 
नक्सा क्रप्रन्टफाऩत अततरयि यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

94.  नाऩी कामातरम बरऩयुभा कामतयत नाभ दजात नखरेुका कभतचायीरे कामतकऺको 
झ्मारफाट रेखाऩढी व्मवसामीभापत त यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

95.  नाऩी कामातरम, बरऩयु, झाऩाका कभतचायी मोगयाज सवेुदीरे कामतकऺको 
झ्मारफाट तफचौतरमाभापत त यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

96.  नाऩी कामातरम बरऩयु, झाऩाका सबजऺक अनफारूर हक अन्सायीरे कामतकऺभा 
तफचौतरमाभापत त यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

97.  नाऩी कामातरम बरऩयु, झाऩाका सबजऺक सयोजकुभाय क्रव.क.रे कामातरम ऩरयसय 
फाक्रहय रेखाऩढी व्मवसामीभापत त यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

98.  ख्जल्रा वन कामातरम, कञ्चनऩयुरे आ.व. २०७१/७२ को फजेटफाट नसतयी 
तनभातण य तफरुवा खरयद, उत्ऩादन तथा वृऺयोऩण कामतभा पजी तफर प्रमोग 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

99.  दाङ रभही नगयऩातरका वडा नॊ. ३ ख्स्थत क्रटकुरीगढ प्रा.क्रव.को बौततक 
ऩूवातधाय तनभातणका रातग वडा अध्मऺ फाफयुाभ चौधयीरे आफ्नो बाइराई 
सतभततको अध्मऺ फनाई अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

100.  फैतडी सातफक गरुुखोरा गा.क्रव.स.फाट सॊचारन गरयएको गरुुखोरा करोन 
देउभडा-श्रीकोट जोड्ने कृक्रष सडक तनभातण कामतभा सतभततका अध्मऺ 
क्रवष्णपु्रसाद बट्टसभेतरे ख्ज.क्रव.स. य गा.क्रव.स.फाट क्रवतनमोजन बएको यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

101.  यानी-क्रवयाटनगय-इटहयी-धयान सडक मोजनाको फाॉसफायी-तनभवुा खण्डभा सडक 
मोजनाको तनभातण कामत तोक्रकएको भाऩदण्ड एवॊ रागत इख्स्टभेटअनरुूऩ नबएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

102.  ख्जल्रा सनुसयी, देवानगञ्ज गा.ऩा. वडा नॊ. १,२ य ३ भा आ.व. २०७४/७५ य 
आ.व. २०७५/७६ भा तफजरुीको फल्ब खरयद गदात पजी भ्माट तफर ऩेस गयी 
यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत । 

२०७८।६।११ 

103.  एकडाया गाउॉऩातरका वडा नॊ. ४, बॊगक्रहमा, भहोत्तयीको आधायबतू क्रवद्यारमको 
६८ तभटय ऩखातर तनभातणभा अतनमतभतता गयेको बने्न सभेत। 

२०७८।६।११ 

104.  नवरऩयासी ऩख्द्ळभ सातफक ऩञ्चनगय गा.क्रव.स. अन्तगततको सयकायी ज्गा 
सयकायको अनभुततफेगय तनवातख्चत जनप्रतततनतधहरूको तनणतमफाट सॊस्थाहरूराई 
बोगचरन गनत ददएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

105.  ख्जल्रा अदारत, ऩसातको नाऩी शाखाभा कामतयत अतभन अरुणकुभाय चौधयीरे 
तछऩयभाई नगयऩातरका फस्ने माभ मादवसॉग ज्गाको भदु्दा तभराइददन्छु बनी 
ख्जल्रा अदारततबर घसु/रयसवत तरएको हुॉदा कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।६।११ 

106.  वैदेख्शक योजगाय क्रवबागका अतधकाय प्राद्ऱ नबएका अतधकायीफाट ऩूवत स्वीकृतत 
जस्तो सॊवेदनशीर कामत अनखु्चत ढॊगरे गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

107.  ख्शऺा कामातरम, कक्रऩरवस्तफुाट बवन भभततरगामतका रातग उऩरब्ध गयाएको २०७८।६।१४ 
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यकभ क्रहनातभना य तन.भा.क्रव. याहत ख्शऺक ऩदऩूततत प्रक्रिमाभा अतनमतभतता 
गयेको बने्नसभेत। 

108.  तसन्धऩुाल्चोक सातफक पुख्ल्ऩङकोट-५ हारको फरेपी गा.ऩा. वडा नॊ. ३ फस्ने 
वषत ३५ को रक्ष्भी अतधकायीरे तरख्खतसम्फन्धी भदु्दाभा आमोगको नाभ उल्रेख 
गयी क्रकतज गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

109.  यॊगेरी अस्ऩतार, भोयङको काउण्टयफाट उठेको यकभ फैंकभा जम्भा नगयी 
कभतचायीहरूको तभरेभतोभा क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

110.  कक्रऩरवस्त ु शरु्द्ोधन गाउॉऩातरकाको उत्तय दोहनी सडक तनभातण गनत याकेश 
मादवको अध्मऺताभा गदठत उऩबोिा सतभततरे सडकभा ऩी.सी.सी.गनज कामत 
गदात गणुस्तयहीन कामत गयी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

111.  ऩाल्ऩाको तानसेन नगयऩातरकाख्स्थत गागी भाध्मतभक क्रवद्यारम, फन्दीऩोखयाका 
प्रधानाध्माऩक मादव ख्घतभये तथा तत्कारीन क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका 
अध्मऺ दाभोदय ख्घतभयेको तभरेभतोभा छारवृख्त्त तथा ऩाठ्यऩसु्तकको यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

112.  भन्रे भाध्मतभक क्रवद्यारम, अघातखाॉचीका कामातरम सहमोगी सभुन बट्टयाई 
२०७३ वैशाखदेख्ख उऩख्स्थत नबएको, तनज योजगायीका रातग हार कताय 
गएको य हारसम्भ तनजको नाभभा क्रकतज हाख्जय गयी क्रवद्यारमका प्रधानाध्माऩक 
(प्र.अ.) ततरक ऩौडेर, ख्शऺक काशीनाथ ऩौडेर य कणतफहादयु बट्टयाईसभेतको 
तभरेभतोभा सभुन बट्टयाईको तरफ तनकासा गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

113.  स्वास््म सेवा क्रवबागको व्मवस्थाऩन भहाशाखारे CPAP Machine क्रवगतभा 
इख्न्जतनमयहरूरे गणुस्तयहीन बनी रयऩोटत गरयसकेको अवस्थाभा आवमक 
चेकजाॉच नगयी हचवुाको बयभा रयऩोटत ऩेस गयेय साभान स्वीकृत गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

114.  फॊगराभखुी योख्जन एण्ड टऩजन्टाइन प्रा.तर.रे जाजयकोट ख्जल्राको कुशे 
गाउॉऩातरकाको गाईखयु साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहराई उऩरब्ध गयाएको 
यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

115.  कक्रऩरवस्त ु क्रवजमनगय गाउॉऩातरका वडा न. ४ डगडौवाको जातभमा यजक्रवमा 
तररवनात तनशवा भदयसाभा ऩखातर तनभातण गनज कामतभा वडा नॊ. ४ का 
वडाध्मऺ ततरकयाभ कॉ डेर य उऩबोिा सतभततका अध्मऺ भोहम्भद भोतफन 
भसुरभानरे उऩबोिा सतभतत फनाई सयकायी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

116.  तसयाहा याजऩयु गा.क्रव.स. वडा नॊ. २ फस्ने श्री जनकल्माण उच्च भाध्मतभक 
क्रवद्यारम गौयीऩयु-३, भा कामतयत तनतभत्त प्रधानाध्माऩक हरयदेव मादवको 
स्नातकोत्तय तहको शैख्ऺक मो्मताको प्रभाणऩर नक्करी यहेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

117.  सक्रहद रखन गाउॉऩातरका, घैरुङ गोयखाका प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 
जीवनफहादयु आरे भगयरे एकै सभमभा दोहोयो भ्रभण बत्ता फझुी सयकायी यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

118.  याक्रद्सम खेरकुद ऩरयषद् का तत्कारीन सदस्म सख्चव मवुयाज राभासभेतरे छैठौं 
याक्रद्सम खेरकुद प्रततमोतगताको बौततक ऩूवातधाय तनभातणभा कभसर साभग्री प्रमोग 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

119.  वीयगञ्ज भहानगयऩातरका वडा नॊ. ५ वडा कामातरमभा सेवा प्राद्ऱ गनत ऩेस गयेको 
नागरयकता प्रभाणऩरको प्रतततरक्रऩको दरुुऩमोग गयी ऐ. वडाका वडा सदस्म 

२०७८।६।१४ 
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सयुजकुभाय कुभीरे साझेदायी वन व्मवस्थाऩन सभूह सफैमा, ऩसातफाट क्रकतज 
कागजात एवभ ् क्रववयण ऩेस गयी आफ्नो य आफ्नो ऩरयवायका सदस्महरूको 
नाभफाट काठ प्राद्ऱ गनज य सो काठको गैयकाननुी तवयरे तफिी क्रवतयण गयेको 
बने्नसभेत। 

120.  भारऩोत कामातरम, साॉखभुा घयज्गाको हक-हस्तान्तयण गदात प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ असरु गनुतऩनज यख्जदे्ससन दस्तयु य ऩुॉजीगत राबकयभा 
अतनमतभतता बए गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

121.  भारऩोत कामातरम, ददङ्रा, बोजऩयुभा घयज्गाको हक-हस्तान्तयण गदात प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ असरु गनुतऩनज यख्जदे्ससन दस्तयु य ऩुॉजीगत राबकयभा 
अतनमतभतता बए गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।१४ 

122.  बानचुोकदेख्ख ट्राक्रपक चोकसम्भ सडक कारोऩर गनत य ढर तनभातण मोजनाभा 
तनभातण बएको खण्ड गणुस्तयहीन बएको बन् नेसभेत। 

२०७८।६।२२ 

123.  श्री जनता आधायबतू क्रवद्यारम, गैडहवा गाउॉऩातरका वडा नॊ. ८ रूऩन्देहीका 
प्र.अ. सूमतकुभाय रयजाररे बवन तनभातण गदात वास्तक्रवकबन्दा फढी खचत देखाई 
क्रहसाफ ऩेस गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।२२ 

124.  नवुाकोट ख्जल्राको फधुतसॊहख्स्थत तरशरुी नदी ऩरु तडजाइन तथा तनभातण कामत 
सभमभा सम्ऩन्न नबएको बने्न । 

२०७८।६।२२ 

125.  ऩसात ख्जल्राको बरवुाही नदीभा ऩरु तनभातणको ठेक्काभा ऩूवततनधातरयत ऺततऩूततत 
नतरई ऩटकऩटक म्माद थऩ गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।२२ 

126.  ख्चतवन, बयतऩयु भहानगयऩातरका ८ नॊ. वडा कामातरमफाट झटुो क्रववयणका 
आधायभा फदतनमतऩूवतक एकै व्मख्िराई एकऩटक बन्दा फढी नाता प्रभाख्णत 
गरयददएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।२२ 

127.  जनकऩयु अञ्चर अस्ऩतारभा कामतयत ना.स.ु दीऩककुभाय ठाकुयको नाभभा 
यहेको सेन्चयुी फैंकको खाताभा कामतगत तातरभहरूका रातग सख्म्भतरत 
क्रवद्याथीहरू अध्ममनयत भोडेर इख्स्न्टच्मटु जनकऩयु-४ धनषुाफाट यकभ जम्भा 
गयेको ऩाइएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।२२ 

128.  नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ता ऩख्द्ळभ) ऩाल्हीनन्दन गाउॉऩातरका- ५ ख्स्थत वडा 
कामातरम ऩरयसयतबरको ब्रक सोतरङभा फढी बिुानी य ढरान कभ गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।६।२२ 

129.  ऩसात, ऩोखयीमा न.ऩा.-९ फैरयमाख्स्थत नेऩार याक्रद्सम प्राथतभक क्रवद्यारम चौक्रकमाभा 
क्रवद्यारमको ऩखातर तनभातण कामतभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।२२ 

130.  तसयहा, तभचैमा नगयऩातरका-९ भा याभजानकी भख्न्दय तनभातण तथा सौन्दमीकयण 
मोजनाभा अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।६।२२ 

131.  सरातही, ऩसात गाउॉऩातरका-२ भा सती फेहरुा भख्न्दय तनभातण मोजनाभा 
अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।६।२२ 

132.  इटहयी नगयऩातरकाद्राया आ.व. २०७०/७१ भा कामातन्वमन गरयएको डे्रन तथा 
कारोऩरे तनभातण कामत, ऩशऩुतत हवाई चोक भागत-२, सनुसयी मोजनाभा उऩबोिा 
सतभतत य नगयऩातरकाका कभतचायीहरूको तभरेभतोभा गणुस्तयहीन काभ गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।७।८ 

133.  मस आमोगफाट तभतत २०६९।९।८ को तनणतमफाट  योक्का बएका ज्गाहरू 
सकुुम्वासी सभस्मा सभाधान आमोग नवरऩयासीका तत्कारीन अध्मऺ भनसोबा 

२०७८।७।८ 
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ऩाण्डेका उि ज्गाहरू पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बने्न व्महोया सभेतका २० थान 
तनवेदन ताभेरीभा याख्ने वा नयाख्ने तथा उि योक्का बतनएका ज्गाहरू पुकुवा 
गनज वा नगनज बने्नसभेत। 

134.  काठभाडौं का.भ.न.ऩा. -१६ तसट नॊ. १०२-०९८३-२१ क्रक.नॊ.  ७४ को 
सावतजतनक ज्गा भारऩोत कामातरम, तडल्रीफजायसभेतको तभरेभतोभा नक्करी 
से्रस्ता फनाई का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. १६ फाराज ु हाइट फस्ने याज ु थाऩाको 
नाभभा कामभ गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।८ 

135.  तसर्द्ाथतनगय नगयऩातरका, रूऩन्देही डाॉडागाउॉख्स्थत रक्ष्भण फयईको नाभभा 
यहेको क्रक.नॊ. २१३५ को ज्गाको ऩछातड दख्ऺणतपत  अन्दाजी १५ धयु 
सावतजतनक ज्गा यहेकोभा तनज रक्ष्भण फयईरे नाऩी कामातरमका कभतचायीराई 
आतथतक प्ररोबनभा ऩायी सावतजतनक ज्गासभेत घसुाई पाइर नक्सा फनाएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।७।८ 

136.  फाॉके, खजयुा गाउॉऩातरका- ८ का वडाध्मऺ क्रपयोज खानरे खानेऩानी क्रवद्यतुका 
रातग क्रवतनमोख्जत यकभ आफ्नो भान्छेराई सतभततको अध्मऺ फनाएय झटुा तफर 
बयऩाई फनाई यकभ तनकासा गयी क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।८ 

137.  रतरतऩयुको भहाॊकार गाउॉऩातरकाका सवइख्न्जतनमय ऩरुुषोत्तभ सञे्जररे शैख्ऺक 
मो्मता नबए ताऩतन इख्न्जतनमयको जातगय खाएको, एकै सभमभा दईुवटा 
गाउॉऩातरकाफाट तरफ खाएको बने्नसभेत। 

२०७८।७।८ 

138.  गोदावयी नगयऩातरका, कैरारीख्स्थत ऩख्द्ळभतपत  भहेन्र याजभागतछेउ वयक्रऩऩरको 
दख्ऺणतपत  दूयसञ्चायछेउभा ढर तनभातणका रातग नगयऩातरकाफाट क्रवतनमोख्जत 
यकभको नगयऩातरका प्रभखु, प्राक्रवतधक तथा ठेकेदायसभेतको तभरोभतोभा 
क्रहनातभना तथा भ्रद्शाचाय बएको बने्नसभेत। 

२०७८।७।८ 

139.  बतूभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन क्रवबाग, फफयभहर, काठभाडौंको ऩरसाथ सॊर्न 
प्रततवेदनसभेतका आधायभा भारऩोत कामातरम, करॊकीरे घयज्गाको यख्जदे्ससन 
ऩास गदात थैरी यकभ घटाएको रगामतका कामतहरू गयी ऩुॉजीगत राबकय छरी 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।८ 

140.  सखुजत ख्जल्राख्स्थत श्री बगवती साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभहूरे इराका वन 
कामातरम, तछन्चफुाट छऩान भूल्माॊकन गरयएको बन्दा कभ काठ उत्ऩादन देखाई 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।८ 

141.  यौतहट गढीभाई नगयऩातरकाभा आ.व २०७४/७५ भा धभतशारा तनभातण गदात 
फढी यकभ बिुानी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।११ 

142.  कुम्ब प्राथतभक क्रवद्यारम, ऩाल्ऩाका प्रधानाध्माऩक याज ुबण्डायीरे क्रवद्यारम भभतत 
शीषतक यकभ आपूरे खाई बयऩाई तमाय ऩायेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।११ 

143.  बायतीम नागरयक यक्रवन जेतबमयरे क्मानडाको नक्करी तबसा रगाइददएको य सो 
तबसाभा अध्मागभनका कभतचायीहरूरे अध्मागभनको छाऩ रगाई अतनमतभतता 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।११ 

144.  का.ख्ज. का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. १३ तसट नॊ. १०२-११०३-२२ क्रक.नॊ. ४९ को 
ज्गाभा भारऩोत कामातरम, करॊकीफाट ट्रामरचेक गनज तनणतम गयी उि 
क्रकत्ताको उत्तयतपत  यहेको नाऩी कामातरमको नक्साभा सभेत स्ऩद्श देख्खएको 
फाटोको ज्गा घसुाई क्रक.नॊ. ४९ को सातफक ऺेरपर फढी कामभ गयेको 
उजयुी य मसभा सॊर्न कभतचायीहरू य ज्गाधनीराई काननुी दामयाभा 

२०७८।७।११ 
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ल्माउनऩुनज बने्नसभेत।  
145.  काठभाडौं भहानगयऩातरका-६ फौद्रअन्तगतत तीनचरुी चायघये फस्ने देवध्वज 

काकी य उसका छोयाहरू अतनरध्वज काकी य प्रतनरध्वज काकीरे तभरेय सोही 
ठाउॉभा यहेको करयफ १६ योऩनी ज्गा कब्जा गयी बाडाभा ददएको बने्नसभेत। 

२०७८।७।११ 

146.  तभतत २०७५।१२।१४ भा उ.द.नॊ. १२०७ दतात कामभ बएको फाटो बएको 
ज्गाराई फाटो नबएको बनी तसपारयस गरयददएको बने्नसभेत। 

२०७८।७।११ 

147.  बायतीम नागरयक प्रशान्त ताभाङ (ऩाख्िन) रे झटुा क्रववयण ऩेस गयी नेऩारी 
नागरयकता तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

148.  भारऩोत कामातरम, तडल्रीफजायभा घयज्गाको हक-हस्तान्तयण गदात प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ असरु गनुतऩनज ऩुॉजीगत राबकयभा अतनमतभतता बए गयेको छ 
छैन बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

149.  रुकुभ (ऩख्द्ळभ) सानीबेयी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ फस्ने ऩशऩुतत रयजाररे झटुा 
क्रववयण ऩेस गयी दोहोयो नागरयकता य याहदानी तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

150.  डडेल्धयुा, अभयगढी न.ऩा.-४ का खानेऩानी आमोजनाको उऩबोिा सतभततका 
अध्मऺ भोहनतसॊह क्रवद्श य कयन तसॊह यावतरे खानेऩानी तडतबजन कामातरमका 
प्रभखु य प्राक्रवतधकराई आमोजनाको काभ नै सम्ऩन्न नगयी यकभ तनकासा गयी 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

151.  कक्रऩरवस्त ुसातफक ख्जल्रा क्रवकास सतभततको कामातरमफाट आ.व. २०७१/७२ 
भा गरयफसॉग क्रवशेद्वय कामतिभरगामत अन्म क्रवतबन्न ३२ वटा मोजनाहरूको 
यकभभा अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

152.  खाॉदफायी खानेऩानी उऩबोिा तथा सयसपाइ सॊस्थाका काउन्टय सहामक सयेुश 
ढकार, रेखाऩार रक्ष्भण ऩयाजरुी, प्रशासन सहामक जतुनता काकीरगामतको 
सॊर्नताभा उि सॊस्थारे भहसरु य उऩबोिाफाट उठाएको यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

153.  अघातखाॉची भारायानी गाउॉऩातरका-६ भा प्रधानभन्री कृक्रष आधतुनकीकयण 
ऩरयमोजनाअन्तगतत सनु्तरा ब्रक कामतिभभा क्रवतनमोख्जत फजेटभा सभूह य 
व्मावसाक्रमक क्रकसानराई ददनऩुनज अनदुान यकभ केही डखु्ब्रकेट साभान य केही 
अनदुानका तफरुवा ददएय फजेट क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

154.  भारऩोत कामातरम, तडल्रीफजायभा भोहनफहादयु भहजतनसभेतको नाउॉभा दतात 
कामभ यहेको ज्गाको हक-हस्तान्तयण गदात प्रचतरत काननुफभोख्जभ असरु 
गनुतऩनज ऩुॉजीगत राबकय असरुीभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

155.  याक्रद्सम वाख्णज्म फैंकको सतुखा फन्दयगाह शाखाका वरयद्ष सहामक अतधकृत 
तोणतयाज याउतरे बन्साय ख्क्रमरयङका रातग गडु पय ऩेभेन्ट रेखेको चेक सट्टा 
एकाउन्ट ऩेमी चेक बन्साय एजेन्टभापत त स्वीकाय गयी ख्क्रमरयङ गदात ऩमातद्ऱ 
भौज्दात नबएको हुॉदा बन्साय एजेन्टको तभरोभतोभा फैंकराई कयोडौं यकभ 
हातन नोक्सानी ऩरु् माएको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

156.  सद्ऱयी, रुऩनी गाउॉऩातरका-३ ख्स्थत फतथतङ सेन्टय बवन तनभातण मोजनाका रातग 
प्राद्ऱ बएको यकभ खचत गदात नीतत-तनमभ क्रवऩयीत खचत बएको य  क्रवतबन्न 
ऩदातधकायीहरूको तभरेभतोभा काभै नगयी सयकायी यकभ क्रहनातभना बएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

157.  सखुजत ख्चङ्गगाड गाउॉऩातरका-६ ऩाम्काख्स्थत श्री नेऩार याक्रद्सम आधायबतू २०७८।७।१५ 
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क्रवद्यारमभा ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, सखुजतफाट २ कोठे बवन तनभातणको यकभ 
क्रहनातभना बएको बने्नसभेत। 

158.  ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, कास्कीका ना.स.ु नायामणदत्त तस्देरसभेतरे 
नागरयकता फनाउॉदा रु. दस हजाय खाएको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

159.  भॊगरसेन नगयऩातरका, अछाभका भेमय ऩदभफहादयु फोहया य कामतकायी 
अतधकृत गणेशप्रसाद जैशीसभेतको तभरेभतोभा गाडी खरयदका रातग क्रवतनमोख्जत 
यकभ अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

160.  सातफक केदाय अखडा गा.क्रव.स. वडा नॊ. ५ फस्ने ख्जतफहादयु फभरे क्रवतबन्न 
सतभततभा अध्मऺ एवॊ सदस्म ऩदभा यही कुटानी क्रऩसानी तभरका रातग प्राद्ऱ 
सयकायी फजेट यकभ य स्थानीम गा.क्रव.स.रे ददएको अनदुान यकभ क्रकतज कागज 
गयी अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत।  

२०७८।७।१५ 

161.  वन कामातरम फाया, तसभयाको सेक्टय वन कामातरम भधवुनअन्तगतत फोधवन ऩोद्श 
य ककडी इराका वन कामातरमअन्तगतत सहजनाथ साझेदायी वन तसभानातबर 
साना य ठूरा सारका रूखहरू नोक्सानी गयी ज्गा अततिभण गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।७।१५ 

162.  बिऩयु चाॉगनुायामण नगयऩातरका-८ का वडाध्मऺ ऩयासय साऩकोटारे घयफाटो 
प्रभाख्णत तसपारयस गदात अतनमतभतता गयी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी 
ऩरु् माएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२ 

163.  अघातखाॉची शीतगॊगा नगयऩातरका-१० फस्ने उभाकान्त ऩन्थी, कभर प्रसाद 
आचामत, ढकप्रसाद आचामत रगामतराई नागरयकता क्रवतयण टोरीरे तफना आधाय 
जन्भ तभतत सच्माई नागरयकताको प्रतततरक्रऩ ददएको बने्नसभेत।  

२०७८।८।२ 

164.  नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रतततरक्रऩ तरॉदाददॉदा झटुा क्रववयण ऩेस गयी गरत 
तरखत तमाय गये गयाएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२ 

165.  सडक तनभातण उऩबोिा सतभततका अध्मऺ ऩनुायाभ क्रव.क.सभेतरे साॊसद क्रवकास 
कोषको यकभफाट सल्मान ख्जल्रा तरवेणी गा.ऩा. तरवेणी रहुाभ तसम्क 
भा.क्रव.देख्ख ढोयचौयसम्भको फाटोभा यकभ बिुानी गदात याजस्वसभेत छरी नाऩी 
फकुअनसुाय काभ नबएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२ 

166.  वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी फारनयतसॊह घतीसभेत बएको फैंक्रकङ कसयु भदु्दाभा 
ऋणी जम्को प्रकाशन प्रा.तर.का सॊचारक कद्वय ढकारराई कजात प्रवाह गदात 
क्रकद्श फैंक तर.का तत्कारीन कामतकायी प्रभखु प्रततवादी कभरप्रसाद 
ऻवारीसभेतसॉग तभरेभतो गयी ऋणीरे याखेको तधतो अतधक भूल्माॊकन गयी 
क्रकद्श फैंक तर.राई हातन नोक्सानी ऩगेुको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२ 

167.  इराभ सातफक दानाफायी गा.क्रव.स. वडा नॊ. २ ख्स्थत कल्ऩतरु साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सभूहका ऩदातधकायीहरूरे स्थाऩनाकारदेख्ख हारसम्भ हुॉदै नबएको 
क्रवकास कामतको झटुा तफर बयऩाई फनाई यकभ अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२ 

168.  सखुजत फयाहतार गाउॉऩातरका-८ ख्स्थत जनएकता भक्रहरा साभदुाक्रमक वनभा 
कटान बएका काठहरूभध्मे रगतबन्दा फढी काठ उत्ऩादन गयेको, काठ 
सभूहबन्दा फाक्रहय तफिी क्रवतयण गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२ 

169.  दाङ, रभही नगयऩातरकारे क्रवऩद व्मवस्थाऩनको नाभभा फराम्ऩयु ऩरुको 
दख्ऺणतपत को नदीफाट ढुॊगा फारवुा उत्खनन गयी तफिी गयी िसय उद्योगफाट 
यकभ असलु्ने गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२ 
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170.  फदगाभा-जगतऩयु उऩबोिा सतभततका अध्मऺ येण ुशाहरे कोशीटप्ऩ ुवन्मजन्त ु
आयऺ कामातरम, ऩख्द्ळभ कुशाहा, सनुसयीफाट क्रवतबन्न प्रमोजनका रातग बिुानी 
तरएको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२ 

171.  आन्तरयक याजस्व कामातरम, बरऩयुअन्तगततका कयदाता सयुऺा इन्टयनेसनर टे्रड 
कामातरमरे तनकासी हुॉदाका फखत क्रवदेशी भरुा प्राद्ऱ नबएकारे तनमातततत 
वस्तरुाई स्थानीम तफिी भानी भूल्म अतबवृक्रर्द् कय तनधातयण बएकोभा सोउऩय 
ख्चत्त नफझुी आन्तरयक याजस्व क्रवबागसभऺ प्रशासकीम ऩनुयावरोकन गएकोभा 
कय तनधातयणको तनणतम फदय गरयएको य सो क्रवषमभा आन्तरयक याजस्व 
कामातरम, बरऩयु, झाऩाराई ख्चत्त नफझेुको बने्नसभेत। 

२०७८।८।६ 

172.  फाया सातफक क्रवसनुऩयु य हददतमा गा.क्रव.स.का गा.क्रव.स. सख्चव अशोक कुभाय 
श्रीवास्तवरे क्रवसनुऩयुभा क्रवतबन्न शीषतकभा छुट्याएको यकभ एकभदु्श तनकासा 
गयी तनजी काभभा प्रमोग गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।६ 

173.  हेरन केरय इन्टयनेसनर NGO फाट प्राद्ऱ सहामता यकभ दरुुऩमोग गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।६ 

174.  फाॉके, फैजनाथ गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ ख्स्थत शबुप्रबात फहभुखुी ऩख्ब्रक 
क्माम्ऩसरे कहीीँकतैफाट सम्फन्धनसभेत नतरई फैजनाथ गाउॉऩातरकाफाट 
गैयकाननुी तवयफाट यकभ क्रवतनमोजन गयेको य उि क्माम्ऩसको बवन तनभातण 
य प्राक्रवतधक क्रवषमको ऩठनऩाठन सॊचारनका रातग ऩतन यकभ क्रवतनमोजन गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।६ 

175.  ख्जल्रा स्वास््म कामातरम, धनकुटाका कामातरम प्रभखु डा. पणीन्रप्रसाद 
फयाररे सावतजतनक खरयद ऐनक्रवऩयीत एम्फरेुन्स खरयद गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।६ 

176.  ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, धनकुटाका प्रशासकीम अतधकृत जमयाभ शे्रद्षसभेतरे 
आतथतक चरखेर गयी याभफहादयु याईराई नक्करी फाफ ुखडा गयी क्रवद्या याई, 

भख्ण याई, सयोज याई य अतनश याईराई नागरयकता फनाइददएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।६ 

177.  नेऩार फाय एसोतसएसन, कक्रऩरवस्त ु बवनको तरा थऩ तनभातण कामतका रातग 
सातफक ख्जल्रा क्रवकास सतभततको कामातरम, कक्रऩरवस्तफुाट य फाय एसोतसएसन, 

कक्रऩरवस्त ुउऩबोिा सतभततफाट यकभ तरई सम्झौताअनसुाय काभ नगयी यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।६ 

178.  ऩसात ऩटेवात सगुौरी गाउॉऩातरकाका अध्मऺ हरयनायामण चौधयी य प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत सयोजकुभाय चौधयीरे बरवुाही य जभतुनमा खोराफाट 
नदीजन्म ऩदाथत उत्खनन, तनकासी तथा तफिी क्रवतयण गनज क्रवषमभा फोरऩर 
आह्वान गदात कभ भूल्मभा सकाय गनजराई काभ ददई अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।६ 

179.  ख्जल्रा प्रशासन कामातरम, भोयङका खरयदाय टेकफहादयु शे्रद्षसभेतरे गैयकाननुी 
रूऩभा कामातरमको येकडत सच्माई नागरयकता जायी गयेको बन् नसेभेत। 

२०७८।८।७ 

180.  मातामात व्मवस्था कामातरम, फटुवर रुऩन्देहीका तत्कारीन कामातरम प्रभखु 
जीवनप्रसाद दरुारसभेतरे ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी सवायी चारक 
अनभुततऩर जायी गयेको हनु सक्ने बने्नसभेत। 

२०७८।८।७ 

181.  सरातही, कौडेना गाउॉऩातरका वडा नॊ. ७ भा क्रववाह भण्डऩ तनभातण मोजनाभा 
वास्तक्रवक रूऩभा बएको कामतबन्दा फढी ऩरयभाण तथा हुॉदै नबएको कामतको 
सभेत नाऩी क्रकताफभा उल्रेख गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 
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182.  इराभ, योङ गा.ऩा. २ ख्स्थत श्री साना क्रकसान कृक्रष सहकायी सॊस्था तर.का 
अध्मऺ रक्ष्भीकान्त ख्घतभयेरे योङ गा.ऩा. य कृषकहरूफाट प्राद्ऱ यकभ फािा 
खरयदभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

183.  तसयहा, सखवुा नन्कायकट्टी गा.ऩा. २ ख्स्थत श्री भनेरार जनता भा.क्रव.को 
भभततरगामत कामतका रातग प्राद्ऱ यकभ अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

184.  धाददङ नौफीसे गा.क्रव.स. वडा नॊ. २ख क्रकत्ता नॊ. १४, ३७६ य ३८० का 
खोल्सी कामभ यहेको ज्गा क्रकत्ताकाट गयी व्मख्ि क्रवशेषका नाउॉभा कामभ 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

185.  ऺेरीम कृक्रष अनसुन्धान केन्र, ऩयवानीऩयु, फायारे आ.व. २०७२/७३ को कुर 
याजस्व आम्दानी यकभबन्दा कभ भार याजस्व दाख्खरा गयेको, जनुसकैु 
क्रकतसभफाट प्राद्ऱ हनु आएको याजस्व यकभ तनमभानसुाय सोही ददन वा फढीभा 
३ ददनतबर फैंक दाख्खरा गरयसक्नऩुनजभा भक्रहनौंसम्भ तनजी प्रमोजनका रातग 
अऩचरन गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

186.  यौतहट, सातफक डभुरयमा ऩयोह गा.क्रव.स.भा कामतयत तत्कारीन गा.क्रव.स. सख्चव 
जगतप्रसाद साहरे गा.क्रव.स.को यकभफाट पतनतचय खरयदको यकभ य गा.क्रव.स. 
तबरेज प्रोपाइरको यकभ अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

187.  रारफकैमा नदी तनमन्रण आमोजना सभमभा सम्ऩन्न गनत नसकेको बने्नसभेत। २०७८।८।१३ 
188.  नवरऩयासी फदतघाट ससु्ता ऩख्द्वभ सयावर गाउॉऩातरका-१ फसाफसहीख्स्थत 

वसन्त भा.क्रव.का प्र.अ. गोक्रवन्दप्रसाद गौतभ तथा रेखाऩार ख्शवयाभ 
न्मौऩानेसभेतरे क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततफाट तनणतम नबएको शीषतकभा यकभ 
तरएको य क्रवतबन्न शीषतकभा तरएको शलु्क क्रवद्यारमभा आम्दानी नदेखाएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

189.  ऩषु्ऩरार भध्मऩहाडी याजभागत मोजना कामातरम धतुरखेरभा कामतयत 
सवइख्न्जतनमय नायामणगोऩार शे्रद्षसभेतरे कामतिभ फेगय अत्मतधक ऩेकी तरई 
नक्करी तफर बयऩाई फनाई नक्करी सहीछाऩ गयी अभानतफाट काभ गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

190.  तनहुॉख्स्थत आफखैुयेनी गाउॉऩातरका अध्मऺ तगयफहादयु थाऩासभेतरे ऩदको 
दरुुऩमोग गयी भस्मातङ् दी नदी क्रकनायको नदीजन्म ऩदाथत ठेक्का रगाउने कामतभा 
अतनमतभतता गयी याजस्व क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

191.  रुकुभ ऩख्द्ळभ सानीबेयी गाउॉऩातरकाका खरयद इकाइ प्रभखु ख्खभप्रकाश 
शाहसभेतरे औषधी, ल्माऩटऩ, ट्याफरेट आदद खरयद प्रक्रिमाभा अतनमतभतता 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

192.  अघातखाॉची, शीतगॊगा नगयऩातरकाका वडा नॊ. १ तनवासी ठगफहादयु कुॉ वयरे 
ऩयुानो नागरयकता च्माती सोही नागरयकता २००२ सारको फनाई वृर्द् बत्ता 
खवुाएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

193.  सरातही, तनवातचन ऺेर नॊ. २(ख) भा कम्प्मटुय सप्राई तथा क्रवतयण गनज कामतभा 
अतनमतभतता बए गयेको हनुसक्ने बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

194.  श्री जनचेतना याक्रद्सम प्रा.क्रव., सद्ऱयीका प्रधानाध्माऩक भोहम्भद गलु्जाय तभमाॉरे 
आ.व. २०६६/६७ भा तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा कामातरमफाट शौचारम 
तनभातणका रातग तनकासा बएको यकभ अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

195.  नाऩी क्रवबागफाट ब-ूउऩमोग नक्सा फनाउने कामतका तनतभत्त तनमिु बएका २०७८।८।१३ 
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क्रवऻहरूरे ऩेस गयेका कागजातहरू नक्करी यहेको बने्नसभेत। 
196.  कैरारी जोशीऩयु गाउॉऩातरका वडा. नॊ. ३ ख्स्थत साभदुाक्रमक वन ऺेरभा 

तग्रनल्माण्ड साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहका अध्मऺ अतभत वडामक तथा 
कामातरम सख्चव याभदास चौधयीरे साभदुाक्रमक वनऺेरतबर बएका सार, तसभर, 

आसनाका काॉचो रूखहरू काटी भनोभानी ढॊगरे वन पॉ डानी गयी तफिी गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

197.  तसयहाको सातफक हनभुाननगय गा.क्रव.स. प्र.ध. वडा नॊ.-७ हार धनगडीभाई 
नगयऩातरका वडा नॊ. ३ ख्स्थत ख्जतन साह तेरीको नाउॉभा यहेको क्रक.नॊ. २८० 
ऺेरपर ०-१२-१६ ज्गा तफिी गदात उि वडाका वडाध्मऺ देवकुभाय 
साहरे फाटो बएको ज्गाराई फाटो नबएको बनी तसपारयस गरयददएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।१३ 

198.  स्वास््म कामातरम म्मा्दीभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। २०७८।८।१३ 
199.  यौतहटको सातफक पतवुा हषातहा गा.क्रव.स.अन्तगतत आ.व. २०६७/६८ देख्ख 

२०७०/७१ सम्भ फजेट ऩरयचारनभा बएको अतनमतभतता य ऩेकी यकभ तरई 
पर्छ्यौट नगयी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

200.  फायाको सातफक फेनौरी गाउॉ क्रवकास सतभततको कामातरमफाट आ.व. 
२०६२/६३ देख्खको ऩेकी यकभसभेतको क्रवतबन्न २२ वटा क्रवषमभा आतथतक 
अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

201.  यौतहटको सातफक क्रवसनऩूवात भानऩयु गा.क्रव.स.को आ.व. २०६७/६८ देख्ख 
२०७०/७१ सम्भको सयकायी यकभ रगानी दरुुऩमोग बई भ्रद्शाचाय बएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

202.  यौतहटख्स्थत सातफक क्रऩप्रा बगवानऩयु गा.क्रव.स.सभेतभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता, 
अनदुान यकभ दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

203.  बैयवी भाध्मतभक क्रवद्यारम अशोकवाक्रटका, क्रवदयु नगयऩातरका २, नवुाकोटका 
ऩूवत प्रधानाध्माऩक याभ रयझन मादवरे तफयाभी तफदाको कटौती नगयी स्वीकृत 
गयाई तफदाको यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

204.  ऩसात, क्रवन्दवातसनी गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ का वडाध्मऺ सॊजम चौहानरे 
शौचारम सेड तनभातणफाऩतको ऩेकी यकभ तनमभानसुाय पयपायक गनुतऩनजभा 
अवतध सक्रकएको दईु वषतसम्भ ऩतन कागजातसभेत ऩेस नगयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

205.  यौतहटका गरुडा वैरयमा, जेठहरयमा, क्रवसनऩूवात भानऩयु, कनकऩयुरगामतका 
स्थानीम तनकामरे सयकायी फजेट ऩरयचारनभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत । 

२०७८।८।२० 

206.  यौतहट, सातफक सखअुवा गा.क्रव.स.भा प्राद्ऱ स्थानीम तनकामको सयकायी फजेट 
ऩरयचारनभा अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

207.  यौतहट, सातफक कटहरयमा गा.क्रव.स.भा प्राद्ऱ सयकायी तथा अधतसयकायी अनदुान 
यकभ, साभाख्जक सयुऺा बत्ता, स्थानीम ऩूवातधाय क्रवकास तनभातणरगामतको यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

208.  यौतहटको सातफक ददऩही गा.क्रव.स.को सख्चव य उऩबोिा सतभततसभेतको 
तभरेभतोभा गाउॉ ऩरयषद् को तनणतम नगयी ऩाॉच राख रुऩैमाॉ तफनाकाभ भासी 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

209.  यौतहटको सातफक तभठुअवा गा.क्रव.स.भा प्राद्ऱ सयकायी तथा अधतसयकायी अनदुान 
यकभ, साभाख्जक सयुऺा बत्ता, स्थानीम ऩूवातधाय क्रवकास तनभातणरगामतको यकभ 

२०७८।८।२० 
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क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 
210.  ख्जल्रा क्रवकास सतभततको कामातरम, यौतहट य भहम्भदऩयु गाउॉ क्रवकास 

सतभततरगामतका अन्म गा.क्रव.स.हरूभा सभेत सयकायी, अधतसयकायी अनदुान 
यकभ दरुुऩमोग बई भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

211.  यौतहटको सातफक धभतऩयु, भदनऩयु, सभनऩयु, रक्ष्भीऩयु दोख्स्तमा, प्रताऩऩयु, ऩल्टुवा, 
ऩतौया, सयभजवुा, जटहया य गढो गा.क्रव.स.भा सयकायी फजेट ऩरयचारनभा 
अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

212.  यौतहट, सातफक वैरयमा, औरयमा, फसक्रवट्टी, क्रऩप्राऩोखरयमा, इनरुवा य देवही 
गा.क्रव.स.भा प्राद्ऱ सयकायी तथा अधत सयकायी अनदुान यकभसभेत क्रहनातभना 
बएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२० 

213.  काठभाडौं भहानगयऩातरका-१४ ख्स्थत क्रक.नॊ. २६४ य २६५ को जम्को 
प्रकाशन प्रा.तर.को ज्गा कोभानन्द अतधकायीरे प्रायख्म्बक य ऩूणत भूल्माॊकन 
गदात फढी भूल्माॊकन गयी गयाई तसर्द्ाथत क्रवकास फैंकफाट रु.१३ कयोड कजात 
प्रवाह गयाई फैंक्रकङ कसयु गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२३ 

214.  ऩाॉचथय ख्जल्राअन्तगततका क्रवतबन्न ८ स्थानीम तहहरूभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२३ 

215.  यौतहट, गढीभाई नगयऩातरका-६ का वडा सदस्म भहेन्र याम मादव य वडा 
सख्चव आख्शषकुभाय साहसभेतको तभरेभतोभा बायतीम नागरयक कन्हैमा याम 
मादवराई नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको तसपारयस गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।८।२३ 

216.  कैरारीको जनस्वास््म कामातरमरे नगय स्वास््म केन्रका रातग भौख्खक 
अन्तवाततात तरने बन्दै क्रवतबन्न ऩदभा क्रवऻाऩन आह्वान गयेको तय क्रवऻाऩन अनसुाय 
भौख्खक अन्तवाततात नतरएय तरख्खत ऩयीऺा तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२३ 

217.  ख्शखय हरयमारी साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह, ख्चतवनका ऩूवत ऩदातधकायीहरू 
चन्रफहादयु राभा, ऩदभ थऩतरमा य शभशेय राभारे आफ्नो कामतकारभा 
अतनमतभत रूऩभा अत्मतधक रूख कटान गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२३ 

218.  गोयखा नगयऩातरकाको औषधी खरयदको तसरफन्दी दयबाउऩरको सूचना 
प्रकाख्शत बएकोभा सो सूचना नछाक्रऩएका प्रबाव दैतनकका प्रततहरू फजायभा 
ऩठाई प्रततस्ऩधातराई खमु्च्माउने काभ गरयएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२३ 

219.  क्रवयाटनगय उ.भ.न.ऩा.का तत्कारीन कामतकायी अतधकृत याभाधीन मादवसभेतरे 
तनमभक्रवऩयीत दोहोयो बत्ता तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।८।२३ 

220.  नेऩार याक्रद्सम तनम्न भाध्मतभक क्रवद्यारम सातफक धोये गा.क्रव.स. ३, ऩसातको बवन 
तनभातण कामतभा अतनमतभतता बएको बन् नेसभेत। 

२०७८।९।१ 

221.  श्री खाऩय देवस्थरी आधायबतू क्रवद्यारमको ख्शऺक तनमखु्िभा अध्माऩन 
अनभुततऩर नबएको धभी फढुाराई तनमखु्ि गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१ 

222.  गोगन उ.भा.क्रव. कास्कीका प्र.अ. भोहनयाज फयाररे क्रवद्यारम बवन तनभातण 
कोटा प्राद्ऱ गनत ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, कास्कीका सवइख्न्जतनमय ददनेश कुभाय 
मादवराई घसु रयसवत ददएको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१ 

223.  सद्ऱयी, सातफक गा.क्रव.स. तसस्वाफेल्ही-५ भा यहेको से्रस्ताभा गोतफन्दफहादयु 
भल्रको नाभभा कामभ यहेको सातफक क्रक.नॊ. १७५६ को ज्गाभध्मे गाउॉ 
ब्रकभा कामभ ०-५-१३ को ज्गाभा घय फसोफास यहेकोभा गॊगाप्रसाद साहरे 

२०७८।९।१२ 
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७ नॊ. पाॉटवायीभा केयभेट गयी फाजे क्रहयाई साह तेरीको नाभभा क्रक.नॊ. 
१७५६ थऩी भारऩोत कामातरम, याजक्रवयाज, सद्ऱयीभा तनवेदन ददएको बने्नसभेत। 

224.  सॊखवुासबा ख्चख्चरा गा.ऩा.-१ को तीनखोप्र-ेरोिाभ-नमाॉफस्ती सडक तनभातण 
गदात क्रवतनमोख्जत यकभभध्मे केही यकभ भार सडक तनभातणभा प्रमोग गयी फाॉकी 
यकभ क्रहनातभना गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।९।१२ 

225.  आतथतक वषत २०७५/७६ भा प्रदेश नॊ. २ का क्रवतबन्न भन्रारम य 
तनकामअन्तगतत सॊचारन बएका मोजना तथा कामतिभहरूको भूल्माॊकन यकभ 
पयक ऩनत गएको, यौतहटको भाधवनायामण नगयऩातरका वडा नॊ. ६ भा सूमत 
भख्न्दय तनभातण मोजनाभा वास्तक्रवक रूऩभा बएको कामतबन्दा फढी हुॉदै नाऩी 
क्रकताफभा उल्रेख गयी बिुानीका रातग ऩेस बएको बने्नसभेत।  

२०७८।९।१२ 

226.  तनजगढ नगयऩातरका वडा नॊ. ९ को ऺेरपर १-९-८ तफघा ज्गा 
उजयुीकतातका रारफहादयु शे्रद्षरे ४० वषतदेख्ख बोगचरन गदै आएकोभा २०५५ 
सारभा नेऩार सयकायको सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोगरे ०-९-८ 
ज्गाको रारऩजुात ददएकोभा हार आएय ब-ूभाक्रपमा प्रभेफहादयु थाऩा भगयरे 
नक्करी ऩजुात दूक्रषत दतात गयी आएको हनुारे सम्फख्न्धत कभतचायी य सनाखत 
गनजहरूराई कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७८।९।१२ 

227.  आतथतक वषत २०७५।७६ भा प्रदेश नॊ. २ का क्रवतबन्न भन्रारम य 
तनकामअन्तगतत सॊचारन बएका मोजना तथा कामतिभहरूको सम्फख्न्धत 
कामातरमफाट गयेको भूल्माॊकन य उच्चस्तयीम सॊसदीम सतभततरे ऩेस गयेको 
हारको भूल्माॊकन यकभ पयक-पयक देख्खएको, कततऩम मोजना दोहोयो यहेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।९।१२ 

228.  सनुसयी इनरुवा नगयऩातरकारे सेवा कयायभा ऩदऩूतततसम्फन्धी सूचना प्रकाशन 
गयेकोभा उि सूचनाफभोख्जभ तरख्खत ऩयीऺा सॊचारन गयी अन्तवाततात य 
प्रमोगात्भक ऩयीऺा सॊचारन नै नगयी अनतु्तीणत व्मख्िहरूराई काभकाजभा 
रगाइयहेको य ऩदऩूतततसम्फन्धी कामत योकेको बने्नसभेत।  

२०७८।९।१२ 

229.  कमये खानेऩानी मोजनाभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। २०७८।९।१२ 
230.  रुऩन्देही, सम्भयीभाई गाउॉऩातरकाको आ.व. २०७४/७५ भा क्रवतनमोजन बएको 

सोराय फत्ती जडानभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 
२०७८।९।१२ 

231.  सखुजत बेयीगॊगा नगयऩातरका-१० फस्ने हरयप्रसाद उऩाध्माम (गौतभ) रे उभेय 
फढाई साभाख्जक सयुऺा बत्ता तरएको बने्न सभेत। 

२०७८।९।१६ 

232.  अध्मागभन क्रवबागभा काजभा कामतयत नेऩार प्रहयीका हवल्दाय क्रहभारा गरुुङरे 
फभजरी नागरयक नूय भहभदराई नेऩारी नागरयकता य याहदानी फनाई क्रवदेश 
ऩठाई ददने बनी साउदी अयफभा यहेका तनजका दाजफुाट ऩटक-ऩटक ठगी गयी 
भ्रष् टाचाय गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।९।१६ 

233.  गोयखा, ऩारङुटाय नगयऩातरका-१ ख्स्थत भजवुाखोरा सातदोफाटो खानेऩानी 
सतभततरे नमाॉ ऩाइऩ खरयद गयी जडान गनुतऩनजभा प्राक्रवतधकहरूको तभरेभतोभा 
ऩयुानो ऩाइऩ जडान गयी क्रऩटय कुभाय शे्रद्षरे यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१६ 

234.  दोरखा, बीभेद्वय नगयऩातरका-८ फोचभा सयकायको सभेत सहमोगभा दख्ऺण 
एतसमाकै ठूरो रगानीभा सरुु गरयएको गाई पभत अरऩर यहेको, पाभतभा गाई 
नबएका य सञ्चारक ऩतन सम्ऩकत भा नयहेको  बने्नसभेत। 

२०७८।९।१६ 
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235.  सल्मानको कारीभाटी गाउॉऩातरकारे उऩबोिा सतभततभापत त सडक तनभातणका 
रातग स्क्माबेटय प्रमोग गदात कुनै कोटेसन य दययेट नखरुाई गोप्म तरयकारे 
फाटो खन्न रगाई भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१६ 

236.  ऩवततको कुभा नगयऩातरकारे नदीजन्म ऩदाथतको तफिी तथा तनकासी कय 
सॊकरन गदात प्रदेश सयकायरे तोकेबन्दा कभ दययेट याखी याजस्व यकभ कभ 
उठाई सयकायी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१६ 

237.  नेऩार दूय सञ् चाय तातरभ केन्र फफयभहर, काठभाडौंभा सॊचारन बएका क्रवतबन्न 
तातरभ कामतिभभा देशका क्रवतबन्न दूयसॊचाय कामातरमहरूफाट अतधकृत स्तयका 
कभतचायीहरू सहबागी हनु आउॉदा आवतजावत गयेको बनी ऩेस गयेका 
हवाईजहाज क्रटकटहरू नक्करी ऩेस गयी बिुानी तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१६ 

238.  तसयहा,  गा.क्रव.स. रहान फजाय वडा नॊ. ६ख को कामातरमभा सयुख्ऺत यहनऩुनज 
चार ु ऩभात टे्रस नक्साभा अनखु्चत राब तरने भनसामका साथ केयभेट, थऩघट 
गयी सयकायी कागजात सच्माउने कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१६ 

239.  आतथतक वषत २०७५।७६ भा प्रदेश नॊ. २ का क्रवतबन्न भन्रारम य तनकाम 
अन्तगतत सॊचारन बएका मोजना तथा कामतिभहरूको सम्फख्न्धत कामातरमफाट 
गयेको भूल्माॊकन य उच्चस्तयीम सॊसदीम सतभततरे गयेको भूल्माॊकन यकभ पयक 
ऩनत गएकोभा उि मोजनाहरूको छानतफन गनज िभभा वास्तक्रवक रूऩभा बएको 
कामतबन्दा फढी हुॉदै नबएको कामतको सभेत नाऩी क्रकताफभा उल्रेख गयी 
बिुानीका रातग ऩेस बएको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१६ 

240.  फा्भती गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५, इकुडोरको बकायीडाॉडा ख्चरी बञ्ज्माङ हुॉदै 
ख्चराथमु्कासम्भ कृक्रष सडक तनभातण गदात तभरेभतोभा फढी बिुानी ददएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।९।१६ 

241.  याक्रद्सम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण क्रवबाग, फफयभहरफाट धनगढीभा सॊचातरत 
एउटै तातरभराई २ वटा देखाई रु.७ राख ५७ हजाय तनकासा गयाई 
धनगढीको समुस चन्द य ख्चरयाजराई नक्करी प्रख्शऺक फनाई नक्करी तफर 
बयऩाई ऩेस गयेय यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत।  

२०७८।९।१९ 

242.  आतथतक वषत २०६७/६८ देख्ख २०७०/७१ सम्भ यौतहट ख्जल्राख्स्थत फगही 
गा.क्रव.स.भा सयकायी फजेट ऩरयचारनभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१९ 

243.  प्रदेश नॊ. २, प्रदेश वन तनदजशनारमअन्तगतत भहोत्तयी ख्जल्रा, क्रऩऩया गा.ऩा.-५, 

ख्स्थत याधाकृष्ण भख्न्दय तनभातण उऩबोिा सतभततरे अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।९।१९ 

244.  भहोत्तयी, जरेद्वय न.ऩा. वडा नॊ. ८ भा क्रकततन भण्डऩ तनभातण गदात तफर तथा 
कामतको ऩरयभाण दोब्फय याखेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१९ 

245.  काठभाडौं काख्न्त फार अस्तऩार, भहायाजगञ्जसभेतरे औषधी खरयद गदात 
फोरऩरदतारे अतधकतभ अॊक्रकत भूल्मबन्दा फढी कफोर गयेकोभा 
फोरऩरदातासॉग वातात गयी थऩघट गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१९ 

246.  भारऩोत कामातरम, दभक, झाऩाभा कामतयत कभतचायीहरू क्रकयण ऩाठक, टॊकनाथ 
वस्ती, सरयता दास केवयत य मऻतनतध गौतभरे सेवाग्राही/क्रवचौतरमाभापत त यकभ 
तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१९ 

247.  नाऩी कामातरम, दभक, झाऩाभा सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय (कयाय) ऩदभा 
कामतयत ददरभामा शभात (थाऩा) रे सेवाग्राहीभापत त कामातरम ऩरयसय फाक्रहय 

२०७८।९।१९ 
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यकभ तरएको बने्नसभेत। 
248.  रभजङु, फेंसीसहय  नगयऩातरकारे  आफ्नो  ऺेरका  खोरा,  नदीहरूभा  ढुॊगा,  

तगट्टी,  फारवुा उत्खनन ्तथा तफिी कामत गदात नेऩार  सयकाय  भख्न्रऩरयषद्को  
स्वीकृत  भाऩदण्ड, २०७७ फभोख्जभ वातावयणीम  प्रबाव भूल्माॊकन नगयी 
याजस्व सॊकरन य सॊकतरत याजस्व दरुुऩमोग गनज तनमतरे २  वटा सूचना  
जायी गयी उत्खनन ्तथा  तफिी कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१९ 

249.  गलु्भी, सातफक खड्कोट गा.क्रव.स.-५, हार कारीगण्डकी गाउॉऩातरका, वडा नॊ. 
६, भा यहेको तोराकोट प्राथतभक क्रवद्यारम, फयल्वाका प्रधानाध्माऩक तथा 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺरे शौचारम तनभातण नगयी दईु राख 
रुऩैमाॉ झ्वाभ ऩायेको य २ कोठे ब्रक बवन फनाउनऩुनजभा आपूखसुी २ कोठे 
नाऩभा ३ कोठे बवन फनाएको बने्नसभेत। 

२०७८।९।१९ 

250.  ऩाॉचकक्रटमा जमु्रा सडक (ठेक्का नॊ. १२५/०७०/७१) तनभातण कामतभा 
अतनमतभतता गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।९।२२ 

251.  कास्की, ऩोखया भहानगयऩातरका-१९ ठुरीऩोखयीभा ऩाकत  तनभातण गनज नाभभा वन 
कामातरमको सहभतततफना क्रवतबन्न जातका रूखहरू कटान गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२२ 

252.  तसयहा, तसयहा नगयऩातरका-१४ ख्स्थत नवटोरीभा सल्हेश भख्न्दय भभततसम्बाय 
तथा तनभातण मोजनाको अख्न्तभ नाऩी क्रकताफ/कामत सम्ऩन्न प्रततवेदनभा कुर 
भूल्माॊकन यकभ बिुानीका रातग फढी यकभ तसपारयस गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२२ 

253.  सरातही, फरया नगयऩातरका-८ का वडाध्मऺ यक्रवकुभाय साह य वडा सख्चव 
अशोक गदु्ऱासभेतको तभरेभतोभा बायतीम नागरयक ख्शवजी ठाकुयराई नेऩारी 
नागरयकता प्रभाणऩरको तसपारयस गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२२ 

254.  ख्शऺा कामातरम, दोरखाभा ख्शऺक सेवा आमोगद्राया दोरखा ऩशऩुतत कन्मा 
भा.क्रव. चरयकोटभा तरइएको ऩयीऺाभा उऩसख्चव गोक्रवन्दयाज सेढाईँ केन्राध्मऺ 
बई आफ्नी श्रीभती गीता तसवाकोटी सेढाईँको नाभ तनकाल्ने अतबप्रामरे अनखु्चत 
कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२२ 

255.  कञ्चनऩयुको सातफक सडुा गा.क्रव.स. वडा नॊ. २, ४ य ५ को नक्सा य बोगबन्दा 
पयक ठाउॉभा अस्वाबाक्रवक क्रकत्ता कामभ गयी ज्गा दतात गयेको बने्नसभेत। 

 

256.  अछाभ ढकायी गाउॉऩातरका-८ ख्स्थत दहभन्तोरी साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूहका अध्मऺ तरुायाभ उऩाध्माम य सख्चव क्रवशाखय जैशीरे आ.व. 
२०६७।६८ देख्ख २०७५।७६ सम्भको आतथतक कायोफायको आमव्मम 
क्रहसाफ प्रस्ट नयाखी भनोभानी गयी रु.१० राख क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२६ 

257.  सनुसयी सातफक ऩख्द्ळभ कुशाहा गाउॉ क्रवकास सतभतत-६ ख्स्थत श्री कोशी 
भाध्मतभक क्रवद्यारमका ऩूवत प्रधानाध्माऩक श्री रक्ष्भण मादवसभेतरे ऩदको 
दरुुऩमोग गयी क्रवगत तीन आ.व.देख्ख रेखाऩयीऺणसभेत नगयाई क्रवद्यारमको 
यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२६ 

258.  ख्जल्रा यौतहट, प्राथतभक क्रवद्यारम खोय, वृन्दावन न.ऩा.-१ को 
भभततसम्बायसम्फन्धी कामतभा अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२६ 

259.  यौतहट कटहरयमा न.ऩा.-९ का वडा अध्मऺ नन्दरार हजाया य 
इख्न्जतनमयसभेतको तभरेभतोभा कटहरयमा न.ऩा.-९ ख्स्थत तपुानीको खेतदेख्ख 
तयहायी नदीसम्भ कल्बटत तनभातण कामतको कुनै काभ नै नगयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।९।२६ 
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260.  फाया, करैमा उऩभहानगयऩातरका-१ खैउया सडक स्तयोन्नतत कामतभा ऩूवातधाय 
क्रवकास कामातरम, वीयगञ्जसभेतफाट बएको भूल्माॊकनभा पयक देख्खनभुा 
वास्तक्रवक बए गयेको कामतबन्दा फढी ऩरयभाण चढाई बिुानीका रातग तसपारयस 
गयेको देख्खन आएको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२६ 

261.  काठभाडौँ तायकेद्वय नगयऩातरकासभेतरे बवन तनभातण कामतभा नख्जकको 
नातेदाय तनभातण कम्ऩनीराई काभ ददराउने भनसामरे अतधकाॊश शीषतकभा 
अतनमतभतता गनज तनमतरे रागत अनभुान तमाय गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।९।२६ 

262.  डडेल्धयुाको बागेद्वय गाउॉऩातरका- ४ ख्स्थत फगयकोट खानेऩानी आमोजना 
तनभातणका रातग उऩबोिा सतभततका अध्मऺ ईद्वयीदत्त ऩन्तरे ख्जल्रा खानेऩानी 
तडतबजन कामातरमका प्राक्रवतधकको तभरेभतोभा यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१०।४ 

263.  गलु्भी रुरुऺेर गाउॉऩातरकाख्स्थत श्री सॊस्कृत तथा साधायण भाध्मतभक 
क्रवद्यारमका प्र.अ. बोजयाज गौतभरे भाध्मतभक तहभा ख्शऺक तनमखु्ि गदात 
आतथतक चरखेर गयी अध्माऩन अनभुततऩर नबएका भनोज चौधयी य भकेुश 
शे्रद्षराई तनमखु्ि गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।४ 

264.  ऩयशयुाभ नगयऩातरका, डडेरधयुा, बागेद्वय भा.क्रव.का प्र.अ. नैनतसॊह धाभी य 
आ.व. २०६६/६७ सारततयका क्रव.व्म.स. अध्मऺ वीयफहादयु बण्डायीरे 
सातफक ख्शषात गा.क्रव.स.फाट छाराफास तनभातणका रातग तनकासा बएको यकभको 
कुनै काभ नगयी क्रहनातभना गयेको तथा तत्कारीन ख्शषात गा.क्रव.स. सख्चव 
क्रवष्णदुत्त बट्टरे छाराफास तनभातणको यकभ क्रवद्यारमको खाताभा नददई अध्मऺ 
वीयफहादयु बण्डायीराई ददई क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।४ 

265.  यौतहट, कटहरयमा नगयऩातरकाका उऩभेमय नयुजहाॉ खातनु य कामतकायी अतधकृत 
याजदेव भखु्खमा क्रवन क्रवरुर्द् पते्तऩयुभा सडक तनभातण गनज शीषतकभा क्रवतनमोजन 
बएको यकभ माभाकान्त मादवको अध्मऺताभा तनभातण सतभतत फनाई कामत 
सम्ऩन्न नगयी नक्करी कागजात तमाय ऩायी सो यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१०।४ 

266.  प्रदेश नॊ. २, प्रदेश वन तनदजशनारमअन्तगतत सद्ऱयी ख्जल्रा, क्रवष्णऩुयु गा.ऩा.-१, 

ख्स्थत कुभरी य ठाकुय ऩोखयी तनभातण उऩबोिा सतभततरे गयेको कामतभा 
अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।४ 

267.  ऩश ु क्रवकास अतधकृत डा. सीता बट्टयाईसभेतरे सहकामतभा ग्राभीण कुखयुा 
ह्याचयी स्थाऩनाका रातग छनौटभा ऩयेका तीनवटा पभतहरूभध्मे दोस्रो नम्फयको 
काहुॉडाॉडा एतबएन एग्रो पभत ऩोखयाका सॊचारक याजफुहादयु खरीराई सम्झौता 
गनत आउॉदा सम्झौता नगयाई क्रपतात ऩठाएको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।४ 

268.  डोटीको ऩूवीचौकी गाउॉऩातरकाका अध्मऺ दीघतयाज फोगटीसभेतरे गरुुमोजना 
तनभातण गदात पजी कागजात तमाय गयी यकभ बिुानी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।४ 

269.  फददतमा, ठाकुयफाफा नगयऩातरका-१ ख्स्थत तरबवुन भा.क्रव. योड,  पुरफायी टोर य 
आदशतनगय टोरभा फाटो कारोऩरे य नारा तनभातण मोजनाको ठेक्का सम्झौता 
गदात कयसक्रहतको भूल्मभा सम्झौता बएको देख्खएको कामातदेश तथा अख्न्तभ तफर 
बिुानी, सम्झौताको शततक्रवऩयीत बएको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१३ 

270.  सखुजतको गबुातकोट नगयऩातरका-१० ख्स्थत बेडाफायी साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूहका अध्मऺ थभानफहादयु खरीरे आफ्नै ऩऺका व्मख्िहरूराई सतभततभा 

२०७८।१०।१३ 
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याखी एकरौटी तरयकारे कामतमोजना क्रवऩयीत खचत गदै यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

271.  गरयफी तनवायण कोषभा सहमोगी सॊस्था एवॊ तातरभ ददने सॊस्थाको छनोटभा 
अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१३ 

272.  वन अनसुन्धान तथा प्रख्शऺण केन्र ऩोखयारे नवरऩयुको गैंडाकोटभा सॊचारन 
गयेको वैऻातनक वन व्मवस्थाऩन तातरभभा केन्रका तनदजशक याजेन्रकुभाय 
वासकुरासभेत ५ जनारे गैयकाननुी रूऩभा दोहोयो बत्ता फझुी तरएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१३ 

273.  फाॉके याद्ऱी सोनायी गा.ऩा.-३ भा सञ्चातरत बवानीऩयु स्कुरदेख्ख तससवुा गाउॉसम्भ 
फाटो क्रऩच तनभातण कामतभा क्रवतनमोजन बएको रु.५० राख उऩबोिा सतभततका 
अध्मऺ श्री ठाकुय थारुसभेतरे अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१३ 

274.  हमु्राख्स्थत नाम्खा गाउॉऩातरकाका हे.अ. दानफहादयु फोहोयारे औषधी खरयद 
प्रक्रिमाभा नक्करी तफर ऩेस गयी यकभ बिुानी तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१७ 

275.  कास्की ऩोखया भहानगयऩातरका-२० को तयुतयेु तफतभये फस्ती सॊयऺण 
मोजनाअन्तगतत ्मातफन जारी हाल्ने िभभा वडाका ऩदातधकायी य कभतचायीको 
तभरोभतोभा कभसर काभ गयी सयकायी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१७ 

276.  धनकुटा फहभुखुी क्माम्ऩस, धनकुटाभा बौततक तनभातण तथा सधुाय, ख्शऺक 
तनमखु्ि रगामतका कामतभा अतनमतभतता बएको बन् नेसभेत। 

२०७८।१०।१७ 

277.  फाया, करैमा उऩभहानगयऩातरकारे सयुख्ऺत आप्रवासन कामतिभ सॊचारन गनत 
स्थानीम सेवाप्रदामक सॊस्था छनौटभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१७ 

278.  सरातही, हरयवन नगयऩातरकाद्राया आमोख्जत दोस्रो भेमयकऩ पुटफर प्रततमोतगताभा 
खचत बएको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१७ 

279.  धाददङ, ज्वाराभखुी गाउॉऩातरका-२, भैदीख्स्थत श्री सॊस्कृत तथा साधायण उच्च 
भाध्मतभक क्रवद्यारमका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक हारका ख्शऺक ऩौषप्रसाद 
ततवायीरे क्रवद्यारमको रातग खरयद ज्गा आफ्नै नाभभा यख्जदे्ससन ऩास गयी 
क्रवतबन्न सभमभा आतथतक राबसभेत तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१७ 

280.  यौतहट गढीभाई न.ऩा.का तनतभत्त प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत तथा सभाज 
क्रवकास केन्र नेऩार नाभक सॊस्थाका अध्मऺ ननीऩत सहनीसभेतरे सभाज 
क्रवकास केन्र नेऩार नाभक सॊस्थाभापत त सॊचातरत भक्रहरा क्रहॊसाक्रवरुर्द् 
जनचेतनाभूरक तातरभ कामतिभभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१७ 

281.  यौतहट गढीभाई न.ऩा.का तनतभत्त प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत तथा तसजतनात्भक 
मवुा क्रफका अध्मऺ सन्तरार ठाकुयसभेतरे जनचेतनाभूरक तातरभ 
कामतिभभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।१७ 

282.  सद्ऱयी, हनभुाननगय कॊ कातरनी नगयऩातरकाख्स्थत जोगतनमा चोकदेख्ख वडा 
कामातरमसम्भ जाने सडकभा नारा तनभातण तथा ढरान कामतभा गणुस्तयहीन 
तनभातण साभग्री प्रमोग गयी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।२६ 

283.  उत्तय-दख्ऺण (कोसी) सडक मोजना, खाॉदफायी, सॊखवुासबाअन्तगततको श्रीऩारी 
तनभातण सेवा, तेह्रथभुरे तनभातण कामतभा क्रढराइ गयी ठेक्का सम्झौताअनसुाय काभ 
नगयेकारे नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩगेुको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।२६ 

284.  ऩसात, जगयनाथ गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ ख्स्थत अधयुो भख्न्दय तनभातणभा वास्तक्रवक 
कामतबन्दा फढी भूल्माॊकन गयी अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।२६ 
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285.  कक्रऩरवस्त,ु फरु्द्बतूभ वीयऩयुभा तडतबजन वन कामातरम, कक्रऩरवस्तफुाट एक गाउॉ 
एक ऩोखयी कामतिभअन्तगतत ऩोखयी तनभातणका रातग तनकासा बएको यकभफाट 
सम्झौता अनरुूऩ तनभातण कामत नगयेको बन् नसेभेत। 

२०७८।१०।२६ 

286.  जनकल्माण भाध्मतभक क्रवद्यारम, सेभातकोट, दैरेखको खेर भैदान तनभातण गदात 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततराई फढी बिुानी ददएको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।२६ 

287.  काठभाडौं गोकणजद्वय न.ऩा. भा यहेको ज्गा २०२२ सारको नाऩीभा ७ नॊ. 
ऩती कामभ बएकोभा भारऩोत कामातरम, चाफक्रहररे ३ नॊ. ऩती फनाएय सातफक 
फारवुा ९क क्रक.नॊ. १६५, १६६ य १६७ कामभ गयी क्रक.का. तथा तफिी 
क्रवतयण गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।२६ 

288.  कृष्णनगय न.ऩा., कक्रऩरवस्तभुा भ्रभणका रातग फस बाडाभा तरने प्रक्रिमा 
नतभरेको, सम्झौता नबएको, ब्रफुकु, ड्राइबय आदद कुनै ऩतन उल्रेख नबएको य 
ठाडो कागजभा कुनै अभकु व्मख्िरे बिुानी तरएको देख्खन आएको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।२६ 

289.  प्रधानभन्री कृक्रष आधतुनकीकयण ऩरयमोजना कामातन्वमन इकाई, तयकायी 
सऩुयजोन कास्कीभा कामतयत रेखाऩार डाक्रवतन रम्साररे अनदुानभा 
अनदुानग्राहीसॉग तथा साभान खरयददेख्ख स्टेसनयी भसरन्दभा सभेत घसु भा्ने 
गयेको य कामातरम प्रभखुसॉग तभरी फजेट दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।२६ 

290.  धनकुटा, ऩािीफास नगयऩातरकाका कामतकायी अतधकृत गणेश काकी य भेमय 
वृषफहादयु याईसभेतको तभरेभतोभा बलु्के खानेऩानी आमोजनाको यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१०।२६ 

291.  वीयगञ्ज भहानगयऩातरका श्रीऩयुख्स्थत श्री नेऩार याक्रद्सम क्रवद्याऩीठ भाध्मतभक 
क्रवद्यारमका प्रधानाध्माऩक गोऩारप्रसाद भहतो, क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभतत य 
उऩसतभततका अध्मऺ जभनुा ठाकुयसभेतको तभरेभतोभा यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।११।२ 

292.  सरातही, हरयऩूवात नगयऩातरका, वडा नॊ.१ ख्स्थत ऩरयमाग फाफा अधयुो भख्न्दय 
तनभातण मोजनाभा आतथतक अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२ 

293.  तडतबजन वन कामातरम, हमु्राका कामातरम प्रभखु तनयज झासभेतरे हमु्रा 
ख्जल्रा, खाऩुतनाथ-५ खऩजरगाउॉ, कुरयल्राभा काभै नगयी उच्च प्रक्रवतधमिु 
नसतयीको यकभ बिुानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२ 

294.  दैरेख, दलु्र ुनगयऩातरकाको श्री क्रवजमा भाध्मतभक क्रवद्यारमको बवन तनभातणभा 
क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभतत, रेखाऩार य ठेकेदाय फखतफहादयु शाहीको 
तभरेभतोभा बवन गणुस्तयहीन बई ढल्ने अवस्थाभा यहेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२ 

295.  अछाभ, तभुातखाॉद-६ ख्स्थत तारऩुारे साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहका अध्मऺ 
भहेन्र न्मौऩानेसभेतरे साभदुाक्रमक वन ऺेरफाट खोटो सॊकरन, 

चरयचयणरगामतफाट हनेु योमल्टी यकभ दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२ 

296.  कृक्रष ऻान केन्र, सद्ऱयीरे स्मारो टु्यफेर २ कयोडको खरयद नगयी क्रकसानराई 
कतभसन तरएय चेक हस्तान्तयण गरययहेको साथै तयकायी खेतीको अनदुान यकभ 
कृषकराई क्रवतयण गदात कतभसन तरने गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२ 

297.  सनुसयीख्स्थत ऩॊचामत तनम्न भाध्मतभक क्रवद्यारम (हार आधायबतू क्रवद्यारम) को 
यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।५ 

298.  कञ्चनऩयु, कृष्णऩयुख्स्थत जनजागतृत आधायबतू क्रवद्यारमका ख्शऺक धभतयाज बट्ट, 

कृष्णऩयुख्स्थत कृष्ण भा.क्रव. का अॊग्रजेी ख्शऺक ऩयुनतसॊह फोगटी य कृष्णऩयुकै 
२०७८।११।५ 
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तसर्द्नाथ प्रा.क्रव. ख्शश ु कऺा सहमोगी जमरक्ष्भी फभरे अनभुततसभेत नतरई 
एकबन्दा फढी क्रवद्यारमभा अध्माऩन गयी अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

299.  भारऩोत कामातरम, तडल्रीफजाय, काठभाडौंरे काननुफभोख्जभ असरु गनुतऩनज सेवा 
शलु्क असरु नगयेको य  घटी असरु गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।५ 

300.  स्थानीम क्रवकास प्रख्शऺण प्रततद्षान, जावराखेर, रतरतऩयुरे तत्कारीन सॊघीम 
भातभरा तथा स्थानीम क्रवकास भन्रारमअन्तगतत यहेको स्थानीम शासन तथा 
साभदुाक्रमक क्रवकास कामतिभको सहमोगभा प्रख्शऺण कामतिभ सॊचारन गदात 
अथत भन्रारमको स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारन नगयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।५ 

301.  मातामात व्मवस्था कामातरम सवायी, इटहयी, सनुसयीभा को१च ४६८७ नम्फयको 
सवायीरे ततयेको रु.५८,५००।- याजस्व यकभ रेखा अतधकृत याजेन्रप्रसाद 
आचामतरे सवायी नॊ. को२च ७५१ भा प्रमोग गयी याजस्व चहुावटको कसयु 
बए/गयेको हनु सक्ने बने्नसभेत। 

२०७८।११।५ 

302.  ख्जल्रा फाया, आदशतकोतवार गाउॉऩातरका-३ का वडा अध्मऺ य वडा कामातरम 
सख्चवको तभरेभतोभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।५ 

303.  ख्जल्रा क्रवकास सतभततको कामातरम, भहोत्तयीरे तनमभक्रवऩयीत यकभ ट्रान्सपय 
गयेको, तोक्रकएबन्दा फढी प्रशासतनक खचत गयेको, क्रिज गनुतऩनज यकभ कोष 
खाताभा ट्रान्सपय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।५ 

304.  तरमगुा नगयऩातरका, उदमऩयुरे खास रख्ऺत कामतिभ तफना ऩरकायहरूराई 
क्रकन ल्माऩटऩ क्रवतयण गयेको य त्मस कामतरे उि स्थानीम तनकामराई केही 
राब नऩगुी सावतजतनक सम्ऩख्त्त हातन बएको बने्नसभेत। 

२०७८।११।५ 

305.  तसन्धऩुाल्चोक, हेरम्फ ु गा.ऩा.का अध्मऺ तनभा ्माल्जेन शेऩात रगामतरे ८५ 
योऩनी ज्गा खरयद गयी गा.ऩा.को बवनराई सो ज्गाको आसऩासभा सायी 
ज्गाको भूल्म फढाउने काभ गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।५ 

306.  सखुजत ऩॊचऩयुी न.ऩा.-२ ख्स्थत सूमत प्रकाश भा.क्रव.को बेटेनयीतपत को प्रमोगशारा 
साभग्री खरयदभा अतनमतभतता य भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१० 

307.  फाया क्रवश्राभऩयु गाउॉऩातरका-५ फस्ने जमक्रकशोय साह सोनायरे इक्रटमाही टोरको 
नवतनतभतत ख्शव भख्न्दयदेख्ख ऩूवततपत  २००/२०० तभटय नारा तनभातण गदात 
भ्रद्शाचाय गनत खोजेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१० 

308.  कक्रऩरवस्त ुकृष्णनगय नगयऩातरका सखुयाभऩयुका दतरत फस्तीभा आठ राखको 
इॉटा सोतरङ मोजनाभा यभेश मादवरे वडा अध्मऺसभेतको तभरोभतोभा यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१० 

309.  ऩोखया भहानगयऩातरकाको तनयीऺण शाखाभा कामतयत तनयीऺण शाखा प्रभखु 
वसन्त चातरसेरे २ वटा पयकपयक जन्भ तभतत बएका नागरयकता तनकारी 
उभेय हदबन्दा फढी अवतध सेवाभा फहार यहेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१० 

310.  उदमऩयु तरम्चङुफङु गाउॉऩातरका-२ का वडा सख्चव गणेशप्रसाद बट्टयाईरे 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता खाइयहेका भातनसहरूको सभेत रगतकट्टा नगयाई यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१० 

311.  उद्योग, ऩमतटन, वन तथा वातावयण भन्रारम, प्रदेश वन तनदजशनारम, प्रदेश नॊ. 
२, जनकऩयुधाभ, धनषुाद्राया उऩबोिा सतभततभापत त सॊचातरत ख्शव शतन भख्न्दय 
तनभातणभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१० 

312.  उद्योग, ऩमतटन, वन तथा वातावयण भन्रारम, प्रदेश वन तनदजशनारम, प्रदेश नॊ. २०७८।११।१० 



           278   वाक्रषतक प्रततवेदन¸२०७८/७९ ऩरयच्छेद-२, आमोगफाट बएका तनणतम य कामतको क्रवद्ऴषेण 
  
 
  

२, जनकऩयुधाभ, धनषुारे उऩबोिा सतभततभापत त सॊचातरत अधयुो ख्शव भख्न्दय 
तनभातण कामतभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

313.  फाॉके याद्ऱीसोनायी गाउॉऩातरका-२ का वडा सख्चव फकु्रर्द्याज बण्डायीरे आ.व. 
2०७३।७४ को अख्न्तभ क्रकस्ता य आ.व. 2074।७५ को प्रथभ क्रकस्ता 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता क्रवतयणभा भतृक व्मख्िहरूको क्रकतज छाऩ रगाई बत्ता 
खाएको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१० 

314.  कृक्रष क्रवकास कामातरम, दैरेखका कृक्रष प्रसाय अतधकृत नयेन्रफहादयु थाऩारे 
ख्जल्रा कृक्रष क्रवकास कामातरम, दैरेखफाट भाछाऩोखयी तनभातण कामतको यकभ 
बिुानी गदात उऩख्स्थत नबएका कृषकको सभेत आपैँ  बयऩाई गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१० 

315.  ऩूवातञ्चर क्रवद्वक्रवद्यारम, सेवा आमोगद्राया ऩदऩूतततका रातग गरयएको क्रवऻाऩनभा 
आतथतक प्ररोबन य याजनीततक स्वाथतका रातग तनख्द्ळत व्मख्िराई 
क्रवद्वक्रवद्यारमभा सेवा प्रवेश गयाउने उद्देमरे सेवा आमोगका अध्मऺ फरीनाथ 
शे्रद्षरे गोप्मरूऩभा अन्तवाततात तमायी गरययहेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१३ 

316.  ख्जल्रा यौतहट गक्रढभाई नगयऩातरका वडा नॊ. ५ भा आ.व. 2074/75 भा 
याभजानकी भठ तनभातण गदात अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१३ 

317.  शरु्द्ोधन गाउॉऩातरकाको कामातरम, कक्रऩरवस्तफुाट वडा नॊ. ३ को वडा 
कामातरम बवनको सेफ्टी ट्याॊकीसक्रहतको शौचारम तनभाणतभा सयकायी यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१३ 

318.  तरबवुन क्रवद्वक्रवद्यारम ख्चक्रकत्साशाद्ऺ अध्ममन सॊस्थान, भहायाजगॊज, काठभाडौं य 
वी.ऩी. कोइयारा स्वास््म क्रवऻान प्रततद्षान, धयान, सनुसयीभा तरइएको 
एभ.डी.एभ.एस. को प्रवेश ऩयीऺाभा अतनमतभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।११।१३ 

319.  सातफक याभनगय गा.क्रव.स. तसयहाका सख्चव याभदत्त मादवरे ऩेकी यकभ 
आपैँ रे खाइभासी क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१३ 

320.  रखु्म्फनी साॊस्कृततक नगयऩातरका, रुऩन्देहीरे नगयऩातरकातबरका ऩोखयीहरूको 
ठेक्का रगाउने िभभा वडा नॊ. ४ भा यहेको खम्भे ऩोखयी ठेक्काभा फढी कफोर 
गनज पभतको ठेक्का सदय नगयी कभ कफोर गनज व्मख्िको ठेक्का सदय गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।११।१३ 

321.  श्री सत्मवादी उ.भा.क्रव. फझाङका क्रवयाट तसॊह कडामत याहत ख्शऺकको रूऩभा 
कामतयत यहेकै अवस्थाभा जमऩृ् वी फहभुखुी क्माम्ऩसभा सभेत काभ गयी दोहोयो 
सकु्रवधा तरई भ्रद्शाचायजन्म कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१३ 

322.  ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, ऩसातका ख्ज.ख्श.अ.की श्रीभती सधुा ऩाण्डे ३ वषतदेख्ख 
सयुजी भा.क्रव. भरुीभा सरुवा बई क्रवद्यारमभा नगई घयभा फसी अतनमतभतता 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१३ 

323.  यानीदेख्ख क्रवयाटनगयसम्भ (ठेक्का नॊ. RBID/337312/071/072/02) को सडक 
तनभातण कामत तोक्रकएको भाऩदण्ड एवॊ रागत अनभुानफभोख्जभ नबएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

324.  ख्जल्रा भोयङ कटहयी गाउॉऩातरकाख्स्थत सहकायी व्मवस्थाऩक य अध्मऺ तभरी 
सॊस्थाको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

325.  ऩोखया उऩत्मका नगय क्रवकास सतभततको नाभभा यहेको सातफक ऩजुातफभोख्जभको 
ज्गाधनी ऩजुात नफनाई सतभततको नाभभा यहेको ज्गाभा नाऩी कामातरमरे 

२०७८।११।१६ 
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गैयकाननुी रूऩभा फाटो कामभ गयेको बने्नसभेत। 
326.  फददतमा,  ठाकुयफाफा नगयऩातरकाका-१ का कामतकायी अतधकृत क्रऩरीबि 

तगयीसभेतरे नायी शख्ि केन्रराई साभदुाक्रमक बवन तनभातणको यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

327.  सरातही गोडैता नगयऩातरका वडा नॊ. ३ भा शौचारमका रयङ क्रवतयण गनतका 
रातग वडा अध्मऺ क्रवजमकुभाय चौधयीभापत त ् सरुुभा रु.४८ राख स्वीकृत 
बएकोभा रयङ क्रवतयण गदात कभ गणुस्तयको क्रवतयण गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

328.  फाया करैमा उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ १७ ख्स्थत ने.या.भा.क्रव., ब्रम्हऩयुीराई चायकोठे 
बवन तनभातणका रातग प्राद्ऱ यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

329.  भगु ु खत्माड गाउॉऩातरकाका क्रवतबन्न शीषतकभा यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

330.  ख्जल्रा भहोत्तयी, जरेद्वय न.ऩा. ८ भा क्रकततन भण्डऩ तनभातण गदात रागत 
अनभुानबन्दा पयक साइजको तनभातण गयेको तथा स्थरगत रूऩभा तनभातण 
नबएको कामतको सभेत तफर तमाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

331.   ओखरढुॊगाको क्रहटी-उवुॉ-जमयाभघाट सडक तनभातणभा क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

332.  प्रदेश नॊ. ६ अन्तगततको नयहरयनाथ गा.ऩा. कातरकोटभा कामतयत प्राक्रवतधक 
तसतबर सवइख्न्जतनमय भहेश तफद्शरे दईु ठाउॉभा तरफ बत्तासक्रहत सकु्रवधा 
तरइयहेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।१६ 

333.  तभचैमा नगयऩातरका-६, तसयहाको कक्रवय भख्न्दय कम्ऩाउण्डवार तनभातण कामतको 
फढी यकभ तसपारयस गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२३ 

334.  भकवानऩयु भनहयी गाउॉऩातरकारे आतथतक वषत २०७६/७७ का रातग 
तनकारेको ढुॊगा, तगट्टी, फारवुाको टेण्डयभा गाउॉऩातरकारे सूचना तनकाल्दा इ-
तफतडङभा आतथतक चरखेरका कायण ठेक्काको टुॊगो रगाउन नसकेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२३ 

335.  फाॉकेख्स्थत श्री धम्फोझी भाध्मतभक क्रवद्यारम, नेऩारगॊजका प्रधानाध्माऩक क्रकयण 
आचामतरे क्रवद्यारमभा तनभातणभा खरयद ऐन क्रवऩयीत कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२३ 

336.  ख्जल्रा कास्की, हार भाछाऩचु्छे्र गाउॉऩातरका-२, सातफक सादीखोरा गा.क्रव.स. 
वडा नॊ. ७ को क्रकत्ता नॊ. ८२८ को बीय जतनएको सयकायी/सावतजतनक 
ज्गाराई क्रकत्ताकाट गयी क्रवतबन्न व्मख्िसभेतका नाभभा दतात गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२३ 

337.  ख्जल्रा फाॉके, याद्ऱी सोनायी गाउॉऩातरका, वडा नॊ. ८ ख्स्थत ऩक्की फाटो तनभातण 
याजभागतदेख्ख ऩेयानी चोक धभोती मोजनाभा सडक कारोऩरे गदात अतनमतभतता 
गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।११।२६ 

338.  सडक क्रवबाग, भध्मऩहाडी (ऩषु्ऩरार) रोकभागत आमोजना  (ऩख्द्ळभ खण्ड), 
तरुसीऩयु, दाङअन्तगततको ठेक्का नॊ. ७०/७१-०२५  सम्झौताफभोख्जभ सभमभा 
सम्ऩन्न गनत नसकी सयकायी यकभ हातन नोक्सानी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 

339.  कृक्रष तथा ऩशऩुऺी क्रवकास भन्रारमका सख्चव डा. मोगेन्रकुभाय काकीरे कृक्रष 
साभग्री कम्ऩनी तरतभटेडद्राया यासामतनक भर खरयद गदात भहॉगो दयभा ठेक्का 
ददराएको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 

340.  भसु्ताङ, छोसेयख्स्थत श्री ददव्मदीऩ भा.क्रव.को घमु्ती क्रवद्यारमको रूऩभा ख्जल्रा 
कास्की, सातफक रेखनाथ नगयऩातरका ५ भा खरयद गरयएको ज्गा सॊमिु 
नाभभा यख्जदे्सशन ऩास गयी क्रवद्यारमको सम्ऩख्त्त क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 
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341.  भगु ु ख्जल्राख्स्थत घयेर ु तथा साना उद्योग क्रवकास सतभततका कामातरम प्रभखु 
क्रववेकजॊग शाही य ऩदभफहादयु भल्ररे ऩक्रवर कऩी उद्योगराई ददएको अनदुान 
यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 

342.  अघातखाची ख्जल्रा भारायानी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ४ भा यहेको जनसेवा 
आधायबतू क्रवद्यारमको तायफाय तथा कऺाकोठा भभतत कामतभा अतनमतभतता 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 

343.  साल्ऩातसतरछो गाउॉऩातरका बोजऩयुभा वडा कामातरमहरूफाट सॊकरन बएको 
याजस्व सम्फख्न्धत फैंक खाताभा दाख्खरा नगयी वडा कामातरमको प्रशासतनक 
खचत, साभग्रीहरू य याहत साभग्री खरयद गरयएको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 

344.  ख्जल्रा जनस्वास््म कामातरम, म्मा्दीको कामातरम बवन क्रवगत ६ वषत हुॉदासम्भ 
सम्ऩन्न नबएको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 

345.  भधेश प्रदेश, ऩूवातधाय क्रवकास कामातरमअन्तगतत यौतहट ख्जल्रा, गढीभाई न.ऩा.-७ 
धनाडी धभतऩयुख्स्थत श्री आ.क्रव.भा.क्रव.को कऺाकोठा तनभातण गदात अतनमतभतता 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

346.  ख्जल्रा वन कामातरम, फायाफाट गैयसयकायी सॊस्थाभापत त सॊचातरत उद्यान तनभातण 
य तफरुवा योऩण कामतभा अतनमतभतता गयेको बन् नेसभेत। 

२०७८।११।३० 

347.  सद्ऱयी ख्जल्राको सातफक कभरऩयु गा.क्रव.स.को तत्कारीन सख्चव जगधय 
ठाकुयरे फेरुज ुपर्छ्यौट नगयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

348.  भकवानऩयु ख्जल्रा, हेटौंडा उऩभहानगयऩातरका-१८ बोरजख्स्थत खोराफाट 
अवैधरूऩभा नदीजन्म ऩदाथत तनकासी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

349.  सहयी क्रवकास तथा बवन तनभातण क्रवबाग, धनकुटाफाट तेह्रथभुको भोयाहाङ य 
ऩोक्रावाङ तथा बोजऩयुको ऩात्रेऩानी स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््म चौकी बवन 
तनभातण सभमभा सम्ऩन्न गनत नसकेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

350.  यॊगेरी नगयऩातरकाको कामातरम, भोयङभा कृक्रषका रातग क्रवतनमोख्जत यकभ रु.३ 
राख काभै नगयी क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

351.  भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, नागढुॊगाका तत्कारीन कामातरम प्रभखु प्रहयी तनयीऺक 
तरबवुन तसॊह थाऩाराई क्रहभख्शखय भल्र य सागय शाहीरे तनजहरूको काभभा 
सहजता फनाइददन बनी आतथतक प्ररोबन देखाई घसु/रयसवत ददन खोजेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

352.  दाङ ख्जल्राको कुरुवाखोराभा यहेको तसर्द्फाफा साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूहका ऩदातधकायीसभेतको तभरोभतोभा साभदुाक्रमक वनको कामतमोजनाभा 
उख्ल्रख्खत वाक्रषतक कटानबन्दा फढी काठ कटान गयी रकुाइतछऩाई याखेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

353.  क्रवशेष अदारतफाट भ्रद्शाचाय भदु्दाभा दोषी ठहय बएका जीवनाथ चौधयीराई 
भधेश प्रदेशका बौतक ऩूवातधाय क्रवकास भन्रारमको सल्राहकायको रूऩभा 
तनमखु्ि गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

354.  रुऩन्देही ततरोत्तभा नगयऩातरका वडा नॊ. १४ ख्स्थत स्भाटत कृक्रष गाउॉ 
कामतिभको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 

355.  श्री नेऩार याक्रद्सम भाध्मतभक क्रवद्यारम, फाॉसगढीभा प्रा.क्रव. तहभा कामतयत 
ख्शख्ऺका अख्म्फका चाऩागाईंराई भा.क्रव. तहभा अॊग्रजेी क्रवषम अध्माऩन गनतका 
रातग फढुवा गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।३० 
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356.  रुऩन्देही सैनाभैना नगयऩातरकाख्स्थत तरुफतुरमा खोराफाट नदीजन्म ऩदाथतको 
उत्खनन ् तथा तनकासीका रातग अनभुतत ददइएको बन्दा फढी ऩरयभाणभा 
उत्खनन ्गयी तनकासी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

357.  घोयाही उऩभहानगयऩातरका-१५ ख्स्थत ऩद्यभोदम उच्च भाध्मतभक क्रवद्यारमका 
ख्शऺकसभेतरे क्रवद्याथीफाट शलु्क उठाइ अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

358.  श्री भाध्मतभक क्रवद्यारम, बेतडमाही, यौतहटरे भक्रहरा ख्शऺक कोटाको तनमखु्िभा 
अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

359.  रक्ष्भीनायामण भख्न्दयको गठुीको रगतको का.भ.न.ऩा. ११ को ज्गा व्मख्िका 
नाभभा यहेको देख्खएको य गठुीको रगतभा जतनएको ज्गा अनतधकृत तवयरे 
ऩसात ख्जल्राफाट तरखत यख्जदे्ससन ऩारयत बएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

360.  प्रदेश नॊ. २, ऩूवातधाय क्रवकास कामातरम, जनकऩयुधाभ धनषुारे भहोत्तयी ख्जल्रा 
रोहायऩट्टी न.ऩा.- ८ भा सडक स्तयोन्नततको कामतभा अस्वाबाक्रवक भूल्माॊकन 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

361.  भकवानऩयु भनहयी गाउॉऩातरका-१ का वडाअध्मऺको आभा वेदभामा खनारको 
नाभभा वडा नॊ. १, ३ य ७ फाट सभेत सयुऺा बत्ता क्रवतयण बएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

362.  श्री आदशत सयस्वती प्रा.क्रव., रौवाऩाय, सद्ऱयीको ऩखातर तनभातणको रातग तनकासा 
बएको यकभ भाॉ सयस्वती वार तनभातण सतभततका अध्मऺ नन्दक्रकशोय 
भण्डरसभेतरे इक्रद्शभेट अनसुायको काभ नगयी यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

363.  ऩसात गाउॉऩातरका-४, तऩसी, सरातहीभा सेड तनभातण कामतभा अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

364.  हरेसी तवुाचङु नगयऩातरकाख्स्थत च्माख्स्भटाय भाध्मतभक क्रवद्यारम बवनको 
शौचारम तनभातणका रातग ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, खोटाङफाट तनकासा बएको 
यकभ क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ रक्ष्भण याईरे ऩेकी तरई 
पर्छ्यौटसभेत नगयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१० 

365.  ख्जल्रा स्वास््म कामातरम, कातरकोटका भो. ओजैय आरभरे कामातरम 
प्रभखुसॉगको तभरोभतोभा क्रवतबन्न कामतिभको नक्करी तफर बयऩाइ फनाई 
कामतिभ नगयी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१० 

366.  फायाको सातफक गा.क्रव.स. वडाध्मऺ यॊ ख्जतप्रसाद मादवरे ज्गाको घयफाटो 
तसपारयस गदात खेतीमो्म यहेको बनी गरत तसपारयस गयेको याजस्व छरेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१० 

367.  तत्कारीन नभनुा गाउॉ क्रवकास सतभतत फेनौरी, फायाका तत्कारीन गा.क्रव.स. 
सख्चवसभेतरे उि गा.क्रव.स. ऺेरभा यहेको तबखना भाछा ऩोखयी ठेक्काभा रगाई 
सततफभोख्जभ फैंक ्मायेन्टी नयाखेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१० 

368.  नेऩार प्रहयीरे Nepal FPU Camp Nyala Darfur Sudan का रातग खरयद गनज ४ 
वटा Armed Personnel Carriers (APCs) को न्मूनतभ सतत तथा 
स्ऩेतसक्रपकेसनसभेत नऩगेुको अवस्थाभा ऩतन खरयद कायफाही गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१० 

369.  जाजयकोटख्स्थत थनौया कचयुानी साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहका अध्मऺ 
गोयखफहादयु अतधकायीरे आपू अध्मऺ बएको अवतधतबर साभदुाक्रमक वनको 
आ.व २०७१/७२ को साभाख्जक रेखाऩयीऺण एक्रै गयेको य २०७२ देख्ख 
२०७४ सम्भको आम्दानी खचतको साभाख्जक रेखाऩयीऺण नगरयएको 

२०७८।१२।१० 
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बने्नसभेत। 
370.  डोटी ऩूवीचौकी गाउॉऩातरका-४ ख्स्थत सारफडेुरी वृऺयोऩण वन उऩबोिा 

सतभततको नाभभा क्रवतनमोख्जत यकभ  गाउॉऩातरका अध्मऺ दीघतयाज फोगटी, 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत टेकफहादयु खड्का य वन उऩबोिा सतभततका 
अध्मऺ प्रभेतसॊह तफ.क.को तभरेभतोभा बिुानी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१० 

371.  एतबमन इन्फ्रनु्जा तनमन्रण आमोजना प्रभखु डा. इन्रकान्त झारे 
आ.व.२०६६/६७ को जेठ भक्रहनाको अन्त्मसम्भ ७५ राख आतथतक क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१४ 

372.  हमु्रा अदानचरुी गाउॉऩातरका-३ ख्स्थत थाईभकै स्वास््म इकाइभा अ.न.भी. 
ऩदभा कामतयत उतभतरा बण्डायीरे दोहोयो ऩारयश्रतभक तरइयहेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१४ 

373.  ऩूवातधाय क्रवकास कामातरम, तसयहाफाट सञ्चातरत मोजनाभध्मे सद्ऱयी याजक्रवयाज 
नगयऩातरका-२ को सडक तनभातण गदात फढी ऩरयभाण भूल्माॊकन देखाई 
कामतसम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गयी बिुानीका रातग तफर ऩेस गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१४ 

374.  डोल्ऩा, तरऩयुासनु्दयी नगय कामतऩातरकाको कामातरमका प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत क्रहयाचन्र धयारारे क्रकतज हाख्जयी गयी तरफ बत्ता तनकासा गयी यकभ 
अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१४ 

375.  यत्नयाज्म भाध्मतभक क्रवद्यारम, ऩयुानोफानेद्वय काठभाडौंका प्रधानाध्माऩक गीता 
खयेररे २०७२ सार वैशाख १२ को भहाबकूम्ऩरे ऺतत बएको क्रवद्यारम 
तभरेभतोभा ५ राखभा तफिी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१४ 

376.  गरयफी तनवायण कोष, काठभाडौंरे वैदेख्शक अवरोकन भ्रभणभा नगई हवाई 
क्रटकटफाऩतको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१४ 

377.  कैरारी चयेु गाउॉऩातरका-६ भा यहेको तसर्द् बगवती साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूहभा काठ तफिी क्रवतयण गयी आएको याजस्व यकभ सभूहतबरका केही 
व्मख्िरे आतथतक क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

378.  ऩशऩुॊऺी क्रवकास तनदजशनारम, सखुजतरे आ.व. २०७६।७७ भा दतात नबएको 
पभतराई ह्याचयी स्रोत केन्र स्थाऩनाका रातग अनदुान उऩरब्ध गयाएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

379.  अछाभ ऩञ् चदेवर क्रवनामक नगयऩातरका-४ ख्स्थत फेरखेत सडक बतनने 
जम्पुगडा-ख्चल्ताडा-बानाकोट सडक तनभातण गदात डोजय खचत फढी देखाई यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

380.  सद्ऱयी याजक्रवयाज नगयऩातरका- १५ भा कामातन्वमन बएको सनुौरा हजाय ददन 
कामतिभअन्तगततका ५ वटा सभूहरे हारसम्भ ऩतन ऩेकी पर्छ्यौट नगयेकोरे 
सयकायी यकभ खाइभासी दरुुऩमोग बएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

381.  कञ्चनऩयु फेरौयी न.ऩा.-९ ख्स्थत याक्रद्सम भध्मवती साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सभूह, फेरौयी, कञ्चनऩयुका ऩूवत अध्मऺ वीयतसॊह क्रवद्शसभेतरे आतथतक कायोफायको 
आमव्मम क्रहसाफ नयाखी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

382.  सनुसयी, धयान उऩभहानगयऩातरका-६, ऩानफायीख्स्थत ऩाॉचकन्मा साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺ कणतफहादयु काकीसभेतरे साभदुाक्रमक वनको 
आम्दानी य काठ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

383.  जाजयकोट, नाहाडा साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभहूको यकभ क्रहनातभना बएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 
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384.  सरयता तसॊहको नाउॉभा यहेको ऩसात चोनी गा.क्रव.स.-८ का ज्गाहरू रेखनदास 
याजहसेुन तभमारे भारऩोत कामातरम, वीयगॊजका कभतचायीहरूको तभरोभतोभा 
आफ्नी छोयी नतसभा प्रक्रवनका नाउॉभा तरखत ऩारयत गयाएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

385.  ऩसात वीयगॊज भहानगयऩातरका-१२ क्रकत्ता नॊ. ५१६ को नेऩार सयकायको 
ज्गा ददऩपु्रसाद गदु्ऱासभेतरे जारसाजी गयी आफ्नो नाभभा कामभ गयाएको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

386.  भध्मऩख्द्ळभ क्रवद्वक्रवद्यारमका इख्न्जतनमरयङ सॊकामका तडन अनन्तयाज ख्घतभयेरे 
दोहोयो सयकायी सकु्रवधा उऩमोग गयेको बने्नसभेत 

२०७८।१२।१७ 

387.  रखु्म्फनी क्रवकास कोषका कामतकारयणी सदस्म याजेश ऻवारी तथा अतभयका 
कोहायसभेतरे ठूरो यकभ भ्रभण खचत बिुानी तरएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

388.  कञ्चनऩयु बीभदत्त नगयऩातरका-३ ततरकऩयुख्स्थत सक्रहद स्भतृत साभदुाक्रमक वन 
उऩबोिा सतभततको आम्दानी उि साभदुाक्रमक वन सभूहका अध्मऺ कणतफहादयु 
क्रवद्शसभेतरे क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

389.  ख्जल्रा वन अतधकृत फायाका बैयव प्रसाद ख्घतभयेसभेतरे सेक्टय वन कामातरम, 

भधवुन अन्तगतत सॊकतरत काठभध्मे ३ हजाय घनक्रपट काठ ख्जल्रा वन 
अतधकृतको भौख्खक आदेशभा ख्जल्रा वन ऩैदावाय आऩूततत सतभततभा ख्चयानका 
रातग ऩठाएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१७ 

390.  वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी कृष्णफहादयु सनुायसभेत बएको धाददङ गजयुी १ञ 
को सावतजतनक ज्गाराई कुनै तनणतम य कैक्रपमततफना सातफक नाऩीऩतछ 
अनतधकृत नक्सा कामभ गयी व्मख्ि क्रवशेषभा दतात हनु गएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२१ 

391.  वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी तरुसीप्रसाद अतधकायी बएको धाददङ ऩीडा १ख 
को सावतजतनक ज्गा व्मख्िक्रवशेषरे बोग गयी याखेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२१ 

392.  वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी तऩेन्रफहादयु क्रव.सी.सभेतरे सखुजत ख्जल्राको 
चौकुने गाउॉऩातरका-१ का वडाध्मऺ रख्ऺयाभ आरेभगयसभेतरे क्रहरेखारी 
टोऩरा खानेऩानी मोजनाका रातग क्रवतनमोख्जत यकभभा अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२१ 

393.  भहोत्तयी, क्रऩऩया गाउॉऩातरका-५ फस्ने सशुीर झासभेतका व्मख्िहरूरे सोही 
वडाको हददतमा टोरभा ७ वटा सावतजतनक ऩोखयी स्कुरको नाभभा ठेक्काऩट्टा 
रातगयहेकोभा २०७४ सारदेख्ख उि ऩोखयीहरू तनजी रूऩभा ठेक्काऩट्टा रगाई 
सावतजतनक सम्ऩख्त्तको दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२१ 

394.  दाङ, घोयाही उऩभहानगयऩातरका-१७ क्रढकऩयु सहमोगी टोरख्स्थत ऩानी जम्भा 
गनतका रातग ड्याभ तनभातणसभेतका रातग उऩरब्ध फजेट क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२१ 

395.  धनकुटाख्स्थत श्री शायदा भाध्मतभक क्रवद्यारम, फोझेनी, हात्तीखकत का प्र.अ. 
कृष्णहाङ तरम्फ ु य क्रव.व्म.स. का अध्मऺसभेतको तभरेभतोभा ३ कोठे बवन 
तनभातण कामतभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२१ 

396.  म.ुए.ई. ऩठाउने बनी भदन वाइफासभेतरे ऩटक-ऩटक गयी रु.६,००,०००।- 
तरई योजगायीभा नऩठाएको य सोही क्रवबागका अनसुन्धान अतधकृत उत्तभप्रसाद 
खयेरराई अनयुोध गयी तनवेदन ददॉदा तभराऩर गनत इन्काय गयेको तय 
घसु/रयसवतभापत त तभराऩर गयाउन सक्रकने बनी घसु/रयसवत भागेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२४ 
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397.  नवरऩयासी, सातफक गा.क्रव.स. भॊझरयमा ५ख क्रक.नॊ. ११४५ ज.क्रव. ०-१६-४ 
ज्गाको नाऩी कामातरम, ऩयासीरे पामर नक्सा फनाउॉदा फढी ज्गा कामभ 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२४ 

398.  भनभामा अतधकायीरे नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रतततरक्रऩ तनकाल्दा कैक्रपमत 
गयी सावतजतनक सेवाभा स्थामी तनमखु्ि तरएको य मसभा ख्जल्रा प्रशासन 
कामातरम भकवानऩयुका प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी य सहामक प्रभखु ख्जल्रा 
अतधकायीसभेतरे काननुक्रवऩयीत कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२४ 

399.  बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम, क्रवयाटनगयरे क्रवयाटनगय वडा नॊ. ६ को 
क्रकत्ता नम्फय १९३, १९४ य २३७ को ज्गाभा नक्  करी भोही खडा गयी 
भोही फाॉडपाॉट गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२४ 

400.  जाजयकोट, ख्शवारम गाउॉऩातरकाख्स्थत ख्शराज ुनेप्सा बयु-भान्देउरा साभदुाक्रमक 
वन उऩबोिा सभूहका ऩदातधकायीरे सभूहको यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२४ 

401.  भकवानऩयु, कैराश गाउॉऩातरका य बीभपेदी गाउॉऩातरकाको सीभाभा ऩनज भनहयी 
खोराभा गैयकाननुी रूऩभा नदीजन्म ऩदाथतको दोहन बइयहॉदा ऩतन सम्फर्द् 
तनकामरे अनगुभन नगयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२४ 

402.  कोहरऩयु नगयऩातरका-३ ख्स्थत सशुीर बट्टयाईको घयदेख्ख छक्रवरार आचामतको 
घयसम्भ फाटोको दवैुतपत को ऩक्की नाराको तनभातण कामत भाऩदण्डअनसुाय नगयी 
कभसर तनभातण साभग्री प्रमोग गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२४ 

403.  ख्जल्रा सरातही फसफरयमा गाउॉऩातरका-५ भा वडा कामातरमको बवन तनभातणभा 
उऩबोिा सतभततरे अतनक्रमभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

404.  जाजयकोटको काकीगाउॉ गा.क्रव.स.-१ अन्तगतत छोयेखेत य भातरका साभदुाक्रमक 
वनको यकभ क्रहनातभना बएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

405.  भोयङको उरातफायी नगयऩातरका प्रभखुरे उि नगयऩातरकाको वडा नॊ. १ य ४ 
का खोराहरूभा गऩुचऩु रूऩभा बतूभ कन्सट्रक्सन कटहयीसॉग तभरेभतो गयी 
अवैध कय सॊकरन गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

406.  सखुजत ख्चङ्गाड गाउॉऩातरका यानीफासख्स्थत श्री जनता भाध्मतभक क्रवद्यारमभा 
प्राक्रवतधक ख्शऺा तथा व्मावसाक्रमक तातरभ ऩरयषदफाट प्राद्ऱ अनदुान क्रवद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक क्रवनोदकुभाय मादव तथा व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ 
बीभफहादयु तफ.क.सभेतको तभरेभतोभा अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

407.  नेऩार याक्रद्सम प्राथतभक क्रवद्यारम क्रवसनुऩयु-९, फायाभा कामतयत तत्कारीन प्र.अ. 
भकसदु अन्सायीसभेतरे सोही क्रवद्यारमभा कामतयत ख्शऺक अनवय अन्सायीको 
नागरयक रगानी कोष य कभतचायी सॊचम कोषको यकभ दाख्खरा नगयी क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

408.  आमोगफाट खक्रटई गएको तस.डी.ई. सशुीर शे्रद्षसभेतको टोरीरे ऩूवातधाय क्रवकास 
कामातरम, धनषुाभापत त कामातन्वमन बएका क्रवतबन्न मोजना तथा कामतिभहरूको 
स्थरगत तनयीऺण प्रततवेदनभा भहोत्तयी, क्रऩऩया-५, सहोदवा भा.क्रव.भा यॊगयोगन 
तथा भभतत सम्बाय कामतभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

409.  रुऩन्देही, कोटहीभाई गाउॉऩातरका-२ ऩडयहवाख्स्थत श्रीयाभ भाध्मतभक 
क्रवद्यारमको बवन तनभातण गदात गणुस्तयहीन तनभातण कामत गयेको तथा 
ऩसु्तकारमका रातग प्राद्ऱ यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 
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410.  भधेश प्रदेश, ऩूवातधाय क्रवकास कामातरमअन्तगतत यौतहट ख्जल्रा, गढीभाई न.ऩा.-५ 
ख्स्थत शॊकय प्राथतभक क्रवद्यारमभा यहेको बवन भभततसम्बाय य तनभातण कामतभा 
अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

411.  तेह्रथभु छथय गाउॉऩातरकाको कामातरम शिुफायेरे गाउॉसबाफाट ऩारयत नै 
नबएको फोरयङ प्रक्रवतधफाट ऩानी तनकाल्ने रु.१८ राखभा सम्ऩन्न हनेु मोजनाराई 
आऩसी तभरेभतोभा सोझै खरयद गनज गयी सम्झौता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

412.  उदमऩयु, फेरका नगयऩातरका-४ ख्स्थत रारफजायदेख्ख हरयऩयुसम्भ ग्राबेर गनज 
कामतभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

413.  भधेश प्रदेश, प्रदेश वन तनदजशनारम, जनकऩयुधाभअन्तगतत ब्रह्मफाफा भख्न्दय तथा 
घेयावार तनभातण, अनातभा-५, तसयहाभा अख्न्तभ नाऩी क्रकताफ/कामत सम्ऩन्न 
प्रततवेदनभा कुर भूल्माॊकन यकभ बिुानीका रातग फढी यकभ तसपारयस गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

414.  भधेश प्रदेश, प्रदेश वन तनदजशनारम, जनकऩयुधाभअन्तगतत नन्दफाफा भख्न्दय 
भभतत, कजतन्हा-१, तसयहाभा अख्न्तभ नाऩी क्रकताफ/कामत सम्ऩन्न प्रततवेदनभा कुर 
भूल्माॊकन यकभ बिुानीका रातग फढी यकभ तसपारयस गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

415.  हमु्राको सातफक रारी गा.क्रव.स.का तत्कारीन गा.क्रव.स. सख्चव जमफहादयु 
शाहीसभेतरे सयकायी कागजात क्रकतज गयी साभाख्जक सयुऺाको यकभ क्रहनातभना 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

416.  भहोत्तयीको सातफक फनौरी दनौरी गा.क्रव.स.का तत्कारीन सख्चव ध्रवुदेव 
झासभेतरे नेऩार सयकायको नाभभा यहेको ऩोखयीभा आतथतक राब तरई आफ्नो 
भातनसराई ठेक्काभा ददएको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२९ 

417.  स्वास््म सेवा कामातरम, रुकुभ (ऩख्द्ळभ) भा कामतयत वरयद्ष कक्रवयाज तनयीऺक 
देवेन्र ठाकुय, स्वास््म सेवा कामातरम, डोल्ऩाभा कामतयत कक्रवयाज तनयीऺक 
दीऩेन्रकुभाय उऩाध्माम तथा स्वास््म सेवा कामातरम, हमु्राभा कामतयत सहामक 
ऩाॉचौं तहभा कामतयत कृष्णचन्र जोशीरे ख्चक्रकत्सक नहुॉदा नहुॉदै ऩतन ख्चक्रकत्सक 
बत्ताफाऩतको याज्म कोषको यकभ फझेुको देख्खन आएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

418.  दैरेखको नायामण नगयऩातरका, नगयकामतऩातरकाको कामातरमभा ऩदातधकायी य 
कभतचायीको तभरेभतोभा भ्रभण आदेश नै नबएको तफर बयऩाईसभेतका आधायभा 
कन्टेन्जेन्सी यकभ खाएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

419.  गोदावयी नगयऩातरका, रतरतऩयुका तत्कारीन प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 
कृष्णप्रसाद जैशीराई यॊ गेहात तनमन्रणभा तरॉदा शॊकास्ऩद रातग घसु/रयसवत 
तरएको हनुसक्ने बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

420.  फायाभा यहेको सावतजतनक ज्गा व्मख्िको नाभभा दतात गनज तनणतम काननुसम्भत 
नबएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

421.  नवरऩयु, सरातहीभा पासको भेनगेटभा चौकीदाय नयाखी दैतनक खटाइन े ऩारो 
ऩहयाका काभभा अरू काभभा रगाएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

422.  सखुजत ख्जल्राख्स्थत सम्झना साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहका ऩदातधकायीरे 
वन सभूहको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

423.  श्री भाध्मतभक क्रवद्यारम यॊगऩयुरे उऩमोग गदै आएको यौतहटको सयकायी ज्गा 
भाऩदण्ड क्रवऩयीत गैयसकुुम्फासीराई क्रवतयण गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

424.  काठभाडौं भहानगयऩातरका-१६ अन्तगततको ज्गा वषौंदेख्ख खारी यहेकोभा हार २०७९।१।५ 
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आएय उि ज्गा अन्नऩूणत गठुीको यहेको बनी हडप्न चरखेर गयेको 
बने्नसभेत। 

425.  क्रहभारमन फैंक, ऩाटन शाखाफाट भ्मारी टऩ ओबयतसज सतबतस प्रा.तर.का नाभभा 
कजात प्रवाह गदात तभरेभतोभा सनुसयी ख्जल्रा भधेसा गा.क्रव.स.को कौडीको खोरा 
फगेको ज्गा तधतो याखी ऩचासौं राख कजात प्रवाह गयी फैंक डफुाउने कामत 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

426.  नाऩी कामातरम, साॉख ु काठभाडौंका अतभन सशुीर फढुाथोकी य ऩॊकजकुभाय 
झासभेतरे सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवत रेनदेन गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

427.  जरेद्वय नगयऩातरका-१२, भहोत्तयीको ख्शव भख्न्दय तनभातण कामतको फढी 
भूल्माॊकन गयी अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

428.  जरेद्वय नगयऩातरका-८, भहोत्तयीको धभतशारा तनभातण कामतभा अतनमतभतता 
बएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

429.  डोटीको सामर गाउॉऩातरका-४, ख्स्थत बवानी आधायबतू क्रवद्यारम य ऐ.ऐ. वडा 
नॊ. ५, ख्स्थत अरे्द्द्वयी आधायबतू क्रवद्यारमको बवन तनभातणभा नाऩी 
क्रकताफफभोख्जभ तनभातण कामत नगयी बिुानी गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।५ 

430.  कक्रऩरवस्त ु ख्जल्रा, क्रवजमनगय गाउॉऩातरकाको ४ नॊ. वडा कामातरमफाट 
क्रवतनमोजन बएको शॊकयऩयु क्रवद्यारमको फाउण्ड्री गेट तनभातणसभेतभा भ्रद्शाचाय 
बएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

431.  गाउॉऩातरकारे स्वास््म व्मवस्थाऩन सतभततको तातरभफाऩत क्रवतनमोख्जत य सशतत 
कामतिभभा क्रवतनमोख्जत यकभ एक ऩटकभार तातरभ सॊचारन गयी 
सहबागीहरूराई झकु्माएय दईुऩटकको तफर बयऩाई फनाई कामतिभ सम्ऩन्न 
गरयएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

432.  सखुजतको रेकफेंसी नगयऩातरकाख्स्थत जोरेसार साभदुाक्रमक वन सभूहका अध्मऺ 
देवकुभाय ठाडा भगयसभेतका ऩदातधकायीरे उऩबोिाराई यतसद नददई ऩैसा 
उठाई क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

433.  रुऩन्देहीको सम्भयीभाई गाउॉऩातरका-५ चदक्कमा टोरको ऩख्द्ळभऩक्रट्ट दानव नदीको 
छेउतनय प्रदेश सयकायद्राया खेरभैदानका रातग क्रवतनमोजन गरयएको २० प्रततशत 
ऩतन काभ हनु नसकेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

434.  जरेद्वय नगयऩातरकाका तनतभत्त प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत इख्न्जतनमय भाधवेन्र 
चौधयीरे जरेद्वय नगयऩातरकाभा भ्मटुावय तनभातणको ख्जम्भा आफ्नै छोयीको 
नाभभा यहेको कन्स्ट्रक्सन कम्ऩनीराई ददएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

435.  ब-ूजराधाय तनमन्रण कामतिभअन्तगतत ्मातफन सप्राई गनज तनभातण कामतभा 
आतथतक ऐन क्रवऩयीत कुनै क्रकतसभको प्रततस्ऩधात नगयाई कतभसन तरई कामत 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

436.  डोटीको, फडीकेदाय गाउॉऩातरकारे १ कयोड ९ राखभा ऩाइने जेसीफी 
तभरेभतोभा १ कयोड २२ राखभा क्रकनी अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

437.  फायाको, करैमा कक्रट्टऩसात टोर फस्ने जमनायामण भहतोरे आफ्नो नागरयकता 
प्रभाणऩरको उभेय ढाॉटी सच्माई ज्मेद्ष नागरयक बत्ता तरइयहेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

438.  ऩाल्ऩाको, भाथागढी गाउॉऩातरका-२ भा सञ्चातरत क्रवतबन्न आमोजनाहरूभा 
सम्झौताअनसुाय काभ नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।८ 

439.  फददतमाको भतनकाऩयु साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभहूका ऩदातधकायीहरूको २०७९।१।१५ 
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तभरेभतोभा यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 
440.  सखुजतको, फयाहतार गाउॉऩातरकाभा यहेको तसभरचौय साभदुाक्रमक वन सभूहभा 

वनयऺक खड्कफहादयु घतीको तभरेभतोभा साभदुाक्रमक वनका रूखहरू काटेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

441.  प्मठुानको भल्रयानी गाउॉऩातरका-१ भा ग्राभीण क्रवद्यतुीकयण गनज कामतअन्तगतत 
ऩोर खरयदभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

442.  यौतहट ख्जल्रा गौय नगयऩातरका-९ का वडा सख्चव ददनेश याम मादवरे वृर्द् 
बत्ता क्रवतयण नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

443.  भारऩोत कामातरम, इनरुवाफाट ऋणी यवीन्र शे्रद्ष धनी भख्णयाज भास्के बई 
ऩारयत गयाई तरएको याजीनाभा तरखतभा क्रऩच सडक बएको ज्गाराई स्थानीम 
तनकामको पजी तसपारयस ऩेस गयी तभरेभतोभा न्मूनतभ भूल्माॊकन कामभ गयी 
राखौं ठगी गरयएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

444.  तसन्धरुीको श्री जनता उ.भा.क्रव. भरयणफखऩयु तसन्धरुीका प्रधानाध्माऩक भेघा 
झारे नेऩार सयकायफाट क्रवद्यारमको ४ कोठे ऩक्की घय तनभातण गनतका रातग 
यकभ क्रवतनमोजन बएकोभा क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका ऩदातधकायीसॉग कुनै 
सयसल्राह नगयी कतभसन खाई ठेक्का ददएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

445.  फाजयुाको, गौभरु गाउॉऩातरका-५ भा सञ्चातरत थायखोरा रघ ु जरक्रवद्यतु 
ऩरयमोजना दोस्रोका ऩूवत अध्मऺ शॊकयफहादयु योकामारे ऩरयमोजनाफाट तरएको 
यकभ ऩटकऩटक फझुाउन बनी जानकायी गयाउॉदा ऩतन नफझुाएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

446.  भगुकुो सोरु गा.ऩा.-१ ख्स्थत जवरधाया आधायबतू स्वास््म केन्रको बवन 
तनभातण इख्स्टभेटअनसुाय तनभातण नगयी बिुानी तरएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

447.  वी.ऩी. कोइयारा स्वास््म क्रवऻान प्रततद्षानका कभतचायीसभेतको तभतरबगतभा 
चयभ आतथतक अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

448.  नेऩार टेतरकभ, ऩूवातञ्चर ऺेरीम तनदजशनारमफाट साभान खरयदका िभभा 
तनदजशक अभयनाथ झा य कभतचायीहरूरे क्रवतबन्न फोरऩरभा  व्माऩक 
अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

449.  भगुकुो सोरु गाउॉऩातरकाख्स्थत ऩक्रवर सहकायी सॊस्था तर.का सॊचारक फास्तोरा 
शाहीरे उि गाउॉऩातरकाभा ख्जउरा तसॉचाइ कुरो तनभातण आमोजनाको अनदुान 
यकभ सम्झौताअनसुाय कामत नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

450.  बिऩयुको सातफक कटुञे्ज गा.क्रव.स.का ज्गाधनी काशीनाथ भनुकभीका नाभभा 
यहेको ज्गा काल्ऩतनक व्मख्ि खडा गयाई  याजीनाभा ऩास तथा योक्का पुकुवा 
कामतभा सॊर्न कभतचायीहरूसभेतराई कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

451.  गरयफी तनवायण कोष, काठभाडौंरे ऩयाभशत सेवा खरयद गदात अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

452.  श्री भाईस्थान क्रवद्याऩीठ, वीयगञ्ज, ऩसातका प्रधानाध्माऩक क्रवनोद भेहतारे 
क्रवद्यारमभा नेऩारी य अॊग्रजेी भाध्मभफाट ख्शऺा ददने नाभभा व्माऩक यकभ 
असरुी अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।१५ 

453.  फाॉकेको, हेबी इख्क्वऩभेन्ट नेऩारगञ्जका प्रभखु अरुण कटुवारसभेतरे तडतबजनभा 
अत्मतधक रूऩभा तनमभक्रवऩयीत कामत गदै आएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

454.  सरातहीको ऩसात गाउॉऩातरका-१ ख्स्थत ख्शवारम बवन तनभातण कामतभा 
अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 
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455.  वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी घनमाभ उऩाध्मामसभेत बएको ख्जल्रा ख्चतवन 
बयतऩयु ६क का ज्गाधनी कक्रऩर शे्रद्षको नाउॉभा दतात यहेको ज्गा योक्का 
यहेकोभा भारऩोत कामातरमका प्रभखुसभेतको तभरोभतोभा पुकुवा गयी 
दा.खा.सभेत गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

456.  सनुसयीको, फजुत गाउॉऩातरकाख्स्थत नायाहा गाउॉ ऺेरभा ग्राबेरका रातग फजेट 
क्रवतनमोजन बएकोभा गाउॉऩातरकाका अध्मऺ, वडा अध्मऺ य प्राक्रवतधकहरूको 
तभरेभतोभा उऩबोिा सतभततरे रागत अनभुानक्रवऩयीत तनभातण कामत गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

457.  सरातहीको चिघट्ट गाउॉऩातरका-४ भा भाटो ऩनुज, भठ भभतत, नारा तनभातण तथा 
सडक ढरान कामतभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

458.  सखुजतको वीयेन्रनगय नगयऩातरकाभा सञ्चातरत मोजनाहरूभा वडा नॊ.१६ हुॉदै 
तीनघये तबरीखोरा जाने गौयव भागतभा क्रवतनमोख्जत यकभफभोख्जभ काभ नबएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

459.  ऩूवातधाय क्रवकास कामातरम, तसयहारे सद्ऱयी क्रटकुतरमा-३ ख्स्थत क्रवहरु नदीदेख्ख 
ऩख्द्ळभ सडक तनभातण कामतको अख्न्तभ नाऩी क्रकताफ/ कामतसम्ऩन्न प्रततवेदनभा 
कुर भूल्माॊकन यकभबन्दा बिुानीका रातग फढी यकभ तसपारयस गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

460.  योल्ऩाको, दईुखोरी गाउॉऩातरका-१ भा फाटो तनभातणका रातग स्थानीम क्रवकास 
भन्रारमफाट क्रवतनमोख्जत यकभ, प्राक्रवतधक इख्स्टभेट य नाऩनक्सा क्रवऩयीत तनभातण 
कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

461.  बीभदत्त नगयऩातरका-१६, कञ्चनऩयुभा बएको सडक तनभातण कामत गणुस्तयहीन 
बएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

462.  अघातखाॉची ख्जल्रा भारायानी गाउॉऩातरकाका अध्मऺ तथा प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृतसभेतको तभरोभतोभा खरयद प्रक्रिमा सावतजतनक खरयद ऐन तथा 
तनमभावरीक्रवऩयीत गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

463.  काभ्रकेा िसय उद्योगहरू नेऩार सयकाय भख्न्रऩरयषद् को तनणतम एवॊ प्रदेश 
सयकायफाट जायी नदीजन्म ऩदाथत (सॊकरन य उऩमोग) सम्फन्धभा व्मवस्था गनत 
फनेको कामतक्रवतधको दपा ३ फभोख्जभ कामभ भाऩदण्डभा नचरेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

464.  झाऩाको गौयीगॊज-६ ख्स्थत क्रक.नॊ. ८ को ज्गा बरऩयु हरुाकी भूरफाटोरे 
छोएकोभा घय फाटो नबएको आवादी ज्गा बनी वडाध्मऺ फरीनायामण मादवरे 
सही गयी भारऩोत कामातरम, दभक, झाऩाको नाभभा झटुा घयफाटो तसपारयस 
गयाएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२२ 

465.  तरबवुन अन्तयातक्रद्सम क्रवभानस्थर, गौचय, काठभाडौंका अध्मागभन अतधकृत 
कभरप्रसाद ऩयाजरुीसभेत २० जनारे २४८ जनाराई गैयकाननुी राब तरई 
तफना कागजात अध्मागभन अनभुतत ददएको प्रकयणभा अन्म कभतचायीहरूको 
सभेत सॊर्नता यहेको हनुसक्ने बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

466.  यौतहटको, पतवुा क्रवजमऩयु नगयऩातरका-७ भा याभजानकी भठदेख्ख स्कुर हुॉदै 
हषातहा जान ेफाटो ढरान कामत नाऩी क्रकताफभा बन्दा कभ गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

467.  काभ्रकेो फनेऩा नगयऩातरका फडुोरख्स्थत श्री बिेद्वय भहादेवको नाभभा फगैंचा 
यहेको करयफ ५ योऩनी ज्गाभा भोही कामभ गयाई ख्ऺततज भाध्मतभक 
क्रवद्यारमराई सॊयचना फनाउन ददई बाडाभा ददएको बने्नसभेत।  

२०७९।१।२६ 
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468.  फायाको कयैमाभाई गाउॉऩातरका -४ भा ऩोरभा फत्ती जडान य थारु साभदुाक्रमक 
बवन तनभातण मोजनाभा अतनमतभतता गयेको बन् नेसभेत। 

२०७९।१।२६ 

469.  धाददङको गजयुीभा यहेको भरेख ुखोराको ज्गा क्रकत्ताकाट गयी व्मख्िक्रवशेषका 
नाभभा कामभ गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

470.  ख्जल्रा ऩसात सातफक गम्हरयमा गा.क्रव.स.-६ भा शौचारम तनभातणका रातग 
तनकासा बएको फजेट सख्चव ख्शवशॊकय साह तेरीसभेतरे क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

471.  यौतहटको गरुडा नगयऩातरकाका तत्कारीन ना.स.ु नागेन्र याम मादवरे 
फारफातरका तथा साभाख्जक सयुऺा बत्ता क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

472.  तसिौनगढ नगयऩातरका-१० का वडा अध्मऺ हरयशॊकयप्रसाद मादव य वडा 
सख्चव उभेशप्रसाद मादवसभेतको तभरेभतोभा भतृ्म ु बइसकेका व्मख्िहरूको 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

473.  कास्कीको, भादी गाउॉऩातरका-३ ख्स्थत भकज  खानेऩानी मोजनाको कामत सम्ऩन्न 
नबई बिुानी ददई अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

474.  फायाको कयैमाभाई गा.ऩा.- ३ का वडा अध्मऺ देवेन्रप्रसाद केशयीरे 
घयफाटोको तसपारयस गदात सयकायी याजस्व छल्ने उदे्दमरे तसपारयस गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

475.  म्मा्दी ख्जल्रा धवरातगयी गाउॉऩातरकाभा कामतयत तस.अ.हे.व. रोकनाथ 
ऩौडेररे औषधी खरयदभा यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

476.  यौतहटको गजुया नगयऩातरका-8 भा शौचारम तनभातण साभग्रीहरू क्रवतयणभा 
राबग्राहीहरूको बयऩाईअनसुाय साभान क्रवतयण नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

477.  फायाको आदशत कोतवार गाउॉऩातरकारे वृर्द्हरूराई कम्फर खरयद गयी क्रवतयण 
गदात अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

478.  वन कामातरम, फायारे वीयगॊज-अभरेखगॊज छ रेन सडक क्रवस्तायको िभभा 
फाटोभा ऩनज रूखहरू छऩान भूल्माॊकन गयी, कटान गयाई तरराभ गयाउॉदा 
काठको ऩरयभाण घटाई भ्रद्शाचाय गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

479.  नेऩार टेतरतबजन, तसॊहदयफाय, काठभाडौंभा ग्राक्रपक्स तसस्टभ खरयदभा व्माऩक 
अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

480.  भहोत्तयीको भहोत्तयी गाउॉऩातरका-१ ऩसात दासटोरभा अधयुो धभतशारा तनभातण 
गदात अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

481.  फददतमाको ठाकुयफाफा नगयऩातरका-९ को सोझो, फोल्न नजाने्न प्रभे चनुायाको 
ज्गा स्थानीम तहका जनप्रतततनतध य भारऩोत कामातरम, गरुरयमा, फददतमाका 
कामातरम प्रभखु तभरेय तफिी क्रवतयण गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

482.  सरातहीको कक्रवरासी नगयऩातरका-४, फस्ने गोदावयी देवीरे नऩेार सयकायफाट 
खाईऩाई आएको सकु्रवधा यकभ वडा कामातरमका सख्चव अजफरार यामरे 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

483.  बिऩयु, भख्च्छन्रनाथको गठुी ज्गाभा भोही कामभ गयेको, फा्भती तसॊह सत्तर 
गठुी नगय क्रवकासको अतधग्रहणभा ऩयेको ज्गा यैतान गयी अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

484.  बोजऩयु माङऩाङ गा.क्रव.स.-४ को सावतजतनक ज्गा डम्फय फहादयु खरीरे नाऩी 
य भारऩोत कामातरमका कभतचायीसभेतको तभरेभतोभा दतात गयाएको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 
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485.  फाया वीयगॊज-फरयमायऩयु-अरुवा सडकअन्तगतत क्रटमयऩरुको तनभातण कामत ठेक्का 
सम्झौताअनसुाय नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

486.  फैतडीख्स्थत केदायेद्वय उ.भा.क्रव., दगुातस्थानको १ कोठे हर नफनाएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

487.  येतडमोतभटय कम्ऩनी डेनभाकत को ABG रगामतका भेख्शनभा प्रमोग हनेु 
Consumables/ kits/ Reagents खरयदभा अतनमतभतता बएको बने्न सभेत। 

२०७९।१।२९ 

488.  उदमऩयुख्स्थत घयेर ु तथा साना उद्योग क्रवकास सतभततको कामातरमरे गरयफी 
तनवायण तथा रघ ु उद्यभ क्रवकास कामतिभको यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

489.  रोहजया सद्ऱयीभा यहेको याभजानकी तडऩ फोरयङ भभततका रातग प्राद्ऱ यकभ 
क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।१।२९ 

490.  सखुजत फयाहतार गाउॉऩातरकाभा यहेको सयस्वती साभदुाक्रमक वनका अध्मऺ 
टेकफहादयु पौजासभेतरे एक रूखभा नम्फय रगाएय त्मसको वरयऩरय १०-१२ 
वटासम्भ रूखहरू राऩयफाही तरयकारे काटी यकभ असरुी गयेको बने्नसभेत।  

२०७९।२।१० 

491.  फागरङु जैतभनी न.ऩा. भा यहेको श्री सतीढुॊगा भा.क्रव., जैदीका प्रधानाध्माऩक 
हरयप्रसाद ऩौड्याररे तफयाभी तफदाको झटुो क्रववयण ऩेस गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१० 

492.  सनुसयी, कोसी गाउॉऩातरकाख्स्थत सशद्ऺ प्रहयी फर, तफ.ओ.ऩी.का सशद्ऺ प्रहयी 
तनयीऺक सयेुन्रफहादयु बण्डायीसभेतरे साभान तस्कयीभा क्रिमाशीर 
व्मख्ि/सभूहफाट यकभ तरएय तस्कयीजन्म कामत फढाएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१० 

493.  ऩसात सातफक जमभॊगराऩयु गा.क्रव.स.का तत्कारीन सख्चव ख्शवऩजुन साह कानरेु 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता य क्रवकास तनभातणका फजेटसभेत क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।२।१० 

494.  घोडाघोडी नगयऩातरका, कैरारी-२ ख्स्थत जनता तन.भा.क्रव. सयैमाका प्र.अ. 
भधकुय चौधयी य क्रव.व्म.स. अध्मऺ सोभैयाभसभेतरे क्रवद्यारमको दईुकोठे बवन 
तनभातणभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१० 

495.  ख्जल्रा, दैरेख बगवतीभाई गाउॉऩातरका-३ भहेरतोरीख्स्थत सान्तडादेख्ख 
याताभाटा सडक भभतत मोजनाभा यकभ क्रहनातभना बएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१० 

496.  फाया, भधवुन सेक्टय वन कामातरमका तत्कारीन इन्चाजत सहामक वन अतधकृत 
अभयदेवप्रसाद मादवको तभरेभतोभा तीन वटा सारका रूख काटी तफिी क्रवतयण 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१० 

497.  कैरारीख्स्थत धनगढी ददऩामर रतुभागतको हसनऩयु-स्माउरे खण्डभा कल्बटत 
तनभातणभा अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१० 

498.  सनुसयी फयाहऺेर नगयऩातरकाभा नदीजन्म ऩदाथतको ठेक्काभा कभ कफोर अॊक 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१० 

499.  कभरा नदी तनमन्रण आमोजना सभमभा सम्ऩन् न गनत नसकेको बन् नेसभेत। २०७९।२।१३ 
500.  सरातही कतफरासी नगयऩातरका-६ ख्स्थत आधायबतू क्रवद्यारम जभतुनमाको 

कम्ऩाउण्डवार तनभातणभा भ्रद्शाचाय बएको बने्नसभेत। 
२०७९।२।१३ 

501.  भहोत्तयीख्स्थत श्री याक्रद्सम प्राथतभक क्रवद्यारम बवानीगॊजका प्रधानाध्माऩक 
याभक्रवशेष मादवरे ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, भहोत्तयीफाट चायकोठे बवनका रातग 
आएको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१३ 

502.  अछाभ, कभरफजाय नगयऩातरकाख्स्थत गैयीटाङ-कुईका-ताल्सादेख्ख फमरा २०७९।२।१३ 
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फेरखेतसम्भको सडकभा बएको सडक स्तयोन्नतत कामतभा उऩबोिा सतभततका 
अध्मऺ शेयफहादयु क्रवद्शरे ऐ. वडाका वडाध्मऺ नन्दयाभ चराउनेसॉगको 
तभरेभतोभा क्रकतज तफर बयऩाई फनाई यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

503.  भधेस प्रदेश, ऩूवातधाय क्रवकास कामातरम, वीयगॊज, ऩसातअन्तगतत ने.या.भा.क्रव. को 
भभततसम्बायसभेतको कामतभा फढी भूल्माॊकन देखाई तफर बिुानी गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।२।१३ 

504.  भकवानऩयुख्स्थत चकयी हुॉदै रयङयोड गोगनऩानी झरुङु्गे गोरेटोर जाने फाटोको 
कल्बटत ऩरु गणुस्तयहीन फनाएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१३ 

505.  श्री ल्माफोयेटयी भा.क्रव. धयान, सनुसयीभा चायकोठे बवन तनभातणभा अतनमतभतता 
बएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१३ 

506.  कैरारी, कैरायी-२ ख्स्थत श्री याक्रद्सम भाध्मतभक क्रवद्यारमको बवन तनभातण 
कामतभा कभसर अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

507.  कृक्रष तथा वन क्रवऻान क्रवद्वक्रवद्यारमको केन्रीम कामातरम बवनसभेतका रातग 
आवमक पतनतचयहरू खरयदका रातग फोरऩर आह्वान गदात अतनमतभतता बएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

508.  काठभाडौं का.भ.न.ऩा.-१४ फस्ने फरु्द्काजी तण्डकुायको ज्गाभा बागवत कृष्ण 
शे्रद्षरे टहयो फनाई व्मवसाम गयेकोभा तनज बागवत कृष्ण शे्रद्षसभेतरे 
का.भ.न.ऩा.का कभतचायीसभेतको  तभरोभतोभा आफ्नो नाउॉभा दतात गयाएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

509.  वन कामातरम, फाजयुाका ख्जल्रा वन अतधकृत फेतसन्र याज सवेुदीरे चातराबावय 
चाखयेु साभदुाक्रमक वन दतात गनज कामतमोजनाभा दस्तखत गनतका रातग 
घसु/रयसवत फझुी तरएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

510.  धोफीखोरादेख्ख साततरे तभरनचोक हुॉदै तेख्न्जङचोकसम्भको खहये खोराको 
अख्स्तत्व न ैरोऩ गयाई सडक फनाएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

511.  सनुसयी धयान उऩभहानगयऩातरकाख्स्थत ऩराङ्गफायी साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सतभततका ऩदातधकायीसभेतको तभरेभतोभा वनऩैदावाय पॉ डानी बएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

512.  भकवानऩयु, इन्रसयोफय गाउॉऩातरकाभा नदीजन्म ऩदाथतको ठेक्काभा कुर 
ऺभताबन्दा कभ ऩरयभाण तनकाल्ने अनभुतत ददएय फढी उत्खनन ्गनत सहज हनेु 
गयी न्मून भूल्म कामभ गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

513.  ज्गा प्रक्रटङ गनज व्मख्ि, पभत, सॊस्था वा कम्ऩनीरे कृक्रषमो्म ज्गा 
खण्डीकयण/क्रकत्ताकाट गयी घडेयीको रूऩभा तफिी क्रवतयण गनत/गयाउन नऩाउने 
गयी बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमफाट तनदजशन जायी बएको य सो 
तनदजशनको प्रततकूर हनेु गयी बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमफाट नै फाधा 
नऩु् ने बनी तनणतम बएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

514.  बयतऩयु भहानगयऩातरका-२५ का वडा अध्मऺ क्रवजमकुभाय बजेुररे सजुयाभ 
गयुौकी कान्छी श्रीभती आशा गयुौको नाता प्रभाख्णत गदात ५ राख तरएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

515.  यौतहटका ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी अब्दरु यउप खाॉरे अन्तयातक्रद्सम गैयसयकायी 
सॊस्था प्रान नेऩार य गैयसयकायी सॊस्था साथी नेऩारका प्रतततनतधराई बौततक 
तनभातण कामतअन्तगततको सतभततभा प्रतततनतधत्व गयाई क्रवद्यारमहरूराई बौततक 
ऩूवातधायको यकभ तनकासा गदात कतभसन तरएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 
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516.  फा्रङु ख्जल्रा काठेखोरा गाउॉऩातरकाख्स्थत नारढुॊगा (घडेुखोरा) खानेऩानी 
मोजनाभा नाऩी क्रकताफ अनसुायको ऩाइऩ प्रमोग नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।१९ 

517.  फाॉके, कोहरऩयु नगयऩातरका-१२ य १३ राई जोड्न े योक्रहणी खोराभा फनकेो 
ऩरु तनभातण कामत सम्ऩन्न बएको एक वषत नऩु् दै उि ऩरु बख्त्कएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

518.  कृक्रष ऻान केन्र, याभेछाऩरे गोकुरगॊगा गाउॉऩातरका-४ फेतारीभा कृक्रष सडक 
तनभातण गदात अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

519.  ख्जल्रा स्वास््म कामातरम, कक्रऩरवस्तकुा स्टोयक्रकऩय य रेखाका 
कभतचायीहरूसभेतको तभरेभतोभा प्रमोगशाराको केतभकर रगामतका साभग्री 
खरयदसभेतभा प्राद्ऱ यकभ दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

520.  ऩसातको तफरुवागठुी गा.क्रव.स. वडा नॊ. ६(क) को क्रक.नॊ. १५३ को ऐरानी 
ज्गा क्रकत्ताकाट गयी व्मख्िको नाउॉभा दतात गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

521.  सहयी क्रवकास तथा बवन तनभातण क्रवबाग, तडतबजन कामातरम, सखुजत अन्तगततको 
स्वास््म चौकी बवन तनभातणको सम्झौताफभोख्जभ सभमभा कामत सम्ऩन्न गनत 
नसकेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

522.  इराभको पाकपोकथभु गाउॉऩातरका आम्चोकभा नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयण, 

इराभ क्रवतयण केन्रफाट बइयहेको क्रवद्यतु ऩोर क्रवस्तायकै कामतराई देखाई 
उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीहरूरे यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

523.  तसयाहाको औयही गाउॉऩातरका-५ फस्ने याभक्रवरास मादवको अध्मऺताभा गदठत 
सतभततरे गोठ सधुाय कामतिभको यकभ तरई क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

524.  फाघबैयव साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह, भकवानऩयुको वनऺेरतबरको ज्गा 
शम्बपु्रसाद ख्घतभयेरे गैयकाननुी ढॊगरे दतात गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

525.  गॊगाजभनुा गाउॉऩातरका, धाददङका अध्मऺ फरफहादयु अतधकायी, प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत क्रवनोद योक्कासभेतरे गाउॉऩातरकाको आतथतक स्रोतको चयभ 
दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

526.  केन्रीम त्माॊक क्रवबागका अतधकाॊश कभतचायीहरूरे सस्तो भूल्मको हवाई 
क्रटकट तरई भहॉगो भूल्मको बिुानी तरने गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

527.  डोटी, ददऩामर तसरगढी नगयऩातरकाख्स्थत ख्खचेखोरादेख्ख थाप्रा गाउॉसम्भको 
नहय तथा ऩोखयी तनभातण आमोजनाभा आतथतक अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

528.  ख्जल्रा रुकुभ (ऩख्द्ळभ) भतुसकोट नगयऩातरका-१३ का कणतफहादयु खरी, 
तरुवीय खरीरे काइमोखोरा हुॉदै साधनचौय गएको नहयको ऩाइऩ तफिी गयी 
खाएको बने्नसभेत। 

२०७९।२।२३ 

529.   कुभा न.ऩा. ऩवततको उऩप्रभखु ऩदभा तनवातख्चत स्वस्थानी रयजारराई क्रवगतभा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भदु्दा दतात गयेको य आगाभी ददनभा 
ऩतन ऩदको दरुुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गनज प्रवर सम्बावना यहेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।३० 

530.  सडक तडतबजन हेटौंडाअन्तगतत ऩसात ख्जल्राख्स्थत बेडाहा खोरा ऩरु सतत तथा 
भाऩदण्डक्रवऩयीत गणुस्तयहीन तनभातण कामत गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।३० 

531.  तसयहा, औयही गाउॉऩातरका, गाउॉकामतऩातरका कामातरम, तसयहारे कोयोना योकथाभ 
तथा तनमन्रणभा आपूखसुी खचत गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।३० 

532.  ऩाल्ऩाको  रयब्दीकोट गाउॉऩातरका-१ का वडा अध्मऺ क्रवष्णपु्रसाद गैयेरे 
प्राक्रवतधक क्रवजम आचामत तथा कामातरम प्रभखुसॉग तभरेभतो गयी ऩाइऩ 

२०७९।२।३० 
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खरयदरगामतको यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 
533.  ख्जल्रा काभ्रऩेराञ्चोक जनस्वास््म स्टोय बवन तनभातण कामतभा अतनमतभतता 

गयेको बने्नसभेत। 
२०७९।२।३० 

534.  उदमऩयु चौदण्डीगढी नगयऩातरका-९ का वडा अध्मऺसभेतरे यक्सादह ऩोखयी 
तनभातण गदात फजेट क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।३० 

535.  धनषुाको सयसभाईस्थानदेख्ख गौयीऩयुसम्भको सडक  तनभातण कामतभा गणुस्तयहीन 
कामत गयी क्रवतनमोख्जत यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।३० 

536.  श्री फायाही भाध्मतभक क्रवद्यारम, व्मास, तनहुॉभा ऩसु्तकारम क्रवस्तायका रातग 
ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, तनहुॉफाट क्रवतनमोख्जत यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।३० 

537.  सनुसयी इनरुवा नगयऩातरकाभा पजी तफर बयऩाई ऩेस गयी फाढीऩीतडतको 
याहत यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।२।३० 

538.  रुऩन्देही, वेरफास-वेथयी सडक खण्ड स्तयोन्नतत तथा चौडा गयाउने कामतभा 
सम्झौताअनसुाय कॊ क्रिटजन्म वस्तहुरू नबएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।३ 

539.  ख्जल्रा हरुाक कामातरम, ऩसात, वीयगॊजका कामातरम प्रभखु प्रदीऩ भेहतासभेतको 
तभरोभतोभा ख्जल्रा हरुाक कामातरम, ऩसातभा यहेको सयकायी ज्गा गैयकाननुी 
क्रकतसभरे तनजी बोगचरनभा ददएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।३ 

540.  काठभाडौंको गोंगफ ुगा.क्रव.स.-२ को ज्गा नेऩार सयकायको नाभभा सावतजतनक 
फाटो कामभ बई आएकोभा भारऩोत तथा नाऩी कामातरम, तडल्रीफजायका 
कभतचायीहरूको तभरेभतोभा व्मख्ि क्रवशेषको नाभभा सभावेश गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।३ 

541.  सक्रहद धभतबि याक्रद्सम प्रत्मायोऩण केन्र, बिऩयुका कामतकायी तनदजशक डा. 
ऩकुायचन्र शे्रद्षरे साभग्री उऩकयण खरयदभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।३ 

542.  सदाफहाय साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूह फाॉकेका अध्मऺ क्रवजमख्जत तसॊह य 
कोषाध्मऺ गमाप्रसाद मादवसभेतरे क्रवद्यान य कामतमोजनाक्रवऩयीत सभूहबन्दा 
फाक्रहय काठ दाउया तफिी गयी यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।३ 

543.  ख्जल्रा स्वास््म कामातरम, अघातखाॉचीभा आतथतक वषत २०६९/70 को वाक्रषतक 
फजेटभा काभ नगयी शे्रस्ता तभराई यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।३ 

544.  तसन्धरुी ख्जल्रा खकुोट घभुी खण्ड तनभातण कामत ठेक्का सम्झौताअनसुाय नगयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।३ 

545.  काख्न्तऩयु ऩतरकाभा प्रकाख्शत अतनवामत ऩेट्रोतरमभ ऩदाथतभा सॊस्थागत 
अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।३ 

546.  दाच ुतराको शैल्मख्शखय नगयऩातरका-१ फराचख्स्थत श्री कृष्ण उच्चभाध्मतभक 
क्रवद्यारमभा ऩसु्तकारम स्थाऩनाका रातग ख्जल्रा ख्शऺा कामातरम, दाच ुतराफाट प्राद्ऱ 
यकभ क्रवद्यारमका प्रधानाध्माऩकसभेतरे अतनक्रमतभतता गये बन् नसेभेत। 

२०७९।३।६ 

547.  सनु्दयफजाय नगयऩातरका, रभजङु-१ नभनुा टोरभा घयधनी चन्रावती गौरीरे 
वडाका ऩदातधकायीसॉगको तभरोभतोभा बकूम्ऩअख्घ तनभातण बइसकेको य हुॉदै 
गयेको सॊयचना देखाई बकूम्ऩ ऩनु्तनभातण राबग्राही फनी सयकायी सम्ऩख्त्त 
दरुुऩमोग गये गयाएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।६ 

548.  सॊघीम सॊसद बवन तनभातणस्थर, ठेकेदाय कम्ऩनीसभेतरे बवन तनभातणस्थरभा 
यहेको तनभातण साभग्री ठेकेदाय कम्ऩनीको तभरेभतोभा अन्मरै रगी फेचतफखन 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।६ 

549.  नवरऩयासीको धनेवा खोराको ऩरु सभमभा सम्ऩन् न गनत नसकेको बन् नेसभेत। २०७९।३।६ 
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550.  नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयण, इख्न्जतनमरयङ सेवा तनदजशनारमअन्तगतत भाटो ढुॊगा तथा 
कॊ क्रिट प्रमोगशारारे फा्भती इन्टयप्राइजेसॉग बएको सम्झौताको अवतध सक्रकॉ दा 
ऩतन तनमभानसुाय ठेक्काको म्माद थप्ने प्रक्रिमा ऩूया नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।६ 

551.  उदमऩयुको फेरका नगयऩातरका- ५ भा सॊचातरत प्रबाकायी भाध्मतभक क्रवद्यारम, 

ऩोखयेभा क्रवद्यारम बवनसभेतभा तनकासा बएको यकभ रागत अनभुानफभोख्जभ 
नगयी अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।६ 

552.  कैरारी जानकी गाउॉऩातरका-६ ख्स्थत जगतऩयु साभदुाक्रमक वन उऩबोिा 
सतभततका अध्मऺ यवीन्र कडामतसभेतरे सभूहको यकभ खचत ऩायदशी रूऩभा 
नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।६ 

553.  फरया नगयऩातरका-५, सरातहीको सयस्वती अभयेश फफनुन्दन तसॊह भाध्मतभक 
क्रवद्यारम, अनातहाभा प्रक्रिमा नऩयु ् माई ख्शऺक तनमखु्ि गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।६ 

554.  धाददङ, नीरकण्ठ-१० ख्स्थत बदौये खानेऩानी मोजना तनभातणभा मोजनाका 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺ क्रहभप्रसाद ऩाठकरे ऩूवत गा.क्रव.स.फाट खानेऩानीका 
रातग ३० हजाय यकभ तरएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 

555.  गौशारा नगयऩातरका, भहोत्तयीभा याज तनभातण सेवासभेतरे गयेको तनभातण कामत 
भाऩदण्डअनरुूऩ नबएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 

556.  भगुकुो छामानाथ याया नगयऩातरकाद्बाया सॊचातरत गभगढी सयसपाइ तथा ढर 
व्मवस्थाऩन कामतभा अतनमतभतता गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 

557.  ऩवतत, भोदी गाउॉऩातरका-५, फाजङुख्स्थत श्री भहेन्र ख्शखयी भाध्मतभक 
क्रवद्यारमको बवन तनभातणभा अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 

558.  प्र.ना.तन. याभहरय रयजार, प्र.स.तन. यभेश ततभख्ल्सनासभेतरे अख्ततमायको 
दरुुऩमोग गयी काठभाडौं भहनगयऩातरका-२८ फाङ्गेभढुाख्स्थत भ्मारतुसटी 
इम्ऩेक्सका सॊचारक याजेश शभातराई धम्क्माई यकभ असरु गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 

559.  तसन्धऩुाल्चोक, भेरम्ची नगयऩातरका-९ को भेरम्ची ज्मातभये सडकराई 
क्रवतनमोख्जत यकभ उऩबोिा सतभतत य इख्ञ्जतनमय तभरेय इख्स्टभेटफभोख्जभको 
काभ नगरयएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 

560.  बैमादेवी साभदुाक्रमक वन क्रहवल्चा, सल्मानका अध्मऺ जीवनी यावतसभेतको 
तभरेभतोभा अवैध रूऩरे ऩोखया य काठभाडौं रगी फेचेका बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 

561.  ख्जल्रा सरातही, गोडैता नगयऩातरका प्रभखु देवेन्रकुभाय मादवसभेतरे साइकर 
क्रवतयण कामतिभ य ज्मेद्ष नागरयक कामतिभको यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 

562.  तरबवुन अन्तयातक्रद्सम क्रवभानस्थरभा नेऩार वाम ुसेवा तनगभ, मार ुसेवा क्रवबागका 
कभतचायीहरूरे क्रटकट, ब्मागेज तथा फोतडतङ ऩास रगामतभा अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

563.  कारीकोटको ऩराॉता गाउॉऩातरकाख्स्थत दैतनकय कृक्रष तसॉचाइ कुरो 
भभततसम्बायका रातग क्रवतनमोजन यकभ उऩबोिा सतभततका अध्मऺ धनफहादयु 
तफ.क.सभेतरे इख्स्टभेटअनसुायको काभ नगयी प्राक्रवतधकराई भभततसम्बाय बएको 
प्राक्रवतधक प्रततवेदन ददन रगाएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

564.  सरातहीको सातफक गडैता गा.क्रव.स.का तत्कारीन सख्चव याभगरुाभ तसॊहरे 
गा.क्रव.स.भा भक्रहरा तथा फारफातरका बत्तासभेतका यकभ क्रहनातभना गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 
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565.  ख्जल्रा डोटी ऩूवीचौकी गाउॉऩातरकाको ख्चने्नकोट काडाभाडौं सडक तनभातण 
मोजना उऩबोिा सतभततका अध्मऺ ददगत खड्कासभेतरे तभरेभतोभा यकभ 
फाॉडपाॉड गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

566.  ऩश ु सेवा कामातरम, सरातहीको वाक्रषतक स्वीकृत फािा कामतिभको यकभ 
कामतिभका अध्मऺ य सयेुन्र भहतोरे तफना तनणतम यकभ तनकासा गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

567.  याक्रद्सम आवास कम्ऩनी मोजना कामातरम, नवरऩयासीका मोजना प्रभखु भहेन्र 
थाऩासभेतरे आऩसी तभरेभतो गयी कामातरमभा क्रवतबन्न कभतचायीहरूको नाभभा 
ऩेकी देखाई तनजी प्रमोजनका रातग १ कयोड यकभ खचत गयेको य ऩेकी 
पर्छ्यौट नगयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

568.  ख्जल्रा काभ्रऩेराञ्चोक जनस्वास््म स्टोय बवन तनभातण कामतभा अतनमतभतता 
बएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

569.  भकवानऩयु हेटौंडा उऩभहानगयऩतरका-६ ख्स्थत चौघडा यॊगशारा योस जाने 
सडकको कारोऩरे गणुस्तयहीन बएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

570.  सभाज कल्माण ऩरयषद्का तनदजशक भदन रयभार य बन्साय छुट तसपारयस 
शाखाका सहामक तनदजशकको तभरोभतोभा PACT नेऩारसॉग बएका चायऩाॊग्र े
सवायी साधनरगामतका बौततक साभग्रीहरू गोप् मरूऩभा स्थानीम सहमोगी 
सॊस्थाराई ददराई नेऩार सयकायराई कयोडौं घाटा ऩयु ् माएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

571.  सखुजत, चौकुने गाउॉऩातरका वडासैनख्स्थत सदुशतन आधायबतू क्रवद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक य क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺको तभरेभतोभा 
तायफायका रातग प्राद्ऱ यकभ काभै नगयी क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१६ 

572.  फदतगोरयमा गाउॉऩातरका, कैरारीको श्री उ.भा.क्रव., कोटा, तलु्सीऩयुका क्रवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ रौटन डगौयासभेतरे आतथतक तथा ख्शऺक 
तनमखु्िभा अतनमतभतता गयेको बन् नेसभेत। 

२०७९।३।२० 

573.  तनभातणाधीन भन्थरी-नाक्रटरा-गेर ु सडक तनभातण कामत य ख्खम्ती-पऩुत-नाभाडी-
फेतारी-यस्नार ुसडक मोजना सभमभा सम्ऩन्न गनत नसकेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३        

574.  सासेक योड कनखे्क्टतबटी प्रोजेक्ट अन्तगततको हरेसी ददिेर सडक स्तयोन्नती 
कामत तनधातरयत सभमभा सम्ऩन्न गनत नसकेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३ 

575.  श्री जनजागतृत भाध्मतभक क्रवद्यारम, तसन्दयेुघायी, यौतहटको कऺा 11 य 12 भा 
अध्ममनयत रख्ऺत वगतका क्रवद्याथीका रातग ऩसु्तक खरयद गनत य आई.सी.टी. 
ल्माफ स्थाऩना गनत तनकासा बएको यकभ क्रहनातभना बएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३ 

576.  भकवानऩयु क्रऩप्रे-भिान्चरुी-भकवानऩयुगढी सडकभा स्ल्माफ ढरान गयेको 
भक्रहना ददन नतफत्दै बख्त्कएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३ 

577.  सरातही, फरया नगयऩातरका-५ ख्स्थत अनातहा साभदुाक्रमक बवन तनभातण कामतभा 
अतनमतभतता बएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३ 

578.  वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी याभएकवार प्रसाद शाहसभेत बएको घसु/रयसवत 
भदु्दाभा सयकायी साऺीहरू सीतादेवी कानसुभेतरे आमोगका अनसुन्धान 
अतधकायीसभऺ गयेको सोधऩछु कागजको प्रततकूर हनेु गयी फकऩर गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३ 

579.  ख्जल्रा क्रवकास सतभततको कामातरम भरॊगवासभेतभा स्थरगत अनगुभन गदात 
क्रवतबन्न मोजना य सोको कामातन्वमन एवॊ सेवा प्रवाहभा अतनमतभतता बएको 

२०७९।३।२३ 
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बने्नसभेत। 
580.  म्मा्दी खोरा तनमन्रण कामतभा सीतभत व्मख्िको उऩबोिा सतभतत गठन गयी 

खानेऩानी, जरस्रोत तथा तसॊचाइ क्रवकास तडतबजन कामातरम, म्मा्दीको 
तभरेभतोभा तनमभ क्रवऩयीत अनावमक ठाउॉभा ्माक्रवमन बनज कामत बएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३ 

581.  फारक्रवकास प्राथतभक क्रवद्यारम भल्हनी, फायाभा २०७० सारदेख्ख १ जना 
क्रवद्याथी ऩतन नबएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३ 

582.  तसयहा, सखु्खऩयु नगयऩतरका-१० ख्स्थत फेरहाट गाछीदेख्ख गागन खोरासम्भ 
ग्राबेर गदात यकभ क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२३ 

583.  अघातखाॉची, सन्धीखकत  नगयऩातरका-१ भा अवख्स्थत मवुावषत जनता यक्रवख्चर 
भाध्मतभक क्रवद्यारमका प्रधानाध्माऩकसभेतरे अध्माऩन अनभुतत प्राद्ऱ नगयेको 
व्मख्िराई ख्शऺक तनमखु्ि गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

584.  ऩोखयाख्स्थत ऩोखया भेट्रो ड्राइतबङ टे्रतनङ इख्न्स्टच्मटुका खगेन्रप्रसाद काफ्रेरे 
मातामात व्मवस्था कामातरम (सवायी चारक अनभुततऩर), गण्डकी प्रदेश, 

ऩोखयासॉगको तभरेभतोभा तरख्खत ऩयीऺाको प्रद्लऩरहरूको गोऩनीमता बॊग गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

585.  तडतबजन वन कामातरम,  फददतमाका सहामक वन अतधकृत आनन्द साहसभेतका 
कभतचायीहरूको तभरेभतोभा कागजातहरू तभराई अवैधरूऩभा काठ तस्कयी गनज 
गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

586.  यानी क्रवयाटनगय इटहयी धयान सडक मोजनाअन्तगतत यानी नहयको सडक 
तनभातण कामत तोक्रकएको भाऩदण्ड एवॊ रागत अनभुानफभोख्जभ नबएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

587.  ख्जल्रा फाॉके, जानकी गाउॉऩातरका, गाउॉ कामतऩातरकाको कामातरमरे फजाय 
दययेट बन्दा फढी भूल्मभा ल्माऩटऩ रगामतका साभग्री खरयद गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

588.  रुकुभ ऩख्द्ळभ, आठफीसकोटको भहादेव आधायबतू क्रवद्यारमका याहत ख्शऺक 
ऩवन क्रव.एभ.रे आपू क्रवद्यारमभा अनऩुख्स्थत बई सट्टा ख्शऺक याख्न े गयेको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

589.  वनगाड कुक्रऩण्डे नगयऩातरका, सल्मानका नगय प्रभखु गोतफन्दफहादयु ऩनुरे ऩदीम 
अतधकायको दरुुऩमोग गयी नगयसबा तथा नगय कामतऩातरकारे कोटेसनतफना 
चको दययेटभा गाडी बाडाभा तरएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

590.  सखुजतख्स्थत साजगोठेयी साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको रेखाऩयीऺणभा 
क्रवतबन्न खचतका शीषतक स्ऩद्श नबएकारे साभदुाक्रमक वनका तत्कारीन अध्मऺ 
ऩदभफहादयु वरीसभेतका ऩदातधकायीहरूउऩय आवमक कायफाही गनज 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

591.  वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी भहेन्र भहतोसभेत बएको घसु/रयसवत भदु्दाभा 
सयकायी साऺीको रूऩभा ऩेस गरयएको उजयुी तनवेदक याभचन्र भहतोरे 
प्रततकूर फकऩर गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

592.  वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी शकुदेव अतधकायीसभेत बएको घसु/रयसवत 
भदु्दाभा सयकायी साऺीको रूऩभा ऩेस गरयएको उजयुी तनवेदक कभर गरुुङरे 
प्रततकूर फकऩर गयेको बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

593.  सॊघीम तनवातचन ऺेर क्रवकास कोषफाट दैरेख, चाभणु्डा क्रवन्रासैनी नगयऩातरका-४ २०७९।३।२७ 
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तसयौर कान्छावाडा सडक तनभातणका रातग क्रवतनमोख्जत यकभबन्दा कभ यकभको 
भार काभ गयी फाॉकी यकभ सतभतत अध्मऺरे क्रहनातभना गयेको बने्नसभेत। 

594.  केन्रीम हज कतभटीको अध्मऺ अतर अकफय तभकयानीसभेतरे साउदीको भक्का 
भददनाभा यहेको आवासभा कतभसन खाएको बने्न सभेत। 

२०७९।३।२७ 

595.  दोधाया चाॉदनी नगयऩातरकाभा मोजना सम्ऩन्न नहुॉदै धभाधभ बिुानी ददएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।३।२७ 

 

तऩतसर फभोख्जभका याद्हसेवक कभतचायीहरूरे स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त आजतन गयेको बने्न सम्फन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा सावतजतनक ऩद धायण गयेको अवतधतबरको आम्दानीका फैध स्रोतफाट प्रात यकभको 
अनऩुातभा तनजहरूरे आजतन गयेको चरअचर सम्ऩख्त्त तथा अन्म खचतहरू कभ बएको खलु्न आएकारे 
ऩतछ अन्म थऩ प्रभाण प्राद्ऱ हनु आएभा सोही फखत ऩनु: अनसुन्धान रगामत काननुफभोख्जभ कायफाहीहरू 
हनेु नै हुॉदा हार देहामका कभतचायी/ऩदातधकायीक्रवरुर्द्का ४२ वटा उजयुीहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) फभोख्जभ ताभेरीभा याख्खएको छ । 

तातरका २.२० 
स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त आजतन सम्फन्धभा अनसुन्धानऩद्ळात ताभेरीभा याख्खएका पाइरहरू 

 
तस.नॊ. आमोगको तनणतम 

तभतत 

नाभ, थय ऩद कामातरम 

१. २०७८।४।१४ खडानन्द गौतभ उऩसख्चव अथत भन्रारम। 
२. २०७८।४।१४ प्रभेकृष्ण शे्रद्ष तस.डी.ई. एकीकृत सहयी क्रवकास केन्र, 

रतरतऩयु। 
३. २०७८।४।२५ बऩेुन्ररार भास्के ज.ुई. काठभाडौं भहानगयऩातरका, 

काठभाडौं। 
४. २०७८।४।२८ सबुाषप्रसाद शे्रद्ष तत्कारीन बन्साय 

अतधकृत 
बन्साय कामातरम, नेऩारगॊज। 

५. २०७८।५।१० तफजेन्रयाज जोशी कम्प्मटुय अतधकृत मातामात व्मवस्था कामातरम, 

एकान्तकुना, रतरतऩयु। 
६. २०७८।५।२१ क्रवनोद साह तत्कारीन तनतभत्त 

सडक तडतबजन 
प्रभखु 

सडक तडतबजन कामातरम, रहान। 

७. २०७८।५।२१ सनतकुभाय फस्नेत तत्कारीन प्रहयी 
भहातनयीऺक 

सशद्ऺ प्रहयी फर, नेऩार। 

८. २०७८।६।७ अजुतनकुभाय काकी तत्कारीन सख्चव नेऩार ट्रद्शको कामातरम। 
९. २०७८।७।८ कृष्णकान्त उऩाध्माम प्रभखु प्रशासकीम 

अतधकृत 
तरुसीऩयु उऩभहानगयऩातरका, 
दाङ। 

१०. २०७८।७।१५ कभरफहादयु 
याजरवट 

उऩसख्चव याजस्व अनसुन्धान क्रवबाग । 

११. २०७८।७।१५ क्रवजमकुभाय भहतो तस.डी.ई. आमोजना तनदजशनारम ए.डी.फी, 
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क्रवशारनगय, काठभाडौं। 

१२. २०७८।७।१५ ठाकुयभोहन शे्रद्ष तत्कारीन प्रहयी 
अततरयि 
भहातनयीऺक 

सशद्ऺ प्रहयी फर, नेऩार। 

१३. २०७८।७।१५ पणीन्र खततवडा बन्साय अतधकृत बन्साय कामातरम, क्रवयाटनगय। 
१४. २०७८।७।१५ भाधवकुभाय काकी तत्कारीन सह-

सख्चव 
बौततक ऩूवातधाय तथा मातामात 
भन्रारम। 

१५. २०७८।७।१५ मवुयाज ऩोखयेर तस.डी.ई. सडक क्रवबाग, चाकुऩाट 
रतरतऩयु। 

१६. २०७८।८।२० गॊगा ततभतसना   तत्कारीन 
भहाप्रफन्धक 

दु् ध क्रवकास सॊस्थान, रैनचौय, 

काठभाडौं। 
१७. २०७८।८।२० याजेशप्रसाद ख्घतभये अतधकृत, दसौं तह मातामात ऩूवातधाय तनदजशनारम, 

प्रदेश नॊ.-१ 
१८. २०७८।८।२० माभकुभाय याई तत्कारीन नामफ 

उऩयीऺक, नेऩार 
प्रहयी 

ख्जल्रा प्रहयी कामातरम, म्मा्दी। 

१९. २०७८।९।१ अततय भोहम्भद इख्न्जतनमय, आठौं 
तह 

खानेऩानी तथा सयसपाइ तडतबजन 
कामातरम, स्माङ्जा। 

२०. २०७८।९।१२ याभचन्र ततभख्ल्सना शाखा अतधकृत तातोऩानी बन्साय कामातरम, 

तसन्धऩुाल्चोक। 
२१. २०७८।१०।१७ तनयजकुभाय 

अतधकायी 
नामफ प्रफन्ध 
तनदजशक 

नेऩार टेतरकभ । 

२२. २०७८।११।१६ प्रदीऩकुभाय शभात तभटयरयडय 
सऩुयबाइजय 

नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयण 

२३. २०७८।११।१६ यक्रवयाज काफ्रे तत्कारीन तनदजशक 
(उऩसख्चव) 

सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान 
क्रवबाग। 

२४. २०७८।११।२३ नायामणयाज तभश्र नामफ सबु्फा बतूभसधुाय तथा भारऩोत 
कामातरम, बिऩयु। 

२५. २०७८।११।२३ फरीफहादयु खड्का उऩतनदजशक काठभाडौं भहानगयऩातरका, 
काठभाडौं। 

२६. २०७८।११।२३ भोहनयाज तफद्श सशद्ऺ प्रहयी नामफ 
उऩयीऺक 

सशद्ऺ प्रहयी फर, नेऩार। 

२७. २०७८।११।२६ रोकफहादयु ख्ज.सी. प्रहयी तनयीऺक इराका प्रहयी कामातरम गैंडाकोट, 

नवरऩयासी। 
२८. २०७८।११।३० क्रवदयुप्रसाद गौतभ तत्कारीन बन्साय 

ऩयीऺक 
बन्साय जाॉचऩास ऩयीऺण, 

कामातरम, काठभाडौं। 

२९. २०७८।१२।७ माभ के.सी भेकातनकर 
इख्न्जतनमय 

मातामात व्मवस्था कामातरम, 

एकान्तकुना, रतरतऩयु। 
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३० २०७८।१२।१४ यभेश फस्नेत तस.डी.ई. तसॊचाइ क्रवबाग रतरतऩयु। 
३१ २०७८।१२।२४ क्रवष्णपु्रसाद काफ्रे तसतनमय तडतबजनर 

इख्न्जतनमय 
कामातरम नखरेुको। 

३२. २०७८।१।८ यत्नेद्वय रार कणत तत्कारीन तस.डी.ई. जरउत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्रण तड.नॊ. 
२ जनकऩयु। 

३३. २०७९।१।८ कुरानन्द झा तत्कारीन ना.स.ु जरउत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्रण तड.नॊ. 
२ जनकऩयु। 

३४. २०७९।२।२३ ऩूणतदेव बट्ट/ 
डम्फयफहादयु थाऩा 

रेखाऩार/ खरयदाय दशयथचन्द नगयऩातरका, फैतडी। 

३५. २०७९।२।२३ भदन दाहार तत्कारीन बन्साय 
प्रभखु 

बन्साय कामातरम, कन्चनऩयु। 

३६. २०७९।२।२३ झवीन्र ऩोिरे कय अतधकृत आन्तरयक याजस्व कामातरम, 

नमाॉफाने वय। 

३७. २०७९।२।२३ कृष्णकुभाय ऩाठक टाइक्रऩद्श नामफ 
सबु्फा 

उच्च अदारत, तरुसीऩयु, 

नेऩारगॊज इजरास। 

३८. २०७९।२।३० तत्कारीन प्रभखु 
कामतकायी अतधकृत 

बयतयाज वस्ती एन.आई.तड.सी. क्माक्रऩटर 
भाकज ट्स तरतभटेड, काठभाडौं। 

३९. २०७९।३।३ तत्कारीन प्रहयी 
नामफ भहातनयीऺक 

गोक्रवन ्प्रसाद 
तनयौरा 

नेऩार प्रहयी । 

४०. २०७९।३।१६ सऩुरयटेख्न्टङ 
इख्न्जतनमय (स.ुई.) 

कुभाय थाऩा ऩूवातधाय क्रवकास आमोजना 
कामातरम, ऩोखया, कास्की। 

४१. २०७९।३।२३ तत्कारीन प्रभखु 
बन्साय अतधकृत 

तभभाॊश अतधकायी बन्साय कामातरम, क्रवयाटनगय। 

४२. २०७९।३।२३ नामफ सबु्फा  धीयजकुभाय थाऩा यसवुा बन्साय कामातरम, यसवुा। 
 

२.11 भलु्तफी 
आमोगभा ऩनत आएका उजयुीहरूभध्मे आ.व. ०७८/७९ भा देहामका ९ वटा उजयुीहरू अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १० को उऩतनमभ (२) फभोख्जभ भलु्तफीभा 
याख्खएको छ। 

तातरका २.२१ 

भलु्तफीभा याख्खएका पाइरहरू 
ि.नॊ. उजयुीको व्महोया तनणतम तभतत 
१. तभना खड्काको नाभभा दतात शे्रस्ता कामभ यहेका सातफक थानकोट गा.क्रव.स. वडा 

नॊ. ५ हार चन्रातगयी नगयऩातरका वडा नॊ. ३ भा यहेको क्रकत्ता नॊ. ४२८ य 
४२६ ऺेरपर िभश् १-०-३-० य ०-३-१-० बएको ज्गाहरू भारऩोत 
कामातरम, करॊकीफाट ज्गाधनी तनज खड्का फेख्ल्जमभभा यहेको फखतभा ब-ू
भाक्रपमा तथा भारऩोत कामातरम, करॊकीका कभतचायीहरूसभेतको तभरेभतोभा 
नक्करी ज्गाधनी खडा गयी उि ज्गा तफिी गयी हक हस्तान्तयण गयेको 

२०७८।४।२१ 
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बने्नसभेत। 
२. आन्तरयक याजस्व क्रवबाग राख्जम्ऩाटभा कामतयत तत्कारीन रेखा अतधकृत ख्जल्रा 

भोयङ सातफक शतन चये गा.क्रव.स. वडा नॊ. २ स्थामी वतन बई हार ख्जल्रा 
काठभाडौं, टोखा न.ऩा. वडा नॊ. ८ फस्ने ऩीताम्फयप्रसाद ऩोखयेररे ऩद फहारभा 
यहॉदा स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त आजतन गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२३ 

३. भारऩोत कामातरम, ऩसात, वीयगॊजभा कामतयत कामातरम सहमोगी माभप्रसाद 
तततभख्ल्सनारे गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 

४. भारऩोत कामातरम ऩसात, वीयगॊजभा कामतयत कामातरम सहमोगी जगुरुीप्रसाद कुभीरे 
गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।११।२६ 

५. ख्जल्रा उदमऩयु गाईघाट १(ख) को क्रक.नॊ. ७०१ ज.तफ. ०-७-१९-० भध्मे ०-
७-१८-० गाईघाट-कदभाहा सडक खण्डभा ऩयेको ज्गाको सातफक टे्रस नक्साभा 
यहेको क्रकत्ता नम्फय केयभेट तथा क्रकतज सभेत गयी तरमगुा न.ऩा. वडा नॊ. ३ फाट 
घयफाटो तसपारयस गयी भारऩोत कामातरम, उदमऩयुफाट सडकको ज्गा व्मख्ि 
क्रवशेषराई तफिी क्रवतयण गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।७ 

६. सातफक फाराज ुगा.क्रव.स.-२ क क्रक.नॊ. ३४३ भगृस्थरी गोयखनाथ गठुीको ज्गा 
क्रकतज कागजात गयाई गठुीका ज्गाराई यैकयभा ऩरयणत गयी व्मख्ि क्रवशेषका 
नाभभा कामभ गयी तफिी गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।१० 

७. ऩोखया भ.न.ऩा.-१७ भहतगौंडा, ढुॊ गेसाॉघखु्स्थत तसर्द्गपुा गठुी १८६४ सारभा 
रारभोहय प्राद्ऱ भख्न्दयकै बोग गदै आएको १५३ योऩनी ज्गाभा १००० वषतदेख्ख 
भकय सॊिाख्न्त भेरा रा्दै आएको ज्गा २०३२ सारको नाऩीभा ज्गा 
दरारहरूरे दतात गयेको बने्नसभेत। 

२०७८।१२।२१ 

८. ख्जल्रा फाया, करैमा उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. २३ को क्रक.नॊ. १३ ज.तफ. ०-९-१० य 
उि ज्गाभा तनभातण बएको धभतशारा तथा क्रक.नॊ. ३१२ सभेतको ज्गा 
सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोग, ख्जल्रा सतभतत, फायाको तनणतमानसुाय गरत 
प्रक्रिमाफाट दगुातप्रसादको नाभभा ज्गाधनी प्रभाणऩजुात क्रवतयण बएको तय 
बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामातरम, फायाको अतबरेखभा शे्रस्ता कामभ नबएको 
बने्नसभेत। 

२०७९।१।२६ 

९. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट आयोऩऩर दामय गदात बायतीम नागरयक 
बतनएका अनऩु भेहया य ऩाल्हीनन्दन गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ फस्ने अनऩुकुभाय 
खरी एकै व्मख्ि बएको बने्न तसपारयस ददएको बने्नसभेत। 

२०७९।३।१२ 
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३.१ ऩदृ्षबतूभ 

आमोगरे सॊस्थागत यणनीतत (आ.व.२०७६/७७-२०८०/८१) भापत त ् उऩचायात्भक, 
तनयोधात्भक, प्रवर्द्तनात्भक तथा सॊस्थागत ऺभता क्रवकास गयी चायवटा यणनीततहरू अवरम्फन गदै 
आइयहेको छ। भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्तन गनज सन्दबतभा भ्रद्शाचायका क्रवक्रवध आमाभ, 
जोख्खभका ऺेरहरूको ऩक्रहचानसम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धान गदै आइयहेको छ । तनयोधात्भक 
यणनीततभापत त सावतजतनक तनकामराई सझुावहरू सम्प्रेषण गनज, कायफाहीका रातग रेखी ऩठाउने, 
सभन्वम फैठक, छरपर तथा अन्तक्रित माहरू गनज, सॊसदीम सतभततभा छरपर तथा 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन गनज कामतहरू बइयहेका छन ्। प्रवर्द्तनात्भक 
यणनीततअन्तगतत भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् सभदुाक्रमक सचेतना अतबवृक्रर्द्, सञ्चाय भाध्ममभसॉग बेटघाट तथा 
प्रेस क्रवऻतद्ऱ प्रकाशन, सयोकायवारा तनकामफीच असर सञ्चाय य अनबुव साटासाटभा सहकामत गनज 
एवॊ सहमोग आदानप्रदान गनज कामतरे तनयन्तयता ऩाइयहेको छ ।  

सयोकायवारा तनकाम य ऩदातधकायीराई तातरभ प्रदान गनज, गोद्षी य अन्तयक्रिमा जस्ता 
कामतिभहरू सॊचारन, फहस ऩैयवी गनज, भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् टेतरतबजन, येतडमो, एप.एभ., ऩरऩतरका, 
अनराइन तभतडमा भापत त तथा ऩचात, ऩम्प्रेट रगामत श्रव्म-दृम साभग्रीहरू सभेत उत्ऩादन, 
प्रकाशन, प्रसायण य प्रवर्द्तन गदै आइयहेको छ। साभदुाक्रमक ख्शऺा कामतिभफाट क्रवद्याथी, 
ख्शऺक, अतबबावक, ऩदातधकायीरगामतराई सभ्म सभाज तनभातणभा सभदुामको मोगदानको भहत्व 
उजागय गनज कामत एकाततय हुॉदै आइयहेको छ बने आमोगरे क्रवतबन्न ख्जल्रा तथा स्थानीम तहभा 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् तनयोधात्भक य प्रचायात्भक कामतिभहरू सभेत सॊचारन गदै आइयहेको 
छ।कोतबड-१९ भहाभायीको प्रबावरे ससु्त यहेका कामतहरू भहाभायी कभ हुॉदै गएको ऩरयख्स्थततभा 
ऩनु तीव्र गततभा अगातड फढेका छन ्। आमोगको सॊवैधातनक काभ, कततव्म य ख्जम्भेवायीका साथै 
सफै सयोकायवारा तनकाम तथा सभदुाम य हयेक नागरयकको भ्रद्शाचाय तनवायणभा दाक्रमत्व यहेकारे 
सफैको एकीकृत प्रमास आवमक यहेको छ  ।  

३.२. तनयोधात्भक कामतिभ 
३.२.१. भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्तनसम्फन्धी सझुाव सम्प्रेषण 
भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्तन गनत क्रवद्यभान अवस्थाको सभीऺा, भूल्माॊकन य 
कामातनबुवफाट आगाभी ददशा य यणनीततका रातग आमोगरे नेऩार सयकायराई क्रवतबन्न सभमभा 
क्रवक्रवध सझुावहरू ददॊ दै आइयहेको छ। आमोगभा ऩनज उजयुीका क्रवषम, आमोगको अनसुन्धान, 
अतबमोजन य तहक्रककातको ऺेरगत अनबुव, अन्म तनकामको कामतिभ, शोध तथा प्रकाशन, 
आमोगसॉग ती तनकामहरूको अन्तयक्रिमा तथा सभम सभमभा आमोगरे आमोजना गनज क्रवतबन्न 
कामतिभहरू सभेतको अनबुतूतफाट मस्ता क्रवक्रवध ऺेरगत सभस्माहरूको ऩक्रहचान गदै सभस्मा 

ऩरयच्छेद– ३ 

भ्रद्शाचाय तनमन्रणका तनयोधात्भक य प्रवर्द्तनात्भक कामतहरू  
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तनदानका रातग आमोगको तपत फाट नेऩार सयकायराई सझुाव ददॊ दै आएको हो।मसयी प्रस्ततु 
सझुावहरू सभमभै कामातन्वमन गदात नेऩारभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन सॊस्कृतत प्रवर्द्तन गनत 
सक्रकने देख्खन्छ। आमोगरे आतथतक वषत ०७८/७९ भा भूरत् देहामका क्रवषमसम्फन्धी सझुाव 
प्रदान गयेको छ्- 
क. बवन तनभातण, खानेऩानी, क्रवद्यारम आमोजना तथा ऩूवातधाय तनभातण 

प्रचतरत सावतजतनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सावतजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ 
(ऩतछल्रो सॊशोधन सभेत) को ऩूणत ऩारना गयी प्रततस्ऩधात सतुनख्द्ळत गनत गयाउन क्रवद्यारम, 
स्वास््म चौकी आदद जस्ता सॊवदेनशीर सॊयचनाको तनभातण गदात बकूम्ऩीम तथा अन्म 
प्राकृततक क्रवऩख्त्तरे हनु सक्ने सम्बाक्रवत ऺततराई न्मून गनतका तनख्म्त उऩमिु Disaster 

prone zone य Land use map अध्ममन गयी क्रवऩद उत्थानशीर सॊयचनाहरूको तनभातण 
गनज।खानेऩानी रगामतका आमोजनाहरूभा आवमक ऩनज ख्जन्सी साभानहरूको खरयद मोजना 
फनाउॉदा सॊयचनाभा उऩमोग हनेु ऩरयभाणका रातग भार फजेट/कामतिभ फनाउन, स्टोयभा 
भौज्दात यहने गयी खरयद नगनत, जनु आमोजनाका रातग खरयद गरयएको हो सोही 
आमोजनाभा स्वीकृत रागत अनभुानफभोख्जभ प्रमोग गनत, आमोजनाभा खचत बएको ख्जन्सीको 
अतनवामत रूऩभा नाऩी क्रकताफभा प्रवृक्रद्श गनत य ख्जन्सी साभानहरूको दरुुऩमोग नहनेु गयी 
अतबरेख व्मवख्स्थत याख्न । जैक्रवक क्रवक्रवधताका भहत्वऩूणत ऺेर तथा सॊयख्ऺत ऺेरहरूभा 
बौततक तनभातणका कामतहरू गनुतऩदात वन्मजन्तभैुरी ऩूवातधाय तनभातण गनत तनदज ख्शका तनभातण गयी 
कामातन्वमन हनुऩुनज।वन ऺेरभा ऩमतटन प्रवर्द्तनका रातग नेऩार सयकायरे ऩमतटकीम 
क्रिमाकऩाऩहरू सॊचारन गनत भाऩदण्ड फनाएय रागू गनुतऩनज । 
बौततक तनभातणका कामतहरू सॊचारन गदात वातावयणीम अध्ममनरे तसपारयस गयेका 
Mitigation का कामतहरू अतनवामत रूऩभा सॊचारन गनुतऩनज गयी व्मवस्थाऩन गनज । 

ख. सावतजतनक तनभातण तथा ठेक्का व्मवस्थाऩनसम्फन्धी सझुाव 
ठेक्का रगाउॉदा सभमभा सम्ऩन्न गनत नसकेको अवस्थाभा आवमक ऩनज ज्गाको सतुनख्द्ळतता 
गनुत ऩनजभा सो नगयी ठेक्काको म्माद ऩटक ऩटक थऩ गनुतऩयेको कायण, काभको ऩरयभाण य 
सम्झौता यकभ घट्न गएको अवस्थाभा सावतजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ५४ य 
सावतजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ को तनमभ ११८ फभोख्जभ बेरयमसन आदेश स्वीकृत 
गयी गयाई भार खरयद कामत गनज गयाउने व्मवस्था तभराउने । 
गणुस्तयीम य ददगो ऩूवातधायभापत त जनअऩेऺा अनसुायको प्रबावकायी सेवा प्रदान गनत अतनवामत 
रूऩभा गणुस्तय सतुनख्द्ळत मोजना रागू गनज. तनभातण व्मवसामीरे गनज गणुस्तय ऩयीऺणको 
अततरयि तनतभतत सॊयचना तोक्रकएफभोख्जभको तडजाइन, ड्रइङ य गणुस्तयको बए नबएको कुया 
ठेक्का व्मवस्थाऩन गनज तनकामका सम्फख्न्धत कभतचायी वा ख्जम्वेवायी प्राद्ऱ ऩयाभशतदातारे हयेक 
चयणभा आवमक भाराभा चेकजाॉच गयी स्ऩेतसक्रपकेसन य ड्रइङफभोख्जभ तोक्रकएको 
सीभातबर यहे नयहेको कुया तनभातण व्मवसामीराई तरख्खत जानकायी ददएय भार तत्ऩद्ळातको 
थऩ कामत गदै जाने, सम्ऩन्न तनभातण कामतको उऩमिुताको ऩयीऺण गयेय भार कामत स्वीकाय 
गनज य खरयद सम्झौताका शततहरूको ऩूणत ऩारनाका रातग प्रबावकायी अनगुभन तथा 
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भूल्माॊकनको सभेत व्मवस्था तभराउने । खरयद सम्झौता गदात ठेक्का अॊकको के कतत अॊश 
वा कुन बाग/प्रकृततको काभ सव-कन्ट्रमाक्ट गनत सक्रकने हो सो कुया फोरऩरसम्फन्धी 
कागजातभा स्ऩद्श रूऩभा खरुाउन कन्ट्रमाक्टयरे सव-कन्ट्रमाक्टय तनमिु गदात अऩनाउन ऩनज 
क्रवतध खरुाई तनमिु गनुतऩूवत सावतजतनक तनकामरे सव-कन्ट्रमाक्टयको मो्मता/उऩमिुताको 
ऩयीऺण गयी तरख्खत रूऩभा स्वीकृतत ददन भौख्खक सहभततको बयभा कन्ट्रमाक्टयद्राया 
अनतधकृत रूऩभा सव-कन्ट्रमाक्टय ऩरयचातरत हनेु प्रवृख्त्तको अन्त्म गनत अनतधकृत 
व्मख्ि/कम्ऩनीसॉग सावतजतनक तनकामद्राया ऩराचाय वा ठेक्का व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कुनै 
व्मवहाय नगनत य खरयद सम्झौता गनज फोरऩरदाताराई सम्झौताफभोख्जभ ऩूणतरूऩभा ख्जम्भेवाय 
फनाउन उऩमिु हनेु । 

ग. सावतजतनक ज्गासम्फन्धी 
सावतजतनक ज्गा ऩयाऩूवतकारदेख्ख नै सावतजतनक रूऩभा स्थानीम व्मख्िहरूरे ऩानी घाट, 
गौचयण, तायो तगायो तथा अन्म सावतजतनक क्रहतको तनम्ती उऩबोग हुॉदै आइयहेकोभा 
अततितभत सयकायी/सावतजतनक/ऩततत ज्गाहरूको अतबरेखाॊकन गयी बौततक  
रूऩभा नै छुट्टमाई सॊयऺण य सॊवर्द्तन गनतका रागी काननु फभोख्जभ आवमक व्मवस्था 
गनज/गयाउने । 
घ. सवायी चारक अनभुततऩर क्रवतयण, सवायी साधनको कय असरुी रगामतका क्रवषमराई थऩ 
व्मवख्स्थत फनाउने सम्फन्धी 
सवायी चारक अनभुततऩरको प्रवेश ऩयीऺा तरने ऩयीऺा केन्रहरूको व्मवस्थाऩन ऩायदशी य 
एकातधकाय नहनेु व्मवस्था तभराउने । 
सातै प्रदेशका EDLVRS राई केन्रीकृत त्माॊक प्रणारीभा जोड्ने आवमक व्मवस्था 
तभराउने ।ड्राइतबङ सेन्टयहरू भाऩदण्डफभोख्जभ बए नबएको तनमतभत अनगुभन  
गनज ।क्रवदेशी राइसेन्स नेऩारीकयणका सम्फन्धभा आवमक व्मवस्था तभराउने ।सवायी 
साधनको कय असरुीसम्फन्धी व्मवस्थाराई तनमभन गनज तथा सहज फनाउने ।बाडाका 
सवायी साधन ट्याक्सी आददको सेवाभा प्रबावकारयता ल्माउने व्मवस्था तभराउने। याइड 
सेमरयङराई तनमभन गनज । 
ङ. भानव सॊसाधन व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
नेऩारबयका स्थानीम तहको कयाय सेवा तथा दयफन्दी बन्दा भातथ तफना प्रततस्ऩधात तनमखु्ि 
बएकोभा कयाय सेवा ऐन य दयफन्दीबन्दा भातथ कभतचायी बनात नगनज य प्रततस्ऩधातफाट 
कभतचायी बनात गनुतऩनज । 
च. प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामातरमसॉग सम्फख्न्धत सझुाव 
सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ को ऩरयच्छेद-४ फभोख्जभ प्रशासतनक 
कामतसम्ऩादन गदात अऩनाउनऩुनज कामतक्रवतध अऩनाई केयाउ, सऩुायी, नधलु्माएको भरयच, छोकडा 
तथा ऩोस्तादाना जस्ता ऩरयभाणात्भक फन्देज रगाइने वस्तहुरूको ऩैठायी अनभुततका रातग 
आगाभी ददनभा इजाजत ददॊदा ऩायदख्शतता कामभ गनत आधाय य कायणसक्रहतको व्मवख्स्थत 
क्रवतयण प्रणारी उल्रेख बएको कामतक्रवतध तनभातण गयेय भार ऩैठायी इजाजत ददने, कुनैऩतन 
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पभतहरूरे ऩैठायी इजाजत भाग गदात तनकासी ऩैठायी तनमभहरू, २०३४ को अनसूुची-२ 
फभोख्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददनऩुनज य क्रवबागरे ऩैठायी अनभुतत ददॊदा अनसूुची-४ 
फभोख्जभको ढाॉचाभा भार इजाजतऩर जायी गनज, आमात अनभुतत प्रदान गरयएको य आमात 
गरयएका ऩरयभाणहरूको अतबरेख दरुुस्त याख्न,े प्रशासतनक रकु्रट सच्माई दतात चरानी 
व्मवख्स्थत, तसरतसरेवाय य ऩायदशी ढॊगफाट गनज। 

छ. गरयफी तनवायण कोषसम्फन्धी सझुाव 
गरयफी तनवायण कोषको आतथतक वषत २०७६/०७७ को ख्जन्सी तनयीऺण प्रततवेदनभा 
उख्ल्रख्खत सफै साभानहरूको आतथतक कामतक्रवतध तथा क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व तनमभावरी, 
२०७७ को ऩरयच्छेद १० फभोख्जभ सयकायी सम्ऩख्त्तको ख्जम्भा, रगत य सॊयऺण गयी 
उख्चत व्मवस्थाऩन गनज गयाउने। 
ज. अथत भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत सझुाव  
ऩरयभाणात्भक फन्देज रगाइएका वस्तहुरूको ऩरयभाण, ऩैठायी गरयसक्नऩुनज अवतध तथा 
इजाजत प्राद्ऱ पभत/कम्ऩनीको नाभ मक्रकन बई भारवस्तकुो बन्सायजाॉच ऩास नबएको कायण 
ऩैठायी अनभुतत नतरएका पभत/कम्ऩनीफाट सभेत ऩोस्तादाना रगामतका वस्तहुरू आमात 
बएको बन्साय प्रशासनभा अतबरेख्खत बएको देख्खॊदा अफ आइन्दा भारवस्त ु ऩैठायी बई 
बन्साय जाॉचऩास गदात उख्ल्रख्खत कागजातको अरावा प्रचतरत काननुरे अतनवामत गयेका सफै 
कागजऩरहरूको सतुनख्द्ळतता गयेय भार बन्साय जाॉचऩास गनज व्मवस्था गनज । 

झ. नेऩार याद्स फैंकसॉग सम्फख्न्धत सझुाव 
याद्स फैंकको ऩूवत स्वीकृत तरई कुनै ऩतन व्माऩारयक पभतको नाभफाट वा नाभभा वाख्णज्म 
फैंकहरूरे प्रतीतऩर वा सोही प्रकायका अन्म बिुानीका साधनहरू जायी गदात वस्त ु ऩैठायी 
गनत इजाजत प्राद्ऱ तनकाम/अवतध/वस्त ुय ऩरयभाणको मक्रकन गयी प्रचतरत काननुरे अतनवामत 
गयेका सफै कागजातहरूको सतुनख्द्ळतता गयेय भार प्रतीतऩर वा सोही प्रकायका अन्म 
बिुानीका साधनहरू जायी गनज य सो ऩतछ प्रातद्ऱका अन्म प्रभाणहरूको सॊकरन य तनमभन 
गनज व्मवस्था अतनवामत गनज। 

ञ. उद्योग वाख्णज्म तथा आऩूततत भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत सझुाव 

केयाउ, सऩुायी, नधलु्माएको भरयच, छोकडा तथा ऩोस्तादाना रगामतका ऩरयभाणात्भक फन्देज 
रगाई सूख्चत आदेशभापत त ऩैठायी अनभुतत ददइने वस्तहुरूको आमातभा भरुकुको उद्योगका 
रातग भाग य आऩूतततको क्रवद्ऴेषणभापत त आवमकताको ऩक्रहचान गयी ऩरयभाण मक्रकन गनज । 

ट. नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयणसॉग सम्फख्न्धत सझुाव  
सेवाग्राहीप्रतत सेवा प्रदामकको तपत फाट ददइने सेवाभा सकायात्भक ऩहर गयी मथोख्चत 
बतूभका तनवातह हनेु गयी कामत सम्ऩादन गनज । 
३.२.२ सभन्वम फैठक, छरपर तथा अन्तक्रित मा 
(क) सॊसदीम सतभततफाट अनगुभन, छरपर तथा अन्तयक्रिमा  

नेऩार सयकाय, सॊघीम सॊसदका क्रवतबन्न सतभततहरूभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगफाट भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्तनभा सहमोग ऩरु् माउने गयी छरपर 
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कामतिभहरू आमोजना हुॉदै आएका छन ् । फैठकभा आमोगरे सम्ऩादन गयेका काभ, 
तरएको यणनीतत तथा हातसर गयेको कामतप्रगततका आधायभा आमोगका चनुौतीहरू तथा 
आमोगको आगाभी कामतददशाका सम्फन्धभा छरपरसभेत हनेु गयेको छ । साथै, क्रवतबन्न 
तभततभा सॊसदीम सतभततहरूको फैठकभा आमोगरे आफ्नो क्रिमाकराऩको प्रस्ततुीकयण य 
छरपरसभेत गयेको छ । आमोगफाट हनेु उजयुीभातथको अनसुन्धान, अतबमोजन य 
तहक्रककातसम्फन्धी कामत क्रवतधसम्भत, त्मऩयक य वस्ततुनद्ष ढॊगरे अख्घ फढ्ने व्महोयासभेत 
व्मि बएको छ । कुनै ऩतन सावतजतनक ऺेरको क्रवकासका रातग आमोग फाधक नबई 
तनमभ ऩारनाका रातग सहजकतात भार यहेको क्रवषमसभेत उल्रेख बएको छ। क्रवतबन्न मस्ता 
छरपर कामतिभहरूभा नेऩार सयकायरे तरएको क्रवकाससम्फन्धी रक्ष्म ऩूया गनज सन्दबतभा 
भ्रद्शाचाय हनु नददन तथा सदाचाय सॊस्कृतत कामभ गयी सशुासन प्रवर्द्तन गनत सफै 
सयोकायवारा तनकामको साथ, सहमोग य सभथतनका रातग आमोगको आग्रह यहेको छ । 

(ख)  सभन्वम फैठक तथा छरपर  
 मस आमोगफाट याक्रद्सम क्रकताफखाना (तनजाभती, प्रहयी य ख्शऺक) राई सम्ऩख्त्त क्रववयण 

पायाभ बयी तोक्रकएको सभमतबर सम्ऩख्त्त क्रववयण ऩेस नगनज सावतजतनक ऩद धायण 
गयेका याद्ससेवक/कभतचायीहरूको क्रववयणसक्रहतको ऩर ऩठाइसक्रकएकारे याक्रद्सम 
क्रकताफखाना (तनजाभती, प्रहयी य ख्शऺक) भा अतबरेख यहने गयी सम्ऩख्त्त क्रववयण 
फझुाउने कततव्म बएका सावतजतनक ऩद धायण गयेका तोक्रकएको सभमतबर सम्ऩख्त्त 
क्रववयण ऩेस नगनज याद्ससेवक/कभतचायीहरूराई याक्रद्सम क्रकताफखाना (तनजाभती, प्रहयी य 
ख्शऺक) रे आमोगरे ऩठाएको ऩरभा उख्ल्रख्खत व्महोया सम्फख्न्धत 
याद्ससेवक/कभतचायीहरूराई हार फहार यहेको तनकामभा ऩराचाय गनज । 

 अनसुन्धानको तसरतसराभा आमोगराई आवमक ऩयेकारे याक्रद्सम क्रकताफखाना 
(ख्शऺक) रे तत्कार क्रकताफखानाको तसस्टभभा मस आमोगराई ऩहुॉच उऩरब्ध 
गयाउने य याक्रद्सम क्रकताफखाना (प्रहयी) रे आफ्नो कम्प्मटुय प्रणारीराई तछटो बन्दा 
तछटो अद्यावतधक गयी ऩहुॉच उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराउने। 

 याक्रद्सम क्रकताफखाना (तनजाभती, प्रहयी य ख्शऺक) फाट याक्रद्सम सतकत ता केन्रभा सम्ऩख्त्त 
क्रववयण नबयेका याद्ससेवकहरूको क्रववयण ऩठाउॉदा आ-आफ्नो कम्प्मटुय प्रणारीभा 
तनयन्तय अद्यावतधक गनज य मथाथतऩयक शरु्द् क्रववयणभार उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था 
गनज। 

 याक्रद्सम क्रकताफखाना (तनजाभती, ख्शऺक य प्रहयी) भा अतबरेख यहने सफै 
याद्ससेवकहरूको क्रववयणराई Integrated Software System भा ल्माउन याक्रद्सम 
क्रकताफखानारे व्मवस्था तभराउने। 

 याक्रद्सम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्त ुसॊयऺण क्रवबागसॉग हात्ती दतात य चोयी तनकासीरगामतका 
क्रवषमको सम्फन्धभा छरपर । 

 मातामात व्मवस्थाका सम्फन्धभा सयोकायवारा तनकामहरूसॉग मातामात व्मवस्था 
कामातरमभा बएका क्रवक्रवध सभस्माहरूको सम्फन्धभा (तफचौतरमा, अतबरेख सयुऺा, स्भाटत 
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राइसेन्स क्रवतयण, Trial Center मवस्थाऩन, सेवाग्राहीको चाऩ, इम्फोस्ड नॊ. प्रेट, याइड 
सेमरयङको तनमभन, क्रवदेशी राइसेन्स नेऩारीकयण आदद क्रवक्रवध क्रवषमभा) छरपर । 

 सडक क्रवबागका ऩदातधकायीसॉग सडक क्रवबागसॉग सम्फख्न्धत उजयुीरगामत मोजनाको 
ऩूवत तमायी, फोरऩरको कागजातभा याख्खने प्रावधान, ऩयाभशतदाता, रु्ण मोजना आदद 
क्रवषमभा छरपर । 

 वन तथा वातावयण भन्रारमका सख्चव वन तथा वातावयण भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत 
उजयुीरगामतका क्रवषमभा छरपर । 

 बौततक ऩूवातधाय तथा मातामात भन्रारमका सख्चव सडक क्रवबागसॉग सम्फख्न्धत उजयुी, 
रु्ण मोजनाहरूको वततभान अवस्था, प्रगतत तथा बावी मोजना, भूल्म सभामोजन, बेरयमसन 
आदेश, तनभातण कामतको गणुस्तय आदद अन्म क्रवक्रवध क्रवषमभा छरपर ।   

 वन तथा वातावयण भन्रारम, नाऩी क्रवबाग, याक्रद्सम प्रकृतत सॊयऺण कोष ज्गाको 
ऺेरातधकाय, IEE प्रततवेदन कामातन्वमनको अवस्था, सयकायी तथा तनजी ज्गा 
येखाॊकनरगामतका क्रवषमसम्फन्धी उजयुीको क्रवषमभा छरपर । 

 ऩेट्रोतरमभ ऩदाथतभा हनेु  भूल्मवृक्रर्द्, चहुावट य गणुस्तयरगामतका सभसाभक्रमक क्रवषम, 

उऩत्मकाको एकीकृत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऩरयमोजना, नेऩार ट्रद्शको ज्गा, 
याजकुरो ढुॊगेधाया तभख्चएको य खोराको ज्गा अततिभण सम्फन्धभा क्रवतबन्न तभततभा 
सयोकायवाराहरूसॉग छरपर । 

 आमोगभा उजयुीको रूऩभा ग्रहण बएका जनगनुासा सम्फोधन गदात क्रवतबन्न तनकामका 
प्रभखु तथा ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीहरूसॉग ती तनकामहरूफाट प्रदान बइयहेको सेवा 
प्रवाहको अवस्था, सभस्मा तथा चनुौतीहरू एवॊ सभाधानका उऩामहरूको क्रवषमभा 
सभन्वम फैठक तथा अन्तयक्रिमा कामतिभहरू सभेत सॊचारन गयेको छ। सभन्वम 
फैठक तथा अन्तयक्रिमा कामतिभहरूभापत त आवमक तनदजशन, सल्राह य सझुावभापत त 
सभेत आमोगरे भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्तनका रातग यचनात्भक प्रमास गयेको 
छ।प्रवर्द्तनात्भक य तनयोधात्भक कामतभा सहमोग ऩु् ने गयी क्रवतबन्न भन्रारम, प्रदेश वा 
तनकामगत रूऩभा सभम सभमभा गरयएका सभन्वमात्भक एवॊ सहजीकयण फैठकहरूको 
भाध्मभफाट आ-आफ्ना तनकामभा भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग सचेतना वा ऩूवतसावधानी 
अऩनाउन सझुावहरू प्रदान गरयएको तथा मसफाट प्रबावकायी य नततजाभखुी सावतजतनक 
सेवा प्रवाह हनेु य क्रवकास तनभातण भ्रद्शाचाययक्रहत बई अऩेख्ऺत नततजा हातसर हनेु 
क्रवद्वास गरयएको छ । 

(ग) अनगुभन फैठक  
मस आमोगफाट तोकेको ख्जम्भेवायी ऩूया गनज सन्दबतभा सभम सभमभा बएका छरपर, 
अन्तयक्रिमा, कामतिभ तथा फहसभापत त क्रवतबन्न तनकामहरूराई ददएका सझुावहरू तथा 
आमोगभा ऩयेका उजयुीको छानतफनका िभभा आमोगका तनणतमहरूको कामातन्वमनको 
सन्दबतभा आमोगरे क्रवतबन्न सम्फर्द् तनकाम, ऺेर तथा व्मख्िहरूसॉग सो सम्फन्धभा 
क्रवतबन्न चयणभा क्रवतबन्न तरयकारे अनगुभनसभेत गनज गयेको छ। मसै िभभा 
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आमोगफाट आ.व. २०७८।७९ भा भातहतका कामातरमहरू इटहयी, भहोत्तयी, हेटौंडा, 
ऩोखया, फटुवर, नेऩारगॊज, सखुजत य कॊ चनऩयुभा ऩतन अनगुभन बएको छ ।मस्तै 
आमोगफाट सञ्चाय तथा सूचना प्रक्रवतध एवॊ ऩराचायको भाध्मभद्राया सयोकायवारा तनकाम 
य व्मख्िसॉग सम्फख्न्धत क्रवषमहरूको अवस्थाको प्रगतत य जानकायी तरने कामत बएका 
छन ्।  
३.२.३ भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन 
भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्तन गनत तथा सदाचाय सॊस्कृततभा जनसहबातगता 
फढाई वाख्ञ्छत रक्ष्म हातसर गनत जनस्तयफाट भ्रद्शाचायक्रवयोधी अतबमानको थारनी गनज 
उदे्दमरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट तभतत २०७५।१०।११ भा 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्थासम्फन्धी अवधायणाऩर स्वीकृत बई आतथतक 
वषत ०७५/७६ भा ऩयीऺणका रूऩभा भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन 
गयी आमोगफाट जनताको तहसम्भ सहकामत प्रायम्ब गनज कामतको थारनी बएको तथमो। 
मसयी गदठत भ्रद्शाचाय तनगयानी सॊस्थाहरूको प्रबावकारयताका आधायभा तथा स्थानीम 
नागरयक सभाजको सक्रिमताभा मस्ता सॊस्थाहरू गठन गनज अवधायणा अगातड 
फढाइएकोभा उि अवधायणाफभोख्जभ हारसम्भ कञ्चनऩयु, कैरारी, दैरेख, सखुजत, 
रुऩन्देही, गलु्भी, कास्की, ऩवतत, स्माङ्जा, ख्चतवन, भकवानऩयु, धाददङ, तसयाहा, धनषुा, 
सनुसयी, रुकुभ-ऩूवत, झाऩा, भोयङ, नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ता ऩख्द्ळभ), फा्रङु, इराभ 
य फैतडीसभेत गयी २१ वटा ख्जल्राभा भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन 
बएका छन ् ।नागरयक तनगयानी सॊस्थाहरूभापत त क्रवतबन्न जनचेतनाभूरक कामतिभ, 
फहस/ऩैयवी, साभाख्जक य सावतजतनक ऩयीऺण जस्ता कामतहरूभापत त भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् 
साभाख्जक जागयण उजागय हनेु आमोगरे अऩेऺा तरएको छ।  

नागरयक तनगयानी सॊस्थाको सॊतमा य ख्जल्राहरू 
ि.सॊ. कामातरमहरू ख्जल्राको नाभावरी सॊतमा कैक्रपमत 
१. इटहयी सनुसयी, भोयङ य इराभ 3  
२. फददतफास छैन 0  
३. हेटौंडा धाददङ, ख्चतवन, भकवानऩयु य यौतहट ४  
४. ऩोखया कास्की, ऩवतत, स्माङ्जा य फा्रङु ४  
५. फटुफर रुऩन्देही, गलु्भी, कक्रऩरवस्त ुय 

नवरऩयासी (फदतघाट ससु्ता ऩख्द्ळभ) 
४  

६. नेऩारगञ्ज छैन 0  
७. सखुजत सखुजत, दैरेख य रुकुभ ऩख्द्ळभ 3  
८. कॊ चनऩयु कैरारी, कॊ चनऩयु य फैतडी ३ कैरारी य वैतडी 

ख्जल्राभा तदथत सतभतत 
भार गठन बएको। 

  जम्भा २१  
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स्थानीम सयकाय सञ्चारनसम्फन्धी अतबभखुीकयण कामतिभभा आमोगका  
ऩदातधकायीहरूको सहबातगता 

ि.सॊ. प्रदेश कामतिभ तभतत 
सहबागी हनेु 
ऩदातधकायीहरू 

सहबागी 
सॊतमा 

१ प्रदेश नॊ. १, भोयङ, क्रवयाटनगय 2079 जेठ 25 - 26 गते 
भाननीम प्रभखु आमिु 
श्री प्रभे कुभाय याई 

274 

२ भधेश प्रदेश,भहोत्तयी, फददतवास  2079 जेठ 2७ - 2८ गते 
भाननीम आमिु श्री 
जम फहादयु चन्द 

272 

३ फा्भती प्रदेश, भकवानऩयु, हेटौडा 2079 जेठ 30 - 31 गते 
भाननीम प्रभखु आमिु 
श्री प्रभे कुभाय याई 

238 

४ गण्डकी प्रदेश,कास्की ,ऩोखया 2079 जेठ 2७ - 2८ गते 
भाननीम आमिु श्री 
क्रकशोयकुभाय तसरवार 

170 

५ रखु्म्फनी प्रदेश, रुऩन्देही ,फटुवर 2079 जेठ 30 - 31 गते 
भाननीम आमिु डा. 
सतुभरा शे्रद्ष अभात्म 

218 

६ कणातरी प्रदेश,सखुजत तफयेन्रनगय 2079 जेठ 2७ - 2८ गते 
श्रीभान ्सख्चव तोमभ 
यामा 158 

७ सदुयु-ऩख्द्ळभ प्रदेश,कैरारी धनगढी  2079 जेठ 25 - 26 गते 
भाननीम आमिु डा. 
हरय ऩौडेर 

176 

३.३  प्रवर्द्तनात्भक कामतिभ 
३.३.१ साभदुाक्रमक ख्शऺा कामतिभ 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् जनचेतना पैराउने कामतअन्तगतत आतथतक वषत 064/65 देख्ख आमोगरे 
साभदुाक्रमक ख्शऺा कामतिभराई तनयन्तयता ददॊ दै आएको छ। आमोगका भातहत कामातरमहरूफाट 
क्रवद्यारमस्तयभा अध्ममन गनज क्रवद्याथी एवॊ ख्शऺकराई रख्ऺत वगतभा याखी मो कामतिभ सॊचारन 
हुॉदै आएको छ । क्रवद्याथीहरू बक्रवष्मका सफै ऺेरभा नेततृ्व गनज ठाउॉभा ऩु् ने हनुारे त्मस्ता 
वगतराई भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् उभ्माउन सक्रकमो बने वततभानभा भार नबई बोतर गएय सदाचायी य 
भ्रद्शाचायक्रवयोधी नागरयक य नेततृ्व तनभातण गनत सहज हनेु कुयाभा क्रवद्वस्त बएय नै मस प्रकायका 
कामतिभहरूराई भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को यणनीततको रूऩभा आमोगरे अवरम्फन गयेको हो । मस 
कामतिभको भतुम उदे्दम व्मख्िको सदाचाय, इभान्दारयता, कततव्मतनद्षता, भूल्मभान्मता तथा 
ख्जम्भेवायी य जवापदेक्रहता अतबवृक्रर्द् गनुत  हो । आतथतक वषत ०७७/७८ भा कुर २५ वटा 
कामतिभहरूभापत त २१७० जनाको उऩख्स्थततभा साभदुाक्रमक ख्शऺा कामतिभ सॊचारन बएको 
तथमो बने आतथतक वषत ०७८/७९ भा जम्भा ३५ ख्जल्राभा ४१ वटा तबन्नातबनै्न कामतिभ 
सॊचारन बई कुर ४२६० जना सहबागी बएका तथए। आतथतक वषत ०७८/७९ भा सॊचारन 
गरयएका कामतिभहरूको क्रववयण देहामफभोख्जभ यहेको छ :  
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तातरका ३.१ 
आतथतक वषत ०७८।७९ भा सॊचातरत साभदुाक्रमक ख्शऺा कामतिभसम्फन्धी क्रववयण 

ि.सॊ. कामातरम सॊचारन स्थान कामतिभ 
सॊतमा 

सहबागी 
सॊतमा 

१ अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको 
कामातरम, ऩोखया 

रम्जङु, स्माङ्जा, ऩवतत, फा्रङु, तनहुॉ, 
गोयखा, म्मा्दी, कास्की, भनाङ, भसु्ताङ ।  

10 1083 

२. अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको 
कामातरम, फटुवर 

अघातखाॉची, गलु्भी, कक्रऩरवस्त,ु नवरऩयासी-
फदतघाट ससु्ता ऩूवत, नवरऩयु, फदतघाट ससु्ता 
ऩख्द्ळभ य रूऩन्देही । 

6 633 

३ अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको 
कामातरम, नेऩारगॊज 

दाङ, फददतमा य योल्ऩा । ३ ३४४ 

४ अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको 
कामातरम, सखुजत 

जमु्रा । २ १४१ 

५ अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको 
कामातरम, कञ्चनऩयु 

कञ्चनऩयु, डोटी, डडेरधयुा, फझाङ,फैतडी य 
दाच ुतरा । 

९ ८४३ 

६. अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको 
कामातरम, हेटौंडा 

फाया, ख्चतवन, ऩसात, भकवानऩयु, यौतहट । ५ ४२१ 

७. अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको 
कामातरम, फदीफास । 

भहोत्तयी, धनषुा, सरातही य तसयाहा । ६ ७९५ 

जम्भा : 35 ख्जल्रा 41 4,260 

तातरका ३.२ 
हारसम्भ सॊचारन बएका साभदुाक्रमक ख्शऺा कामतिभहरूको क्रववयण 

ि.सॊ. आतथतक वषत कामतिभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1. २०७५/७६ सम्भ ५५६ ६,९६६७ 
२. २०७६/७७ भा  ३२ २,९७६ 
३. २०७७/७८ भा  २५ २१७० 

4. २०७8/७9 भा 41 4260 

 जम्भा :  ६54 ७9,07३ 
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३.३.२ अन्तयक्रिमा कामतिभ  
भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रफर्द्तन गनज कामतभा आमोग य भातहतका ८ वटा कामातरमहरू 
भापत त आ-आफ्नो ऺेरभा स्थानीमस्तयका अन्तयक्रिमा कामतिभहरू सॊचारन हुॉदै आएको य मस्ता 
कामतिभहरूभा स्थानीम तहका तनवातख्चत ऩदातधकायीहरू, ख्जल्रास्तयका सयकायी कामातरम तथा 
सॊस्थानका कभतचायी, गैयसयकायी सॊस्थाका प्रतततनतध, तनजी ऺेर, नागरयक सभाज, उऩबोिा 
सतभततका ऩदातधकायी, ऩरकायरगामतको सहबातगता हनेु गयेको छ । अन्तयक्रिमा कामतिभको 
उदे्दम सॊघीमताभा स्थानीम तहफाट प्रवाह हनेु सेवासकु्रवधाहरू गणुस्तयीम य सरुब तवयभा 
जनतारे ऩाउनऩुनज, क्रवकास तनभातणको काभ स्थानीम जनताको भागअनसुाय स्थानीमकै 
सहबातगताभा हनुऩुनज बने्न हो । मसका साथै, स्थानीम तहभा यहेको भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताको 
अवस्था फझु्ने, भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् जनचेतना अतबवृक्रर्द् गदै स्थानीम सशुासन प्रवर्द्तन गनज य जनताराई 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् आपैं  सक्रिम बएय आमोगको काभकायफाहीभा सहमोग गनत अक्रऩर गनजसभेत यहेको 
छ । आतथतक वषत 07८/7९ भा सॊचारन बएका देहामफभोख्जभका अन्तयक्रिमा कामतिभहरूभा 
आमोगका ऩदातधकायीहरूको सहबातगता यहेको तथमो :- 
 तातरका ३.३ 

आमोगका ऩदातधकायी सहबागी अन्तयक्रिमा कामतिभको क्रववयण 
ि.सॊ. स्थान तभतत प्रभखु अतततथ 
1. ऩवतत २०७८।९।२५ भाननीम आमिु श्री क्रकशोयकुभाय तसरवार 
२. म्मा्दी २०७८।९।२६ भाननीम आमिु श्री क्रकशोयकुभाय तसरवार 
३. फा्रङु २०७८।९।२७ भाननीम आमिु श्री क्रकशोयकुभाय तसरवार 
४. धनकुटा २०७८।११।१० भाननीम आमिु श्री क्रकशोयकुभाय तसरवार 
५. सॊखवुासबा २०७८।११।११ भाननीम आमिु श्री क्रकशोयकुभाय तसरवार 
६. बोजऩयु २०७८।११।१२ भाननीम आमिु श्री क्रकशोयकुभाय तसरवार 
७. दाङ २०७८।१२।१५ भाननीम आमिु श्री क्रकशोयकुभाय तसरवार 
८. भनाङ २०७९।२।११ भाननीम आमिु श्री क्रकशोयकुभाय तसरवार 
९. धनषुा २०७८।९।७ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१०. सरातही २०७८।९।८ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
११. तसन्धरुी २०७८।९।९ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१२. भहोत्तयी २०७८।११।२६ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१३. तसयहा २०७८।११।२७ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१४. खोटाङ २०७८।११।२९ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१५. ओखरढुङ्गा २०७८।११।३० भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१६. कातरकोट २०७८।१२।१० भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१७. जमु्रा  २०७८।१२।११ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१८. भगु ु २०७८।१२।१२ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
१९. हमु्रा २०७८।१२।१५ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
२०. डोल्ऩा २०७८।१२।१७ भाननीम आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
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२१. फैतडी २०७८।११।१३ भाननीम आमिु श्री डा. हरय ऩौडेर 
22. फझाङ २०७८।११।१५ भाननीम आमिु श्री डा. हरय ऩौडेर 
23. ऩसात २०७८।१२।8 भाननीम आमिु श्री डा. हरय ऩौडेर 
24 फाया २०७८।१२।९ भाननीम आमिु श्री डा. हरय ऩौडेर 
25 यौतहट २०७८।१२।११ भाननीम आमिु श्री डा. हरय ऩौडेर 
26. कक्रऩरवस्त ु २०७८।९।८ भाननीम आमिु श्री डा. सतुभरा शे्रद्ष अभात्म 
27. फाॉके २०७८।११।२९ भाननीम आमिु श्री डा. सतुभरा शे्रद्ष अभात्म 
28. फददतमा २०७८।११।३० भाननीम आमिु श्री डा. सतुभरा शे्रद्ष अभात्म 
29. गलु्भी २०७८।१२।१५ भाननीम आमिु श्री डा. सतुभरा शे्रद्ष अभात्म 
30. नवरऩयासी(फदतघाट 

ससु्ता ऩख्चचभ) 
२०७८।१२।१७ भाननीम आमिु श्री डा. सतुभरा शे्रद्ष अभात्म 

31. गलु्भी २०७८।१२।१५ सख्चव श्री तोमभ यामा 
32. सखुजत २०७९।२।९ सख्चव श्री तोमभ यामा 

आमोग भातहत कामातरमहरूरे सॊचारन गयेका अन्तयक्रिमा कामतिभहरूको क्रववयण देहामअनसुाय 
यहेको छ : 

तातरका ३.४ 
आतथतक वषत २०७८।७९ भा सॊचातरत अन्तक्रित मा कामतिभको क्रववयण 

ि.सॊ. कामातरम सॊचारन बएका ख्जल्रा कामतिभ 
सॊतमा 

सहबागी 
सॊतमा 

१. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम, इटहयी 

धनकुटा, सॊखवुासबा य बोजऩयु । ३ २८८ 

२. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम, फददतफास 

सरातही, खोटाङ, ओखरढुङ्गा, धनषुा, तसन्धरुी, 
भहोत्तयी य तसयाहा । 

७ ९५५ 

३. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम, हेटौंडा 

भकवानऩयु, ऩसात, फाया य यौतहट । ७ ६७८ 

4. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम, ऩोखया 

कास्की, फा्रङु,ऩवतत,म्मा्दी य भनाङ । ५ ४८७ 

5. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग, फटुवर 

कक्रऩरवस्त,ु गलु्भी य नवरऩयासी-फदतघाट 
ससु्ता ऩख्द्ळभ । 

३ ३३८ 

6. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको सम्ऩकत  कामातरम, 
नेऩारगञ्ज 

फाॉके, फददतमा य दाङ । ३ ३३७ 

7. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम, सखुजत 

कातरकोट, जमु्रा, भगु,ु हमु्रा य डोल्ऩा । ५ ४५२ 

8. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामातरम, कञ्चनऩयु 

डोटी, अछाभ, फझाङ, दाच ुतरा, डडेरधयुा, 
फाजयुा, फैतडी य कैरारी 

१३ १०६६ 

जम्भा : ३८ ख्जल्रा ४६ ४६०१ 
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तातरका ३.५ 
हारसम्भ सॊचातरत अन्तक्रित मा कामतिभको क्रववयण 

ि.सॊ. आतथतक वषत कामतिभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1. 207५/7६ सम्भ ४११ ४१,८५२ 

२. २०७६/७७ भा भार ४१ ५,५२७ 

३. २०७७/७८ भा भार ४३ २,९३४ 

४. २०७८/७९ भा भार ४६ ४६०१ 

 जम्भा : ५४१ ५४,९१४ 

३.३.३ सॊचाय भाध्मभभापत त प्रवर्द्तनात्भक कामत 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् जनचेतना फढाउन आमोगरे सूचना प्रक्रवतध तथा साभाख्जक सञ्जारको प्रमोग गनुतका 
साथै क्रवक्रवध सूचना तथा जानकायीभूरक साभग्रीहरूको प्रकाशन/प्रसायणसभेत गदै आएको छ । 
आमोगको वेफऩेज, इभेर, पेसफकु, टोरिी टेतरपोन, हट राइन नॊ. 107 भापत त आमोगभा 
उजयुी ददन य आमोगका गततक्रवतधहरूको जानकायी सख्जरै प्राद्ऱ गनत सक्रकने व्मवस्था गरयएको  
छ । तनमतभत रूऩभा भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्का जानकायी एवॊ सूचनाभूरक साभग्रीहरू फरेुक्रटन, ब्रोतसमय, 
स्भारयका, वाक्रषतक प्रततवेदन, प्रेस क्रवऻतद्ऱहरूभापत त सयोकायवाराहरूराई सम्प्रेषण गरयएको छ । 
आमोग य नेऩार टेतरतबजनसॉगको सहकामतभा आ.व. ०७५/७६ देख्ख नै सशुासन सवार क्रवषमक 
साप् ताक्रहक टेतरतबजन कामतिभ हयेक भॊगरफाय साॉझ ७:२५ भा प्रसायण  हुॉदै आएको छ। 
आतथतक वषत ०७८७/९ को अवतधभा नेऩार टेतरतबजनफाट ५२ बाग सशुासन सवार कामतिभ 
प्रसायण बएको छ । आमोग य नेऩार टेतरतबजनको सहकामतभा प्रसायण हनेु सशुासन सवार 
कामतिभरे भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन स्थाऩनाका सम्फन्धभा नागरयकको बतूभका, कततव्मका 
साथै भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा आमोगफाट बएका कामतका सम्फन्धभा मथोख्चत जानकायी प्रवाह गयी 
भ्रद्शाचाय तनमन्रण तथा सशुासन प्रवर्द्तनका रातग प्रवर्द्तनात्भक कामत गदै आएको छ । साथै 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् तनष्ऩऺ य उत्कृद्श सभाचाय सम्प्रषेण गनज सॊचाय भाध्मभका अततरयि अन्म क्रवतबन्न 
भाध्मभफाट भ्रद्शाचाय तनमन्रणको अतबमानभा सहमोग ऩरु् माउने क्रवख्शद्श व्मख्िहरूराई ऩयुस्कृत य 
सम्भान गनज नीततसभेत यहेको छ। आमोगरे भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्का याक्रद्सम य अन्तयातक्रद्सम ददवसहरूराई 
उल्रास य क्रवशेष बव्मताका साथ सम्ऩन्न गनज अभ्माससभेत गदै आइयहेको छ ।मस्ता 
कामतिभहरू आमोगको पेसफकु ऩेज य मटु्यफु च्मानरफाट सभेत प्रत्मऺ प्रसायण हुॉदै आएको 
छ। येतडमो, टेतरतबजनभापत त सूचना/ख्जॊगर प्रसायण, ऩरऩतरका भापत त सूचना प्रकाशन, सेवाग्राहीको 
फढी चाऩ हनेु कामातरमहरूभा उजयुी गनज क्रववयणसक्रहतको फ्रेक्स ब्मानय याख्न ेकामतिभ, भ्रद्शाचाय 
तनवायणसम्फन्धी होतडतङ फोडतहरू याख्न ेकामतहरू बएका छन ्। 
३.३.४ तनफन्ध रेखन प्रततमोतगता 
आमोगको स्थाऩना ददवसको अवसयभा २०७८ सार भाघ २८ गते मस आमोगका 
कामातरमहरूफाट क्रवद्यारमस्तयीम (कऺा १२ सम्भ) तनफन्ध रेखन प्रततमोतगताको   आमोजना 
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गरयएको तथमो । तनफन्ध रेखन प्रततमोतगताको क्रवषम भ्रद्शाचाय तनमन्रण तथा सशुासन प्रवर्द्तन 
यहेको तथमो ।  
भ्रद्शाचाय तनमन्रण तथा सशुासन प्रवर्द्तन क्रवषमभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
तनदजशनभा आमोगका सफै सातवटा कामातरमहरूरे खरुा प्रततमोतगता आमोजना गयी प्रथभ, दद्रतीम, 

ततृीम य सान्त्वना स्थान हातसर गनज उत्कृद्श क्रवद्याथीहरूराई सातवटै कामातरमहरूफाट ऩयुस्कृत 
गरयएको तथमो ।  
३.३.५ नाया रेखन प्रततमोतगता 
आमोगको 31 औॊ स्थाऩना ददवस भाघ २८ को सन्दबतभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण तथा सशुासन 
प्रवर्द्तनसम्फन्धी सन्देशभूरक नायाहरू सॊकरन गयी उत्कृद्श 10 राई छनौट गयी ऩयुस्कृत 
गरयएको तथमो । 
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4.१ ऩदृ्षबतूभ 

आमोगरे भ्रद्शाचाय तथा अतनमतभतता सम्फन्धभा ऩयेका उजयुीहरूको क्रवद्ऴेषण, छानतफन तथा 
अनसुन्धानफाट देख्खएका त्महरू, आमोगरे सभम सभमभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण तथा सशुासन 
प्रवर्द्तनका ऺेरभा गयेका अध्ममन तथा अनसुन्धानहरूका आधायभा भ्रद्शाचायजन्म कामतको प्रवृख्त्त 
क्रवद्ऴेषण गनज गयेको छ ।आमोगरे गयेका काभकायफाहीको आधायभा भ्रद्शाचायजन्म प्रवृख्त्त 
केराउॉदा सावतजतनक सम्ऩख्त्तको क्रहनातभना, हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गनज, गैयकाननुी राब वा 
हातन, घसु/रयसवत तरने ददने, गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजतन गनज जस्ता भ्रद्शाचायजन्म 
कामतहरू अतधकरूऩभा हनेु गयेको देख्खन्छ । झटुा क्रववयण ऩेस गयी सयकायी तनमखु्ि, फढुवा 
तथा राब तरने, याजस्व चहुावट/क्रहनातभना गनज, गैयकाननुी रूऩभा सयकायी/सावतजतनक ज्गा 
व्मख्ि क्रवशेषको नाभभा दतात गनज, सावतजतनक खरयद तथा तनभातणका काभ फदतनमतऩूवतक गयी 
व्मख्िगत राब तरने तथा नेऩार सयकायराई हातन ऩरु् माउने, गरत तरखत वा प्रततवदेन 
फनाउने, कागजात सच्माउने, ऩयीऺाको गोऩनीमता बॊग गनज, ऩरयणाभ पेयफदर गनज जस्ता 
प्रवृख्त्तहरू यहेका छन।् 

4.२ भ्रद्शाचायजन्म कसयु य सजामसम्फन्धी व्मवस्था 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 रे 'भ्रद्शाचाय' बन् नारे सो ऐनको ऩरयच्छेद २ अन्तगतत सजाम हनेु 
कसयु सम्झनऩुछत बनी ऩरयबाक्रषत गयेको छ । तातरका 4.1 भा उि ऩरयच्छेदको दपा ३ 
देख्ख दपा २४ सम्भका भ्रद्शाचायसम्फन्धी क्रवतबन्न कसयु य सजामका व्मवस्थाहरूराई उल्रेख 
गरयएको छ ।  

तातरका 4.१ 
भ्रद्शाचायजन्म कसयु य सजामसम्फन्धी व्मवस्था 

ि.सॊ. भ्रद्शाचायजन्म कसयु/सजाम दपा ि.सॊ. भ्रद्शाचायजन्म कसयु/सजाम दपा 
1.  रयसवत तरने/ददन े 3 12. गैयकाननुी व्माऩाय व्मवसाम 

गनज 
14 

2.  तफनाभूल्म वा कभ भूल्मभा वस्त ुवा 
सेवा तरन े

4 13. नऩाएको ओहदा ऩाएॉ बने्न 15 

3.  दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा तरन े 5 14. झटुा क्रववयण ददने 16 
4.  कतभसन तरन े 6 15. सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन 

नोक्सानी गनज 
17 

5.  याजस्व चहुावट गनज 7 16. गैयकाननुी दफाफ ददने 18 
6.  गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माउने 8 17. गरत प्रततवेदन ददने 19 

ऩरयच्छेद– ४ 
भ्रद्शाचायजन्म कामतको प्रवखृ्त्त क्रवद्ऴषेण 
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फदतनमतरे काभ गनज 
7.  गरत तरखत तमाय गनज 9 18. गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त 

आजतन गनज 
20 

8.  गरत अनवुाद गनज 10 19. उद्योग गनजराई हनेु सजाम 21 
9.  सयकायी कागजात सच्माउने 11 20. भततमायराई सजाम 22 
10.  सयकायी वा सावतजतनक सॊस्थाको 

कागजात नोक्सान गनज 
12 21. सॊगदठत सॊस्थाफाट बएको 

कसयुभा भतुम बई काभ 
गनजरे कसयु गयेको भातनने 

23 

11.  प्रद्लऩरको गोऩनीमता बॊग गनज वा 
ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गनज 

13 22. थऩ सजाम 24 

4.३ भ्रद्शाचायको प्रवृख्त्त क्रवद्ऴषेण 
    आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान तहक्रककातऩतछ क्रवशेष अदारतभा दामय गरयएका क्रवगत ऩाॉच 

वषतका भदु्दाहरूको सॊतमात्भक क्रववयण ख्चर 5.1 भा प्रस्ततु गरयएको छ । आमोगफाट आतथतक 
वषत ०७४/७५ देख्ख आतथतक वषत ०७८/७९ सम्भ िभश् १९४, ३५१, ४४१, 11३ य 
१३१ वटा भ्रद्शाचायसम्फन्धी आयोऩऩरहरू क्रवशेष अदारतभा दामय बएका छन।्  

 
ख्चर 4.१ 

क्रवगत ऩाॉच वषतभा भदु्दा दतातको प्रवृख्त्त 

  
तातरका 4.2 भा आतथतक वषत 07८/7९ भा आमोगरे दामय गयेका भदु्दाहरूको तफगो यकभका 
आधायभा गरयएको वगीकृत सॊतमात्भक क्रववयण प्रस्ततु गरयएको छ । आतथतक वषत 07८/7९ 
भा दामय बएका 1३१ वटा भदु्दाहरूभध्मे 1१६ वटाभा तफगो यकभ भागदाफी गरयएको छ । 
शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नागरयकता, तसपारयसऩररगामत झटुा क्रववयण ऩेस गयेको 
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सम्फन्धी तीनवटा भदु्दाभा भार तफगो यकभ भागदाफी गरयएको छ। रु. 1 राखदेख्ख ५ 
राखसम्भको तफगो यकभ भाग गरयएका भदु्दाहरू सफैबन्दा फढी ३० वटा यहेका छन ्बने रु. 
१० हजायबन्दा कभ तफगो भागदाफी गरयएका भदु्दाहरूको सॊतमा सफैबन्दा कभ जम्भा ४ वटा 
यहेको छ । त्मस्तै, 1५ वटा भदु्दाभा १ कयोडबन्दा फढी तफगो भागदाफी गरयएको छ । 
आमोगरे आतथतक वषत 07८/7९ भा दामय गयेका भदु्दाहरूभा जम्भा रु. 
२,७९,२७,४८,१००.११ तफगो भागदाफी तरइएको छ ।  

तातरका 4.2 
तफगो यकभका आधायभा भदु्दाहरूको वगीकृत सॊतमा 

 
 

ख्चर 4.२ 
तफगो यकभका आधायभा भदु्दाहरूको प्रवृख्त्त 

    

आमोगभा ऩनज उजयुीहरूको सॊतमा, आमोग तथा क्रवतबन्न तनकामहरूफाट गरयने भ्रद्शाचायसम्फन्धी 
सवजऺणहरूका नततजा, आभ सॊचायभाध्मभहरूभा आइयहने भ्रद्शाचाय एवॊ अतनमतभतताका 
सभाचायहरू, ट्रान्स्ऩयेन्सी इन्टयनेसनर जस्ता सॊस्थारे उल्रेख गयेका भ्रद्शाचायसम्फन्धी 

1 रयसवत (घसु) 0 4 14 10 3 0 1 0 32
2 झठु्ठा शैख्ऺक प्रभाणऩर 5 0 0 0 1 0 0 0 6
3 सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हानी नोक्सानी 0 0 0 11 5 13 3 3 35
4 गैयकाननुी राब वा हातन ऩमुातएको 0 0 0 8 5 13 5 3 34
5 गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन 0 0 0 0 0 0 1 6 7
6 याजस्व चहुावट 0 0 0 1 0 0 1 3 5
7 क्रवक्रवध भदु्दा 10 0 0 0 1 1 0 0 12

15 4 14 30 15 27 11 15 131

५० राख 
देख्ख १ 
कयोड 

बन्दा कभ

१ कयोड 
बन्दा फढी

भदु्दाको सॊतमा

ि.सॊ . भदु्दाको क्रकतसभ जम्भा१०००० 
बन्दा कभ

१० हजाय 
देख्ख १ 
राख 

बन्दा कभ

१ राख 
देख्ख ५ 
राख 

बन्दा कभ

५ राख 
देख्ख १० 
राख 

बन्दा कभ

१० राख 
देख्ख ५० 
राख 

बन्दा कभ

तफगो यकभ

क्रवगो 
यकभ 
नबएको
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सूचकाॊकभा नेऩारको स्थानजस्ता कायणहरूरे भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा आमोगका चनुौतीहरूराई 
उजागय गयेका छन।् 
भ्रद्शाचायका कायणहरू फहआुमातभक हनेु य मसको असयसभेत सभाजका धेयै ऺेरभा ऩनज हुॉदा 
मसको तनमन्रण गनत आमोगराई याज्मका सफै तनकामको साथ य सहमोग आवमक ऩदतछ। 
आमोगरे गनज अनसुन्धान तहक्रककात य अतबमोजनको काभ भ्रद्शाचायजन्म कामत बइसकेऩतछ 
भार हनेु हुॉदा नेऩार सयकायका सम्फख्न्धत ऺेरगत य तनमाभक तनकामहरूफाट भ्रद्शाचाय हनैु 
नददनेतपत  आवमक नीततगत, ऩर्द्ततगत, प्रक्रवतधगत य प्रवखृ्त्तगत सधुायका परदामी प्रमास हनु 
सक्दा भार भ्रद्शाचायजन्म प्रवृख्त्तहरूभा अऩेऺाकृत कभी हनु सक्दछ। 
भ्रद्शाचायजन्म कामतहरूका सम्फन्धभा आतथतक वषत 07८/७९ भा आमोगफाट बएका 
अनसुन्धान य तत्ऩद्ळात ् क्रवशेष अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको क्रवद्ऴेषण गदात क्रवगतका 
वषतहरूभा देख्खएका क्रवतबन्न भ्रद्शाचायजन्म प्रवृख्त्तहरू मस वषतसभेत दोहोरयएको देख्खन्छ । 
रयसवत तरने ददने, याजस्व चहुावट गनज, सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गनज, गैयकाननुी 
राब वा हातन ऩरु् माउने फदतनमतरे काभ गनज, झटुा क्रववयण ददने, गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त 
आजतन गनजजस्ता क्रवगत वषतहरूभा देख्खएका भ्रद्शाचायका प्रवृख्त्तहरूको ऩनुयावृख्त्त मस वषतसभेत 
देख्खएको छ।देशका ७५३ वटै स्थानीम तहफाट सावतजतनक सेवा प्रवाह य क्रवकास तनभातणका 
अतधकाॊश कामत हनेु य जनताको ऩहुॉच य काभसभेत स्थानीम तहभा फढी हनेु हुॉदा स्थानीम 
तहसॉग सम्फख्न्धत भ्रद्शाचायजन्म कामतहरूको सॊतमा अत्मातधक फढ्न गएको देख्खन्छ ।  
सावतजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िरे गनज भ्रद्शाचाय सफैबन्दा फढी आतथतक रेनदेनसॉग 
जोतडएको देख्खएकारे सयकायी कोषभा याजस्व सॊकरन गनज य खचत गनज दफैु अवस्थाभा 
भ्रद्शाचाय हनेु प्रवृख्त्त क्रवद्यभान छ । मसका साथै सावतजतनक सेवा प्रवाहका िभभा 
सेवाग्राहीसॉग रयसवत तरने प्रवृख्त्तसभेत व्माऩक यहेको देख्खन्छ । सयकायी वा सावतजतनक 
ज्गा व्मख्ि क्रवशेषको नाभभा दतात गनज प्रवृख्त्तरे गदात सावतजतनक सम्ऩख्त्तको अततिभण बएको 
छ । सावतजतनक खरयद य तनभातणका िभभा काननुद्राया तनधातयण गरयएको खरयद प्रक्रिमा 
उल्रॊघन गनज, सम्झौताफभोख्जभको गणुस्तयको काभ नगनज, ऩूवातनभुान गनत सक्रकने आकख्स्भक 
अवस्थाभा सभेत ऩूवततमायी नगयी आकख्स्भक अवस्था तसजतना बएऩतछ भार खरयद गनज 
रगामतका प्रवृख्त्तहरूभा कभी आएको देख्खॊदैन । सावतजतनक राबको ऩद हातसर गनतका रातग 
शैख्ऺक मो्मता वा अन्म कागजातका नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गनज य अन्म झटुा क्रववयण ददने 
प्रवृख्त्तसभेत क्रवद्यभान यहेको देख्खन्छ । मसयी स्थानीम तह, प्रदेश य सॊघीम तहका सयकायी 
आम्दानी, खचत, सावतजतनक सम्ऩख्त्त, सावतजतनक खरयद, तनभातण य सावतजतनक सेवाप्रवाहका 
क्रवक्रवध ऺेरभा क्रवतबन्न रूऩ, यॊग, शैरी य प्रवृख्त्तका भ्रद्शाचायजन्म कामतहरू हनेु गयेको देख्खन्छ। 
4.३.१ रयसवत तरने ददने प्रवृख्त्त  
याज्म सॊमन्र य सावतजतनक सेवाप्रततको जनताको क्रवद्वास सेवा प्रवाह गनज कभतचायीको 
सेवाग्राहीप्रततको व्मवहाय, कामतकुशरता य ख्जम्भेवायी फोधभा तनबतय यहन्छ । भरुकु सॊघीम 
प्रणारीभा रूऩान्तयण बएऩद्ळात ् सेवा प्रवाह गनज कामातरमहरूको सॊतमाभा सभेत वृक्रर्द् बएको    
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छ । मसफाट याज्म सॊमन्र, तनणतम प्रक्रिमा, क्रवकास तनभातण य सेवा प्रवाहभा जनताको 
सहबातगता वृक्रर्द् गनत सक्रकने अवसय प्राद्ऱ बएको छ। साथै सेवा प्रवाहभा कुशरता, ऩायदख्शतता 
य व्मावसाक्रमकता जस्ता भूल्म भान्मताहरू स्थाक्रऩत गयी सशुासनका रक्ष्महरू हातसर गनत 
याज्मका तीनै तहको ऺभता क्रवकास गनुतऩनज चनुौतीसभेत थक्रऩएको छ ।   
काननुरे तोकेको तनख्द्ळत प्रक्रिमा ऩूया गयेऩतछ कामातरमफाट तनमभानसुाय ऩाउनऩुनज सेवाभा 
सभेत केही कभतचायीहरूरे सेवाग्राहीसॉग घसु (रयसवत) तरएको बने्न उजयुीउऩय अनसुन्धान 
हुॉदा उजयुीको व्महोया सप्रभाण ऩकु्रद्श हनु आएका उजयुीउऩय आमोगफाट क्रवशेष अदारतभा भदु्दा 
दामय गरयएका छन ्। आतथतक वषत ०७८/७९ भा आमोगफाट दामय गरयएका घसु रयसवतका 
३२ वटा भदु्दाहरूभा क्रवतबन्न ऺेरभा कामतयत ३० जना याद्ससेवक कभतचायीका साथै ८ जना 
तनवातख्चत/भनोनीत ऩदातधकायी य १४ जना तफचौतरमा, भततमाय, घसु ददने व्मख्ि तथा अन्म 
गयी जम्भा ५२ जनाराई प्रततवादी कामभ गरयएको छ । घसु रयसवत तरनेभा सफैबन्दा फढी 
१४ जना प्राक्रवतधक कभतचायी यहेका छन ्। ऩदगत रूऩभा सफैबन्दा फढी १७ जना नामफ 
सबु्फा वा सो सयहका कभतचायी यहेका छन ्।  
घसु रयसवतको तफगो यकभ हेदात घटीभा रु. ३ हजायदेख्ख फढीभा रु. ७० राखसम्भ यहेको 
छ, जसभा १० हजायबन्दा कभ तफगो बएका ४ वटा, १० हजायदेख्ख १ राखसम्भका १४ 
वटा, १ राखदेख्ख ५ राखसम्भका 10 वटा, ५ राखदेख्ख १० राखसम्भका 3 वटा य 5० 
राखदेख्ख १ कयोडसम्भका 1 वटा भदु्दा यहेका छन ्। मससम्फन्धी क्रववयण तातरका 4.३ य 
ख्चर नॊ. 4.२ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका 4.3 
आतथतक वषत ०७८/७९ भा घसु रयसवतसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीको ऩदगत/ऩेसागत क्रववयण 

ि.सॊ. ऩद/शे्रणी 

प्रततवादीको सॊतमा 

प्रशासन प्राक्रवतधक प्रहयी ख्शऺक 
तनवातख्चत
/ 
भनोनीत 

भततमाय/ 
तफचौतरमा 
अन्म 

कुर 
जम्भा 

1 शाखा अतधकृत वा सो 
सयह 

3 2  2   7 

2 नामफ सबु्फा वा सो सयह 6 10 1    17 
3 खरयदाय वा सो सयह 3 2     5 
4 सहामक कभतचायी   1    1 
5 भततमाय/तफचौतरमा/ अन्म      14 14 
6 तनवातख्चत/भनोनीत     8  8 
               कुर जम्भा 12 14 2 2 8 14 52 
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ख्चर 4.३ (क) 
आतथतक वषत ०७८।७९ भा घसु रयसवत भदु्दाका प्रततवादीको ऺेरगत प्रवृतत 

 
उख्ल्रख्खत क्रववयणहरूफाट सानोदेख्ख ठूरो यकभसम्भ घसु रयसवत तरने प्रवृख्त्त यहेको तथा प्राक्रवतधक य 
भततमाय/तफचौतरमा आददको घसु रयसवत तरने कामतभा फढी सॊर्नता यहेको देख्खन्छ ।मसयी हेदात घसु 
रयसवत तरने प्रवृख्त्त प्राक्रवतधक एवॊ सहामकस्तयका कभतचायी तथा भततमाय/तफचौतरमाभा फढी यहेको 
देख्खन्छ।  

ख्चर 4.३ (ख) 
आतथतक वषत ०७८।७९ भा घसु रयसवत भदु्दाका प्रततवादीको ऩदगत प्रवृतत 

 
4.३.२ याजस्व चहुावट गनज प्रवृख्त्त  
याज्मको आम्दानीको ऩरयभाणभा अतधकतभ वृक्रर्द् हनेु गयी याजस्व सॊकरन तथा असरुीको 
ख्जम्भेवायी ऩाएका कभतचायी/ऩदातधकायीफाट नै याजस्व असरुीका कामतभा चयभ राऩयफाही गयी 
अनखु्चत कय छुट य याजस्वफाऩत उठेको यकभ क्रहनातभना, न्मून कय तनधातयण, कय ऩयीऺणभा 
गडफडी जस्ता कामतहरू बए गयेको बनी मस आमोगभा दतात हनु आएका क्रवतबन्न उजयुीहरूभध्मे 
आतथतक वषत ०७८/७९ भा अनसुन्धान ऩूया बएका याजस्व चहुावटसम्फन्धी ५ वटा भदु्दा क्रवशेष 
अदारतभा दतात बएका छन।्  
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तातरका 4.४ 
आतथतक वषत ०७7/७8 भा याजस्व क्रहनातभनासम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत/ऩेसागत क्रववयण 

ि. 
सॊ. ऩद/शे्रणी 

प्रततवादीको सॊतमा 
तनवातख्चत/ 
भनोनीत उद्योग स्थानीम काननु 

तथा न्माम मातामात अन्म कुर 
जम्भा 

1 सहसख्चव वा सो सयह  2     2 
2 उऩसख्चव वा सो सयह  1 2 2 1  6 
3 शाखा अतधकृत वा सो सयह  3 1    4 
4 सहामक कभतचायी   2    2 
5 भततमाय/तफचौतरमा/अन्म      13 13 
6 तनवातख्चत/भनोनीत 15      15 
कुर जम्भा 15 6 5 2 1 13 42 

मी ५ भदु्दाहरूभध्मे खानी तथा बगूबत क्रवबागका भहातनदजशक, स.ुभा.ई., उऩसख्चव (काननु), 
उऩन्मामातधविा, तस.डी.भे.ई., तस.डी.जी., रेखा अतधकृत, रयसचत अतधकृत, ख्जमोरोख्जद्श य क्रवतबन्न ९ 
वटा तसभेन्ट कम्ऩनी य ततनका प्रोऩाइटयसभेतराई क्रवऩऺी फनाइएको भदु्दाभा सफैबन्दा फढी जम्भा १८ 
जना प्रततवादी यहेका छन ्। भोहन्मार गाउॉऩातरकाका ऩदातधकायी तथा कभतचायी य न्मू फतडभातरका 
तनभातण सेवाराई क्रवऩऺी फनाइएको भदु्दाभा दोस्रो फढी जम्भा १४ जना प्रततवादी य फाॉकी ३ वटा भदु्दाभा 
१० जना गयी जम्भा ४२ जना प्रततवादी यहेका छन ्। भततमाय/तफचौतरमा/अन्म १३ जना, याद्ससेवक 
कभतचायी जम्भा १४ जना य तनवातख्चत/भनोनीत जनप्रतततनतध १५ जनाक्रवरुर्द् याजस्व क्रहनातभनासम्फन्धी 
आयोऩऩर दामय बएको छ । मसफाट के तनष्कषत तनकाल्न सक्रकन्छ बने याजस्व क्रहनातभनाको भातभराभा 
याद्ससेवक कभतचायी, तनजी ऺेर य जनप्रतततनतध सफैको रगबग सभान क्रकतसभको सॊर्नता यहेको 
देख्खन्छ ।  

ख्चर 4.४ (क) 
याजस्व चहुावट भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺेरगत प्रवृतत 
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ख्चर 4.४ (ख) 
याजस्व चहुावट भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत प्रवृख्त्त 

 
 

याज्म सॊचारन गनत अत्मावमक य अथततन्रको भेरुदण्डको रूऩभा यहेको याजस्व सॊकरन गनज 
सॊवेदनशीर ख्जम्भेवायी फहन गनज व्मख्िहरूफाट नै उठाउनऩुनज याजस्व नउठाउने, उठाउनऩुनज 
बन्दा कभ याजस्व उठाउने, क्रवतबन्न फहानाभा छुट ददने, सयकायी कोषभा याजस्व जम्भा नगयी 
क्रहनातभना गनज गयेको देख्खन्छ । 
4.३.३ सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गनज प्रवृख्त्त 
नेऩार सयकाय वा सावतजतनक सॊस्थाको साधनस्रोत तथा सम्ऩख्त्त राऩयफाही वा फदतनमतऩूणत 
ढॊगफाट क्रहनातभना, हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको क्रवषमभा आतथतक वषत ०७८/७९ भा 
आमोगभा ऩयेका उजयुीभध्मे अनसुन्धान तहक्रककातऩद्ळात ्1३६ जनाराई प्रततवादी फनाई ३५ 
वटा भदु्दा क्रवशेष अदारतभा दामय गरयएका छन ्। मी भदु्दाभा जम्भा 1३६ जना प्रततवादीहरू 
यहेकोभा अतधकृतस्तयका कभतचायी ३०, सहामक तथा सहमोगी स्तयका कभतचायी ४२, 
तनवातख्चत/भनोनीत/तनमिु ऩदातधकायी ४७ य भततमाय/तफचौतरमारगामतका व्मख्िहरू १७ 
जना यहेका छन ्।  

तातरका 4.5 
सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानीसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत/ऩेसागत क्रववयण 

ि. 
सॊ. 

ऩद/शे्रणी प्रततवादीको सॊतमा 
स्थानीम ख्शऺा कृक्रष वन स्वा

स््म 
गहृ वाख्णज्म

/आऩूततत 
फैं
क 

तनवात
ख्चत 

अन्म कुर 
जम्भा 

1 क्रवख्शष् ट शे्रणी   1        1 
2 सहसख्चव वा सो सयह   2        2 
3 उऩसख्चव वा सो सयह 4  2 2       8 
4 शाखा अतधकृत वा सो सयह 3 6 6 3 1      19 
5 नामफ सबु्फा वा सो सयह 4 5 2 1 1  1    14 
6 खरयदाय वा सो सयह 21 2   1 1  1   26 
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7 सहामक कभतचायी 2          2 
8 भततमाय/तफचौतरमा/अन्म          17 17 
9 तनवातख्चत/भनोनीत         47  47 

कुर जम्भा 34 13 13 6 3 1 1 1 47 17 136 

आमोगफाट आतथतक वषत ०७८/७९ भा क्रवशेष अदारतभा दामय गरयएका सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन 
नोक्सानीसम्फन्धी भदु्दाहरूभा सफैबन्दा फढी तनवातख्चत/भनोनीत ४7 जना प्रततवादी यहेका  छन ् । 
प्रततवादी सॊतमा हेदात स्थानीम तहका कभतचायी ३४ जना, ख्शऺा (स्थानीम तहको सभेत) य कृक्रषका 
कभतचायी १३/१३ जना यहेका छन ्। मससम्फन्धी क्रववयण तातरका 4.५ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

ख्चर 4.५ (क) 
सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानीसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺरेगत प्रवृख्त्त 

 
मसयी सयकायी कोषको सॊयऺण गनज दाक्रमत्व बएका अतधकृत य सहामकस्तयका कभतचायीहरूफाटै 
राऩयफाही वा फदतनमत गयी सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गनज प्रवृख्त्त देख्खनकुा साथै क्रवगतका 
वषतभा बन्दा मसवषत तनवातख्चत/भनोनीत वा तनमिु ऩदातधकायी य तनजी सॊस्था वा 
भततमाय/तफचौतरमा/अन्मसभेतको तभरेभतो फढेको प्रवृख्त्त देख्खएफाट भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग सफै 
ऺेरभा तनगयानी, अनगुभन य सचेतना अतबवृक्रर्द् हनु ुआवमक छ । 

ख्चर 4.५ (ख) 
सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानीसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत प्रवृख्त्त 
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4.३.४ गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माउने प्रवृख्त्त 
सावतजतनक ज्गा, सावतजतनक तनभातण/खरयद, सावतजतनक व्मामरगामतका क्रवषमभा आतथतक वषत 
०७८/७९ भा आपूराई गैयकाननुी राब य नेऩार सयकायराई गैयकाननुी हातन ऩरु् माउने कामत 
गयी बएका भ्रद्शाचायका ३४ वटा आयोऩऩरभा जम्भा 3२२ जनाराई प्रततवादी कामभ गरयएको  
छ । प्रततवादीहरूभा भततमाय, तफचौतरमारगामतका व्मख्ि १०७ जना, तनवातख्चत/भनोनीत 
व्मख्िहरू ७९ जना, अतधकृतस्तयका कभतचायी ७१ जना, सहामकस्तय य सहामक कभतचायी 
६५ जना यहेका छन ्। मससम्फन्धी क्रववयण तातरका 4.६ य ख्चर 4.६ (क) भा प्रस्ततु 
गरयएको  छ । 

तातरका 4.6 
गैयकाननुी राब हातनसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत/ऩेसागत क्रववयण 

ि.सॊ. ऩद/शे्रणी 

प्रततवादीको सॊतमा 
 

तनवातख्चत 
/भनोनीत स्थानीम 

बतूभसधुा
य 

बौततक 
ऩूवातधाय कृक्रष 

वन 
तथा 
वाताव
यण 

मवुा तथा 
खेरकुद 

स्वा
स््म अन्म 

कुर 
जम्भा 

1 
सहसख्चव वा सो 
सयह  1 1       2 

2 
उऩसख्चव वा 
सो सयह  10 1 2 2     15 

3 शाखा अतधकृत 
वा सो सयह 

 21 19 5 3 1 3 2 
 

54 

4 नामफ सबु्फा वा 
सो सयह 

 32 11 3  1  1 
 

4८ 

5 खरयदाय वा सो 
सयह 

 2 11   1   
 

14 

6 सहामक 
कभतचायी 

  3      
 

3 

7 भततमाय/तफचौ
तरमा/अन्म 

        10
7 

107 

8 तनवातख्चत/भनोनी
त 

79         79 

कुर जम्भा 79 66 46 10 5 3 3 3 10
७ 

3२२ 
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ख्चर 4.6 (क) 
गैयकाननुी राब हातन भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺरेगत प्रवृख्त्त 

 
गैयकाननुी राब वा हातनसम्फन्धी उजयुीभा आमोगफाट अनसुन्धान गयी अदारतभा दामय गरयएका 
भदु्दाहरूभा सफैबन्दा फढी भततमाय/तफचौतरमा/अन्म १०७ जना, तनवातख्चत/भनोनीत ७९ जना, स्थानीम 
तहका कभतचायी ६६ जना यहेका छन ्बने बतूभसधुायका ४६ जना, बौततक ऩूवातधायका १० जना य 
कृक्रषका ५ जना यहेका छन ्। त्मस्तै, वन तथा वातावयण, मवुा तथा खेरकुद य स्वास््मका कभतचायी 
३/३ जना यहेका छन ् । क्रवशेषत: स्थानीम तहभा खरयद गदात प्रततस्ऩधात सीतभत गनज, खरयद गदात 
अवरम्फन गनुतऩनज काननुी प्रावधान ऩारना नगनज तथा तनभातण कामतभा तनभातणस्थरभा बए गयेको 
काभबन्दा फढी ऩरयभाणभा काभ बएको भूल्माॊकन गयी बिुानी गनज, गणुस्तयीम काभ नगनज, नक्करी तफर 
बयऩाई फनाई बिुानी गनजजस्ता कामत गयी भ्रद्शाचाय गयेका क्रवषमहरू यहेका छन ्। त्मस्तै, सावतजतनक 
ज्गा गैयकाननुी रूऩभा व्मख्ि क्रवशेषको नाभभा घसुाउने तथा नाऩी नक्सा तोडभोड गयी व्मख्ि 
क्रवशेषराई राब हनेु गयी सावतजतनक ज्गाभा सभेत प्रक्रटङ गयेका क्रवषम यहेका छन ्।  

ख्चर 4.६ (ख) 
गैयकाननुी राब हातनसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत प्रवृख्त्त 
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4.३.५ झटुा क्रववयण (शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, झटुा अध्माऩन अनभुततऩर) ऩेस 
गनज प्रवृख्त्त 
सावतजतनक सेवाभा प्रवेश गनज वा ऩदोन्नतत हनेु उदे्दमरे शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, 
झटुा अध्माऩन अनभुततऩर/नागरयकता/तनमखु्िऩरजस्ता कागजातहरू ऩेस गनज जस्ता कसयुभा 
आमोगफाट भदु्दा दामय बएको छ । शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाणऩरका आधायभा सेवा 
प्रवेश हुॉदा मो्म व्मख्िको छनौटभा मसरे असय ऩादतछ बने शैख्ऺक मो्मताको नक्करी 
प्रभाणऩरको आधायभा ऩदोन्नतत हुॉदा मो्म य सऺभ कभतचायीको भनोफर य कामातरमको 
कामतसम्ऩादनभा नकायात्भक असय ऩदतछ ।आतथतक वषत ०७८/७९ भा शैख्ऺक मो्मतारगामत 
झटुा क्रववयणसम्फन्धी उजयुीहरू उऩय अनसुन्धान तहक्रककात गयी आमोगफाट ६ वटा भदु्दा 
क्रवशेष अदारतभा दामय गरयएका छन ्। 

 

ि.सॊ. ऩद/शे्रणी 
प्रततवादीको सॊतमा 

प्रहयी ख्शऺक कुर जम्भा 
1.  शाखा अतधकृत वा सो सयह  1 1 
2.  नामफ सबु्फा वा सो सयह 1 3 4 
3.  खरयदाय वा सो सयह  2 2 
4.  भततमाय/तफचौतरमा/अन्म  1 1 

 कुर जम्भा 1 7 8 
आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान गयी अदारतभा दामय गरयएका शैख्ऺक मो्मताको झटुा 
प्रभाण-ऩरसम्फन्धी ६ वटा भदु्दाहरूभा यहेका आठ जना प्रततवादीहरूभा ख्शऺक सात जना य 
प्रहयी कभतचायी एकजना यहेका छन।् ६ जना ख्शऺकहरू आधायबतू क्रवद्यारम तह अध्माऩन 
गनज य फाॉकी १ जना भाध्मतभक तहभा अध्माऩन गनज यहेका छन ्। 
ख्शऺक, तनजाभतीरगामत अन्म सयकायी सेवा य सॊस्थाका कभतचायीरगामतरे बनात य ऩदोन्नततका 
रातग ऩेस गनज उख्ल्रख्खत शैख्ऺक सॊस्थाफाट प्राद्ऱ शैख्ऺक प्रभाणऩरहरूको आतधकारयकताफाये 
सभमभै मक्रकन गयेय भार कभतचायी बनात य फढुवा गनज ऩर्द्ततको अवरम्फन हनुसकेभा मसफाट 
मो्मता प्रणारी य कामतसम्ऩादनस्तयभा सकायात्भक प्रबाव ऩनज अऩेऺा गनत सक्रकन्छ । 
4.३.६ गरत तरखत वा प्रततवदेन ददने, कागजात सच्माउने वा ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गनज 
प्रवृख्त्त  
गरत तरखत तमाय गनज, गरत प्रततवेदन ददने, सयकायी कागजात सच्माउने, नोक्सान गनज वा 
रकुाउने, ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गनज जस्ता कामत याद्ससेवकफाट बएभा मस्ता कामत 
भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 अनसुाय भ्रद्शाचायजन्म कसयु भातनन्छ। मद्यक्रऩ राऩयफाही वा 
फदतनमत याखी कामतसम्ऩादनका तसरतसराभा मस क्रकतसभका कामत गनज प्रवृख्त्त सावतजतनक ऺेरभा 
क्रवद्यभान छन ्। 
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गरत तरखत /प्रततवेदन ददन,े कागजात सच्माउने रगामतका भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत/ऩेसागत क्रववयण 

मातामात ख्शऺा स्थानीम कृक्रष फैंक उजात गहृ स्वास््म
तनवातख्चत /
भनोनीत

अन्म
कुर 
जम्भा

१ क्रवख्शष् ट शे्रणी 2 2
२ सहसख्चव वा सो सयह 3 3
३ उऩसख्चव वा सो सयह 4 1 5
४ शाखा अतधकृत वा सो सयह 10 4 1 3 1 1 20
५ नामफ सबु्फा वा सो सयह 11 1 1 1 1 15
६ खरयदाय वा सो सयह 3 3
७ भततमाय/तफचौतरमा/अन्म 10 10
८ तनवातख्चत/भनोनीत 2 2

21 13 5 4 2 1 1 1 2 10 60

प्रततवादीको सॊतमा
ऩद/शे्रणी

कुर जम्भा

ि.सॊ .

 
आतथतक वषत ०७८/७९ भा नेऩार प्रहयीको प्रहयी जवान ऩदभा तनमखु्ि हुॉदा ऩेस गयेका 
प्रभाणऩरहरूभा जन्भ तभतत सच्माई तनमखु्ि तरएको, बवन तनभातण गदात गरत तरखत तमाय गयी 
तनभातण व्मवसामीको छनौट गयेको, ऩी.सी.आय. ऩयीऺण नै नगयी आपूखसुी गरत प्रततवेदन 
तमाय गयेको, पजी अतग्रभ बिुानी जभानतऩरहरू तमाय गयेको, सवायीचारक अनभुततऩरको 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाको ऩरयणाभ तसस्टभभा प्रभाख्णत गनज िभभा अनऩुख्स्थत तथा पेर बएका 
ऩयीऺाथीहरूराई ऩास य ऩास बएका ऩयीऺाथीहरूराई पेर गयेको, तर.क्रव. सेवा आमोगको 
ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयेको, रेटयप्माड, छाऩ तथा दस्तखत क्रकतज गयी फैंकको दस्तखत 
नभनुा काडत नै ऩरयवततन गयी यकभ तनकारेको, न्मूनतभ शैख्ऺक मो्मता नतभल्ने व्मख्िहरूको 
दयखास्त पायाभ स्वीकृत गनज, गैयकाननुी रूऩभा नमाॉ व्मख्िको नाभभा सवायीचारक 
अनभुततऩर जायी गयेको रगामतका कसयुभा आमोगफाट क्रवशेष अदारतभा भदु्दा दामय बएका 
छन ् । भातनसको सयुऺा तथा जीउधनसॉग जोतडएका सॊवेदनशीर क्रवषम य मो्मता प्रणारी 
कामभ यात ने क्रवषमभा सभेत याद्ससेवक कभतचायीरे नैततकता य सदाचाय कामभ गनत नसकेको 
देख्खएफाट उख्ल्रख्खत तनकामका आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी प्रबावकायी फनाउनऩुनज तथा 
सदाचाय प्रवर्द्तनभा ध्मान ददनऩुनज आवमकता यहेको देख्खन्छ । 
4.३.७ गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजतन गनज प्रवृख्त्त  
सावतजतनक ऩदभा फहार बएऩतछ याद्ससेवकरे साठी ददनतबर य त्मसऩतछ हयेक आतथतक वषत 
सभाद्ऱ बएको साठी ददनतबर आफ्नो सम्ऩख्त्त क्रववयण ऩेस गनुतऩनज काननुी व्मवस्था भ्रद्शाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ भा यहेको छ । मसयी ऩेस गयेको सम्ऩख्त्त क्रववयण अतभल्दो य 
अस्वाबाक्रवक देख्खन आएभा वा सावतजतनक ऩद धायण गयेको ऩदातधकायीरे अस्वाबाक्रवक रूऩभा 
उच्च जीवनमाऩन गयेभा त्मस्ता व्मख्िरे आफ्नो सम्ऩख्त्तको वैधातनक स्रोत खरुाउनऩुनज व्मवस्था 
यहेको छ । सावतजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे काननु य आचयणक्रवऩयीतका क्रवतबन्न काभ 
गयी गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजतन गयेको बनी आमोगभा उजयुीहरू ऩनज गयेका छन ्। आ. 
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व. २०७८/७९ भा कततऩम उजयुीहरूको अनसुन्धानफाट सावतजतनक ऩदभा यहॉदा क्रवतबन्न 
क्रकतसभरे अनखु्चत राब तरई चरअचर सम्ऩख्त्त आजतन गयेको कायणरे सम्फख्न्धत 
कभतचायी/ऩदातधकायीरे सम्ऩख्त्तको वैधातनक स्रोत ऩकु्रद्श गनत नसकेको ऩाइएको हुॉदा क्रवशेष 
अदारतभा ७ वटा भदु्दा दामय गरयएको छ । मससम्फन्धी क्रववयण तातरका 4.७ य ख्चर नॊ. 
4.७ (क) य (ख) भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका 4.७ 
गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतनसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत/ऩेसागत क्रववयण 

ि.सॊ. ऩद/शे्रणी 
ऺेर 

कुर 
जम्भा अथत वन गहृ सॊघीम 

भातभरा ऩमतटन काननु 
तथा न्माम अन्म 

1 बतूऩूवत भन्री     1   1 
2 सहसख्चव वा सो सयह      1  1 
3 शाखा अतधकृत वा सो सयह 1 1      2 
4 नामफ सबु्फा वा सो सयह 1  1 1    3 
5 भततमाय/तफचौतरमा/अन्म       12 12 

कुर जम्भा 2 1 1 1 1 1 12 19 
ख्चर 4.७ (क) 

गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺरेगत अवस्था 

2

1

1

1

1

1

12

0 2 4 6 8 10 12 14

अथत 

वन 

गृह 

सॊघीम भातभरा 

ऩमतटन 

काननु तथा न्माम 

अन्म 

 
आतथतक वषत ०७८/७९ भा गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतनतपत  दामय गरयएका ७ वटा भदु्दाका 
प्रततवादीहरूभा बतूऩूवत भन्री १ जना, सहसख्चव वा सो सयह १ जना, शाखा अतधकृत वा सो सयह २ 
जना, नामफ सबु्फा वा सो सयह ३ जना य भततमाय/तफचौतरमा/अन्म १२ जना गयी कुर 1९ जना 
यहेका छन ्।   

 



328 

 
 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ ऩरयच्छेद-४¸  भ्रद्शाचायजन्म कामतको प्रवखृ्त्त क्रवद्ऴषेण 

 
  

ख्चर 4.७ (ख) 
गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऩदगत प्रवृतत 

 
4.३.८ नीततगत भ्रद्शाचाय गनज प्रवृख्त्त  
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ भा भख्न्रऩरयषद् वा त्मसको कुनै सतभततरे 
साभूक्रहकरूऩभा गयेको नीततगत तनणतम सम्फन्धभा आमोगरे कुनै कायफाही नगनज प्रावधान यहेको 
छ । आमोगरे क्रवगत वषतका वाक्रषतक प्रततवेदनभापत त भख्न्रऩरयषद् भा ऩेस गरयने नीततगत 
तनणतमहरूको स्ऩद्श ऩरयबाषा य व्मातमा गयी नीततगत य प्रशासतनक तनणतमको सीभा तनधातयण 
गनुतऩनज सझुाव ददॊ दै आएको बए ऩतन कामातन्वमन बएको देख्खॊदैन । उच्चऩदस्थ 
ऩदातधकायीहरूरे भन्रारमफाट गनत सक्रकने प्रशासतनक य सावतजतनक खरयदसम्फन्धी क्रवषमराई 
सभेत तनणतमका रातग भख्न्रऩरयषद्  भा ऩरु् माई काननुको बावनाक्रवऩयीत कामत गनज गयेको देख्खन 
आएको छ ।  
आमोगफाट क्रवतबन्न सभमभा गयाइएका "नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सशुासनसम्फन्धी अध्ममन, 
२०७५" तथा "स्थानीम तहभा हनेु भ्रद्शाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवजऺण, २०७६" जस्ता 
अध्ममन/सवजऺणहरूफाट सभेत नेऩारभा नीततगत भ्रद्शाचाय हनेु गयेको धायणा सेवाग्राहीहरूभा 
व्माऩकरूऩभा यहेको ऩाइएको छ । सेवाग्राही सवजऺणअनसुाय उच्चऩदस्थ ऩदातधकायीहरूफाटै 
फढी नीततगत भ्रद्शाचाय हनेु देख्खएको छ । 

4.४ भ्रद्शाचायको ऩदीम/ऩेसागत प्रवृख्त्तको क्रवद्ऴषेण 
आमोगरे आतथतक वषत 07८/7९ भा क्रवशेष अदारतभा भदु्दा दामय बएका 1३१ 
आयोऩऩरहरूभा कुर ६३९ प्रततवादीहरू यहेका छन।् क्रमनीहरूभध्मे बतूऩूवत भन्री १, क्रवख्शद्श 
शे्रणीका ३, अतधकृतस्तयका 1५१, सहामक/सहमोगीस्तयका १५९ जना कभतचायी, 
तनवातख्चत/भनोनीत ऩदातधकायी १५१ य तफचौतरमा/भततमाय/घसुदाता १७४ जना व्मख्िहरू 
यहेका छन।् मसरे भ्रद्शाचायजन्म प्रवृख्त्त उच्च तहदेख्ख सहामक/सहमोगी तहका कभतचायीसम्भ 
य सवतसाधायणदेख्ख याजनीततको भातथल्रो तहका व्मख्िसम्भभा यहेको देखाउॉछ । मससम्फन्धी 
क्रववयण तातरका 4.८ य ख्चर 4.7 भा प्रस्ततु गरयएको छ। 
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तातरका 4.८ 
आतथतक वषत ०७८/७९ भा दामय बएका क्रवतबन्न क्रकतसभका भदु्दाअन्तगतत प्रततवादीको ऩद/शे्रणीगत सॊतमा 

स .स . उ.स . शा .अ. जम्भा ना .सु. खरयदाय स .क. जम्भा

1 रयसवत (घसु) 32 7 7 17 5 1 23 8 14 52

2 झठु्ठा शैख्ऺक प्रभाणऩर 6 1 1 4 2 6 1 8

3 सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हानी नोक्सानी 35 1 2 8 19 29 14 26 2 42 47 17 136

4 गैयकाननुी राब वा हातन ऩमुातएको 34 2 15 54 71 48 14 3 65 79 107 322

5 गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन 7 1 1 2 3 3 3 12 19

6 याजस्व चहुावट 5 2 6 4 12 2 2 15 13 42

7 क्रवक्रवध भदु्दा 12 2 3 5 20 28 15 3 18 2 10 60

131 1 3 10 34 107 151 101 50 8 159 151 174 639कूर जम्भा

सहामक /सहमोगी कभतचायीभदु्दाको क्रकतसभि.सॊ . क्रवख्शष् ट 
कभतचायी

अतधकृतस्तय कभतचायीभदु्दा सॊतमा तनवातख्चत /
भनोनीत

भततमाय /
तफचौतरमा
/अन्म

जम्भा
बतुऩूवत 
भन्री

प्रततवादीको ऩदगत क्रववयण

 
 

 
ख्चर 4.7 

आतथतक वषत २०७८।७९ भा दामय भदु्दाका क्रकतसभका आधायभा प्रततवादीहरूको ऩदगत क्रववयण 
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कभतचायीको ऩदगत अवस्थाको क्रवद्ऴेषण गदात सहामकस्तयदेख्ख भातथल्रो स्तयसम्भका 
कभतचायीसभेत भ्रद्शाचायभा सॊर्न हनुरेु आतथतक अवस्था भार भ्रद्शाचाय हनुकुो भूर कायण 
नबएको देख्खन्छ । भ्रद्शाचायको प्रवृख्त्त हेदात कभतचायीका साथै तनवातख्चत/भनोनीत ऩदातधकायी य 
तफचौतरमा/भततमायसभेतको सॊर्नतारे भ्रद्शाचाय एक आचयणगत य भनोवृख्त्तगत सभस्माको 
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रूऩभा देख्खएको हुॉदा मसको तनमन्रणभा सफै सयोकायवारा तनकामको उख्त्तकै गहन साथ, 
सहमोग य सभथतन यहनऩुनज देख्खन्छ । 

4.५ भ्रद्शाचायको ऺरेगत प्रवृख्त्त क्रवद्ऴषेण 
सॊघीम शासन व्मवस्था रागू बई स्थानीम तहको ऩक्रहरो तनवातचन २०७४ ऩद्ळातका आतथतक वषत 
२०७४/७५ देख्ख २०७८/७९ सम्भ आमोगभा स्थानीम तह य ख्शऺा (स्थानीम तहसभेत) 
ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुी अत्मतधक सॊतमाभा ऩयेको देख्खन्छ। बतूभ प्रशासन, वन तथा 
वातावयण, स्वास््म तथा जनसॊतमा, बौततक ऩूवातधाय तथा मातामात, गृह प्रशासन, ऩमतटन, उद्योग 
तथा वाख्णज्म, ऊजात, जरस्रोत तथा तसॊचाइ, खानेऩानी तथा सहयी क्रवकासजस्ता ऺेरसॉग 
सम्फख्न्धत क्रवषमभा ऩतन फढी उजयुी ऩयेको देख्खन्छ। अथत, कृक्रष तथा ऩशऩुऺी, सॊचाय तथा 
सूचना प्रक्रवतध रगामत अन्म ऺेरहरूभा सभेत भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता बएको बनी उजयुी ऩयेका 
छन ्। क्रवगत केही वषतमता आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको क्रवद्ऴेषण, छानतफन, अनसुन्धान य 
अतबमोजनको ऩरयणाभसभेतका सभग्र आधायभा भ्रद्शाचायका ऺेरगत प्रवृख्त्त तनम्नफभोख्जभ यहेका 
छन:्- 
4.५.१  स्थानीम तह 
 स्थानीम तहको स्वीकृत ऩुॉजीगत खचतफाट गरयने क्रवकास तनभातणअन्तगतत खरयद मोजनादेख्ख 

तनभातण सम्ऩन्न प्रततवेदन तमायी य बिुानी प्रक्रिमासम्भ स्वाथतको द्रन्द्र देख्खने याजनीततक 
तथा प्रशासतनक ऩहुॉच बएकाहरूरे आ-आफ्ना मोजना छनौट गनज, उऩबोिा सतभततभा 
सभेत ततनै व्मख्िहरू यहने साथै याजनीततक उदे्दमरे गदठत सॊस्थाहरूभा सभेत फजेट 
क्रवतनमोजन गनज गयेको स्थानीम ऩञ्जीकयणका कामतहरू, क्रवतबन्न तसपारयस, घयनक्सा ऩास 
तथा कय तनधातयण रगामत सेवा प्रवाहभा सहमोग गरयददएको बनी घसु रयसवत भाग गनज, 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका क्रवतबन्न कामातरम/तनकामफाट दोहोयो रूऩभा फजेट क्रवतनमोजन 
हनेु य एउटै प्रकृततको मोजना/कामतिभका रातग तबन्न तबन्न कागजात फनाई एकै तनकाम 
वा एक बन्दा फढी तनकामफाट दोहोयो बिुानी तरने/ददने,  

 तोक्रकएको काभै नगयी नक्करी बयऩाई य क्रकतज कागज फनाई सयकायी यकभ बिुानी तरने, 
 प्रचतरत ऐन, तनमभ, तनदज ख्शका, कामतक्रवतध तथा अन्म काननुरे तोकेफभोख्जभका प्रक्रिमा ऩूया 

नगयी, ऩारना नगयी/नगयाई यकभ क्रवतनमोजन तथा क्रहनातभना गनज, 
 उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायी य कभतचायीहरूको तभरेभतोभा मोजना कामातन्वमनका रातग 

काननुरे तोकेको आवमक प्रक्रिमा ऩूया नगयी उऩबोिाहरूराई ऩेकी ददने, काभतफना 
पर्छ्यौटसभेत गनज, काभ सम्ऩन्न नबई कामतसम्ऩन्न प्रततवेदन फनाई वा नफनाई बिुानी 
ददने, कतभसन तरई कामतसम्ऩन्न नबएका मोजनाहरूको पयपायक सभेत गनज, मोजनाहरू 
सम्ऩन्न नगयी फीचभै अरऩर ऩानज तथा माख्न्रक कामतको बिुानी डोय हाख्जयी गयाई तरने 
ददने, 
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 ऩरु, बवनजस्ता सावतजतनक सॊयचनाहरूको ऩूणत ड्रइङ, तडजाइन नफनाई क्रवतनमोख्जत 
फजेटअनसुाय आॊख्शक सॊयचनाहरूको रागत अनभुान फनाई तनभातण कामत गनज, ऩटक ऩटक 
एउटै मोजनाका थपु्रै कामत सम्ऩन्न प्रततवेदनहरू फनाउने, उऩबोिा सतभततफाट गरयने तनभातण 
मोजनाहरूभा सम्झौता अनसुाय गनुतऩनज ऩूया कामत नगयी आतथतक वषतको अन्त्मभा जतत काभ 
बमो त्मसैराई नाऩजाॉच गयी कामत सम्ऩन्न प्रततवेदन फनाउने, 

 जनश्रभदानको न्मूनतभ अॊश मक्रकन नबएको तथा उऩबोिा सतभततसॉग सम्झौता गदात उि 
क्रवषम नखरुाइने गयेको, साथै बिुानी गदात सम्झौताफभोख्जभ जनश्रभदानको न्मूनतभ अॊश 
अतनवामत कट्टा गनुतऩनजभा कट्टा नै नगनज वा कभ कट्टा गनज गयेको, 

 स्थानीम तहका मोजना अनगुभन गदात पजी अनगुभन प्रततवेदन फनाउने, अनगुभन क्रपल्डभा 
नगई बत्ता फझुी अतनमतभतता गनज, तनख्द्ळत मोजनाको अनगुभन गनुतऩनजभा गोरभटोर रूऩभा 
अनगुभन गयेको बनी देखाउने, प्राक्रवतधक नाऩजाॉच मथाथत नदेखाउने तथा गरत प्राक्रवतधक 
ऩयीऺण प्रततवेदन फनाई फढी बिुानी ददने/तरने गयेको, 

 साभाख्जक सयुऺा बत्ता क्रवतयणभा उभेय सच्माएय, भतृ्म ु बइसकेकाको य फसाइॉ सयाइॉ 
गयेकाको सभेत दोहोयो तेहोयो बत्ता ददन तभतरबगत गयेको, 

 ख्जल्रा सभन्वम सतभतत य स्थानीम तहका उऩभेमय/उऩाध्मऺहरूरे अनगुभन नै गनज 
नगयेको, 

 नदीजन्म ऩदाथत (ढुङ्गा, तगट्टी, फारवुा) को ठेक्का, याजस्व सॊकरन तथा सोको उऩमोगभा 
वातावयणीम ऩऺराई फेवास्ता गनज, दोहोयो यतसद प्रमोग, जथाबावी उत्खनन गयी याजस्व 
क्रहनातभना गनज, अवैधातनकरूऩभा सञ्चातरत िसय उद्योगहरूको दतात तथा सॊचारन गयी 
स्थानीम तहको तभरेभतोभा नदीजन्म ऩदाथतको क्रहनातभना गनज, अऩायदशीरूऩभा तभरेभतोभा 
ठेक्का ऩानज तथा आपूअनकूुर ऩऺराई ठेक्का ददने गयेको,  

 उऩरब्ध जनशख्िफाट हनु सक्ने साधायण प्रकायको सबज/प्रततवदेन आदद जस्ता काभभा 
सभेत ऩयाभशत सेवाफाट गनज गयाउने प्रवृख्त्त यहेकारे अनावमक य औख्चत्महीन क्रवषमभा 
DPR रगामतका ऩयाभशत सेवा तरई अनखु्चत राबसभेत तरने, 

 जथाबावीरूऩभा आपू तनकटका व्मख्िसॉग उच्चतभ ्दययेटभा सवायी साधन बाडाभा तरने, 
सवायी साधनको दरुुऩमोग गनज, 

 काननुी व्मवस्था, प्रक्रिमा य भाऩदण्डक्रवऩयीत स्थानीम तहभा कभतचायी फढुवा एवॊ कयाय 
तनमखु्ि गनज,  

 उऩबोिा सतभततभापत त कामत गनत सम्झौता गयी ठेकेदायभापत त कामत गयाउने, 
 याजस्व असरुी गनुतऩनजभा असरुी नगनज, तनमभक्रवऩयीत छुट ददने वा कय तभनाह गनज । 
4.५.२ ख्शऺा 
 ख्शऺातपत को बौततक तनभातणको कामत सम्ऩन्न नगनज, छारवृख्त्त यकभ क्रवतयण नगनज, 

ऩाठ्यऩसु्तक खरयद नगनज, ख्शऺकहरूराई ददनऩुनज तरफ बत्ता, सॊचमकोष तथा नागरयक 
रगानी कोष फाऩतको यकभसभेत क्रहनातभना गनज, 
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 क्रवद्यारमको फजेट तनजी तथा व्मख्िगत खाताभा स्थानान्तयण गनज, यकभ फैंकफाट तनकारी 
व्मख्िगत प्रमोजनका रातग खचत गयी सयकायी कोषको दरुुऩमोग गनज, 

 क्रवद्यारमभा हाख्जय नबएको ख्शऺकको सभेत आफ्नै नाभभा तरफ बिुानी तरने, 
 तभरेभतोभा ऩयीऺा केन्र फाक्रहय अको उत्तयऩखु्स्तकाभा रेख्न रगाई वा उत्तयऩखु्स्तका 

साटपेय गयी ऩयीऺाको नततजाभा पेयफदर गनज तथा स्थामी ऩदऩूततत रगामतका ऩयीऺाभा 
ऩयीऺाथीको प्राद्ऱाॊक अनखु्चत ढॊगरे थऩी ऩरयणाभ पेयफदर गनज, 

 ऩयीऺा हनुअुगाव ै अनतधकृत रूऩभा ऩयीऺाको प्रद्लऩर तनकारी क्रवतबन्न क्रवद्यतुीम/सञ्चाय 
भाध्मभफाट ऩठाउने य सावतजतनक गनज, 

 नक्करी शैख्ऺक मो्मताको प्रभाणऩर/झटुा अध्माऩन अनभुततऩर ऩेस गनज, 
 क्रवद्यारमका बौततक तनभातण कामतभा हुॉदै नबएको कामत बएको देखाई वा कभ गणुस्तय य 

ऩरयभाणको काभ गयी अतनमतभत तरयकारे बिुानी तरने ददने, 
 छारवृख्त्त क्रवतयण/ऩसु्तक खरयदभा वास्तक्रवक क्रवद्याथीबन्दा फढी सॊतमा देखाई, नक्करी 

बयऩाई ऩेस गयी फढी यकभ बिुानी तरई क्रहनातभना गनज, 
 क्रवद्यारमहरूको कागजी येकडत भार खडा गयी अतनमतभतता गनज तथा क्रकतज दस्तखत वा 

कागजात तमाय गयी यकभ क्रहनातभना गनज,   
 ख्शऺक/प्राध्माऩकरे तरनऩुनज ऩूवतस्वीकृतत नतरई अन्म शैख्ऺक सॊस्थाभा काभकाज गनज, 
 भाऩदण्ड नै ऩूया नगयेका ख्शऺण सॊस्थाहरूराई सम्फन्धन वा स्वीकृतत ददने, 
 तफना प्रततस्ऩधात कयाय ख्शऺक/कभतचायी तनमखु्ि गनज तथा तनमखु्ि प्रक्रिमा ऩूया गयेको 

देखाउन पजी कागजातहरू तमाय गनज, 
 सट्टा ख्शऺक/खेतारा ख्शऺक याखी ऩठनऩाठन गनज गयाउने,  
 क्रवद्यारमफाट हनेु सावतजतनक तनभातण एवॊ ख्जन्सी खरयद प्रक्रिमा प्रचतरत खरयद 

काननुफभोख्जभ नहनेु । 
4.५.३  बतूभ व्मवस्था  
 सयकायी, ऩती, जॊगर, फटु्यान, गठुी, आददका ज्गाहरू व्मख्ि वा तनजी कम्ऩनीका नाभभा 

दतात गयी गयाई फेचतफखन गनज, सयकायरे भआुब्जा ददई अतधग्रहण गयी तरएको सयकायी, 
सावतजतनक य गठुीका ज्गाहरू गैयकाननुी रूऩभा व्मख्िक्रवशेषको नाभभा दतात गनज, 
क्रपल्डफकु/कैक्रपमत भहरको क्रववयणक्रवऩयीत छुट ज्गा दतातका नाभभा व्मख्ि क्रवशेषका 
नाभभा दतात गनज, 

 ज्गाको क्रकत्ता हारसातफक गदात साॉधभा यहेको सयकायी ज्गा व्मख्िको ज्गाभा घसुाउने 
तथा सयकायी ज्गा आपन्तका नाभभा फाॉडपाॉड गयी तफिी क्रवतयणसभेत गनज, 
सयकायी/सावतजतनक जतनएको ज्गाको नक्करी ज्गाधनी प्रभाणऩजुात फनाई भदु्दा हारी 
तभराऩरका नाभभा सयकायी ज्गा हडप्ने य अनतधकृत बोगचरन गनज, दतात से्रस्ताको 
कागजात हेयपेय गयी सावतजतनक ज्गा व्मख्िको नाभभा दतात गनज तथा वास्तक्रवक 
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ज्गाधनीको क्रववयण सच्माई नक्करी ज्गाधनी कामभ गयी एक व्मख्िको ज्गा अको 
व्मख्िको नाभभा दतात गनज, 

 नाऩीको काभ गदात, ब्रकु्रप्रन्ट तरन जाॉदा तथा ज्गाको नक्सा टे्रस उऩरब्ध गयाउॉदा 
घसु/रयसवत भाग गनज, ज्गाको क्रकत्ताकाट/दतात/एकीकयण/हारसातफक/नाभसायी/ 
अॊशफण्डा/रारऩजुात/तधतोफन्धक/पुकुवा/भोक्रहमानी कामभ जस्ता कामत गयाउॉदा 
तफचौतरमाभापत त वा सम्फख्न्धत कभतचायीरे तसधै घसु/रयसवत तरने,  

 ऩयीऺण गनुतऩनज कागजात नहेयी, स्थानीम तनकामको घय/फाटो चायक्रकल्रा प्रभाख्णतको 
तसपारयसरगामतका आवमक प्रभाण कागजात सॊकरन नगयी याजस्व चहुावट गनज,  

 ज्गाको भूल्माॊकन गदात हनुऩुनज वास्तक्रवकबन्दा कभ थैरी कामभ गयी ऩुॉजीगत राबकय य 
यख्जदे्सशन शलु्क तनधातयण गनज,  

 याजस्व यकभ नक्करी यतसदफाट उठाई प्रचतरत काननुफभोख्जभ दाख्खरा नगयी क्रहनातभना 
गनज, 

 ऩुॉजीगत राबकय प्रततशत कभ गनज, 
 दोहोयो यख्जद्शय खडा गयी दोहोयो यख्जदे्ससन नम्फय रेखी याजस्व क्रहनातभना गनज, 
 भोठ तबडान नगयी अदारतफाट योक्का यहेको ज्गा ऩास गनज तथा योक्का ज्गा योक्का छैन 

बनी प्रभाख्णत गनज, सयकायी कागजात अनतधकृत रूऩभा तनमतफस रकुाउने, सच्माउने, नद्श 
गनज य अतबरेखाॊकन नगनज,  

 ऩारना गनुतऩनज कामतक्रवतध ऩारना नगयी अॊख्शमायको हकभा असय ऩनज गयी तसपारयस गनज एवॊ 
नाभसायी गरयददने,  

 ज्गा प्रक्रटङको नाउॉभा सावतजतनक ऩततत एवॊ दतात नबएका ज्गा, कुरो, चौतायोसभेत 
तभसाउने, 

 सयकायी सावतजतनक ज्गाको गैयकाननुी रूऩभा तभच्ने/अततिभण गनज, 
 गाउॉब्रकतबरका सयकायी सावतजतनक ज्गाहरू व्मख्ि क्रवशेषको नाभभा दतात गरयददने,  
 घयामसी कागज गयी सयकायी सावतजतनक ज्गा घडेयीको रूऩभा तफिी गनज,  
 तफनास्वीकृतत सावतजतनक ज्गा कुनै व्मख्ि/सॊस्था वा तनकामरे बाडाभा रगाई यकभ 

उठाउने एवॊ उठेको यकभ याजस्वभा दाख्खरा नगयी क्रहनातभना गनज य  
 अनतधकृत भोही कामभ गयी गठुीको ज्गा क्रहनातभना गनज ।  
4.५.४  गृह प्रशासन  
 व्माऩाय व्मवसामभा, प्राकृततक स्रोतको उत्खनन ् य ओसायऩसायरगामतका क्रवषमभा 

सहजीकयण गनज नाभभा प्रहयी प्रशासनफाट घसु रयसवत तरने, 
 सवायी चारक अनभुततऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺा ऩास गयाइददने बनी घसु रयसवत तरने, 

सडक दघुतटनाभा घसु रयसवत तरई नक्करी चारक खडा गयी गरत अनसुन्धान प्रततवेदन 
तमाय ऩानज तथा प्रहयीरे सॊचारन गयेका ऩेट्रोर ऩम्ऩहरूभा अतनमतभतता गनज, 
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 सावतजतनक खरयद काननुको ऩारना नगयी वा काननुका तछरहरूको अन्वेषण गयी सयुऺा 
तनकामफाट खरयद कामतभा अतनमतभतता गनज, सोझै खरयद गनज,  

 नक्करी कागजात तमाय ऩायी यकभ क्रहनातभना गनज तथा सयुऺाको सॊवदेनशीरताको नाउॉभा 
प्रक्रिमाको ऩूणत ऩारना नगनज, 

 अध्मागभन कामातरमफाट मारा अनभुतत ददन नहनेु व्मख्िहरूराई सभेत घसु रयसवत तरई 
मारा अनभुतत प्रदान गनज, 

 नागरयकता प्रदान गनत नहनेु व्मख्िराई सभेत तभरेभतो वा अतनमतभतता गयी नागरयकता 
प्रदान गनज, सीभा नाकाभा तस्कयहरूसॉग तभरेभतो गयी बन्साय छरी अफैध रूऩभा साभान 
ओसायऩसाय हनेु य सूचकको रूऩभा सादा ऩोसाकभा खटाइएका घभुवुा प्रहयीराई क्रवतबन्न 
व्माऩायी तथा तस्कयहरूसॉग यकभ असलु्न प्रमोग हनेु गयेको ।  

4.५.५ स्वास््म  
 तीनवटै सयकायरे औषधी खरयद गदात वाक्रषतक आवमकताका आधायभा टेन्डय गनुतऩनजभा 

नगनज, 
 गनुतऩनज ऩूवततमायी सभमभै नगयी आऩत्कारीन अवस्था तसजतना गयाई खरयद गनज, 
 ठूरो ऩरयभाणभा खरयद गयेको देखाई स्टोय दाख्खरा कागजीरूऩभा भार गनज, 
 नक्करी तफरको आधायभा सॊचारन नै नबएको प्रवर्द्तनात्भक कामतिभको बिुानी ददने/तरने,  
 स्वास््म सॊस्थाभा क्रवतनमोजन बएको यकभ नक्करी सेवाग्राहीहरूको अतबरेख खडा गयी 

क्रहनातभना गनज,  
 सयकायी सॊस्थाभा ददनऩुनज सभम नददएय तनजी स्वास््म सॊस्थाहरूभा कामत गनज, 
 याज्मरे तन्शलु्क क्रवतयण गनज बनेका औषधीहरू सभेत तनजी ख्क्रतनकफाट तफिी गयाउने, 
 स्वास््म सॊस्थाहरूरे उऩरब्ध गयाउने सेवाको अनगुभन गनज तनकामरे तनमतभत/प्रबावकायी 

अनगुभन नगनज,  
 सावतजतनक खरयद ऐनका व्मवस्थाक्रवऩयीत तथा आवमकता नै नबएका औषधी/स्वास््म 

उऩकयण खरयद गनज, 
 खरयद प्रक्रिमाभा तभरेभतो गयी कुनै एक कम्ऩनी/पभतराई तभल्ने गयी Specification 

फनाउने,  
 अध्ममन तफदा स्वीकृतत नगयाई अध्ममन तफदाभा जाने गयेको, 
 आभ नागरयकको स्वास््म ऩयीऺणभा आवमक ऩनज फहभूुल्म मन्र उऩकयणसभेत 

खरयदऩद्ळात राभो सभमसम्भ ऩतन जडान/प्रमोग नगनज ।  
4.५.६ वन 
 क्रवतबन्न क्रकतसभका तनमतभत कामत (काठको रगत जाॉच, कटान आदेश, छुटऩजुी, वन 

उऩबोिा सभूहको क्रवधान य कामतमोजना दतात तसपारयस) गनतसभेत रयसवत तरने, 
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 फदतनमतऩूवतक वनका काठ कटान गयी ओसायऩसाय गनज, वन सम्ऩदाको क्रवनाश/चोयी 
तनकासीभा सॊर्नराई सहमोग ऩरु् माई अनखु्चत राब तरने तथा अतनमतभत रूऩभा कटान 
गयेका काठको झटुा रगत तमाय गयी स्वीकृत गनज गयाउने, 

 रकु्रटऩूणत कामतमोजना तमाय गयी अत्मतधक ऩरयभाणभा कटान आदेश ददने तथा साभदुाक्रमक 
वन सभूहको यकभ क्रहनातभना गनज,  

 तफरुवा उत्ऩादन, क्रवतयण, वृऺयोऩण रगामतका कामतिभहरूको झटुा तफर/बयऩाई फनाई 
सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गनज। 

 साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको कोषको ऩरयचारन प्रचतरत वन ऐन तनमभावरीफभोख्जभ 
नगयी यकभ क्रहनातभना/हातन नोक्सानी गनज ।  

4.५.७ अथत, याजस्व  
 कभतचायी, एजेन्ट तथा भारसाभान धनीको तभरेभतोभा आमाततत साभानको नक्करी 

प्रऻाऩनऩर प्रमोग गनज, गणुस्तय, ऩरयभाण य भूल्म पयक ऩायी बन्साय जाॉचऩास गनज, न्मून 
तफजकीकयण गनज जस्ता कामत गयी याजस्व छरी गनज, 

 कजात प्रवाहसम्फन्धी तोक्रकएका भाऩदण्डहरू नअऩनाई, तधतोको गरत भूल्माॊकन गयी 
फदतनमतऩूवतक प्रततवेदन तमाय गयी अतनमतभत तवयरे कजात प्रवाह गनज,  

 भूल्म अतबवृक्रर्द् कयको नक्करी तफर फनाई भ्रद्शाचाय गनज,  
 क्रकतज/गरत फैंक बौचय, फैंक क्रववयण, भौज्दात जस्ता कागजातहरू तमाय ऩायी वा क्रकतज 

सहीछाऩ गयी यकभ क्रहनातभना गनज, 
 सॊकरन बएको याजस्वसभेत सभमतबर फैंकभा दाख्खरा नगनज, 
 सीतभत वगत वा सभूहराई पाइदा ऩु् ने गयी कय सहतुरमत/छुट ददने तथा कयमो्म 

कायोफायराई कयको दामयाभा सभावेश नगयी याजस्व चहुावट गनज, 
 सयकायराई ततनुतऩनज कय छल्ने तनमतरे उद्यभीहरूरे व्मावसाक्रमक कायोफायको दईु 

क्रकतसभको रेखा याखी ततनुत/फझुाउनऩुनज याजस्व छरी गनज गयाउने,  
 दतात नै नगयी वा अख्शख्ऺत/गरयफ व्मख्िहरूको नाभभा व्मवसाम सॊचारन गयी/गयाई 

कायोफाय गनज,  
 गैयकाननुी तवयका कायोफाय गनज एवॊ याजस्व फक्मौता दाख्खरा नगनज,  
 सयकायी फैंकहरूफाट प्रवाह बएको ऋण पयपायक गदात तभरेभतो य रेनदेनभा ब्माज 

तभनाहा गनज,  
 फैँक्रकङ, तधतोऩर आददसॉग सम्फख्न्धत सफ्ट्वेमय खरयदभा अतनमतभतता हनेु य फैँकहरूको 

भजतयका िभभा तभरेभतो य आतथतक चरखेर हनेु गयेको ।  
4.५.८  सावतजतनक खरयद तथा तनभातण  
 फजेट य कामतिभअनसुाय दयबाउऩर वा फोरऩरफाट खरयद गनुतऩनजभा मस्तो खरयद कामत 

नगयी तथा सावतजतनक खरयद काननुक्रवऩयीत हनेु गयी सोझै फजायफाट खरयद गनज गयाउने, 
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 गरत रगत इख्स्टभेट फनाउने, रागत अनभुानबन्दा फढी कफोर गनज दयबाउऩर/फोरऩर 
स्वीकृत गनज तथा असम्फख्न्धत कभतचायीरे दयबाउऩर य फोरऩर स्वीकृत गनज, 

 खरयद अनसुाय स्टोय दाख्खरा य ख्जन्सी भारसाभानको अतबरेख दरुुस्त नयाख्न,े झटुा खरयद 
दाख्खरा गयी गयाई गरत ख्जन्सी दाख्खरा प्रततवदेन तमाय ऩानज, 

 काननुद्राया तनधातरयत सतत य भाऩदण्डक्रवऩयीत तनभातण कामत गयाई वा तनभातण कामत नै नगयाई 
वा कभ तनभातण गयी गयाई, नाऩजाॉच क्रपल्डभा बएअनसुायको नगयी झटुा स्थरगत अनगुभन 
प्रततवेदन य कामतसम्ऩन्न प्रततवेदन ऩेस गयी गयाई बिुानी तरने ददने, 

 सभमभै गनुतऩनज ऩूवततमायी (सूची अतबरेखीकयण, रगत इख्स्टभेट, खरयद प्रक्रिमा जस्ता 
कामतहरू) नगयी आतथतक वषतको अन्त्मततय सयकायी कोषको क्रहनातभना य दरुुऩमोग गनज 
तनमत याखी सोझै भारसाभान खरयद गनज, 

 मोजना, कामतिभ वा ऩरयमोजनाको रागत य सभम फढाई, तनमतफस अस्वाबाक्रवक बेरयमसन 
कामत गयी गयाई सावतजतनक स्रोत साधनको दरुुऩमोग गनज तथा सयकायी हातन नोक्सानी 
गयाउने । 

4.५.९  श्रभ तथा वैदेख्शक योजगाय  
 कभतचायी, प्रहयी य तफचौतरमारे तभरेभतो गयी सेवाग्राहीराई अनावमक दखु हैयानी ददई 

सहजीकयणको नाभभा घसु रयसवत तरने ददने, 
 काभदायको आवमकता, मो्मता तथा तरफबत्तासम्फन्धी नक्करी कागजात तमाय ऩानज तथा 

नक्करी कयाय ऩरभा सम्झौता गयाई यकभ असरुी गनज, 
 वैदेख्शक योजगाय व्मवसामीहरूरे कभतचायीसॉग तभरेभतो गयी वदेैख्शक योजगायीभा जाने 

व्मख्िहरूसॉग वास्तक्रवक रागतबन्दा फढी यकभ उठाउने, 
 क्रि तबसा य क्रि क्रटकेटको व्मवस्था क्रवऩयीत न्मूनतभ यकभको तफर फनाई अत्मतधक यकभ 

असरुी गनज, फदतनमतऩूणत तनणतमका अतबरेख य कागजातहरू रकुाउने वा नद्श गनज, 
 अनगुभनको िभभा म्मानऩावय कम्ऩनीहरूसॉग गैयकाननुी साॉठगाॉठ गनज, छुट ददने, 
 श्रभ स्वीकृततका रातग अनराइन प्रक्रवतधको प्रमोग गये ताऩतन कामतसम्ऩन्न बइसकेऩद्ळात 

याहदानी क्रवतयण गदात यकभ असरुी गनज, म्मानऩावय एजेन्सीको सॊस्था नवीकयण गदात 
चरखेर हनेु,  

 कम्ऩनी य प्रोपेसन पयक गयी रय-इन्ट्रीको श्रभ स्वीकृतत ददने गयेको ।  
 वैदेख्शक योजगायीका रातग नेऩारी काभदाय जाने भरुकुहरूफाट भाग सॊकरन य भागऩर 

ऩठाउने िभभा तत ्तत ्भरुकुहरूभा कामतयत श्रभ सहचायी तथा काउन्सरयरे भोटो यकभ 
असरुी गयेऩद्ळात अनकूुरका म्मानऩावय एजेन्सीहरूराई भागऩर ऩठाउने गयेको ।  

4.५.१० कृक्रष/ऩश ु
 क्रकसानहरूको नक्करी क्रववयण सॊकरन गयी ऺततऩूततत, याहत तथा अनदुान क्रवतयण गयी 

सावतजतनक कोषको क्रहनातभना गनज,  
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 कृक्रष फीउ तफजनको सभखु्चत बण्डायण तथा उऩमोग, कृक्रष उत्ऩादनभा क्रवषादद ऩयीऺण 
प्रमोगशारा तनभातण य सॊचारन तथा कृक्रष उत्ऩादनको क्रवतयण व्मवस्था नगयी 
तफचौतरमासॉगको तभरेभतोभा सावतजतनक सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी गनज, कृक्रष भर आददको 
खरयदभा गणुस्तय भाऩन प्रभाण नतरने, 

 तोकेको ऩरयणाभबन्दा कभ कृक्रष तथा ऩश ुसेवाको ओसायऩसाय सेवाको स्वीकृत कामतिभ 
सम्ऩन्न नगयी फजेट क्रहनातभना गनज तथा हुॉदै नबएको काभ बएको बनी वा तफर फढाई 
बिुानी तरने ददने, 

 स्थानीम तहभा ऩश ुस्वास््म तथा ऩश ुसेवा प्रवर्द्तन कामतिभअन्तगतत क्रवतयण गरयने घाॉसको 
फीउ तफजनरगामत औषधी खरयदभा पजी तफर, बयऩाई तमाय ऩानज, आऩूतततकतात छनौट गदात 
तभरेभतोभा एकै व्मख्िका पयक नाभका आशमऩर ऩेस गनत रागाउने तथा वास्तक्रवक 
भूल्मबन्दा फढी भूल्मभा सभमावतध सभाद्ऱ हनु रागेका औषधी खरयद गनज गयेको,  

 स्थानीम तहभा स्वीकृत फजेट अनरुूऩका कामतिभ सॊचारन गनज कामतक्रवतध नभतसको अबाव 
देखाई कामतऩातरकाफाट तनणतम गयाई अऩायदशी रूऩभा अनदुान क्रवतयण गनज, 

 प्रदेश तहभा ऩश ुसेवासम्फन्धी कामतक्रवतध नम्सतको तजुतभा गदात कुनै स्वाथत सभूहराई अनकूुर 
हनेु गयी तजुतभा गयी नीततगत रूऩभै अतनमतभतता गनत तभल्ने गयी काननुी तछर याख्न े
गरयएको, 

 नक्करी अनदुानग्राहीरे अनगुभनको सभमभा सूचनाभा तनधातरयत ऩशुऺ ी सॊतमा य भाऩदण्ड 
अस्थाई रूऩभा याख्न े तथा सो कुया तभराउन अनदुान प्रदामक तनकामका कभतचायीरे 
फागजतनङ गयी अनदुान सम्झौता गनज गयेको, 

 ऩक्रहचानसक्रहतको अतबरेखको अबावभा फजायभा स्थाक्रऩत बई सॊचारनभा यहेका ऩशऩुऺी 
पाभतहरूराई पयक पयक तनकामफाट अनदुान प्रदान गनज गरयएको य कततऩमभा अनदुान 
प्रदामक तनकामका कभतचायीरे अनदुान तभराएफाऩत अनदुान यकभको केही अॊश भाग 
गयेका तथा सॊस्थाऩक शेमयसभेत भाग गयेका गनुासोहरू सतुनएका,   

 सॊघीम कामातरमभा भौजदुा जनशख्िभापत त सॊचारन गनत सक्रकने कामतहरूभा सभेत ऩयाभशत 
सेवाभापत त कामत गयाउने गरयएको । 

 कोटेसन भाग गदात सूचना आफ्नै कामातरम ऩरयसयभा टाॉस गयी एकै व्मख्िका पयक 
नाभका पभतराई बिुानी ददन अख्ततमाय प्राद्ऱ व्मख्िरे दतात गयी कतभसनको फागजतनङ गनज 
गयेको, 

 कततऩम ऩश ुक्वायेन्टाइन कामातरमफाट जीक्रवत ऩश,ु ऩशजुन्म साभग्री आमात गदात यकभ 
फागजतनङ हनेु गयेको य ऩशऩुऺीजन्म औषधी तथा औषधीजन्म उत्ऩादन साभग्री आमात 
तसपारयसभा सभेत कतभसन फागजतनङ हनेु गयेको । 

4.५.११ क्रवक्रवध (ऊजात, सभाज कल्माण, मातामात आदद)  
 सवायी दतात गनज नाभभा सयकायी कागजात सच्माई याजस्व क्रहनातभना, भस्मौट तथा चहुावट 

गनज, 



338 

 
 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ ऩरयच्छेद-४¸  भ्रद्शाचायजन्म कामतको प्रवखृ्त्त क्रवद्ऴषेण 

 
  

 सवायी चारक अनभुततऩरको तरख्खत तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनतु्तीणत य अनऩुख्स्थत 
बएका ऩयीऺाथीहरूराइत ऩास गयाउने, 

 सवायी चारक अनभुततऩरको नेऩारीकयण गदात गरत तरखत तमाय गनज,  
 रोक सेवा आमोगको ऩयीऺाभा सहबागीको उत्तयऩखु्स्तका सच्माई उत्तीणत गयाउन खोज्ने, 
 गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई स्वीकृतत ददॊदा अनखु्चत राब तरने, अनगुभन नगनज, तभरेभतोभा 

गरत प्रततवदेन तमाय ऩानज, 
 क्रवद्यतु ऐन तनमभक्रवऩयीत तभरेभतोभा अतनमतभत य असान्दतबतक खरयद गनज, न्मून गणुस्तयका 

ट्रान्सपभतय जडान गयी अनखु्चत राब तरने तथा क्रवद्यतुीकयण गदात अततरयि यकभ तरने, 

 तनमभानसुाय ऩाउनेबन्दा फढी सेवा सकु्रवधा तरने य नक्करी हस्ताऺय गयी वा नक्करी तफर 
बयऩाई ऩेस गयी दैतनक तथा भ्रभण बत्ताको यकभ बिुानी तरने । 

4.६  आमोगको स्थाऩनाकारदेख्ख हारसम्भ अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको प्रवृख्त्त क्रवद्ऴषेण 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे आफ्नो स्थाऩनाकारदेख्ख नै प्राद्ऱ उजयुीहरूउऩय 
अनसुन्धान य तहक्रककात गयी अदारतसभऺ भदु्दा दामय गनज काभ गदै आइयहेको छ । 
स्थाऩनादेख्खको ३२ वषतभा आमोगभा ऩयेका उजयुीको सॊतमा, अनसुन्धान तहक्रककात गयी 
पर्छ्यौट गरयएका उजयुीको सॊतमा य अदारतभा दामय गरयएका आयोऩऩरहरूको सॊतमा 
देहामफभोख्जभ यहेको छ । 
4.६.१. आतथतक वषत ०४८।४९ देख्ख ०५6।५7 सम्भ  
क्रविभ सॊवत ्२०४७ सारभा आमोगको स्थाऩना बएदेख्ख आतथतक वषत 2056।57 सम्भको 
अवतधभा आमोगफाट सीतभत सॊतमाभा आयोऩऩरहरू अदारतभा दामय बएका छन ् । मस 
अवतधभा सफैबन्दा कभ आयोऩऩर आतथतक वषत ०४८।४९ य ०५१।५२ भा एक-एक वटा 
भार दतात बएका तथए बने आतथतक वषत ०५3।५4 भा सफैबन्दा फढी (1१ वटा) 
आयोऩऩरहरू दामय बएका तथए । मस अवतधभा आमोगभा दामय बएका उजयुीहरूको सॊतमाभा 
सभेत न्मूनता देख्खन्छ । आतथतक वषत 2०५4।५5 भा सफैबन्दा फढी 1606 वटा उजयुीहरू 
यहेको बए ऩतन अतधकाॊश आतथतक वषतहरूभा करयफ एक हजायको हायाहायीभा उजयुीहरू यहेको 
देख्खन्छ । तातरका ४.8 भा मस अवतधभा आमोगभा ऩयेको उजयुी, उजयुीको पर्छ्यौट तथा 
भदु्दा दतातको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

तातरका ४.8 
आतथतक वषत २०४७।४८ देख्ख २०५6।५7 सम्भको उजयुी दतात, पर्छ्यौट य भदु्दा दतातको सॊतमा 
ि.सॊ. वषत उजयुी 

दतात 
पर्छ्यौट भदु्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषत उजयुी 

दतात 
पर्छ्यौट भदु्दा 

दामय 
१. २०४७/४८ ५६४ - - 6. २०५२/५३ १०८५ ७११ २ 

2. २०४८/४९ १०६९ ५८१ १ 7. २०५३/५४ १५०१ ७५० ११ 

3. २०४९/५० १०५० ६१८ ५ 8. २०५४/५५ १६०६ ९२० ७ 
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4. २०५०/५१ १०२० ५२६ ७ 9. २०५५/५६ १३१३ ८६१ १० 

5. २०५१/५२ १००३ ६३६ १ १०. २०५६/५७ ८५९ ४९८ ५ 

 
4.६.२. आतथतक वषत २०५7।58 देख्ख २०६3।६4 सम्भ  
आतथतक वषत 2057।58 देख्ख आतथतक वषत 2063।64 को अवतधभा भरुकुभा भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणसम्फन्धी भहत्वऩूणत काननुी य सॊस्थागत सधुायका कामत बएका तथए । क्रविभ सॊवत ्
२०५९ सार असाय ५ गते भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ रागू हनुकुा साथै अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दोस्रो सॊशोधन सोही वषतको साउन ३० गते 
रागू बई भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् प्रबावकायी काननुी व्मवस्था बएको तथमो । साथै, क्रवशेष अदारत 
ऐन, २०५९ को व्मवस्थाफभोख्जभ तभतत २०५९ सार बार ६ गते क्रवशेष अदारत स्थाऩना 
बई भ्रद्शाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूको न्माम तनरुऩणसम्फन्धी कामत क्रवशेष अदारतफाट हनेु 
व्मवस्थाको सरुुवात बएको ऩाइन्छ । उख्ल्रख्खत सधुायसभेतका कायणरे आतथतक वषत 
२०५९।६० देख्ख आमोगफाट क्रवशेष अदारतभा दामय गरयएका आयोऩऩरहरूको सॊतमाभा 
फढोत्तयी बएको देख्खन्छ । आतथतक वषत 2057।58 देख्ख आतथतक वषत 2063।64 को 
अवतधभा आयोऩऩरहरूको दतातको सॊतमाराई हेदात आतथतक वषत २०५९।६० भा सफैबन्दा 
फढी १४७ वटा आयोऩऩरहरू दतात बएका छन ्बने मस अवतधभा सफैबन्दा कभ २6 वटा 
आयोऩऩरहरू आतथतक वषत २०57।58 भा दतात बएको ऩाइन्छ । तातरका ४.9 भा मस 
अवतधभा आमोगभा ऩयेको उजयुी, उजयुीको पर्छ्यौट तथा भदु्दा दतातको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको 
छ। 

तातरका ४.9 
आतथतक वषत २०५7।58 देख्ख २०६3।६4 सम्भको उजयुी दतात, पर्छ्यौट य भदु्दा दतातको सॊतमा 
ि.सॊ. वषत उजयुी 

दतात 
पर्छ्यौट भदु्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषत उजयुी 

दतात 
पर्छ्यौट भदु्दा 

दामय 
१. २०५७/५८ १२६१ ६९८ २६ 5. २०६१/६२ ४७५९ ३७०९ ११३ 
2. २०५८/५९ २५२२ २०१५ ४१ 6. २०६२/६३ ४३२४ ३३५३ ११४ 
3. २०५९/६० ३९६६ २४८१ १४७ 7. २०६३/६४ ३५६४ २९७६ ११५ 
4. २०६०/६१ ३७३२ ३१८८ १०५      

भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ रागू बएऩतछ आतथतक वषत २०५९।६० देख्ख शैख्ऺक 
मो्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी आयोऩऩरसभेत दतात हनु थारेको ऩाइन्छ य मस अवतधभा 
दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे हयेक आतथतक वषतभा शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी 
भदु्दा सफैबन्दा फढी सॊतमाभा यहेका छन।् आतथतक वषतहरू २०५९।६० य 2060।61 भा 
बने गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतनसम्फन्धी भदु्दाहरू ऩतन उल्रेतम सॊतमाभा यहेको देख्खन्छ। मस 
अवतधभा दतात बएका क्रवक्रवध क्रवषमका आयोऩऩरहरूअन्तगतत याहदानी, सवायीसाधन दतात, बतूभ 
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प्रशासन, फैंक कजात क्रहनातभनासम्फन्धी भदु्दाहरू सभेत यहेका छन ्। आमोग स्थाऩना बएऩतछ 
ऩक्रहरोऩटक आतथतक वषत २०६०।६१ भा घसु/रयसवतसम्फन्धी आयोऩऩर दतात बएको 
देख्खन्छ । तातरका ४.10 भा भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ रागू बएऩतछ आतथतक वषत 
2063।64 सम्भका क्रवतबन्न क्रवषमका भदु्दाहरूको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  
  

तातरका ४.10 
आतथतक वषत २०५९।६० देख्ख २०६3।६4 सम्भका क्रवतबन्न क्रवषमका भदु्दाको सॊतमा 

ि.सॊ. वषत गैयकानु
नी 
सम्ऩख्त्त 
आजतन 

नक्करी 
शैख्ऺक 
प्रभाणऩर 

याजस्व 
क्रहनातभ
ना/ 
चहुावट 

घसु/ 
रयसवत 

सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको 
हातन 
नोक्सानी 

गैयकाननुी 
राब वा 
हानी 

क्रवक्रवध जम्भा 
भदु्दा 
दामय 

1. २०५९/६० २८ ८१ ० ० ० १८ २० १४७ 
2. २०६०/६१ १६ ४७ ० ४ ० ० ३८ १०५ 
3. २०६१/६२ ८ ८५ २ १ ० ७ १० ११३ 
4. २०६२/६३ ९ ६९ ५ ५ ८ ९ ९ ११४ 
5. २०६३/६४ 0 ९३ ९ ३ १ ० ९ ११५ 
  

4.६.३. आतथतक वषत २०६4।65 देख्ख २०69।70 सम्भ  
मस अवतधभा सफैबन्दा कभ 27 भदु्दा आतथतक वषत २०६6।67 भा दतात बएका छन ्। 
त्मस्तै, सफैबन्दा फढी १11 भदु्दा आतथतक वषत २०68।69 भा दतात बएका छन ्। सफैबन्दा फढी 
उजयुी बने आतथतक वषत २०69।७0 भा ऩयेको देख्खन्छ । तातरका 4.11 भा मस अवतधभा 
आमोगभा ऩयेको उजयुी, उजयुीको पर्छ्यौट तथा भदु्दा दतातको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

तातरका ४.11 
आतथतक वषत २०६4।65 देख्ख २०69।७0 सम्भको उजयुी दतात, पर्छ्यौट य भदु्दा दतातको सॊतमा 
ि.सॊ. वषत उजयुी 

दतात 
पर्छ्यौट भदु्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषत उजयुी 

दतात 
पर्छ्यौट भदु्दा 

दामय 
१. २०६४/६५ 2732 2135 65 4. २०६७/६८ ६१४५ ३९०४ ६७ 
2. २०६५/६६ 4149 3303 50 5. २०६८/६९ 8839 5466 111 
3. २०६६/६७ 4295 3067 27 6. २०६९/७० 11298 6672 93 

 

मस अवतधभा दतात बएका आयोऩऩरहरूभा शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी भदु्दा 
उल्रेतम सॊतमाभा यहेका छन ् । त्मसैगयी, घसु रयसवतसम्फन्धी तथा गैयकाननुी 
राबहातनसम्फन्धी भदु्दाहरूको सॊतमा ऩतन ितभकरूऩभा फढ्दै गएको देख्खन्छ । तातरका ४.12 
भा मस अवतधभा आमोगफाट दामय बएका भदु्दाहरूको क्रवषमगत सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ । 

 



341 

 
 वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ ऩरयच्छेद-४¸  भ्रद्शाचायजन्म कामतको प्रवखृ्त्त क्रवद्ऴषेण 

 
  

तातरका ४.12 
आतथतक वषत २०६4।65 देख्ख २०69।७0 सम्भका क्रवतबन्न क्रवषमका भदु्दाको सॊतमा 

ि.सॊ. वषत गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त 
आजतन 

नक्करी 
शैख्ऺक 
प्रभाणऩर 

याजस्व 
क्रहनातभना 
/ 
चहुावट 

घसु/ 
रयसवत 

सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको 
हातन 
नोक्सानी 

गैयकाननुी 
राब वा 
हानी 

क्रवक्रवध जम्भा 
भदु्दा 
दामय 

1. २०६४/६५ १ ५४ ० २ १ ५ २ ६५ 
2. २०६५/६६ २ ३६ ० २ २ ८ ० ५० 
3. २०६६/६७ ० १९ ० २ ० ५ १ २७ 
4. २०६७/६८ ० ४६ ० ९ २ ९ १ ६७ 
5. २०६८/६९ ० ८६ ० १० ० ११ ४ १११ 
6. २०६९/७० ० 70 १ ७ 3 ७ ५ ९३ 

4.६.४. आतथतक वषत २०70।71 देख्ख २०7८।7९ सम्भ  
आतथतक वषत 2०७0।७1 देख्ख आतथतक वषत 207८।7९ को अवतधभा आमोगभा दतात बएको 
उजयुीको, उजयुी पर्छ्यौट तथा आयोऩऩर दामय सॊतमा सफैभा उल्रेखनीम वृक्रर्द् बएको छ । 
मस अवतधको उत्तयार्द्तततय कोतबड-१९ को क्रवद्वव्माऩी भहाभायीका कायण तसख्जतत ऩरयख्स्थतत 
तथा तनषेधाऻारे गदात राभो सभमसम्भ सावतजतनक कामातरमहरू ऩूणतरूऩभा सॊचारनभा आउन 
नसकेको तथा मस अवतधभा मातामातका गततक्रवतधसभेत प्रबाक्रवत यहेकारे स्थरगत छानतफनदेख्ख 
फमान य सोधऩछुरगामतका अनसुन्धानका अत्मावमक कामतहरू सभेत प्रबाक्रवत बएको तथमो । 
मस ऩरयख्स्थततका फाफजदु ऩतन आमोगरे सयकायरे तोकेको स्वास््म भाऩदण्डको ऩारना गदै 
अनसुन्धान रगामतका दैतनक कामतहरू सम्ऩन्न गनत प्रमास गयेको छ । तातरका ४.13 भा 
आतथतक वषत २०70।71 देख्ख २०7८।७९ को अवतधभा आमोगभा ऩयेका उजयुी, उजयुी 
पर्छ्यौट तथा भदु्दा दामयको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

तातरका ४.13 
आतथतक वषत २०70।71 देख्ख २०7८।७९ सम्भको उजयुी दतात, पर्छ्यौट य भदु्दा दतातको सॊतमा 

ि. 
सॊ. 

वषत उजयुी 
दतात 

पर्छ्यौट भदु्दा 
दामय 

ि. 
सॊ. 

वषत उजयुी 
दतात 

पर्छ्यौट भदु्दा 
दामय 

1. २०७०/७१ 22602 12892 168 6. २०७५।७६ 24085 15527 351 

2. २०७१/७२ 31213 21648 303 7. २०७६/७७ 25152 16952 441 

3. २०७२/७३ 24691 16694 144 8. २०७७/७८ 22625 14532 11३ 

4. २०७३/७४ 19580 11861 154 9. २०७८/७९ 24331 17169 131 

5. २०७४/७५ 19488 12400 194      
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मस अवतधभा घसु रयसवत तथा नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरसम्फन्धी भदु्दाहरूको सॊतमा उल्रेखनीम यहेको 
छ। त्मस्तै, सावतजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी, गैयकाननुी राब वा हातन तथा गैयकाननुी सम्ऩख्त्त 
आजतनसम्फन्धी भदु्दाहरूको सॊतमाभा सभेत वृक्रर्द् बएको छ । तातरका ४.14 भा मस अवतधभा 
आमोगफाट दामय बएका भदु्दाहरूको क्रवषमगत सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

तातरका ४.14 
आतथतक वषत २०70।71 देख्ख २०7८।७९ सम्भका क्रवतबन्न क्रवषमका भदु्दाको सॊतमा 

ि.सॊ. वषत गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त 
आजतन 

नक्करी 
शैख्ऺक 
प्रभाणऩर 

याजस्व 
क्रहनातभना 

/ 
चहुावट 

घसु/ 
रयसवत 

सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको 

हातन 
नोक्सानी 

गैयकाननुी 
राब वा 
हानी 

क्रवक्रवध जम्भा 
भदु्दा 
दामय 

1. २०७०/७१ २ ८० २ २१ १० ३९ १४ १६८ 
2. २०७१/७२ २ ९६ ४ ६८ १०५ १८ १० ३०३ 
3. २०७२/७३ ७ ५२ २ ४६ २३ ११ ३ १४४ 
4. २०७३/७४ ११ ४० ४ ६४ १८ ११ ६ १५४ 
5. २०७४/७५ ४ ६४ ५ ९७ १३ ८ ३ १९४ 
6. २०७५/७६ १२ ८८ १० १४७ ३९ ३३ २२ ३५१ 
7. २०७६/७७ 18 85 १२ 205 75 36 10 441 
8. २०७7/७8 3 3 3 70 20 1१ 3 11३ 
9. 2078/79 7 6 5 32 35 34 12 131 

4.६.५ आमोगको स्थाऩनादेख्ख हारसम्भको भदु्दा दतातको सभग्र अवस्था  
स्थाऩनाकारदेख्ख हारसम्भ 3२ वषतको अवतधभा आमोगरे जम्भा ३,१२३ वटा भदु्दाहरू 
अदारतभा दामय गयेको छ । जसअनसुाय औसतभा प्रततवषत 9७ आयोऩऩरहरू अदारतभा 
दतात बएका छन ्। आमोगफाट हारसम्भ अदारतभा दतात बएका आयोऩऩरहरूभध्मे क्रवषमगत 
रूऩभा हेदात सफैबन्दा फढी १,१9९ वटा शैख्ऺक मो्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी 
आयोऩऩरहरू यहेका छन ्बने त्मसऩतछ घसु रयसवतसम्फन्धी 7९५ वटा आयोऩऩरहरू यहेका 
छन ् । गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतनसम्फन्धी भदु्दाको सॊतमा बने १३० वटा यहेको छ । 
मससम्फन्धी क्रववयण तातरका ४.१५ तथा ख्चर नॊ. 4.8 भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका ४.१5 
आमोग स्थाऩनादेख्ख हारसम्भको उजयुी दतात, पर्छ्यौट य भदु्दा दतातको सॊतमा 

ि. 
सॊ. 

आतथतक वषत उजयुी 
दतात 

पर्छ्यौट भदु्दा 
दामय 

ि.
सॊ. 

वषत उजयुी दतात पर्छ्यौट भदु्दा 
दामय 

1.  २०४७/४८ ५६४ - - 17.  २०६३/६४ 3564 2976 115 

2.  २०४८/४९ 1069 581 १ 18.  २०६४/६५ 2732 2135 65 

3.  २०४९/५० १०५० ६१८ ५ 19.  २०६५/६६ 4149 3303 50 
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4.  २०५०/५१ १०२० ५२६ ७ 20.  २०६६/६७ 4295 3067 27 

5.  २०५१/५२ १००३ ६३६ १ 21.  २०६७/६८ ६१४५ ३९०४ ६७ 

6.  २०५२/५३ १०८५ ७११ २ 22.  २०६८/६९ 8839 5466 111 

7.  २०५३/५४ १५०१ ७५० ११ 23.  २०६९/७० 11298 6672 93 

8.  २०५४/५५ १६०६ ९२० ७ 24.  २०७०/७१ 22602 12892 168 

9.  २०५५/५६ १३१३ ८६१ १० 25.  २०७१/७२ 31213 21648 303 

10.  २०५६/५७ ८५९ ४९८ ५ 26.  २०७२/७३ 24691 16694 144 

11.  २०५७/५८ १२६१ ६९८ २६ 27.  २०७३/७४ 19580 11861 154 

12.  २०५८/५९ २५२२ २०१५ ४१ 28.  २०७४/७५ 19488 12400 194 

13.  २०५९/६० ३९६६ २४८१ १४७ 29.  २०७५।७६ 24085 15527 351 

14.  २०६०/६१ ३७३२ ३१८८ १०५ 30.  २०७६/७७ 25152 16952 441 

15.  २०६१/६२ ४७५९ ३७०९ ११३ 31.  २०७७/७८ 22625 14532 113 

16.  २०६२/६३ ४३२४ ३३५३ ११४ 32.  २०७८/७९ 24331 17169 131 
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4.६.६ अदारतफाट पैसरा बएका भदु्दाहरूभा कसयु स्थाक्रऩत बएको दय  
आमोगको तपत फाट दतात बएका आयोऩऩरहरू उऩय अदारतफाट पैसरा हुॉदा ऩूणत वा आॊख्शक 
रूऩभा आमोगको भागदाफीफभोख्जभको पैसरा प्राद्ऱ बएका आधायभा हयेक आतथतक वषतभा 
कसयु कामभ बएको दय ऩचास प्रततशतबन्दा फढी यहॉदै आएकोभा आ. व. 2078/79 भा 
बने सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट ख्स्टङ अऩयेसनका सन्दबतभा बएको पैसराका कायण 
ऐततहातसक रूऩभा तनकै कभ 38.51 प्रततशत भार कसयु कामभ बएको छ । आ. व. 
2078/79 फाहेकका क्रवतबन्न आतथतक वषतभध्मे आतथतक वषत २०६६।६७ भा दोस्रो कभ 
५२.९ प्रततशत कसयु कामभ बएको छ बने सफैबन्दा फढी आतथतक वषत २०६१।६२ भा 
९१.५ प्रततशत यहेको छ ।  

तातरका ४.१6 
क्रवशेष अदारतफाट प्राद्ऱ पैसराभा कसयु कामभ बएको दय 

ि.सॊ. आतथतक वषत पैसरा 
प्राद्ऱ 
सॊतमा 

कसयु 
कामभ 
बएको 
सॊतमा 

कसयु 
कामभ 
बएको  
प्रततशत 

ि.सॊ. आतथतक वषत पैसरा 
प्राद्ऱ 
सॊतमा 

कसयु 
कामभ 
बएको 
सॊतमा 

कसयु 
कामभ 
बएको 
प्रततशत 

१. २०५९/६० ५५ ४७ ८५.४५ ११. २०६९/७० ९५ ७६ ८० 
२. २०६०/६१ १२९ १०९ ८४ १२. २०७०/७१ ९८ ७४ ८० 
३. २०६१/६२ १०६ ९७ 91.5 १३. २०७१/७२ १०८ ८८ ८१.५ 
४. २०६२/६३ 109 89 81.65 १४. २०७२/७३ २७९ १६७ ६० 
५. २०६३/६४ 171 140 81.87 १५. २०७३/७४ १६० ११७ ७३.१३ 
६. २०६४/६५ 12७ ९५ 74.8 १६. २०७४/७५ १७४ ११८ ६७.८२ 
७. २०६५/६६ ९२ 62 67.4 १७. २०७५/७६ 204 180 ८८.24 
८. २०६६/६७ 104 ५५ ५२.९ १८. २०७६/७७ 197 167 ८४.८ 
९. २०६७/६८ 59 37 ६२.७१ 19. 2077/78 113 81 71.68 
१०. २०६८/६९ 59 52 ८८.१४ 20. 2078/79 148 57 38.51 

 

4.६.७ ऩनुयावदेन/ऩनुयावरोकनको प्रवृख्त्त  
आमोगरे दामय गयेका आयोऩऩरहरूभा अदारतफाट बएका पैसराभा ख्चत्त नफझेुको अवस्थाभा 
आमोगरे ऩनुयावेदन गदै आएको छ। साथै, ऩनुयावेदनऩद्ळात बएको पैसराभा ऩनुयावरोकन 
गनुतऩनज आवमकता देख्खएभा आमोगरे ऩनुयावरोकनसभेत गदै आएको छ। देहामको 
त्माॊकरे केही आतथतक वषतहरूभा फाहेक आमोगफाट उल्रेतम सॊतमाभा ऩनुयावेदनको तनवेदन 
दतात बएको देखाउॉछ । मससम्फन्धी क्रववयण तातरका ४.१७ य ख्चर ४.९ भा प्रस्ततु 
गरयएको छ। 
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तातरका ४.१7 
ऩनुयावदेन य ऩनुयावरोकनको सॊतमा 

ि.सॊ. आ.व. 
ऩनुयावेदन 
गरयएको 
सॊतमा 

ऩनुयावरोकन 
गरयएको 
सॊतमा 

ि.सॊ. आ.व. 
ऩनुयावेदन 
गरयएको 
सॊतमा 

ऩनुयावरोकन 
गरयएको 
सॊतमा 

१. २०५३/५४ 6 0 १४. २०६६/६७ 35 १ 
२. २०५४/५५ 5 0 १५. २०६७/६८ 40 २ 
३. २०५५/५६ 9 0 १६. २०६८/६९ १८ ० 
४. २०५६/५७ 12 0 १७. २०६९/७० २५ ० 
५. २०५७/५८ 13 0 १८. २०७०/७१ १९ ० 
६. २०५८/५९ 19 0 १९. २०७१/७२ 20 ० 
७. २०५९/६० 4 2 २०. २०७२/७३ १२३ २ 
८. २०६०/६१ 13 0 २१. २०७३/७४ ५२ ० 
९. २०६१/६२ 29 1 २२. २०७४/७५ ६८ 0 
१०. २०६२/६३ 30 1 २३. २०७५/७६ 83 ० 
११. २०६३/६४ 17 0 २४. २०७६/७७ २0 २ 
१२. २०६४/६५ 30 0 25. 2077/78 5८ 0 
१३. २०६५/६६ 23 १ 26. 2078/79 57 0 

 
ख्चर ४.9 
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मसयी अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा ऩयेका उजयुी, आमोगफाट बएको अनसुन्धान, 
अनसुन्धानऩ चात ्क्रवशेष अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरू य आमोगफाट गरयएका अध्ममन, 
अनसुन्धान तथा क्रवद्ऴेषणफाट सावतजतनक ऺेरभा भ्रद्शाचायजन्म प्रवृख्त्त दोहोरयइयहेको देख्खएको  
छ । अकोतपत  भ्रद्शाचाय तनमन्रण गदै सशुासन कामभ गनज सन्दबतभा सभम सभमभा 
आमोगको तपत फाट नेऩार सयकाय य क्रवतबन्न सावतजतनक तनकामहरूराई ददइएका सझुावहरूको 
कामातन्वमनसभेत प्रबावकायी हनु सकेको देख्खॊदैन । उख्ल्रख्खत भ्रद्शाचायजन्म प्रवृख्त्तहरूको 
क्रवद्ऴेषणसभेतका आधायभा सम्फख्न्धत तनमाभक तनकाम, ऩदातधकायी, कभतचायी, सञ्चाय जगत, 
नागरयक सभाज, आभ नागरयक तथा अन्म सयोकायवारा व्मख्ि य तनकामसभेतफाट भरुकुभा 
सशुासन कामभ गनतका रातग प्रबावकायी सभन्वम, सहकामत, साथ य सभथतन हनु आवमक 
देख्खन्छ । 



347  वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ ऩरयच्छेद-५¸ सझुावहरू 
  

 

 

 

 

 

 
५.1  ऩदृ्षबतूभ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे नेऩारको सॊक्रवधान तथा प्रचतरत काननुफभोख्जभ प्रदत्त काभ, 

कततव्म य अतधकायफभोख्जभ कामतसम्ऩादनको िभभा सावतजतनक तथा सयकायी ऺेरभा देख्खएका कभी 
कभजोयीहरू सधुायका रातग हयेक वषत सझुाव प्रदान गदै आइयहेको छ। आमोगरे ददएका सझुाव 
कामातन्वमनभा तीन तहका सयकाय तथा सम्ऩूणत सयोकायवाराहरूको भहत्वऩूणत बतूभका यहने कुयाभा 
दईुभत छैन। क्रवगतभा ददइएका सझुावहरू केही ऩूणतरूऩभा कामातन्वमन बएका छन ् बने कततऩम 
सझुावहरू आॊख्शक कामातन्वमन बएको देख्खएको छ। आमोगरे ददएका सझुावहरूराई सम्फख्न्धत सफै 
तनकामरे गम्बीयरूऩभा तरई सावतजतनक ऺेरफाट हनेु क्रवकास तनभातण य सेवाप्रवाहभा सधुाय गयी 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्का कदभभा सहकामत गनत सकेभार अऩेख्ऺत नततजा हातसर गनत सक्रकन्छ। मस ऩरयच्छेदभा 
क्रवगतभा आमोगरे ददएका सझुावहरूका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका क्रवतबन्न तनकामहरू 
तथा स्थानीम तहहरूफाट बए/गयेका सधुाय य प्रगततहरूको सॊख्ऺद्ऱ क्रववयण एवॊ आगाभी ददनभा गरयनऩुनज 
सधुायसम्फन्धी सझुावहरू प्रस्ततु गरयएको छ । 

५.2 क्रवगतका सझुाव कामातन्वमनको अवस्था 
आतथतक वषत २०७7/७8 को एकततसौँ वाक्रषतक प्रततवेदनभापत त आमोगरे क्रवतबन्न आठवटा क्रवषमगत 
ऺेरहरू अन्तगतत भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्धको कामातन्वमन, सशुासन य सदाचाय 
प्रवर्द्तन, याजस्व चहुावट तनमन्रण एवॊ सावतजतनक क्रवत्तीम ऺेरभा सधुाय, सावतजतनक सेवा प्रवाह य सेवाग्राही 
सयोकायका क्रवषम, सावतजतनक खरयद तथा आमोजना/कामतिभ व्मवस्थाऩन, कृक्रष, बतूभ, वन तथा वातावयण 
सॊयऺण, ख्शऺा, स्वास््म य साभाख्जक सयुऺा एवॊ क्रवक्रवध क्रवषमहरूभा सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य 
स्थानीम तहहरूराई 60 फुॉदे सझुाव ददएको तथमो। सॊघ तथा प्रदेश सयकायका भन्रारम य स्थानीम 
तहहरूरे आमोगरे ददएका सझुाव कामातन्वमनका सन्दबतभा आपूरे गयेका काभकायफाहीको प्रगतत क्रववयण 
आमोगराई आॊख्शकरूऩभा प्राद्ऱ बएको छ। प्रदेश सयकायतपत  गण्डकी य सदूुयऩख्द्ळभ प्रदेशफाट तथा केही 
स्थानीम तहहरूफाट सझुाव कामातन्वमनसम्फन्धी क्रववयण प्राद्ऱ बएको छ । प्राद्ऱ क्रववयणअनसुाय प्रदेश 
सयकाय य स्थानीम तहरे काभकायफाहीभा सधुाय गदै सदाचारयता, जवापदेक्रहता, ख्जम्भेवारयता प्रवर्द्तन गदै 
गयेको देख्खन्छ। सावतजतनक तनकामको कामतसम्ऩादनभा क्रवद्यतुीम शासनरे प्रश्रम ऩाएको देख्खन्छ जसरे 
सशुासनराई प्रत्मऺ टेवा ऩु् दछ । प्रदेश तथा स्थानीम तहरे जनशख्िको ऺभता क्रवकास य बनात तथा 
सरुवाराई व्मवख्स्थत गनज प्रमत्न गयेका छन।् तथाक्रऩ कततऩम तनकामभा सझुावराई गम्बीयताका साथ 
नतरन,े सझुाव कामातन्वमनको क्रववयण आमोगराई उऩरब्ध नगयाउने जस्ता कभजोयीहरू कामभै देख्खन्छ, 

जसभा शीघ्र सधुायको आवमकता यहेको छ।सभग्रभा, आमोगका सझुाव कामातन्वमनको अवस्थाराई 
देहामफभोख्जभ प्रस्ततु गरयएको छ । 

सॊघीम सयकाय 

तनकाम सझुावको सॊख्ऺद्ऱ व्महोया सझुाव कामातन्वमन अवस्थाको सॊख्ऺद्ऱ क्रववयण 

अथत 
भन्रारम 

 नेऩार याद्स फैंकको क्रवत्तीम 
जानकायी इकाइ (FIU) को 

 नेऩार याद्स फैंकको क्रवत्तीम जानकायी इकाइ (FIU) रे 
सूचना सॊकरन, क्रवद्ऴषेण एवॊ सूचना प्रवाहको कामत 

ऩरयच्छेद– ५ 
सझुावहरू 
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 बतूभकाराई प्रबावकायी 
फनाउने। 

प्रबावकायी रूऩभा गरययहेको। 

 मस इकाइको काभ कायफाहीभा प्रबावकारयता 
अतबवृक्रर्द्का रातग नेऩार याद्स फैंकफाट भाग बएफभोख्जभ 
अन्तय तनकाम सभन्वमका सम्फन्धभा सहजीकयण गनज 
गरयएको। 

 याजस्व चहुावट तनमन्रण 
गनज, कय छुट य तभनाहा 
ददने प्रवृख्त्त फन्द गनज । 

 याजस्व बिुानीभा क्रवद्यतुीम बिुानी रागू गरयएको। 
आतथतक ऐनभा यहेका प्रावधान फाहेक कय छुट य तभनाहा 
ददने व्मवस्था नयहेको। 

 सफै क्रकतसभका आतथतक कायोफायराई कयको दामयाभा 
ल्माउन नीततगत व्मवस्था गरयएको । 

 सूचना एवॊ त्मभा आधारयत कय छुटसम्फन्धी स्ऩद्श 
प्रावधानको व्मवस्था,कय छुटको प्रावधानराई साॉघयुो 
फनाउॉदै रैजाने यणनीतत अवरम्फन गरयएको । 

 कय छरी हनेु क्रवतबन्न सम्बाव्म ऺेरको ऩक्रहचान 
गरयएको। 

 भार साभान ढुवानीभा Vehicle & Consignment 

Tracking System (VCTS) रागू बएको । 

 वाक्रषतक रु.35 कयोडबन्दा भातथ कायोफाय गनज 
व्मवसामीहरूरे अतनवामत रूऩभा Central Billing and 

Monitoring System (CBMS) भा आफर्द् हनुऩुनज नीततगत 
व्मवस्था गरयएको। 

 कयदाताहरूको Risk Profiling गनज गरयएको । 

 भूल्म अतबवृक्रर्द् कय क्रपतातका रातग कूटनीततक 
व्मख्ि/तनकाम/सॊस्थारे आन्तरयक याजस्व क्रवबागरे 
उऩरब्ध गयाएको User ID वाट System भा Claim 

Number सक्रहत VAT Refund Form बयेय Submit गनज 
व्मवस्था यहको। 

 क्रवद्यतुीम कायोफायभा Digital Service Tax रगाइत कयको 
दामयाभा ल्माइतएको। 

 अन्त्शलु्क ख्स्टकय दरुुऩमोग योक्न QR code  सक्रहतको 
ख्स्टकयको व्मवस्था गरयएको । 

 क्रवद्यतुीम शासनको 
अतधकतभ अभ्मास गयी 
सशुासन प्रवर्द्तन गनज। 

 Public Asset Management System (PAMS), सयकायी 
रेखा प्रणारी (CGAS+), Risk Management 

Information System (RMIS),  Electronic Government 

Procurement (e-GP), Line Ministry Budget 

Information System (LMBIS), National Account 

Managers (NAMs) रगामत आन्तरयक Intranet को 
प्रमोग गयी तडख्जटाइजेसन System भापत त दैतनक ऩराचाय 
रगामत अन्म कामतहरू Software हरू भापत त सॊचारन 
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गरयॊ दै आएको । 
उद्योग, 

वाख्णज्म 
तथा आऩूततत 
भन्रारम 

 तनकासी/ऩैठायीको भाऩदण्ड 
तथा कायोफायको 
अख्खरेखाॊकन व्मवख्स्थत 
गयी कायोफायराई सूचना 
प्रक्रवतधभैरी फनाउने । 

 आमात तनमातत गदात एख्क्जभ कोडसभेत सॊर्न गनुतऩनज 
व्मवस्था कामातन्मनभा यहेको । 

 TT/DAP भापत त आमात हनेु कायोफाय अनराइन 
सफ्टवेमय भापत त हनेु गयेको। 

 उऩबोिा क्रहत/ प्रततकूर 
हनेु गततक्रवतधहरू तनमन्रण 
गनज । 

 प्रचाय प्रसाय साभग्री प्रकाशन गनज गयेको । 
 फजायभा हनेु क्रवतबन्न क्रकतसभका ठगीक्रवरुर्द् मोजनाफर्द् 

रूऩभा तनमतभत सम्फख्न्धत तनकामहरूसॉग सभन्म गयी 
कामततातरका फनाई अनगुभन गयी तनमन्रण गनज गयेको 
। 

ऊजात, 
जरस्रोत 
तथा तसॊचाइ 
भन्रारम 

 सेवाभा प्रबावकारयता, 
कभतचायीभा भनोफर य 
उत्ऩादकत्व  वृक्रर्द् गनज । 

 कामातरम ऩरयसयभा CCTV जडान, गरयएको । 

 सेवाग्राही सहामता कऺ य Hotline सेवा सॊचारनभा 
यहेको। 

 गनुासो सनेु्न अतधकायीको व्मवस्था बएको। 

 नेऩारको प्रचतरत ऐन, काननु तथा तनदजख्शकाफभोख्जभ 
ऩदस्थाऩन तथा सरुवासम्फन्धी कामत बइयहेको । 

 सफै कभतचायीहरू”राई ऩदीम कामतख्जम्भेवायी तोक्रकएको । 

 सावतजतनक खरयद तथा 
आमोजना/कामतिभ 
व्मवस्थाऩन प्रबावकायी 
फनाउने। 

 सावतजतनक खरयदभा सॊर्न जनशख्िहरूराई तातरभ 
प्रदान गरयएको। 

 वाक्रषतक खरयद मोजना स्वीकृत, तनमभानसुाय भार ठेक्काको 
म्माद थऩ गनज गयाउने रागामत सम्ऩूणत सावतजतनक 
खरयद ऐन तनमभावरीराई ऩूणत ऩारना गयी कामातन्वमन 
गयेको। 

काननु 
भन्रारम  

 नेऩार सयकाय 
भख्न्रऩरयषद् फाट गरयने 
नीततगत तनणतमको स्ऩद्श 
व्मातमा गनज प्रचरन 
गनुतऩनज। 

 नीततगत तनणतम गदात प्रस्तावभै कुन प्रमोजनका रातग 
तनणतम गनज हो सो स्ऩद्श उल्रेख गनज गरयएको । 

 भन्रारमको सख्चवको कामतकऺभा तनमतभत हनेु 
अनौऩचारयक फैठकभा नीततगत क्रवषमभा गनत हनेु वा 
नहनेु सम्फन्धभा छरपर हनेु गयेको ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 प्रदेश तथा स्थानीम तहका 
काननुहरूको सदुृढीकयण 
गनज । 

 प्रदेशका रातग आवमक प्रदेश आतथतक क्रवधेमक, प्रदेश 
क्रवत्त व्मवस्थाऩन क्रवधेमक रगामतका 14 वटा काननुको 
नभनुा तमाय गयी सम्फख्न्धत भन्रारमभापत त  
ऩठाइएको । 

 स्थानीम तहका रातग न्माक्रमक सतभततको कामतक्रवतध 
सम्फन्धी नभनुा क्रवधेमक तमाय गयी ऩठाइएको। 

 प्रदेशहरूरे फनाएका 240 वटा काननु य स्थानीम 
तहहरूरे फनाएका 2,989 वटा काननुहरू सॊक्रवधान 
तथा सॊघीम काननुफभोख्जभ फन े नफनकेो क्रवषमभा 
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अध्ममन गरयएको। 

 स्थानीम तहको सॊस्थागत 
सदुृढीकयण तथा स्थानीम 
सशुासन प्रवर्द्तनभा सहमोग 
गनज। 

 2072 सारदेख्ख हारसम्भ २7 वटा स्थानीम तहभा 
न्माक्रमक सतभततको अतधकाय य मसको प्रमोगसम्फन्धी 
ऺभता अतबवृदद्ब कामतिभ सम्ऩन्न गरयएको । 

यऺा 
भन्रारम 

 सावतजतनक तनकामभा हनेु 
भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा उि 
तनकामका प्रभखुराई 
उत्तयदामी फनाउने। 

 सैतनक आचायसॊक्रहता सॊग्रह- २०७६ रागू गयी कडाइका 
साथ ऩारना गनत रगाइएको। 

  औॊल्माइएको फेरुज ुहटाइएको तथा न्मून गरयएको। 
 सावतख्जनक खरयद ऐन तथा सावतख्जनक खरयद तनमभावरी 

अनसुाय खरयद प्रक्रिमा ऩायदशी, तभतव्ममी य तनमभसॊगत 
फनाइएको।  

  सावतजतनक खरयद काननुको 
ऩूणत ऩरयऩारना हनेु व्मवस्था 
तभराउने । 

 e-GP को भाध्मभफाट खरयद गनज गरयएको। 

  Public Procurement Monitoring Office (PPMO) को 
Guide Line फभोख्जभ Standard Bid Document  को 
प्रमोग गनज गरयएको। 

 बौततक ऩूवातधायसम्फन्धी भाऩदण्डहरूको प्रमोग गनज य 
सावतजतनक खरयद ऐन तथा तनमभावरीरे तनददतद्श गये 
फभोख्जभ कामत सम्ऩादन गनज गरयएको । 

 सयुऺा तनकामका 
कल्माणकायी कोषको 
काननु तथा कामतक्रवतधभा 
आवमक सधुाय गयी रागू  
गनज। 

 सैतनक ऐन २०६३ य सैतनक कल्माणकायी कोष 
तनमभावरी २०६५ तथा त्मसफभोख्जभ फनकेा 
कामतक्रवतधहरूको ऩरयतधतबर यही कोषको क्रिमाकराऩ 
सॊचारन हनेु गयेको। 

 नीततगत व्मवस्थाहरूराई सभमसाऩेऺ रूऩभा 
सॊशोधन/ऩरयभाजतन गयी रागू गनज गरयएको। 

कृक्रष तथा 
ऩशऩुऺी 
क्रवकास 
भन्रारम 

 

 कृक्रष अनदुान सदऩुमोगका 
रातग कृषक ऩक्रहचान, 

अनदुानग्राही वगीकयण य 
बिुानी प्रणारी सधुाय 
गनज। 

 कृषक सूचीकयण कामतिभ सॊचारनको Software तमाय 
बई Software सम्फन्धी प्रदेशस्तयीम अतबभखुीकयण 
कामतिभहरू सातै प्रदेशभा सम्ऩन्न बएको। 

 अनदुानग्राहीहरूको वगीकयण गनज य सो फभोख्जभ 
अनदुानको अनऩुात तनधातयण हनेु व्मवस्था यहेको । 

 खाद्य अतधकाय तथा खाद्य सम्प्रबतुा तनमभावरी 
भस्मौदाभा कृषक ऩक्रहचान तथा कृषक वगीकयणको 
क्रवषम सभावेश गरयएको । 

 नगद/प्रत्मऺ अनदुान प्रदान गनज अवस्थाभा कृषकको 
खाताभा नगद जाने व्मवस्था बएको। 

तनवातचन 
आमोग 

 तनवातचनभा बाग तरने 
ऩदातधकायीरे उभेदवायी 
ददॉदा नै अतनवामत सम्ऩख्त्त 
घोषणा गनुतऩनज व्मवस्था 

 उम्भेदवायरे भनोनमनऩर दाख्खरा गदात अचर सम्ऩख्त्तको 
क्रववयण ऩेस गनुतऩनज व्मवस्था कामातन्वमनभा ल्माइएको। 
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तभराउने।  

 याजनीततक दरको कोष 
तथा तनवातचनको 
उम्भेदवायको कोषभा हनेु 
आमराई अतनवामत फैँक्रकङ 
प्रणारीसॉग आफर्द् गयी 
ऩायदख्शतता कामभ गनज। 

 याजतनततक दरसम्फन्धी ऐन, 2073 को व्मवस्था य 
तनवातचन आचायसॊक्रहताफभोख्जभ कामातन्वमनभा रतगएको। 

 

प्रधानभन्री 
तथा 

भख्न्रऩरयष
द्को 

कामातरम 

 UNCAC, 2003 को 
कामातन्वमनका रातग 
हारसम्भको प्रगततको 
भूल्माॊकन गदैं आगाभी 
कामतददशा तम गनज । 

 

 भहासख्न्धको कामातन्वमन सम्फन्धभा आवतधक रूऩभा 
Self-Assessment Report ऩेस हनेु गयेको। 

 दोस्रो Self-Assessment Report उऩय सभकऺी 
ऩनुयावरोकन (Peer Review) का रातग El Salvador य 
Lebanon का प्रतततनतधहरूको country visit २५-२७ 
जनवयी २०२१ भा बएको। 

 १५ जनु २०२२ भा Final  Report प्राद्ऱ बएको।उि 
Report को executive summary UNODC को website 

भा सभेत प्रकाशन गरयएको छ। 
 भ्रद्शाचाय क्रवरुर्द्को सॊमिु 

याद्ससॊघीम भहासख्न्धको 
कामातन्वमनसम्फन्धी याक्रद्सम 
यणनीतत तथा कामतमोजना, 
2069 राई सॊघीम 
इकाइहरूको बतूभका सभेत 
स्ऩद्श हनेु गयी ऩरयभाजतन 
गनज । 

 नेऩारको सॊक्रवधानअनकूुर हनेु गयी य ऩरयवततन बएका 
काननुी तथा सॊस्थागत सधुायराई सभेट्ने गयी नमाॉ 
याक्रद्सम यणनीतत तथा कामतमोजना तनभातण गनत तभतत 
२०७९।४।२ को सख्चवस्तयीम तनणतमानसुाय सतभतत 
गठन बएको। 

 

 नेऩार याद्स फैंकको क्रवत्तीम 
जानकायी इकाइ (FIU) को 
बतूभकाराई प्रबावकायी 
फनाई सम्फर्द् भन्रारम य 
तनकामगत कामत एकता 
कामभ गयी तनकामगत तथा 
रख्ऺत प्रगतत हातसर गनज। 

 प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को सख्चव सॊमोजक यहने 
गयी सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण याक्रद्सम सभन्वम सतभतत यहेको य 
मसको ऩटक ऩटक फैठक बइयहेको।  

 याजनीततक तनमखु्ि हनुअुख्घ 
य ऩदातधकाय सक्रकएऩतछ 
अतनवामत सम्ऩख्त्त क्रववयण 
सावतजतनक गनुतऩनज गयी 
काननुी व्मवस्था गनज। 

 तभतत 2075 असाय २० गतेको नेऩार याजऩरको बाग 
5 नेऩार सयकाय प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को 
कामातरमको सूचनाअनसुाय सम्ऩख्त्त क्रववयण सॊकरन गनज 
व्मवस्था बएको। 

 याजनीततक दरहरूराई 
तनख् चत भाऩदण्ड फनाई 

 याजनीततक दरहरूराई तनख् चत भाऩदण्ड फनाई याज्मरे 
नै आतथतक तथा बौततक सहमोग उऩरब्ध गयाउन 
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याज्मरे नै आतथतक तथा 
बौततक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउने। 

भाऩदण्ड तमाय बएको। 

 सॊघीम तथा प्रादेख्शक 
भन्रारम, क्रवबाग, कामातरम 
तथा स्थानीम तहभा हनेु 
भ्रद्शाचाय तनमन्रणको भतुम 
दाक्रमत्व तत-्तत ्तनकामका 
प्रभखुको हनेु गयी सशुासन 
ऐन तथा ऺेरगत काननुहरू 
ऩरयभाजतन गनज। 

 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, 2064 सॊघीम 
प्रणारीअनरुूऩ सभसाभक्रमक ऩरयभाजतनको प्रक्रिमाभा 
यहेको। 

 Whistleblowers Protection 

Act तजुतभा गयी रागू गनज। 
 Whistleblowers Protection Act तजुतभाका रातग सयोकाय 

तनकामसॉग प्रायख्म्बक छरपर अख्घ फढाइएको। 
बौततक 

ऩूवातधाय तथा 
मातामात 
भन्रारम  

 सावतजतनक खरयदभा सॊर्न 
जनशख्िहरूको ऺभता 
क्रवकास गनज। 

 खरयद काननुको ऩूणत 
ऩरयऩारनको व्मवस्था 
तभराउने। 

 गणुस्तय तथा अनसुन्धान क्रवकास केन्रभापत त प्राक्रवतधक 
जनशख्िको ऺभता क्रवकासका कामत तनयन्तय बइयहेको। 

 Standard Bid Document य खरयद काननुको ऩूणत 
ऩरयऩारना गरयएको। 

याख्ष् ट्रम 
मोजना 
आमोग  

 दाक्रमत्व तसजतना बइसकेका 
फहवुषीम आमोजनाहरूका 
रातग फजेट  सतुनख्द्ळत हनेु 
गयी भार फहवुषीम 
आमोजना स्वीकृत गनज 
व्मवस्था तभराउने। 

 आमोजनाको फहवुषीम ठेक्कासम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७८ 
(सॊशोधनसक्रहत) फभोख्जभ अथत भन्रारमफाट स्रोत 
सहभतत प्रदान बएका आमोजनाहरूराई फहवुषीम ठेक्का 
स्वीकृतत प्रदान गनज गरयएको। 

 आमोजना फैंकको 
अभ्मासराई सफै ऺेरभा 
क्रवस्ताय गदै अतनवामत रागू 
गदै जान।े 

 आमोजना फैंक कामातसॊचारन कामतक्रवतध, आमोजना 
वगीकयणको आधाय तथा भाऩदण्ड एवॊ आमोजना 
क्रवकास, रेखाजोखा, छनौट तथा प्राथतभकीकयणसम्फन्धी 
भाऩदण्ड तजुतभाको चयणभा यहेको। 

 याक्रद्सम आमोजना फैंक स्थाऩना बई याक्रद्सम आमोजना फैंक 
व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी  सॊचारनभा आई सो प्रणारीभा 
सफै सॊघीम भन्रारमहरूभापत त आमोजना/ऩरयमोजना/ 
कामतिभ प्रक्रवक्रद्श गनज कामत सरुु बएको । 

 सातवटै प्रदेशका रातग प्रदेश आमोजना फैंक व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारीको क्रवकास गयी हस्तान्तयण गरयनकुा साथै 
प्रवोतधकयण कामत सम्ऩन्न गरयएको । 

 स्थानीम तहभा आमोजना फैंक स्थाऩना, सभन्वम तथा 
सहजीकयण गनतका रातग चार ु आतथतक वषतभा फजेट 
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क्रवतनमोजन गयी कामतिभ तम गरयएको । 

सॊघीम 
भातभरा तथा 
साभान्म 
प्रशासन 

भन्रारम । 

 प्रदेश तथा स्थानीम तहका 
काननुहरूको तजुतभा तथा 
ऩनुयावरोकनभा सहमोग 
गनज। 

 सॊघीम काननुहरू 
प्राथतभकताका साथ तनभातण 
गनज। 

 प्रदेश तथा स्थानीम तहका काननुहरूको तजुतभाका रातग 
नभनुा काननु तजुतभा कामतदररे काभ गरययहेको। 

 तनजाभती सेवा क्रवधेमकको भस्मौदा सहभततका रातग अथत 
भन्रारम ऩठाइएको। 

 

 स्थानीम तहको सॊस्थागत 
सदुृढीकयण तथा स्थानीम 
सशुासन प्रवर्द्तनभा सभन्वम 
तथा सहमोग गनज । 

 स्थानीम तहका नवतनवातख्चत जनप्रतततनतधहरूराई 
अतबभखुीकयण तथा प्रख्शऺण प्रदान गरयएको। 

 

सावतजतनक 
खरयद 

अनगुभन 
कामातरम 

 

 सॊघ, प्रदेश एवॊ स्थानीम 
तहका सावतजतनक खरयदभा 
सॊर्न जनशख्िहरूको 
ऺभता क्रवकासको तातरभ 
प्रदान गनज। 

 आ.व. २०७८।७९ भा सावतजतनक खरयदसम्फन्धी 
आधायबतू तातरभ ७ वटा, क्रवद्यतुीम खरयदसम्फन्धी 
तातरभ ७ वटा, तनभातणसम्फन्धी फोरऩर कागजात तमायी 
प्रख्शऺण १ वटा, B1 Training (इटरीभा १ वटा 
सॊचारन), ToT (STAFF College सॉगको सहकामतभा २ 
वटा), B2 Training (STAFF College सॉगको सहकामतभा 
१५ वटा), B3 Training (STAFF College सॉगको 
सहकामतभा ५ वटा), B4 Training (STAFF College 

सॉगको सहकामतभा २ वटा), एकीकृत क्रवत्तीम व्मवस्थाऩन 
सधुाय आमोजना अन्तगतत सॊघ,  प्रदेश य स्थानीम तहभा 
कामतयत कभतचायीहरूका रातग सावतजतनक खरयदसम्फन्धी 
१६ वटा तातरभ सॊचारन गरयएको। 

 खरयद काननुको ऩूणत 
ऩरयऩारना हनेु व्मवस्था 
तभराउने। 

 सावतजतनक तनकामहरूको अनगुभन गरयएको। 

 खरयद काननुको ऩरयऩारनाका रातग सावतजतनक 
तनकामहरूराई ध्मानाकषतण एवभ ् क्रवबागीम कायफाहीका 
रातग तसपारयस गरयएको। 

 उऩबोिा सतभततफाट गरयने 
खरयद क्रवतधराई व्मवख्स्थत 
य  क्रवकृततराई तनमन्रण 
गनज । 

 उऩबोिा सतभतत गठनसम्फन्धी कामतक्रवतध तमाय गयी 
स्वीकृततका रातग प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको 
कामातरमभा ऩठाइएको । 

श्रभ, 

योजगाय 
तथा 

साभाख्जक 
सयुऺा 

भन्रारम    

 टे्रड मतुनमन 
ऩदातधकायीहरूको ऩदीम 
आचायसॊक्रहता तमाय गयी 
रागू गनज। 

 ऩदको ख्जम्भेवायी अनरुूऩको 
अतनवामत सेवा गनज व्मवस्था 

 श्रभ सल्राहकाय ऩरयषद्को फैठक फसी उि क्रवषमभा 
छरपर गरयएको। 
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 तभराउने । 

 वैदेख्शक योजगायीका ऺेरभा 
हनेु ठगी य भ्रद्शाचाय 
तनमन्रण गनत य सेवाहरू 
अनभुानमो्म फनाउन 
काननु तथा कामतक्रवतध 
ऩरयभाजतन गनज। 

 कामतसॊचारनभा ऩायदख्शतता 
ल्माउने। 

 वैदेख्शक योजगाय व्मवस्थाऩन सेवाप्रवाह कामतक्रवतध तजुतभा 
गरयएको। 

 वैदेख्शक योजगायीको ऺेरभा हनेु ठगी तनमन्रणका रातग 
शीघ्र प्रत्मतु्तय टोरी ऩरयचारनका रातग कामतक्रवतध, 

2078 तजुतभा गयी रागू गरयएको। 

 वैदेख्शक योजगाय व्मवस्थाऩनसम्फन्धी सफै प्रकायका सेवा 
प्रवाहराई क्रवद्यतुीम भाध्मभफाट प्रवाह गनत सरुुवात 
गरयएको। 

 वैदेख्शक योजगायीको अवसय 
बएका सफै भरुकुहरूसॉग 
दद्रऩऺीम श्रभ सम्झौता गनत 
अतधकतभ प्रमत्न गनज। 

 तभरयाद्स फेरामतसॉग दद्रऩऺीम श्रभ सम्झौताको कामत 
अख्न्तभ चयणभा ऩगेुको। 

  

 वैदेख्शक योजगायीको 
अत्मतधक ऩयतनबतयता अन्त्म 
गनतका रातग मोजना तनभातण 
गनज। 

 वैदेख्शक योजगायफाट पक्रकत एका व्मख्िहरूराई सीऩ 
अनसुायको व्मवसाम सॊचारन य योजगाय तसजतना गयी 
सभाजभा ऩनु्एकीकयण गनज नीतत फनाउन छरपर 
बएको। 

  येतभट्यान्सराई 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा 
ऩरयचारन गनज कामतिभहरू 
तनभातण गयी रागू गनज। 

 वैदेख्शक योजगायीफाट पकज का व्मख्िहरूको ऩुॉजी, सीऩ य 
प्रक्रवतधराई उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगाउन ऩनु् 
एकीकयण कामतिभ (सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन) 
तनदजख्शका, 2079 तजुतभा गयी कामातन्वमनको चयणभा 
यहेको। 

स्वास््म 
तथा 

जनसॊतमा 
भन्रारम 

 भहाभायीको ऩूवातनभुान, 

प्रततयोध तथा उऩचायका 
रातग सभमानकुुर ऩूवातधाय 
तनभातण गनज। 

 जनशख्ि व्मवस्थाऩन य 
ऺभता क्रवकासका रातग 
काननुी तथा सॊयचनागत 
सधुाय गनज। 

 नेऩार सयकायको कोतबड १९ योकथाभ, तनमन्रण य 
उऩचायसम्फन्धी आदेशहरू कामातन्वमन गयेको। 

 भहाभायीको ऩूवातनभुानका आधायभा Rapid Action Plan 

तमाय गयी सोही अनरुूऩ कामत गरयएको। 

 आइसोरेसन सेन्टय, सातै प्रदेशभा खोऩ बण्डाय गहृ 
तनभातण गयी सॊचारनभा ल्माइएको।  

 ६४९ स्थानीम तहफाट ख्चक्रकत्सकसक्रहतको जनशख्ि 
व्मवस्थाऩन गयी कोतबड अस्थामी अस्ऩतार सॊचारनभा 
ल्माइएको। 

 कोतबड डेतडकेडेट अस्ऩतारहरूभा भख्न्रऩरयषदको 
तनणतमानसुाय कयायभा जनशख्ि व्मवस्थाऩन गरयएको। 

 १२ वषतबन्दा भातथका २३३२७६१९ रख्ऺत 
जनसॊतमाभध्मे हारसम्भभा ऩक्रहरो डोज २१५३०६७६, 

ऩूया डोज २०५७७२९६ य ७२५८५२९ अततरयि 
डोज खोऩ रगाइएको। 
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 सफै प्रकायका खरयदभा 
प्रततस्ऩधातका साथै गणुस्तय 
कामभ गनज। 

 

 G2G भाध्माभफाट कोतबड-१९ क्रवरुर्द्को खोऩ 
भख्न्रऩरयषदको तनणतमानसुाय Non-Disclosure 

Agreement(NDA) गयी खरयद गरयएको फाहेक अन्म 
खरयद सावतजतनक खरयद ऐन/तनमभावरी अनसुाय स्वास््म 
सेवा क्रवबाग तथा सम्फख्न्धत अस्ऩतारहरूफाट बएको। 

 स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच 
स्थाक्रऩत गनत स्वास््म तफभा 
कामतिभ सफै ख्जल्राभा 
क्रवस्ताय गनज। 

 स्वास््म फीभा कामतिभ ७७ ख्जल्राको ७४६ स्थानीम 
तहभा क्रवस्ताय बएको य फाॉकी स्थानीम तहभा मसै आ.व. 
सरुुवात गरयन।े 

 क्रवऩन्न नागरयकका रातग 
कडा योगको उऩचायको 
यकभ शोधबनात ददॉदा हनेु 
अतनमतभतता तनमन्रण  
गनज । 

 क्रवऩन्न नागरयक उऩचाय कामतक्रवतध सॊशोधन गयी कडा 
योगको उऩचायभा सहतुरमत ददन सॊस्था सूचीकृत य 
उऩचायको सोधबनात स्वास््म फीभा फोडतभापत त हनेु 
व्मवस्था तभराइएको छ। 

 

 

प्रदेश सयकाय 
तनकाम सझुावका क्रवषमहरू सझुाव कामातन्वमनको अवस्था 
गण्डकी 
प्रदेश 

 

 याद्ससेवक कभतचायीका रातग ऩमातद्ऱ 
ऩारयश्रतभक रगामतका सकु्रवधा 
उऩरब्ध गयाउने । 

 सॊघीम भन्रारम/तनकामफाट नीतत, काननु 
फनेऩतछ प्रदेश सयकायरे सोको ऩरयऩारना 
गनज। 

 सावतजतनक कामत गदात प्राथतभकता प्राद्ऱ 
कामतिभहरू तनधातयण गयी ती 
कामतिभहरू सॊचारन गदात भाऩदण्ड 
फभोख्जभ सावतजतनक तथा स्थानीम 
कोषको दरुुऩमोग नहनेु व्मवस्था 
सतुनख्द्ळत गनज। 

 प्रदेश गौयव तथा प्रदेश रूऩान्तयणका 
आमोजना तोकी कामातन्वमनभा रतगएको। 

 

 क्रवतबन्न व्मख्ि तथा सॊघसॊस्थाराई 
प्रदान गरयने आतथतक सहामताको 
ऩायदशी भाऩदण्ड फनाउने । 

 प्रदेश यकायफाट स्वीकृत कामतक्रवतधको 
आधायभा सहामता उऩरब्ध गयाइएको। 

 प्रचतरत काननु य भाऩदण्डक्रवऩयीत 
तथा गरत तसपारयसका आधायभा कुनै 
ऩतन तनभातण कामतको बिुानी हनु 
नददने । 

 प्रचतरत काननु य भाऩदण्डको दामयातबर यही 
तनभातण कामतको बिुानी गरयएको। 

 फजेट तजुतभा दद्दशतनको अतनवामत 
कामातन्वमन गनज, प्रदेश मोजनाहरू 
छनौटभा ऩायदख्शतता कामभ गनत 
भाऩदण्ड तजुतभा य कामातन्वमन गनज, 
ख्जल्रातबरका सफै क्रवकास तनभातण 

 फजेट ल्माउनऩूवत नै क्रवतनमोजन ऐनका 
तसर्द्ान्त य प्राथतभकता तोकी फजेट तजुतभा 
गरयएको, प्रदेशका आमोजनाहरूको अनगुभन, 

तनयीऺण य प्रततवेदन गनज गयी ख्जल्रा सभन्वम 
सतभततराई फजेट क्रवतनमोजन गरयएको। 
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क्रिमाकराऩहरूको ख्जल्रा सभन्वम 
सतभततरे अनगुभन गनज, फजेट तनकासा, 
यकभान्तय य शीषतकान्तय गनज क्रवषमभा 
सभेत स्ऩद्श आधाय, क्रवतध य भाऩदण्ड 
तमाय गयी रागू गनज। 

 सॊक्रवधान य काननुफभोख्जभ सभमभा नै प्रदेश 
सबाभा फजेट ऩेस तथा ऩारयत गरयएको। 

 प्रदेश सबा सतभततहरूराई क्रिमाशीर 
फनाइएको। 

 स्थानीम तहभा आवमक सॊतमाभा 
प्राक्रवतधक कभतचायी, सावतजतनक 
खरयदसम्फन्धी कभतचायी, रेखासम्फन्धी 
कभतचायीसक्रहत दयफन्दी अनरुूऩका 
कभतचायी ऩूततत हनेु व्मवस्था तभराउने। 

 

 स्थानीम तहको भागफभोख्जभ रयि दयफन्दीभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगफाट स्थामी ऩदऩूतततका 
रातग तसपारयस हनुे गयेको। 

 ऐनफभोख्जभ स्थाक्रऩत गण्डकी प्रदेश प्रख्शऺण 
प्रततद्षानभापत त ् स्थानीम तहभा जनप्रतततनतध य 
कभतचायीहरूराई क्रवतबन्न क्रवषमभा ऺभता 
क्रवकास तातरभ प्रदान बएको। 

 सेवाग्राहीको फढी चाऩ हनेु भारऩोत, 

नाऩी, मातामात, वैदेख्शक योजगाय, 

ख्जल्रा प्रशासन, नगयऩातरका, 
गाउॉऩातरका कामातरम रगामतका 
तनकामहरूको सेवाराई िभश् 
अनराइन सेवाभा रूऩान्तयण, सेवाग्राही 
सहामता कऺको स्थाऩना य क्रवस्ताय, 

कामतप्रणारीभा सधुाय, प्रक्रिमा 
सयरीकयण, तनवेदन/पायभहरूको 
सयरीकयण, क्रवचौतरमाको प्रवेशभा 
योक, ऩमातद्ऱ कभतचायीद्राया कामत 
सहजीकयण, CCTV जडान, अतडमो 
सक्रहतको Digital नागरयक फडाऩर, 

गनुासो सम्फोधन सॊमन्रको क्रवकास य 
अग्रऩख्ङ्िका कभतचायीको सेवाभैरी 
व्मवहायभा सधुाय गदै तनयन्तय 
तनगयानी गनज। 

 प्रदेश भातहतका मातामात य घयेर ु
कामातरमहरूको सेवा प्रवाहराई अनराइनभैरी 
फनाउॉदै रतगएको, ऩयुाना कागजातको 
तडख्जटाइज्ड गदै रतगएको, कामातरमभा 
क्रवचौतरमाको प्रवेशराई तनरूत्साहन गदै 
रतगएको, तसतसक्रटबी जडान गदै रतगएको। 

 

 कभतचायीहरूको ऩदस्थाऩन य 
सरुवाराई अनभुानमो्म फनाउन 
भाऩदण्डसक्रहत काननुभा ऩरयभाजतन  
गयी कामातन्वमन गनज गयाउने। 

 तनजाभती सेवा ऐन, तनमभावरीराई आधाय 
फनाई कभतचायीको ऩदस्थाऩना तथा सरुवा 
भाऩदण्ड फनाई सोहीफभोख्जभ ऩदस्थाऩन य 
सरुवा गनज गरयएको। 

 कामतख्जम्भेवायी य कामतफोझको आधायभा 
सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवजऺण गनत 
तनदजख्शका फनाई रागू गरयएको, कामतचाऩ फढी 
बएका कामातरमभा कामतक्रवतध फनाई प्रोत्साहन 
रागू गरयएको। 
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 उऩबोिा क्रहत प्रततकूर हनेु 
गततक्रवतधहरू तनमन्रण गनज । 

 ऩमतटन, उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूततत भन्रारम 
भातहतका उद्योग, वाख्णज्म तथा उऩबोिा 
क्रहत सॊयऺण तनदजशनारम तथा ख्जल्राख्स्थत 
घयेर ु तथा साना उद्योग कामातरमहरूभापत त ्
तनमतभत फजाय अनगुभन, तनयीऺण गयी 
दोषीराई सचेत गयाउने तथा आवमकता 
अनसुाय कायफाही गरयएको। 

 उऩबोिा ख्शऺा सम्फन्धभा छाऩा तथा 
क्रवद्यतुीम सञ्चाय भाध्मतभभापत त ् सूचना/क्रवऻाऩन 
प्रसायण गरयएको। 

 सावतजतनक खरयद तथा 
आमोजना/कामतिभ 
व्मवस्थाऩनसम्फन्धी  काननुको ऩूणत 
ऩरयऩारना हनेु व्मवस्था तभराउने। 

 

 प्रचतरत सावतजतनक खरयद ऐन, काननु 
फभोख्जभ न ैसावतजतनक खरयद कामत गरयएको, 
खरयद कामतभा सॊर्न कभतचायीराई ऺभता 
क्रवकास तातरभ प्रदान गरयएको, प्रदेश 
सावतजतनक खरयद तनमभावरी तजुतभा गयी रागू 
गरयएको। 

सदूुयऩख्द्ळभ 
प्रदेश 

 याद्ससेवक कभतचायीका रातग ऩमातद्ऱ 
ऩारयश्रतभक रगामतका सकु्रवधा 
उऩरब्ध गयाउने । 

 हारसम्भ सॊघीम काननुफभोख्जभ तोक्रकएको 
ऩारयश्रतभक सकु्रवधा उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 सावतजतनक तनकामभा हनेु भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणभा उि तनकामका प्रभखुराई 
उत्तयदामी फनाउने, अनखु्चत कामतराई 
छानतफन, अनसुन्धान तथा कायफाहीको 
दामयाभा ल्माई तनमन्रण गनज। 

 

 

 भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनत मोजना अनगुभन तथा 
भूल्माकॊ न गनज कामतराई प्रबावकायी 
फनाइएको।  

 कामातरम प्रभखुहरूराई भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनत 
तथा नतैतकवान फनाउन क्रवतबन्न क्रकतसभका 
तातरभभा सहबातगता गयाउने गयेको। 

 कसैरे अनखु्चत कामत गयेभा तनजाभती सेवा 
ऐन तथा तनमभावरी फभोख्जभ कायफाही 
गयेको । 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग य 
सोझै भन्रारमभा प्राद्ऱ हनेु गयेका उजयुी 
छानक्रवन गयी आवमककायफाहीका रातग 
तसपारयस गनज गयेको । 

 स्थानीम तहका काननुहरूको 
सदुृढीकयण गनज। 

 स्थानीम न्माक्रमक सतभततको ऺभता अतबवृक्रर्द् 
गरयएको।  

 स्थानीम तहभा काननु तनभातणसम्फन्धी तातरभ 
सॊचारन गरयएको। 

 सॊक्रवधान प्रदत्त हक अतधकायअन्तगतत यही 
काननु तजुतभा गनज गयेको । 
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 हारसम्भ प्रदेश वन ऐन, प्रदेश वातावयण 
सॊयऺण ऐन, प्रदेश औद्योतगक व्मवसाम ऐन, 

प्रदेश ऩमतटन ऐन तथा क्रवतबन्न तनमभावरी, 
गठन आदेश तथा तनदजख्शकाहरू तनभातण 
बएका। 

 याजस्व चहुावट तनमन्रण गनज, कय 
छुट य तभनाहा ददने प्रवृख्त्त फन्द  
गनज । 

 प्रदेश तथा प्रदेश य स्थानीम तहफीचका 
ऺेरातधकायतबरका कयका दय तथा दामया 
तनधातयण गनज, याजस्व असरुी गनज, कय छुट 
रगामत याजस्व चहुावट तनमन्रण गनत प्रदेश 
सयकायरे सारफसारी रूऩभा प्रदेश आतथतक 
ऐन तजुतभा गयी सोको कामातन्वमनको 
अनगुभन य भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन तमाय 
गरयएको। साथै प्रदेशको कय तथा गैयकय 
याजस्व रगाउने तथा उठाउने सम्फन्धभा 
सदूुयऩख् चभ प्रदेश कय तथा गैयकय याजस्व 
सम्फन्धी ऐन, 2075 तजुतभा बई रागू 
गरयएको।  

 स्थानीम तहहरूरे सॊकरन गयी क्रवबाज्म 
कोषभापत त प्रदेश सख्ञ् चत कोषभा दाख्खरा 
गनुतऩनज याजस्वको भन्रारमफाट तनमतभत 
रूऩभा अनगुभन गयी कोषको ख्स्थततसम्फन्धी 
क्रववयण तमाय गरयएको।  

 प्रदेशको याजस्व सॊकरन तथा चहुावट 
तनमन्रणरगामतको काननुी व्मवस्था 
सम्फन्धभा क्रवतबन् न ऩरऩतरकाभा सूचना 
प्रकाशन गदात आभजनताभा कय सचेतना 
अतबवृक्रर्द् बएको। 

 प्रदेशको कयाधाय ऺेर साॉघयुो बए ताऩतन 
प्राप् त आधायको  सॊयऺणका रातग कय छुट य 
तभनाहा ददने प्रवृख्त्तराई तनरुत्साक्रहत गनज प्रमास 
बएको। 

 याजस्व चहुावट योक्नका रातग सफै आतथतक 
कायोफायराई सफ्टवेमय प्रणारीभा आफर्द् 
गरयएको (जस्तै : प्रदेश रेखा तनमन्रक 
कामातरमरे TSA तथा प्रादेख्शक भन्रारम 
तथा तनकामहरूरे NewRMIS, PLMBIS, 

CGAS जस्ता सफ्टवेमय प्रणारीको अवरम्फन 
गयेको) । 
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 कामतिभ सॊचारन गदात सावतजतनक 
कोषको सदऩुमोग गनज तथा 
औख्चत्मऩूणत अनगुभन य तनमन्रण गनज 
व्मवस्था तभराउने । 

 नेऩार सयकाय, अथत भन्रारमफाट जायी बएको 
कामतसॊचारन तनदजख्शका, 2077 अन्तगतत 
व्मवस्था बएको खचतको भाऩदण्ड, नेऩार 
सयकायफाट जायी बएको सावतजतनक खचतराई 
तभतव्ममी तथा प्रबावकायी फनाउने सम्फन्धी 
भाऩदण्ड, 2078 य मस भन्रारमफाट तजुतभा 
बएको सावतजतनक खचतभा तभतव्मक्रमता कामभ 
गनज सम्फन्धी भाऩदण्ड, 2079 फभोख्जभ 
कामतिभ सॊचारन गदात/गयाउॉदा सावतजतनक 
कोषको सदऩुमोगभा अतबवृक्रर्द् हनु गई 
अऩेख्ऺत नततजा प्राप् त बएको।    

 चार ु खचतराई वाख्ञ् छत सीभाभा यात न 
सारफसारी रूऩभा मस भन्रारमफाट फजेट 
कामातन्वमनसम्फन्धी भागतदशतन जायी गयी  
प्रदेशका सफै तनकामराई सोको कामातन्वमन 
गनत तनदजशन गनज गरयएको य भागतदशतनको 
कामातन्वमनको ऩारनाको अनगुभनसभेत गनज 
गयेको ।  

 फजेट कामातन्वमन अनगुभन तनदजशन सतभततको 
फैठक तोक्रकएको सभमभा फसी प्रदेशका 
आमोजना कामातन्वमनसम्फन्धी सभस्मा 
ऩक्रहचान बएको, सभस्मा सभाधानका रातग 
सम्फर्द् तनकामहरूफाट आवमक सझुाव तथा 
सभाधानका उऩामहरू प्राप् त बएको य सोफाट 
आमोजना कामातन्वमनभा सहजता बएको ।  

 फजेट तनभातणको िभभा नै प्राथतभकता प्राद्ऱ 
ऺेरका कामतिभहरूभा भार फजेट क्रवतनमोजन 
हनेु गयेको, अथत भन्रारमफाट जायी 
कामतसॊचारन तनदजख्शकाफभोख्जभ खचतको 
व्मवस्थाऩन गनज गयेको, चौभातसक रूऩभा 
प्रगतत प्रततवेदन तमाय गयी सावतजतनक गनज 
गयेको।     

 फजेट स्वीकृतत य खचत व्मवस्थाऩन 
तनमभानसुाय गनज तथा काननुफभोख्जभ 
गदठत क्रवतबन्न सतभततहरूराई 
क्रिमाख्शरता फढाउने । 

 प्रदेशको फजेट तजुतभा गदात नेऩारको सॊक्रवधान, 

याक्रद्सम आवतधक मोजना, नेऩार सयकायको 
नीतत तथा कामतिभ य फजेट, ददगो क्रवकासका 
रक्ष्म, सॊघीम फजेट तजुतभा दद्दशतन, 

सदूुयऩख् चभ प्रदेश आतथतक कामतक्रवतध तथा 
क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व ऐन, 2074 तथा प्रदेश 
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आतथतक कामतक्रवतध तनमभावरी 2076, 

सदूुयऩख् चभ प्रदेश सयकायको मोजना तजुतभा 
दद्दशतन, २०७८ तथा सदूुयऩख् चभ प्रदेश 
नीतत तथा मोजना आमोगको फजेट 
तजुतभासम्फन्धी भागतदशतन, प्रदेश आमोजना 
छनौटसम्फन्धी तनदजख्शका 2075, प्रदेश 
सभऩूयक अनदुानसम्फन्धी कामतक्रवतध, 207६ 
तथा प्रदेश क्रवशेष अनदुानसम्फन्धी कामतक्रवतध, 

207६, प्रदेश सयकायको वाक्रषतक नीतत तथा 
कामतिभ, प्रदेश सयकायको क्रवतनमोजन 
क्रवधेमकका तसर्द्ान्त, प्रभखु नीतत, उदे्दम तथा 
प्राथतभकताको आधायभा गनज गरयएको ।  

 मसैगयी फजेट तजुतभा गदात याजनैततक दरहरू, 

प्रदेशका क्रवषमगत भन्रारम, तनकामहरू, 

स्थानीम तहहरू, नागरयक सभाज, तनजी ऺेर, 

आभ सॊचाय तथा ऩरकाय जगत तथा प्राख्ऻक 
वगतसॉग ऩूवत फजेट छरपर तथा आभ 
नागरयकहरूफाट सझुाव भाग गयी फजेट 
तजुतभा गनज अभ्मासरे फजेटभा सफै वगत 
सभदुामको अऩनत्व बाव अतबवृक्रर्द् हनुकुा 
साथै आवमकताभा आधारयत, मथाथत, 
कामातन्वमन मो्म, सभावेशी य उत्ऩादनभखुी 
फजेट तजुतभा बएको।     

 सभऩूयक य क्रवशेष अनदुानफाऩत स्थानीम 
तहभा कामातन्वमनका रातग प्रदेश सयकायफाट 
हस्तान्तयण गरयने आमोजना छनौटका रातग 
प्रदेश सभऩूयक अनदुानसम्फन्धी कामतक्रवतध, 

207६ तथा प्रदेश क्रवशेष अनदुानसम्फन्धी 
कामतक्रवतध, 207६, फभोख्जभ सतभतत गठन गयी 
सोहीफभोख्जभ स्थानीम तहको भाग य ऩेस 
बएको प्रस्ताव, स्रोतको उऩरब् धता, 
आमोजनाको कामातन्वमन मो्मता य 
औख्चत्मको आधायभा फजेट क्रवतनमोजन गदात 
स्थानीम तहको ऩूवातधाय क्रवकास य साभाख्जक 
तथा सशिीकयणको ऺेरभा  सधुाय तथा 
प्रगतत हुॉदै गएको।  

 प्रदेशफाट स्थानीम तहराई ससतत अनदुान 
सारफसारी/तनमतभत रूऩभा प्रदान नगरयए 
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ताऩतन मस्तो अनदुान उऩरब्ध गयाउॉदा 
प्रदेशको क्रवत्तीम हस्तान्तयणसम्फन्धी ऐन, 

2075 भा बएको व्मवस्थाफभोख्जभ प्रदेश 
सयकाय (भख्न्रऩरयषद्) फाट तनणतम बई 
आएभा भारै ससतत अनदुानफाऩत आमोजना 
स्थानीम तहभा हस्तान्तयण गनज अभ्मासरे 
स्थानीम तहको भाग य आवमकताको 
आधायभा तोक्रकएको ऺेर (जस्तै: ऩूवातधाय, 

ख्शऺा, स्वास््म आदद) भा थऩ सधुाय तथा 
क्रवकास हुॉदै गएको।   

 फजेट तनकासा, यकभान्तय, स्रोतान्तय य 
कामतिभ सॊशोधन गदात सदूुयऩख् चभ प्रदेश 
आतथतक कामतक्रवतध तथा क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व 
ऐन, 2074 तथा प्रदेश आतथतक कामतक्रवतध 
तनमभावरी 2076, सारवसारी रूऩभा तजुतभा 
हनेु सदूुयऩख् चभ प्रदेश क्रवतनमोजन ऐन तथा 
मस भन्रारमफाट जायी हनुे फजेट 
कामातन्वमनसम्फन्धी भागतदशतन य प्रचतरत ऐन, 

काननु, कामतक्रवतध, तनदजख्शका, भाऩदण्ड, फजेट 
कामातन्वमनसम्फन्धी प्रचतरत 
तसर्द्ान्तरगामतका क्रवषमराई अनशुयण गनज 
अभ्मासरे क्रवत्तीम अनशुासन, आमोजना तथा 
कामतिभ कामातन्वमनभा सहजता एवभ ्
प्रबावकारयता हातसर बएको, स्रोतको 
उत्ऩादनशीर ऺेरभा ऩरयचारन बएको य 
सभग्रभा प्रदेशको आतथतक एवभ ् क्रवत्तीम 
अनशुासन कामभ बएको। 

 प्रदेश सयकायफाट नेऩारको सॊक्रवधानको धाया 
207 फभोख्जभ प्रत्मेक वषत आषाढ १ गते 
प्रदेश सबाभा फजेट  ऩेश बई सबाफाट फजेट 
स्वीकृत बएऩ चात ् भारै खचत गनज गरयएको, 
जसफाट काननु फभोख्जभ भारै खचत गनज 
ऩरयऩाटीको क्रवकास बएको।  

 सारफसारी रूऩभा याजस्व ऩयाभशत सतभततको 
फैठक फसी प्रततवेदन प्रकाशन गनज     
गरयएको ।  

 प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग य आतथतक 
भातभरा भन्रारमको सभन्वमभा प्रत्मेक वषत 
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प्रदेशका रातग आवमक फजेटको स्रोत 
अनभुान तथा फजेट तसतरङ्ग तनधातयण 
सदूुयऩख् चभ प्रदेश आतथतक कामतक्रवतध तथा 
क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व ऐन, 2074 भा बएको 
व्मवस्थाफभोख्जभ तोक्रकएको अवतधतबर 
गरयएको। मसफाट वास्तक्रवक फजेट तजुतभाभा 
सहमोग ऩगेुको।  

 भन्रारमको क्रवतनमोजन, याजस्व, धयौटी य 
कामतसॊचारन कोषको रेखाङ्कनका रातग 
PLMBIS, CGAS, NewRMIS, PAMS, 

NAMS (Nepal Audit Management System) 

जस्ता सूचना प्रक्रवतधभा आधारयत 
सफ्टवमयहरूको अवरम्फनरे प्रणारीगत 
तनमन्रण हनु गई खचतको रेखाङ्कन, प्रततवेदन 
य क्रवत्तीम ऩायदख्शतता अतबवृक्रर्द् हनु गएको। 

 भन्रारमरे सारफसारी रुऩभा भन्रारमको 
ऺेरगत भध्मभकारीन खचत सॊयचना (MTEF- 

Medium Term Expenditure Framework) 

तजुतभा गयी क्रवतनमोजन गनज गयेको । साथै 
प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोगसॉग सभन्वम 
गयी प्रदेशको MTEF तजुतभाभा सहमोग गदै 
आएको। मसफाट प्रदेशको फजेट तथा वाक्रषतक 
मोजनाफीच तादाम्मता कामभ हनु गई 
क्रवतनमोजन कुशरता हातसर हुॉदै गएको। 

 फजेट तजुतभाको िभभा फजेट दद्दशतनको 
ऩारना गनज गरयएको, मोजना छनौट प्रक्रिमा 
भागभा आधारयत (Need Based) यहेको, 
यकभान्तय य शीषतकान्तय गनज क्रवषमभा स्ऩद्श 
आधाय, क्रवतध य भाऩदण्ड फभोख्जभ गनज 
गरयएको। 

 सेवाभा प्रबावकारयता, कभतचायीभा 
भनोफर य उत्ऩादकत्व वृक्रर्द् गनज । 

 कभतचायी ऺभता वृक्रर्द्सम्फन्धी क्रवतबन्न 
कामतिभहरू सॊचारन गरयएको। 

 भन्रारमफाट प्रवाह हनेु सेवाराई सूचना 
प्रक्रवतधभा आधारयत फनाई तछटो छरयतो एवभ ्
ऩायदशी रुऩभा सम्ऩादन गनज गरयएको ।   

 कभतचायीको भनोफर तथा उत्ऩादकत्व 
अतबवृक्रर्द्का रातग गत आतथतक वषत 
2078/79 फाट प्रदेशका सफै 
कभतचायीहरूका रातग प्रदेश क्रवशेष प्रोत्साहन 
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बत्ता प्रदान गनज गरयएको।  

 साथै आतथतक वषत 2077/78 य 
2078/79 भा प्रदेशका तनजाभती 
कभतचायीहरूका रातग आन्तरयक भ्रभण 
कामतिभका रातग ऩमातप् त फजेट क्रवतनमोजन 
हुॉदा कभतचायीको भनोफर अतबवृक्रर्द् हनु गई 
सेवा प्रवाहभा थऩ सधुाय एवभ ् तछटो छरयतो 
हनु गएको।  

 भन्रारमभा कामतयत कभतचायीहरूको स्ऩद्श 
रुऩभा भहाशाखा तथा शाखा तोकी अतधकाय 
प्रत्मामोजन तथा ख्जम्भेवायी फाॉडपाॉट गयी 
कामत सम्ऩादन गनज गयाउने अभ्मासरे 
कभतचायीभा आफ्नो काभ तथा ख्जम्भेवायीको 
फोध हनु गई उत्तयदाक्रमत्व तथा जवापदेहीता 
अतबवृक्रर्द् हनु गएको । साथै कभतचायीको 
कामतसम्ऩादनभा सकायात्भक प्रबाव ऩयेको ।    

 भन्रारमभा प्रविा तथा सूचना अतधकायीको 
व्मवस्थारे आभ जनता तथा सयोकायवाराको 
सूचनाभा सयर एवभ ् सहज ऩहुॉच, ऩायदख्शतता 
तथा सूचनाको हकको कामातन्वमन, सॊयऺण य 
प्रवर्द्तन बएको। 

 कभतचायीको ऩदस्थाऩन य सरुवाराई 
अनभुानमो्म फनाउन प्रदेश तनजाभती सरुवा 
तथा काजसम्फन्धी कामतक्रवतध, २०७७ को ऩूणत 
ऩारना गनज गरयएको। 

 क्रवद्यतुीम शासनको अतधकतभ अभ्मास 
गयी सशुासन प्रवर्द्तन गनज । 

 प्रथभ ऩञ्चवषीम मोजनाभा तडख्जटर प्रदेश 
फनाउने उदे्दम यहेको। 

 भन्रारमका क्रवतबन्न सूचना, काननुहरू 
वेफसाइटभा याख्ने गरयएको। 

 आइटी तबरेजको रातग सम्बाव्मता अध्ममन 
गनज तमायी यहेको।  

 घयेर ु तथा साना उद्योग कामातरमहरूभा 
अनराइन सेवा क्रवस्तायभा जोड ददइएको । 

 उऩबोिा क्रहत प्रततकुर हनेु 
गततक्रवतधहरू तनमन्रण गनज । 

 सॊमिु फजाय अनगुभन तनदजख्शका, 2076 
तमाय गयी प्रदेश य ख्जल्रास्तयफाट तनमतभत 
फजाय अनगुभनको कामत गनज गयेको । 

 सावतजतनक खरयद तथा 
आमोजना/कामतिभ 

 सॊघीम य प्रदेश खरयद काननु कामातन्वमनभा   
यहेको । 
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व्मवस्थाऩनसम्फन्धी काननुको ऩूणत 
ऩरयऩारना हनेु व्मवस्था तभराउने । 

 फोरऩर अख्घ ऩूवत तमायी गनज गरयएको । 
 तनमभानसुाय ठेक्काको म्माद थऩ गनज 

गरयएको । 
 कामातरम प्रभखुहरूसॉग कामत सम्ऩादन 

सम्झौता गरयएको । 
 स्वीकृत नम्सत तथा भाऩदण्डफभोख्जभ 

सावतजतनक खरयद एवॊ तनभातण गनज गरयएको । 

 कामातरम प्रभखु य रेखा प्रभखुहरूका रातग 
सावतजतनक खरयदसम्फन्धी तातरभ कामतिभ 
सॊचारन गयेको । 

 सावतजतनक खरयद अनगुभन कामातरमफाट 
सॊचारन हनेु खरयदसम्फन्धी तातरभभा 
सम्फख्न्धत कभतचायीहरूराई सहबातगता 
गयाउने गयेको । 

 क्रवकास मोजनाको आवमक ऩूवततमायी 
सम्ऩन्न गयेय भार आमोजना/कामतिभ 
फजेटभा याख्न,े  आमोजना फैंकको 
अभ्मासराई सफै ऺेरभा क्रवस्ताय गदै 
अतनवामत रागू गदै जाने,  दाक्रमत्व 
तसजतना बइसकेका कामतभा फजेट 
सतुनख्द्ळत हनेु गयी भार नमाॉ फहफुषीम 
आमोजना स्वीकृत गनज व्मवस्था 
तभराउने । 

 आतथतक भातभरा भन्रारमसॉग सभन्वम गयी 
स्रोत सतुनख्द्ळतताका आधायभा क्रवकास 
आमोजना कामातन्वमन गनज गरयएको । 

 प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत फहवुषीम ठेक् का 
फन्दोफस्तसम्फन्धी तनदजख्शका 2075 फभोख्जभ 
दीघतकारीन क्रवकास मोजना, वाक्रषतक/फहवुषीम 
खरयद मोजना, स्थानीम आव मकता य 
प्राथतभकता, सम्बाव्मता अध्ममन, क्रवस्ततृ 
ऩरयमोजना प्रततवेदनरगामतका आव मक 
ऩूवततमायी सम्ऩन् न गयेका आमोजनाराई 
फहवुषीम ठेक् काभा रैजानका रातग सहभतत 
प्रदान गनज य मस्ता आमोजनाभा प्राथतभकताका 
साथ फजेट क्रवतनमोजन गनज गरयएको। 
आमोजना कामातन्वमनको रातग ऩमातप् त ऩूवत 
तमायी, आमोजनाको प्राथतभकीकयण अभ्मास य 
आमोजनाफाट आतथतक, साभाख्जक, वातावयणीम 
एवॊ योजगायी जस्ता फहआुमातभक ऺेरभा ऩनज 
प्रबावको क्रव रेषण गयी सोही आधायभा 
आमोजना कामातन्वमन गनज अभ्मासको थारनी 
बएको।    

 प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोगभा आमोजना 
फैङ्क स्थाऩनाको िभभा यहेको। 

 श्रभभूरक कामतभा भार सीतभत गनज 
गयी उऩबोिा सतभततफाट हनेु तनभातण 

 उऩबोिा सतभततभापत त हनेु तनभातण कामतको 
रातग सदूुयऩख् चभ प्रदेश उऩबोिा सतभतत 
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कामतराई व्मवख्स्थत गनत उऩबोिा 
सतभततको गठन, ऩरयचारन एवॊ 
व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामतक्रवतध फनाई 
रागू गनज । 

 

(गठन तथा ऩरयचारन) कामतक्रवतध 2076 
तजुतभा बई कामातन्वमनभा यहेकोभा मसफाट 
वास्तक्रवक उऩबोिाको सहबागीताको 
सतुनख् चतता हनु गई उऩबोिा सतभततफाट हनेु 
कामतराई तोक्रकएको सभम, रागत, गणुस्तय य 
प्रक्रिमाफभोख्जभ बएको साथै क्रवकासभा आभ 
जनताको अऩनत्व अतबवृक्रर्द् बएको। 

 खरयदसम्फन्धी कामत गदात प्रचतरत सावतजतनक 
खरयद ऐन, 2063 तथा सावतजतनक खरयद 
तनमभावरी, 2064 फभोख्जभ गनज गरयएको । 
साथै प्रदेश सयकायरे सदूुयऩख् चभ प्रदेश 
सावतजतनक खरयद तनमभावरी, 2078 तजुतभा 
गयेको । प्रस्ततु कानूनी व्मवस्थारे 
भन्रारमको सावतजतनक खरयदराई ख्जम्भेवाय, 

तभतव्ममी, ऩायदशी, काननुसम्भत ् य 
नततजाभूरक फनाएको। 

 सदूुयऩख्द्ळभ प्रदेश अनगुभन तथा भूल्माॊकन 
तनदजख्शका, 2078 तजुतभा बई कामातन्वमनभा 
यहेको । 

 वन ऺेर व्मवस्थाऩन गनज, अततिभण 
योक्ने तथा दोहन, कटान य तस्कयी 
तनमन्रण गनज तथा वनऺेरतबर 
अनभुततऩद्ळात भार तनभातण कामत  
गनज । 

 प्रदेश वन ऺेरको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन 
गनतका रातग वन तनदजशनारम य तडतबजन वन 
कामातरमहरूराई तनदजशन गनज गयेको ।  

 वन ऺेरको अततिभण, वन ऩैदावाय य 
वन्मजन्तकुो चोयी तनकासी जस्ता कामत योक्न 
वनकभीहरूराई तातरभ ददने गयेको । 

  वनऺेरतबर तनभातण कामतको अनभुतत 
ददनबुन्दा अगातड IEE य EIA अतनवामत रूऩभा 
गनुतऩनज कुयाभा जोड ददएको । 

 वनसम्फन्धी भदु्दाभा अतबमोजन गनज कामतका 
रातग तातरभ कामतिभ सॊचारन गनज  
गयेको । 

 कृक्रष अनदुान सदऩुमोगका रातग कृषक 
ऩक्रहचान, अनदुानग्राही वगीकयण य 
बिुानी प्रणारी सधुाय गनज । 

 आभ सवतसाधायण कृषकरे सभेत अनदुान प्राद्ऱ 
गनत सक्रकने गयी कामतिभ तमाय बएका छन।् 

 कृक्रष मन्र उऩकयणहरू क्रवतयण कामत तनयन्तय 
चतरयहेको छ जसरे गदात उत्ऩादनभा वृक्रर्द् य 
उत्ऩादत्व वृक्रर्द् बएको छ। 

 भर, फीउक्रवजन आददको आऩतुततका रातग 
तनयन्तय प्रमास बइयहेको हनु्छ । सॊघीम 
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सयकायसॉगको सहकामतभा भर क्रवतयण य 
प्रदेश सयकायको ऩहरभा भरभा सभेत 
अनदुान ददई प्रबावकायी फनाउने काभ बएको 
छ। 

 कृषकहरूकै भाग य आवमकताका आधायभा 
फजेट कामतिभ क्रवतनमोजन हनेु गयेको । 

 अनगुभन भलु्माकॊ न तनमतभत हनेु गयेको छ । 
नततजासॉग अनफुख्न्धत हनेु गयी अझ 
प्रबावकायी फनाउन प्रमास बइयहेको छ । 

 अनदुानसम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय बएका छन।् 
अनदुान ऩरयभाणको क्रववयण कामातरमहरूरे 
प्रकाख्शत गनज गयेको छ ।  

 भहाभायी ऩूवातनभुान गयी सो फभोख्जभ 
स्वास््म सेवा प्रदान गनत सक्ने गयी 
जनशख्ि, ऩूवातधाय, औषधोऩचाय य 
उऩकयण तथा सयकायी अनदुान य 
सहतुरमतऩूणत उऩचाय कोष रगामतको 
उख्चत व्मवस्थाऩन गनज । 

 प्रदेश क्रवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको रातग ऩमातप् त 
फजेट क्रवतनमोजन गरयएको। मसरे प्रदेशभा 
प्राकृततक तथा भानवीम कायणरे तसजतना हनेु 
क्रवऩद् हरुको तनमन्रण तथा योकथाभ य 
क्रवऩद् ऩ चात ् उर्द्ाय, याहत, ऩनुस्थातऩना गनतभा 
स्रोतको व्मवस्थाऩन गयेको। मसफाट 
प्रदेशवासीहरूको भानव अतधकाय तथा भौतरक 
अतधकायको यऺा गनत सहमोग ऩगेुको।     

 कोतबड-19 को योकथाभ, तनमन्रण, उऩचाय 
तथा व्मवस्थाऩनका रातग तथा प्रदेशको सभग्र 
स्वास््म ऺेरतपत को फजेटराई उच् च 
प्राथतभकता ददई क्रवतनमोजन गरयएको। 
मसफाट आभ प्रदेशवासीको आधायबतू तथा 
आधतुनक उऩचायभा सयर तथा सहज ऩहुॉचको 
क्रवस्ताय हुॉदै गएको, स्वास््म सॊस्थाहरूको 
बौततक तथा सेवा प्रवाहभा सधुाय एवभ ्
सदुृढीकयण हुॉदै गएको, अस्ऩतारहरूभा 
आधतुनक उऩकयणहरूको व्मवस्था हुॉदै 
गएको, स्वास््म जनशख्िको आऩतुतत हुॉदै 
गएको य भहाभायी तथा अन्म योगव्मातधफाट 
आभजनताको जीवनयऺाभा टेवा ऩगेुको। 

 भहाभायीको ऩूवातनभुान, प्रततयोध तथा 
उऩचायका रातग सभमानकुुर ऩूवातधाय 
तनभातणको कामत अगातड फढाइएको, जनशख्ि 
व्मवस्थाऩन य ऺभता क्रवकासका रातग कयाय 
सेवा बनात तथा तातरभको व्मवस्था गरयएको, 
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क्रवद्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा देख्खएको 
कोयोना बाइयसको योकथाभ, तनमन्रण तथा 
व्मवस्थाऩनका रातग सॊघ य स्थानीम तहसॉग 
ऩमातद्ऱ सभन्वम य सहकामत गरयएको,  
स्वास््मजन्म उऩकयण तथा औषतधको अबाव 
हनु नददन उख्चत व्मवस्थाऩन गरयएको । 

 औषतध, ऩूवातधाय तथा उऩकयण तनभातण तथा 
खरयदभा सयकायी सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी 
हनु नददन तथा सम्बाव्म भ्रद्शाचाय योक्न 
गणुस्तयभा सम्झौता नहनेु गयी ऩायदख्शतता 
कामभ गनत सॊबव बएसम्भ सफै प्रकायका 
खरयद E-GP भापत त गनज गरयएको।भहाभायी 
तनमन्रणका रातग ऩूवातनभुान प्रणारीको 
क्रवकास गयी आवमक औषतध य 
मन्रउऩकयण खरयद, आऩूततत, क्रवतयण तथा 
व्मवस्थाऩन प्रदेश स्वास््म आऩूततत व्मवस्थाऩन 
केन्रभापत त गनज गरयएको ।  

 सफै प्रकायका खरयदभा प्रततस्ऩधातका साथै 
गणुस्तय कामभ गनज गयी खरयद 
आवमकताअनसुाय सयोकायवारा तनकामफाट 
खरयद स्वीकृततसभेत तरई फाॉकी कामत अगातड 
फढाउने गरयएको ।साथै सयकायद्राया गरयन े
खरयद रगामतका क्रवतध, खरयद दय, साभग्रीको 
ऩरयभाण तथा औख्चत्म, खरयद प्रक्रिमा सरुु 
गनुतअख्घ य खरयद गयेऩद्ळातसभेत सफैका रातग 
सावतजतनक गनज गयी प्रत्मेक आतथतक वषत 
खरयद मोजना फनाउने गरयएको । 

 सरुब य शीघ्र स्वास््म सेवाभा आभ 
नागरयकको सहज ऩहुॉच सतुनख्द्ळत गनज 
व्मवस्थाका रातग अस्ऩतारको बौततक 
सॊयचनाको सधुाय, जनशख्िको व्मवस्था य 
सयकायी सहतुरमत, उऩचाय खचत, अनदुान 
रगामतका क्रवषमभा कडाईका साथ 
भाऩदण्डको ऩारना गरयएको । 

 स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच स्थाक्रऩत गनत स्वास््म 
फीभा कामतिभ सफै ख्जल्राभा तफस्ताय 
गरयएको ।  

 कभतचायीको ऩदस्थाऩन य सरुवाराई 
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अनभुानमो्म फनाउन प्रदेश तनजाभती सरुवा 
तथा काजसम्फन्धी कामतक्रवतध २०७७ को ऩूणत 
ऩारना गनज गरयएको। 

 ऩमतटकीम होटर, येस्टुयेन्ट तथा आवास 
गहृहरूको सेवा गणुस्तय कामभ गनत 
भाऩदण्ड तनभातण गनज । 

 प्रदेश ऩमतटन ऐनभा ऩमतटकीम होटर तथा 
येस्टुयेन्टहरूको सेवा य गणुस्तय कामभ गनत 
होटरहरूको भाऩदण्डसक्रहत वगीकयण 
गरयएको । 

 सयकायी अतबरेख व्मवस्थाऩन 
प्रणारीभा सधुाय गनज, आमोगफाट भाग 
गरयएका क्रववयण एवॊ कागजातहरूको 
खोजी गयी भन्रारमको धायणासक्रहत 
सभमभै उऩरब्ध गयाउने । 

 भन्रारमफाट उत्ऩादन हनेु तथा प्राप् त हनेु 
अतबरेखराई कम्प्मटुयाइज्ड गनज गरयएको 
साथै PLMBIS, CGAS, New RMIS, PAMS, 

E-attendance, Website को अवरम्फनरे  
फजेट तजुतभा तथा कामातन्वमन, खचतको 
प्रततवेदन, याजस्वको क्रववयण, रेखाङ्कन तथा 
प्रततवेदन, ख्जन्सी व्मवस्थाऩन य प्रततवेदनको 
कामत व्मवख्स्थत एवभ ् प्रबावकायी बएको य 
सूचना प्रवाह तथा ऩायदख्शतता अतबवृक्रर्द्  
बएको । 

 चार ुआ.व. 2079/80 को स्वीकृत वाक्रषतक 
क्रवकास कामतिभभा भन्रारमको Website, 

Dash Board, Internal Portal य कामातरम 
स्व:चारन प्रणारी तथा ऩसु्तकारम तनभातणका 
रातग फजेट क्रवतनमोजन गरयएको।  

 आमोगफाट भाग गरयएका क्रववयण एवॊ 
कागजातहरूको खोजी गयी भन्रारमको 
धायणासक्रहत सभमभै उऩरब्ध गयाउने 
प्रमोजनाथत प्रशासन तथा मोजना भहाशाखा 
प्रभखुको सॊमोजकत्वभा सतभतत गठन गरयएको 
। 

 
 

स्थानीम तह 
तनकाम सझुावका क्रवषमहरू सझुाव कामातन्वमनको अवस्था 
  क्रवद्यारमस्तयीम 

ऩाठ्यिभभा सशुासन 
प्रवर्द्तनसम्फन्धी क्रवषम 
सभावेश गनज । 

 केही स्थानीम तहका सावतजतनक क्रवद्यारमहरूभा कऺा ८ सम्भ 
नैततक ख्शऺा ऩढाइने गरयएको य कऺा ९ य १० भा नैततकता 
य सदाचायसम्फन्धी १५ ऩूणाकंको ऩाठ्यिभ सभावेश 
गरयएको। 

 याजस्व चहुावट तनमन्रण 
गनज, कय छुट य तभनाहा 
ददने प्रवृख्त्त फन्द गनज । 

 केही याजस्व चहुावटको रातग याजस्व सूचना प्रणारी 
(सफ्टवेमय) जडान तथा क्रवद्यतुीम भाध्मभद्राया याजस्व सॊकरन 
गनज गरयएको। 



369  वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ ऩरयच्छेद-५¸ सझुावहरू 
  

  अतधकाॊश स्थानीम तहद्राया कुनै ऩतन क्रकतसभको कय छुट तथा 
तभनाहा ददने नगरयएको। 

 अतधकाॊश स्थानीम तहद्राया कयको दामय क्रवस्ताय गरयएको । 
 सम्ऩूणत आतथतक 

क्रिमाकराऩराई फैंक्रकङ 
प्रणारीभा आफर्द् गनज 
व्मवस्था तभराउने। 

 कय प्रक्रिमाराई सयर 
फनाई कय सहबातगताको 
रागत घटाउन आवमक 
प्रफन्ध गनज। 

 अतधकाॊश स्थानीम तहद्राया आतथतक क्रिमाकराऩराई ऩूणत 
रुऩभा फैंक्रकङ्ग प्रणारीभा आफर्द् गरयएको । 

 नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायराई याजस्व असरुीको ऺेरभा 
गनुतऩनज सहमोग ऩूणत रूऩभा गनज गरयएको । 

 केही स्थानीम तहभा याजस्व सधुाय मोजना तमाय तथा रागू 
गरयएको । 

 कामतिभ सॊचारन गदात 
सावतजतनक कोषको 
सदऩुमोग गनज तथा 
औख्चत्मऩूणत अनगुभन य 
तनमन्रण गनज व्मवस्था 
तभराउने । 

 धेयैजसो स्थानीम तहभा मोजना छनौट गदात प्राथतभकीकयण 
गयी छनौट गनज गरयएको । 

 चौभातसक प्रगतत प्रततवेदन तमाय गयी सोको सावतजतनकीकयण 
गनज य सम्फख्न्धत तनकामहरूभा ऩेस गनज गरयएको । 

 अनदुान खचत तनदजख्शका, आन्तरयक तनमन्रण कामत प्रणारी 
तनदजख्शका रगामतका कामतक्रवतधहरू तजुतभा गयी कामातन्वमनभा 
ल्माइएको। 

 सभम सभमभा सावतजतनक सनुवुाइ, साभाख्जक ऩयीऺण 
सावतजतनक ऩयीऺणराई अतनवामत गरयएको। 

 फजेट स्वीकृतत य खचत 
व्मवस्थाऩन तनमभानसुाय 
गनज तथा काननुफभोख्जभ 
गदठत क्रवतबन्न 
सतभततहरूको 
क्रिमाशीरता फढाउने। 

 

 स्थानीम तहको फजेट तजुतभा दद्दशतन तथा तनदजख्शका फभोख्जभ 
फजेट तजुतभा गनज गरयएको । 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ य क्रवतनमोजन ऐनभा 
तोक्रकएको भाऩदण्ड  तबर यही  फजेट यकभान्तय गनज  
गरयएको । 

  केही स्थानीम तहद्राया आवातधक मोजना तमाय गयी 
भध्मकारीन खचत सॊयचना य आमोजना फैंकको कामातन्वमन 
सरुुवात गरयएको। 

 धेयैजसो स्थानीम तहका आतथतक क्रवकास सतभतत, साभाख्जक 
क्रवकास सतभतत, ऩूवातधाय क्रवकास सतभतत, वातावयण तथा क्रवऩद् 
व्मवस्थाऩन सतभतत, स्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा तनधातयण 
सतभतत, स्थानीम याजस्व ऩयाभशत सतभतत, फजेट तथा कामतिभ 
तजुतभा सतभतत रगामतका सतभततहरू क्रिमाशीर यहेको । 

 स्थानीम तहको सॊस्थागत 
सदुृढीकयण तथा स्थानीम 
सशुासन प्रवर्द्तन गनज, 
सेवाभा प्रबावकारयता, 
कभतचायीभा भनोफर य 

 केही स्थानीम तहभा ओ एण्ड एभ सवज स्वीकृत गयी रागू 
गरयएको । 

 केही स्थानीम तहभा प्रशासतनक कभतचायीसभेत तथा अतधकाॊश 
स्थानीम तहभा प्राक्रवतधक कभतचायीहरू कयाय सेवाभा कामतयत 
यहेकोभा हार रोक सेवा आमोगफाट िभश: ऩदऩूततत 
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उत्ऩादकत्व वृक्रर्द् गनज । 

 
 

बइयहेको। 

 कभतचायी तथा जनप्रतततनतधहरूको ऺभता क्रवकासको रातग 
सभम सभमभा ऺभता क्रवकास तातरभ प्रदान गनज गरयएको । 
सो को रातग ऩमातद्ऱ फजेट व्मवस्थाऩन गनज गरयएको । 

 धेयैजसो स्थानीम तहभा कामातरमभा CCTV जडान बएको । 

 सभम सभमभा नागरयक सन्तकु्रद्श सवजऺण गनज गरयएको, गनुासो 
सनुवुाइ अतधकायी तोक्रकएको । 

 केही स्थानीम तहभा कभतचायी तथा जनप्रतततनतधको 
आचायसॊक्रहता फनाई रागू गरयएको। 

 तडख्जटर नागरयक फडाऩर तथा अतधकाॊश स्थानीम तहभा 
सूचना अतधकायीको व्मवस्था  गरयएको । 

 क्रवद्यतुीम शासनको 
अतधकतभ अभ्मास गनज, 
उऩबोिा क्रहत प्रततकूर 
हनेु गततक्रवतधहरू 
तनमन्रण गनज । 

 

 

 अतधकाॊश स्थानीम तहद्राया क्रवद्यतुीम बिुानी (EFT) 

प्रणारीराई अवरम्फन गरयएको । 

 उऩबोिा क्रहत प्रततकूर हनेु गततक्रवतधहरू तनमन्रण गनत फजाय 
अनगुभन तथा सचेतनाभूरक कामतिभ सॊचारन गरयन े
गरयएको। 

 नागरयक फडाऩर य कय, दस्तयु तथा सेवा शलु्कका दयहरू 
Website भापत त सावतजतनकीकयण गनज गरयएको । 

 सम्फख्न्धत तनकामहरूको सभन्वम य सहमोगभा तनमतभत रुऩभा 
फजाय अनगुभन गनज गरयएको ।   

 साभाख्जक सयुऺा बत्ताको 
दरुुऩमोग योक्न 
राबग्राहीको ऩक्रहचानसक्रहत 
अद्यावतधक अतबरेख 
तनभातण गनज। 

 सफैजसो स्थानीम तहभा साभाख्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने 
राबग्राहीको क्रववयण अद्यावतधक गयी क्रवद्यतुीम प्रणारीभा याखी 
सावतजतनक गनज गरयएको। केही स्थानीम तहद्राया साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता क्रवतयणका रातग घमु्ती फैंक्रकङ सेवासभेत सॊचारन 
गरयएको । 

 सावतजतनक खरयद तथा 
आमोजना/कामतिभ 
व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन 
प्रबावकायी फनाउने। 

 केही स्थानीम तहभा सावतजतनक खरयद तनमभावरी तजुतभा गयी 
राग ुगरयएको   

 खरयद कामतभा सॊर्न कभतचायीहरूराई खरयदसम्फन्धी क्रवतबन्न 
तातरभ प्रदान गयी ऺभता क्रवकास गरयएको । 

 अतधकाॊश स्थानीम तहभा ई-तफतडङ भापत त फोरऩर आह्वान 
गनज गरयएको । 

 फोरऩर आब्हान गनुत अघी स्रोतको सतुनख्द्ळतता, 
फहवुषीम/वाक्रषतक खरयद मोजनाको स्वीकृतत य तनभातण स्थरको 
सतुनद्ळतता य ठुरो आमोजनाहरूभा वातावयणीम अध्ममन  गयी 
तनभातण कामत सॊचारन तथा सम्ऩन्न गनज गरयएको । 

 ठेक्का सम्झौता कामातन्वमनभा आइऩनज क्रववादहरू सभमभै 
सभाधान गयी तनभातण कामत सचुारु गरयएको । 

 क्रवस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन तमाय गयी आमोजना तथा 
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कामतिभ याख्ने गरयएको । आमोजनहरूराई सूख्चकृत गनज 
गरयएको । 

 दाक्रमत्व तसजतना बइसकेका फहवुषीम आमोजनाहरूको रातग 
फजेटको सतुनख्द्ळतता गरयएको ।   

 धेयैजसो स्थानीम तहभा उऩबोिा सतभतत गठन य 
ऩरयचारनसम्फन्धी कामतक्रवतध स्वीकृत गयी रागू गरयएको ।   

 सम्ऩन्न बएका कामतहरूको सावतजतनक ऩयीऺण गनज गरयएको ।     

  ई-तफतडङ, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी अवरम्फन, ई-ऩेभेन्ट, 
फैंक भापत त बिुानी एवभ खरयद एकाइ सिीम गरयएको । 

 चौभातसक प्रततवेदन तमाय गयी सावतजतनक गनज प्रमत्न  
गरयएको । 

 तनभातण कामतको पयपायक गदात प्रमोगशारा ऩयीऺण प्रततवेदन 
अतनवामत गनज अभ्मास गरयएको । 

 सयकायी य सावतजतनक 
ज्गाको अतबरेख 
व्मवख्स्थत गनज । 

 सयकायी सावतजतनक ज्गाको अतबरेख अद्यावतधक गनज 
गरयएको । 

 वन ऺेर अततिभण, 

दोहन, कटान य तस्कयी 
तनमन्रण गनज। 

 क्रवकास आमोजना सॊचारन ऩूवत IEE/EIA गनज गरयएको । 

 कृक्रष अनदुान सदऩुमोगका 
रातग कृषक ऩक्रहचान, 

अनदुानग्राही वतगतकयण य 
बिुानी प्रणारी सधुाय 
गनज । 

 कृक्रष उत्ऩादन सॊकरनका रातग कृक्रष सॊकरन केन्र य 
स्टोयहरूको तनभातण गरयएको । 

 कृषकहरूराई उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान उऩरब्ध गयाउने 
गरयएको । 

 केही स्थानीम तहद्राया कृषक ऩरयचमऩर रागू गरयएको तथा 
अतधकाॊश स्थानीम तहद्राया कृषक ऩक्रहचान एवॊ अनदुान 
क्रवतयणसम्फन्धी कामतक्रवतध रागू गरयएको ।  

 भहाभायी ऩूवातनभुान गयी 
सो फभोख्जभ स्वास््म 
सेवा प्रदान गनत सक्ने 
गयी जनशख्ि, ऩूवातधाय, 

औषतध, उऩचाय य 
उऩकयण तथा सयकायी 
अनदुान य सहतुरमतऩूणत 
उऩचाय कोष रगामतको 
उख्चत व्मवस्थाऩन  
गनज । 

 धेयैजसो स्थानीम तहभा तनशलु्क औषतध क्रवतयण व्मवस्था 
बएको । 

 केही स्थानीम तहभा ५ फेडको अस्ऩतार तनभातण बएको । 

 स्वास््म सॊस्थाभा कयाय तथा रोकसेवा आमोगफाट 
स्वास््मकभीहरूको व्मवस्थाऩन गरयएको । 

 स्वास््म तफभा कामतिभ क्रवस्ताय तथा घमु्ती स्वास््म सेवा 
ख्शक्रवय सॊचारन गरयएको। 
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 शैख्ऺक सरको सरुुवाती 
सभमभै ऩाठ्यऩसु्तक 
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था 
गनज । 

 अतधकाॊश तहभा आधायबतू तहभा स्थानीम ऩाठ्यिभसभेत 
रागू गरयएको 

 एक्रककृत शैख्ऺक सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी रागू गरयएको  

 ऩसु्तक छऩाईको क्रढराइका कायण सभमभै ऩाठ्यऩसु्तक 
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गनत नसकेको। 

 सहकायी ऺेरको सधुाय  
गनज । 

 

 

 केही स्थानीम तहद्राया सहकायी ऐन रागू गरयएको साथै 
CoPoMIS भा आवर्द् गरयएको ।सहकायी सॊस्थाहरूभा सम्ऩख्त्त 
शकु्रर्द्कयणसम्फन्धी पोकर ऩसतन तोक्न ेगरयएको। 

  सयकायी अतबरेख 
व्मवस्थाऩन प्रणारीभा 
सधुाय गनज । 

 क्रवद्यतुीम अतबरेख प्रणारीराई अतधकतभ अवरम्फन गदै 
रतगएको। 

 
५.3 भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्तन गनतका रातग आमोगद्राया ददइएका सझुावहरू 

 भरुकुराई क्रवकासशीर याद्सभा स्तयोन्नतत गयी ददगो आतथतक साभाख्जक सभनु्नतत हातसर गनत 
सभाजभा व्माद्ऱ यहेको भ्रद्शाचायको प्रबावकायी तनमन्रण हनु ु अत्मावमक छ। मसका रातग 
शासनका सफै ऩऺहरूभा सदाचाय य ऩायदशी कामतसॊस्कृतत, कततव्म य दाक्रमत्वप्रततको सजगता, 
न्माम य सभानताप्रततको प्रततवर्द्ता चाक्रहन्छ। सावतजतनक ऺेरको भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग 
एकातधकाय य स्वक्रववेकीम अतधकायको तनमन्रण गयी स्थाक्रऩत भाऩदण्डभा आधारयत 
कामतसम्ऩादन, जवापदेही य नततजाभूरक शासकीम एवॊ प्रशासकीम ऩर्द्तत अवरम्फन गनत जरुयी 
छ।  

 सावतजतनक स्रोतसाधन ऩरयचारन हनेु ऺेरहरू, क्रवकास आमोजना तथा जनतासॉग प्रत्मऺ सयोकाय 
हनेु दैतनक सेवा प्रवाहका ऺेरहरू फढी भ्रद्शाचाय जोख्खभमिु देख्खएका छन।् क्रवशेषगयी 
आमोगभा ऩयेका उजयुीका आधायभा याजस्व असरुी¸ सावतजतनक खरयद¸ ख्शऺा¸ स्वास््म, 
वैदेख्शक योजगायी, अध्मागभन, मातामात, भारऩोत जस्ता ऺेरभा फढी अतनमतभतता देख्खएको  
छ । मसरे आतथतक क्रवकास¸ ऩूवातधाय तनभातण¸ सावतजतनक सेवा प्रवाह, आन्तरयक सयुऺा प्रणारी 
एवॊ प्राकृततक स्रोत सम्ऩदा सॊयऺणभा नकायात्भक प्रबाव ऩयी क्रवकास य सभनु्नततका प्रमासहरूभा 
गम्बीय असय ऩायेको छ।  
भ्रद्शाचाय फहआुमातभक स्वरूऩको हनेु हुॉदा शासनका सफै ऩऺहरूको सहकामत, दृढ इच्छाशख्ि य 
प्रततफर्द्तारे भार मसको तनमन्रण सम्बव हनु्छ। भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सदाचायी सॊस्कृततको 
क्रवकास गनत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह एवॊ भातहतका तनकामहरूका सफै ऩदातधकायी य 
कभतचायीहरूरे कामतऩर्द्ततभा ऩायदख्शतता य जवापदेक्रहता, जीवनशैरीभा सयरता य नैततकता एवॊ 
नेततृ्वभा अनकुयणीम (Role Model) बई कामत गनत प्रततफर्द् हनु ुअत्मावमक छ। सयकायी¸ 
गैयसयकायी, तनजी ऺेर तथा नागरयक सभाजरगामत सफै ऩऺफाट सदाचारयता य ख्जम्भेवायीसक्रहत 
भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्तनभा दृढ साथ, सभथतन य सहमोगको आवमकता ऩदतछ।  



373  वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ ऩरयच्छेद-५¸ सझुावहरू 
  

आमोगफाट भरुकुभा ददगो शाख्न्त¸ क्रवकास, सभकृ्रर्द् य सशुासनभा मोगदान ऩरु् माउन भ्रद्शाचायजन्म 
क्रिमाकराऩराई तनरुत्साक्रहत गदै सदाचाय सॊस्कृततको प्रवर्द्तन गयी भ्रद्शाचायभिु सभाज स्थाऩना 
गनज दृक्रद्शरे सॊघीम सयकाय¸ प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहका साथै अन्तयतनकाम य अन्तयतहसॉग 
सम्फख्न्धत देहामफभोख्जभका सझुावहरू प्रस्ततु गरयएका छन ्।  
प्रस्ततु सझुावहरू भूरत: सावतजतनक ऺेरभा हनेु भ्रद्शाचाय तनमन्रण गयी सशुासनराई प्रवर्द्तन 
गनज, सावतजतनक ऺेरका तनकाम तथा ऩदातधकायीराई अझ ख्जम्भेवाय य जवापदेही फनाउॉदै 
सावतजतनक सेवाराई सयर, सहज य प्रबावकायी फनाउने, सभाजफाट भ्रद्शाचायराई अस्वीकाय गनज 
सॊस्कृततको क्रवकास गनज य भ्रद्शाचाय हनु नददने ऩर्द्तत स्थाऩना गनज ददशातपत  रख्ऺत यहेका  
छन ्। 
५.3.1 नीतत तथा काननु 

१. भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC,2003) 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, २०५९ भा 
देहामका क्रवषमहरू सभेत सम्फोधन हनुऩुनज- 
 साऺी य क्रवशेषऻ, ऩीतडत य सूचनादाताको सयुऺा, भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा सॊघ, प्रदेश य 

स्थानीम तहको बतूभका, भ्रद्शाचायका ऩरयवतततत स्वरूऩ य प्रवृख्त्तको सम्फोधन, भ्रद्शाचाय 
तनवायणका याक्रद्सम प्रमासहरू तथा अन्तयातक्रद्सम अभ्मासहरूको अवरम्फन ।  

 तनजी तथा गैयसयकायी ऺेरको भ्रद्शाचायराई काननुको दामयाभा ल्माउने, क्रवद्यारमस्तयीम 
ऩाठ्यिभभा सशुासन प्रवर्द्तनसम्फन्धी क्रवषम सभावेश गनज य सूचना प्रक्रवतध प्रणारीको 
उच्चतभ प्रमोग ।  

 नागरयक ख्शऺा एवॊ प्रचाय प्रसायका साभग्रीहरूको प्रमोग, सावतजतनक तातरभ प्रदामक 
सॊस्थाहरूका तातरभ ऩठ्यिभहरूभा भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्तनसम्फन्धी 
क्रवषमवस्त ुसभावेश गनुतऩनज क्रवषम । 

 स्वाथतको द्रन्द्र तनवायणसम्फन्धी स्ऩद्श भाऩदण्ड एवॊ सजामको व्मवस्थासक्रहतको काननुी 
प्रवन्ध । 

२. सावतजतनक सेवा प्रवाह 
 कभतचायीको ऩदस्थाऩन, सरूवा, थऩ ख्जम्भेवायी प्रदान जस्ता कामत गदात स्ऩद्श काननु, 

भाऩदण्ड फनाई कामातन्वमन गनज य सेवा सञ्चारन गनज भन्रारम/तनकामराई ख्जम्भेवाय 
य उत्तयदामी फनाउने । 

 कामातरमभा प्रत्मेक कभतचायीराई तनमखु्ि तथा ऩदस्थाऩन गदात अतनवामतरूऩभा 
कामतक्रववयण प्रदान गनज। सो को अनगुभन सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, 
2064 तथा तनमभावरी, 2065 फभोख्जभका तनकाम य ख्जल्राको हकभा सम्फख्न्धत 
प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीरे सभेत गनज । 

 स्थामी दयफन्दी अऩगु बएको अवस्थाभा भार स्वीकृत अस्थामी य कयाय दयफन्दीभा 
कभतचायी बनात गनज व्मवस्था गनज। 
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 काननुरे तोकेफभोख्जभ बन्दा फढी सभमसम्भ कुनै ऩतन कभतचायीराई काज तथा कामभ 
भकुामभको ख्जम्भेवायी नददने। साथै मो्मता ऩगुेको कभतचायी हुॉदाहुॉदै कतनद्ष 
कभतचायीराई कामभभकुामभ नददने। 

 सावतजतनक सेवा प्रवाहका िभभा कभतचायी, तफचौतरमा य डेस्कहरूफाट हनुसक्ने 
अतनमतभतता योक्न तारकु तनकाम, भन्रारम तथा सम्फख्न्धत ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा 
अतधकायीहरूफाट अनगुभन तथा तनगयानीराई प्रबावकायी फनाउने । 

 सेवा प्रवाह गनज स्थानहरूभा CCTV याखी त्मसको बण्डायण (Storage) राई काननुरे 
तोकेको अवतधसम्भ सयुख्ऺत याख्न े व्मवस्था तभराउने, सयकायी काभकायफाहीराई 
प्रबावकायी य ऩायदशी फनाउन सूचना प्रक्रवतधको उच्चतभ प्रमोग गनज, देशैबरयफाट हनेु 
सेवाप्रवाहभा एकरूऩता ल्माउन एकीकृत सावतजतनक सेवा प्रणारी (Integrated Service 

System) को क्रवकास गयी कामातन्वमनभा ल्माउने। 
 नागरयक फडाऩरफभोख्जभ कामातरमफाट हनेु सेवा प्रवाहराई सेवाग्राहीभैरी बएको 

सतुनख्द्ळत गनज ।  
 सावतजतनक कायोफायको बिुानीराई क्रवद्यतुीम प्रणारीफाट गनज व्मवस्था तभराउने ।  

 फयफझुायथको कामतराई अतनवामत य मथाथतऩयक फनाउन सॊस्थागत स्भयण फयफझुायथ 
प्रततवेदन (Handover Note), क्रवद्यतुीम कागजात, ऩासवडत तथा अन्म सम्फख्न्धत 
सूचनाहरू सभेत हस्तान्तयण गनज । 

 सयकायी कामातरमरे ख्जन्सी तनयीऺण, तरराभी, कागजात धलु्माउने जस्ता कामतहरू 
कामतमोजना फनाई तनमतभतरूऩभा सम्ऩादन गनज।  

 काननुभा तोक्रकएका क्रवकास तनभातण य सेवा प्रवाहसम्फन्धी ख्जम्भेवायी ऩूया नगयेको 
कायणफाट हनेु सावतजतनक हातन नोक्सानीका रातग सम्फख्न्धत ऩदातधकायीराई ख्जम्भेवाय 
फनाउने ।  

३. सशुासन, सदाचाय य नैततक आचयण 
 याजनीततक तनमखु्ि हनेु ऩदहहरूभा तनमिु हनु ु अख्घ य ऩदातधकाय सभाद्ऱ बए ऩतछ 

सम्ऩख्त्त क्रववयण अतनवामतरूऩभा सावतजतनक गनत काननुी व्मवस्था तभराउने। 
 सावतजतनक नेततृ्व गनज उच्चऩदस्थ व्मख्ि एवॊ काननुफभोख्जभ सम्ऩख्त्त क्रववयण 

फझुाउनऩुनज व्मख्िरे ऩेस गयेको सम्ऩख्त्त क्रववयणको स्वामत्त एवॊ सऺभ तनकामफाट 
ऩयीऺण गनज काननुी व्मवस्था तभराउने। 

 सम्ऩख्त्त क्रववयणराई क्रवद्यतुीम भाध्मभफाट अतबरेखीकयण गनत आवमक काननुी,  
प्रक्रवतधगत तथा सॊस्थागत प्रफन्ध तभराउने । 

 भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन, 2059 फभोख्जभ सावतजतनक ऩद धायण गयेका सफै व्मख्िरे 
सम्ऩख्त्तको स्रोत वा तनस्सासक्रहतको अध्मावतधक क्रववयण अतनवामतरूऩभा बयी तोक्रकएको 
तनकाम वा अतधकायीसभऺ ऩेश गनज व्मवस्था यहेकोभा सो व्मवस्थाराई सॊशोधन गयी 
शे्रणीक्रवहीन (स्थामी, अस्थामी य कयाय) कभतचायीरे त्मस्तो क्रववयण ऩेश गनत नऩनज साथै 
शे्रणीक्रवहीनफाहेकका सफै सावतजतनक ऩद धायण गयेका कभतचायी य ऩदातधकायीको 
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सम्ऩख्त्त क्रववयण अतनवामतरूऩभा ऩेश गनत रगाई सो को अतबरेख याख्न े व्मवस्था गनत 
कामातरम प्रभखुराई ख्जम्भेवाय फनाउने काननुी व्मवस्था गनज। 

 भन्री, सॊवैधातनक तनकामका ऩदातधकायी, सख्चव, क्रवबागीम प्रभखु तथा कामातरम 
प्रभखुरे सावतजतनक कामतसम्ऩादनको िभभा गयेका भहत्वऩूणत तनणतमहरू तनमतभतरूऩभा 
सावतजतनक गयी ऩायदख्शतता कामभ गनज।  

 सफै सावतजतनक तनकामरे सावतजतनक सम्ऩख्त्त व्मवस्थाऩन प्रणारी (PAMS) भा आ-
आफ्नो सम्ऩख्त्त अतबरेखीकयण तथा सॊयऺण गनज। 

 सावतजतनक ऺेरभा देख्खएको सदाचारयता तथा नैततक आचयणको क्रवचरनराई योक्न 
सॊघीम शासन प्रणारी अनरुूऩको याक्रद्सम सदाचाय नीतत तनभातण गयी रागू गनज। 

४. नीततगत तनणतम  
 तोक्रकएका ऩदातधकायीरे सम्ऩादन गनत सक्ने सम्फख्न्धत काननुभा स्ऩद्श व्मवस्था हुॉदाहुॉदै 

सावतजतनक खरयदरगामतका क्रवषमभा भातथल्रो तनकामफाट तनणतम गयाउने प्रवृख्त्तराई 
अन्त्म गनत नीततगत तनणतम (Policy Decision) को स्ऩद्श ऩरयबाषा य सीभा तनधातयण गनत 
काननुी व्मवस्था तभराउने।  

 सयकायी, सावतजतनक ज्गाभा अततिभण हनु नददने य बएको अततिभणराई  
हटाउने ।  

 सावतजतनक तनकाम (सॊघ, प्रदेश, स्थानीम तह, सावतजतनक सॊस्थानसभेत) रे ज्गा 
खरयद गदात प्रमोजन स्ऩद्श गयी काननुफभोख्जभ अतधग्रहण वा प्रततस्ऩधातत्भक 
प्रक्रिमाभापत त गनज व्मवस्था तभराउने । 

५. तनवातचन प्रणारी 
 याजनीततक दर सञ्चारनको रातग ऩायदशी य वस्तगुत भाऩदण्ड फनाई याज्मरे नै 

आतथतक तथा बौततक सहमोग उऩरब्ध गयाउने ऩरयऩाटी क्रवकास गनज। 
 चन्दा, दान, उऩहाय आदद तरने/ददने व्मख्ि, पभत, तनकाम, दर तथा सो को स्रोत एवॊ 

उऩमोगका क्रववयण सावतजतनक गयी ऩायदख्शतता कामभ गनज। 
 तनवातचनको प्रचायप्रसाय, कामतकतात ऩरयचारनजस्ता कामतभा गरयने खचतको भाऩदण्ड य 

आचायसॊक्रहताराई कडाईका साथ रागू गनज। 
 तनवातचनभा बाग तरने ऩदातधकायीरे उम्भेद्वायी ददॊदा नै अतनवामत सम्ऩख्त्त घोषणा 

गनुतऩनज, तनवातचनसम्फन्धी आम्दानी य खचत फैंक्रकङ प्रणारीसॉग अतनवामत आफर्द् गनज । 
६. सावतजतनक तनकामको दाक्रमत्व 

 सावतजतनक तनकामको नेततृ्वरे आफ्नो भातहत य आपूरे प्रबाव ऩानतसक्ने 
कभतचायीहरूरे गनज खचत, नततजा, गणुस्तय य काननुको ऩारना सम्फन्धभा उत्तयदाक्रमत्व 
तरने व्मवस्था तभराउने ।   

 आपू भातहतका कभतचायीहरूफाट हनेु अतनमतभतता, हातन नोक्सानी, अनशुासन उल्रॊघन 
जस्ता कामत तनमन्रणभा सावतजतनक तनकामका प्रभखुसभेत उत्तयदामी हनेु व्मवस्था 
तभराउने । 
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 सॊघ तथा प्रदेश तहका भन्रारम, क्रवबाग, कामातरम य स्थानीम तहभा भ्रद्शाचाय हनु 
नददने व्मवस्था तभराउने भतुम दाक्रमत्व तत ्तत ् तनकामका प्रभखुको हनेु गयी 
सशुासनसम्फन्धी काननु य अन्म क्रवषमगत काननुहरू ऩरयभाजतन गनज।  

 छानतफन गनज तनकामरे यामसक्रहतको प्रततवेदन भाग बएकोभा सम्फख्न्धत तनकामको 
प्रभखुरे क्रकटानी यामसक्रहत ऩठाउनऩुनज, क्रवषमवस्तकुो गहन छानतफन गनज व्मवस्था 
तभराउने ।  

 आमोगफाट आवमक कायफाहीका रातग रेखी ऩठाइएका उजयुीहरूको छानतफन गनुतका 
साथै तनयन्तय अनगुभन गनज ।  

 सावतजतनक तनकामरे सभेत सयकायी हातन नोक्सानी बएको फेरूज ु य भ्रद्शाचायराई 
छुट्याई वस्तगुत छानतफन गनज।  

 आमोगभा उजयुी ऩयेकै कायणरे भार सावतजतनक तनकामफाट काभ नयोक्ने व्मवस्था 
तभराउने। 

७. अनदुान क्रवतयण 

 सावतजतनक तनकामरे काननुसम्भत भाऩदण्ड तफना अनदुान प्रदान नगनज, अनतु्ऩादक 
ऺेरको अनदुानराई तनरूत्साक्रहत गनज, फैंक्रकङ प्रणारीभापत त भार बिुानी ददने य 
अनदुान उऩमोगको अनगुभन अतनवामत गनज। 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट हनेु सेवा तथा क्रवकास कामतसम्फन्धी अनदुानहरू 
(सभानीकयण/सशतत/क्रवशेष/सभऩूयक) फीच प्रबावकायी सभन्वम गयाई दोहोयोऩना हनु 
नददने। 

 कृक्रष ऺेरभा ददइने अनदुान ऩायदशी य सभन्माक्रमक भाऩदण्डफभोख्जभ आभ कृषकको 
ऩहुॉच सतुनख्द्ळत गनज गयी अनदुान क्रवतयण प्रणारी रागू गनज। 

 व्मवसाक्रमक प्रकृततका क्रिमाकराऩभा सॊर्न व्मख्ि, पभत वा कम्ऩनीराई अनदुान 
प्रदान गनुत ऩदात उि अनदुानफाट सभदुामराई सभेत राब हनेु सतुनख्द्ळत गनज । 

 सयकायी अनदुान प्राद्ऱ गैयसयकायी सॊस्थाहरूको अतबरेख व्मवख्स्थत गयी आम्दानी य 
खचतराई ऩायदशी य जवापदेही फनाउन आवमक प्रफन्ध तभराउने । 

 प्राकृततक वा भानवीम क्रवऩद्, चयभ गयीफी एवॊ स्वास््म जक्रटरता रगामतका अवस्थाभा 
आतथतक सहामता वा अनदुान ददनऩुदात स्ऩद्श भाऩदण्डका आधायभा भार ददने व्मवस्था 
तभराउने। 

८. अनखु्चत कामत 
 भ्रद्शाचाय य अनखु्चत कामत एक अकातभा अन्मोन्माख्श्रतरूऩभा सम्फख्न्धत यहेको, 

ऩथृकरूऩभा हेनत नतभल्ने य एउटाको अनसुन्धान गदै जाॉदा अको ऩक्रहचान हनुसक्ने 
क्रवषम बएको हुॉदा अनखु्चत कामतको अनसुन्धान गनत तनकामगत व्मवस्था सतुनख्द्ळत 
गनुतऩनज । 
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९. प्रदेश तथा स्थानीम तहको ऺभता क्रवकास 
 सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहका साझा अतधकायका क्रवषमभा स्थाक्रऩत क्रवतध, प्रक्रिमा य 

भाऩदण्ड कामभ गयी स्ऩद्शता, एकरूऩता तथा कामातन्वमन मो्मता सतुनख्द्ळत हनेु गयी 
काननुको तजुतभा य कामातन्वमन गनज सॊमन्रको ऺभता क्रवकास य सदुृढीकयण गनुतऩनज। 

 सॊघीम काननुफाट तनधातयण हनुऩुनज आधाय, भाऩदण्ड जस्ता क्रवषमको अबावभा प्रदेश तथा 
स्थानीम तहका कततऩम काननु तथा कामतक्रवतधहरू तनभातण हनु नसकी काभ कायफाही 
अवरुर्द् बएको हुॉदा मस्ता सॊघीम काननुराई प्राथतभकताका साथ तनभातण गनुतऩनज ।  

 अन्तय तनकाम सभन्वमफाट आमोजना कामातन्वमनभा हनेु अवयोध सभमभै तनयाकयण 
गयी आमोजना सम्ऩन्न गनज प्रफन्ध तभराउनऩुनज। 

 प्राकृततक स्रोतसाधनको उऩबोगभा यहेको दद्रक्रवधाभा स्ऩद्शता, अतनमख्न्रत उत्खनन ्को 
तनमभन य राब उऩमोगको सतुनख्द्ळतता कामभ हनेु गयी स्ऩद्श काननुी व्मवस्था  
तभराउनऩुनज ।  

१०. सावतजतनक खरयद व्मवस्थाऩन 
 खरयदसम्फन्धी काननुभा हनेु गयेको ऩटक ऩटकको सॊशोधनरे कामातन्वमनभा अख्स्थयता 

तसजतना बई सभस्माको आॊख्शक सभाधान (Piece Meal Solution) रे जक्रटरता कामभ नै 
यहने हुॉदा दीघतकारीन सभाधानको रातग सयोकायवारा ऩऺहरूसॉग याम सझुाव तरई 
ऩरयभाजतन गनज। 

 सावतजतनक खरयदसम्फन्धी काननु कामातन्वमनभा सहजीकयणका रातग  सावतजतनक खरयद 
तनदज ख्शका (Public Procurement Guidelines) तजुतभा गनुतऩनज । 

 सावतजतनक खरयद कामतभा प्रमोग हनेु फोरऩरसम्फन्धी कागजातहरू (Bidding 

Documents) राई नेऩारी य अॊग्रजेी बाषाभा तमाय गयी वेफसाईटभा याख्न े व्मवस्था 
तभराउने ।  

 सावतजतनक खरयद काननु क्रवऩयीत प्रततस्ऩधात सॊकुख्चत हनेु गयी ठूरा ठूरा प्माकेज 
फनाउने तथा खरयद क्रवतध ऩरयवततन हनेु गयी टुिा टुिा ऩायी खरयद गनज कामत तनषेध 
गयी स्वस्थ प्रततस्ऩधातफाट गणुस्तयीम वस्त ुय सेवा आऩूततत हनेु व्मवस्था तभराउने । 

 सावतजतनक खरयद कामत ऩूवत स्वीकृत गरुुमोजना भापत त भार गनज ।  

 ऩूवततमायीका कामतहरु सम्ऩन्न नगयी ठेक्का सम्झौता गयेको कायणफाट थपु्रै आमोजनाहरु 
सभमभा सम्ऩन्न हनु नसकी रु्ण हनु गएको ऩरयप्रेऺ भा भौजदुा सावतजतनक खरयद 
तनमभावरीभा बएको व्मवस्था फभोख्जभका ऩूवततमायीका कामत सम्ऩन्न नगयी फोरऩरको 
सूचना आव्हान गनत नहनेु प्रावधान कडाईका साथ ऩारना गनज ।  

 सावतजतनक तनभातण, ऩयाभशत सेवा य भारसाभान खरयदभा प्रततस्ऩधात सॊकुचन हनेु य कुनै 
व्मख्ि/पभतराई राब हनेुगयी भलु्माॊकनका आधाय य प्राक्रवतधक मो्मता याख्न ेकामत हनु 
नददन सावतजतनक तनकामको प्रभखुराई उत्तयदामी फनाउने । साथै सावतजतनक खरयद 
अनगुभन कामातरमरे मस्ता कामतहरूको अनगुभन गयी अतबरेख याखी कायफाहीका रातग 
सम्फख्न्धत तनकामभा ऩठाउने। 
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 सावतजतनक खरयद कामतभा सॊर्न हनेु कभतचायीको तनमतभत प्रख्शऺण, तातरभद्राया ऺभता 
क्रवकास गनज । 

 फजेटको सतुनख्द्ळतता, आमोजनाको सबज/तडजाइन/रागत ऩनुयावरोकन, राब रागत 
क्रवद्ऴेषण, वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन, सम्फख्न्धत सयोकायवारा तनकामहरूफीच सभन्वम, 

ज्गा प्रातद्ऱ, अन्म सॊयचना हटाउने, तनभातणस्थरको तमायी रगामतका सावतजतनक खरयद 
काननुको प्रावधानफभोख्जभ ऩूवत तमायीऩद्ळात भार फोरऩर आह्वानसम्फन्धी कामत 
गनुतऩनज।  

 प्रततस्ऩधात सॊकुचन हनेु गयी वा प्रततस्ऩधात नै नहनेु गयी फोरऩर कामतको प्माकेख्जङ गनज, 
एउटै कामतराई टुिाटुिा गयी काभ गयाउने तथा तनख्द्ळत व्मवसामीराई रख्ऺत गयी 
फोरऩर भूल्माॊकनका भाऩदण्ड तमाय गनज गयेको ऩाइएकारे सावतजतनक खरयद अनगुभन 
कामातरमरे तमाय गयेको Standard Bidding Document को ऩूणत ऩरयऩारना गनुतऩनज। 

 खरयद गरयएका भेतसनयी/औजाय/उऩकयणहरूको गणुस्तय सतुनख्द्ळतता हनेु टे्रडभाकत , 
तसरयमर नम्फय जस्ता सूचक नबएका गणुस्तयहीन भेतसनयी/औजाय/उऩकयणहरू खरयद 
गनज गरयएको ऩाइएकारे त्मस्तो ऩरयऩाक्रटको अन्त्म गनुतऩनज । 

 खरयद इकाइको कामत य फोरऩर भूल्माॊकन सतभततभा असम्फख्न्धत सेवा सभूहका 
कभतचायीहरूराई सॊर्न नगनज/नगयाउने। 

 प्राक्रवतधक उऩकयणहरू खरयद गयी बिुानी गदात दाख्खरा एवॊ ख्जन्सी अतबरेख यातदा 
हयेक उऩकयण य सो तबर यहेका अवमवहरूको तसरतसरेवाय नम्वय, साॊकेततक ऩक्रहचान, 

उत्ऩादन नम्फय अतनवामतरूऩरे खरुाउनऩुनज । 

 भन्रारमहरूरे सफ्टवेमय खरयद गयी अन्म तनकामराई हस्तान्तयण गनज य 
प्रदेश/स्थानीम तहरे सभेत सफ्टवेमय खरयद गनज कामत गयेको देख्खॉदा एकैप्रकायका 
सफ्टवेमयभा दोहोयोऩना नआउनेतपत  सजग यहने । 

 ठूरा भेतसन तथा औजाय खरयद गनज य सोको व्मवस्थाऩन गनत नसकी उऩमोगक्रवहीन हनेु 
अवस्था देख्खएको हुॉदा ठूरा भेतसनयी उऩकयण खरयद तथा ठूरा ऩूवातधाय तनभातण गदात 
राब रागत क्रवद्ऴेषण य सॊचारन उऩमोग मोजना तमाय गयी गनज । 

 उऩबोिा सतभततसॉगको साझेदायीको नाभभा कामत गदात प्रततस्ऩधात नहनेु गयी एउटै 
आमोजनाराई टुिमातई सोझै खरयद गनज, दययेट क्रवद्ऴेषणसभेत नगयी खरयद गदात 
तभतव्ममी नहनेु गयेको ऩाइएकारे मस प्रकायको खरयद कामतराई तनमन्रण गनज। 

 सावतजतनक तनकामफाट सावतजतनक खरयद ऐन य तनमभावरीको कामातन्वमनका िभभा 
देखाऩयेका दद्रक्रवधा सम्फन्धभा भाग बई आएका याम, सझुाव सावतजतनक खरयद अनगुभन 
कामातरमरे सभमभा नै उऩरब्ध गयाउनऩुनज । 

 सयकायी सावतजतनक रगानीभा खरयद गरयएका तनभातण कामत, भारसाभान वा ऩयाभशत 
सेवा उदे्दमअनरुूऩ सञ्चारन नगयेभा वा प्रमोगभा नल्माएभा सयकायी सावतजतनक 
सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी बएको भातनने हुॉदा उदे्दमअनरुूऩ प्रमोगभा ल्माउन सम्फख्न्धत 
ऩदातधकायीराई ख्जम्भेवाय फनाउने । 
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११. आमोजना व्मवस्थाऩन 
 क्रवषम ऺेरगत मोजना एवॊ आवतधक क्रवकास मोजनाभा सभावेश नबएका सम्बाव्मता 

अध्ममन एवॊ प्रततपरको सतुनख्द्ळतता नबएका आमोजनाहरु वाक्रषतक कामतिभभा सभावेश 
गयी कामातन्वमनभा रैजाने प्रवृख्त्त फढ्दै गएको य मसरे याक्रद्सम प्राथतभकता य मोजनाफर्द् 
क्रवकासको प्रक्रिमाराई नै नकायात्भक असय ऩरु् माउने हुॉदा त्मस्ता आमोजना 
कामातन्वमनभा नरैजाने ।  

 याक्रद्सम प्राथतभकताभा नऩयेका य वाक्रषतक फजेट ऩमातद्ऱ भाराभा नबएका आमोजनाभा ऩतन  
ऩूवततसख्जतत दाक्रमत्वको क्रवद्ऴेषण नगयी स्रोत सतुनख्द्ळतता भाग गयी थऩ दाक्रमत्व तसजतना 
गदै ठेक्काऩट्टा गनज कामत फन्द गनज ।  

 तत्कार कामातन्वमनभा रैजान स्रोत सतुनख्द्ळतता बई नसकेका आमोजनाहरुको क्रवस्ततृ 
अध्ममन गयाई अनावमक खचत नगनज ।  

 क्रवकास तनभातण प्रक्रिमाका अतधकाॊश टुिे मोजना सम्झौता आतथतक वषतको अन्त्मततय 
भार गनज य भोतफराइजेसन ऩेकी तरने य सभमभै कामत सम्ऩन्न नगयी आमोजना 
अरऩर ऩरयददने गरयएको य वषाततको सभम, प्राकृततक प्रकोऩ जस्ता कायण देखाई 
ठेक्काको अवतध रम्ब्माई नततजाभखुी कामत नगयेको उजयुी गनुासो प्राद्ऱ बएकारे 
तोक्रकएकै चौभातसक अवतधभा नै  कामत सम्ऩन्न गयी बिुानी तरइसक्नऩुनज प्रफन्ध    

गनुतऩनज । 

 आमोजनाको कामातन्वमन गनत रा्ने वास्तक्रवक सभम तनधातयण वैऻातनक आधायभा गयी 
स्ऩद्श य ठोस कायण तफना ऩटक ऩटक म्माद थऩ गनज प्रवखृ्त्त योक्ने। 

 ऩयाभशत सेवा तरनऩूुवत कामत प्रकृतत तथा भौजदुा जनशख्िको ऺभता क्रवद्ऴेषण गयी 
सावतजतनक तनकामको कामत प्रकृततसॉग सम्फख्न्धत तनमतभत कामत भौजदुा जनशख्िफाट नै 
गयाउने तथा भौजदुा जनशख्िफाट काभ हनु नसक्ने अवस्थाभा क्रवशेषऻ सेवाको 
आवमकता, अवतध, कामतऺ ेरगत सततहरू तथा रागतसभेतको स्ऩद्श ऩषु्ट्याइॉको आधाय 
तमाय गयी भार तभतव्ममी रूऩभा ऩयाभशत सेवाफाट कामत गनज/गयाउने।  

 उऩरब्ध प्रमोगशारा, जनशख्िरगामतको स्रोत साधनहरूको ऩूणत रूऩभा उऩमोग गयी 
सावतजतनक तनभातण कामतको गणुस्तय तनमन्रण, तनधातरयत सभमभा कामत सम्ऩन्न गयाउने 
रगामतका तनभातण व्मवस्थाऩनको कामतभा सधुाय गनुतऩनज। 

 ऩयाभशतदाता भापत त तडजाइन तथा सऩुयीवेऺण हनेु आमोजनाहरूभा ऩयाभशतदाताको 
रकु्रटका कायण तडजाइन ऩरयवततन बई रागत फढ्ने, आमोजनाभा क्रढराइ वा सॊयचनाभा 
ऺतत बएको अवस्थाभा ऩयाभशतदाताराई ऺततऩूतततसक्रहत कायफाही गनुतऩनज। 

 बेरयमसन आदेश स्वीकृत नगयी सम्झौताभा उख्ल्रख्खत ऩरयभाणबन्दा फढीको बिुानी 
गनज गरयएकारे उख्चत कायणसक्रहत क्रवद्ऴेषण हनु आवमक देख्खएका आइटभहरूभा भार 
बेरयमसन आदेश स्वीकृत बएऩद्ळात बिुानी हनुऩुनज। 

 सावतजतनक तनकाम य तनभातण व्मवसामीफीच क्रववाद बई भध्मस्थकतातभापत त क्रववाद 
सभाधानका िभभा तथा क्रववाद अदारतभा ऩगुेको अवस्थाभा सावतजतनक तनकामको 



380  वाक्रषतक प्रततवेदन¸ २०७८/७९ ऩरयच्छेद-५¸ सझुावहरू 
  

ससु्तता तथा फेवास्ताका कायण सावतजतनक तनकामको क्रवऩऺभा तनणतम हनेु गयेकारे 
सभमभै त्मऩयक प्रभाण सॊकरन गयी प्रबावकायी प्रस्ततुतसभेत गनुतऩनज। अन्मथा 
कामातरम वा व्मख्िको राऩयफाहीफाट हनेु सयकायी हातननोक्सानी सम्फख्न्धत व्मख्िरे नै 
व्महोनुतऩनज व्मवस्था तभराउने। 

 तनभातण व्मवसामीराई भोक्रवराइजेसन ऩेकी ददएको राभो अवतधसम्भ तनभातण कामत 
सम्ऩन्न नहनेु य ऩेकी पर्छ्यौट सभेत नबएको अवस्थाभा सभेत तनभातण व्मवसामीराई 
कुनै कायफाही नगयी म्माद थऩ गदै जाने प्रवृख्त्त यहेको देख्खन्छ। सावतजतनक खरयद 
तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ११३ को उऩतनमभ २(१) फभोख्जभ ऩेकी यकभ 
जम्भा बएको फैंक खाता य खचत प्रमोजन खलु्ने भातसक क्रववयण तनभातण व्मवसामीरे 
सावतजतनक तनकामराई तनमतभत रुऩभा उऩरब्ध गयाउनऩुनज व्मवस्था यहेकोभा सो 
व्मवस्थाको ऩारना बएको नऩाइएकोरे सो तनमभको कडाइकासाथ ऩारना गनुतऩनज। 

 तनभातण कामतराई प्रबावकायी य एकरूऩता कामभ गनत नवीनतभ प्रक्रवतधको सभखु्चत 
प्रमोग हनेु गयी अद्यावतधक स्ऩेतसक्रपकेसन य नम्सत तमाय गयी तनमभानसुाय स्वीकृत 
गयाई प्रमोगभा ल्माउने। 

 ऩयाभशत सेवाफाट प्राद्ऱ प्रततपर वा रयऩोटत तरुुन्त कामातन्वमनभा जानऩुनज, कामातन्वमन 
आवमक नबएका ऩयाभशत सेवा खरयद कामत गदै नगनज। 

 आवमकता य औख्चत्म फेगयका अनावमक साभग्री खरयद नगनज । आवमकताको 
ऩक्रहचान गयी सावतजतनक खरयद ऐन तथा तनमभफभोख्जभ वाक्रषतक खरयद मोजना तमाय 
गयेय भार खरयद गनज। 

 सडक, ऩरु, नहय, बवन, खानेऩानी जस्ता सॊयचनाहरु तडजाइन गदात उि सॊयचनारे ददने 
सेवा अवतध (Service Life) क्रकटान गयी ददगो सॊयचना तनभातण गनज । तडजाइनका वखत 
ऩूवातनभुान गनत नसक्रकने क्रवशेष कायणफाहेक त्मस्ता सॊयचना ऺतत बएभा तडजाइनकतात, 
तनभातणकतात य सऩुरयवेऺणकतातराई ख्जम्भेवाय फनाउने। 

 आमोजना सम्ऩन्न बइसकेऩतछ आवमक ऩयीऺण (Test on Completion) गयेय भार 
कामत स्वीकाय गनज ।  

 तनभातण कामतको तडजाइन य सऩुयीवेऺ णभा सॊर्न कभतचायी/ऩयाभशतदाताराई उत्तयदामी 
फनाउन तनदज ख्शका तमाय गयी अतनवामतरूऩभा रागू गनज ।  

 ढुॊगा, तगटी, फारवुाजस्ता नदीजन्म तनभातण साभग्रीको उत्खनन्का िभभा काननुी तथा 
वातावयणीम ऩऺको ऩरयऩारना य व्मवख्स्थत उत्खनन ्गयी ददगो व्मवस्थाऩनका रातग 
सभन्वम गनज। 

5.3.2 क्रवषमगत तनकामहरू 
१. प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामातरम 

 सयकायी वा अधतसयकायी वा सावतजतनक तनकामभा तनणतम गनज तहदेख्ख सेवा प्रदान गनज 
तहसम्भका कामतको सभमवर्द् सेवा प्रवाह प्रणारीको व्मवस्था कामातन्वमनभा ल्माउने।  
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 सावतजतनक तनकामफाट मोजनावर्द् य प्रबावकायी अनगुभन तथा भूल्माॊकनको व्मवस्था 
तभराउने । साथै त्मस्ता अनगुभन तथा भूल्माॊकन प्रततवदेन सावतजतनक गनज य सो को 
कामातन्वमन गनज व्मवस्था तभराउने ।  

 भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनज सम्फन्धभा अन्तयतनकाम सभन्वम प्रबावकायी फनाउने ।  

 प्राक्रवतधक ऩयीऺण (Technical Audit) कामतराई प्रबावकायी फनाउने, ऩयीऺणफाट प्राद्ऱ  
ऩदृ्षऩोषणको उऩमोग गनज । 

 सावतजतनक सॊस्थानहरूरे आफ्ना ऩदातधकायी य कभतचायीराई फोनसका अततरयि आफ्ना 
सेवा, उत्ऩादन वा कायोवायको तनशलु्क सतुफधा (जस्तै:- नेऩार वामसेुवा तनगभरे हवाई 
क्रटकट, नेऩार टेतरकभरे टेतरपोन/इन्टयनेट, नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयणरे क्रवद्यतु, दू्ध 
क्रवकास सॊस्थानरे डेयी प्रोडक्ट्स,् नेऩार आमर तनगभरे इन्धन, वीभा सॊस्थानरे क्रप्रतभमभ 
आदद) उऩरब्ध गयाउॉदै आएको हुॉदा सेवाग्राही य ती तनकामका कभतचायी तफच क्रवबेद य 
सावतजतनक सॊस्थानहरूको क्रवत्तीम ख्स्थततभा सभेत नकयात्भक असय ऩनज हुॉदा नेऩार 
सयकायरे अध्ममन गयी मस्ता व्मवस्था खायेज गनज। 

 सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे अतनवामतरूऩभा सॊघीम सावतजतनक खरयद 
ऐन य तनमभावरी ऩारन गनुतऩनज गयी सावतजतनक खरयद ऐनको दपा 74 भा सॊशोधन 
गनुतऩनज।  

२. अथत भन्रारम 

 झटुा कयदाता तसजतना गयी कम्ऩनी खडा गनज य अतधकतभ कय दाक्रमत्व तसजतना गयी 
कयको दाक्रमत्व छल्ने प्रवृख्त्तराई तनरुत्साक्रहत गनज ।  

 गणुस्तयीम अन्त्शलु्क ख्स्टकय स्वदेशकै सेक्मरुयटी प्रसेभा छाप्ने व्मवस्था तभराउने। 
नक्करी ख्स्टकयको प्रमोगराई तनमन्रण गयी अन्त्शलु्क चहुावट हनु नददने । 

 स्थानीम प्रशासन, नेऩार प्रहयी तथा  सशद्ऺ प्रहयी य बन्साय प्रशासनफीच सभन्वम 
कामभ गयी अवैध चोयी ऩैठायी य बन्साय छरीराई तनमन्रण गनज। 

 न्मून तफजकीकयण गयी बन्साय भूल्माॊकन कभ गयाउने कामतराई योकी मथाथतऩयक 
याजस्व सॊकरन गनज। 

 भूल्म अतबवृक्रर्द् कय चहुावट हनु नददन सफै कायोवायभा तफर/ तफजकको प्रमोगराई 
अतनवामत गनज तथा कयदाता ख्शऺाराई अतबमानकै रूऩभा सॊचारन गनज । 

 फैंक तथा क्रवत्तीम सॊस्थाहरूरे कजात प्रवाह तथा अचर सम्ऩख्त्तको खरयद गनज एवॊ गैय 
फैंक्रकङ सम्ऩख्त्तको तरराभ प्रक्रिमाभा अतनमतभतता फढेको देख्खएकारे मसतपत  नेऩार 
याद्स फैंकको अनगुभन प्रक्रकमा प्रबावकायी फनाउनऩुनज । 

 सफै फैंक, क्रवत्तीम सॊस्था य सहकायीहरूभा यहेका खाताहरूराई एउटै तनकामभापत त प्राद्ऱ 
गनत सक्रकने गयी एकीकृत खाता प्रणारीको क्रवकास गनज ।  

 प्राथतभक य दोस्रो फजायको शेमय कायोफाय गनज तसतडएस एण्ड ख्क्रमरयङ तरतभटेड 
(CDSC),  नेऩार स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) य ओबय द काउन्टय (OTC) फाट हनेु 
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शेमय कायोफाय, प्रभोटय शेमयको क्रववयण य ब्रोकय कम्ऩनीफाट बएको कायोफाय सभेत 
देख्खने गयी एकीकृत सफ्टवेमय प्रणारीको क्रवकास गनज ।   

 सफै प्रकायका फीभाको बिुानी प्रक्रिमाराई सयरीकृत गनज, फीभारेख फभोख्जभको 
दाक्रमत्व बिुानीराई सहज, सयर य अनभुानमो्म फनाउने । 

 याजस्व चहुावट तनमन्रणका रातग प्रक्रवतधको अतधकतभ प्रमोग, फैंक्रकङ प्रणारीभा 
अतनवामत रूऩभा आफर्द्ता, तछटो छरयतो य व्मावहारयक अनसुन्धान ऩर्द्तत अवरम्फन 
गनुतऩनज । 

३. उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूततत भन्रारम  

 अनदुानको चाभर क्रवतयण य ढुवानीभा अतनमतभतता हनु नददन ढुवानी प्रक्रिमाराई 
प्रततस्ऩधी य ऩायदशी फनाउने साथै केन्र य ख्जल्राख्स्थत अनगुभन सतभततरे तनमतभत 
अनगुभन गनज। 

 प्राकृततक स्रोतभा आधारयत उद्योगफाट हनेु प्राकृततक स्रोतको दोहन हनु नददने व्मवस्था 
तभराउने। 

 स्वदेशी तथा आमाततत वस्तकुो गणुस्तय सतुनख्द्ळत गनत गणुस्तय ऩयीऺण कामतको 
सॊस्थागत सदुृढीकयण गनज। 

 औद्योतगक ऺेरभा बाडा, फत्ती, ऩानी, भभतत जस्ता क्रवषमभा अतनमतभतताको गनुासो 
यहेकारे वातावयणीम प्रबावराई सभेत भध्मनजय गदै उद्योग सॊचारन य वातावयणभा 
तादम्मता तभराउॉदै तनयन्तय औद्योतगक सशुासनभा ध्मान ददई औद्योतगक ऺेर 
व्मवस्थाऩन सदुृढीकयण गदै रैजाने। 

 ऩेट्रोतरमभ ऩदाथतको भूल्म घटफढ हुॉदा ऩम्ऩ तथा तडरयहरूभा यहेको भौज्दातको 
ऩरयभाण मक्रकन गयी नमाॉ भूल्मभा कायोफाय हनुबुन्दा ऩक्रहरा त्मस्तो भौज्दातभा यहेको 
ऩरयभाण मथावत भूल्मभा नै कायोफाय गनज व्मवस्था तभराउने साथै ्मास तसतरण्डयको 
धयौटीराई व्मवख्स्थत य ऩायदशी फनाउने। 

 उद्योग, कायखानाफाट उत्ऩादन बएको पोहोय ऩानी क्रपल्टय नगयी तसधै खोरा/नदीभा 
तभसाउने कामतराई तनमन्रण गनत प्रबावकायी व्मवस्था तभराउने।  

 सनु, क्रहया, भोती जस्ता फहभूुल्म वस्त ु आमात तथा खरयद तफिी गदात प्रबावकायी 
अनगुभन य अतबरेख प्रणारी रागू गनज । 

 नेऩार सयकायरे आमातभा योक रगाएका वस्तहुरू गयैकाननुी तरयकारे आमात य 
क्रवक्रिक्रवतयण हनुफाट योक्न तनगयानी य अनगुभन कामतराई प्रबावकायीरूऩभा सञ्चारन 
गनज ।  

४. ऊजात, जरस्रोत तथा तसॊचाइ भन्रारम 

 क्रवद्यतु खरयद तफिी सम्झौता (PPA) भा क्रवरम्फ हुॉदा उत्ऩादकहरू रगानी गनत 
तनरूत्साक्रहत हनेु गयेको देख्खएकोरे सभम सारयणी (Time Bound) सक्रहतको कामतक्रवतध 
तमाय गयी कामातन्वमन गनज। 
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 क्रवद्यतु उत्ऩादनको सवजऺण, उत्ऩादन अनभुतत, उत्ऩादन ऺभता वृक्रर्द्सम्फन्धी कामतराई 
ऩायदशी भाऩदण्डको आधायभा भार गनज। तनमभानसुाय फझुाउनऩुनज दस्तयु सभमभा 
नफझुाए ऩतन ऺभता वृक्रर्द् गनज य उजयुी ऩयेऩतछ भार ततनत फझुाउन फाॉकी दस्तयु असरु 
गनज जस्ता कामत तनमन्रण गनज ।   

 क्रवद्यतु आमोजनाराई आवमक ऩनज सावतजतनक वन य ज्गा अतधग्रहण तथा तनजी 
ऺेरको ज्गा तरजफाट ज्गा प्रातद्ऱ गनज प्रक्रिमासभेत सभेट्ने गयी काननु तनभातण गनज। 

 ग्राभीण क्रवद्यतुीकयणको कामतिभभा स्थानीम तह य नेऩार क्रवद्यतु प्रातधकयण फीच 
दोहोयोऩना य अतनमतभतता नहनेुगयी आऩसभा सभन्वम गयेय भार आमोजना सॊचारन 
गनज। 

 वैकख्ल्ऩक उजात केन्रभापत त अनदुान तरई दगुतभ एवॊ ग्राभीण ऺेरभा रघ ु जरक्रवद्यतु 
आमोजना तनभातण उऩबोिा सतभततभापत त गदात आमोजनाहरू सभमभै सम्ऩन्न बई 
ददगोरूऩभा सञ्चारन हनेु गयी अनदुानको सदऩुमोग गनत आवमक व्मवस्था गनज। 

 रघ ुजरक्रवद्यतु आमोजनाको तनभातण उऩबोिा सतभततफाट गनत प्रक्रवतधको कायणरे सभेत 
कदठन हनेु हुॉदा उऩबोिा सतभततभापत त गनज कामतको वैकख्ल्ऩक व्मवस्था तभराउनऩुनज। 

५. काननु, न्माम तथा सॊसदीम भातभरा भन्रारम 

 भन्रारमरे उऩरब्ध गयाउने याम, सझुाव, प्रततक्रिमा ददने सभमसीभा मक्रकन बएको 
हनुऩुनज।  

 नेऩार ऩऺ बएका अन्तयातक्रद्सम सख्न्ध/भहासख्न्धफाट तसख्जतत दाक्रमत्व ऩूया गनत सम्फख्न्धत 
तनकामराई जानकायी गयाउने, सभन्वम गनज, क्रववयण तमाय ऩायी अन्तयातक्रद्सम तनकामहरूभा 
ऩठाउन ऩहर गनज । 

 आतथतक कामतक्रवतध तथा क्रवत्तीम उत्तयदाक्रमत्व ऐन अन्तगतत प्रत्मामोख्जत अतधकाय प्रमोग 
गनज ऩदातधकायीफाहेक अन्मरे आतथतक क्रिमाकराऩ सञ्चारन नगनज व्मवस्था तभराउने । 

 सावतजतनक खरयद ऐन य तनमभावरीको दामया तबर यहने ऩदातधकायीरे भार सावतजतनक 
खरयद ऐन य तनमभावरीको प्रमोगको अतधकाय प्राद्ऱ गनज गयी काननुी व्मवस्था य सो 
नबएभा नीततगत तनणतम गनज व्मवस्था तभराउने । 

६. कृक्रष तथा ऩशऩुऺी क्रवकास भन्रारम 

 भन्रारमफाट सफै क्रकतसभका कामतिभहरू सञ्चारन गदात तभतव्मक्रमता, मसको प्रततपर 
य राबग्राहीको अवस्थासभेत मक्रकन गरयएको हनुऩुनज ।  

 तनमतभतरूऩभा आवमक ऩनज भर, फीउरगामतका कृक्रष साभग्रीको खरयद, बण्डायण य 
क्रवतयणको क्रवषमभा हयेक वषत दद्रक्रवधा देख्खएको हुॉदा अनभुानमो्म फनाउने।  

 कृक्रष उऩजको उत्ऩादकदेख्ख उऩबोिासम्भको क्रवतयण प्रणारी व्मवख्स्थत फनाई 
उत्ऩादकरे राब प्राद्ऱ गनज सतुनख्द्ळतता गनज । 

 अनदुानभा ठूरा सॊयचना तनभातण गदात आभ नागरयकरे प्राद्ऱ गनज सेवा सकु्रवधा सम्झौताकै 
चयणभा तम हनुऩुनज ।   
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७. खानेऩानी भन्रारम 

 एउटै मोजना तबरका कामतहरू ठेक्का य उऩबोिाभापत त गदात सभमभा सम्ऩन्न नहनेु य 
अन्त्मभा उि कामत हुॉदै नहनेु, भभतत सम्बाय/सॊचारनभा उऩबोिा सतभतत उदासीन 
यहने गयेको सभेतको कायणफाट स्थानीम खानेऩानी आमोजनाहरू उदे्दमअनरुूऩ सॊचारन 
हनु नसकेकारे उऩबोिाभापत त सञ्चारन हनेु आमोजनाको कामतक्रवतध तमाय गयी 
कामातन्वमन गनज।  

 खानेऩानी य ढरका ऩाइऩहरूको अवख्स्थतत नक्सा (Location Map)  य अद्यावतधक 
अवस्था (Updated Inventory) तमाय गनज। 

 भेरम्ची खानेऩानी आमोजना सञ्चारनका साथै अन्म क्रवकल्ऩ सभेतको खोजी गयी 
काठभाडौं उऩत्मकाभा खानेऩानी आऩूतततको ददगो व्मवस्थाऩन गनज । 

८. गृह भन्रारम 

 याक्रद्सम ऩरयचमऩर प्राद्ऱ गनत नागरयकराई सहज हनेु गयी आवेदन तथा क्रवतयण 
व्मवस्थाभा सधुाय गयी गनुासो नआउने व्मवस्था तभराउने ।  

 अन्तयातक्रद्सम खरुा सीभानाफाट हनेु गैयकाननुी तनकासी ऩैठायी तनमन्रण गनत तनगयानी 
तथा अनगुभनराई प्रबावकायी फनाउने। 

 स्थर तथा हवाई बन्साय नाकाभा अत्माधतुनक प्रक्रवतध तथा उऩकयणको व्मवस्था गयी 
हनेु साभान चेकजाॉचराई प्रबावकायी फनाउने।  

 अध्मागभन अतधकृतको कामतसम्ऩादनराई तनख्द्ळत भाऩदण्डका आधायभा वस्तगुत य 
ऩायदशी फनाउने । 

 तरबवुन क्रवभानस्थरभा अध्मागभन प्रणारीभा यहेका कभी कभजोयी तथा अतनमतभतता 
तनमन्रण गनज।  

 बन्साय जाॉचभा खक्रटने सयुऺाकभीहरू य घभुवुा प्रहयीहरूको कामतराई व्मवख्स्थत गनत 
आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी चसु्त य प्रबावकायी फनाउने ।  

 तबसा जायी तथा नक्रवकयण रगामतका अध्मागभनसम्फन्धी कामतहरूराई ऩूणतत: 
प्रक्रवतधभैरी फनाउने। 

 प्रहयी कल्माणकायी कोषभा हनुसक्ने अतनमतभतता तनमन्रण गनत क्रवद्यभान कामतक्रवतध 
ऩरयभाजतनको व्मवस्था तभराउने । 

 आऩूततत गरयने भारसाभान (Riot Control Gear, Biomedical Equipment, Badges, 

Cloths आदद) को प्राक्रवतधक स्ऩेतसक्रपकेसन य गणुस्तयफभोख्जभ बए नबएको ऩयीऺणका 
रातग  उऩरब्ध बएसम्भ नेऩारभै ऩयीऺण गनज व्मवस्था तभराउने।  

 ख्जल्रा दययेटराई फस्तऩुयक फनाउने य एकरुऩता कामभ गनज गयाउने व्मवस्था तभराई 
भन्रारमरे सो को अनगुभन गनज।   

 थानकोट रगामतका भतुम नाकाहरूभा Vehicle Scanner को व्मवस्था गयी अवैध 
साभग्रीहरूको ओसायऩसायराई तनमन्रण गनज व्मवस्था गरयनऩुनज । 
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 सयुऺा तनकामभा कामतयत कभतचायीहरूको फढुवाका प्रावधानहरूराई अझ फढी वस्तगुत 
य त्मऩयक फनाई फढुवा प्रक्रिमाराई अनभुानमो्म फनाउने । कामतऺ ेरभा कामतयत 
सफै सयुऺाकभीराई कामतसम्ऩादनका आधायभा फढुवा हनेु ऩर्द्ततराई सतुनख्द्ळत  
गनज । 

९. ऩययाद्स भन्रारम 

 ऩययाद्स भन्रारम वा अन्तगतत तनमोगहरूफाट हनेु हवाई क्रटकट खरयद तथा  अन्तयातक्रद्सम 
ऩयाभशतदाता तनमखु्ि गनज कामत गदात सावतजतनक खरयद काननुको ऩारना गनज। 

 क्रवदेशख्स्थत नेऩारी तनमोगहरूभा काभदायको भाग प्रभाख्णत गनज, अरऩर नेऩारीको 
उर्द्ाय गनज, तबसा जायी गनज कामतराई व्मवख्स्थत फनाउने।  

१०. बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारम 

 नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहरे आ-आफ्नो तपत फाट 
सयकायी/सावतजतनक ज्गाहरूको स्ऩद्श, ऩूणत तथा काननुी हैतसमत कामभ हनेु गयी 
एकीकृत अतबरेख याख्न ेव्मवस्था तभराउने । 

 भोठ योक्का, पुकुवा, रगत तबडाउने, क्रटप्ऩणी तमाय गनज, ऩेस गनज, तनणतम गनज, से्रस्ता तमाय 
गनजको नाभ, ऩद, दस्तखत य तभतत अतनवामत य प्रद्शरूऩभा रेख्न े य नरेखेभा कामातरम 
प्रभखुराई नै उत्तयदामी फनाउने । साथै प्रत्मेक पाइरको ख्जम्भेवायीको स्ऩद्श व्मवस्था 
तभराउने । 

 बतूभ तथा नाऩीसॉग सम्फख्न्धत काभहरू गदात चाक्रहने कागजातहरूको भानक भाऩदण्डहरू 
ऩरयभाजतन गयी कामातन्वमनभा ल्माउने ।  

 सातफक क्रपल्डफकुभा सयकायी/सावतजतनक वा व्मख्िगत जतनएका तय हार क्रवतबन्न 
तनकाम/व्मख्िहरूको नाउॉभा काननुी प्रक्रिमाहरू ऩरु् माई दतात हनु गएका सफै 
ज्गाहरूको सूचना नाऩी य भारऩोत कामातरमरे एक आऩसभा जानकायी ददई अतबरेख 
अध्मावतधक गनज । 

 हदफन्दीका कायण योक्का यहेका वा अन्म कायणहरूरे योक्का हनु गएका ज्गाहरूको 
अतबरेखन भारऩोत कामातरमरे अतनवामतरूऩभा जनाउने तथा याख्न े। मसयी योक्का यहेका 
ज्गाहरूको सम्फन्धभा जे गनुतऩनज हो, सो कामत सभमावतध तबरै टुॊ्माउने । 

 सॊस्थागत स्भयणराई प्रबावकायी  फनाउने गयी बतूभ प्रशासनसम्फन्धी अतबरेखहरू  
कागजी तथा क्रवद्यतुीमरूऩभा अद्यावतधक गयी सयुख्ऺत बण्डायण गनज। 

 ज्गाधनी तथा भोहीको रगत मक्रकन गयी अनतधकृतरूऩभा थऩघट गनज कामतराई 
तनमन्रण गनज य मससम्फन्धी क्रववादहरू तनरुऩण गनज । 

 हारसम्भका भारऩोत, नाऩी तथा गठुीसॉग सम्फख्न्धत काननुी, नीततगत तनणतमहरू तथा 
नख्जय जस्ता दस्तावेजको ऩूणत क्रवद्यतुीम अतबरेखन तमाय गनज । 

 तनजी गठुीराई याजगठुीभा ऩरयवततन गयी भोही खडा गनज जस्ता गठुीको बावना प्रततकूर 
काभहरूराई तनमन्रण गनज।  
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 गठुीफाट प्राद्ऱ कूत (अन्न फारी, नगद आदद), तरज यकभको व्मवस्थाऩन य गठुीका 
भहन्त, ऩजुायी,  गठुीमायको तनमखु्ि सम्फन्धभा स्ऩद्श कामतक्रवतध फनाई रागू गनज।  

 घय ज्गाको कायोफायभा कय छरी हनेु य भरुा तनभतरीकयणको भाध्मभ फनाइने 
बएकारे मथाथत कायोफायराई नै थैरी अङ्क कामभ गनज प्रणारी स्थाक्रऩत गनज ।  

११. बौततक ऩूवातधाय तथा मातामात भन्रारम  

 याक्रद्सम याजभागतफाहेक स्थानीम सडक तथा ऩरुहरूको ख्जम्भेवायी सॊवैधातनक 
प्रावधानफभोख्जभ सम्फख्न्धत प्रदेश तथा स्थानीम तहभा हस्तान्तयण गनज ।  

 भन्रारमअन्तगतत हारसम्भ ठेक्काऩट्टा बई तसजतना बएको दाक्रमत्व य क्रवतनमोजन हनेु 
गयेको वाक्रषतक फजेट फीच तादात्म्मता याखेय भार नमाॉ मोजना अगातड फढाउने । 

 हार कामातन्वमनभा यहेका ठेक्का सम्ऩन्न गनत क्रवशेष ऩहर गनज । रू्ण आमोजनाराई 
तनमभानसुाय ऩूया गयाउने वा ठेक्का तोडी पयपायक गनज ।  

 हारसम्भ तनभातण बएका सडक तथा ऩरुको आवमकताअनसुाय भभतत, स्तयोन्नतत गयी 
सम्ऩख्त्त सॊयऺण तथा उऩमोगभा ल्माउने ।  

 फायम्फाय सडक खने्न कामत तनमन्रण गनत नमाॉ सडक तनभातण तथा भौजदुा सडकहरूको 
भभतत तथा स्तयोन्नतत गदात क्रवद्यतु, दूयसञ्चाय, खानेऩानी, ढर आदद सतुफधाका 
सॊयचनाहरूको प्रमोगका रातग मकु्रटतरक्रट डक्ट (Utility Duct) ऩतन सॉगै तनभातण गनज । 

 मातामात व्मवस्था क्रवबाग य प्रदेश सयकायफीचको कामतगत दोहोयोऩना हनेु (सवायी 
चारक अनभुततऩर, Electronic Driving License and Vehicle Registration System 
सञ्चारन आदद) कायणफाट सेवाग्राहीराई बएको कदठनाइ य सेवाप्रदामकराई बएको 
दद्रक्रवधा हटाउन आवमक व्मवस्था तभराउने। 

 क्रवगतभा तरएको सवायी चारक अनभुतत ऩर नक्रवकयणको रातग EDVLRS भा याजस्व 
ततयेको व्महोया प्रक्रवद्श गनत छुटेको कायण देखाई नवीकयण नगदात सेवाग्राहीराई ऩयेको 
भकातराई सम्फोधन गनत उख्चत व्मवस्था तभराउने।  

 सवायीचारक अनभुततऩरको ट्रामर ऩयीऺा सॊचारन गदात सीसीटीबीको प्रमोग, पुटेजको 
तनधातरयत सभमसम्भ सयुऺण, उत्तीणत य अनतु्तीणत हनेुको प्रभाख्णत अतबरेखनको अतनवामत 
व्मवस्था तभराउने।  

 मातामात कामातरमभा सवायी साधनको अतबरेख यातदा सवायी साधनको नम्फयका 
अततरयि व्मख्िको नाभ, नागरयकताको प्रभाणऩर/याक्रद्सम ऩरयचमऩर सभेतका आधायभा  
याख्न ेव्मवस्था गनज । 

 येर मातामातको गरुूमोजना तमाय गयी सञ्चारन गनत सम्बाव्म आमोजनाको ऩूवततमायीका 
काभ सम्ऩन्न गयेय भार प्राथतभकताका आधायभा कामातन्वमन गनज।  

 देशतबरका नदीहरू प्रमोग गयी आन्तरयक जर मातामात साथै सभरुसम्भको ऩहुॉचका 
रातग आवमक काननुी य बौततक सॊयचना तमाय गनज । 
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१२. भक्रहरा, फारफातरका तथा जेद्ष नागरयक भन्रारम  

 सभाज कल्माण ऩरयषद्, नेऩार फार सॊगठन रगामतका सॊस्थाहरूको सम्ऩख्त्त 
अतबरेखीकयण गनज, उख्चत व्मवस्थाऩन गनज, स्थामी सम्ऩख्त्त बाडा/तरजभा रगाउॉदा 
प्रचतरत काननुको ऩरयऩारना बएको हनुऩुनज ।  

 सभाज कल्माण ऩरयषदरे क्रवगतभा गयेको सॊघ सॊस्थाको अनगुभन, सऩुयीवेऺ ण य याक्रद्सम 
तथा अन्तयातक्रद्सम गैयसयकायी सॊस्थाभापत त सञ्चारन हनेु आतथतक गततक्रवतध स्वीकृतत 
रगामतभा सन्तोषजनक कामत नबएको ऩाइएकोरे त्मस्ता सॊघ सॊस्थाको नेऩार 
सयकायफाट प्रत्मऺ तनमभन गनत छुटै्ट काननु तजुतभा गयी व्मवख्स्थत गनुतऩनज ।   

 साभाख्जक सॊस्थाहरूराई अनदुान ददॊदा रख्ऺत राबग्राहीउन्भखु बएको हनुऩुनज । 

 सभाज कल्माणसॉग सम्फख्न्धत काननुहरू सभमसाऩेऺ फनाउने ।  

१३. मवुा तथा खेरकुद भन्रारम 

 याक्रद्सम तथा अन्तयातक्रद्सम कामतिभहरू अनभुानमो्म हनुऩुनज, कामतिभ सञ्चारन गनज 
नाउॉभा प्रचतरत काननुको उल्रॊघन हनेुगयी कुनै ऩतन कामत नगनज व्मवस्था तभराउने ।  

१४. यऺा भन्रारम 

 नेऩारी सेना स्वमॊ सॊर्न बई सॊचारन गनज क्रवकास कामतफाहेक फोरऩरभापत त तनभातण 
व्मवसामीफाट गयाउने आमोजना कामातन्वमनको कामतराई तनरूत्साहन गनज। 

 क्रवकास आमोजनाभा आवमक ऩनज क्रवष्पोटक ऩदाथतको आऩूततत तथा व्मवस्थाऩन 
उऩमिु सभमभा गनत आवमक सहजीकयण गनज ।  

 सैतनक कल्माणकायी कोषको यकभ सेनाभा कामतयत जनशख्ि य तनजका ऩरयवायफाहेक 
अन्म व्मख्िराई राब हनेुगयी खचत गनज प्रवृख्त्तराई अक्रवरम्फ योक रगाउने ।  

१५. वन तथा वातावयण भन्रारम  
 सॊघ तथा प्रदेशका वनसम्फन्धी काननुअनरुूऩ सफै प्रकायका वन ऺेरको सवजऺण, 

वगीकयण, नाऩ नक्सा तथा सीभाॊकन गयी प्राद्ऱ रगत अनराइन प्रणारीभा अद्यावतधक 
गयी प्रकाख्शत गनुतऩनज ।  

 साभदुाक्रमक वन उऩबोिा सभूहको कोषको अतबरेख व्मवख्स्थत गनुतऩनज ।  
 वन ऺेरतबर तनभातण कामत गदात हनेु वातावयणीम ऺततको मक्रकन गयी ऺततऩूतततका रातग 

आवमक सॊयचना तनभातण, सॊमन्र व्मवस्थाऩन रगामतका अन्म कामतहरू सभमभै गनज 
व्मवस्था सतुनख्द्ळत गनज ।  

 वन कामातरमहरूरे वन व्मवस्थाऩन गयी उत्ऩादन बएका य वनभदु्दाका िभभा फयाभद 
बएका वन ऩैदावाय सभमभा नै तफिी क्रवतयण हनु नसकी सयकायी सम्ऩख्त्तको हातन 
नोक्सानी बइयहेको वततभान अवस्थाराई अन्त्म गनज । 

 वनको ददगो व्मवस्थाऩनको अरावा क्रवक्रवध उऩामहरूको अवरम्फन गयी काद्ष एवॊ 
गैयकाद्ष वन ऩैदावायहरूको आन्तरयक भागहरूराई सम्फोधन गदै वन ऩैदावायको 
आमात प्रततस्थाऩन तथा तनमातत प्रवर्द्तन कामतभा जोड ददनऩुनज । 

१६. ख्शऺा, क्रवऻान तथा प्रक्रवतध भन्रारम 

 सफै क्रकतसभका ऩाठ्यऩसु्तकको सहज उऩरब्धता, याज्मफाट तनददतद्श गरयएका छारवृख्त्त 
रख्ऺत वगतरे प्राद्ऱ गयेको सतुनख्द्ळतता गनज ।  

 ददवा खाजा स्वास््मवर्द्तक य रख्ऺत क्रवद्याथीराई उऩरब्ध बएको हनुऩुनज ।   
 क्रवद्यारमभा क्रवषमगत ख्शऺकको उऩरब्धता हनुऩुनज, ऩाठ्यिभभा तोक्रकए फभोख्जभको 

कऺा घण्टा ऩूया बएको सतुनख्द्ळतता गनज ।  
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 क्रवद्वक्रवद्यारमहरूरे भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजयुीको तछटोछरयतो ढॊगफाट सम्फोधन गनत सम्ऩकत  
व्मख्ि तोकी पर्छ्यौट गनज व्मवस्था तभराउने। 

 सफै तहका ख्शऺक, कभतचायीहरूको तनमतभत स्थामी ऩदऩूतततको सतुनख्द्ळतता गनज ।  
 नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरको प्रभाणीकयण कामत सहज य सयर फनाउन क्रवदेशी 

कुटनीततक तनमोगसभेतको सहबातगताभा आमोग, क्रवद्वक्रवद्यारमहरू य याक्रद्सम ऩयीऺा 
फोडतसभेतको सभन्वमभा कूटनीततक ऩहर गनज।  

१७. श्रभ, योजगाय तथा साभाख्जक सयुऺा भन्रारम  

 वैदेख्शक योजगायसम्फन्धी व्मवसाम गनज म्मानऩावय एजेन्सीहरूको सॊस्था दतात य 
नवीकयण काननुफभोख्जभ भार गनज व्मवस्था गनज ।  

 वैदेख्शक योजगायीराई सयुख्ऺत, भमातददत य दऺ जनशख्िउन्भखु फनाउने ।  
 क्रवदेशख्स्थत नेऩारी कूटनीततक तनमोगरे सम्फख्न्धत देशफाट काभदायको भाग सॊकरन य 

क्रवतयणको प्रक्रिमाराई व्मवख्स्थत गयी श्रतभकभैरी फनाउनऩुनज। 

 वैदेख्शक योजगायीभा जाने काभदाय ठतगनफाट फच्न काभदायहरूको सम्बाव्म ऩहुॉच 
बएको  स्थानभा ससूुख्चत गनत य वैदेख्शक योजगायीका कायण सभाजभा घट्ने गयेका 
अक्रप्रम घटना, साभाख्जक क्रवकृतत य क्रवसॊगततहरूको न्मूनीकयणका रातग साभाख्जक 
जनचेतना अतबवृक्रर्द् गनज। 

 वैदेख्शक योजगायीका रातग कततऩम अवस्थाभा अतनमतभत तवयरे स्वीकृतत ददने 
रगामतका कामतहरू तनमन्रण तथा तनगयानी गयी काभदायहरूसॉग सम्फख्न्धत कामतहरूभा 
गनुासो नआउने व्मवस्था तभराउने । 

१८. सॊस्कृतत, ऩमतटन तथा नागरयक उड् डमन भन्रारम 

 हवाई मातामात सॊयचनाको तनभातण य सञ्चारन तनकै भहॉगो हनेुहुॉदा सञ्चारन सम्बाव्मता 
य रगानी प्रततपरको सतुनख्द्ळतता बएका आमोजना भार कामातन्वमन गनज ।  

 क्रवभानस्थरहरू नमाॉ तनभातण य क्रवस्ताय गनुत अगातड मातामातका अन्म भाध्मभहरू 
सडक, येर आददको वततभान अवस्था य बावी मोजना सभेतको क्रवद्ऴेषण गयी प्रततपर 
सतुनख्द्ळत हनुसक्ने मोजना भार कामातन्वमन गनज ।  

 अन्तयातक्रद्सम सयुऺा भाऩदण्ड ऩूया गयी नेऩारको हवाई सेवाको ऩहुॉच क्रवस्ताय गनज।  

 नेऩार वामसेुवा तनगभको सेवाराई बयऩदो य क्रव वसनीम फनाउन तनमतभत उडान, दऺ 
जनशख्िको क्रवकास, अनराइन क्रटकट प्रणारीरगामत सभग्र व्मवस्थाऩनभा कुशरता 
कामभ गयी व्मवसाक्रमक एवॊ प्रततस्ऩधी फनाउने।  

 भठ भख्न्दयको बेटी/आमस्रोत, ऩमतटन शलु्क, आयोहण प्रभाणऩरका भाऩदण्डराई 
ऩायदशी य वस्तगुत फनाई कामातन्वमन गनज। 

 याक्रद्सम तनकुञ्ज, सॊयख्ऺत ऺेर, तनषेतधत ऺेर, सम्ऩदा स्थर आददभा ऩमतटकको प्रवेश 
शलु्क क्रवतबन्न तनकामफाट असरु हुॉदा ऩमतटन ऺेरभा नकयात्भक असय ऩयेकोरे 
एकीकृत प्रणारी रागू गयी शलु्क तरने व्मवस्था गनज । 

 ऩदभागत तनभातणको यणनीततक मोजना फनाई आमोजनाहरू सञ्चारन गनज य अनगुभनभा 
स्थानीम तहराई सभेत ख्जम्भेवाय फनाउने व्मवस्था तभराउने ।  
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१९. सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम 

 कभतचायीको सरूवा काननुफभोख्जभ भार गनज । 
 कभतचायी अतबरेख प्रणारी (PIS) राई एकीकृत गयी कभतचायीका सरूवा, फढुवा, क्रवदा, 

फैदेख्शक भ्रभण, ऩयुस्काय, दण्डसजाम सभेतराई अतबरेखीकयण गनज।  
 तीनै तहको कभतचायी व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन प्रचतरत काननुराई 

सभसाभक्रमक फनाउने । 
 स्थानीम तहहरूरे सावतजतनक खरयद ऐन भार ऩारना गनुतऩनज तय तनमभावरी आपैं रे 

फनाउन सक्ने व्मवस्थारे स्थानीम तहभा आतथतक क्रवकृततहरू देख्खएकारे स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ७४ भा सावतजतनक खरयद ऐन य तनमभावरीका 
अधीनभा यहेय स्थानीम तहरे तनमभावरी फनाउन सक्नेगयी अक्रवरम्फ ऩरयभाजतन गनज । 

२०. सञ्चाय तथा सूचना प्रक्रवतध भन्रारम  

 भन्रारम अन्तगततका क्रवतबन्न तनकामहरूको स्थामी सम्ऩख्त्तको सॊयऺण, मस्ता सम्ऩख्त्तको 
तरज/बाडाभा ददनऩुदात प्रचतरत काननुको ऩारना हनेु व्मवस्था तभराउने । 

 इन्टयनेट सेवा प्रदामक सयकायी तथा तनजी सॊस्थाहरूराई गणुस्तयीम सेवा उऩरब्ध 
गयाउन स्ऩद्श भाऩदण्ड फनाई रागू गनज, त्मसको तनयन्तय अनगुभन गनज य मस्ता 
सॊस्थाफाट कय छरी हनुफाट योक्ने व्मवस्था तभराउने। 

 सेक्मरुयटी प्रेसरे प्रेसका उऩकयण खरयद गदात प्माकेज भै (ऩूयै प्रान्ट) खरयद मोजना 
तमाय गयी खरयद गनज, एउटा भेशीन खरयद गयी राभो अवतध थन्काउने य अन्म 
Accessory का रातग ऩटक-ऩटक खरयद गनज कामत योक्ने। नमाॉ भेख्शन आदद खरयद 
गदात राब रागत क्रवद्ऴेषण गयेयभार खरयद गनज, मस्ता भेख्शन उऩकयण सञ्चारन गनज 
दऺ जनशख्िको सतुनख्द्ळतता बएको हनुऩुनज। 

 सावतजतनक तनकामका रातग खरयद हनेु Satellite Bandwidth खरयद गदात तनख्द्ळत सभमभा 
ऩनु् टेण्डय आह्वान गनज, ऩयुानै सम्झौताफभोख्जभ तनयन्तयता ददॉदा भहॉगो ऩनत जाने हनुारे 
मस क्रवषमभा दूयसञ्चाय प्रातधकयणसॉग सभेत सहकामत गनज | 

 सावतजतनक सेवाका सफ्टवेमयहरूको प्रमोग, सयुऺा य तनमन्रणको जाॉच गनत तनकामगत 
ऩयीऺण (Audit) गनुतऩनज ।  

 दूयसञ्चाय सेवा प्रदामकहरूफाट योमल्टी तथा याजस्वफाऩतको उठाउन फाॉकी यहेको 
फक्मौता यकभ अक्रवरम्फ दाख्खरा गनत रगाउने।  

२१. सहयी क्रवकास भन्रारम 

 नगयऩातरकाका ऩूवातधाय तडजाइनको रातग ऩयाभशत सेवा खरयद गदात खरयद क्रवतध 
ऩरयवततन य दोहोयोऩना नहनेु गयी स्ऩद्श कामतऺ ेर य कामतशतत (Scope and Terms of 
Reference) का आधायभा प्रततस्ऩधातत्भक क्रवतधफाट भार गयाउने।  

 सयकायी बवनहरूको ऺेरपर (Space) य अन्म भाऩदण्ड (Standard) स्ऩद्श गयी 
एकरूऩता कामभ गयी तभतव्मक्रमता अऩनाउन तनख्द्ळत कामतक्रवतध तनभातण गनज। 
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 बवनहरू तनभातण सम्ऩन्न बएय प्रमोगभा आउने तफख्त्तकै चकु्रहने, चक्रकत ने य अन्म 
खयाफीहरू सभेत देख्खने गयेकारे तनभातणभा यहेका सफै आमोजनाहरूभा गणुस्तय 
प्रत्माबतूत मोजना (QAP) ऩारना गनुतऩनज, तनभातण सम्ऩन्नताको ऩयीऺण गयेय भार कामत 
स्वीकाय गनुतऩनज । 

२२. स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्रारम  

 गणुस्तयीम स्वास््म सेवाभा आभ नागरयकको सहज ऩहुॉच सतुनख्द्ळत गनत ऩूवातधाय, 
जनशख्ि य औषतध उऩकयणको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गनज । 

 अस्ऩतारका उऩकयणहरूको खरयद, सञ्चारन तथा तनमतभत भभतत सम्बाय गयी अक्रवतछन्न 
सेवा प्रवाहको रातग कामातरम प्रभखु उत्तयदामी हनेु व्मवस्था तभराउने ।  

 भाग क्रवद्ऴेषणका आधायभा भारै उऩकयण खरयद गनज य खरयद बएका उऩकयणराई 
अतनवामत प्रमोगभा ल्माउने व्मवस्था तभराउने ।  

 सहतुरमतऩूणत उऩचाय, अनदुान, स्वास््म फीभा रगामत क्रवषमका भाऩदण्ड ऩारना गनज। 
 स्वास््म सॊस्थाहरूको ऺभता तफस्तायसॉग ै दयफन्दी वृक्रर्द् नहुॉदा दयफन्दी ऩनुयावरोकन 

गयी ऩमातद्ऱ स्वास््म जनशख्ि व्मवस्था गनज।   
 ख्चक्रकत्सक तथा स्वास््मकभीहरू कामातरम सभमभा सभेत तनजी स्वास््म सॊस्थाभा काभ 

गनज प्रवृख्त्तराई अन्त्म गनज । 
 सयकायी अस्ऩतारभा पाभजसी सेवा अतनवामत गयी आवमक औषतधहरू सहज सहतुरमत 

भूल्मभा उऩरब्ध हनेु व्मवस्था तभराउने।  
 तनशलु्क क्रवतयण गनज औषतध खरयदका रातग वाक्रषतक भाग क्रवद्ऴषेण गयी वहवुषीम 

क्रवतधफाट ऩायदशीढॊगरे खरयद गयी तनमतभत आऩूतततको व्मवस्था तभराउने ।    
२३. भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामातरम  

 आ-आफ्नो प्रदेशभा सशुासनको प्रत्माबतूतको रातग सावतजतनक सेवाभा सेवाग्राहीको 
सन्तकु्रद्शको स्तय फढाउन नेततृ्वदामी  बतूभका तनवातह गनुतऩनज । 

 भ्रद्शायचायक्रवरुर्द्को शनु्म सहनशीरताको यणनीतत कामातन्वमनभा अन्म तनकामहरू  तथा 
सयोकायवारासॉगको सहकामत य सहबातगताभा भ्रद्शचाय न्मूनीकयणका उऩामहरू 
अवरम्फन गनत नेततृ्वदामी बतूभका तनवातह गनुतऩनज ।  

 सॊघीम भन्रारमहरूराई ददइएका भन्रारमगत सझुावहरू प्रदेश भन्रारमहरूसॉग सभेत 
सम्फख्न्धत य सान्दतबतक हनेु हुॉदा प्रदेश भन्रारमहरूरे ऩतन सोहीफभोख्जभ कामातन्वमन 
गनज।  

२४. स्थानीम तह 

 प्रचतरत काननुद्राया गनत नतभल्ने कामतसभेत कामतऩातरकाफाट तनणतम गयाई कामातन्वमन 
हनेु कामत योकी काननुफभोख्जभ भार काभ, कततव्म य अतधकायको प्रमोग गनज। 

 स्थानीम तहको अतधकायऺेरतबर भार कय रगाउनऩुनज, काननुभा नतोक्रकएको क्रवषमभा 
कय नरगाउने। 
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 गाउॉऩातरका वा नगयऩातरकाराई प्राद्ऱ सफै प्रकायका आम्दानीराई स्थानीम सख्ञ्चत 
कोषभा दाख्खरा गयी खचत गनज व्मवस्था तभराउने। 

 फजेट तथा कामतिभको प्राथतभकीकयण गयी क्रिमाकराऩगत फजेट क्रवतनमोजन गनुतऩनजभा 
सो नगयी अवण्डाभा ठूरो फजेट याख्न े य तनवेदनका आधायभा तोक रगाई आमोजना 
सॊचारन तथा बिुानी गनज कामत योकी फजेट तजुतभाकै चयणभा आमोजना तथा 
क्रिमाकराऩभा छुट्याएय फजेट क्रवतनमोजन गनज व्मवस्था गनज।   

 क्रवकास तनभातणका कामतहरू सॊचारन य अनगुभन गदात एउटै काभराई दोहोयो देखाई 
झटु्टा तफर, डोयहाख्जयी, बयऩाई एवॊ क्रववयण फनाई बिुानी तरने कामत तनषेध गनज ।  

 स्थानीम तहभा तफना दयफन्दी याख्खएका ख्शऺक/कभतचायीराई तरफ खवुाउनका रातग 
आमोजना/कामतिभको नक्करी रागत इख्स्टभेट तथा यतनङ तफर एवॊ प्रततवेदन तमाय गयी 
तरफ रगामतभा खचत गनतका रातग बिुानी गनज कामत फन्द गनज । 

 रागत अनभुान स्वीकृत गदात श्रतभकफाट गनज गयी स्वीकृत गनज तय तनभातण कामतभा हेबी 
इख्क्वऩभेन्टको प्रमोग गनज य तनभातण व्मवसामीरे ऩेस गयेका तफर बयऩाईका आधायभा 
उऩबोिा सतभततरे बिुानी दाफी गनज कामत फन्द गनज ।  

 नदीजन्म ऩदाथत (ढुङ्गा, तगट्टी, फारवुा) को ठेक्का, याजस्व सॊकरन तथा सो को उऩमोगभा 
अतनवामतरूऩभा प्रायख्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण गयाई ऩायदशीरूऩभा प्रततस्ऩधातभा ठेक्का 
सम्झौता गनज व्मवस्था तभराउने। 

 क्रवद्यभान खरयद काननुअनसुाय कामत सम्ऩन्न बएऩतछ भार बिुानी ददनऩुनजभा आतथतक 
वषतको अन्त्मभा काभ सम्ऩन्न नहुॉदै उऩबोिाको खाताभा यकभ अतग्रभ जम्भा गरयददने 
कामत फन्द गनज। 

 तातरभ तथा ऺभता क्रवकाससॉग सम्फख्न्धत कामतिभहरूको सॊतमा अत्मातधक तय 
प्रततपर न्मून यहने, एउटै व्मख्ि धेयै कामतिभभा सहबागी हनेु, एउटै प्रकृततका 
कामतिभ क्रवतबन्न तनकामरे सञ्चारन गयी उही व्मख्िहरूराई सहबागी गयाउने जस्ता 
कामत तनमन्रण गयी उद्यभशीरता क्रवकास, योजगायीको अवसय, स्थानीम स्रोत साधन य 
ऺभताको प्रमोग एवॊ स्थानीम आवमकता फभोख्जभ भार सञ्चारन गनज ।  

 कततऩम स्थानीम तहफाट प्रचतरत काननुक्रवऩयीत हनेु गयेका सल्राहकाय, तनजी सहमोगी 
तथा स्वमॊसेवकहरूको तनमखु्ि एवॊ सेवा सकु्रवधा उऩरब्ध गयाउने कामत योक्ने। 

 स्थानीम तहहरूरे साभाख्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने रख्ऺत वगतको वास्तक्रवक ऩक्रहचान गयी 
खख्ण्डकृत त्माॊक अद्यावतधक गयी फैंक्रकङ प्रणारीफाट भार क्रवतयण गनज व्मवस्था 
तभराउने। 

 प्रधानभन्री योजगाय कामतिभ सॊचारन गदात स्थानीमस्तयभा फेयोजगायको त्माॊक मक्रकन 
गयी वास्तक्रवक फेयोजगायराई प्राथतभकताका साथ योजगायीका अवसय उऩरब्ध 
गयाउने। 
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६.१ ऩदृ्षबतूभ   

नेऩारको सॊक्रवधान तथा भ्रद्शाचायसम्फन्धी काननुरे प्रदान गयेको ख्जम्भेवायी¸ भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् याज्मरे 
अॊगीकाय गयेको नीतत¸ आवतधक मोजनाको सोच य यणनीतत तथा अन्तयातक्रद्सम प्रततफर्द्तासभेतका 
आधायभा आमोगरे आफ्नो, यणनीतत, कामतददशा य कामतिभ तम गयी कामतसम्ऩादन गदै आएको 
छ। सॊक्रवधानको धाया ५१ (ख) को याजनीततक तथा शासन व्मवस्थासम्फन्धी नीततको खण्ड (४) 
भा सावतजतनक प्रशासनराई स्वच्छ¸ सऺभ¸ तनष्ऩऺ¸ ऩायदशी¸ भ्रद्शाचायभिु¸ जनउत्तयदामी य 
सहबातगताभूरक फनाउॉदै याज्मफाट प्राद्ऱ हनेु सेवासकु्रवधाभा जनताको सभान य सहज ऩहुॉच 
सतुनख्द्ळत गयी सशुासनको प्रत्माबतूत गनज तथा धाया ५१ (ट) को  न्माम य दण्ड व्मवस्थासम्फन्धी 
नीततको खण्ड (३) भा याजनीततक¸ प्रशासतनक¸ न्माक्रमक¸ साभाख्जकरगामत सफै ऺेरको भ्रद्शाचाय य 
अतनमतभतता तनमन्रणका रातग प्रबावकायी उऩाम अवरम्फन गनज नीतत यहेको छ। सॊक्रवधानको 
बाग २१¸ धाया २३९ रे सावतजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे भ्रद्शाचाय गयी अख्ततमायको 
दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भदु्दा दामय 
गनज ख्जम्भेवायी आमोगराई समु्ऩेको छ । साथै¸ भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन¸ २०५९ रे भ्रद्शाचाय 
जतनने कसयु¸ कसयुको दामया य उि कसयु गयेभा हनेु सजाम तथा अनसुन्धान¸ तहक्रककात य 
भदु्दा दामयसम्फन्धी व्मवस्था य अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ रे आमोगको 
काभ¸ कततव्म¸ अतधकाय य कामतक्रवतधको सम्फन्धभा स्ऩद्श व्मवस्था गयेको छ । चार ुऩन्ध्रौं मोजना 
(२०७६।७७-२०८०।८१) रे “सभरृ्द् नेऩार : सखुी नेऩारी” को दीघतकारीन सोच तरई 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् शून्म सहनशीरतासक्रहत सदाचायमिु सभाज तनभातण गनज¸ भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् 
चेतनाभूरक¸ तनयोधात्भक एवॊ दण्डात्भक काभकायफाहीराई प्रबावकायी फनाउने¸ सावतजतनक 
सेवाराई जवापदेही एवॊ ऩायदशी फनाउने य सावतजतनक¸ तनजी¸ गैयसयकायी¸ सहकायी¸ फैंक्रकङ 
ऺेरभा हनेु आतथतक अतनमतभतताको तनमन्रण गयी तनजी ऺेरको सेवाराई गणुस्तयीम एवॊ 
सेवाभूरक फनाउने रगामतका यणनीततहरू तरएको छ ।  

 सॊघीम सॊसदद्राया भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) को अनभुोदन बई 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को क्रवद्वव्माऩी प्रततवर्द्ता प्रततको ऐक्मफर्द्ता य सहकामतराई आत्भसात गरयएको 
छ। साथै, नेऩाररे भहासख्न्धको कामातन्वमनसम्फन्धी याक्रद्सम कामतमोजना, २०६९ तजुतभा गयी 
कामातन्वमनभा ल्माएको छ¸ जसभा भ्रद्शाचाय हनु नददन प्रबावकायी अभ्मासहरूको क्रवकास य प्रवर्द्तन 
गनज¸ भ्रद्शाचाय हनुसक्ने सम्बाव्म तनकाम य स्थानहरूको ऩक्रहचान गयी उच्चतभ ्तनगयानी गनज तथा 
सावतजतनक ऩदातधकायीहरूभा सदाचाय¸ इभान्दारयता य ख्जम्भेवायीको बावना क्रवकास गनज क्रवषमभा 
जोड ददइएको छ।  मस कामतमोजनाभा भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको बतूभका य ख्जम्भेवायीराई सभेत उल्रेख गरयएको छ। भ्रद्शाचाय 

ऩरयच्छेद- ६ 
आमोगको यणनीतत य आगाभी कामतददशा  
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तनमन्रणसम्फन्धी उख्ल्रख्खत व्मवस्थाहरूफाट आमोगराई उऩचायात्भक¸  तनयोधात्भक¸ 
प्रवर्द्तनात्भक य सॊस्थागत सधुायको यणनीतत य कामतददशा अवरम्फनका रातग भागतदशतन प्राद्ऱ 
बएको छ ।  

६.२  आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 
आमोगरे आफ्नो ख्जम्भेवायीराई प्रबावकायी य जनअऩेऺा अनरुूऩ ऩूया गनतका रातग सॊस्थागत 
प्राथतभकता सक्रहत क्रवगतभा तम गयीएका यणनीततको सभीऺा¸ सम्फर्द् तनकामसॉगको सहकामत̧  
सावतजतनक तनकाम¸ सयोकायवारा तथा क्रवऻ सभूहको ऩदृ्षऩोषणसभेतका आधायभा सॊस्थागत 
यणनीततक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कामातन्वमन गरययहेको छ। सॊस्थागत यणनीततक 
मोजनाभापत त आमोगरे भ्रद्शाचायका ऩरयवतततत प्रवृख्त्तभातथ तनमन्रण, भ्रद्शाचाय तनमन्रणप्रततको 
अन्तयातक्रद्सम प्रततफर्द्ता साथै सावतजतनक तनकामहरूको सॊस्थागत सधुायका आमाभहरूराई सभेत 
सम्फोधन गनज अऩेऺा तरएको छ। सॊस्थागत यणनीततक मोजनाभा भ्रद्शाचायभिु य सदाचायमिु 
सभाज तनभातणको दूयदृक्रद्श याखी याक्रद्सम क्रवकास य सावतजतनक सेवाभा जनताको सयर य सहज 
ऩहुॉच हनेु गयी भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गनज रक्ष्म प्रातद्ऱका रातग यणनीतत¸ नीतत¸ कामतनीतत एवॊ 
कामातन्वमन मोजना तनधातयण गरयएका छन।् मस यणनीततक मोजनारे भूरत: तनयोधात्भक¸ 
प्रवर्द्तनात्भक, उऩचायात्भक य सॊस्थागत सदुृढीकयणभापत त भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गनज उदे्दम 
तरएको छ । 

क. उऩचायात्भक यणनीतततपत  : भ्रद्शाचायजन्म कामतको प्रबावकायी ऩक्रहचान¸ अनसुन्धान य 
अतबमोजनभा जोड ददइएको छ। जसअन्तगतत आधतुनक प्रक्रवतधको उऩमोग¸ भ्रद्शाचायभा 
तनगयानी¸ भ्रद्शाचायसॉग सम्फख्न्धत सफै क्रकतसभका सूचना व्मवस्थाऩन तथा इन्टेतरजेन्स 
सॊमन्रको सदुृढीकयण य भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजयुीहरूको प्राथतभकीकयण गयी अनसुन्धान य 
अतबमोजन कामतराई वस्ततुनद्ष¸ क्रवद्वसनीम एवॊ प्रबावकायी फनाउने नीतत अॊगीकाय गरयएको 
छ । उजयुीहरूको छानतफन य अनसुन्धान कामतराई सऺभ फनाउन य भ्रद्शाचायजन्म कामतको 
अनसुन्धानसॉग सम्फख्न्धत दस्तावेजको सयुऺा तथा अतबरेखीकयणका रातग प्रक्रवतधको सभखु्चत 
प्रमोग गनज¸ अनसुन्धान य अतबमोजनभा तनष्ऩऺता¸ प्रबावकारयता य एकरूऩताका रातग 
अदारतका नख्जयको क्रवद्ऴेषणका साथै अध्ममन अनसुन्धान गनज¸ भ्रद्शाचायका सम्बाव्म ऺेर 
ऩक्रहचान एवॊ क्रवकास आमोजनाहरूको कामत सम्ऩादनको अध्ममन तथा अनसुन्धान गयी 
भ्रद्शाचायजन्म कामतको योकथाभका उऩामहरू अवरम्फन गनज¸ आमोगका कामातरमहरूफीच 
सूचना सञ्जारीकयण¸ आमोगको वेफसाइटभा सूचनादाता य उजयुीकतातको ऩहुॉच अतबवृक्रर्द् तथा 
आमोग य भ्रद्शाचाय तनमन्रणसम्फर्द् तनकामहरूफीच सूचना सञ्जारको क्रवकास गनज¸ आमोगको 
उजयुी छानतफन य वगीकयणका आधाय तथा भाऩदण्ड तमाय गयी उजयुीउऩय तनख्द्ळत 
अवतधतबर अनसुन्धान गदै उच्च जोख्खभमिु य ठूरा भ्रद्शाचायजन्म कामतहरूराई 
प्राथतभकताभा याखी अनसुन्धान य तहक्रककात गनज कामतनीततहरू अवरम्फन गरयएको छ । 

ख. तनयोधात्भक यणनीतततपत  : काननुी य सॊगठनात्भक सॊयचनाको सदुृढीकयण एवॊ ऩरयचारन गदैं 
भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा सम्फर्द् सफै ऩऺहरूराई ख्जम्भेवाय फनाउने कामतभा जोड ददइएको छ । 
जसअन्तगतत क्रवतबन्न तनकामहरूसॉग सभन्वम¸ साझेदायी तथा सहकामतभा जोड ददई सम्फर्द् 
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तनकामहरूराई भ्रद्शाचाय न्मूनीकयणका उऩामहरू अवरम्फन गनत प्रोत्साक्रहत गनज¸ भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणसम्फन्धी काननुी सधुाय¸ भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को याक्रद्सम यणनीतत तथा कामतमोजना 
ऩरयभाजतन एवॊ सावतजतनक सेवा प्रवाहसम्फन्धी तनकामका ऩदातधकायीहरूको आचायसॊक्रहताको 
तजुतभा य कामातन्वमनभा जोड ददइएको छ । सावतजतनक सेवाप्रवाह¸ सावतजतनक तनभातणका 
ठेक्का तथा खचत प्रक्रिमारगामत प्रशासकीम क्रवतध तथा आवतधक÷वाक्रषतक मोजना तजुतभा तथा 
कामातन्वमन प्रक्रिमाभा सधुायका रातग ऩहरकदभी तरने¸ भ्रद्शाचायको जोख्खभऩूणत ऺेर ऩक्रहचान 
गयी आमोजना तथा कामातरमहरूभा तनगयानी याख्ने̧  अन्तयातक्रद्सम सम्फन्ध क्रवस्ताय¸ 
सॊजारीकयण य साझेदायी प्रवर्द्तन गदै नवीनतभ ् ऻान य सीऩ तथा असर अभ्मासहरूको 
अवरम्फन गनज कामतनीतत तरइएको छ ।  

ग. प्रवर्द्तनात्भक यणनीततका रूऩभा सयोकायवारा ऩऺहरूका फीचभा चेतना¸ सभन्वम¸ सञ्जार य 
ऐक्मफर्द्ता अतबवृक्रर्द् गनज कामतराई आत्भसात गरयएको छ । जसअन्तगतत भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् 
क्रवतबन्न ऩऺको सहबातगता य प्रततफर्द्ता अतबवृक्रर्द् गनत आवमक बएकारे सम्फर्द् ऩऺको 
अतबभखुीकयणका साथै क्रवतबन्न सयोकायवारा तनकामफीच सॊजार क्रवकास गनज¸ भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् 
जनचेतना अतबवृक्रर्द् गयी भ्रद्शाचायप्रतत असक्रहष्ण ु प्रवृख्त्तराई सशि फनाउने¸ सदाचायमिु 
व्मवहाय य कामतप्रणारी आत्भसात गनत प्रोत्साक्रहत गनज य मसका रातग सूचना, ख्शऺा तथा 
सञ्चाय साभग्रीको तमायी य क्रवतयण गनज एवॊ उऩरब्ध प्रचायप्रसायका भाध्मभहरूको सभखु्चत 
उऩमोग गनज तथा साभाख्जक अतबमान सॊचारन गनज कामतभा जोड ददइएको छ ।  

घ. आमोगको सॊस्थागत ऺभता क्रवकास यणनीततका रूऩभा सॊस्थागत सशुासनको सदुृढीकयण य 
ऺभता अतबवृक्रर्द्को कामतराई अगातड फढाइएको छ । जसअन्तगतत सूचना प्रक्रवतधको 
उऩमोगराई फढावा ददई स्वचातरत कामातरम सॊचारन प्रणारी कामातन्वमन¸ तडख्जटर 
उऩकयणको प्रबावकायी प्रमोग¸ सॊगठनात्भक सॊयचनाराई सभमानकूुर सदुृढीकयण¸ सूचना 
तथा अतबरेख प्रणारी सदुृढीकयण¸ बौततक ऩूवातधाय क्रवकास¸ जनशख्िको ऺभता क्रवकास एवॊ 
अनगुभन¸ भूल्माॊकन य प्रततवेदन प्रणारी सदुृढीकयणभा जोड ददइएको छ । आमोगको 
काननुी तथा सॊस्थागत दामया पयाक्रकरो फनाई प्रबावकायीरूऩभा भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गनत 
ऩहरकदभी तरने तथा भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्धरे व्मवस्था गयेका 
अवसय य दाक्रमत्व तनवातह गनत याक्रद्सम काननुराई सभसाभक्रमक ऩरयभाजतनसक्रहत कामातन्वमनभा 
ल्माउन ऩहर गनज कामतनीतत अवरम्फन गरयएको छ । 
मस यणनीततको कामातन्वमन मोजनारे काननु तथा कामतप्रक्रिमाभा सधुाय¸ ऩूवातधाय तथा ऺभता 
क्रवकास एवॊ सञ्चाय तथा अनसुन्धानभूरक क्रिमाकराऩहरू अगातड सायेको छ । काननुी 
सधुायतपत  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन य भ्रद्शाचाय तनवायण ऐन सॊशोधनका 
साथै आवमक कामतक्रवतधहरूको तजुतभा य ऩरयभाजतन तथा कामतप्रक्रिमा सधुायतपत  एकीकृत 
अतबरेख प्रणारी य स्वचातरत कामातरम सॊचारन प्रणारीको स्थाऩनाभा जोड ददइएको छ । 
ऩूवातधाय क्रवकासतपत  कामातरम बवन¸ इख्न्जतनमरयङ ल्माफ¸ थनुवुा घय य फमान कऺ तनभातण 
एवॊ ऺभता क्रवकासतपत  अतबभखुीकयण¸ क्रवख्शद्शीकृत तातरभ¸ वैदेख्शक तातरभ य अन्तयातक्रद्सम 
सबा सम्भेरनभा सहबातगताभा जोड ददइएको छ । प्रबावकायी सञ्चायतपत  
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डकुभेन्ट्री/श्रव्मदृम साभग्री तनभातण य प्रसायण रगामत टेतरतबजन कामतिभ तथा सूचना 
सम्प्रेषणका कामतिभ कामातन्वमनभा जोड ददइएको छ। अध्ममन/अनसुन्धानतपत  अदारतफाट 
बएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी पैसराको क्रवद्ऴेषण¸ भ्रद्शाचाय तनमन्रणसम्फन्धी काननुको क्रवद्ऴेषण¸ 
भ्रद्शाचायको जोख्खभ क्रवद्ऴेषण¸ सशुासन ऩयीऺण एवॊ  सेवाग्राही सन्तकु्रद्श सवजऺणरगामतका 
अध्ममन/अनसुन्धानका कामतहरू अगातड सारयएको छ। सभग्रभा आमोगको सॊस्थागत 
यणनीततक मोजना (2076/77-2080/81) राई देहामफभोख्जभको ख्चरभा प्रस्ततु गरयएको 
छ।  

ख्चर ६.१:  आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना : दूयदृक्रद्श¸ रक्ष्म¸ उद्देम¸ यणनीतत तथा नीततहरू  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नी
तत
ह
रू 

दूयदृक्रद्श 

रक्ष्म 

उद्देम 

यणनीतत 

भ्रद्शाचायभिु य सदाचायमिु सभाज तनभातण । 

 
याक्रद्सम क्रवकास य सावतजतनक सेवाभा जनताको सयर/सहज ऩहुॉच हनेु गयी भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गनुत । 
 

आमोगको सॊस्थागत सदुृढीकयण¸ तनयोधात्भक¸ प्रवर्द्तनात्भक य उऩचायात्भक क्रवतधभापत त भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गनुत । 
 
उऩचायात्भक  तनयोधात्भक  प्रवर्द्तनात्भक  सॊस्थागत ऺभता क्रवकास  

(१) आधुतनक प्रक्रवतधको 
उऩमोगफाट अनसुन्धान 
य अतबमोजन ऩर्द्ततराई 
वस्ततुनद्ष य क्रवद्वसनीम 
फनाउने । 

(२) भ्रद्शाचाय तनगयानी 
प्रणारीको क्रवकास गयी 
अनसुन्धान एवॊ तनगयानी 
गनज । 

(३) भ्रद्शाचायसॉग सम्फख्न्धत 
सफै क्रकतसभका सूचना 
व्मवस्थाऩन तथा 
इन्टेतरजेन्स सॊमन्र 
सदुृढ गनज । 

(४) भ्रद्शाचायसम्फन्धी 
भातभराहरूको 
प्राथतभकीकयण गयी 
अनसुन्धान य अतबमोजन  
गनज । 

(५) नीततगत तथा सॊस्थागत 
भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण 
गनत क्रवतबन्न 
तनकामहरूसॉग 
सभन्वम¸ साझेदायी 
तथा सहकामत गनज । 

(६) सावतजतनक 
तनकामहरूराई 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् 
उत्तयदामी फनाउॉ दै 
सशिीकयण  

गनज । 

 (७) भ्रद्शाचाय 
तनवायणसम्फन्धी 
क्रवषमभा नवीनतभ 
खोज¸ अध्ममन¸ 

अनसुन्धान  
गनज । 

(८) भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् याक्रद्सम 
तथा अन्तयातक्रद्सम 
सभन्वम य 
सञ्जारीकयण गनज । 

(९) भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् 
जनचेतना 
अतबवकृ्रर्द्  
गनज । 

 

(१०) 
भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् 
शासनका 
क्रवतबन्न ऩऺको 
सहबातगता य 
प्रततफर्द्ता 
अतबवकृ्रर्द्  
गनज । 

(११) आमोगको 
सॊगठनात्भक 
सॊयचना¸ क्रवतध¸ 

ऩर्द्तत¸ 

स्रोतसाधनसक्रह
त सॊस्थागत 
ऺभता सदुृढ 
गनज । 

 

(१२) भ्रद्शाचाय 
क्रवरुर्द्को 
कानूनी य 
सॊस्थागत 
दामया 
पयाक्रकरो 
फनाउने । 
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६.३ आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को भध्मावतधक सभीऺा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आय़ोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६/७७– 

२०८०/८१) को भध्मावतधक सभीऺासक्रहत भूल्माॊकन गनज गयी स्वतन्र अध्ममन गयाइएको 
तथमो। आमोगभा ऩेश गरयएको उि अध्ममन प्रततवेदनअनसुाय यणनीततक मोजनाको 
कामातन्वमनफाट भ्रष् टाचाय तनमन्रणको ऺेरभा सकायात्भक वातावयण तसजतना बए ताऩतन यणनीतत 
कामातन्वमनको रातग थऩ ऺेरभा सधुायको आवमकता यहेको तनष्कषत यहेको छ । सो फभोख्जभ 
फाॉकी अवतधभा मोजनारे तनददतद्श गयेका प्रततपर, असय तथा प्रबाव तहका नततजा हातसर गनत 
प्रदान गरयएका सझुावहरू देहामफभोख्जभ यहेका छन ् । प्राद्ऱ सझुावफाट तोक्रकएको सभम य 
रागतभै रक्ष्म हातसर हनेु गयी आगाभी ददनभा कामतसम्ऩादन गनत आमोगराई भद्दत ऩु् ने 
अऩेऺा गरयएको छ।  

१. अख्त तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजनाको कामातन्वमनभा 
सावतजतनक तनकामको स्वातभत्व य क्रिमाशीरता फढाउन ती तनकाम सम्फर्द् कामतनीतत तथा 
क्रिमाकराऩको कामातन्वमनभा ख्जम्भेवाय फनाई तनमतभत रूऩभा अनगुभन गनज प्रणारी 
क्रवकास गनज, 

२. भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताको स्वरूऩ य ऺेर क्रवस्तारयत बइयहेको सन्दबतभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को प्रस्ताक्रवत सॊशोधनभापत त आमोगको 
बतूभकाराई थऩ सदुृढ य सवर फनाउन आमोगको तपत वाट सॊघीम-सॊसदसॉग सभन्वम गनज, 

३. भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा याजनीततक स्वातभत्व फढाउन फहस, ऩैयवी य नागरयक ऩरयचारन गनज, 
४. यणनीततक मोजनाको कामातन्वमनफाट भ्रद्शाचाय अनबुतूत सूचकाॊकभा सधुाय गनज अऩेख्ऺत 

प्रबावराई ऩनुक्रवतचाय गनज । सम्फर्द् अन्म तनकामराई सभेत ऩरयचारन गयी उि 
सूचकाॊकभा सधुाय ल्माउन आमोगरे नेततृ्वदामी बतूभका तनवातह गनज, 

५. भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग असर शासनको स्केरभा सधुाय गयी मोजनाको अख्न्तभ वषतभा 
याख्खएको रक्ष्म प्राप् त गनत आमोगको प्रमासरे भार ऩूणतता ऩाउन नसक्ने हुॉदा भ्रद्शाचाय 
तनमन्रणभा क्रिमाशीर यहेका सफै तनकाम तथा भन्रारम, सख्चवारम एवॊ आमोगराई 
ख्जम्भेवाय फनाउन भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग ती तनकामको प्रभखुराई जवापदेही फनाउने 
य आमोगरे ती ऩदातधकायीको कामत य बतूभकाको अनगुभन गनज प्रणारी क्रवकास गनज । 

६. सावतजतनक ऩदातधकायीराई आफ्नो ऩारयबाक्रषत ख्जम्भेवायीभा केख्न्रत गयाउन आमोगको 
अनगुभन प्रणारीराई सफर य सदुृढ फनाउने, 

७. भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग काननुी अतधकाय प्राप् त तनकामफाट हनेु अनसुन्धान, तहक्रककात 
तथा अतबमोजनराई प्रबावकायी फनाउन आमोग य ती तनकामको फीचभा कामतगत 
अन्तसतम्फन्ध क्रवकास गनज । भ्रद्शाचायजन्म सूचनाको आदान प्रदान गनत क्रवद्यतुीम प्रणारी 
तनभातण गयी याजस्व अनसुन्धान क्रवबाग, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान क्रवबाग य याक्रद्सम 
सतकत ता केन्रका फीचभा अन्तयआफर्द्ता कामभ गनज, 

८. आमोगरे भ्रद्शाचाय तथा अतनमतभतताको तनमन्रणका रातग काननुी अतधकाय प्राप् त 
तनकामफाट हनेु अनसुन्धान, तहक्रककात एवॊ अतबमोजन प्रक्रिमाभा स्तयीकयण कामभ गयी 
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भ्रद्शाचायजन्म भदु्दाभा अदारतफाट हनेु तनणतमको सपरताको भारा फढाउन कामत सॊचारन 
कामतक्रवतध (Standard Operating Procedure) को तजुतभा य ऩरयभाजतनभा जोड ददएको छ । 
प्रक्रिमागत अस्ऩद्शता एवॊ रकु्रटका कायण भ्रद्शाचायजन्म भदु्दाभा हनु सक्ने असपरताराई 
तनदान गनत मस प्रकायको कामतक्रवतधको तजुतभा उऩमिु हनेु हुॉदा याक्रद्सम सतकत ता केन्र, 
याजस्व अनसुन्धान क्रवबाग य सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान क्रवबागभा कामतक्रवतध तजुतभा य 
ऩरयभाजतनको कामतभा सहमोग गयी कामातन्वमनको तनमतभत अनगुभन गनज । साथै, भ्रद्शाचाय 
य अतनमतभतता जन्म घटनाको तनयोधका रातग प्रत्मेक सावतजतनक तनकामभा कामत सॊचारन 
कामतक्रवतध तजुतभा गनत तनदजशन ददनकुा अततरयि कामत सम्ऩादनभा उि कामतक्रवतधको 
ऩारनाको अनगुभन गनत सम्फख्न्धत भन्रारमराई ऩरयचारन गनज,  

९. यणनीततक मोजनाको यणनीतत, कामतनीतत तथा क्रिमाकराऩका फीचभा सभन्वम तथा 
साभञ् जस्मीकयण कामभ गनत आवमकतानसुाय कामतनीतत य क्रिमाकराऩराई सभामोजन 
गनज, 

१०. भ्रद्शाचायजन्म कामतको अनसुन्धानको दामयाभा उच् चऩदस्थ कभतचायी, तनवातख्चत य भनोनीत 
ऩदातधकायीराई ल्माउन अनसुन्धान क्रवतध तथा अनसुन्धान ऺभताभा सधुाय गनज, 

११. भ्रद्शाचाय य अतनमतभतता तनमन्रण साझा याक्रद्सम भदु्दाको रूऩभा स्थाक्रऩत गनत याजनीततक 
दरका फीचभा साझा फझुाइ य ऐक्मफर्द्ता कामभ गयाउन नागरयक सभाजभापत त दफाफ 
तसजतना गनज, 

१२. आमोगको गततक्रवतध तथा क्रिमाकराऩराई तनष्ऩऺ, ऩायदशी एवॊ प्रबावकायी फनाउन स्रोत, 

साधन, काननु तथा प्रणारी तनभातण गनत सम्फर्द् सफैसॉग सभन्वम गनज, 
१३. यणनीततक मोजनाको प्रततपर सॊतमात्भक रूऩभा सन्तोषजनक देख्खए ताऩतन गणुात्भक य 

रख्क्ष्मत वगत केख्न्रत हनु नसकेकारे गणुस्तयीम तथा प्रभाण केख्न्रत अनसुन्धान, अतबमोजन 
ऺभता क्रवकास गनज, 

१४. आमोगभा कामतयत जनशख्िको ऺभता क्रवकासका कामतिभ तनयन्तय रूऩभा सॊचारन गनज 
व्मवस्था तभराउने । भ्रद्शाचायका नवीन प्रवृख्त्तराई ऩक्रहचान गनत सक्ने सऺभ अनसुन्धान 
ऩर्द्तत क्रवकास गनज, 

१५. भ्रद्शाचाय तनमन्रणको प्रबावकारयता फढाउन भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा प्रत्मऺ एवॊ ऩयोऺ रूऩभा 
क्रिमाशीर तनकाम तथा भ्रद्शाचाय अनबुतूत सूचकाॊकका आधायसॉग सम्फख्न्धत तनकामका 
फीचभा सभन्वम कामभ गयी ती तनकामराई ख्जम्भेवाय फनाउनकुा साथै प्रस्ततु कामतभा 
आमोगरे नेततृ्वदामी बतूभका तनवातह गनज, 

१६. आमोगरे प्रमोगभा ल्माएका प्रणारीको अन्तयआफर्द्ता एवॊ प्रणारी सॊचारनको दऺता 
कामभ गनज, 

१७. भ्रद्शाचाय तनमन्रणको सम्ऩूणत अतबबाया आमोगभा भार केख्न्रत गनज क्रवद्यभान सोचभा सधुाय 
गनत भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा क्रवतबन् न तनकामराई ख्जम्भेवाय फनाउन तनकामगत ख्जम्भेवायीको 
ऩनुऩतरयबाषा गयी यणनीततक मोजनाका क्रिमाकराऩको कामातन्वमनभा ती तनकामराई 
ख्जम्भेवाय फनाउने, 
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१८.  भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताको तनमन्रणभा तनजी ऺेरराई उऩचायात्भक य प्रवर्द्तनात्भक 
यणनीततभा ऩरयचारन गनज । तनजी ऺेरको बतूभका यणनीततक मोजनाभा सभावेश गनज, 

१९. भ्रद्शाचायको अतबमोगभा आमोगरे दामय गयेका भदु्दाको सपरताका रातग प्रभाणभा आधारयत 
सवर अनसुन्धान, अतबमोजनकतातको ऺभता क्रवकास तथा न्माक्रमक तनकामसॉगको तनमतभत 
अन्तयक्रिमाराई प्रबावकायी फनाउने । भ्रद्शाचायको सन्दबतभा अदारतफाट बएका तनणतमको 
सभीऺा गयी अनसुन्धान ऩर्द्ततराई तदनरुूऩ सधुाय गनत न्मामऩातरकासॉगको सभन्वमराई 
सदुृढ फनाउने, 

२०. भ्रद्शाचाय तनमन्रणको प्रमासभा नागरयक सभाजको ऩूवतक्रिमाशीर एवॊ उत्प्रेरयत बतूभकाका 
रातग नागरयक सभाजको क्रव वास आजतन गनज, 

२१. तनमभनकायी तनकामको बतूभका, क्रिमाकराऩ तथा ऩदातधकायीको आचयणउऩय क्रवशेष 
तनगयानी याखी कायफाही फढाउने, 

२२.  आमोगफाट भ्रद्शाचाय तनमन्रणका रातग सॊचातरत कामतक्रवतधगत क्रिमाकराऩको गणुात्भक 
ऩऺभा सधुाय गनज ।आमोगको बतूभका य कामत गल्ती गनज ऩदातधकायी रख्ऺत फनाउने, 

२३. भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा अन्तयातक्रद्सम असर अभ्मासको अनशुयण, व्मख्िको जीवनशैरी, 
यहनसहन तथा सम्ऩकत  एवॊ सभाजभा प्रदख्शतत गयेको व्मवहायफाट प्राप् त हनेु सूचनासक्रहतको 
अप्रत्मऺ क्रवतधको प्रमोग, सूचना; त्माॊक य जानकायीको सञ् जारीकयण क्रवकास गनज । 
शॊकास्ऩद गततक्रवतध, क्रिमाकराऩ य व्मवहायराइ तनमन्रण गनज, 

२४. भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्ध तथा भ्रद्शाचाय तनमन्रणसम्फन्धी याक्रद्सम 
यणनीतत तथा कामतमोजना, २०६९ को प्रबावकायी कामातन्वमनका रातग नेऩार सयकायराई 
उऩरब्ध गयाइएको सझुाव कामातन्वमनको अनगुभन गनज य आमोगको तपत फाट सम्ऩादन 
गनुतऩनज कामतका रातग आमोगको मोजना, अनगुभन तथा भूल्माॊकन भहाशाखाराई ख्जम्भेवाय 
इकाइको रूऩभा तोकी भहासख्न्धको कामातन्वमनराई तीव्र फनाउने । 

२५. भ्रद्शाचाय य अतनमतभतताको तनतभत्त सहमोग ऩु् ने गयी हनेु नीततगत तनणतमउऩय तनगयानी 
फढाउनकुा साथै प्रशासकीम ऩदातधकायीराई मस प्रकायका तनणतमभा सजग गयाउने, 

२६. भ्रद्शाचाय य भ्रद्शाचायजन्म कामतका रातग आवमक दऺ जनशख्ि क्रवकास गयी 
ख्स्थयीकयणका रातग प्रोत्साहन, सकु्रवधा तथा सयुऺाको सतुनख् चतता ददने । कामत 
सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारीराई तनयन्तयता ददने, 

२७. यणनीततक मोजनाभा तनददतद्श गरयएका क्रिमाकराऩभध्मे ऩक्रहरो तीन वषतभा सम्ऩादन हनु 
नसकेका य ऩूणत रूऩभा उऩरब्ध हातसर हनु नसकेको क्रिमाकराऩराई ऩनुसंयचना गयी 
कामातन्वमन गनज व्मवस्था तभराउने, 

२८. यणनीततक मोजना अन्तगततका कामतिभको कामातन्वमन प्रक्रिमाभा जवापदेक्रहता प्रवर्द्तन गनत 
आमोगका सम्फख्न्धत ऩदातधकायीसॉग कामत सम्ऩादन सम्झौता गनज, 

२९. मोजनाभा अनभुान गरयएको मोजना कामातन्वमनको रागत अनभुान क्रिमाकराऩको 
सॊचारनका रातग आवमक ऩनज यकभबन्दा न्मून आॊकरन गरयएको कायण मोजना 
कामातन्वमनको कुर रागत अनभुान सही रूऩभा मक्रकन हनु नसकेको हुॉदा मोजनाको फाॉकी 
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अवतधभा सम्ऩादन गनुतऩनज कामतका रातग आवमक ऩनज यकभको आॉकरन सही तथा 
त्मऩयक रूऩभा गयी वाक्रषतक फजेटभा सभावेश गनज । 

३०. यणनीततक मोजना कामातन्वमनको व्मवख्स्थत अनगुभन प्रणारी क्रवकास गनज ।आमोगको 
क्रिमाकराऩको प्रबावकारयता भाऩन गनत आमोगको तपत फाट अल्ऩ अवतधको ऺेरगत 
सवजऺण सॊचारन गयी अन्तयातक्रद्सम प्रततवदेनसॉग साभञ् जस्मता कामभ गनज ।   

६.४  आमोगको आगाभी कामतददशा 
 चारू सॊस्थागत यणनीततक मोजनारे तम गयेका नीतत, यणनीतत, कामतनीतत य भतुम 

क्रिमाकराऩराई तनयन्तयता सक्रहत थऩ सधुायका कामतहरू सभावेश गयी आगाभी कामतददशा तम 
गरयएको छ। अनसुन्धान तथा छानतफनको सऺभता क्रवकास¸ सूचना प्रक्रवतध तथा व्मवस्थाऩन¸ 
काननुी तथा कामतप्रक्रिमागत सधुाय¸ सञ्चाय तथा ऻान हस्तान्तयण¸ ऩूवातधाय तनभातण¸ प्रततवेदन य 
अध्ममन अनसुन्धान एवॊ अनगुभन तथा भूल्माॊकनसम्फन्धी क्रिमाकराऩहरूका आधायभा आमोगरे 
यणनीततक मोजनारे तम गयेका उऩचायात्भक, तनयोधात्भक, प्रवर्द्तनात्भक तथा सॊस्थागत ऺभता 
क्रवकाससम्फन्धी यणनीततका आधायभा आगाभी कदभहरू अगातड फढाउने छ। अनसुन्धान य 
अतबमोजनसम्फन्धी कामतराई प्रबावकायी फनाउॉदै अन्म तनकामसॉगको सभन्वम य सहकामतराई 
सभेत जोड ददई आमोगरे क्रवगतभा तम गयेका देहामका क्रवषमहरूको कामतददशाराई नै 
आवमक ऩरयभाजतनसक्रहत प्रबावकायी कामातन्वमन गनुत नै आमोगको बावी कामतददशा यहनेछन ्। 
साथै आमोगरे स्वतन्र तनकामफाट गयाएको सॊस्थागत यणनीततक मोजनाको आवतधक भूल्माॊकन 
प्रततवेदनफाट प्राद्ऱ सझुावहरूराई सभेत सम्फोधन गनज गयी आगाभी कामतहरू सॊचारन  
गरयनेछ ।  
१. उजयुीका क्रवषमको गम्बीयता, सभाजराई हनुसक्ने हातन नोक्सानी य स्थाक्रऩत हनु सक्ने 

गरत प्रवृख्त्तराई आधाय तरई उजयुीहरूको वगीकयण तथा प्राथतभकता तनधातयण गयी 
अनसुन्धान गनज ऩर्द्तत क्रवकास गरयनेछ। मस आधायभा तरुनात्भक रूऩभा उजयुीहरूराई 
उच्च, भध्मभ य न्मून जोख्खभमिु तहभा क्रवबाजन गयी छुट्टा-छुटै्ट अनसुन्धान सेरद्राया 
वस्तऩुयक, तनष्ऩऺ य सऺभ ढॊगरे तनख्द्ळत सभमतबरै नततजा हातसर हनेु गयी अनसुन्धान 
गरयनेछ। 

२. आमोगरे काभकायफाही गदात उजयुी तथा सूचनाभा भार सीतभत नबई भ्रद्शाचायका उच्च 
जोख्खभ ऺेर य कायोफाय ऩक्रहचान गनत आफ्नै इन्टेतरजेन्स सॊमन्र ऩरयचारन गयी गरयने 
कामतहरूराई थऩ क्रवस्ताय गदै रतगनेछ। 

३. ऺेरगत क्रवशेषऻता हातसर हनेु गयी कभतचायीहरूको ऺभता क्रवकास गदै छानतफन, 
अनसुन्धान य अतबमोजन कामतभा ऩरयचारन गरयनेछ । अनसुन्धान क्रवतध य ऩर्द्ततको 
प्रबावकारयता अध्ममन तथा अनसुन्धान अतधकृतहरूको ऺभता क्रवकासका साथै भनोफर 
अतबवृक्रर्द् य तनाव व्मवस्थाऩनका रातग प्रबावकायी कामतिभहरू सॊचारन गरयनेछ। 
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४. आमोगका काभकायफाहीराई कुनै प्रकायको दफाफ, अवयोध य आग्रह-ऩूवातग्रहफाट प्रबाक्रवत 
हनु नददई न्मामऩूणत, तनबीक, स्वच्छ य सऺभ ढॊगरे सम्ऩादन हनेु गयी कामतवातावयणभा 
थऩ सधुाय गरयनेछ। 

५. सभाजभा आमोगप्रततको साख बयोसा य क्रवद्वास अक्रवतछन्न रूऩभा अतबवृक्रर्द् गनत आमोगका 
ऩदातधकायी तथा कभतचायीभा असर आचयण, सयर जीवन ऩर्द्तत य नागरयकभैरी व्मवहाय 
अतबवृक्रर्द् हनेु गयी तनयन्तय सधुायभा जोड ददइनेछ। 

६. आमोगभा प्राद्ऱ हनेु उजयुीहरूको अतबरेख, कामतसम्ऩादन प्रक्रिमा, प्रभाण सॊकरन तथा 
ऩयीऺण कामतभा सधुाय गनत सयुख्ऺत, बयऩदो य प्रबावकायी सूचना तथा सञ्चाय प्रक्रवतध 
प्रणारीको भहत्तभ उऩमोगराई उच्च प्राथतभकता ददइनेछ। सूचनाको क्रवद्ऴेषण य भातहतका 
कामातरमहरूफीच सञ्जारीकयणभा मस्तो प्रक्रवतधराई उच्चतभ प्रमोगभा ल्माइनेछ। 

७. अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामतक्रवतध तथा दद्दशतनको तनभातण, ऩरयभाजतन य 
कामातन्वमन, अतबमोजन नीतत तथा अदारतका नख्जयको क्रवद्ऴेषण जस्ता कामतहरूराई 
तनयन्तयता ददइनेछ। 

८. भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को सॊमिु याद्ससॊघीम भहासख्न्ध ऩारनाका रातग भौजदुा कामतमोजनाको 
कामतप्रगततको सभीऺा गयी सधुाय सक्रहतको कामातन्वमनराई भहत्व ददइनेछ।  

९. आमोगको सॊगठनात्भक सॊयचनाभा सभमानकूुर सदुृढीकयण गयी ऻान¸ सीऩ, अनबुव, प्रक्रवतध 
य अन्तयातक्रद्सम असर अभ्मासको उऩमोग गदै आमोगको फहऩुऺीम सऺभता क्रवकास 
गरयनेछ। 

१०. आमोगका कभतचायीको कामतसम्ऩादनसॉग आवर्द् गयी प्रोत्साहन प्रणारीको कामातन्वमन 
गरयनेछ। 

११. आमोगफाट अतधकाय प्रत्मामोजन बएका ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीहरूराई 
अतबभखुीकयणभापत त ऻान, सीऩ तथा अन्तयातक्रद्सम असर अभ्मासहरूको अनबुवभापत त ऺभता 
क्रवकास गरयनेछ।   

१२. आमोगको अनगुभन¸ भूल्माॊकन य प्रततवेदन प्रणारीराई नततजा प्रणारीभा आफर्द् गयी 
सभमानकूुर सढृुढीकयण गदै रतगनेछ।  

१३. आमोगरे अवरम्फन गयेका असर अभ्मास¸ नीतत¸ प्रख्शऺण साभग्री जस्ता स्रोतहरूको 
क्रवद्यतुीम अतबरेखीकयण¸ सूचना तथा स्रोत केन्र सदुृढीकयण य मसका रातग आवमक 
ऩनज ऩूवातधायको क्रवस्ताय गरयनेछ।  

१४. आमोगका ऩूवत ऩदातधकायी य क्रवऻ, नागरयक सभाजका प्रफरु्द् व्मख्िहरू, मस ऺेरभा 
क्रिमाशीर सञ्चायकभीहरूसॉग तनयन्तय सॊवाद भापत त प्राद्ऱ हनेु ऩदृ्षऩोषणराई आन्तरयकीकयण 
गयी आवमक सधुाय गदै रतगनेछ।  

१५. आमोगफाट अतबमोजन गरयएका य सजाम ऩाएका व्मख्िहरूको एकीकृत अतबरेख प्रणारी 
क्रवकास गरयनेछ। साथै आमोगरे सझुावसक्रहत रेखी ऩठाएका क्रवषमहरूको 
कामातन्वमनसभेतराई अनसुन्धानको िभभा अॊग फनाइनेछ ।  
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१६. भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा सॊर्न तनकामहरू¸ अनगुभन तथा तनमभनकायी तनकामहरू य नागरयक 
सभाजफीच सभन्वम य साझेदायीराई प्रबावकायीताका साथ तनयन्तयता ददइनेछ । 

१७. ठूरा आमोजना/ऩरयमोजना, याक्रद्सम गौयवका आमोजना/ऩरयमोजना तथा सावतजतनक 
तनभातणको ठेक्का तथा खचतफाये अध्ममन/अनसुन्धान, भ्रद्शाचाय सम्बाव्म आमोजना तथा 
कामातरमहरूभा क्रवशेष तनगयानीको कामतराई सढृुढ गयी तनयन्तयता ददइनेछ। 

१८. सपररूऩभा कामातन्वमन बएका य कामातन्वमनभा सभस्मा देख्खएका दवुै प्रकृततका क्रवकास 
आमोजनाहरूको तरुनात्भक अध्ममन तथा क्रवकास आमोजनाको कामतसम्ऩादनका िभभा 
भ्रद्शाचाय हनेु सम्बाक्रवत चयण य तरयकाहरूको ऩक्रहचान गयी योकथाभ य तनमन्रणका 
उऩामहरू अवरम्फन गरयनेछ। 

१९. बन्साय, कय, उद्योग, वाख्णज्म, अध्मागभन, भारऩोत, श्रभ, मातामात ऺेर जस्ता फढी 
जोख्खभ य सेवाग्राहीसॉग प्रत्मऺ सम्ऩकत  हनेु तनकामहरूभा आमोगफाट क्रवशेष तनगयानी गयी 
सेवा प्रवाहराई नागरयकभैरी फनाउन ऩहर गरयनेछ। 

२०. आमोग भातहतका आठवटै कामातरमहरू य अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएका तनकामहरूराई 
आफ्नो कामतऺ ेरतबरका सावतजतनक तनकामहरूफाट हनु सक्ने भ्रद्शाचायजन्म गततक्रवतधहरू 
तनमन्रण गनज कामतभा प्राथतभकता तोकी ऩरयचारन गरयनेछ। 

२१. प्रशासतनक य सावतजतनक खरयदसम्फन्धी तनणतमसभेत नीततगत तनणतमका रूऩभा 
भख्न्रऩरयषद् भा ऩेस गनज ऩरयऩाटी तनरुत्साक्रहत गनत काननुी सधुायका रातग ऩहर गरयनेछ। 

२२. अनसुन्धानराई त्मऩयक फनाउन आमोगभा स्थाक्रऩत इख्न्जतनमरयङ ल्माफहरूको उच्चतभ 
प्रमोग गयी प्राक्रवतधक ऩयीऺणको भाध्मभफाट गणुस्तयभा जोड ददइनेछ।  

२३. आमोगका काभकायफाहीहरूराई अध्ममन अनसुन्धानभा आधारयत तलु्माउन य भ्रद्शाचायजन्म 
कामतका कायणहरू ऩक्रहचान एवॊ सोको तनवायणका आधायबतू सूचकाॊक तनभातण गनत 
क्रवद्वक्रवद्यारम तथा अध्ममन प्रततद्षानसॉगको सहकामतभा कामतिभहरू सॊचारन गरयनेछ। 

२४. अन्तयातक्रद्सम सम्फन्ध क्रवस्ताय गनत सॊजारीकयण य साझेदायी¸ भ्रद्शाचाय तनमन्रणभा अन्म 
भरुकुको अनबुवराई स्थानीमकयण एवॊ याक्रद्सम/अन्तयातक्रद्सम नवीनतभ ऻान¸ सीऩ य अभ्मास 
अवरम्फन गनत क्रवशेष ऩहर गरयनेछ। 

२५. भ्रद्शाचाय गयी गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजतन गनज प्रवृख्त्त तनमन्रण य मसभा सभाजरे हेनज 
दृक्रद्शकोणभा ऩरयवततन ल्माउन, भ्रद्शाचायप्रतत असक्रहष्ण ु प्रवृख्त्तराई सशि फनाउन तथा 
सदाचायमिु व्मवहाय य कामतप्रणारी स्थाक्रऩत गनत सूचना, ख्शऺा, सञ्चाय साभग्रीको प्रमोग 
सभेत गयी सचेतना तथा जागयण अतबमान सॊचारन गरयनेछ।  

२६. भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सदाचाय प्रवर्द्तन सम्फन्धभा प्रदेश, तथा स्थानीम तहस्तयभा 
अन्तयक्रिमा य अतबभखुीकयण, क्रवद्यारमस्तयभा साभदुाक्रमक ख्शऺा य ऩाठ्य साभग्रीभा सधुाय 
य सयोकायवारासॉग गोद्षी, छरपर य तातरभजस्ता कामतिभहरू सॊचारन गरयनेछ। 

२७. नागरयक सभाज÷गैयसयकायी सॊस्था एवॊ साभदुाक्रमक सॊस्था, सञ्चाय ऺेरफाट बएका सत्प्रमास 
य याद्ससेवकफाट बएका सदाचायमिु कामतसम्ऩादनको प्रशॊसा, सम्भान य ऩयुस्कृत गनज 
कामतिभ सॊचारन गरयनेछ।  
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२८. भ्रद्शाचायक्रवरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्थाको क्रवस्ताय य ऩरयचारन एवॊ सयोकायवारा य 
सम्फर्द् ऩऺफीच सॊजार तनभातण य क्रवस्तायराई जोड ददइनेछ। 

२९. आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूराई शीघ्र पर्छ्यौट हनेु गयी छानतफन तथा अनसुन्धान 
प्रणारीको सदुृढीकयण गरयनेछ । अनसुन्धान तहक्रककातराई प्रबावकायी फनाउॉदै क्रवस्ततृ 
अनसुन्धानभा यहेका उजयुीहरूराई सत्मत्मसक्रहत मथासम्बव तछटो टुॊगाउने गयी 
अनसुन्धान अतधकृतफाट कामतसम्ऩादन गरयनेछ ।  

३०. आमोगको अनसुन्धान य अतबमोजन प्रणारीराई तनष्ऩऺ, तटस्थ य रकु्रटयक्रहत तवयफाट 
सॊचारन गदै तनदोष कायफाहीको बातगदाय नहनेु य दोषी कायफाहीफाट उम्कन नऩाउने गयी 
कामतसॊचारन गरयनेछ ।  
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उऩसॊहाय 
नेऩारको सॊक्रवधान तथा काननुरे तनददतद्श गयेफभोख्जभ सावतजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िरे भ्रद्शाचाय गयी 
अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा अनसुन्धान गयी दोषीउऩय अख्ततमायप्राद्ऱ अदारतभा भदु्दा दामय 
गनज अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको भूर ख्जम्भेवायीराई तनबीकता, तनष्ऩऺता य सऺभताका 
साथ सम्ऩादन गनत त्म एवॊ प्रभाणभा आधारयत कामतसम्ऩादन प्रणारी अवरम्फन गदै प्रचतरत क्रवतध, 
ऩर्द्तत य आन्तरयक कामतक्रवतध, तनदज ख्शका, भाऩदण्ड एवॊ आचाय सॊक्रहताराई आधाय तरने गरयएको छ। 
भ्रद्शाचायसम्फन्धी अनसुन्धानको कामत जक्रटर य सॊवेदनशीर हनेु हुॉदा आमोगरे काननुको प्रमोगभा ऩूणत 
तनष्ऩऺतासक्रहत अतधतकभ सावधानी अऩनाउने गयेको छ। आमोगरे आफ्ना काभकायफाहीभा थऩ 
प्रबावकारयताका रातग सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह, सञ्चाय जगत य प्रफरु्द् नागरयक सभाजसॉगको सहकामत 
य सभन्वमराई सभेत उख्त्तकै भहत्वका साथ अगातड फढाएको छ। भ्रद्शाचाय क्रवरुर्द्का हािा अन्तयातक्रद्सम 
प्रततफर्द्ता य सख्न्ध, सम्झौताहरूरे तसजतना गयेका साझा दाक्रमत्वहरू तनवातह गनत आमोग दृढताका साथ 
रातगऩयेको छ।   
आमोगको प्रस्ततु फख्त्तसौं वाक्रषतक प्रततवेदनको अवतधभा प्राद्ऱ उजयुीउऩय वस्ततुनद्ष छानतफन य अनसुन्धान 
गनज, त्म एवॊ प्रभाणको आधायभा दोषी देख्खएभा क्रवशेष अदारतभा आयोऩऩर दामय गनज, उजयुीको 
क्रवषमवस्तकुो आधायभा सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउने¸ ऩमातद्ऱ आधाय य प्रभाण नदेख्खएका 
उजयुीराई काननुफभोख्जभ ताभेरी गनज तथा आमोग सहभत हनु नसकेका अदारतका पैसराभा 
ऩनुयावेदन गनज तनणतमहरू बएका छन।् मसका अततरयि आमोगरे भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनज उदे्दमरे 
सॊचारन गयेका अन्तयक्रिमा, गोद्षी, साभदुाक्रमक ख्शऺा य सचेतनाजस्ता कामतिभहरू, सन्देशभूरक 
साभग्रीहरूको प्रकाशन य प्रसायणजस्ता प्रवर्द्तनात्भक कामतिभहरू य ऐन, तनमभ, कामतक्रवतध, कामत 
प्रणारीहरूको सभमानकूुर सधुायका रातग सझुाव प्रदान जस्ता तनयोधात्भक कामतहरू सॊचारन गयी सो 
को क्रववयण मस प्रततवेदनभा सभावेश गरयएको छ। मी कामतहरूरे भ्रद्शाचाय तनमन्रण य सदाचाय 
प्रवद्रतनभा सकायात्भक बतूभका तनवातह गनज य सभाजराई भ्रद्शाचायक्रवरुर्द् सजग, सतकत  य सॊवदेनशीर 
हनुराई प्रेयणा ददने आशा तरइएको छ। मस प्रततवदेनभापत त आमोगभा ऩयेका उजयुी य ततनको 
अनसुन्धानसम्फन्धी त्माॊक य प्रवृख्त्तहरूको क्रवद्ऴेषण गयी सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम 
तहहरूराई सधुायका रातग ददइएका सझुावहरूराई गम्बीयरूऩभा तरई सम्फोधन हनेुछ बने्न अऩेऺा 
गरयएको छ। 
आमोगको चौंथो सॊस्थागत यणनीततक मोजना (2076/77-2080/81) रे तम गयेका तनयोधात्भक, 
उऩचायात्भक, प्रवर्द्तनात्भक य सॊस्थागत ऺभता क्रवकासका यणनीतत अनरुूऩका कामतहरूराई तनधातरयत 
सभम य स्रोत साधनतबरै सम्ऩादन गनज गयी अगातड फढाइएको छ। तनणतम गदात कसैप्रतत ऩतन कुनै 
प्रकायको आग्रह य ऩूवातग्रह नयाखी तटस्थ, तनष्ऩऺ य वस्तगुतढॊगरे कामतसम्ऩादन गनत आमोग दृढ 
सॊकख्ल्ऩत यहेको छ। कामतसम्ऩादनराई सयर, सहज, आधतुनक य क्रवद्वसनीम फनाउन सूचना तथा सञ्चाय 
प्रक्रवतधको प्रमोग एवॊ आन्तरयक कामतशैरी य कामत वातावयणभा तनयन्तय सधुायराई उच्च प्राथतभकताभा 
याख्खएको छ। सॊगठनको आन्तरयक सॊयचना, कभतचायीको ऺभता क्रवकास, सकु्रवधा य भनोफरभा सधुायका 
साथै सम्फर्द् तनकामहरू सॉगको असर सम्फन्ध क्रवस्तायराई आमोगरे भहत्व ददॊ दै आएको छ। 
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आधतुनकतासॉगै भ्रष् टाचायका नमाॉ नमाॉ प्रवृख्त्त, स्वरूऩ य आमाभहरूको क्रवकास बइयहेको सन्दबतभा त्मस्ता 
प्रवृख्त्तहरूको वस्तगुत अनसुन्धान गयी दोषीराई काननुको दामयाभा ल्माउने चनुौतीहरू थक्रऩएका छन ्। 
गत वषत सभेत कोतबड-१९ भहाभायीको प्रबावरे आमोगका छानतफन तथा अनसुन्धानसम्फन्धी काभभा 
केही कदठनाइहरू आए ताऩतन आमोगरे सऺभताका साथ चनुौतीहरूको सम्फोधन गदै स्वअनशुासन, 
सदाचाय, ऺभता क्रवकासको तसर्द्ान्त अवरम्फन गयी सशुासनको फृहत रक्ष्म प्राख्प् तका रातग अग्रऩॊख्िभा 
यहेय क्रिमाशीर यहेको छ।  

नेऩारजस्तो क्रवकासशीर भरुकुको आतथतक-साभाख्जक उन्नततभा भ्रद्शाचाय गम्बीय फाधकको रूऩभा यहेको 
हुॉदा याज्मका स्रोत साधनको सॊयऺण य क्रवकास य सभकृ्रर्द्प्रतत नागरयकका आकाॊऺ ाहरू हातसर गनत 
मसको तनयोध, तनरुत्साहन य तनमन्रण गनत अत्मावमक यहेको छ। शासन (Governance) व्मवस्थाका 
सफै ऩऺको सहकामत, प्रततफर्द्ता य इभानदाय प्रमासफाट भारै सशुासनको रक्ष्मभा सपरता हातसर गनत 
सक्रकने कुया याक्रद्सम तथा अन्तयातक्रद्सम अध्ममन, अनबुवरे तसर्द् गयेका छन।् तसथत, भ्रद्शाचाय क्रवरूर्द्का 
कामतभा आमोगरे याजनीततक नेततृ्व, प्रशासन सॊमन्र, तनजी ऺेर, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत य 
अन्तयातक्रद्सम सभदुाम सफैको साथ, सहमोग य ऐक्मफर्द्ताको अऩेऺा गयेको छ। सावतजतनक अख्ततमायीको 
प्रमोग गनज हाभी सफैरे कततव्म ऩारनाभा इभानदारयता एवॊ तनणतमभा जवापदेक्रहता कामभ गदात शासनभा 
स्वत: स्वच्छता य प्रबावकारयता अतबवृक्रर्द् हनेु क्रवद्वास गनत सक्रकन्छ। भ्रद्शाचाय तनमन्रण गनज य सशुासन 
कामभ गनज कामतभा आमोग भार नबई कामतऩातरका, व्मवस्थाक्रऩका य न्मामऩातरकाका सम्फर्द् सफैरे 
आ-आफ्ना ख्जम्भेवायी तबरका कामतराई गम्बीयताऩूवतक तनवातह गयेभा भार याज्मको मो भहत्वऩूणत 
ख्जम्भेवायी ऩूया हनु सक्दछ। 

अन्त्मभा, आमोगको अनसुन्धानरगामत सभग्र काभकायफाहीभा सहमोग ऩरु् माउने सम्फर्द् सफैभा हाददतक 
धन्मवाद प्रकट गदै आगाभी ददनभा सभेत सभाजका सफै ऺेर य तहफाट यचनात्भक सहमोग यक्रहयहने 
अऩेऺा गदतछौं। याद्सरे तरएको „भ्रद्शाचायभिु य सदाचायमिु सभाज‟ तनभातणको सॊकल्ऩराई साकाय ऩानत 
आमोगसॉग सफैको अटुट सहकामत यक्रहयहने क्रवद्वास व्मि गदतछौं।  
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अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको साॊगठाननक ढाॉचा 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

प्रभखु आमकु्त 

आमकु्तहरु-४ 

सख्चव 

अनसुन्धान भहाशाखा 
नॊ.१ 

अनसुन्धान भहाशाखा 
नॊ.४ 

अनसुन्धान भहाशाखा 
नॊ.५ 

अनसुन्धान भहाशाखा 
नॊ.२ 

अनसुन्धान भहाशाखा 
नॊ.३ 

सम्ऩख्ि अनसुन्धान तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

प्राववनधक ऩयीऺण तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

नीनत मोजना तथा 
अन्तयााविम सम्फन्ध 

भहाशाखा 

प्रहयी भहाशाखा 
 

भदु्दा, ऩनुयावेदन तथा 
फहस ऩैयवी भहाशाखा 

कानून तथा ननणाम 
कामाान्वमन भहाशाखा 

भानव सॊशाधन तथा 
व्मवस्थाऩन भहाशाखा 

सूचना सॊकरन तथा 
ववश्लेषण इकाई 

नडख्जटर पयेख्न्सक शाखा 

सूचना सभन्वम 
शाखा 

नीनत मोजना 
शाखा 

सूचना प्रववनध 
शाखा 

आन्तरयक 
व्मवस्थाऩन 

शाखा 

आनथाक 
प्रशासन शाखा 

भानव सॊशाधन 
शाखा 

अनसूुची १ क. 
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अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारमहरुको साॊगठाननक ढाॉचा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम इटहयी/फर्दावास/हेटौंडा/ऩोखया/फटुवर/सखेुत/कञ्चनऩयु 

 

 

 

 

 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर  सम्ऩका  कामाारम नेऩारगञ्ज 

 

 

 

 

 

नोटः- आमोगको सात वटै कामाारमहरुको साॊगठननक ढाॉचा एकै वकनसभको बएकोरे अरग-अरग उल्रेख नगरयएको। 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) 

प्रशासन एवॊ अनसुन्धान 
शाखा नॊ.1 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2 अनसुन्धान शाखा नॊ.3 प्रहयी शाखा 
 

प्रशासन एवॊ 
अनसुन्धान शाखा नॊ.1 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2 अनसुन्धान शाखा नॊ.4 प्रहयी शाखा 
 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

प्रभखु (उऩसख्चव/नेऩार प्रशासन/सा.प्र/या.ऩ.र्ितीम) 

अनसूुची १ ख. 
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अनसूुची १.१ 
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अनुसूची-२(ख) 

प्रस्तावित तालिका 

अनुसूची-२(ख) 

प्रस्तावित तालिका 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम इटहयी 
सॊगठन सॊयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फर्दावास 

सॊगठन सॊयचना 
 

 

  

 प्रशासन एवॊ अनसुन्धान शाखा नॊ.1 

उऩसख्चव/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.तृतीम 2 

कम््मटुय ई./न.ेववववध/या.ऩ.ततृीम १ 
नामव सबु्फा/न.ेप्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/स्मानन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ज/भे/जन.भ े ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

 जम्भा  17 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2 

उऩसख्चव/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 2 

शाखा अनधकृत/न.ेन्मा/स.व/या.ऩ.ततृीम १ 

रेखा अनधकृत/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.तृतीम १ 

नाऩी अनधकृत/ने.इख्न्ज/सबे/या.ऩ.तृतीम १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

जम्भा               १0 

 

 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

नस.नड.ई./न.ेइख्न्ज/नस/जनयर/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 2 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/वव.आका /या.ऩ.तृ. १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/जन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

इख्न्जननमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्जननमय/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.तृतीम 1 

सफ इ/इख्न्ज/नस/हा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ 

ल्माफ अनसषे्टण्ट/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.अनॊ.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/न.ेप्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा            १4 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेनरजेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान तपा  
प्र.नन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयनभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी (PSO-१ सभेत) २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा  २2 

प्रभखु (सहसख्चव/नऩेार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) -१ 
सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-२.२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रशासन एवॊ अनसुन्धान शाखा नॊ.१ 

उऩसख्चव/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.तृतीम 2 

कम््मटुय ई./न.ेववववध/या.ऩ.ततृीम १ 
नामव सबु्फा/न.ेप्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/स्मानन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ज/भे/जन.भ े ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

 जम्भा            17 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.२ 

उऩसख्चव/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 2 

शाखा अनधकृत/न.ेन्मा/स.व/या.ऩ.ततृीम १ 

रेखा अनधकृत/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.तृतीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेख्श./ख्श.प्र./नन./या.ऩ.तृ. १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 
नाऩी अनधकृत/ने.इख्न्ज/सबे/या.ऩ.तृतीम १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/जन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

जम्भा               १2 

 

 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

नस.नड.ई./न.ेइख्न्ज/नस/जनयर/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.तृतीम १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 2 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/वव.आका /या.ऩ.तृ. १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

इख्न्जननमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्जननमय/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.तृतीम 1 

सफ इ/इख्न्ज/नस/हा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ 

ल्माफ अनसषे्टण्ट/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.अनॊ.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/न.ेप्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा            १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेनरजेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान तपा  
प्र.नन./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयनभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी( PSO-१ सभेत) २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा  २2 

प्रभखु (सहसख्चव/नऩेार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) -१ 

 
सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-२.३ 

अनसूुची १.२ 

अनसूुची १.३ 
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अनुसूची-२(ख) 

प्रस्तावित तालिका 

अनुसूची-२(ख) 

प्रस्तावित तालिका 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम हेटौंडा 
सॊगठन सॊयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम ऩोखया 
सॊगठन सॊयचना 

 

 

  

 प्रशासन एवॊ अनसुन्धान शाखा नॊ.1 

उऩसख्चव/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.तृतीम 2 

कम््मटुय ई./न.ेववववध/या.ऩ.ततृीम १ 
नामव सबु्फा/न.ेप्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/स्मानन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ज/भे/जन.भ े ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

 जम्भा           17 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2 

उऩसख्चव/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 2 

शाखा अनधकृत/न.ेन्मा/स.व/या.ऩ.ततृीम १ 

रेखा अनधकृत/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.तृतीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेख्श./ख्श.प्र./नन./या.ऩ.तृ. १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 
नाऩी अनधकृत/ने.इख्न्ज/सबे/या.ऩ.तृतीम १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

जम्भा               १1 

 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

नस.नड.ई./न.ेइख्न्ज/नस/जनयर/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 1 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/वव.आका /या.ऩ.तृ. १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/जन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १  

इख्न्जननमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्जननमय/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.तृतीम 1 

सफ इ/इख्न्ज/नस/हा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ 

ल्माफ अनसषे्टण्ट/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.अनॊ.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/न.ेप्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा                               १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेनरजेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान तपा  
प्र.नन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयनभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी( PSO-१ सभेत) २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा  २2 

प्रभखु (सहसख्चव/नऩेार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ 

सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ)- १ 

 प्रशासन एवॊ अनसुन्धान शाखा नॊ.1 

उऩसख्चव/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.तृतीम 1 

कम््मटुय ई./न.ेववववध/या.ऩ.ततृीम १ 
नामव सबु्फा/न.ेप्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/स्मानन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ज/भे/जन.भ े ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

 जम्भा  16 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2 

उऩसख्चव/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 2 

शाखा अनधकृत/न.ेन्मा/स.व/या.ऩ.ततृीम १ 

रेखा अनधकृत/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.तृतीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेख्श./ख्श.प्र./नन./या.ऩ.तृ. १ 

नाऩी अनधकृत/ने.इख्न्ज/सबे/या.ऩ.तृतीम १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

जम्भा               १1 

 

 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

नस.नड.ई./न.ेइख्न्ज/नस/जनयर/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/वव.आका /या.ऩ.तृ. १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/जन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

इख्न्जननमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्जननमय/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.तृतीम 1 

सफ इ/इख्न्ज/नस/हा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ 

ल्माफ अनसषे्टण्ट/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.अनॊ.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/न.ेप्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा                              १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेनरजेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान तपा  
प्र.नन./नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयनभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी( PSO-१ सभेत) २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा  २1 

प्रभखु (सहसख्चव/नऩेार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ 

सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ)- १ 

अनसूुची १.५ 

अनसूुची १.४ 



 

410 
 

अनुसूची-२(ख) 

प्रस्तावित तालिका 

अनुसूची-२(ख) 

प्रस्तावित तालिका 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर 

सॊगठन सॊयचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर  

सम्ऩका  कामाारम नेऩारगञ् ज 
सॊगठन सॊयचना 

 

 

  

 प्रशासन एवॊ अनसुन्धान शाखा नॊ.1 

उऩसख्चव/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.तृतीम १ 

कम््मटुय ई./न.ेववववध/या.ऩ.ततृीम १ 
नामव सबु्फा/न.ेप्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/स्मानन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ज/भे/जन.भ े ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

 जम्भा            16 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2 

उऩसख्चव/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 2 

शाखा अनधकृत/न.ेन्मा/स.व/या.ऩ.ततृीम १ 

रेखा अनधकृत/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.तृतीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेख्श./ख्श.प्र./नन./या.ऩ.तृ. १ 

नाऩी अनधकृत/ने.इख्न्ज/सबे/या.ऩ.तृतीम १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

जम्भा               १0 

 

 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

नस.नड.ई./न.ेइख्न्ज/नस/जनयर/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 1 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/वव.आका /या.ऩ.तृ. १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.तृ. १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/जन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १  

जम्भा              8 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नऩेार प्रहयी  १ 

इन्टेनरजेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  1 

अनसुन्धान तपा  
प्र.नन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयनभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी( PSO-१ सभेत) २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा  19 

प्रभखु (सहसख्चव/नऩेार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ 

सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ)- १ 

प्रभखु (उऩसख्चव/नेऩार प्रशासन/सा.प्र./या.ऩ.र्ितीम) - १ 

 प्रशासन एवॊ अनसुन्धान शाखा नॊ.1 

शाखा अनधकृत/ने.प्र ./सा.प्र./या.ऩ.त.ृ १  

नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्र. 1  

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनॊ.प्र. १  

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्र.  १  

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ज/भे/जन.भे 3  

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   4  

जम्भा   11 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2  

शाखा अनधकृत/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.त.ृ 1  

शाखा अनधकृत/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.त.ृ १  

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.त.ृ 1  

नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्र. 1  

ना.स.ु/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनॊ.प्र. १  

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्र.  १  

जम्भा               6 

 

 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृ. 1 
सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/जन/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

सवेऺक/ने.इख्न्ज/सबे/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

इख्न्जननमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्जननमय/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.तृ. 1 

सफ इ/इख्न्ज/नस/हा/या.ऩ.अनॊ.प्र. २ 

ल्माफअनसषे्टण्ट/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.अनॊ.र्ि २ 

का.स./ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा                              10 

प्रहयी शाखा 
प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी 1 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी (PSO सभेत) २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  3 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा 8 

अनसुन्धान शाखा नॊ.4 

प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  1 

जम्भा  4 

अनसूुची १.७ 

अनसूुची १.६ 
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अनुसूची-२(ख) 

प्रस्तावित तालिका 

अनुसूची-२(ख) 

प्रस्तावित तालिका 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम सखेुत 
सॊगठन सॊयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम कञ् चनऩयु 
सॊगठन सॊयचना 

 

 

 

 प्रशासन एवॊ अनसुन्धान शाखा नॊ.1 

उऩसख्चव/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.तृतीम 2 

कम््मटुय ई./न.ेववववध/या.ऩ.ततृीम १ 
नामव सबु्फा/न.ेप्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/स्मानन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ज/भे/जन.भ े ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

जम्भा   17 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2 

उऩसख्चव/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 2 

शाखा अनधकृत/न.ेन्मा/स.व/या.ऩ.ततृीम १ 

रेखा अनधकृत/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.तृतीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेख्श./ख्श.प्र./नन./या.ऩ.तृ. १ 

नाऩी अनधकृत/ने.इख्न्ज/सबे/या.ऩ.तृतीम १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

जम्भा               १1 

 

 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

नस.नड.ई./न.ेइख्न्ज/नस/जनयर/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/वव.आका /या.ऩ.तृ. १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.तृ. १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

सफ इ/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/जन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

जम्भा             9 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेनरजेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान तपा  
प्र.नन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयनभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी( PSO-१ सभेत) २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा  २2 

प्रभखु (सहसख्चव/नऩेार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ 

सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ)- १ 

अनसूुची १.९ 

अनसूुची १.८ 

 प्रशासन एवॊ अनसुन्धान शाखा नॊ.1 

उऩसख्चव/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.तृतीम १ 

कम््मटुय ई./न.ेववववध/या.ऩ.ततृीम १ 
नामव सबु्फा/न.ेप्र./सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/स्मानन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ज/भे/जन.भ े ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

जम्भा   16 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.2 

उऩसख्चव/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 2 

शाखा अनधकृत/न.ेन्मा/स.व/या.ऩ.ततृीम १ 

रेखा अनधकृत/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.तृतीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेख्श./ख्श.प्र./नन./या.ऩ.तृ. १ 

इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 

नाऩी अनधकृत/ने.इख्न्ज/सबे/या.ऩ.तृतीम १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/न.ेन्माम/कानून/या.ऩ.अनॊ.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

जम्भा               १1 

 

 

 

 

अनसुन्धान शाखा नॊ.3 

नस.नड.ई./न.ेइख्न्ज/नस/जनयर/या.ऩ.र्ितीम १ 

शाखा अनधकृत/न.ेप्र./सा.प्र./या.ऩ.ततृीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/ज/या.ऩ.तृतीम 1 
इख्न्जननमय/ने.इख्न्ज/नस/वव.आका /या.ऩ.तृ. १ 

नामव सबु्फा/न.ेप्र/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ज/नस/जन/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 

इख्न्जननमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्जननमय/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.तृतीम 1 

सफ इ/इख्न्ज/नस/हा/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ 

ल्माफ अनसषे्टण्ट/इख्न्ज/नस/हाइवे/या.ऩ.अनॊ.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/न.ेप्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा            १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेनरजेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी ननयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान तपा  
प्र.नन./नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.नन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.नन./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयनभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी( PSO-१ सभेत) २ 

प्र.ज./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

जम्भा  २1 

प्रभखु (सहसख्चव/नऩेार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ 

सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्रथभ)- १ 
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1 5 5 21 9 39 12 1 16 29 47 2 6 44 1 138 100 1 1 4 12 1 26 2 23 2 17 26 64 2 47 134 93 185 327 512

मातहत
कायााल
य

7 8 7 42 8 7 51 37 8 54 12 130 111 7 21 22 7 15 29 52 8 28 133 76 158 320 478

जम्मा 1 12 5 29 16 81 20 1 23 80 84 10 6 98 13 268 211 1 1 4 19 1 47 2 45 9 32 55 116 10 75 267 169 343 647 990

अनूसचुी -२
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगको स्वीकृत दरबन्दी
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जम्मा
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अप्राष्टवधिकतर्ा  



वाष्टषाक ष्टवधनयोजन (थपसमेत) बााँकी
1 चाल ुखचा (नपेाल सरकार) धनकासा खचा धनकासा नगररएको
क. ब.उ.शी.नं. 206000013 (नपेाल सरकार) 10,402,579 8,196,880 8,196,880 2,205,699 78.80
ख. ब.उ.शी.नं. 2061000113 (नपेाल सरकार) 976,200,000 729,873,440 729,873,440 246,326,560 74.77
चाल ुबजेट जम्मा 986,602,579 738,070,320 738,070,320 248,532,259 74.81
2. पुाँजीगत खचा ब.शी.नं.206000014 (नपेाल सरकार) 290,300,000 143,368,580 143,368,580 146,931,420 49.39
पुाँजीगत बजेट जम्मा 290,300,000 143,368,580 143,368,580 146,931,420 49.39
3. पुाँजीगत र चाल ुखचासमेत जम्मा 1266500000 873242020 873242020 393257980 68.95
4. पुाँजीगत र चाल ुखचा (पदाधिकारीसमेत ) जम्मा 1276902579 881438900 881438900 395463679 69.03

1. राजस्वतर्ा

3,08,02,525
3,08,02,525

आ.व. 2078।79 को िरौटी तर्ा
1. केन्दर्तफर् को िरौटी

आ.व. 2078।79 का लाधग ख्जम्मेवारी सरेको िरौटी 39931920.97
2078 श्रावणदेख्ख 2079 आषाढ मसान्तसम्मको जम्मा िरौटी 4837395.66
2078 श्रावणदेख्ख 2079 आषाढ मसान्तसम्मको ष्टर्ताा िरौटी 12488298.39

 2079आषाढ मसान्तसम्मको बााँकी िरौटी 32281018.24

413

जम्मा राजस्व
1.1 केन्रीय कायाालयतर्ा  प्रशासधनक दस्तरु, न्याष्टयक दस्तरु, दण्ड जररवाना र जर्त, प्रशासधनक दण्ड जररवाना जर्त, सरकारी सामान धबक्रीको आय 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग
टंगाल, काठमाडौं

खचा
बजेट प्रगधत प्रधतशत

आयोगको आ.व. 2078।79 को बजेट, राजस्व तथा िरौटीको व्यवस्था

अनसूुची -3
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 (
संत

या
)

िौ.पू.तथा यातायात 268 213 7 57 0 55 94 55
वन तथा वा. 276 241 8 48 7 82 96 35
प्रदेश िौ.पू.ष्टव.(िौ. पू. 
तथा या. म. मात्र)

171 110 6 22 1 35 46 61

प्रदेश उद्योग, पयाटन, वन 
तथा वा.(वन वातावरण 
मात्र)

103 90 1 18 1 15 55 13

प्रिानमन्त्री तथा  
मख्न्त्रपररषद् को कायाालय

42 40 0 9 0 15 16 2

मतुय मन्त्रीको कायाालय 16 12 0 1 0 3 8 4

876 706 22 155 9 205 315 170

अथा 416 333 4 77 1 209 42 83
िधूम व्यवस्था, सहकारी 
तथा गररबी धनवारण

1088 779 57 255 39 241 187 309

प्रदेश आधथाक माधमला 
तथा योजना

3 3 0 0 0 3 0 0

प्रदेश िधूम व्यवस्था कृष्टष 
तथा सहकारी (कृ. तथा 
प. ष्टवकास वाहेक)

8 7 0 0 0 7 0 1

राष्टिय योजना आयोग 3 3 0 1 0 2 0 0
परराि 18 17 0 6 0 9 2 1

महाशाखा 1 को जम्मा
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अनूसचुी- ४ (क)

जम्
मा
 र्

छय
ौट
 सं

तय
ा

जम्
मा
 उ

जरु
ी सं

तय
ा

मन्
त्रा
लय

/ध
नक

ाय

आधथाक वषा २०७८/७९ मा आयोग र आयोग मातहत कायाालयहरूमा परेका कुल उजरुीहरूमध्ये 
प्रारख्म्िक छानधबनबाट ष्टवस्ततृ अनसुन्िानमा गएको, तामेली िएको, आयोगको महाशाखा/कायाालयमा 
छानधबनका लाधग प्रषे्टषत गररएको, ष्टवधिन् न कारबाहीका लाधग लेखी पठाएको, अन्य उजरुीमा गाधिएको र 
आगामी आधथाक वषामा ख्जम्मेवारी सरेको ष्टववरण :

मह
ाश
ाख
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.
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महालेखा धनयन्त्रक 
कायाालय

1 1 0 0 0 0 1 0

1537 1143 61 339 40 471 232 394
गहृ 668 645 10 136 2 409 88 23
कृष्टष तथा पशपंुछी ष्टवकास

155 122 5 27 1 43 46 33

स्वास््य तथा जनसंतया 505 441 9 79 188 165 64
प्रदेश आन्तररक माधमला 
तथा काननु

0 0 0 0 0 0 0 0

रक्षा 16 15 0 3 0 12 0 1
प्रदेश िधूम व्यवस्था कृष्टष 
तथा सहकारी (कृष्टष तथा 
पशपंुछी ष्टवकास मात्र)

37 27 3 1 0 12 11 10

प्रदेश सामाख्जक ष्टवकास 
(स्वास््य मात्र)

75 69 0 9 1 34 25 6

1456 1319 27 255 4 698 335 137
संचार तथा सूचना प्रष्टवधि 207 145 7 26 1 57 54 62
संघीय माधमला तथा 
सामान्य प्रशासन 34 26 0 8 0 14 4 8

स्थानीय तह (संघीय 
माधमला) 2670 2354 46 332 23 934 1019 316

संवैिाधनक अंगहरू 
(अ.द.ुअ.आ. बाहेक)

98 92 1 23 0 32 36 6

नपेाल ट्रिको कायाालय 1 0 0 0 0 0 0 1
रािपधतको कायाालय 1 1 0 0 0 0 1 0
प्रदेश प्रमखुको कायाालय 1 1 0 0 0 1 0 0

3012 2619 54 389 24 1038 1114 393

मह
ाश
ाख

ा 
नं.
 4

महाशाखा 3 को जम्मा

महाशाखा 4 को जम्मा
415

मह
ाश
ाख

ा 
नं.
 ३

महाशाखा 2 को जम्मा



ष्टवस्
ततृ

 अ
नसु

न्ि
ान
मा
 ग

एक
ो (

संत
या
)

प्रार
ख्म्ि

क
 अ

नसु
न्ि

ान
बा
ट 

धस
िै 

ता
मेल

ी (
संत

या
)

प्रार
ख्म्ि

क
 अ

नसु
न्ि

ान
बा
ट 

सझु
ाव
सष्ट
हत

 त
ामे
ली
 (
संत

या
)

आ
वश्

यक
 क

ारब
ाही

क
ो ल

ाधग
 

सम्
बख्
न्ि

त 
धनक

ाय
मा
 प्र

ष्टषत
(सं

तय
ा)

अन्
य 

क
ारब

ाही
 (
संत

या
)

जम्
मा
 र्

छय
ौट
 सं

तय
ा

जम्
मा
 उ

जरु
ी सं

तय
ा

मन्
त्रा
लय

/ध
नक

ाय

मह
ाश
ाख

ा नं
.

मह
ाश
ाख

ा 
नं.
 1

र्छयौटमध्ये

आ
गा
मी
 व

षाम
ा ख्
जम्

मेव
ारी
 स

रेक
ो (

संत
या
)

ऊजाा,जलस्रोत तथा धसाँचाइ 325 278 11 95 7 96 69 47
श्रम, रोजगार तथा 
सामाख्जक सरुक्षा

77 68 1 20 1 41 5 9

प्रदेश िौधतक पूवाािार 
ष्टवकास (धसाँचाइ मात्र) 14 12 0 3 0 1 8 2

मष्टहला बालबाधलका तथा 
जेष्ठ नागररक 95 86 3 15 0 44 24 9

प्रदेश सामाख्जक ष्टवकास 
(ख्शक्षा स्वास््य बाहेक)

6 6 0 2 0 0 4 0

सावाजधनक खररद 
अनगुमन कायाालय 2 2 1 0 0 0 1 0

519 452 16 135 8 182 111 67

6 गैर काननुी सम्पधत आजान 1148 685 22 484 0 8 171 463

1148 685 22 484 0 8 171 463
खानपेानी 153 135 20 33 3 22 57 18
सहरी ष्टवकास 130 103 11 25 0 17 50 27
प्रदेश िौधतक पूवाािार 
ष्टवकास (खानपेानी र 
सहरी ष्टवकास मात्र)

27 23 1 8 1 5 8 4

310 261 32 66 4 44 115 49
प्रदेश सामाख्जक 
ष्टवकास(ख्शक्षा मात्र) 2 0 0 0 0 0 0 2

काननु, न्याय तथा 
संसदीय माधमला 75 70 1 28 0 29 12 5

ख्शक्षा, ष्टवज्ञान तथा  प्रष्टवधि 475 435 14 95 1 256 69 40

स्थानीय तह (ख्शक्षा) 861 836 15 78 2 580 161 25
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महाशाखा 5 को जम्मा
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प्रदेश आन्तररक माधमला 
तथा काननु (न्याय काननु 
सम्बख्न्ित मात्र)

4 3 0 0 0 1 2 1

यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालय 52 32 3 9 0 10 10 20

संस्कृधत पयाटन तथा 
नागररक उड्ड्यन 334 261 15 57 2 101 86 73

उद्योग, वाख्णज्य तथा 
आपूधता

219 177 11 58 1 59 48 42

राष्टिय पनुधनामााण प्राधिकरण 20 16 0 4 0 9 3 4

प्रदेश उद्योग, पयाटन, वन 
तथा वातावरण (पयाटन, 
उद्योग, वाख्णज्य र आपूधता 
मात्र)

13 8 0 1 0 4 3 5

महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालय (प्रदेशसमेत)

3 3 0 2 0 1 0 0

अन्य 11 11 0 4 0 4 3 0

2069 1852 59 336 6 1054 397 217

९ शैख्क्षक प्रमाणपत्र छानधबन 1373 472 21 222 0 114 115 901

1373 472 21 222 0 114 115 901
शैख्क्षक प्रमाणपत्र छानधबनको 
जम्मा

महाशाखा ९ को जम्मा
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१
आयोगको कायाालय, 
इटहरी 2024 1080 86 397 34 318 245 944

२
आयोगको कायाालय, 
बर्दाबास 2111 1196 59 580 16 304 237 915

३
आयोगको कायाालय,    
हेटौंडा 1600 1132 87 378 20 274 373 468

४
आयोगको कायाालय,   
पोखरा 1118 706 53 196 45 367 45 412

५
आयोगको कायाालय, 
बटुवल 1266 1070 34 380 91 375 190 196

६
सम्पका  कायाालय, 
नपेालगञ् ज 748 524 35 177 36 199 77 224

७
आयोगको कायाालय,   
सखेुत 1425 890 82 316 55 325 112 535

८
आयोगको कायाालय, 
कंचनपरु 1739 1062 73 497 82 299 111 677

24331 17169 823 5302 474 6275 4295 7162कुल जम्मा
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1 िौधतक पूवाािार तथा यातायात मन्त्रालय 268 213 7 57 0.00 55 94 79.5 193 103 3 43 6 25 26 53.4 461 316 10 100 6 80 120 68.55
2 वन तथा वातावरण मन्त्रालय 276 241 8 48 7.00 82 96 87.3 84 57 2 24 3 10 18 67.9 360 298 10 72 10 92 114 82.78

3
प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकास मन्त्रालय (िौधतक 
पूवाािार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)

171 110 6 22 1.00 35 46 64.3 313 179 6 82 11 53 27 57.2 484 289 12 104 12 88 73 59.71

4
प्रदेश उद्योग,पयाटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
(वन वातावरण मात्र)

103 90 1 18 1.00 15 55 87.4 660 458 23 184 35 144 72 69.4 763 548 24 202 36 159 127 71.82

5 प्रिानमन्त्री तथा  मख्न्त्रपररषद् को कायाालय 42 40 0 9 0.00 15 16 95.2 11 9 1 3 0 2 3 81.8 53 49 1 12 0 17 19 92.45
6 मतुयमन्त्रीको कायाालय 16 12 0 1 0 3 8 75.0 37 26 3 11 1 6 5 70.3 53 38 3 12 1 9 13 71.7
7 अथा मन्त्रालय 416 333 4 77 1 209 42 80.0 54 44 2 14 1 20 7 81.5 470 377 6 91 2 229 49 80.21

8 िधूम व्यवस्था,सहकारी तथा गररबी धनवारण मन्त्रालय 1088 779 57 255 39 241 187 71.6 651 455 34 169 23 153 76 69.9 1739 1234 91 424 62 394 263 70.96

9 प्रदेश आधथाक माधमला तथा योजना मन्त्रालय 3 3 0 0 0 3 0 100.0 3 3 0 2 0 0 1 100 6 6 0 2 0 3 1 100

10
प्रदेश िधूम व्यवस्था कृष्टष तथा सहकारी मन्त्रालय 
(कृष्टष तथा पशपंुछी ष्टवकासबाहेक )

8 7 0 0 0 7 0 87.5 128 79 4 19 6 37 13 61.7 136 86 4 19 6 44 13 63.24

11 राष्टिय योजना आयोग 3 3 0 1 0 2 0 100.0 1 1 0 0 0 1 0 100 4 4 0 1 0 3 0 100
12 परराि मन्त्रालय 18 17 0 6 0 9 2 94.4 0 0 0 0 0 0 0 - 18 17 0 6 0 9 2 94.44
13 महालेखा धनयन्त्रक कायाालय 1 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 100
14 गहृ मन्त्रालय 668 645 10 136 2 409 88 96.6 240 206 3 44 5 121 33 85.8 908 851 13 180 7 530 121 93.72
15 कृष्टष तथा पशपंुछी ष्टवकास मन्त्रालय 155 122 5 27 1 43 46 78.7 92 55 0 30 2 14 9 59.8 247 177 5 57 3 57 55 71.66
16 स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय 505 441 9 79 0 188 165 87.3 131 98 9 30 5 32 22 74.8 636 539 18 109 5 220 187 84.75
17 प्रदेश आन्तररक माधमला तथा काननु मन्त्रालय 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 0 1 0 2 0 60 5 3 0 1 0 2 0 60
18 रक्षा मन्त्रालय 16 15 0 3 0 12 0 93.8 0 0 0 0 0 0 0 - 16 15 0 3 0 12 0 93.75

19
प्रदेश िधूम व्यवस्था कृष्टष तथा सहकारी मन्त्रालय 
(कृष्टष तथा पशपंुछी ष्टवकास मात्र)

37 27 3 1 0 12 11 73.0 174 97 5 37 4 33 18 55.7 211 124 8 38 4 45 29 58.77

20 प्रदेश सामाख्जक ष्टवकास मन्त्रालय (स्वास््य मात्र) 75 69 0 9 1 34 25 92.0 259 200 12 66 10 62 50 77.2 334 269 12 75 11 96 75 80.54
21 संचार तथा सूचना प्रष्टवधि मन्त्रालय 207 145 7 26 1 57 54 70.0 34 29 4 10 2 8 5 85.3 241 174 11 36 3 65 59 72.2
22 संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 34 26 0 8 0 14 4 76.5 42 26 3 19 0 4 0 61.9 76 52 3 27 0 18 4 68.42
23 स्थानीय तह (संघीय माधमला) 2670 2354 46 332 23 934 1019 88.2 5318 3161 237 1290 151 834 649 59.4 7988 5515 283 1622 174 1768 1668 69.04
24 संवैिाधनक अंगहरू (अ.द.ुअ.आ. बाहेक) 98 92 1 23 0 32 36 93.9 20 15 1 6 0 4 4 75 118 107 2 29 0 36 40 90.68
25 नपेाल ट्रिको कायाालय 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0

आ.व. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको मन्त्रालयगत/धनकायगत ष्टववरण
अनसूुची- ४ (ख)

क्र.सं.
जम्मा 
उजरुी 
संतया

जम्मा 
उजरुी 
संतया

जम्मा 
र्छयौट 
संतया

र्र्छ्यौटमध्ये
मातहतका कायाालयको जम्मा

र्
र्छ्य

ौट
 प्र

धतश
त

र्
र्छ्य

ौट
 प्र

धतश
त

आयोगको कुल जम्मा
र्र्छ्यौटमध्ये

जम्मा 
उजरुी 
संतया

सम्बख्न्ित मन्त्रालय
जम्मा 

र्छयौट 
संतया

र्र्छ्यौटमध्ये
महाशाखाहरूको जम्मा

र्
र्छ्य

ौट
 प्र

धतश
त जम्मा 

र्छयौट 
संतया
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क्र.सं.
जम्मा 
उजरुी 
संतया

जम्मा 
उजरुी 
संतया

जम्मा 
र्छयौट 
संतया

र्र्छ्यौटमध्ये
मातहतका कायाालयको जम्मा

र्
र्छ्य

ौट
 प्र

धतश
त

र्
र्छ्य

ौट
 प्र

धतश
त

आयोगको कुल जम्मा
र्र्छ्यौटमध्ये

जम्मा 
उजरुी 
संतया

सम्बख्न्ित मन्त्रालय
जम्मा 

र्छयौट 
संतया

र्र्छ्यौटमध्ये
महाशाखाहरूको जम्मा

र्
र्छ्य

ौट
 प्र

धतश
त जम्मा 

र्छयौट 
संतया

26 रािपधतको कायाालय 1 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 100
27 प्रदेश प्रमखुको कायाालय 1 1 0 0 0 1 0 100.0 4 4 0 1 0 3 0 100 5 5 0 1 0 4 0 100
28 ऊजाा, जलस्रोत तथा धसाँचाइ मन्त्रालय 325 278 11 95 7 96 69 85.5 223 136 9 53 7 42 25 61 548 414 20 148 14 138 94 75.55
29 श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा मन्त्रालय 77 68 1 20 1 41 5 88.3 6 5 1 1 0 2 1 83.3 83 73 2 21 1 43 6 87.95

30
प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकास मन्त्रालय (धसाँचाइ 
मात्र)

14 12 0 3 0 1 8 85.7 189 92 6 45 6 22 13 48.7 203 104 6 48 6 23 21 51.23

31 मष्टहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 95 86 3 15 0 44 24 90.5 9 7 0 2 0 4 1 77.8 104 93 3 17 0 48 25 89.42

32
प्रदेश सामाख्जक ष्टवकास मन्त्रालय (ख्शक्षा स्वास््य 
बाहेक)

6 6 0 2 0 0 4 100.0 24 18 1 5 0 7 5 75 30 24 1 7 0 7 9 80

33 सावाजधनक खररद अनगुमन कायाालय 2 2 1 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 1 0 0 0 1 100
34 गैर काननुी सम्पख्ि आजान 1148 685 22 484 0 8 171 59.7 17 16 0 3 0 7 6 94.1 1165 701 22 487 0 15 177 60.17
35 खानपेानी मन्त्रालय 153 135 20 33 3 22 57 88.2 56 35 1 18 4 8 4 62.5 209 170 21 51 7 30 61 81.34
36 सहरी ष्टवकास मन्त्रालय 130 103 11 25 0 17 50 79.2 67 21 0 7 1 4 9 31.3 197 124 11 32 1 21 59 62.94

37

प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकास मन्त्रालय (खानपेानी 
र सहरी ष्टवकास मात्र)

27 23 1 8 1 5 8 85.2 292 149 9 51 16 59 14 51 319 172 10 59 17 64 22 53.92

38 प्रदेश सामाख्जक ष्टवकास मन्त्रालय (ख्शक्षा मात्र) 2 0 0 0 0 0 0 0.0 54 40 3 15 8 9 5 74.1 56 40 3 15 8 9 5 71.43

39 काननु, न्याय तथा संसदीय माधमला मन्त्रालय 75 70 1 28 0 29 12 93.3 4 4 0 2 0 1 1 100 79 74 1 30 0 30 13 93.67
40 ख्शक्षा, ष्टवज्ञान तथा  प्रष्टवधि मन्त्रालय  475 435 14 95 1 256 69 91.6 494 298 18 146 12 74 48 60.3 969 733 32 241 13 330 117 75.64
41 स्थानीय तह (ख्शक्षा) 861 836 15 78 2 580 161 97.1 1839 1306 93 422 56 577 158 71 2700 2142 108 500 58 1157 319 79.33

42

प्रदेश आन्तररक माधमला तथा काननु मन्त्रालय 
(न्याय काननु सम्बख्न्ित मात्र)

4 3 0 0 0 1 2 75.0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 2 60

43 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 52 32 3 9 0 10 10 61.5 24 11 2 3 0 5 1 45.8 76 43 5 12 0 15 11 56.58

44 सस्कृधत, पयाटन तथा नागररक उड्ड्यन मन्त्रालय 334 261 15 57 2 101 86 78.1 95 76 3 7 2 20 44 80 429 337 18 64 4 121 130 78.55

45 उद्योग, वाख्णज्य तथा आपूधता मन्त्रालय 219 177 11 58 1 59 48 80.8 50 38 2 10 0 18 8 76 269 215 13 68 1 77 56 79.93

46 राष्टिय पनुधनामााण प्राधिकरण 20 16 0 4 0 9 3 80.0 28 19 0 10 0 8 1 67.9 48 35 0 14 0 17 4 72.92

47

प्रदेश उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
(पयाटन, उद्योग, वाख्णज्य र आपूधता मन्त्रालय मात्र)

13 8 0 1 0 4 3 61.5 74 53 8 25 2 16 2 71.6 87 61 8 26 2 20 5 70.11

48 महान्यायाधिवक्ताको कायाालय (प्रदेशसमेत) 3 3 0 2 0 1 0 100.0 2 2 0 1 0 1 0 100 5 5 0 3 0 2 0 100

49 शैख्क्षक प्रमाणपत्र 1373 472 21 222 0 114 115 34.4 10 9 0 2 0 3 4 90 1383 481 21 224 0 117 119 34.78
48 अन्य (संघ) 0 0 0 0 0 0 0 - 11 9 1 3 0 4 1 81.8 11 9 1 3 0 4 1 81.82
49 अन्य 11 11 0 4 0 4 3 100.0 8 8 0 5 0 2 1 100 19 19 0 9 0 6 4 100

12300 9509 314 2381 95 3814 2905 77.31 12031 7660 509 2921 379 2461 1390 63.7 24331 17169 823 5302 474 6275 4295 70.56
420
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1
िौधतक पूवाािार तथा यातायात 
मन्त्रालय

संघ 157 304 461 72 244 316 10 100 6 80 120 316 85 60 145 68.5

2 वन तथा वातावरण मन्त्रालय संघ 48 312 360 32 266 298 10 72 10 92 114 298 16 46 62 82.8
1 19 15 34 8 10 18 0 6 2 5 5 18 11 5 16 52.9
मिेश 27 96 123 13 40 53 1 16 1 9 26 53 14 56 70 43.1
बाग्मती 21 69 90 7 52 59 4 19 0 20 16 59 14 17 31 65.6
गण्डकी 8 33 41 4 21 25 0 2 2 18 3 25 4 12 16 61
लखु्म्बनी 6 41 47 5 33 38 1 11 3 11 12 38 1 8 9 80.9
कणााली 12 25 37 7 19 26 5 4 2 12 3 26 5 6 11 70.3
सूदरु पख्श् चम 82 30 112 53 17 70 1 46 2 13 8 70 29 13 42 62.5
1 35 58 93 12 43 55 0 17 4 20 14 55 23 15 38 59.1
मिेश 29 37 66 23 27 50 6 15 1 8 20 50 6 10 16 75.8
बाग्मती 25 63 88 20 50 70 5 23 2 15 25 70 5 13 18 79.5
गण्डकी 18 49 67 8 34 42 0 11 3 21 7 42 10 15 25 62.7
लखु्म्बनी 34 88 122 29 76 105 1 37 15 32 20 105 5 12 17 86.1
कणााली 39 65 104 27 46 73 7 24 3 27 12 73 12 19 31 70.2
सूदरु पख्श् चम 120 103 223 81 72 153 5 75 8 36 29 153 39 31 70 68.6

अनसूुची- ४ (ग)

आ.व. २०७८/०७९ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग र्ाराम नं. १

आ.व. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा एकमिु दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको मन्त्रालयगत/धनकायगत ष्टववरण

आयोगको वाष्टषाक प्रगधत प्रारख्म्िक अनसुन्िान िइरहेका उजरुीहरुको ष्टववरण वाष्टषाक प्रगधत ष्टववरण
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3
प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकाश 
मन्त्रालय (िौधतक पूवाािार 
तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)

4
प्रदेश उद्योग,पयाटन,वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय (वन 
वातावरण मात्र)

मन्
त्रा
लय

गत
 प्र

गध
त 

प्रधत
शतर्र्छ्यौट संतया र्र्छ्यौट िएको ष्टववरण (संतया)

क्र.सं.

उजरुीको संतया र्र्छ्यौट हनु बााँकी उजरुी

प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम
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क्र.सं.
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प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम

5
प्रिानमन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषदको कायाालय

संघ 4 49 53 3 46 49 1 12 0 17 19 49 1 3 4 92.5

1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 50
मिेश 3 19 22 1 15 16 2 4 0 2 8 16 2 4 6 72.7
बाग्मती 1 3 4 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 2 2 50
गण्डकी 0 7 7 0 5 5 0 2 0 3 0 5 0 2 2 71.4
लखु्म्बनी 0 7 7 0 6 6 0 1 0 1 4 6 0 1 1 85.7
कणााली 1 9 10 1 6 7 1 3 1 1 1 7 0 3 3 70
सूदरु पख्श् चम 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100

7 अथा मन्त्रालय संघ 78 392 470 38 339 377 6 91 2 229 49 377 40 53 93 80.2

8
िधूम ब्यबस्था,सहकारी तथा 
गररवी धनबारण मन्त्रालय

संघ 679 1060 1739 390 844 1234 91 424 62 394 263 1234 289 216 505 71

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
मिेश 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 100
बाग्मती 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 100
गण्डकी 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
सूदरु पख्श् चम 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 100

10 राष्टिय योजना आयोग संघ 0 4 4 0 4 4 0 1 0 3 0 4 0 0 0 100
11 परराि मन्त्रालय संघ 0 18 18 0 17 17 0 6 0 9 2 17 0 1 1 94.4
12 महालेखा धनयन्त्रक कायाालय संघ 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 100

6
मतुयमन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषदको कायाालय

9
प्रदेश आधथाक मामीला तथा 
योजना मन्त्रालय

422
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प्रधत
शतर्र्छ्यौट संतया र्र्छ्यौट िएको ष्टववरण (संतया)

क्र.सं.

उजरुीको संतया र्र्छ्यौट हनु बााँकी उजरुी

प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम

1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100
मिेश 0 12 12 0 8 8 0 3 0 5 0 8 0 4 4 66.7
बाग्मती 1 3 4 1 3 4 0 1 0 2 1 4 0 0 0 100
गण्डकी 5 8 13 2 7 9 0 2 1 6 0 9 3 1 4 69.2
लखु्म्बनी 6 11 17 1 10 11 0 1 1 9 0 11 5 1 6 64.7
कणााली 19 33 52 8 19 27 2 7 1 11 6 27 11 14 25 51.9
सूदरु पख्श् चम 9 28 37 7 19 26 2 5 3 10 6 26 2 9 11 70.3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
मिेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
बाग्मती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
सूदरु पख्श् चम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
मिेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
बाग्मती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
सूदरु पख्श् चम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

16 गहृ मन्त्रालय संघ 77 831 908 59 792 851 13 180 7 530 121 851 18 39 57 93.7

17
कृष्टष तथा पश ुपख्कं्ष ष्टवकाश 
मन्त्रालय

संघ 76 171 247 42 135 177 5 57 3 57 55 177 34 36 70 71.7

प्रदेश लेखा धनयन्त्रक कायाालय15
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13
प्रदेश िधुम ब्यवस्था कृष्टष तथा 
सहकारी मन्त्रालय (कृष्टष तथा 
पशपुख्कं्ष धबकाश वाहेक )

14 प्रदेश नीधत तथा योजना आयोग
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क्र.सं.

उजरुीको संतया र्र्छ्यौट हनु बााँकी उजरुी

प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम

18
स्वास््य तथा जनसंतया 
मन्त्रालय

संघ 144 492 636 102 437 539 18 109 5 220 187 539 42 55 97 84.7

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
मिेश 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 50
बाग्मती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
सूदरु पख्श् चम 0 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 66.7

20 रक्षा मन्त्रालय संघ 0 16 16 0 15 15 0 3 0 12 0 15 0 1 1 93.8
1 18 11 29 1 9 10 1 4 0 5 0 10 17 2 19 34.5

मिेश 5 36 41 1 24 25 1 4 0 10 10 25 4 12 16 61
बाग्मती 8 22 30 4 16 20 3 3 2 8 4 20 4 6 10 66.7
गण्डकी 8 6 14 3 2 5 0 2 1 2 0 5 5 4 9 35.7
लखु्म्बनी 9 15 24 5 10 15 1 4 0 6 4 15 4 5 9 62.5
कणााली 17 16 33 4 13 17 0 5 1 7 4 17 13 3 16 51.5

सूदरु पख्श् चम 23 17 40 21 11 32 2 16 0 7 7 32 2 6 8 80

22
संचार तथा सूचना प्रष्टवधि 
मन्त्रालय

संघ 67 174 241 35 139 174 11 36 3 65 59 174 32 35 67 72.2

23
संख्घय मामला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालय

संघ 37 39 76 22 30 52 3 27 0 18 4 52 15 9 24 68.4

24 नपेाल ट्रिको कायाालय संघ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

19
प्रदेश आन्तररक माधमला तथा 
कानून मन्त्रालय (गहृ 
सम्बन्िी मात्र)
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21
प्रदेश िधूम ब्यवस्था कृष्टष तथा 
सहकारी मन्त्रालय (कृष्टष तथा 
पशपुख्कं्ष ष्टवकाश मात्र)
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प्रधत
शतर्र्छ्यौट संतया र्र्छ्यौट िएको ष्टववरण (संतया)

क्र.सं.

उजरुीको संतया र्र्छ्यौट हनु बााँकी उजरुी

प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम

1 28 17 45 19 14 33 3 20 0 6 4 33 9 3 12 73.3
मिेश 8 49 57 6 40 46 1 15 1 20 9 46 2 9 11 80.7
बाग्मती 1 40 41 1 35 36 2 1 0 19 14 36 0 5 5 87.8
गण्डकी 8 32 40 3 24 27 1 3 3 16 4 27 5 8 13 67.5
लखु्म्बनी 14 47 61 11 43 54 2 15 3 14 20 54 3 4 7 88.5
कणााली 12 38 50 9 34 43 2 9 2 12 18 43 3 4 7 86

सूदरु पख्श् चम 16 24 40 11 19 30 1 12 2 9 6 30 5 5 10 75
1 430 610 1040 175 479 654 38 199 7 186 224 654 255 131 386 62.9

मिेश 886 1737 2623 420 1338 1758 65 551 13 412 717 1758 466 399 865 67
बाग्मती 234 762 996 135 567 702 34 192 28 311 137 702 99 195 294 70.5
गण्डकी 178 424 602 101 327 428 24 111 14 192 87 428 77 97 174 71.1
लखु्म्बनी 279 860 1139 218 725 943 37 286 61 277 282 943 61 135 196 82.8
कणााली 306 415 721 151 311 462 47 118 14 172 111 462 155 104 259 64.1

सूदरु पख्श् चम 393 474 867 188 380 568 38 165 37 218 110 568 205 94 299 65.5
27 रािपधतको कायाालय संघ 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 100
28 उप-रािपधतको कायाालय संघ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
मिेश 0 4 4 0 4 4 0 1 0 3 0 4 0 0 0 100
बाग्मती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100

सूदरु पख्श् चम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

26 स्थानीय तह (संघीय मामला)

25
प्रदेश सामाख्जक ष्टवकाश 
मन्त्रालय (स्वास््य मात्र)

29 प्रदेश प्रमखुको कायाालय

425
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प्रधत
शतर्र्छ्यौट संतया र्र्छ्यौट िएको ष्टववरण (संतया)

क्र.सं.

उजरुीको संतया र्र्छ्यौट हनु बााँकी उजरुी

प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम

30
संबैिाधनक अंगहरु 
(अ.द.ुअ.आ. वाहेक)

संघ 13 105 118 7 100 107 2 29 0 36 40 107 6 5 11 90.7

31
उजाा,जलश्रोत तथा धसाँचाई 
मन्त्रालय

संघ 161 387 548 106 308 414 20 148 14 138 94 414 55 79 134 75.5

32
श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक 
सरुक्षा मन्त्रालय

संघ 8 75 83 6 67 73 2 21 1 43 6 73 2 8 10 88

1 16 17 33 5 7 12 3 4 0 3 2 12 11 10 21 36.4
मिेश 5 14 19 2 8 10 0 4 0 2 4 10 3 6 9 52.6
बाग्मती 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 33.3
गण्डकी 3 4 7 2 4 6 2 1 0 3 0 6 1 0 1 85.7
लखु्म्बनी 18 25 43 12 18 30 1 15 2 2 10 30 6 7 13 69.8
कणााली 11 9 20 6 7 13 0 7 1 4 1 13 5 2 7 65

सूदरु पख्श् चम 53 25 78 17 15 32 0 16 3 9 4 32 36 10 46 41

34
मष्टहला वालवाधलका तथा जेष्ठ 
नागररक मन्त्रालय

संघ 14 90 104 9 84 93 3 17 0 48 25 93 5 6 11 89.4

35
सावाजधनक खररद अनगुमन 
कायाालय

संघ 0 2 2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 100

36 गैर काननुी सम्पधत आजान संघ 320 845 1165 156 545 701 22 487 0 15 177 701 164 300 464 60.2
37 खानपेानी मन्त्रालय संघ 55 154 209 34 136 170 21 51 7 30 61 170 21 18 39 81.3
38 शहरी धबकाश मन्त्रालय संघ 58 139 197 27 97 124 11 32 1 21 59 124 31 42 73 62.9

33
प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकाश 
मन्त्रालय (धसाँचाई मात्र)
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प्रधत
शतर्र्छ्यौट संतया र्र्छ्यौट िएको ष्टववरण (संतया)

क्र.सं.

उजरुीको संतया र्र्छ्यौट हनु बााँकी उजरुी

प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम

1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 50
मिेश 11 5 16 6 5 11 0 4 0 0 7 11 5 0 5 68.8
बाग्मती 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 100
गण्डकी 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 100
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100
सूदरु पख्श् चम 2 4 6 2 4 6 0 0 0 4 2 6 0 0 0 100
1 40 13 53 7 9 16 1 5 1 5 4 16 33 4 37 30.2
मिेश 9 13 22 3 6 9 0 5 0 2 2 9 6 7 13 40.9
बाग्मती 6 6 12 6 6 12 0 6 1 1 4 12 0 0 0 100
गण्डकी 10 12 22 5 5 10 1 2 0 5 2 10 5 7 12 45.5
लखु्म्बनी 19 41 60 11 31 42 2 13 4 19 4 42 8 10 18 70
कणााली 23 41 64 15 27 42 1 15 5 20 1 42 8 14 22 65.6
सूदरु पख्श् चम 59 27 86 24 17 41 5 13 6 12 5 41 35 10 45 47.7
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100
मिेश 1 5 6 1 4 5 0 2 0 2 1 5 0 1 1 83.3
बाग्मती 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 50
गण्डकी 2 3 5 2 2 4 0 1 1 2 0 4 0 1 1 80
लखु्म्बनी 0 3 3 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 1 1 66.7
कणााली 3 0 3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 66.7
सूदरु पख्श् चम 16 20 36 10 15 25 3 9 6 3 4 25 6 5 11 69.4

42
काननु न्याय तथा संसर्दय 
माधमला मन्त्रालय

संघ 0 79 79 0 74 74 1 30 0 30 13 74 0 5 5 93.7

40
प्रदेश िौधतक पूवाािार धबकाश 
मन्त्रालय (खानपेानी र शहरी 
धबकाश मात्र)

प्रदेश सामाख्जक ष्टवकाश 
मन्त्रालय (ख्शक्षा मात्र)

41

39
प्रदेश सामाख्जक धबकाश 
मन्त्रालय (ख्शक्षा स्वास््य 
वाहेक)

427
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शतर्र्छ्यौट संतया र्र्छ्यौट िएको ष्टववरण (संतया)

क्र.सं.

उजरुीको संतया र्र्छ्यौट हनु बााँकी उजरुी

प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम

43
ख्शक्षा, धबज्ञान तथा  प्रष्टवधि 
मन्त्रालय

संघ 352 617 969 194 539 733 32 241 13 330 117 733 158 78 236 75.6

1 142 228 370 85 199 284 24 61 11 151 37 284 57 29 86 76.8
मिेश 145 582 727 79 492 571 23 101 4 300 143 571 66 90 156 78.5
बाग्मती 44 248 292 31 221 252 18 53 2 160 19 252 13 27 40 86.3
गण्डकी 94 210 304 48 178 226 10 46 13 135 22 226 46 32 78 74.3
लखु्म्बनी 113 368 481 86 329 415 11 109 12 233 50 415 27 39 66 86.3
कणााली 58 172 230 51 142 193 9 52 16 98 18 193 7 30 37 83.9
सूदरु पख्श् चम 189 107 296 96 105 201 13 78 0 80 30 201 93 2 95 67.9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
मिेश 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 66.7
बाग्मती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100
सूदरु पख्श् चम 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 3 7 10 1 5 6 0 1 0 5 0 6 2 2 4 60
मिेश 5 9 14 3 8 11 1 6 0 2 2 11 2 1 3 78.6
बाग्मती 3 8 11 2 6 8 1 4 0 2 1 8 1 2 3 72.7
गण्डकी 2 8 10 2 7 9 1 2 1 4 1 9 0 1 1 90
लखु्म्बनी 2 5 7 2 2 4 1 0 0 3 0 4 0 3 3 57.1
कणााली 26 3 29 15 2 17 4 9 1 2 1 17 11 1 12 58.6
सूदरु पख्श् चम 4 2 6 4 2 6 0 4 0 2 0 6 0 0 0 100

45
प्रदेश आन्तररक माधमला तथा 
काननु मन्त्रालय (न्याय काननु 
सम्बख्न्ित मात्र)

44 स्थानीय तह (ख्शक्षा)

46

प्रदेश उद्योग,पयाटन, बन तथा 
बातावरण मन्त्रालय 
(पयाटन,उद्योग,बाख्णज्य र 
आपूधता मन्त्रालय मात्र)
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प्रधत
शतर्र्छ्यौट संतया र्र्छ्यौट िएको ष्टववरण (संतया)

क्र.सं.

उजरुीको संतया र्र्छ्यौट हनु बााँकी उजरुी

प्रदेश 
नं./संघ

मन्त्रालय/धनकायको नाम

47 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय संघ 32 44 76 11 32 43 5 12 0 15 11 43 21 12 33 56.6

48
सस्कृधत पयाटन तथा नागररक 
उयान मन्त्रालय

संघ 81 348 429 52 285 337 18 64 4 121 130 337 29 63 92 78.6

49 उद्योग,वाख्णज्य तथा आपूधता संघ 68 201 269 46 169 215 13 68 1 77 56 215 22 32 54 79.9
50 राष्टिय पनुधनमााण प्राधिकरण संघ 23 25 48 13 22 35 0 14 0 17 4 35 10 3 13 72.9
51 महान्यायधिवक्ताको कायाालय संघ 0 5 5 0 5 5 0 3 0 2 0 5 0 0 0 100

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
मिेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
बाग्मती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
सूदरु पख्श् चम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

53 शैख्क्षक प्रमाण पत्र संघ 982 401 1383 262 219 481 21 224 0 117 119 481 720 182 902 34.8
54 अन्य (संघ) संघ 5 6 11 3 6 9 1 3 0 4 1 9 2 0 2 81.8

1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 100
मिेश 0 8 8 0 8 8 0 3 0 4 1 8 0 0 0 100
बाग्मती 0 2 2 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 100
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
लखु्म्बनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणााली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
सूदरु पख्श् चम 2 5 7 2 5 7 0 5 0 1 1 7 0 0 0 100

8093 16238 24331 4183 12986 17169 823 5302 474 6275 4295 17169 3910 3252 7162 70.56
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जम्मा 

अन्य

52 मतुयन्यायधिवक्ताको कायाालय
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क्र.सं. प्रदेश
गत 

वषाको 
उजरुी

चाल ु
बषाको 
उजरुी

 जम्मा 
उजरुी 
संतया

गत 
वषाको 
र्र्छ्यौट

चाल ु
बषाको 
र्र्छ्यौट

जम्मा 
र्र्छ्यौट 
संतया

र्र्छ्यौट 
प्रधतशत

1 1 1084 1552 2636 450 1262 1712 64.95
2 मिेश 1954 3552 5506 919 2773 3692 67.05
3 वाग्मती 1487 3991 5478 823 3209 4032 73.60
4 गण्डकी 548 1183 1731 274 922 1196 69.09
5 लखु्म्बनी 814 2366 3180 533 2053 2586 81.32
6 कणााली 741 1116 1857 397 864 1261 67.91
7 सूदरु पख्श् चम 1111 1204 2315 599 966 1565 67.60

7739 14964 22703 3995 12049 16044 70.67
354 1274 1628 188 937 1125 69.10
8093 16238 24331 4183 12986 17169 70.56

क्र.सं. प्रदेश
गत 

वषाको 
उजरुी

चाल ु
बषाको 
उजरुी

 जम्मा 
उजरुी 
संतया

गत 
वषाको 
र्र्छ्यौट

चाल ु
बषाको 
र्र्छ्यौट

जम्मा 
र्र्छ्यौट 
संतया

र्र्छ्यौट 
प्रधतशत

1 1 350 571 921 135 483 618 67.10
2 मिेश 819 920 1739 360 742 1102 63.37
3 वाग्मती 1136 2763 3899 609 2250 2859 73.33
4 गण्डकी 212 384 596 94 303 397 66.61
5 लखु्म्बनी 314 855 1169 153 768 921 78.79
6 कणााली 213 288 501 100 236 336 67.07
7 सूदरु पख्श् चम 142 332 474 82 281 363 76.58

3186 6113 9299 1533 5063 6596 70.93
1062 1654 2716 598 1193 1791 65.94
3491 7197 10688 1864 5793 7657 71.64
354 1274 1628 188 937 1125 69.10
8093 16238 24331 4183 12986 17169 70.56
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प्रदेशगत जम्मा
*प्रदेश नखलेुको
कुल जम्मा

अनसूुची- ४ (घ)
आ.व. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको 

िौगोधलक आिारमा प्रदेशगत ष्टववरण :

प्रदेशका धनकायको जम् मा

*नोटः सम्पख्ि अनसुन्िान र ष्टवश् वष्टवद्यालय तथा केन्रीय धनकाय तर्ा को त्यांकहरूलाई प्रदेशगतमा छुट्याउन नसष्टक संघमा राख्खएको।

अनसूुची- ४ (ङ)
आ.व. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको 

संघीय धनकायहरुको प्रदेशगत ष्टववरण :

*प्रदेश नखलेुको

संघीय धनकायको जम्मा

स्थानीय धनकायको जम्मा

कुल जम्मा



क्र.सं. प्रदेश
गत 

वषाको 
उजरुी

चाल ु
बषाको 
उजरुी

 जम्मा 
उजरुी 
संतया

गत 
वषाको 
र्र्छ्यौट

चाल ु
बषाको 
र्र्छ्यौट

जम्मा 
र्र्छ्यौट 
संतया

र्र्छ्यौट 
प्रधतशत

1 1 162 143 305 55 101 156 51.15
2 मिेश 104 313 417 60 201 261 62.59
3 वाग्मती 73 218 291 48 171 219 75.26
4 गण्डकी 64 165 229 31 114 145 63.32
5 लखु्म्बनी 108 283 391 76 231 307 78.52
6 कणााली 164 241 405 95 175 270 66.67
7 सूदरु पख्श् चम 387 291 678 233 200 433 63.86

1062 1654 2716 598 1193 1791 65.94
3186 6113 9299 1533 5063 6596 70.93
3491 7197 10688 1864 5793 7657 71.64
354 1274 1628 188 937 1125 69.10
8093 16238 24331 4183 12986 17169 70.56

क्र.सं. प्रदेश
गत 

वषाको 
उजरुी

चाल ु
बषाको 
उजरुी

 जम्मा 
उजरुी 
संतया

गत 
वषाको 
र्र्छ्यौट

चाल ु
बषाको 
र्र्छ्यौट

जम्मा 
र्र्छ्यौट 
संतया

र्र्छ्यौट 
प्रधतशत

1 1 572 838 1410 260 678 938 66.52
2 मिेश 1031 2319 3350 499 1830 2329 69.52
3 वाग्मती 278 1010 1288 166 788 954 74.07
4 गण्डकी 272 634 906 149 505 654 72.19
5 लखु्म्बनी 392 1228 1620 304 1054 1358 83.83
6 कणााली 364 587 951 202 453 655 68.87
7 सूदरु पख्श् चम 582 581 1163 284 485 769 66.12

3491 7197 10688 1864 5793 7657 71.64
3186 6113 9299 1533 5063 6596 70.93
1062 1654 2716 598 1193 1791 65.94
354 1274 1628 188 937 1125 69.10
8093 16238 24331 4183 12986 17169 70.56

अनसूुची- ४ (च)
आ.व. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको 

प्रदेश धनकायहरुको प्रदेशगत ष्टववरण :

अनसूुची- ४ (छ)
आ.व. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको 

स्थानीय धनकायहरुको प्रदेशगत ष्टववरण :

प्रदेशका धनकायको जम् मा
संघीय धनकायको जम्मा
स्थानीय धनकायको जम्मा
प्रदेश नखलेुको

431
कुल जम्मा

कुल जम्मा

प्रदेश नखलेुको

स्थानीय धनकायको जम्मा
संघीय धनकायको जम्मा
प्रदेशका धनकायको जम् मा



क्र.सं. प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा उजरुी प्रधतशत

1 1 921 305 1410 2636 11.61

2 मिेश 1739 417 3350 5506 24.25

3 वाग्मती 3899 291 1288 5478 24.13

4 गण्डकी 596 229 906 1731 7.62

5 लखु्म्बनी 1169 391 1620 3180 14.01

6 कणााली 501 405 951 1857 8.18

7 सूदरु पख्श् चम 474 678 1163 2315 10.20
प्रदेशगत जम्मा 9299 2716 10688 22703 100

उजरुी प्रधतशत 40.96 11.96 47.08 100

अन्य (गैरकाननुी 
सम्पख्ि, 
ष्टवश् वष्टवद्यालय आर्द)

1628 1628

10927 2716 10688 24331

अनसूुची- ४ (ज)
आ.व. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरूको तीन तहका 

सरकारका आिारमा प्रदेशगत ष्टववरण :

कुल जम्मा

432



क्र.सं. प्रदेश ख्जल्ला
ख्जल्ला
 कोड

गत वषाको 
उजरुी

चाल ुवषाको 
उजरुी

जम्मा 
उजरुी

जम्मा 
र्र्छ्यौट संतया

उजरुी 
प्रधतशत

१ 1 ताप्लेजङु 101 30 61 91 66 0.37
२ 1 संखवुासिा 102 74 82 156 93 0.64
३ 1 सोलखुमु्बु 103 25 44 69 43 0.28
४ 1 ओखलढुङ्गा 104 50 35 85 51 0.35
५ 1 खोटाङ 105 45 69 114 74 0.47
६ 1 िोजपरु 106 63 37 100 51 0.41
७ 1 िनकुटा 107 37 54 91 50 0.37
८ 1 तेह्रथमु 108 12 27 39 24 0.16
९ 1 पााँचथर 109 33 27 60 34 0.25
१० 1 इलाम 110 51 54 105 63 0.43
११ 1 झापा 111 126 222 348 246 1.43
१२ 1 मोरङ 112 220 403 623 431 2.56
१३ 1 सनुसरी 113 268 295 563 350 2.31
१४ 1 उदयपरु 114 50 142 192 136 0.79
१५ मिेश सप्तरी 201 262 440 702 422 2.89
१६ मिेश धसरहा 202 311 358 669 424 2.75
१७ मिेश िनषुा 203 429 628 1057 645 4.34
१८ मिेश महोिरी 204 183 260 443 297 1.82
१९ मिेश सलााही 205 198 335 533 375 2.19
२० मिेश रौतहट 206 228 639 867 673 3.56
२१ मिेश बारा 207 167 429 596 432 2.45
२२ मिेश पसाा 208 176 463 639 424 2.63
२३ वाग्मती दोलखा 301 28 60 88 60 0.36
२४ वाग्मती धसन्िपुाल्चोक 302 26 75 101 77 0.42
२५ वाग्मती रसवुा 303 9 31 40 29 0.16
२६ वाग्मती िार्दङ 304 63 66 129 77 0.53
२७ वाग्मती नवुाकोट 305 25 113 138 99 0.57
२८ वाग्मती काठमाडौँ 306 899 2310 3209 2390 13.19
२९ वाग्मती िक्तपरु 307 59 127 186 132 0.76

अनसूुची- ४ (झ)
आ.ब. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको 

ख्जल्लागत ष्टववरण :
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क्र.सं. प्रदेश ख्जल्ला
ख्जल्ला
 कोड

गत वषाको 
उजरुी

चाल ुवषाको 
उजरुी

जम्मा 
उजरुी

जम्मा 
र्र्छ्यौट संतया

उजरुी 
प्रधतशत

आ.ब. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको 
ख्जल्लागत ष्टववरण :

३० वाग्मती लधलतपरु 308 71 283 354 246 1.45
३१ वाग्मती काभ्रपेलाञ्चोक 309 37 102 139 96 0.57
३२ वाग्मती रामेछाप 310 27 83 110 68 0.45
३३ वाग्मती धसन्िलुी 311 62 67 129 84 0.53
३४ वाग्मती मकवानपरु 312 125 351 476 355 1.96
३५ वाग्मती ख्चतवन 313 56 323 379 319 1.56
३६ गण्डकी गोरखा 401 33 82 115 83 0.47
३७ गण्डकी मनाङ 402 7 16 23 12 0.09
३८ गण्डकी मसु्ताङ 403 5 12 17 13 0.07
३९ गण्डकी म्याग्दी 404 21 84 105 74 0.43
४० गण्डकी कास्की 405 200 429 629 455 2.59
४१ गण्डकी लमजङु 406 24 54 78 54 0.32
४२ गण्डकी तनहुाँ 407 59 131 190 125 0.78

४३ गण्डकी
नवलपरासी 
(ब.सू.पूवा)

408 45 92 137 103 0.56

४४ गण्डकी स्याङजा 409 55 84 139 90 0.57
४५ गण्डकी पवात 410 52 114 166 101 0.68
४६ गण्डकी बागलङु 411 47 85 132 86 0.54
४७ लखु्म्बनी रुकुम पूवा 501 6 20 26 24 0.11
४८ लखु्म्बनी रोल्पा 502 27 79 106 84 0.44
४९ लखु्म्बनी प्यूठान 503 6 44 50 37 0.21
५० लखु्म्बनी गलु्मी 504 32 77 109 86 0.45
५१ लखु्म्बनी अघााखााँची 505 34 90 124 99 0.51
५२ लखु्म्बनी पाल्पा 506 31 211 242 208 0.99

५३ लखु्म्बनी
नवलपरासी 
(ब.स.ुपख्िम)

507 52 164 216 192 0.89

५४ लखु्म्बनी रुपन्देही 508 195 689 884 751 3.63
५५ लखु्म्बनी कष्टपलवस्तु 509 95 266 361 315 1.48
५६ लखु्म्बनी दाङ 510 122 318 440 329 1.81
५७ लखु्म्बनी बााँके 511 150 283 433 320 1.78
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क्र.सं. प्रदेश ख्जल्ला
ख्जल्ला
 कोड

गत वषाको 
उजरुी

चाल ुवषाको 
उजरुी

जम्मा 
उजरुी

जम्मा 
र्र्छ्यौट संतया

उजरुी 
प्रधतशत

आ.ब. २०७८/७९ मा आयोग र आयोगका मातहत कायाालयहरूमा दताा िएका उजरुीहरू तथा र्र्छ्यौटको 
ख्जल्लागत ष्टववरण :

५८ लखु्म्बनी बर्दाया 512 64 125 189 141 0.78
५९ कणााली डोल्पा 601 33 49 82 44 0.34
६० कणााली मगु ु 602 60 135 195 127 0.80
६१ कणााली हमु्ला 603 85 100 185 136 0.76
६२ कणााली जमु्ला 604 58 77 135 88 0.55
६३ कणााली काधलकोट 605 89 88 177 107 0.73

६४ कणााली दैलेख 606 125 174 299 204 1.23

६५ कणााली जाजरकोट 607 75 88 163 108 0.67
६६ कणााली रुकुम पख्िम 608 37 66 103 67 0.42
६७ कणााली सल्यान 609 38 106 144 109 0.59
६८ कणााली सखेुत 610 141 233 374 271 1.54
६९ सदूुर पख्श् चम बाजरुा 701 42 84 126 90 0.52
७० सदूुर पख्श् चम बझाङ 702 122 95 217 140 0.89
७१ सदूुर पख्श् चम दाच ुाला 703 92 81 173 107 0.71
७२ सदूुर पख्श् चम बैतडी 704 176 114 290 166 1.19
७३ सदूुर पख्श् चम डाँडेलिरुा 705 81 95 176 109 0.72
७४ सदूुर पख्श् चम डोटी 706 67 92 159 110 0.65
७५ सदूुर पख्श् चम अछाम 707 78 62 140 74 0.58
७६ सदूुर पख्श् चम कैलाली 708 299 352 651 489 2.68
७७ सदूुर पख्श् चम कञ्चनपरु 709 154 229 383 280 1.57

7739 14964 22703 16044 93.31
354 1274 1628 1125 6.69

8093 16238 24331 17169 100
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क्र.सं. प्रदेश ख्जल्ला उजरुी संतया र्र्छ्यौट संतया बााँकी उजरुी र्र्छ्यौट प्रधतशत
1 1 ताप्लेजङु 10 5 5 50.00
2 1 संखवुासिा 29 14 15 48.28
3 1 सोलखुमु्बु 13 12 1 92.31
4 1 ओखलढंुगा 14 10 4 71.43
5 1 खोटाङ 5 3 2 60.00
6 1 िोजपरु 10 7 3 70.00
7 1 पााँचथर 21 9 12 42.86
8 वाग्मती दोलखा 12 9 3 75.00
9 वाग्मती रसवुा 2 2 0 100.00
10 वाग्मती रामेछाप 9 2 7 22.22
11 गण्डकी गोरखा 14 9 5 64.29
12 गण्डकी मनाङ 2 2 0 100.00
13 गण्डकी मसु्ताङ 2 2 0 100.00
14 गण्डकी लमजङु 22 17 5 77.27
15 लखु्म्बनी रुकुम पूवा 11 10 1 90.91
16 लखु्म्बनी रोल्पा 10 6 4 60.00
17 लखु्म्बनी प्यठुान 3 3 0 100.00
18 लखु्म्बनी गलु्मी 73 71 2 97.26
19 लखु्म्बनी अघााखााँची 10 8 2 80.00
20 कणााली डोल्पा 18 3 15 16.67
21 कणााली मगु ु 23 7 16 30.43
22 कणााली हमु्ला 54 22 32 40.74
23 कणााली जमु्ला 47 46 1 97.87
24 कणााली काधलकोट 13 3 10 23.08
25 कणााली जाजरकोट 14 12 2 85.71
26 कणााली रुकुम पख्िम 7 7 0 100.00
27 कणााली सल्यान 17 11 6 64.71
28 सदूुर पख्िम बाजरुा 37 3 34 8.11
29 सदूुर पख्िम बझाङ 24 19 5 79.17
30 सदूुर पख्िम दाच ुाला 104 90 14 86.54
31 सदूुर पख्िम बैतडी 27 11 16 40.74
32 सदूुर पख्िम डोटी 24 6 18 25.00
33 सदूुर पख्िम अछाम 33 22 11 66.67

714 463 251 64.85

अनसूुची - ५

कूल जम्मा

धमधत २०७५।८।२४ मा राजपत्रमा प्रकाख्शत सूचनाअनसुार अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगको 
प्रत् यायोख्जत अधिकारको प्रयोग गने ख्जल्ला प्रशासन कायाालयहरूबाट आ.व. २०७८/७९ मा कारबाही िएका 

उजरुीहरूको संतयात्मक ष्टववरण :
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क्र.सं. मन्त्रालय/धनकाय

सावाजधनक 
सम्पख्िको 

हानी 
नोक्सानी

गैरकाननुी 
लाि वा 
हाधन 
पयुााएको

 घसु/ 
ररसवत

गैरकाननुी 
सम्पख्ि 
आजान

राजस्व 
चहुावट

झठुा 
शैख्क्षक 
प्रमाण पत्र

ष्टवष्टवि 
मदु्दा

जम्मा

1 स्थानीय तह (संघीय माधमला) 148 74 14 4 13 3 5 261

2
िधूम ब्यबस्था,सहकारी तथा 
गररवी धनबारण

22 33 23 3 3 16 100

3 स्थानीय तह (ख्शक्षा) 58 26 2 6 2 94

4
प्रदेश उद्योग, पयाटन, वन तथा 
वातावरण(वन वातावरणमात्र)

53 9 2 1 65

5 िौधतक पूवाािार तथा यातायात 19 7 5 1 1 33

6 गहृ 4 12 4 7 2 3 32

7
प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकाश 
(िौधतक पूवाािार तथा 
यातायात मात्र)

17 5 3 1 2 28

8 स्वास््य तथा जनसंतया 10 9 1 20
9 अथा 1 2 14 2 19
10 कृष्टष तथा पशपंुक्षी ष्टवकाश 8 6 1 1 16

11
प्रदेश िधूम ब्यवस्था कृष्टष तथा 
सहकारी (कृष्टष तथा पशपंुक्षी 
ष्टवकाश मात्र)

10 6 16

12 उजाा,जलश्रोत तथा धसाँचाई 4 3 2 4 2 15
13 वन तथा वातावरण 7 4 3 1 15

14
संख्घय मामला तथा सामान्य 
प्रशासन

5 7 2 1 15

15 अन्य (संघ) 4 1 1 7 13

16
प्रिानमन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषदको कायाालय

3 2 1 3 2 11

17 ख्शक्षा, धबज्ञान तथा प्रष्टवधि 1 7 1 1 10
18 शहरी धबकाश 6 1 7
19 उद्योग,वाख्णज्य तथा आपूधता 3 1 1 1 6

20
काननु न्याय तथा संसर्दय 
माधमला

1 1 2 2 6

आ.व. २०७८/७९ मा ष्टवस्ततृ अनसुन्िान सम्पन् न िएका उजरुीहरूको मन्त्रालयगत/धनकायगत ष्टववरण
अनसूुची - ६
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क्र.सं. मन्त्रालय/धनकाय

सावाजधनक 
सम्पख्िको 

हानी 
नोक्सानी

गैरकाननुी 
लाि वा 
हाधन 
पयुााएको

 घसु/ 
ररसवत

गैरकाननुी 
सम्पख्ि 
आजान

राजस्व 
चहुावट

झठुा 
शैख्क्षक 
प्रमाण पत्र

ष्टवष्टवि 
मदु्दा

जम्मा

आ.व. २०७८/७९ मा ष्टवस्ततृ अनसुन्िान सम्पन् न िएका उजरुीहरूको मन्त्रालयगत/धनकायगत ष्टववरण

21
प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकाश 
(धसाँचाई मात्र)

3 1 1 5

22 संचार तथा सूचना प्रष्टवधि 3 1 1 5
23 राष्टिय पनुधनमााण प्राधिकरण 1 2 1 4

24
प्रदेश िौधतक पूवाािार धबकाश 
(खानपेानी र शहरी धबकाश मात्र)

3 3

25
प्रदेश सामाख्जक धबकाश (ख्शक्षा 
स्वास््य वाहेक)

3 3

26
श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक 
सरुक्षा

1 2 3

27 खानपेानी 1 1 2

28
प्रदेश सामाख्जक ष्टवकाश (ख्शक्षा 
मात्र)

1 1 2

29
मष्टहला वालवाधलका तथा जेष्ठ 
नागररक

2 2

30 यवुा तथा खेलकुद 1 1 2

31
सस्कृधत पयाटन तथा नागररक 
उड्डयन

1 1 2

32
सावाजधनक खररद अनगुमन 
कायाालय

1 1

33
प्रदेश आन्तररक माधमला तथा 
काननु (गहृ सम्बन्िी मात्र)

1 1

34
प्रदेश उद्योग, पयाटन, बन तथा 
बातावरण (पयाटन, उद्योग, 
बाख्णज्य र आपधुता मात्र)

1 1

35
प्रदेश िधुम ब्यवस्था कृष्टष तथा 
सहकारी (कृष्टष तथा पशपंुक्षी 
धबकाश वाहेक )

1 1

36
प्रदेश सामाख्जक ष्टवकाश 
(स्वास््य मात्र)

1 1

37 राष्टिय योजना आयोग 1 1
397 231 61 52 19 12 49 821कुल जम्मा
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क्र.सं. मन्त्रालय/धनकाय
मदु्दा दायर 

गने
सझुाव

लेखी 
पठाएको

तामेली मलु्तबी अन्य जम्मा

1 स्थानीय तह (संघीय मामला) 49 21 5 211 1 287

2
िधूम ब्यबस्था,सहकारी तथा 
गररवी धनबारण

8 9 1 64 7 20 109

3 स्थानीय तह (ख्शक्षा) 14 12 80 106

4
प्रदेश उद्योग, पयाटन, वन 
तथा वातावरण (वन वातावरण 
मात्र)

12 10 2 53 77

5 गहृ 7 3 4 23 2 39

6 िौधतक पूवाािार तथा यातायात 1 1 32 34

7
प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकाश 
(िौधतक पूवाािार तथा 
यातायात मात्र)

2 4 1 26 33

8 स्वास््य तथा जनसंतया 1 4 19 24
9 अथा 3 13 1 2 19
10 उजाा,जलश्रोत तथा धसाँचाई 3 4 12 19
11 कृष्टष तथा पशूपख्कं्ष ष्टवकाश 7 1 9 17

12
प्रदेश िधूम ब्यवस्था कृष्टष तथा 
सहकारी (कृष्टष तथा पशूपख्कं्ष 
ष्टवकाश मात्र)

1 1 14 1 17

13 वन तथा वातावरण 4 2 10 1 17

14
संख्घय माधमला तथा सामान्य 
प्रशासन

5 1 9 1 16

15
प्रिानमन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषदको कायाालय

3 3 2 6 14

16 अन्य (संघ) 2 11 13
17 ख्शक्षा, धबज्ञान तथा  प्रष्टवधि 1 8 1 10
18 शहरी धबकाश 1 7 8
19 उद्योग, वाख्णज्य तथा आपूधता 1 1 5 7

20
काननु न्याय तथा संसर्दय 
माधमला

1 3 2 6

अनसूुची - ७
आ.व. २०७८/७९ मा ष्टवस्ततृ अनसुन्िानबाट ष्टवधिन् न कारबाही िएका आयोगका धनणायहरूको मन्त्रालयगत/धनकायगत 

ष्टववरण
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क्र.सं. मन्त्रालय/धनकाय
मदु्दा दायर 

गने
सझुाव

लेखी 
पठाएको

तामेली मलु्तबी अन्य जम्मा

21
प्रदेश िौधतक पूवाािार ष्टवकाश 
(धसाँचाई मात्र)

1 5 6

22 संचार तथा सूचना प्रष्टवधि 1 5 6
23 राष्टिय पनुधनमााण प्राधिकरण 2 2 4

24
प्रदेश िौधतक पूवाािार धबकाश 
(खनपेानी र शहरी धबकाश 
मात्र)

3 3

25
प्रदेश सामाख्जक धबकाश 
(ख्शक्षा स्वास््य वाहेक)

3 3

26
प्रदेश सामाख्जक ष्टवकाश 
(ख्शक्षा मात्र)

1 1 1 3

27
श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक 
सरुक्षा

1 2 3

28 खानपेानी 2 2

29
मष्टहला वालवाधलका तथा जेष्ठ 
नागररक

2 2

30 यवुा तथा खेलकुद 1 1 2

31
सस्कृधत पयाटन तथा नागररक 
उयान

2 2

32
प्रदेश आन्तररक माधमला तथा 
काननु (गहृ सम्बन्िी मात्र)

1 1

33

प्रदेश उद्योग, पयाटन, बन 
तथा बातावरण (पयाटन, 
उद्योग, बाख्णज्य र आपधुता 
मात्र)

1 1

34
प्रदेश िधुम ब्यवस्था कृष्टष तथा 
सहकारी (कृष्टष तथा पशपुख्कं्ष 
धबकाश वाहेक )

1 1

35
प्रदेश सामाख्जक ष्टवकाश 
(स्वास््य मात्र)

1 1

36 राष्टिय योजना आयोग 1 1

37
सावाजधनक खररद अनगुमन 
कायाालय

1 1

130 80 17 637 9 41 914कुल जम्मा
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अनसूुची - ८(क)

अनसूुची - ८(ख)

आ.व. २०७८/७९ मा आयोगका महाशाखाका आिारमा उजरुी संतया

आ.व. २०७८/७९  मा आयोगका मातहत कायाालयका आिारमा उजरुी संतया
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अनसूुची - ८(ग)
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अनसूुची - ८(घ)
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अनसूुची - ८(ङ)
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अनसूुची - ८(छ)

तीन तहका सरकारका प्रदेशगत उजरुीको प्रवधृत

आ.व. २०७८/७९  मा प्रारख्म्िक छानधबनबाट िएका कारबाहीको ष्टववरण
अनसूुची - ९
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ष्टवस्ततृ अनसुन्िानमा गएको अन्य कारबाही िएको 
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अनसूुची - १०

ष्टवगत ५ वषामा कुल उजरुीको र्र्छ्यौट ष्टववरणको प्रवखृ्ि

ष्टवधिन् न आधथाक वषामा उजरुी दताा र र्र्छ्यौटको प्रवखृ्ि
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अनसूुची - १३

अनसूुची - १२

आ.व. २०७८/७९  मा आयोगबाट धनणाय िई ष्टवशषे अदालतमा दायर िएका 
ष्टवधिन् न प्रकृधतका मदु्दा

आ.व. २०७८/७९  मा आयोगबाट धनणाय िएका ष्टवधिन् न प्रकृधतका मदु्दाहरूमा 
मागदाबी धलइएको धबगो रकमको ष्टहस्सा
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ष्टवशषे अदालतबाट रै्सला िएका भ्रष् टाचारसम्बन्िी मदु्दाहरूमा कसरु स्थाष्टपतको प्रधतशत

अनसूुची - १५

आ.व. २०७८/७९  मा ष्टवस्ततृ अनसुन्िानबाट िएका कारबाहीको ष्टहस्सा

अनसूुची - १४
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ष्टवगत ५ वषामा गैरकानूनी सम्पख्ि आजानसम्बन्िी मदु्दाको ष्टववरण

ष्टवगत ५ वषामा नक् कली शैख्क्षक योग्यतासम्बन्िी मदु्दा दायरको ष्टववरण

अनसूुची - १६

अनसूुची - १७
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ष्टवगत 19 वषामा मदु्दा दायर र प्रधतवादीको प्रवखृ्ि
अनसूुची - १9

ष्टवगत ५ वषाको घसु (ररसवत) सम्बन्िी मदु्दा र प्रधतवादीको प्रवखृ्ि
अनसूुची - १८
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