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प्रततवेदनको सायाॊश 

 

1. नेऩारको सॊववधानको धाया २३८ य २३९ भा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगसम्फन्धी व्मवस्था 
यहेको छ । उक्त व्मवस्थाअनसुाय साववजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्क्तरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको 
दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ अनसुन्धान गने य भ्रष्टाचाय भातनने कुनै काभ गयेको देख्िएभा 
त्मस्तो व्मख्क्त य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मख्क्तउऩय अतधकाय प्राप्त अदारतभा भदु्दा दामय गनव वा 
गयाउन सक्न ेअतधकाय आमोगभा यहेको छ ।  

2. सॊववधानरे तोकेको ख्जम्भेवायी तनष्ऩऺ, सऺभ तथा तनतबवकताकासाथ सम्ऩादन गनव आमोगरे काननु, 
कामवववतध य भाऩदण्डको आधायभा काभकायफाही सम्ऩादन गने गदवछ । मस सम्फन्धभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८,  भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९, ववशेष अदारत ऐन, २०५९, 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
कामवववतध, २०७८ रगामतका प्रचतरत काननुराई आधाय तरने गयेको छ। आमोगराई तोवकएको 
ख्जम्भेवायी सम्ऩादन गनव आमोगको कामावरम टॊगार य भातहतका आठवटा कामावरमभा जम्भा 990 
दयफन्दीभा ववतबन्न सेवा सभूहका कभवचायी कामवयत यहेका छन।् मसका अततरयक्त 33 वटा ऩहाडी तथा 
वहभारी ख्जल्राका प्रभिु ख्जल्रा अतधकायीराई उजयुी प्रातप्त य छानतफनको अतधकाय प्रत्मामोजन बएको छ 
बने आवश्मकताको आधायभा अन्म साववजतनक तनकामभापव त सभेत काननुफभोख्जभ छानतफनसम्फन्धी 
कामवभा आमोगराई सहमोग प्राप्त बएको छ । भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्वन गनव 
आमोगरे आवतधक सॊस्थागत यणनीततक मोजनाहरू तमाय गयी उऩचायात्भक, तनयोधात्भक, प्रवर्द्वनात्भक य 
सॊस्थागत ऺभता ववकासका कामवहरू सभेत गदै आइयहेको छ।  

3. सॊवैधातनक तनकामहरूरे आपूरे गयेको काभकायफाहीको वावषवक प्रततवेदन सम्भाननीम याष्डऩततसभऺ ऩेस 
गनुवऩने सॊववधानको धाया २९४ को व्मवस्थाफभोख्जभ मस आमोगफाट आतथवक वषव 2077/०78 भा 
सम्ऩाददत काभकायफाहीको वववयण सभावेश गयी एकततसौँ वावषवक प्रततवेदन प्रस्ततु गरयएको छ । 

4. प्रततवेदन अवतधभा आमोगफाट भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता सम्फन्धभा उजयुी तथा सूचना प्राप्त गने, प्रायख्म्बक 
छानतफन एवॊ ववस्ततृ अनसुन्धान गने, भ्रष्टाचाय बएको देख्िएभा ववशेष अदारतभा भदु्दा दामय गने, 
सम्फख्न्धत तनकामभा सझुाव रेिी ऩठाउने, तथ्म प्रभाण नऩगेुका उजयुी ताभेरीभा यात ने, भलु्तफीभा यात न,े 
भदु्दा ऩनुयावेदन गने कामवका साथै भ्रष्टाचायववरुर्द् प्रवर्द्वनात्भक, तनयोधात्भक य सॊस्थागत ऺभता 
ववकाससम्फन्धी काभकायफाहीहरू सम्ऩादन गरयएको छ।  

5. आतथवक वषव २०७7/0७8 भा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारभा 8,298 य आमोग 
भातहतका कामावरमहरूभा 6,127 गयी कुर 14,425 उजयुीहरू ववतबन्न भाध्मभफाट प्राप्त बएका तथए। 

मसका साथै आतथवक वषव २०७6/0७7 फाट ख्जम्भेवायी सयेय आएका 8,200 उजयुीहरू सभेत गयेय 
कायफाही गनुवऩने जम्भा उजयुीको सॊतमा 22,625 यहेको तथमो ।  

6. मस अवतधभा कुर 22,625 उजयुीभध्मे १4,532 उजयुी (६4.23%) प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट 
बएका छन।् जसअन्तगवत अख्िल्रो आतथवक वषवफाट ख्जम्भेवायी सयेय आएका उजयुीभध्मे 3,592 
(४३.८०%) य आतथवक वषव २०७7/0७8 भा ऩयेका उजयुीभध्मे 10,940 उजयुी (७५.८४%) 
पर्छ्यौट बएका छन ्। प्रायख्म्बक छानतफन बएका उजयुीभध्मे 510 वटा उजयुीउऩय ववस्ततृ अनसुन्धान 
गने तनणवम गरयएको छ। 8,267 उजयुी ताभेरी गरयएको, 850 उजयुीउऩय सझुाव ददई ताभेरी गरयएको 
य 4,905 उजयुीउऩय काननुफभोख्जभ अन्म आवश्मक कायफाही गरयएका छन।् प्रायख्म्बक छानतफनको 
क्रभभा यहेका 8,093 उजयुी आतथवक वषव 2078/079 भा ख्जम्भेवायी सयेय आएका छन ्।  

क 



7. आतथवक वषव २०७7/0७8 भा ववतबन्न ववषमगत/ऺरेगत उजयुीहरूको सॊतमा हेदाव सॊङ् िीम भातभरा 
(स्थानीम तह सभेत) सॉग सम्फख्न्धत 32.72 प्रततशत, ख्शऺा (स्थानीम तहसभेत) ऺेरसॉग सम्फख्न्धत 
१5.61 प्रततशत, बतूभ प्रशासनसॉग सम्फख्न्धत 9.09 प्रततशत, वन तथा वातावयणसॉग सम्फख्न्धत 5.01 
प्रततशत, स्वास्थ्म तथा जनसॊतमासॉग सम्फख्न्धत 3.93 प्रततशत, बौततक ऩूवावधाय तथा मातामातसॉग 
सम्फख्न्धत 3.76 प्रततशत, गहृ प्रशासनसॉग सम्फख्न्धत 3.47 प्रततशत, ऊजाव, जररोतोत तथा तसॊचाइसॉग 
सम्फख्न्धत 3.09 प्रततशत, अथव भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत २.09 प्रततशत, नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩरसॉग 
सम्फख्न्धत 5.61 प्रततशत, गैयकाननुी सम्ऩख्ि आजवनसॉग सम्फख्न्धत 3.38 प्रततशत य अन्म 
तनकाम/ऺेरसॉग सम्फख्न्धत १2.25 प्रततशत उजयुीहरू यहेका छन ्।   

8. आतथवक वषव २०७7/0७8  भा 114 वटा आयोऩऩर ववशेष अदारतभा दताव गने तनणवम बएका छन ्। 
जसभध्मे िसु/रयसवतसॉग सम्फख्न्धत 70 वटा, साववजतनक सम्ऩख्िको हातन नोक्सानीसॉग सम्फख्न्धत 20 
वटा, गैयकाननुी राबहातनसॉग सम्फख्न्धत 12 वटा तथा गैयकाननुी सम्ऩख्ि आजवन/नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-
ऩर/याजस्व वहनातभना/ववववध ववषमसॉग सम्फख्न्धत 3/3 वटा भदु्दा यहेका छन।् उख्ल्रख्ित 
आयोऩऩरहरूफाट कुर 443 जनाराई प्रततवादी फनाई रु.1,89,४७,३५,43४।०7 तफगो भागदाफी 
तरइएको छ ।  

9. प्रततवेदन अवतधभा ववस्ततृ अनसुन्धान बएका उजयुीहरूभध्मे आमोगको तनणवमानसुाय सम्फर्द् तनकामहरूराई 
सझुाव ददइएको सॊतमा 8८, ताभेरी गरयएको उजयुीको सॊतमा २६४ य भलु्तफीभा याख्िएका उजयुीको 
सॊतमा ५ यहेको छ। 

10. आमोगफाट ववगत वषवहरूभा ववशेष अदारतभा दामय बएका आयोऩऩरहरूभध्मे आतथवक वषव २०७7/0७8 
भा 113 वटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ । जसभध्मे 81 (71.68%) वटा पैसराहरूभा 
भ्रष्टाचायजन्म कसयु कामभ बएको छ । ववशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभध्मे आतथवक वषव 
2077/078 भा 58 वटा पैसराउऩय आमोगफाट सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गने तनणवम गरयएको 
छ। 

11. आतथवक वषव २०७7/0७8 भा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरू य आमोगरे दामय गयेका आयोऩऩरहरूभा 
िसु/रयसवत तरने ददने, साववजतनक सम्ऩख्िको वहनातभना, हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गने, गैयकाननुीरूऩभा 
सयकायी/साववजतनक जग्गा व्मख्क्त ववशेषको नाभभा दताव गने, साववजतनक िरयद तथा तनभावणका काभ 
फदतनमतऩूववक गयी व्मख्क्तगत राब तरने तथा नेऩार सयकायराई हातन ऩरु् माउने, झठुा वववयण ऩेस गयी 
सयकायी तनमखु्क्त, फढुवा तथा राब तरने, गरत तरित वा प्रततवेदन फनाउने, कागजात सच्माउने, 
ऩयीऺाको गोऩनीमता बॊग गने, ऩरयणाभ पेयफदर गने, गैयकाननुीरूऩभा सम्ऩख्ि आजवन गने, याजस्व 
चहुावट/वहनातभना गनेजस्ता भ्रष्टाचायका प्रवृख्िहरू यहेको देख्िन्छ । 

12. प्रततवेदन अवतधभा आमोगफाट सञ्चारन बएका प्रवर्द्वनात्भक कामवक्रभहरूभध्मे ववद्यारमहरूभा सञ्चारन 
गरयएका 25 वटा साभदुावमक ख्शऺा कामवक्रभहरूभा 2,170 जना ववद्याथॉ तथा ख्शऺकहरू य 43 वटा 
अन्तयवक्रमा कामवक्रभहरूभा तनवावख्चत/भनोनीत ऩदातधकायी, याष्डसेवक कभवचायी, सयोकायवारारगामत 
2,934 जनाको सहबातगता यहेको तथमो । 

13.  प्रवर्द्वनात्भक कामव अन्तगवत नै आमोग य नेऩार टेतरतबजनको सहकामवभा सशुासन सवार ववषमक 
टेतरतबजन कामवक्रभको 52 बाग साप्तावहकरूऩभा नेऩार टेतरतबजनफाट प्रसायण बई भ्रष्टाचाय तनमन्रण य 
सशुासनका सम्फन्धभा नागरयकको बतूभका य कतवव्मका साथै आमोगफाट बएगयेका काभकायफाहीका 
सम्फन्धभा सूचना, जानकायी तथा सन्देश प्रवाह गरयएको तथमो ।   
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14. कोतबड-१९ भहाभायीका कायण आतथवक वषव २०७7/0७8 भा आमोगभा कामवयत कभवचायीहरूको 
अनसुन्धान तथा अतबमोजन ऺभता अतबवृवर्द्का रातग स्वदेश तथा ववदेशभा प्रदान गरयने तातरभ 
रक्ष्मफभोख्जभ सञ्चारन हनु नसके ताऩतन ववद्यतुीम भाध्मभफाट सहबातगता जनाउन सम्बव बएका ७ वटा 
अन्तयाववष्डम कामवशारा/गोष्ठी/सम्भेरनहरूभा बच ुवअर भाध्मभफाट आमोगका १२ जना कभवचायीहरूको 
सहबातगता यहेको तथमो। जनस्वास्थ्मसम्फन्धी भाऩदण्ड ऩारना गदै बौततक उऩख्स्थतत य बच ुवअर 
भाध्मभफाट आमोगभा सॊचारन गरयएका ५ वटा तातरभ कामवक्रभभा जम्भा 161 जना कभवचायीहरूको 
सहबातगता यहेको तथमो ।     

15. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 28 तथा भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणको 
तनयोधात्भक यणनीततफभोख्जभ आमोगरे आफ्नो काभकायफाहीको तसरतसराभा जानकायीभा आएका 
तथ्महरूको आधायभा सम्फख्न्धत कामावरम, ऩदातधकायी वा साववजतनक सॊस्थाराई सधुायका रातग सझुाव 
ददॊदै आएको छ । आतथवक वषव 2077/078 भा आमोगरे ढुॊगा, तगट्टी, फारवुा उत्िनन, प्रशोधन, 
प्रवर्द्वन, तफक्री ववतयण, अनावश्मक दोहन तनमन्रण य कुशर व्मवस्थाऩनका रातग नेऩार सयकायराई ८ 
फुॉदे सझुाव ददइएको छ । त्मसैगयी, सभान प्रकृततको काभभा ववतबन्न तनकामफाट पयक साधनरोतोत य 
ऩरयभाण राग्न े गयी नम्सव तमाय बएको कायण भ्रष्टाचायजन्म कामव हनु सक्ने अवस्था देख्िएकारे सभान 
प्रकृततको कामवभा एकरूऩता ल्माउने गयी नम्सव तमाय गनव तथा िरयद तनमभावरीफभोख्जभ उक्त नम्सव 
स्वीकृत गयाई सोहीफभोख्जभ दययेट ववश्लषेण गयी तनभावण कामव गनव गयाउन सझुाव ददइएको छ । मसका 
साथै, ववतबन्न तनकामरे वावषवक फजेट तथा कामवक्रभ तमाय गदाव नीततगत रक्ष्म तनधावयण गनुवऩनेभा सो सभेत 
नगयी फहवुषॉम ठेक्का रगाउने य आमोजना सञ्चारनको ऩूववतमायी नगयी आमोजनाभा गैयफजेटयी बाय ऩाने 
प्रवृख्ि तनरुत्सावहत गनव अथव भन्रारम य यावष्डम मोजना आमोगको सहभतत फेगय फहवुषॉम ठेक्का नरगाउन े
गयी फहवुषॉम ठेक्कासम्फन्धी स्वीकृत भाऩदण्डफभोख्जभ िरयद कामव गने गयाउने व्मवस्था तभराउन सझुाव 
ददइएको छ । त्मस्तै, तनभावणाधीन ठेक्का मोजनाहरू तोवकएकै म्मादतबर सम्ऩन्न गनव गयाउन, बइयहेको 
कामवको प्राववतधक अनगुभन सिन य प्रबावकायी फनाउन, ठेक्का व्मवस्थाऩनका ववषमभा सजगता अऩनाउन 
तथा सम्झौताफभोख्जभ ठेक्का व्मवस्थाऩनभा जोड ददन ठेक्का रगाउनऩूुवव गनुवऩने ऩूववतमायीका कामवहरू 
बएऩश्चात ्भार ठेक्का प्रवक्रमा अगातड फढाउन ेरगामतका सझुावहरू ददइएको छ ।   

16. आमोगरे ऩूणवता ऩाएसॉगै उच्च भनोफरका साथ थऩ ऩरयष्कृत, सदुृढ य सऺभ ढॊगरे कामवसम्ऩादन गनव 
तत्कार तथा क्रभश: गनुवऩने सधुायका कामवहरू सभावेश बएको अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
सधुाय कामवमोजना, २०७७ स्वीकृत गयी सो अनरुूऩ सधुायका कामवहरूराई प्राथतभकताका साथ अगातड 
फढाइएको छ। 

17. ववगतभा आमोगफाट प्रदान गरयएका सझुावहरू कामावन्वमनको अवस्थाको सभीऺा गयी आमोगरे आफ्नो 
वषवबरयको काभकायफाही, भ्रष्टाचायको प्रवखृ्ि ववश्लषेण, भ्रष्टाचाय तनमन्रण सम्फन्धभा बएका अध्ममन 
अनसुन्धान, ववऻहरूको याम सल्राह, सञ्चाय जगतरे उजागय गयेका ववषमहरू य नागरयक ऩषृ्ठऩोषणसभेतको 
आधायभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणराई थऩ प्रबावकायी फनाउनको रातग मस प्रततवेदनभापव त नेऩार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहराई ववतबन्न सझुावहरू ददइएको छ। तीनै तहका सयकाय य सम्फख्न्धत 
साववजतनक तनकामहरूरे आमोगरे ददएका सझुावहरू गम्बीयताऩूववक कामावन्वमन गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा 
सिाउ ऩरु् माउने वववास आमोगरे तरएको छ । 

18. आमोगराई थऩ सदुृढ, उियदामी य ख्जम्भेवायऩूणव ढॊगरे वक्रमाशीर फनाउन य सॊववधान य काननुरे तोकेको 
ख्जम्भेवायीराई ऩूणव सऺभताका साथ ऩूया गनव आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना 2076/77-
2080/81 को प्रबावकायी कामावन्वमन गने य सो फभोख्जभका चायवटै यणनीततभा केख्न्ित यही नवीनतभ 
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ववतध य प्रववतधहरू अवरम्फन गयी काभकायफाहीहरू अख्ि फढाउन ेगयी आगाभी कामवददशा तम गरयएको 
छ। 

19. भ्रष्टाचाय तनमन्रणको कामव फहआुमातभक, जवटर य सॊवेदनशीर हनुे हुॉदा भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी 
सशुासन कामभ गने आमोगका कदभहरूभा शासन प्रणारीका सफै ऩऺहरूको दरयरो साथ, सहमोग य 
ऐक्यफर्द्ता आवश्मक ऩदवछ। नागरयक तहफाट भहससु हनुे गयी याज्मफाट प्रवाह हनुे सेवा य ववकास 
व्मवस्थाऩनभा प्रबावकारयता कामभ हनु सके भार याज्म य शासन प्रणारीप्रतत नागरयकको अऩनत्व य 
बयोसा अतबवृवर्द् हनु सक्दछ। तसथव, भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्वन गने कामवभा साववजतनक, 
गैयसयकायी, तनजी तथा सहकायी ऺेर, सॊचाय जगत, नागरयक सभाज, आभ-जनसभदुाम तथा सम्ऩूणव 
सयोकायवाराहरूसॉग हातेभारो गदै अख्ि फढ्ने कामवभा साथ य सहमोगका रातग आमोग सफैभा हाददवक 
अनयुोध गदवछ। 
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१.१ ऩषृ्ठबतूभ  

   

साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा अनसुन्धान 
गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा प्रबावकायी बतूभका तनवािह गने सॊवैधातनक तनकामको रूऩभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगरे आफ्नो कामिसम्ऩादन गदै आएको छ । तत्कारीन नेऩार अतधयाज्मको सॊर्वधान, 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 सॊर्वधान, २०६३ रे 
आमोगको बतूभकाराई तनयन्तयता ददएको तथमो । वतिभान नेऩारको सॊर्वधानरे आमोगराई भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा 
केख्न्ित बई कामि गने गयी काभ, कतिव्म य अतधकाय प्रदान गयेको छ। सॊर्वधानरे प्रदान गयेका ख्जम्भेवायी 
सम्ऩादन य भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा याखेका रक्ष्महरू प्रातिका रातग आमोगरे उऩचायात्भक, तनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक 
य सॊस्थागत ऺभता र्वकासका यणनीततहरूराई अॊगीकाय गयी कामिसम्ऩादन गदै आएको छ। 
आमोगको केन्िीम कामािरम काठभाडौंको टॊगारभा यहेको छ । आमोग भातहत स्थाऩना गरयएका ८ वटा 
कामािरमहरू क्रभश: इटहयी-सनुसयी, फददिवास-भहोत्तयी, हेटौंडा-भकवानऩयु, ऩोखया-कास्की, फटुवर-रुऩन्देही, 
वीयेन्िनगय-सखेुत, भहेन्िनगय-कन्चनऩयु य फटुवर कामािरमको सम्ऩकि  कामािरमको रूऩभा नेऩारगञ्ज-फाॉकेभा 
यहेका छन।् अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २१क. को व्मवस्था अनसुाय 
आमोगको कामिसॊचारनका रातग नेऩार सयकायरे स्वीकृत दयफन्दीअनसुायका कभिचायीको व्मवस्था गयेको छ। सो 
फभोख्जभ आमोगभा नेऩार सयकायका र्वख्शष्ट शे्रणीका सख्चवको नेततृ्वभा तनजाभती, प्रहयी रगामत अन्म याष्डसेवक 
कभिचायी कामियत यहेका छन।् भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासनभा मोगदान ददन आमोगरे अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
तनमभावरी, २०५९ एवॊ अन्म प्रचतरत काननुी व्मवस्था य आमोगको काभकायफाहीसम्फन्धी कामिर्वतध, तनदेख्शका 
एवॊ भाऩदण्डभा आधारयत बई सदाचाय, तनष्ऩऺता य तनबॉकताको तसर्द्ान्त अवरम्फन गयी कामिसम्ऩादन गदै आएको 
छ। नेऩारको सॊर्वधानको धाया २९४ को व्मवस्था अनरुूऩ आमोगरे वषिबरय सम्ऩादन गरयएका 
काभकायफाहीहरूको वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयी सम्भाननीम याष्डऩततसभऺ ऩेस गदै आएको छ । 

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

आमोगको गठनसम्फन्धी व्मवस्था य धाया २३९ भा आमोगको काभ, कतिव्म य अतधकाय उल्रेख गरयएको  
छ । जसअनसुाय साविजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको 
सम्फन्धभा आमोगरे काननुफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राि अदारतभा भदु्दा दामय गनि सक्ने व्मवस्था यहेको 
छ । त्मसैगयी सॊर्वधानको धाया २९३ भा सॊवैधातनक तनकामको काभकायफाहीको अनगुभन सॊसदीम सतभततफाट 
हनुे व्मवस्था यहेको छ बने धाया २९४ भा आमोगको वार्षिक प्रततवेदन याष्डऩततसभऺ फझुाउने व्मवस्था यहेको  
छ । 

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

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

(२) याष्डऩततरे सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयसभा प्रभखु आमिु य आमिुको तनमखु्ि गनेछ ।  

ऩरयच्छेद– १ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऩरयचम  
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(३) प्रभखु आमिु य आमिुको ऩदावतध तनमखु्िको तभततरे छ वषिको हनुेछ ।  
(४) उऩधाया (३) भा जनुसकैु कुया रेख्खएको बए ताऩतन देहामको कुनै अवस्थाभा प्रभखु आमिु वा आमिुको 

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

(घ) शायीरयक वा भानतसक अस्वस्थताको कायण सेवाभा यही कामि सम्ऩादन गनि असभथि यहेको बनी 
सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयसभा याष्डऩततरे 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 गनि सर्कनछे य त्मस्तो आमिु प्रभखु आमिुको ऩदभा 

तनमिु बएभा तनजको ऩदावतध गणना गदाि आमिु बएको अवतधराई सभेत जोडी गणना गरयनछे ।  
(६) देहामको मोग्मता बएको व्मख्ि अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको प्रभखु आमिु वा आमिुको ऩदभा 

तनमखु्िका रातग मोग्म हनुेछ :- 
(क) भान्मताप्राि र्वश्वर्वद्यारमफाट स्नातक उऩातध प्राि गयेको,  
(ख) तनमखु्ि हुॉदाका फखत कुनै याजनीततक दरको सदस्म नयहेको,   
(ग) रेखा, याजस्व, इख्न्जतनमरयङ, काननु, र्वकास वा अनसुन्धानको ऺेरभा कम्तीभा फीस वषि काभ गयी 

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

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

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

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

वा अन्वेषण गयी याम, भन्तव्म वा तसपारयस ऩेस गने कुनै ऩदभा तनमिु बई काभ गनि मस उऩधायाभा 
रेख्खएको कुनै कुयारे फाधा ऩरु् माएको भातनने छैन ।  

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

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे काननुफभोख्जभ अनसुन्धान गनि वा गयाउन सक्नेछ ।  
 तय मस सॊर्वधानभा छुटै्ट व्मवस्था बएको ऩदातधकायी य अन्म काननुरे छुटै्ट र्वशेष व्मवस्था गयेको 

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

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

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

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

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

(६) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको अन्म काभ, कतिव्म य अतधकाय तथा कामिर्वतध सॊघीम 
काननुफभोख्जभ हनुेछ ।   

१.२.३  सॊवैधातनक तनकामको काभ कायफाहीको अनगुभन  
नेऩारको सॊर्वधानको धाया २९३ भा सॊवैधातनक तनकामको काभ कायफाहीको अनगुभन सम्फन्धभा देहामफभोख्जभ 
व्मवस्था गरयएको छ :- 
सॊवैधातनक तनकामका प्रभखु य ऩदातधकायी सॊघीम सॊसदप्रतत उत्तयदामी य जवापदेही यहनऩुनेछ । प्रतततनतधसबाका 
सतभततरे यार्ष्डम भानव अतधकाय आमोग फाहेक अन्म सॊवैधातनक तनकामको प्रततवेदन रगामतका काभकायफाहीको 
अनगुभन य भूल्माॊकन गयी आवश्मक तनदेशन वा याम सल्राह ददन सक्नेछ ।  
१.२.४  सॊवैधातनक तनकामको वार्षिक प्रततवेदन   
सॊर्वधानको धाया २९४ भा सॊवैधातनक तनकामको वार्षिक प्रततवेदन सम्फन्धभा देहामफभोख्जभ व्मवस्था गरयएको  
छ :- 
(१) मस सॊर्वधानफभोख्जभका सॊवैधातनक तनकामरे आपूरे गयेको काभकायफाहीको वार्षिक प्रततवेदन याष्डऩततसभऺ 

ऩेस गनेछ य याष्डऩततरे प्रधानभन्रीभापि त त्मस्तो प्रततवेदन सॊघीम सॊसदसभऺ ऩेस गनि  
रगाउनेछ ।  

(२)  उऩधाया (१) फभोख्जभको वार्षिक प्रततवेदनभा खरुाउनऩुने कुयाहरू सॊघीम काननुफभोख्जभ हनुेछ ।  
(३) उऩधाया (१) भा जनुसकैु कुया रेख्खएको बए ताऩतन सॊवैधातनक तनकामरे प्रत्मेक प्रदेशको काभकायफाहीको 

सम्फन्धभा अरग अरग प्रततवेदन तमाय गयी प्रदेश प्रभखुसभऺ ऩेस गनि सक्नेछ । 

 

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

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

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९, 

 र्वशेष अदारत ऐन, २०५९, 

 भरुकुी पौजदायी कामिर्वतध सॊर्हता, २०७४, 

 प्रभाण ऐन, 2031 रगामत अनसुन्धानसॉग सम्फख्न्धत अन्म काननुहरू, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिर्वतध, २०७8, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, ऩदातधकायी एवॊ कभिचायीहरूको आचायसॊर्हता  २०७६, 

 अनसुन्धानसम्फन्धी अन्म  नीतत, तनदेख्शका एवॊ कामिर्वतधहरू । 
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   1.3.2 आमोगराई काननुद्वाया प्रदत्त अतधकायहरू :- 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ अनसुाय साविजतनक ऩदधायण गयेको कुनै व्मख्िरे अख्ततमायको 
दरुुऩमोग गयेभा काननुफभोख्जभ अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन गने व्मवस्था यहेको छ । आमोगरे आफ्नो 
कतिव्म तनवािहको क्रभभा देहामका अतधकाय प्रमोग गनि ऩाउने काननुी प्रावधान छ : 
 भ्रष्टाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको कुनै व्मख्िरे कुनै प्रभाण रोऩ वा नष्ट गनि सक्ने वा आमोगको 

काभकायफाहीभा फाधा व्मवधान वा प्रततकूर प्रबाव ऩानि सक्ने ऩमािि कायण बएभा आमोगरे तनजराई प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ थनुवुा ऩजुॉ ददई थनुाभा याख्न े। 

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

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

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

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

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

 आमोगरे अनसुन्धानको तसरतसराभा कुनै तरखत वा अन्म कुनै वस्त ुऩेस गनि वा कुनै कुयाको जानकायी ददन 
कुनै कामािरम वा कुनै व्मख्िराई रेखी ऩठाएकोभा वा कुनै व्मख्िराई उऩख्स्थत हनु आदेश ददएकोभा सो 
फभोख्जभ नगने ऩदातधकायी उऩय र्वबागीम कायफाही चराउन तनदेशन ददन े तथा जरयवाना गने वा थनुाभा  
याख्न े।  

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

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

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

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

 आमोगको अनसुन्धान य तहर्ककातसम्फन्धी काभ कायफाहीभा फाधा र्वयोध गनेराई र्वशेष अदारतरे 
आमोगको प्रततवेदनको आधायभा जरयवाना वा कैद वा दवैु सजाम गनि सक्न े।  

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

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

 भ्रष्टाचायराई तनमन्रण गने उद्दशे्मरे प्रवर्द्िनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामिहरू गने, 

 भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने उद्देश्मरे स्थार्ऩत यार्ष्डम तथा अन्तयािर्ष्डम सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम, आऩसी सहमोग य 
सम्फन्ध सदुृढ गने । 

 आवश्मकतानसुाय सम्फख्न्धत र्वषमको र्वशेषऻ वा र्वख्शष्टीकृत सेवा प्राि गने । 
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१.४ छानतफन तथा अनसुन्धान प्रर्क्रमा  
भ्रष्टाचायको सम्फन्धभा कसैको उजयुी, सूचना वा अन्म कुनै स्रोतफाट प्राि जानकायीको आधायभा आमोगरे छानतफन¸ 

अनसुन्धान तहर्ककात गनि/गयाउन वा अन्म कायफाही चराउन सक्छ । आमोगरे आफ्नो अतधकाय ऺेरतबर ऩने 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी कुनै ऩतन र्वषमभा अनसुन्धान तहर्ककात गयी भ्रष्टाचाय बएको देख्खएभा सम्फख्न्धत अदारतभा 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दा दामय गनि सक्छ । साभान्मतमा आमोगरे उजयुी दतािऩश्चात ् प्रायख्म्बक छानतफन गदिछ । 
प्रायख्म्बक छानतफन गदाि भ्रष्टाचाय बएको हनुसक्ने तथ्मगत आधाय देख्खएभा र्वस्ततृ अनसुन्धान गयी आवश्मक तनणिम 
गने गरयन्छ । उजयुीको गाम्बीमिता र्वचाय गयी आवश्मकतानसुाय तसधै र्वस्ततृ अनसुन्धानको प्रर्क्रमासभेत सरुु गनि 
सर्कन्छ । प्राि हनु आएका उजयुीउऩयको छानतफन गदाि देहामको प्रर्क्रमा अऩनाउने गरयएको छ : 
क)  र्वतबन्न भाध्मभफाट प्राि हनु आएका उजयुीहरू सविप्रथभ प्रभखु आमिुसभऺ ऩेस बई तोक आदेश हनु े

व्मवस्था छ । 

ख)  आमोगका सख्चवको सॊमोजकत्वभा यहेको उजयुी छानतफन तथा पर्छ्यौट तसपारयस सतभतत (Screening 

Committee) रे प्राि उजयुीहरू छानतफन गयी यामसर्हत आमोगसभऺ ऩेस गदिछ ।  
ग)  आमोगफाट तनणिम बएफभोख्जभ उजयुी/तनवेदनहरू उऩय थऩ आवश्मक कायफाही अगातड फढाइन्छ । 

  

 आमोग तथा आमोग भातहतका कामािरमहरूको उजयुी छानतफन तथा अनसुन्धान प्रर्क्रमाराई आमोगको कामि 
सम्ऩादन प्रणारी ख्चर नॊ. १.१ भा देखाइएको छ ।  
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ख्चर नॊ. १.१ 

छानतफन तथा अनसुन्धान प्रर्क्रमा 
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 १.४.१ उजयुी ऩयीऺण (ख्स्क्रतनङ) सतभततको काभ/कतिव्म : 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामिर्वतध, २०७८ अनसुाय आमोग वा अन्तगितका कामािरमभा 
प्राि हनुे उजयुीहरूको छानतफन¸ व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट प्रर्क्रमाराई प्रबावकायी य व्मवख्स्थत फनाउने 
कामिका रातग आमोगका सख्चवको सॊमोजकत्वभा उजयुी ऩयीऺण (ख्स्क्रतनङ) सतभतत गठन गरयएको छ । 

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

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

उजयुी, 
(ग) हदम्माद नाघेका उजयुी, 
(घ) आमोगको ऺेरातधकाय य कामिऺ ेरभा नऩयेका उजयुी, 
(ङ) प्रथभ: दृर्ष्टभै तथ्ममिु नदेख्खएका वा गोरभटोररूऩभा रेख्खएका उजयुी, 
(च) अत्मन्त साभान्म र्वषमभा रेख्खएका उजयुी, 
(छ) कुनै कायणरे कायफाही गनि सम्बव नबएका उजयुी, 
(ज) एकऩटक ताभेरीभा यर्हसकेको उजयुीभा नमाॉ प्रभाण ऩेस नगयी ऩनु् ददएको उही र्वषमको उजयुी, 
(झ) सम्फख्न्धत भन्रारम/तनकामफाट नै कायफाही गनि उऩमिु देख्खएका उजयुी, 
(ञ) आमोगफाटै कायफाहीको प्रर्क्रमा अख्घ फढाउन उऩमिु देख्खएका उजयुी, 
(ट) आमोगका कामािरमहरूफाट आमोगभा तसपारयस बई आएका उजयुीहरूको ऩनु् छानतफन/मर्कन गयी 

आमोगभा तनणिमको रातग ऩेस गयेका उजयुी । 
 सतभततरे वगॉकयण गयेका उजयुीहरूको ऩयीऺण देहामफभोख्जभ गने गरयएको छ्- 
(क) आमोगभा दताि बएका उजयुीहरूराई भहाशाखागतरूऩभा र्वबाजन गयी ऩूवि छानतफन (ख्स्क्रतनङ) का 

रातग सो को प्रतत सम्फख्न्धत भहाशाखाभा ऩठाउने य भहाशाखा प्रभखुरे ऩर्हरे कामभ यहेका 
उजयुीहरू एवॊ सो र्वषमभा बएको कायफाही य र्ववयण सभेत अध्ममन गयी तत्कार छानतफन गनुिऩने 
वा सतभततभा ऩेस गनि उऩमिु हनुे देख्खएका उजयुीराई आफ्नो यामसर्हत ऩेस गने, 

(ख) उजयुीहरूको ऩूवि छानतफन गदाि ताभेरीभा याख्नऩुने देख्खएका उजयुीहरूको तनकामगतरूऩभा र्ववयण 
तमाय गयी ताभेरीभा याख्न एकभषु्ठ उजयुीहरू सम्फख्न्धत आमिु वा प्रभखु आमिुसभऺ तसपारयस 
गने, 

(ग) सम्फख्न्धत र्वषम हेने आमिु वा प्रभखु आमिुफाट ताभेरीभा याख्न ेबनी तनणिम बएभा त्मस्ता उजयुी 
सम्फख्न्धत भहाशाखाभापि त भदु्दा ऩनुयावेदन तथा फहस ऩैयवी भहाशाखाभा ऩठाउने, 

(घ) कुनै उजयुी आमोगको कामािरमभा छानतफनका रातग रेखी ऩठाउने तनणिम बएभा सम्फख्न्धत 
भहाशाखाको अतबरेखफाट उि उजयुीको रगत कट्टा गने, 

(ङ) ताभेरीभा जाने उजयुीफाहेक अन्म उजयुीहरू आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत भहाशाखाभा 
ऩठाउन,े 

(च) आमोगका कामािरमफाट तसपारयस बई आएका उजयुीहरू अध्ममन गयी तसपारयससर्हत तनणिमका 
रातग ऩेस गने य सो फभोख्जभ तनणिम कामािन्वमनका रातग आमोगको सम्फख्न्धत भहाशाखा वा 
आमोगको कामािरमभा ऩठाउने, 

(छ) एउटै उजयुी आमोग य आमोगका कामािरमहरूभा ऩयेभा आमोगफाट बएको तनणिमअनसुाय गनि/गयाउन 
आमोगको कामािरमभा ऩठाउने य मस्तो तनणिम कामािरमभा प्राि बएऩतछ सोही तनणिमफभोख्जभ 
कामािरमरे कामािन्वमन गने, 

(ज) कुनै उजयुीभा आवश्मक कायफाहीका रातग कुनै तनकामभा रेखी ऩठाएकोभा तनणिमफभोख्जभ 
आमोगको अतबरेखफाट रगत कट्टा गने। 
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१.४.२  प्रायख्म्बक छानतफनको प्रर्क्रमा  : 
आमोगसभऺ ऩयेका कुनै ऩतन उजयुी तनवेदन वा आमोग स्वमॊरे प्राि गयेको जानकायीउऩय प्रायख्म्बक छानतफनको 
क्रभभा कायफाही गनुिऩने वा नऩने तनर्क्यौर गदाि देहामका आधाय तरने गरयएको छ :- 

क)अख्ततमायको दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय बएको छ बन्ने र्वश्वास गनुिऩने भनातसव कायण बए नबएको,  
ख) आमोगको ऺेरातधकायतबर ऩये नऩयेको¸ 
ख) तथ्ममिु आधाय बए नबएको¸  
ग) उजयुीको औख्चत्म स्ऩष्ट बए नबएको¸ 
घ) सम्फख्न्धत ऩदातधकायीफाट प्रततकृमा भाग गदाि वा सम्फख्न्धत तनकामराई रेखी ऩठाउॉदा अख्ततमायको 
दरुुऩमोग योर्कने सम्बावना बए नबएको¸  

आमोगभा ऩनि आएका उजयुीउऩय प्रायख्म्बक छानतफन गनुिऩने देख्खएभा आमोग आपैं रे वा अन्म सयकायी तनकाम वा 
सॊस्था वा अतधकायीभापि त प्रायख्म्बक छानतफन गनि/गयाउन सक्दछ। आमोगभा ऩनि आएका उजयुीभा प्रायख्म्बक 
छानतफन गने क्रभभा उजयुी ऩरु्ष्ट हनुे ऩमािि तथ्म प्रभाण नबेर्टएभा ऩतछ थऩ प्रभाण प्राि बएभा सोही फभोख्जभ हनुे 
गयी आमोगरे त्मस्तो उजयुी कुनै कायफाही नगयी ताभेरीभा याख्न सक्दछ। 

प्रायख्म्बक छानतफनको क्रभभा भ्रष्टाचाय बई अख्ततमायको दरुुऩमोग बएको देख्खन आएभा त्मस्ता उजयुीउऩय आमोगरे 
र्वस्ततृ अनसुन्धान तथा तहर्ककात गनि/गयाउन सक्दछ ।उजयुीभा उख्ल्रख्खत र्वषमवस्तकुो गाम्बीमिता उजयुीको 
प्रकृतत य प्राि सूचनाहरूको आधायभा प्रायख्म्बक छानतफन नगयी आमोगरे एकैऩटक र्वस्ततृ अनसुन्धान ऩतन गनि 
सक्दछ। 

        १.४.३ र्वस्ततृ अनसुन्धानको प्रर्क्रमा 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट र्वस्ततृ अनसुन्धान गनुिऩने वा तसधै र्वस्ततृ अनसुन्धान गनुिऩने देख्खएभा अनसुन्धान अतधकृत 
तनमिु गरयन्छ। अनसुन्धान अतधकृतरे प्रभखु आमिु य सम्फख्न्धत आमिुको प्रत्मऺ येखदेख य तनदेशनभा 
अनसुन्धान य तहर्ककात गदिछ । उजयुीभा आयोर्ऩत र्वषमहरूका फायेभा सम्फख्न्धत व्मख्िहरूको फमान वा तरख्खत 
जवाप तरने¸ तनजर्वरुर्द्का प्रभाणहरू सॊकरन गने¸ अनसुन्धानका क्रभभा आयोर्ऩत व्मख्िराई तनमन्रणभा तरनऩुने 
बए तनमन्रणभा तरने¸ आवश्मकताअनसुाय तनजफाट धयौटी वा जेथाजभानी वा हाख्जय जभानी तरने कामि गनि  
सक्दछ । अनसुन्धानको कामि ऩूया बएऩतछ अनसुन्धान अतधकृतरे प्रततवेदन तमाय गयी आमोगको फैठकभा ऩेस 
गनिका रातग सम्फख्न्धत आमिुसभऺ ऩेस गने व्मवस्था यहेको छ । मसयी ऩेस बएको प्रततवेदन आमोगभा ऩेस 
हनुऩूुवि सम्फख्न्धत आमिुफाट थऩ प्रभाण सॊकरन वा अनसुन्धान गनुिऩने बए सो सभेत गनि रगाई आमोगभा ऩेस गनि 
आदेश हनु सक्दछ । मसयी ऩेस बएको प्रततवेदन आमोगभा छरपर गयी कसयुको भारा¸  र्वषमको गाम्बीमिता¸ 
प्रकृतत एवॊ सॊकतरत प्रभाणको प्राभाख्णकतासभेतराई दृर्ष्टगत गयी भदु्दा दामय गने वा सम्फख्न्धत तनकामराई सझुाव 
ददने वा तत्कारका रातग भलु्तफीभा याख्न ेवा तत्कार सॊकरन बएका प्रभाणको आधायभा उजयुीको र्वषम ऩरु्ष्ट हनु 
नसकेभा ऩतछ थऩ प्रभाण प्राि बएभा सोहीअनसुाय हनुे गयी उजयुी ताभेरीभा याख्न ेतनणिम गरयन्छ ।  
 

१.५ आमोगको आन्तरयक कामिर्वबाजन¸  फैठक य तनणिम  
आमोगभा प्रभखु आमिु य चाय जना आमिुहरू कामियत यहेको अवस्था छ । आमोगभा हार कामियत 
ऩदातधकायीहरूको नाभावरी देहामफभोख्जभ यहेको छ । 

 

तातरका १.१ 
ऩदातधकायीहरूको नाभावरी 

 

क्र.सॊ. ऩद नाभ तनमखु्ि तभतत 
१. प्रभखु आमिु प्रभे कुभाय याई 2077।10।21 
२. आमिु र्कशोय कुभाय तसरवार 2077।10।21 
3. आमिु जमफहादयु चन्द 2077।10।21 
4. आमिु डा. हरय ऩौडेर 2078।03।10 
5. आमिु डा. सतुभरा शे्रष्ठ अभात्म 2078।03।10 
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आमोगभा कामियत प्रभखु आमिु य आमिुहरूफीचको कामिर्वबाजन अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸ 
२०४८ को दपा २२ फभोख्जभ प्रभखु आमिुरे तोक्ने य तनणिम प्रर्क्रमाको हकभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग तनमभावरी¸ २०५९ य अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिर्वतध¸ २०७8 फाट तनधाियण गरयएको  
छ । आमोगका आन्तरयक कामिर्वतधहरू आमोगको फैठकफाट तनणिम गयी व्मवख्स्थत गरयएका छन ्। आमोगभा ऩेस 
हनु आएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजयुीका सम्फन्धभा आवश्मक छानतफन¸ अनसुन्धान य तहर्ककातका रातग 
आमिुहरूफाट एकर वा सॊमिुरूऩभा तनणिम हनुे व्मवस्था छ । आमोगको भहाशाखा वा अनसुन्धान अतधकृतरे 
अनसुन्धान कामि सम्ऩन्न गयी सख्चवभापि त सम्फख्न्धत आमिुसभऺ ऩेस गयेको कुनै र्वषमभा सम्फख्न्धत आमिुफाट 
आमोगभा ऩेस गने आदेश बएका र्वषमहरू वा अन्म नीततगत तनणिम हनुऩुने र्वषमहरूको कामिसूची प्रभखु आमिुको 
तनदेशनभा सख्चवफाट तम गरयन्छ । मसयी कामिसूची तमाय बएऩतछ र्वषमको गाम्बीमिता¸ जर्टरता य शीघ्र तनणिमको 
आवश्मकताराई दृर्ष्टगत गयी प्रभखु आमिुको तनदेशनअनसुाय कुनै ऩतन सभमभा आमोगको फैठक फसी तनणिम हनु े
व्मवस्था यहेको छ । भातहत कामािरमहरूको काभकायफाहीको अनगुभन प्रमोजनका रातग सभेत प्रभखु आमिुफाट 
आमिुहरूफीच कामिर्वबाजन गयी व्मवख्स्थत गरयएको छ ।  
 

१.६  सॊस्थागत सॊयचना  
नेऩारको सॊर्वधानफभोख्जभको बतूभका तनवािह गनिका रातग आमोगको सॊगठन सॊयचना¸ दयफन्दी तथा कभिचायीको 
व्मवस्थाऩनसर्हतको सॊस्थागत सॊयचनाको व्मवस्था गरयएको छ । आमोगको सख्चवारमको प्रभखुभा नेऩार सयकायको 
याजऩराॊर्कत र्वख्शष्ट शे्रणीको सख्चव यहने व्मवस्था छ । भरुकुभा सॊघीम स्वरूऩ कामभ बएसॉगै सॊघीम ढाॉचाअनरुूऩ 
स्थानीमस्तयभा आमोगको उऩख्स्थतत थऩ सदुृढ फनाउन तथा फढ्दो उजयुीको अनऩुातराई सभेत र्वचाय गयी आमोगको 
सॊयचनाभा सभम सभमभा ऩनुयावरोकन हुॉदै आएकोभा ऩतछल्रो ऩटक नेऩार सयकाय (भख्न्रऩरयषद्) को तभतत 
२०७७।१।८ को तनणिमरे स्वीकृत नमाॉ सॊगठन सॊयचना कामािन्वमनभा यहेको छ । स्वीकृत नमाॉ सॊगठन 
सॊयचनाफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग¸ टॊगार¸ भातहत यहने गयी ७ वटा कामािरम य एउटा सम्ऩकि  
कामािरम यहेका छन ्। नमाॉ सॊगठन सॊयचनाफभोख्जभ आमोग य भातहतका कामािरमहरूभा तनजाभती सेवा, प्रहयी 
सेवा य अन्म सेवाका गयी जम्भा 990 जना कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ । आमोगको टॊगारख्स्थत 
कामािरमभा १२ वटा भहाशाखाहरू यहेका य तनजाभती, प्रहयी य अन्म गयी जम्भा 512 जना र्वतबन्न सेवा¸ सभूह य 
शे्रणीका कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ बने आमोगका भातहत कामािरमहरूको जम्भा दयफन्दी ४78 यहेको  
छ । आमोगको तभतत २०७७।११।२८ को तनणिमानसुाय देहामफभोख्जभ कामािरमहरूको कामिऺ ेर (ख्जल्राहरू) 
हेयपेय गयी सोहीफभोख्जभ कामि सम्ऩादन हुॉदै आएको छ। 

 

तातरका १.२ 

आमोगका कामािरम¸ दयफन्दी  य कामिऺ रे 

क्र.सॊ. कामािरमहरूको नाभ दयफन्दी कामिऺ रे तोर्कएका ख्जल्राहरू 
1.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग¸ 

टॊगार¸ काठभाडौं 
५१२  

2.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामािरम¸ इटहयी 

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

3.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामािरम¸ फददिफास 

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

4.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामािरम¸ हेटौंडा 

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

5.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामािरम¸ ऩोखया 

६३ १.गोयखा 
२.रभजङु  
३.तनहुॉ  
4.कास्की  
५.भनाङ  
6.भसु्ताङ  
7.ऩवित  
8.स्माङ्जा  
9.म्माग्दी  
10.फाग्रङु 

6.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामािरम¸ फटुवर 

५५ १.नवरऩयासी (फदिघाट ससु्ताऩूवि) 
२.नवरऩयासी (फदिघाट ससु्ता ऩख्श्चभ) 
३.रुऩन्देही  
4.कर्ऩरवस्त ु 
५.ऩाल्ऩा  
6.अघािखाॉची  
7.गलु्भी  
8.प्मठुान 

7.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामािरम¸ फटुवरको सम्ऩकि  कामािरम¸ 
नेऩारगञ्ज 

४० १.दाङ  
२.फाॉके  
३.फददिमा 
4.योल्ऩा 

8.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामािरम¸ सखेुत 

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

9.  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
कामािरम¸ भहेन्िनगय 

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

 जम्भा ९९०  
आमोगको हार र्वद्यभान सॊगठनात्भक सॊयचना अनसूुची-१ भा तथा कभिचायीहरूको स्वीकृत दयफन्दी र्ववयण 
अनसूुची- २ भा उल्रेख गरयएको छ । 

िष्टव्म : काठभाडौं उऩत्मकातबरका तीन ख्जल्राहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारफाटै हेने 
व्मवस्था तभराइएको छ । 

 

१.७ अतधकाय प्रत्मामोजन  
नेऩारको सॊर्वधानको धाया २३९ को उऩधाया (५) भा नेऩार सयकायको अतधकृत कभिचायीराई तोर्कएको सतिको 
अधीनभा यही प्रमोग य ऩारना गने गयी आमोगफाट अतधकाय प्रत्मामोजन हनुसक्ने व्मवस्था बएफभोख्जभ आमोगफाट 
देहामफभोख्जभका ३३ ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीराई प्रायख्म्बक छानतफन गने सम्फन्धी 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 
फागभती यसवुा¸ दोरखा¸ याभेछाऩ ३ 
गण्डकी गोयखा¸ रभजङु¸ भनाङ¸ भसु्ताङ ४ 
रखु्म्फनी रुकुभ (ऩूवॉ बाग)¸ योल्ऩा¸ गलु्भी¸ अघािखाॉची¸ प्मूठान ५ 
कणािरी जाजयकोट¸ कातरकोट¸ हमु्रा¸ जमु्रा¸ भगुु̧  डोल्ऩा¸ सल्मान¸ रुकुभ (ऩख्श्चभ बाग) ८ 
सदूुयऩख्श्चभ दाच ुिरा¸ फैतडी¸ फझाङ¸ फाजयुा¸ अछाभ¸ डोटी ६ 
 जम्भा ३३ 

 

 प्रत्मामोख्जत अतधकाय प्रमोग गदाि प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीहरूरे ऩारना गनुिऩने शतिहरू : 
१. नेऩारको सॊर्वधान¸ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸२०४८¸ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन¸२०५९¸ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमाभावरी¸ २०५९ य अन्म प्रचतरत काननु तथा आमोगफाट 
तनधािरयत कामिर्वतधहरू ऩारना गनुिऩने¸ 

२. अतनमतभतता य भ्रष्टाचायका र्वषमभा ऩयेका उजयुीहरूका सम्फन्धभा प्रायख्म्बक छानतफन गयी र्वस्ततृ 
अनसुन्धान गनि वा ताभेरीभा याख्न सम्फख्न्धत कागजात सॊरग्न गयी आधाय य कायणसभेत खरुाई तनणिमका 
रातग आमोगको सम्फख्न्धत कामािरमभापि त आमोगसभऺ तीन भर्हनातबरभा ऩठाउनऩुने¸ 

३. आफ्नो कामिऺ ेर वा ऺेरातधकायतबर नऩने उजयुीहरू आमोगको सम्फख्न्धत कामािरमभा आवश्मक 
कायफाहीका रातग ऩठाउनऩुने¸ 

४. आफ्नो कामिऺ ेरतबर ऩने साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्ि वा तनजसॉग सॊरग्न अन्म व्मख्िहरूराई 
यङ्गेहात प्रक्राउ गनुिऩने बएभा आमोग वा आमोगका सम्फख्न्धत कामािरम प्रभखुराई गोप्म रूऩभा तरुुन्त 
खफय गयी तनकासा बएअनसुाय गनुिऩने¸ 

५. प्रायख्म्बक छानतफनको तसरतसराभा उजयुीसॉग सम्फख्न्धत आवश्मक कागजऩर भाग गनि वा ख्झकाउन सक्न े
य उजयुीसॉग सम्फख्न्धत बौततक ख्चजवस्तहुरू तनमन्रणभा तरनऩुने बएभा वा आयोर्ऩत व्मख्िसॉग सोधऩछु 
गनुिऩने बएभा आमोग वा आमोगको कामािरम प्रभखुसॉग सभन्वम गयी गनुिऩने¸ 

६. आमोगरे प्रायख्म्बक छानतफनको क्रभभा स्थरगत प्रततवेदन वा यामप्रततर्क्रमा भाग गयेभा सो उऩरब्ध 
गयाउनऩुने¸ 
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७. प्रत्मामोख्जत अतधकायफभोख्जभ गयेका काभ कायफाहीको र्वषमभा आमोगको सम्फख्न्धत कामािरमभापि त 
भातसक र्ववयण आमोगभा ऩठाउने¸ 

(िष्टव्म: प्रत्मामोख्जत अतधकायअन्तगितको कुनै काभ कायफाही आमोगफाटै गनि वा अन्म कुनै ऩदातधकायी वा 
कभिचायीराई तोक्न तथा आमोगभा ऩयेको कुनै ऩतन उजयुी आमोगफाटै अनसुन्धान गनि फाधा ऩगुेको भातनने 
छैन। 

 

१.८ आमोग य अन्म तनकामफीचको कामिसम्फन्ध  
भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनिका रातग सॊवैधातनक तथा काननुी व्मवस्थाफभोख्जभ र्वतबन्न 
तनकामहरूरे प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरूऩभा अन्तयसम्फख्न्धत बई कामिसम्ऩादन गदै आएका छन ्। भ्रष्टाचाय तनमन्रणका 
रातग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगसॉग तनकटतभ कामिसम्फन्ध यहेका प्रभखु तनकामहरूभा र्वशेष अदारत¸ 
र्वशेष सयकायी वर्करको कामािरम¸ सवोच्च अदारत¸ प्रतततनतधसबाका सतभततहरू, प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम य यार्ष्डम सतकि ता केन्ि यहेका छन ्। साथै¸ सङ् घीम सयकाय य प्रदेश सयकायका भन्रारमहरू¸ यार्ष्डम 
र्कताफखाना¸ याजस्व अनसुन्धान र्वबाग¸ सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग¸ नेऩार याष्ड फैंक¸ नेऩार 
प्रहयीरगामतका तनकामहरूसॉग सभेत आमोगफाट कामिसम्ऩादनका तसरतसराभा ऩराचाय य र्ववयण आदानप्रदान हनुे 
गयेको छ । 

नेऩारको सॊर्वधानभा आमोगफाट बएको अनसुन्धानफाट कुनै साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयेको 
देख्खएभा मस्तो व्मख्ि वा सो कामिभा सॊरग्न अन्म व्मख्िउऩय अतधकायप्राि अदारतभा भदु्दा दामय गनिसक्ने 
व्मवस्था यहेको छ । सो व्मवस्थाफभोख्जभ आमोगरे उजयुीउऩय अनसुन्धान गयी भ्रष्टाचायजन्म कसयु बएको 
देख्खएभा  र्वशेष अदारतभा भदु्दा दताि गने गदिछ । मस सम्फन्धभा र्वशेष सयकायी वर्करको कामािरमफाट 
फहसऩैयवी हनुे य आवश्मकतानसुाय आमोगरे सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन वा ऩनुयावरोकनको तनवेदन दताि गने 
व्मवस्था यहेको छ । 
प्रतततनतधसबाका सतभततरे सॊवैधातनक तनकामको अनगुभन गने सॊवैधातनक व्मवस्था बएअनरुूऩ सॊघीम सॊसद¸ 
प्रतततनतधसबाको याज्म व्मवस्था तथा सशुासन सतभततफाट आमोगका काभकायफाहीहरूको अनगुभन हनुे गयेको छ । 
आमोगको वार्षिक प्रततवेदनभापि त ददइएका सझुावहरूको कामािन्वमनका र्वषमभा सतभततभा छरपर हनुे गदिछ । 
मसैगयी भ्रष्टाचाय तनमन्रणका प्रमासहरूराई गततशीर य प्रबावकायी फनाउन तथा सशुासन य सदाचाय प्रवर्द्िनभा 
देख्खएका सभस्मा सभाधान गनिका रातग सतभततफाट सम्फर्द् तनकामहरूसॉग छरपर तथा अन्तर्क्रि मा हनुकुा साथै 
आवश्मक तनणिम/तनदेशनसभेत हनुे गयेको छ । 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 भा बएको व्मवस्थाअनसुाय यार्ष्डम सतकि ता केन्िरे साविजतनक ऩद धायण गयेको 
व्मख्िरे हयेक आतथिक वषि सभाि बएको साठी ददनतबर आफ्नो सम्ऩख्त्त र्ववयण बयी सम्फख्न्धत तनकामभा 
फझुाए/नफझुाएको र्वषमभा अनगुभन गयी प्रततवेदन आमोगभा ऩठाउने गयेको छ । प्राि प्रततवेदनभा उल्रेख बएका 
सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िहरूराई काननुफभोख्जभ जरयवाना हुॉदै आएको छ । 
आमोगफाट साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गयेको भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनसुन्धानका तसरतसराभा नेऩार 
सयकायका र्वतबन्न तनकामहरूफाट आवश्मक जानकायी तथा र्ववयण प्राि हनुे गयेको छ । आमोगको भागअनसुाय 
नेऩार सयकायका भन्रारमहरू¸ यार्ष्डम र्कताफखाना¸ याजस्व अनसुन्धान र्वबाग¸ सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान 
र्वबाग¸ नेऩार याष्ड फैंकरगामतका अतबरेख य र्ववयण यहने तनकामहरूफाट आवश्मक र्ववयण आमोगराई प्राि 
हनु्छ । त्मसैगयी आमोगभा ऩयेको कुनै उजयुी अन्म तनकामको अतधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृततको देख्खएभा 
आमोगफाट आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामसभऺ रेखी ऩठाउन ेगरयएको छ । मस्ता तनकामहरूभा 
सम्फख्न्धत भन्रारम/र्वबाग/कामािरम¸ र्वश्वर्वद्यारम¸ सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग¸ याजस्व अनसुन्धान 
र्वबाग¸ नेऩार प्रहयीरगामत अन्म तनकामहरू यहेका छन ्।  
भ्रष्टाचाय तनमन्रणसॉग सम्फख्न्धत प्रभखु सयोकायवारा तनकाम¸ कामिऺ ेर तथा आमोगसॉगको कामिसम्फन्ध 
देहामफभोख्जभ यहेको छ:- 
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तातरका १.४ 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग आमोग य अन्म तनकामको बतूभका तथा कामिसम्फन्ध 

सॊस्थाको नाभ भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा बतूभका कामिसम्फन्ध 
अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग 

साविजतनक ऩदधायण गयेका व्मख्िरे गयेको भ्रष्टाचायजन्म 
कामिउऩय अनसुन्धान/अतबमोजन य 
तनयोधात्भक/प्रवर्द्िनात्भक कामि सॊचारन । 

भ्रष्टाचाय तनमन्रणका प्रमासभा र्वतबन्न 
तनकामहरूसॉग सभन्वम य सहकामिका साथै 
सूचना¸ सझुाव य ऩषृ्ठऩोषण आदानप्रदान । 

अदारत भ्रष्टाचायजन्म भदु्दाको न्मार्मक तनरुऩण ।  आमोगफाट दामय बएका भ्रष्टाचायका भदु्दाहरूको 
सनुवुाइ गयी पैसरा । 

सॊघीम सॊसद य 
सॊसदीम सतभतत  

भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग आवश्मक काननु तनभािण तथा 
ऩरयभाजिन। 
आमोगको काभ कायफाहीको अनगुभन, सझुाव प्रदान 

भ्रष्टाचायसम्फन्धी अनसुन्धान गनि आमोगभा 
तसपारयस¸ याज्म व्मवस्था तथा सशुासन सतभतत 
भापि त अनगुभन । 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम 

भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन कामिको 
प्रभखु ख्जम्भेवायी फहन¸ मस ऺेरभा र्क्रमाशीर 
तनकामहरूफीच सभन्वम । 

आमोगको कामि वातावयणराई अनकूुर फनाउन 
सहमोग य सभन्वम । 

भहारेखा ऩयीऺकको 
कामािरम 

सयकायी कामािरम य सयकायी स्वातभत्व बएका 
सॊस्थाहरूको रेखाऩयीऺण । 

रेखाऩयीऺणफाट उजागय बएका भ्रष्टाचायजन्म 
कामिउऩय आमोगफाट अनसुन्धान ।  

भहान्मामातधविाको 
कामािरम 

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

आमोगरे र्वशेष अदारतभा दामय गयेको भदु्दाभा 
आमोगको तपि फाट भदु्दाको प्रततयऺा । 

गहृ भन्रारम/ 
भातहत तनकाम 

भरुकुभा शाख्न्त सयुऺा य सदाचाय प्रवर्द्िन¸ नेऩार 
प्रहयीभापि त र्कते¸ ठगीरगामत अन्म अऩयाध अनसुन्धान । 

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

यार्ष्डम सतकि ता केन्ि भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग सूचना सॊकरन¸ अनगुभन¸ 
प्रार्वतधक ऩयीऺण । 

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

याजस्व अनसुन्धान 
र्वबाग 

याजस्व चहुावट¸ र्वदेशी र्वतनभम अऩचरनको अनसुन्धान¸ 
याजस्व प्रशासन सधुाय । 

याजस्व चहुावटसम्फन्धी सूचना तथा र्ववयण 
आदानप्रदान। 

यार्ष्डम अनसुन्धान 
र्वबाग 

आतथिक एवॊ र्वत्तीम अऩयाधरगामतका अऩयाधसॉग 
सम्फख्न्धत सूचना । 

आतथिक एवॊ र्वत्तीम अऩयाधरगामतका 
अऩयाधसॉग सम्फख्न्धत सूचना आदानप्रदान। 

साविजतनक खरयद 
अनगुभन कामािरम 

साविजतनक खरयद कामिको अनगुभन य  
तनमभन । 

साविजतनक खरयदभा स्वच्छता¸ ऩायदख्शिता य 
जवापदेर्हता कामभ गनि सहमोग य सहकामि । 

सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण 
अनसुन्धान र्वबाग 

सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण तथा आतॊकवादी र्क्रमाकराऩभा र्वत्तीम 
रगानी तनमन्रण सम्फन्धभा अनसुन्धान य सभन्वम ।  

गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनसम्फन्धी सूचना तथा 
र्ववयण आदानप्रदान । 

नेऩार याष्ड फैंक  र्वत्तीम कायोफायको तनमभन य र्वत्तीम सशुासन कामभ¸ 
र्वत्तीम अऩयाध तनमन्रण । शॊकास्ऩद र्वत्तीम कायोफायको 
र्ववयण सॊकरन¸ र्वश्लषेण य अनसुन्धान तनकामभा प्रषेण ।  

शॊकास्ऩद र्वत्तीम कायोफायको र्ववयण आमोगभा 
प्रषेण तथा अनसुन्धानभा सभन्वम¸ भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणभा सहमोग । 

नेऩार उद्योग वाख्णज्म 
भहासॊघ¸ च्माम्फय 
अप कभसि 

तनजी ऺेरफाट हनुसक्ने भ्रष्टाचाय तनमन्रण¸ सूचना प्रवाह¸ 
सभन्वम य प्रवर्द्िन गने । 

आमोगको कामिऺ ेर फार्हय यहेको तनजी ऺेरभा 
स्वच्छ अभ्मास प्रवर्द्िन य ऩारना । 

ट्रान्सऩयेन्सी 
इन्टयनेसनर 

भ्रष्टाचाय तनमन्रण/सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी गततर्वतध 
सॊचारन¸ जनचेतना अतबवरृ्र्द् । 

भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग आऩसी सहकामि 
तथा सूचना आदानप्रदान । 

सॊमिु याष्डसॊघीम 
तनकाम 

भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) 
रगामत अन्तयािर्ष्डम असर अभ्मासहरू कामािन्वमनभा 
सहमोग/सभन्वम । 

भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग सहमोग तथा ऺभता 
अतबवरृ्र्द् । 

गैयसयकायी तथा 
सभदुामभा आधारयत 
सॊस्था 

सशुासन¸ भ्रष्टाचाय तनमन्रण य र्वतधको शासनका रातग 
जनचेतना तथा नागरयक ऩरयचारन । 

भ्रष्टाचायका र्वरुर्द् जनचेतनाभूरक कामिक्रभ¸ 
गोष्ठी¸ जनस्तयभा सर्क्रमता अतबवरृ्र्द् गनि 
आमोगसॉग सहकामि य सभन्वम । 
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 वार्षिक प्रततवेदन¸ २०७7/७8 ऩरयच्छेद-१¸ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
 
  

१.९  फजेट व्मवस्था  
र्वख्शष्टीकृत सॊस्थाको रूऩभा यहेको अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनसुन्धान य 
अतबमोजनसम्फन्धी कामिभा सॊरग्न यहॉदै आएको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने कामिका रातग 
मसरे प्रवर्द्िनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामिसभेत गदै आएको छ । मसका रातग आवश्मक ऩने फजेटको व्मवस्था 
नेऩार सयकायफाट हनुे गदिछ । आतथिक वषि ०७७/७८ भा आमोगका रातग छुट्याइएको कुर फजेट रु. १ अफि 
33 कयोड ४ राख रुऩैमाॉभा रु. ८३ कयोड ४ राख ९५ हजाय ३२ रुऩैमाॉ २६ ऩैसा तनकासा बई त्मख्त्त नै 
यकभ खचि बएको छ । आमोगराई प्राि फजेटभध्मे चार ुखचितपि  रु. ९५ कयोड ५ राख रुऩैमाॉ य ऩुॉजीगत 
खचितपि  रु. ३७ कयोड ९९ राख र्वतनमोजन बएकोभा चारतुपि  रु. ५६ कयोड ६ राख ७ हजाय ४ सम ९६ 
रुऩैमाॉ ७ ऩैसा य ऩुॉजीगततपि  रु.२६ कयोड ९८ राख ८७ हजाय ५ सम ३६ रुऩैमाॉ १९ ऩैसा खचि बएको छ । 
ऩुॉजीगत फजेटफाट बौततक ऩूवािधाय र्वकासतपि  आमोगका कामािरम बवन तनभािण, आवासीम बवन तनभािण, 
इख्न्जतनमरयङ ल्माफ तनभािण, उऩकयणहरू खरयद, पतनिचय र्पक्सचसि तथा सवायी साधन खरयदरगामत कामि 
गरयएको छ । त्मसैगयी चारतुपि को फजेटफाट तरफ बत्ता, कामािरम सॊचारन खचि, जनशख्ि ऺभता अतबवरृ्र्द्, 

अध्ममन अनसुन्धान जस्ता कामिहरू गरयएका छन ्। प्रततवेदन अवतधसम्भ आमोगभा कुनै ऩतन र्कतसभको फेरुज ु
यहेको छैन । आमोगको फजेट र्वतनमोजन, तनकासा, खचि, याजस्व आम्दानी तथा धयौटीको र्ववयण अनसूुची-३ भा 
प्रस्ततु गरयएको छ । 
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२.१ ऩषृ्ठबतूभ 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे साविजतनक तनकामको भ्रष्टाचायजन्म गततर्वतधसम्फन्धी सूचना तथा 

जानकायीराई दताि गयी छानतफन तथा अनसुन्धान कामि अगातड फढाउने गदिछ । उजयुीकतािको सहजताका रातग 
आमोगभा र्वतबन्न भाध्मभहरूफाट उजयुी गनि सर्कन ेप्रफन्ध तभराइएको छ । आमोगभा आमोगको हटराइन नॊ. 
१०७ भा पोन गयेय, टोर र्ि नॊ १६६०-०१-२२२३३ भा पोन गयेय, बाइफय नॊ. ९८६३३३३१९१ भा पोन 
वा सूचना ऩठाएय, फ्याक्स नॊ. ९७७-१-५२६२१२८ य ५२६२१०४ भा फ्याक्स गयेय, ई-भेर 
ujuri@ciaa.gov.np, Twitter भा @ciaa_nepal य आमोगको पेसफकु ऩेजभापि त उजयुीको सूचना ऩठाएय, आमोगको 
वेफसाइट www.ciaa.gov.np भापि त अनराइन भाध्मभफाट उजयुी गयेय, हरुाकफाट उजयुीको ख्चठी ऩठाएय वा 
आमोगको केन्िीम कामािरम य भातहतका कामािरमहरूभा आपैं  उऩख्स्थत बएय आमोगभा गनुासो/उजयुी दताि गनि 
सर्कन्छ। मसका अततरयि ऩरऩतरका तथा अन्म र्वद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभभा प्रकाशन तथा प्रसायण बएका भ्रष्टाचाय 
य आतथिक अतनमतभततासम्फन्धी साविजतनक चासोका र्वषमहरूराई सभेत आमोगरे उजयुीका रूऩभा ग्रहण गने 
गयेको छ । आमोगको अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिराई प्रबावकायी फनाउन काननु, कामिर्वतध तथा 
आचायसॊर्हताभा आधारयत बई कामिसम्ऩादन गने गरयन्छ। आमोगको तनणिम अनसुाय आतथिक वषि 2077।78 का 
उजयुीउऩय आमोगफाट बएका छानतफन, अनसुन्धान, अतबमोजन, भदु्दा दामय तथा ऩनुयावरोकनसम्फन्धी तथ्महरूको 
ऩरयभाणात्भक र्ववयण मस खण्डभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

  

२.२ उजयुी तथा पर्छ्यौट : 
आतथिक वषि ०७७।७८ भा आमोगभा दताि हनु आएका तथा अख्घल्रो आतथिक वषिफाट ख्जम्भेवायी सयेय आएका 
उजयुीहरू य पर्छ्यौटको र्ववयण देहामको तातरका तथा येखाख्चरभा प्रस्ततु गरयएको छ । सो अनसुाय सफैबन्दा 
फढी उजयुीहरू अथाित ् ४८.९६% उजयुी आमोगको टॊगारख्स्थत कामािरमभा छन ् । भातहत कामािरमहरूभध्मे 
सफैबन्दा फढी उजयुीहरू आमोगको कामािरम, फददिफासभा (1१.४8%) यहेका छन ्। सफैबन्दा कभ उजयुीहरू बने 
आमोगको सम्ऩकि  कामािरम, नेऩारगञ्जभा (३.४३%) तथा आमोगको कामािरम, हेटौंडाभा (४.११%) यहेका छन।् 

तातरका २.१  
आमोगको टॊगार य भातहत कामािरमभा यहेका उजयुी य पर्छ्यौटको र्ववयण 

कामािरम 

उजयुीको सॊतमा 

कुर  

उजयुी 
सॊतमा 

पर्छ्यौट सॊतमा 
कुर 

पर्छ्यौट 
बएको  
सॊतमा 

कामािर
मभा 
उजयुी 
प्रततशत  

कामािरम
को 

पर्छ्यौट 

प्रततशत 

गत 
आ.व.फाट 
ख्जम्भेवायी 
सयेको  

आ.व. 
०७७।७८ 
भा दताि 
बएका  

गत आ.व. 
को 

ख्जम्भेवायी 
सयेको 
भध्मेफाट  

चार ु

आ.व. 
को जम्भा 
उजयुीफाट  

अ.द.ुअ.आ., टॊगार 2779 8298 11077 1012 7388 8400 48.96 75.83 

आमोगको कामािरम, इटहयी  1048 1033 2081 447 567 1014 9.20 48.73 

आमोगको कामािरम, फददिफास 1508 1089 2597 812 589 1401 11.48 53.95 

आमोगको कामािरम, हेटौंडा  418 511 929 220 298 518 4.11 55.76 

आमोगको कामािरम, ऩोखया  427 505 932 217 289 506 4.12 54.29 

आमोगको कामािरम, फटुफर  395 873 1268 255 647 902 5.60 71.14 

आमोगको सम्ऩकि  कामािरम, 320 456 776 214 289 503 3.43 64.82 

                            ऩरयच्छेद-२   
आमोगफाट बएका तनणिम, अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको र्वश्लषेण 
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त्मसैगयी पर्छ्यौटतपि , आमोगको केन्ि तथा भातहत कामािरमहरूका उजयुीहरूभध्मे सफैबन्दा फढी ७५.८३% 
पर्छ्यौट आमोगको टॊगारख्स्थत कामािरमफाट बएका छन ् । भातहत कामािरमहरूभध्मे आमोगको कामािरम, 
फटुवरफाट (७१.१४%) पर्छ्यौट बएका छन ्। सफैबन्दा कभ पर्छ्यौट बने आमोगको कामािरम, कञ्चनऩयुफाट 
(४०.8६%) बएका छन।् 

ख्चर २.१ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगार य भातहत कामािरमका उजयुी य पर्छ्यौटको ख्स्थतत 

 
  
 बौगोतरक आधायभा उजयुीको र्वश् रेषण गदाि प्रदेश नॊ. २ य फागभती प्रदेशभा यहेका र्वतबन् न साविजतनक 

तनकामहरू र्वरुर्द् सफैबन्दा फढी तथा गण्डकी य कणािरी प्रदेशका मस्ता तनकामहरू र्वरुर्द् सफैबन्दा कभ 
उजयुीहरू ऩयेको देख्खन्छ।मससम्फन्धी र्ववयण तातरका २.२ तथा  ख्चर २.२ भा देखाइएको छ। 

 
तातरका २.२  

बौगोतरक आधायभा प्रदेशगत उजयुीको र्ववयण 

प्रदेश 

आ.व. २०७७।७८ 
भा दताि बएका उजयुी 

सॊतमा 

गत आ.व. फाट  

ख्जम्भेवायी सयेको उजयुी 
सॊतमा 

जम्भा उजयुी 
सॊतमा 

प्रततशत 

प्रदेश नॊ. १ 1552 984 2536 12.54 

प्रदेश नॊ. २ 2907 2058 4965 24.56 

फागभती 3246 1322 4568 22.59 

गण्डकी 972 475 1447 7.16 

रखु्म्फनी 2009 765 2774 13.72 

कणािरी 1096 517 1613 7.98 

सदूुयऩख्श् चभ 1450 866 2316 11.45 

नेऩारगॊज 

आमोगको कामािरम, सखेुत 467 753 1220 181 394 575 5.39 47.13 

आमोगको कामािरम, कञ् चनऩयु 838 907 1745 234 479 713 7.71 40.86 

कुर जम्भा 8200 14425 22625 3592 10940 14532 100 64.23 



                              18 
 
ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणिम, अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको र्वश्लषेण 
  

 वार्षिक प्रततवेदन¸ २०७7/७8 

प्रदेश जम्भा 13232 6987 20219 100 

अन्म(गैयकाननुी सम्ऩख्त्त, झठुा 
शैख्ऺक प्रभाणऩर आदद) 

११९३ १२१३ 2406   

कुर जम्भा 14425 8200 22625   
 

ख्चर २.२ 

प्रदेशगत उजयुीको प्रततशत 

 

 
तीनै तहका सयकायी तथा साविजतनक तनकामहरूभा प्रदेशगत उजयुीको आधायभा र्वश् रेषण गदाि प्रत्मेक प्रदेशभा 
स्थानीम सयकायका तनकामर्वरुर्द् फढी उजयुी ऩयेको देख्खन्छ । त्मसऩतछ क्रभश् सॊघीम य प्रदेश सयकायका 
तनकामहरू र्वरुर्द् कभ उजयुी ऩयेका छन ्। तथार्ऩ फागभती प्रदेशभा बने सॊघीम सयकायका तनकामर्वरुर्द् सफैबन्दा 
फढी उजयुी ऩयेका साथै सदूुयऩख्श् चभ प्रदेशभा सॊघीम सयकायका तनकामर्वरुर्द्  बन्दा प्रदेश सयकायका तनकामर्वरुर्द् उजयुी 
फढी ऩयेको देख्खन्छ । स्थानीम तहतपि  प्रदेश नॊ. २ का स्थानीम तहहरूर्वरुर्द् सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेको देख्खन्छ । 
मससम्फन्धी र्ववयण तातरका २.३ तथा  ख्चर २.३(क) य (ख) भा देखाइएको छ। 
 

तातरका २.३  
सॊघीम, प्रदेश य स्थानीम सयकायका प्रदेशगत उजयुीको र्ववयण 

प्रदेश सॊघ प्रदेश स्थानीम तह कुर जम्भा प्रततशत 
प्रदेश नॊ. १ 738 365 1433 2536 12.54 

प्रदेश नॊ. २ 1916 254 2795 4965 24.56 

फागभती 3179 240 1149 4568 22.59 

गण्डकी 519 187 741 1447 7.16 

रखु्म्फनी 890 470 1414 2774 13.72 

कणािरी 420 347 846 1613 7.98 

सदूुयऩख्श् चभ 368 677 1271 2316 11.45 

प्रदेशगत जम्भा 8030 2540 9649 20219 100 

प्रततशत 39.72 12.56 47.72 100   

अन्म (गैयकाननुी सम्ऩख्त्त, झठुा शैख्ऺक 
प्रभाणऩर, र्वश् वर्वद्यारम आदद) 

२४०६     2406 
  

कुर जम्भा १०४३६ २५४० ९६४९ २२६२५   
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ख्चर २.३(क) 
तीन तहका सयकायका प्रदेशगत उजयुीको प्रवखृ्त्त 

 
 
आमोगभा ऩयेका सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकाय भातहतका साविजतनक तनकामहरूका उजयुीहरूराई तहगत आधायभा 
र्वश् रेषण गदाि उजयुीको झन्डै आधा र्हस्सा (४७.७२%) स्थानीम सयकायसम्फर्द् तनकामहरूका र्वरुर्द् ऩयेको 
देख्खन् छ। त्मस्तै सॊघीम सयकायभातहतका तनकामहरूभा मस्तो सॊतमा करयफ ४० प्रततशत यहेको देख्खन्छ ।  

ख्चर २.३(ख) 
तीन तहका सयकायका उजयुीको ख्स्थतत 

 
 

सॊघीम सयकाय भातहतका साविजतनक तनकामहरूका आधायभा उजयुीको र्वश् रेषण गदाि फागभती प्रदेशभा यहेका 
सॊघीम कामािरमहरू र्वरुर्द् सफैबन्दा फढी य त्मसऩतछ क्रभश् प्रदेश नॊ. २, रखु्म्फनी प्रदेश, प्रदेश नॊ. १, गण्डकी 
प्रदेश, कणािरी प्रदेश य सदूुयऩख्श् चभ प्रदेशभा ऩयेको देख्खन्छ ।मससम्फन्धी र्ववयण तातरका २.४ तथा  ख्चर २.४ 
भा देखाइएको छ। 

तातरका २.४ 
सॊघीम सयकायका प्रदेशगत उजयुीको र्ववयण 

प्रदेश 

आ.व. ०७७।७८ 
भा दताि बएका उजयुी 

सॊतमा 

गत आ.व. फाट  

ख्जम्भेवायी सयेको 
उजयुी सॊतमा 

जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा 

प्रततशत 

प्रदेश नॊ. १ 473 265 738 9.19 
प्रदेश नॊ. २ 935 981 1916 23.86 
फागभती 2214 965 3179 39.59 
गण्डकी 352 167 519 6.46 
रखु्म्फनी 683 207 890 11.08 
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कणािरी 267 153 420 5.23 
सदूुयऩख्श् चभ 297 71 368 4.58 

प्रदेशगत जम्भा 5221 2809 8030 100 
अन्म(गैयकाननुी सम्ऩख्त्त, झठुा 
शैख्ऺक प्रभाणऩर आदद) ११९३ १२१३ 2406 

 

कुर जम्भा 6414 4022 10436 
 

 

ख्चर २.४ 

प्रदेशगत उजयुीको प्रततशत 

 
 

प्रदेश य स्थानीम सयकाय भातहतका साविजतनक तनकामहरू र्वरुर्द्का उजयुीको प्रादेख्शक आधायभा र्वश् रेषण गदाि 
प्रदेश नॊ. २ भा सफैबन्दा फढी (२५.०१%) य गण्डकी प्रदेशभा सफैबन्दा कभ (७.६१%) उजयुीहरू ऩयेको 
देख्खन्छ । मससम्फन्धी र्ववयण तातरका २.५ तथा  ख्चर २.५ भा देखाइएको छ। 

 

तातरका २.५  
प्रदेश य स्थानीम सयकायका प्रदेशगत उजयुीको र्ववयण 

प्रदेश 
आ.व. ०७७।७८ भा 
दताि बएका उजयुी सॊतमा 

गत आ.व. फाट  

ख्जम्भेवायी सयेको उजयुी 
सॊतमा 

जम्भा उजयुी सॊतमा प्रततशत 

प्रदेश नॊ. १ 1079 719 1798 14.75 
प्रदेश नॊ. २ 1972 1077 3049 25.01 
फागभती 1032 357 1389 11.40 
गण्डकी 620 308 928 7.61 
रखु्म्फनी 1326 558 1884 15.46 
कणािरी 829 364 1193 9.79 
सदूुयऩख्श् चभ 1153 795 1948 15.98 
प्रदेशगत जम्भा 8011 4178 12189 100 
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ख्चर २.५ 
प्रदेशगत उजयुीको प्रततशत 

 

आमोगभा ऩयेका र्वतबन्न र्वषमगत ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीको र्वश्लषेण गदाि क्रभश् सॊघीम भातभरा, ख्शऺा, स्वास्थ्म, 
बतूभ प्रशासन, बौततक ऩूवािधाय, गहृ प्रशासनरगामतका ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू तरुनात्भक रूऩभा फढी यहेका 
छन ्। त्मसैगयी गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन य नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू ऩतन उल्रेतम रूऩभा 
ऩने गयेका छन।् तातरका २.६ य ख्चर २.६(क) य (ख) भा आतथिक वषि ०७7/७8 का र्वतबन् न ऺेरहरूसम्फर्द् 
उजयुीहरूको सॊतमात्भक र्ववयण प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका २.६  
ऺरेगत उजयुीको र्ववयण 

क्र.सॊ. उजयुीको ऺेर 
आ.व. ०७७।७८ 
भा दताि बएका 

गत आ.व.फाट 
ख्जम्भेवायी सयेका 

जम्भा 
सॊतमा 

प्रततशत 

1. सॊघीम भातभरा (स्थानीम तहसभेत) 4888 2516 7404 32.72 

2. ख्शऺा (स्थानीम तहसभेत) 2077 1454 3531 15.61 

3. बतूभ प्रशासन 1265 792 2057 9.09 

4. वन तथा वातावयण 771 363 1134 5.01 

5. स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा 616 274 890 3.93 

6. बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात 520 330 850 3.76 

7. गहृ प्रशासन 688 96 784 3.47 

8. ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॊचाइ 450 248 698 3.09 

9. अथि 331 141 472 2.09 

10. नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩर 316 953 1269 5.61 

11. गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन 570 194 764 3.38 

12. अन्म ऺेर 1933 839 2772 12.25 

जम्भा 14425 8200 22625 100 

भातथको तातरकाफाट सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेका ऺेरहरू क्रभश् सॊघीम भातभरा (स्थानीम तहसभेत) 32.72%, 
ख्शऺा १5.61% य बतूभ प्रशासन ९.०९% यहेका छन ्। त्मस्तै, वन तथा वातावयणका ५.०1%, स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमाका ३.९३%, बौततक ऩूवािधाय तथा मातामातका ३.७६%, गहृ प्रशासनका ३.४७% तथा ऊजाि, जरस्रोत 
तथा तसॊचाइका ३.०९% उजयुीहरू यहेका छन ्।त्मस्तै अथि तथा याजस्व ऺेरसॉग सम्फख्न्धत २.०९%, नक्करी 
शैख्ऺक प्रभाणऩरसॉग सम्फख्न्धत ५.6१% य गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनसॉग सम्फख्न्धत ३.3८% उजयुीहरू ऩनि 
आएका छन ्। उख्ल्रख्खत ऺेरहरू फाहेकका अन्म र्वर्वध र्वषमहरूसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू १२.२५% यहेका 
छन।् 
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ख्चर २.६ (क) 
आतथिक वषि 07७/07८ भा उजयुी ऩयेका ऺरेहरूको ख्स्थतत 

र्वगत ऩाॉच वषिभा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको तथ्माॊक र्वश्लषेण गदाि सफैबन्दा फढी उजयुी ऩने ऺेरहरूभा सॊघीम 
भातभरा, ख्शऺा य बतूभ प्रशासन यहेका छन।्आतथिक वषि २०७३/७४ सम्भ सफैबन्दा फढी उजयुी ख्शऺा ऺेरभा 
यहॉदै आएको तथमो । ऩतछल्रा तीन आतथिक वषिको अवतधभा बने सॊघीम भातभरा (स्थानीम तहसभेत) तपि  
सफैबन्दा फढी उजयुी यहेको देख्खन्छ । बतूभ प्रशासनतपि  र्वगत ऩाॉच वषिको अवतधबरय नै करयफ सभान अनऩुातभा 
उजयुीहरू ऩयेको देख्खन्छ। 

ख्चर २.६ (ख) 
र्वगत ५ वषिभा फढी उजयुी ऩयेका ऺरेहरूको प्रवखृ्त्त 

 

२.३ प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको कायफाही  
 आमोगरे अनसुन्धान कामिराई उजयुीको गाम्बीमिता तथा प्राि प्रभाणका आधायभा प्राथतभकीकयण गयी र्वतबन्न 

चयणभा कामिसम्ऩादन गने गदिछ । प्रायख्म्बक छानतफनऩश्चात आमोगको तनणिम अनसुाय उजयुीभातथ र्वस्ततृ 
अनसुन्धान गने, ताभेरीभा यात ने वा सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउनेरगामतका कामिहरू गरयन्छ । प्रायख्म्बक 
छानतफनभा भ्रष् टाचाय बएको सम्बावना देख्खन आएभा र्वस्ततृ अनसुन्धान गनि आमोगफाट अनसुन्धान अतधकृत 
तोकी थऩ कायफाहीको प्रर्क्रमा अगातड फढाइन्छ । आतथिक वषि 07७।7८ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट 
बएका उजयुीहरूको सॊतमात्भक र्ववयण तातरका २.७ य ख्चर २.७ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 
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तातरका २.7  
प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीको र्ववयण 

 

 

 

कामािरम 
 

कुर 
उजयुीको 
सॊतमा 

पर्छ्यौट गरयएका उजयुीको सॊतमा 
फाॉकी 

उजयुीको 
सॊतमा 

 

प्रायख्म्बक 

छानतफनफाट 
तसधै  

ताभेरी बएको 

प्रायख्म्बक 

छानतफनफाट 
सझुावसर्हत  
ताभेरी बएको 

र्वस्ततृ 

अनसुन्धान
भा 

गएको  

अन्म 
कायफाही 
बएको  

कुर 
पर्छ्यौट 
सॊतमा 

अ.द.ुअ.आ.,टॊगार 11077 4935 148 131 3186 8400 2677 

आमोगको कामािरम, इटहयी 2081 584 74 55 301 1014 1067 

आमोगको कामािरम, फददिफास 2597 876 53 30 442 1401 1196 

आमोगको कामािरम, हेटौंडा 929 273 57 54 134 518 411 

आमोगको कामािरम, ऩोखया 932 236 70 30 170 506 426 

आमोगको कामािरम, फटुवर 1268 449 246 57 150 902 366 

आमोगको सम्ऩकि  कामािरम, 
नेऩारगॊज 

776 295 85 31 92 503 273 

आमोगको कामािरम सखेुत 1220 239 68 91 177 575 645 

आमोगको कामािरम, 
कञ्चनऩयु 

1745 380 49 31 253 713 1032 

जम्भा 22625 8267 850 510 4905 14532 8093 
 

प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको उजयुी पर्छ्यौटको तथ्माॊक हेदाि आतथिक वषि ०७७।७८ भा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग, टॊगारभा यहेका ११,०७७ उजयुीहरूभध्मे ८,४०० अथाित ् ७५.८३% उजयुीहरू पर्छ्यौट 
बएका छन ् बने भातहत कामािरमहरूको सभग्र उजयुी पर्छ्यौट 5३.१०% यहेको छ । आमोग य भातहत 
कामािरमसभेतका कुर उजयुीहरू 2२,६२५ भध्मे 1४,5३2 उजयुीहरू पर्छ्यौट बई सभग्र पर्छ्यौट ६४.२३% 
यहेको छ । पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेका 8,0९३ उजयुीहरू छानतफनका रातग आतथिक वषि २०७८/७९ भा 
ख्जम्भेवायी सयेका छन ्। 

आमोगभा कुर दताि य पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूको तनकामगत र्ववयण अनसूुची-४ भा य आमोगको प्रत्मामोख्जत 
अतधकाय प्रमोग गने ख्जल्रा प्रशासन कामािरमहरूभा दताि बएका उजयुीसम्फन्धी र्ववयण अनसूुची-५ भा प्रस्ततु 
गरयएको छ । 

ख्चर २.7 

प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट उजयुीको प्रततशत 
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आतथिक वषि ०७७।७८ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका कुर 1४,5३2 उजयुीभध्मे 5७% उजयुी तसधै 
ताभेरीभा गएका छन ् बने 3४% उजयुी अन्म तनकामभा आवश्मक कायफाहीका रातग रेखी ऩठाइएको छ । 
त्मसैगयी ६% उजयुी सम्फख्न्धत तनकामभा सझुाव ददई ताभेरीभा याख्खएका छन ् बने ३% उजयुीभा र्वस्ततृ 
अनसुन्धानको कायफाही अगातड फढाइएको छ । 

तातरका २.८ 

र्वगत ५ आतथिक वषिभा उजयुी दताि, पर्छ्यौट य फाॉकी उजयुीको र्ववयण 

 

आतथिक वषि उजयुी पर्छ्यौट फाॉकी उजयुी 

२०७३/७४ 19580 11861 7719 
२०७४/७५ 19488 12400 7088 

२०७५/७६ 24085 15527 8558 
२०७६/७७ 25152 16952 8200 
२०७७/७८ 22625 14532 8093 

ख्चर २.८ 

 र्वगत ५ आतथिक वषिभा उजयुी दताि, पर्छ्यौट य फाॉकी उजयुीको प्रवखृ्त्त  

उजयुी दताि, पर्छ्यौट तथा फाॉकी उजयुीको सॊतमात्भक र्ववयणसम्फन्धी र्वगत ऩाॉच वषिको तथ्माॊकको तरुना 
तातरका २.८ य ख्चर २.८ भा प्रस्ततु गरयएको छ। र्वगतका आतथिक वषिहरूभा प्राि य पर्छ्यौट बएका उजयुीको 
अनऩुात क्रभश् वरृ्र्द् बइयहेको सन्दबिभा र्वश् वव्माऩीरूऩभा पैतरएको कोतबड-१९ को भहाभायीको कायण प्रततवेदन 
अवतधभा क्रभश् उजयुी य पर्छ्यौट सॊतमा कभ बएको देख्खन्छ । पर्छ्यौट बएका य पर्छ्यौट हनु फाॉकी बई अको 
वषिभा ख्जम्भेवायी सयेका उजयुीहरूको अनऩुात बने करयफ उस्तै यहेको भातथको ख्चरफाट देख्खन्छ । 

२.४  र्वस्ततृ अनसुन्धान  

र्वगत आतथिक वषिफाट ख्जम्भेवायी सयेका य प्रततवेदन अवतधभा थऩ बएका गयी जम्भा 4७८ वटा पाइरहरूको 
र्वस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन् न बई आमोगसभऺ ऩेस गरयएको य उि पाइरहरूभा आमोगफाट जम्भा ४८८ वटा 
तनणिम बई थऩ कायफाही अगातड फढाइएको छ । अनसुन्धान सरुु बएऩश्चात सम्फख्न्धत तनकाम य व्मख्िहरूफाट 
रु.६,३६,९०,२२४।९० असरुउऩय बएको छ । आतथिक वषि 07७/7८ भा र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको 
कायफाही र्ववयण तनम्नानसुाय यहेको छ । अनसुन्धान सम्ऩन् न बएका उजयुीहरूको तनकामगत र्ववयण अनसूुची-६ 
भा य र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट कायफाही बएका तनणिमहरूको र्वषमगत सॊतमात्भक र्ववयण अनसूुची-७ भा प्रस्ततु 
गरयएको छ । 
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तातरका २.९ 
र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाहीको र्ववयण : 

तस. नॊ.    र्ववयण  कायफाही सॊतमा 
1.  भदु्दा दामय 11४ 
2.  सझुाव 8८ 
3.  रेखी ऩठाएको 11 
4.  ताभेरी 264 
5.  भलु्तफी 5 
6.  अन्म ६ 

जम्भा 4८8 
    

ख्चर २.९ 

र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाही 

 

  
आतथिक वषि ०७७/७८ भा र्वस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन् न बई ११४ वटा आयोऩरहरू र्वशेष अदारतभा दामय गने 
गयी आमोगफाट तनणिम बएको छ। त्मसैगयी सम्फख्न्धत तनकामराई सझुाव ददएको य रेखी ऩठाइएको सॊतमा 
क्रभश: ८८ य ११ यहेको छ । 

२.५ आमोगको फैठक य तनणिम  
आमोगभा ऩयेका उजयुीउऩय र्वस्ततृ अनसुन्धान गनि तोर्कएका अनसुन्धान अतधकृतहरूरे तमाय गयेको अनसुन्धान 
प्रततवेदन आमोगको फैठकभा ऩेस बई छरपरऩश्चात तनणिम हनु्छ । आमोगका काभकायफाहीसम्फन्धी अन्म 
र्वषमहरूभा सभेत आमोगको फैठकफाटै तनणिम तरइन्छ । आतथिक वषि ०७७।७८ भा आमोगको कुर 9६ वटा 
फैठक फसी र्वतबन् न र्वषमहरूभा जम्भा ६५३ वटा तनणिमहरू बएका तथए। आमोगको फैठकफाट बएका ६५३ वटा 
तनणिमहरूसम्फन्धी र्ववयण तातरका २.१० भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका २.१०  
आमोगका तनणिमहरूको र्ववयण 

क्र.सॊ.    तनणिमको र्ववयण  तनणिम सॊतमा 
१. भदु्दा दामय य सझुाव दवैु  ददने  ४ 
२. भदु्दा दामय गने भार 110 

३. सझुाव ददने भार 8४ 

४. रेखी ऩठाउने भार 11 

५. ताभेरीभा यात ने 26४ 

६. भलु्तफीभा यात ने 5 
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७. ऩनुयावेदन गने ५८ 
८. ऩनुयावेदन नगने 27 

९. ऩनुयावरोकन गने 0 
1०. ऩनुयावरोकन नगने 84 

११. र्वर्वध 6 

जम्भा 653 

 

ख्चर २.१० 
आमोगको फैठकफाट बएका तनणिमहरूको बेनख्चर् 

 

 

आमोगको फैठकफाट बएका जम्भा 65३ वटा तनणिमहरूभध्मे 110 वटा भदु्दा दामय गने य 8४ वटा सझुाव ददने 
र्वषमसॉग सम्फख्न्धत यहेका छन ्बन े4 वटा भदु्दा दामय गने य सझुाव ददने गयी दवैु र्वषम यहेका छन ्। मस 
प्रकाय 110 य 4 गयी जम्भा १14 वटा भदु्दा दामय गने, 8४ य 4 वटा गयी जम्भा 8८ वटाभा सझुाव ददने 
तनणिम बएका छन ्। साथै रेखी ऩठाउने तनणिम सॊतमा १1, ताभेरी याख्न ेतनणिम सॊतमा 26४, भलु्तफी यात ने 5, 
ऩनुयावेदन गने 58, ऩनुयावेदन नगने 27, ऩनुयावरोकन नगने 84 य र्वर्वध तनणिम सॊतमा 6 वटा यहेका छन ्। 
मससम्फन्धी र्ववयण भातथको बेन ख्चर (Venn Diagram) २.१०  भा देखाइएको छ । 

आतथिक वषि ०७७।७८ भा आमोगको फैठकफाट तनणिम बएअनरुूऩ भदु्दा दामय गरयएको, ऩनुयावेदन गरयएको, 
सझुाव ददइएको, आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाइएको, ताभेरी याख्खएको य भलु्तफी 
याख्खएको र्ववयण मसऩतछका खण्डहरूभा क्रभैसॉग प्रस्ततु गरयएको छ ।  
 

२.६  भदु्दा दामय/अतबमोजन  
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ भा साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िउऩय 

भ्रष्टाचायको आयोऩसम्फन्धी कायफाही य त्मस सम्फन्धभा बएको अनसुन्धान य तहर्ककातफाट तनजरे सो अऩयाध 
गयेको हो बन्ने र्वश् वास गनुिऩने भनातसफ कायण तथा प्रभाण देख्खएभा आमोगरे त्मस सम्फन्धभा प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ भदु्दा चराउन सक्ने व्मवस्था  यहेको छ। सो अनरुूऩ आतथिक वषि ०७७।७८ भा भदु्दा दामय गने 
तनणिम बएका ११४ भध्मे ११३ वटा भदु्दाहरू र्वशेष अदारतभा दामय बएका छन ् य एउटा भदु्दा आतथिक वषि 
०७८/७९ भा दामय बएको छ। र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट भदु्दा दामय गने तनणिम बएका उजयुीहरू घसु/रयसवत, 
शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी, गैयकाननुी राब हातन, याजस्व यकभ 
र्हनातभना, गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनरगामतका र्वषमसॉग सम्फख्न्धत यहेका छन ्। भदु्दाहरूको र्वषमगत र्ववयण, 
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प्रततवादी फनाइएका व्मख्िहरूको सॊतमात्भक र्ववयण तथा कुर तफगो भागदाफीसम्फन्धी र्ववयण तातरका नॊ. २.११ 
य ख्चर नॊ.२.११ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका २.११  
आ.व. ०७७/७८ को भदु्दासम्फन्धी तनणिम र्ववयण 

क्र.सॊ. र्वषम 

भदु्दा 
(सॊतमा) 

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

१. घसु  (रयसवत) 70 117 7 124 15०62820।- 

२. झठुा शैख्ऺक प्रभाण ऩर 3 2 1 3 - 
३. गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन 3 10 7 17 27510428९।१० 

४. 
साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन 
नोक्सानी 

20 150 १1 161 42८४८२५१८।64 

५. 
गैयकाननुी राब वा हातन 
ऩरु् माएको 

12 79 2३ 102 8152949२।57 

६. याजस्व चहुावट 3 8 0 ८ 1082056313।76 
७. र्वर्वध 3 24 4 28 12500000।- 

जम्भा 114 390 53 443 1,89,४७,३५,43४।०7 
 

ख्चर २.११ 

र्वषमगत आधायभा भदु्दा दतािको प्रततशत 

 
 

उख्ल्रख्खत तातरकाभा ददइएफभोख्जभ र्वस्ततृ अनसुन्धानऩश् चात आमोगफाट तनणिम गरयएका 11४ भदु्दाहरूभध्मे सफैबन्दा फढी 
70 भदु्दा घसु रयसवतसम्फन्धी यहेका छन ् बने त्मसऩतछ साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानीसम्फन्धी 20 भदु्दा यहेका  
छन ्। त्मसैगयी, गैयकाननुी राब हातनसम्फन्धी 12, गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनसम्फन्धी, याजस्व चहुावटसम्फन्धी, शैख्ऺक 
मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी य र्वर्वध र्वषमका भदु्दाहरू 3/3 थान यहेका छन ्। 
२.६.१ घसु (रयसवत) सॉग सम्फख्न्धत भदु्दाहरू :- 
आ.व.२०७७।७८ भा तऩतसरफभोख्जभको कामािरम य ऩदभा कामियत याष्डसेवकरे घसु (रयसवत) तरई भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको य याष्डसेवक तथा अन्म व्मख्िहरूरे भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) वा उऩदपा (३) फभोख्जभको कसयु गयेको अनसुन्धानफाट ऩरु्ष्ट हनु आएकारे 
तनजहरूउऩय तऩतसरफभोख्जभको तफगो कामभ गयी तफगोफभोख्जभ दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुाय जरयवाना य कैद सजाम 
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हनु भागदाफी तरई र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ। 
 

तातरका २.१२ 
घसु (रयसवत) सॉग सम्फख्न्धत भदु्दाहरू 

तस.
नॊ. 

आमोगको तनणिम 
तभतत 

आयोऩर दामय 
तभतत 

प्रततवादीको नाभ, ऩद  
य कामािरम 

सॊतमा तफगो (रु.) 

१ 

 
२०७७।४।१२ 2077।4।12 

यन्जीतकुभाय शे्रष्ठ, सव-इख्न्जतनमय य  वीयेन्ि 
चन्द, सव-इख्न्जतनमय, खानेऩानी, तसॉचाइ तथा 
ऊजाि र्वकास कामािरम दैरेख। 

२ ३०,०००।- 

२ 

 
२०७७।४।१२ 2077।4।14 

वीयेन्िचन्द, सव-इख्न्जतनमय य यख्ञ्जतकुभाय शे्रष्ठ, 
सव-इख्न्जतनमय, खानेऩानी, तसॉचाइ तथा ऊजाि 
र्वकास कामािरम दैरेख। 

 
२ 
 

४५,०००।- 

३ 

 
२०७७।४।१३ 2077।4।14 

कृष्णफल्रब ठाकुय, नामफ सबु्फा, बतूभसधुाय 
तथा भारऩोत कामािरम याजर्वयाज, सियी । 

१ १३,०००।- 

४ 

 
२०७७।४।१३ 2077।4।14 

नायामणकाजी शे्रष्ठ, कामािरम प्रभखु, जरस्रोत तथा 
तसॊचाइ र्वकास तडतबजन कामािरम, खोटाङ ।  

१ ९,३४,०००।- 

५ २०७७।४।१३ 2077।4।14 
गोर्वन्द शाह, घोयाही उऩ-भहानगयऩातरका वडा 
नॊ. १८, दाङ  य सभीय बण्डायी, रभही 
नगयऩातरका वडा नॊ. ५, दाङ । 

२ १,५०,०००।- 

६ 

 
२०७७।४।१४ 2077।4।15 

याभर्वश्वास याम मादव, प्र.स.तन., प्रहयी चौकी 
गौयीशॊकय, सरािही । 

१ 5,000।- 

७ 

 
२०७७।४।16 2077।4।18 

र्वकास ऩोख्ररे, रेखा अतधकृत, ख्जल्रा सनुसयी, 
इटहयी उऩनगयऩातरका। 

१ 65,000।- 

८ 

 
२०७७।४।२२ 2077।4।25 

तभरन अतधकायी, इख्न्जतनमय, ढोयऩाटन 
नगयऩातरकाको कामािरम फाग्रङु। 

१ 1,००,00०।- 

९ 

 
२०७७।४।22 2077।4।25 

हकुुभफहादयु ओरी, उद्योग अतधकृत (अतधकृत 
सातौं), घयेर ुतथा साना उद्योग कामािरम, 
नेऩारगॊज, फाॉके। 

१ ९६,३००।- 

१० 

 
२०७७।४।25 2077।4।25 

तसर्द्याज जोशी सूचना अतधकायी नामफ सबु्फा, 
जोशीऩयु गाउॉऩातरका, कैरारी । 

१ ८५,०००।- 

११ 

 
२०७७।४।2६ 2077।4।28 

सूमिनाथ भण्डर, नगय प्रभखु, कल्माणऩयु 
नगयऩातरका तसयहा य तनजको छोया सन्तकुभाय 
भण्डर। 

२ 5,00,000।- 

१२ 

 
२०७७।4।30 2077।4।30 

चन्िदेव बट्ट, सव-इख्न्जतनमय, चयेु गाउॉऩातरका, 
घयखेडा, कैरारी ।  

१ 2०,०००।- 

१३ 
 

२०७७।4।30 2077।4।30 
बऩुेन्िकुभाय भण्डर, इख्न्जतनमय य टीकाप्रसाद 
गरुुङ, अतसस्टेण्ट सव-इख्न्जतनमय, भस्मािङ्दी 
गाउॉऩातरका, रभजङु । 

२ ४,००,०००।- 

१४ 

 
२०७७।४।३२ 2077।5।2 

गजेन्िप्रसाद जमसवार सव-इख्न्जतनमय, जरस्रोत 
तथा तसॊचाइ र्वकास तडतबजन, फाया। 

१ ८०,०००।- 

15 २०७७।५।८ 2077।5।9 
कृष्णप्रसाद जैसी, प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत य 
र्कशोयकुभाय भोिान, सव-इख्न्जतनमय, गोदावयी 
नगयऩातरका, रतरतऩयु। 

२ १,५०,०००।- 

16 २०७७।५।८ 2077।5।9 

र्वश्वनाथप्रसाद रोध कामािरम सहमोगी 
(चेनभेन)  य भहेन्िप्रसाद मादव जग्गा 
कायोफायी, गौतभफरु्द् अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थर 
बैयहवा। 

२ ४,००,०००।- 
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१७ २०७७।६।१२ 2077।6।22 

भाधवप्रसाद आचामि, रेखा अतधकृत, अरूणयाज 
खनार, कम्प्मटुय अप्रटेय, इन्िफहादयु खरी, 
रेखाऩार, प्रभेफहादयु खरी, सहरेखाऩार, बेयी 
अस्ऩतार, नेऩारगन्ज, फाॉके । 

ऩूख्णिभा बण्डायी, सॊचारक/व्मवस्थाऩन, रखु्म्फनी 
स्टेसनयी । दीऩेन्ि अग्रवार, 
सॊचारक/व्मवस्थाऩन कभरा इन्टयनसेनर तथा 
कृष्णा इन्टयनेसनर । 
याजेन्िकुभाय सोनी, सॊचारक/व्मवस्थाऩन, 
हनभुत  स्टेसनयी एण्ड अडय सप्रामसि। 
कभारदुद्दन भकेुयी, सॊचारक/व्मवस्थाऩन, न्म ु
तनजाभ स्टोय। 
अवतनशकुभाय अग्रवार, सॊचारक/व्मवस्थाऩन, 
ओतसमन इन्टयनेसनर तथा ऩख्श्चभान्चर 
तडख्स्ट्रब्मटुय। 
सदुीऩ रयजार, सॊचारक/ व्मवस्थाऩन, रयजार 
इन्पोतसस। 
इजाभदुद्दन खाॉ, सॊचारक/व्मवस्थाऩन, योसनी 
ख्स्टर पतनिचय उद्योग। 
अब्दरु अरी अन्सायी, सॊचारक/ व्मवस्थाऩन 
रुवी  इरेख्क्ट्रकर सप्रामसि। 
ऩॊकजकुभाय शे्रष्ठ, सॊचारक/व्मवस्थाऩन, अम्फे 
पतनितसङ गाडेन। 
सार्हद हसैुन हरवाई, सॊचारक/ व्मवस्थाऩन, 
नेऩार स्टोय। 
ऻानफहादयु वरी, सॊचारक/व्मवस्थाऩन, 
फागशे्वयी र्वऻाऩन सेवा। 

 
 
 

१५ 

 
 
 

1९,१३,०70।- 

१८ 
 

२०७७।६।१३ 2077।6।14 कृष्णहरय वाग्रे, कयाय सेवाभा 
सहामक/प्रशासन, नेऩार खानेऩानी सॊस्थान, 
ऩोखया शाखा, तफन्दवातसनी इकाई, कास्की। 

१ २५,०००।- 

१९ 
 

२०७७।६।१९ 2077।6।21 सन्तोष साह, कामािरम प्रभखु (इन्जतनमय), 
नेऩार खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामािरम 
फटुवर रूऩन्देही । 

शाख्न्त याना, सॊचारक अतनता तनभािण सेवा 
याभनायामण साहू सडुी । 

3 ८,२२,०००।- 

२० 
 

२०७७।६।१९ 2077।6।21 सन्तोष साह, कामािरम प्रभखु (इन्जतनमय), 
नेऩार खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामािरम 
फटुवर, र्वकास जैन, Smart Suppliers  का 
सञ्चारक। 

२ २,७५,०००।- 

२१ 
 

२०७७।६।२० 2077।6।30 पुरेश्वयप्रसाद चौधयी, ख्जल्रा सियी कृष्णश्रवण 
गा.ऩा. वडा नॊ. १ (प्रततकूर फकऩर 
ददएकोरे)।  

१ ९०,०००।- 

२२ 
 

२०७७।६।२० 2077।6।25 र्वजम याना, प्रभखु अनसुन्धान अतधकृत 
(उऩसख्चव)  याजस्व अनसुन्धान कामािरम, 

फटुवर रुऩन्देही, अतनरकुभाय झा, गटु्खा/ख्चनी 
व्मवसामी, कृष्णनगय कर्ऩरवस्त ु। 

२ २,००,०००।- 
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२३ 
 

२०७७।६।२६ 2077।6।29 भहेन्ि भहतो, प्रधानाध्माऩक, श्री जनता 
भाध्मतभक र्वद्यारम, नक्टाख्झज, धनषुा । 

१ 2,०००।- 

२४ 
 

२०७७।६।२९ 2077।6।29 शबुनायामण भण्डर, वडा अध्मऺ, वडा नॊ. 13 
य  ददरीऩकुभाय ऩॊख्जमाय, कामािरम सहमोगी, 
जनकऩयुधाभ उऩ-भहानगयऩातरका । 

२ 24,000।- 

२५ 
 

२०७७।७।24 2077।7।25  ख्शवचन्ि सहानी, प्रहयी हवल्दाय, इराका प्रहयी 
कामािरम फटुवर । 

१ ४,००,०००।- 

२६ 
 

२०७७।७।27 2077।8।4 ख्शवशॊकय भहतो, नामफ सबु्फा,  वाख्णज्म आऩूतति 
तथा उऩबोिा सॊयऺण र्वबाग, फफयभहर 
काठभाडौं ।  

१ 10,000।- 

२७ 
 

२०७७।७।27 2077।8।8 भोहनरार ढकार, (कामािरम सहमोगी) ऩदफाट 
सेवा तनवतृ्त, कयदाता सेवा कामािरम इराभ । 

१ 10,०००।- 

२८ 
 

२०७७।८।७ 2077।8।8 उभेश भहतो चौहान, सशष्ण प्रहयी जवान, 
सशष्ण प्रहयी फर, सयुऺा फेस र्क्याम्ऩ, याभनगय, 
गौशारा, भहोत्तयी  । 

१ १७,६००।- 

२९ 
 

२०७७।८।८ 2077।8।9 प्रभेचन्ि र्वश्वकभाि, वनयऺक, सैनाभैना सव-
तडतबजन वन कामािरम, भतुगिमा, रूऩन्देही । 

१ १२,०००।– 

३० 
 

२०७७।८।११ 2077।8।12 इश्वयीप्रसाद जैसवार, प्रभखु, नेऩार र्वद्यतु ्  
प्रातधकयण हेटौंडा-बयतऩयु-फदिघाट २२० के.बी. 
प्रसायण राइन आमोजना । 

१ १०,००,०००।- 

३१ 
 

२०७७।८।११ 2077।8।15 रिुफहादयु के.सी., इन्चाजि प्र.ना.तन. य 
याजेशफहादयु द्वार, प्रहयी हवल्दाय, इराका 
प्रहयी कामािरम, खदुि, खजयुा, फाॉके । 

२ १३,०००।- 

३२ 
 

२०७७।८।१६ 2077।8।17 ऩवित ऩौडेर, इख्न्जतनमय (कयाय), फेरकोटगढी 
नगयऩातरका नवुाकोट ।   

१ ७५,०००।- 

३३ 
 

२०७७।८।२१ 2077।8।28 सयोजकुभाय ऩाण्डे, वडा अध्मऺ, रूऩन्देही, 
योर्हणी गाउॉऩातरका  

वडा नॊ. २, श्माभवचन मादव, अध्मऺ तथा 
तनवेदक, र्वयाट कृर्ष सहकायी सॊस्था तरतभटेड। 

२ २०,०००।- 

३४ 
 

२०७७।८।२२ 2077।8।24 बवुनकेशय खनार, खरयदाय, धनफहादयु फढुा 
रेखाऩढी व्मवसामी, भारऩोत कामािरम, 
दैरेख। 

२ ५,०००।- 

 

 

३५ 
 

 
 

२०७७।८।२५ 

 
 

2077।8।28 

सतभय बने्न धनफहादयु ताभाङ,  

वैदेख्शक योजगाय कामािरम ताहाचर,  

काठभाडौं । 
हरकुा सवायी चारक, याभानन्द चौधयी, 
रेखनदास, वैदेख्शक योजगाय कामािरम ताहाचर, 
काठभाडौं । 

 
 
 
२ 

२८,५००।-  
 

 

 

१६,०००।- 

३६ 
 

 
२०७७।९।1 

 
2077।9।2 

नयेशकुभाय खड्का, कामािरम प्रभखु भारऩोत 
अतधकृत, केशवयाज अतधकायी, नामफ सबु्फा, 
ऩषु्ऩयाज तगयी, नामफ सबु्फा य तभनयाज गैये, 
कामािरम सहमोगी, भारऩोत कामािरम, 
तरुसीऩयु, दाङ । 

४ 3,20,000।- 

३७ 
 

२०७७।९।२ 2077।9।2 बगवती याउत गरुुङ, अतसस्टेन्ट सव-
इख्न्जतनमय, यार्ष्डम ऩनुतनिभािण प्रातधकयण, ख्जल्रा 
आमोजना कामािन्वमन इकाई, स्माङ्जा । 

१ 5,०००।- 
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३८ 
 

२०७७।९।7 2077।9।8 तनयन्जनयाज काकी, कामािरम प्रभखु सशष्ण 
प्रहयी तनयीऺक, तररफहादयु गरुुङ, सशष्ण 
प्रहयी सहामक हवल्दाय, सशष्ण प्रहयी फर 
नेऩार, फोडिय आउट ऩोष्ट कृष्णनगय, 
कर्ऩरवस्त ु। 

२ ३५,०००।- 

३९ 
 

२०७७।९।८ 2077।9।9 यवीन्िप्रसाद मादव, रेखनदास, ख्जल्रा 
नवरऩयासी (फदिघाट ससु्ता ऩख्श्चभ), याभग्राभ 
नगयऩातरका वडा नॊ. १४ (प्रततकूर फकऩर 
गयेकोरे) । 

१ २,००,०००।- 

४० 
 

२०७७।९।१४ 2077।9।16 तसकन्दयप्रसाद कान,ु प्रहयी नामफ तनयीऺक, 
प्रहयी चौकी ततराठी, ख्जल्रा सियी । 

१ ५०,०००।- 

४१ 
 

२०७७।९।१४ 2077।10।05 कृष्ण आरे, पोयभेन, नऩेार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, 
तनहुॉ  । 

१ ५,०००।- 

४२ 
 

२०७७।९।१६ 2077।9।16 ततरकप्रसाद ख्घतभये, सहामक दद्वतीम (कयाय 
सेवा), काठभाडौं ख्जल्रा खेरकुद र्वकास 
सतभतत, सानोगौचयण, काठभाडौं । 

१ १५,०००।- 

४३ 
 

२०७७।१०।12 2077।10।13 सयेुन्ि अतधकायी, सव-इख्न्जतनमय (कयाय सेवा), 
यार्ष्डम ऩनुतनिभािण प्रातधकयण, ख्जल्रा आमोजना 
कामािन्वमन इकाई, तनहुॉ । 

१ १,५०,०००।- 

४४ 
 

२०७७।१०।१५ 2077।10।20 भनोजकुभाय ऩाण्डे, इरेख्क्ट्रतसमन, नेऩार र्वद्यतु ्  
प्रातधकयण, फयहथवा र्वतयण केन्ि, फयहथवा, 
सरािही । 

१ 8,000।- 

४५ 
 

२०७७।१०।१९ 2077।10।20 फेदतनतध फयार, ना.स.ु य याभ सनु्दय भहतो 
कोइयी, रेखाऩढी व्मवसामी, भारऩोत कामािरम, 
हरयवन सरािही । 

२ ११,०००।- 

४६ 
 

२०७७।१०।२२ 2077।10।23 शाख्न्त बण्डायी, प्रहयी हवल्दाय, इराका प्रहयी 
कामािरम, फेरचौताया, भर्हरा तथा फारफातरका 
सेवा केन्ि, तनहुॉ ।  

१ 10,000।- 

४७ 
 

२०७७।१०।२७ 2077।10।29 नाऩी तनयीऺक (सवेऺक) द्वम भनोज थाऩा य 
सतुभत चाऩागाईं, ख्जल्रा अदारत, रूऩन्देही । 

२ ५,०००।- 

४८ 
 

२०७७।१०।२९ 2077।11।2 भख्न्दऩकुभाय शे्रष्ठ, नामफ सबु्फा, बतूभसधुाय तथा 
भारऩोत कामािरम, रगनखेर,  ख्जल्रा 
रतरतऩयु, यभेशरार शे्रष्ठ, रेखाऩढी, रतरतऩयु 
भहानगयऩातरका वडा नॊ. १९ । 

२ ४७,८५०।- 

४९ 
 

२०७७।११।३ 2077।11।5 धनेश्वय प्रसाईं, शाखा अतधकृत, सयेुशप्रसाद 
नेऩार, ह.स.चा., सदुशिन न्मौऩाने, र्क्याख्न्टन 
सॊचारक, यार्ष्डम र्कताफखाना (ख्शऺक) 
ताहाचर । 

३ ५२,०००।- 

५० 

 
२०७७।११।७ 2077।11।9 सयफनकुभाय फस्नेत, सशष्ण प्रहयी वरयष्ठ 

हवल्दाय, सशष्ण प्रहयी फर नऩेार, सयुऺा फेस 
याभनगय, गौशारा, भहोत्तयी ।  

१ १५,०००।- 

५१ 
 

२०७७।११।१० 2077।11।11 कणिफहादयु फढुाथोकी, शाखा अतधकृत, ख्शऺा 
र्वकास तथा सभन्वम इकाई, रतरतऩयु ।  

१ 1,000।- 

५२ 
 

२०७७।११।१४ 2077।11।16 हरयचन्दय ठाकुय, नाऩी सवेऺक  य अरुणकुभाय 
मादव, रेखनदास, नाऩी कामािरम कॊ चनऩयु, 
सियी । 

२ 15,000।- 
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५३ 
 

२०७७।११।१४ 2077।11।16 अजुिन सवेुदी, अतधकृतस्तय सातौं, नयेन्िफहादयु 
चन्द, ना.स.ु, याभफाफ ुदाहार, रेखाऩढी 
व्मवसामी,  वाख्णज्म आऩूतति तथा उऩबोिा 
सॊयऺण र्वबाग, वाख्णज्म व्मवसाम व्मवस्थाऩन 
तथा तनमभन शाखा, हेटौंडा।  

३ ८,०००।- 

५४ 
 

२०७७।११।२० 2077।11।21 जगतनायामण साह, सऩुयबाइजय, मभकुभाय 
भहतो, ई.तस., भनोहयकुभाय भहतो, हेल्ऩय य 
नवरर्कशोय याउत ई.तस. (ज्मारादायी), नेऩार 
र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, सखवुा र्वतयण केन्ि अन्तगित 
ढल्केफय नोराइट, धनषुा । 

४ ५,०००।- 

५५ 
 

२०७७।११।२५ 2077।11।28 अजुिनप्रसाद साऩकोटा रेखा अतधकृत  य ऩजुा 
काकी इख्न्जतनमय, 
ख्जल्रा धाददङ गॊगा जभनुा गाउॉऩातरका । 

२ ९५,०००।– 
 

५६ 
 

२०७७।१२।३ 2077।12।4 भनोजकुभाय खनार, कामािरम प्रभखु ना.स.ु,  
फिीप्रसाद फडार, रेखनदास, भारऩोत 
कामािरम, तसभया, फाया । 

२ ६,००,०००।- 

५७ 
 

२०७७।१२।५ 2077।12।9 धनवीय थाभी, अध्मऺ य ख्जतफहादयु ताभाङ, 
सख्चव, तसयम्पु तसॊचाइ मोजना जर उऩबोिा 
सतभतत, दोरखा। 

२ ४,००,०००।- 

५८ 
 

२०७७।१२।६ 2077।12।8 सयोज सवेुदी, पाभेसी अतधकृत (सातौं), औषधी 
व्मवस्था र्वबाग, शाखा कामािरम, र्वयाटनगय।  

१ 2,00,०००।- 

५९ 
 

२०७७।१२।६ 2077।12।8 दतधयाभ ऩौडेर, कामािरम प्रभखु सशष्ण प्रहयी 
तनयीऺक य याजेश ऩासी, सशष्ण प्रहयी नामफ 
तनयीऺक, सशष्ण प्रहयी फर नेऩार, सयुऺा फेस 
र्क्याम्ऩ, गैडहवा रूऩन्देही। 

२ ५०,०००।- 

६० 
 

२०७७।१२।8 2077।12।10 याभ औताय चौधयी, येन्जय (अतधकृत छैटौँ), 
सव-तडतबजन वन कामािरम, तायानगय, कैरारी, 
याभप्रसाद याना, तसतायाभ साभदुार्मक वन 
उऩबोिा सतभततका अध्मऺ । 

२ ८०,०००।- 

६१ 
 

२०७७।१२।१३ 2077।12।16 सफुास फस्नेत, कामािरम प्रभखु, सहयी र्वकास 
बवन तडतबजन कामािरम, इराभ। 

१ ३७,५००००।- 

६२ 
 

२०७७।१२।२३ 2077।12।24 बयतकुभाय ऩोखयेर, वडा सख्चव, काठभाडौं 
भहानगयऩातरका वडा नॊ.३० । 

1 ४,००,०००।- 

६३ 
 

२०७७।१२।२३ 2077।12।26 देवीप्रसाद गौतभ, रेखा अतधकृत य नेरप्रसाद 
रातभछाने, सव-इख्न्जतनमय (कयाय सेवाका), 
प्रदेश सयकाय, उद्योग, ऩमिटन, वन तथा 
वातावयण भन्रारम ऩमिटन र्वकास आमोजना, 
फागभती प्रदेश, हेटौंडा, भकवानऩयु।  

२ ५०,०००।- 

६४ 
 

२०७७।१२।३० 2077।12।31 रोकयाज जोशी, भारऩोत अतधकृत, भारऩोत 
कामािरम, कञ्चनऩयु । 

१ २४,०००।- 

६५ 
 

२०७८।३।७ 2078।3।10 यभेश ढकार, कय अतधकृत,  आन्तरयक याजस्व 
कामािरम, जनकऩयुधाभ, धनषुा। 

१ १,५०,०००।- 

६६ 
 

२०७८।३।७ 2078।3।13 काख्शन्दय मादव, प्रहयी जवान, इराका प्रहयी 
कामािरम, सीतागञ्ज, सनुसयी । 

१ ६०,०००।- 

६७ 
 

२०७८।३।९ 2078।3।16 सोतबता साह, ख्जल्रा सरािही इश्वयऩयु 
नगयऩातरका वडा नॊ. १४, श्रीनगय ।(प्रततकूर 
फकऩर गयेकोरे)  

१ 5,000।- 
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६८ 

 
२०७८।३।२२ 2078।3।25 कृष्णप्रसाद ऩौडेर, सहामक वन अतधकृत (आठौं 

स्तय), नीरकण्ठ सव-तडतबजन वन कामािरम,  
धाददङ । 

१ ४०,०००।- 

६९ 
 

२०७८।३।२४ 2078।3।31 तायाकुभायी शे्रष्ठ, प्रहयी हवल्दाय, याभ खड्का, 
कामािरम सहमोगी (कयाय) य अतनश जोशी 
(र्वचौंतरमा), तरबवुन र्वभानस्थर बन्साय 
कामािरम, काठभाडौं । 

३ ६०,०००।- 

७० 
 

२०७८।३।२४ 2078।3।29 फाफयुाभ ख्घतभये, प्रहयी हवल्दाय, अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगार, याजकुभाय 
स्वणिकाय, फाफा-सनुचाॉदी ऩसर सञ्चारक । 

२ ३,९९,५००।- 

 

२.६.२ झठुा शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 
अनखु्चत राब तरने उद्देश्मरे सरुु तनमखु्ि य फढुवाका रातग ऩेस गयेको शैख्ऺक मोग्मताका प्रभाणऩरहरूका सम्फन्धभा 
सयकायी कामािरम, सॊस्थान य शैख्ऺक तनकामभा कामियत कभिचायीहरूभातथ आतथिक फषि ०७७।७८ भा अनसुन्धान हुॉदा झठुा 
प्रभाणऩर ऩेस गयेको तथ्म पेरा ऩयेकोभा सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १६(१) द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयेको सभेत देख्खएको छ। मसयी झठुा शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर 
ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेको कसयु देख्खएका तनम्नतरख्खत व्मख्िहरूराई सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ 
य २९ तथा प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन,२०५९ को दपा १६(१) फभोख्जभको सजाम हनु भागदाफी तरई र्वशेष अदारत, 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ। 
 

तातरका २.१३ 
झठुा शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू 

तस.नॊ. आमोगको तनणिम 
तभतत 

आयोऩऩर दामय 
तभतत 

प्रततवादीको शैख्ऺक मोग्मता य सॊस्था 
नाभ, ऩद य कामािरम सॊतमा 

 

१ 
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तभया याना प्रा. र्व. ख्शऺक,   
श्री शकु्रापाॉटा आधायबतू 
र्वद्यारम, कञ्चनऩयु । 

१  स्थामी अध्माऩन अनभुततऩर, 
ख्शऺक सेवा आमोग । 

२ २०७७।८।२५ 2077।9।1 
बोगीरार मादव, प्रा.र्व. 
ख्शऺक,  श्री प्राथतभक र्वद्यारम 
धन्छवाय, तसयहा । 

१  स्थामी अध्माऩन अनभुततऩर, 
ख्शऺक सेवा आमोग, सानो 
दठभी।  

 

 

३ 
२०७८।३।२१ 2078।3।29 

सगु्रीभ कुभॉ, सहमकस्तय चौंथो 
(खरयदाय), रखु्म्फनी साॊस्कृततक 
नगयऩातरका, रूऩन्देही । 

१ हाइस्कुर, भाध्मतभक ख्शऺा 
ऩरयषद्, उत्तय प्रदेश,  
बायत । 

 
२.६.३ गैयकाननुी  सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 
साविजतनक ऩद धायण गयेका ऩदातधकायी/कभिचायीहरूरे साविजतनक ऩदभा फहार यहॉदा स्रोत नखरेुको अकुत सम्ऩख्त्त आजिन गयेको 
बनी दताि बएका उजयुीहरूभा अनसुन्धान हुॉदा देहामफभोख्जभका कभिचायीहरूरे सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन  ̧२०१७ को दपा १५ 
एवॊ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन  ̧२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे सातफक भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन  ̧ २०१७ को दपा १५ भा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा 3 तथा दपा २९ को उऩदपा (२) को 
प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊश एवॊ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनु य सातफक भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन २०१७ को दपा १६ग, दपा २९ को उऩदपा (१) य भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन  ̧२०४८ को दपा २९ ख. फभोख्जभ गैयकाननुी सम्ऩख्त्तसभेत जपत हनु भागदाफी तरई र्वशेष 
अदारत काठभाडौंभा भदु्दा दामय गरयएको छ । तस.नॊ. १ को प्रततवादी तभता गिुाको हकभा सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
2017 को दपा १५ य प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा २० को उऩदपा (1) को कसयुको भततमायको 
कसयुभा तफगो कामभ गयी सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2017 को दपा १६क. को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशभा उल्रेख 
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बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा 3 तथा दपा २९ को उऩदपा (2) को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊश एवॊ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा 22 को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशभा उल्रेख बएफभोख्जभ सोही ऐनको दपा २० को उऩदपा (2) 
फभोख्जभ सजाम हनु सभेत भागदाफी तरइएको छ । 
 

तातरका २.१4 
गैयकाननुी  सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू 

क्र.
सॊ. 

तनणिम तभतत 
 

आयोऩऩर दामय 
तभतत 

प्रततवादीको नाभ  य सॊतमा 
तफगो (रु.) 

(स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त) भतुम प्रततवादीको नाभ, 
ऩद य कामािरम 

सम्ऩख्त्त जपत गने 
प्रमोजनाथि भार 

प्रततवादी 
सॊतमा 

1.  २०७७।५।१५ २०७७।5।25 

काशीप्रसाद गिुा, 
तसतनमय तडतबजनर 
इख्न्जतनमय, सहयी 
र्वकास तथा बवन 
तनभािण र्वबाग (हार 
अवकाश प्राि) । 
 
तनजकी ऩत्नी तभता 
गिुा। 
 

अन्जकुुभायी भहतो, 
उददतनायामण प्रसाद 
यौतनमाय, चन्देश्वय 
भहतो, धीयजकुभाय 
गिुा, प्रीततकुभायी 
गिुा, डा. 
यचनाप्रसाद शाह, 
र्वकासप्रसाद गिुा, 
र्वनमकुभाय तसॊह, 
र्वबा यानी, सॊगीता 
साह यौतनमाय य 
सन्तोषकुभाय गिुा। 

१३ 16,72,56,496।86 

2.  २०७७।५।२5 २०७७।5।30 

डा. फरबि प्रसाद दास¸ 
उऩकुरऩतत र्व.ऩी. 
कोइयारा स्वास्थ्म 
र्वऻान प्रततष्ठान,  

धयान । 

 
 
तनजकी ऩत्नी ऩनुभ 
दास। 

२ 7,71,92,860।24 

3.  २०७७।६।१२ २०७७।6।15  

सयेुशकुभाय शभाि, 
तसतनमय तडतबजनर 
इख्न्जतनमय, जरस्रोत 
तथा तसॊचाइ र्वबाग। 

 
तनजकी ऩत्नी फतफता 
पुमार शभाि। २ 3,06,54,932।- 

गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेका ३ भदु्दाहरूभा जम्भा प्रततवादी सॊतमा :   १७ 
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२.६.४  साविजतनक  सम्ऩख्त्तको  हातन नोक्सानी  गयी  भ्रष्टाचाय  गयेका  भदु्दाहरू :- 
आतथिक वषि ०७७/७८ भा साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सनी गयी भ्रष्टाचाय गयेको र्वषमका उजयुीहरू उऩय अनसुन्धान हुॉदा तऩतसरफभोख्जभका याष्डसेवकरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनजहरूराई उि दपा १७ रे तनदेश गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको सजाम गयी दपा १७ फभोख्जभ तफगो 
असरुउऩय हनु साथै अन्म कसयुसभेत गयेकोभा सोहीफभोख्जभको सजाम य याष्डसेवकसॉग तभरेभतो गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयुभा सॊरग्न अन्म व्मख्िहरूराई सोही 
उऩदपाभा व्मवस्था गरयएको सजाम हनु भागदाफी तरई र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩर दामय गरयएको छ । 

तातरका २.१५ 

साविजतनक सम्ऩख्त्तको  हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू 

 

तस.नॊ. उजयुी अनसुन्धानफाट ऩरु्ष्ट बएको व्महोया तनणिम  तभतत, 
आयोऩऩर दामय 
तभतत 

प्रततवादीको भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ फभोख्जभ 

नाभ सॊतमा कसयु सजाम भागदाफी तफगो (रु.) 

१. श्री र्हभारम भा.र्व. योशी-
६, काभ्रऩेराञ्चोकको 
ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमफाट 
तफख्ल्डङ भभितभा ब्रक 
इॉटाको प्रमोग गनुिऩनेभा 
तमायी ढुङ्गा य भाटो जडान 
गयी झठुा र्ववयण ऩेस गयी 
गरत भूल्माॊकन गयाई 
यकभ तनकासा गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको बने्नसभेत। 

योशी गाउॉऩातरकाका इख्न्जतनमय तनभिर राभा 
स्माङतान, र्हभारम भाध्मतभक र्वद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक फोधनाथ उप्रतेी य र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ छेवाङ 
राभासभेतरे तनभािणस्थरभा बएको कामिको 
मर्कन य वास्तर्वक नाऩजाॉच नगयी नबए 
नगयेको रु.७,८४,४४६।३४  फयाफयको 
कामिसभेत नाऩी र्कताफभा उल्रेख गयी कामि 
सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गयी तनणािणस्थरभा हुॉदै 
नबएको कामिको उि यकभसभेत बिुानी तरई 
सयकायी यकभको र्हनातभना,  हातन नोक्सानी य 
दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको। 

 

२०७७।६।२६ 

२०७७।६।२९ 

तनभिर राभा, योशी 
गाउॉऩातरकाका 
तत्कारीन इख्न्जतनमय 

३ दपा १७ य 
दपा १९ 
को उऩदपा 
(२) 

दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
खण्ड (ङ)  

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

७,८४,४४६।३४ 

फोधनाथ उप्रतेी, 
र्हभारम भाध्मतभक 
र्वद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक 

दपा १७ 
य दपा 
१९ को 
उऩदपा 
(२) 

दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
खण्ड (ङ)  

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

७,८४,४४६।३४ 

छेवाङ राभा, र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका 
अध्मऺ  

दपा १७ 
य दपा 
१९ को 
उऩदपा 
(२) 

दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
खण्ड (ङ)  

दपा १९ को 

७,८४,४४६।३४ 
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उऩदपा (२) 

२. नेऩार टेतरकभ, वामय 

राइन तथा ग्राहक सेवा 
तनदेशनारम, छाउनीफाट 
गरयएको ब्माट्रीहरूको 
तरराभ कामिभा 
अतनमतभतता गरयएको, उि 
तरराभीऩश्चात फाॉकी यहेको 
Scrap dismantle battery 
चोयी  तफक्री गयी 
आपूखसुी फाॉडीच ुॉडी तरई 
खाएको बने्नसभेत। 

नेऩार टेतरकभ, केन्िीम स्टोयअन्तगित थानकोट 
स्टोयभा कामियत याष्डसेवक कभिचायी वरयष्ठ 
सहामक याभचन्ि रातभछानेरे नऩेार 
टेतरकभको फोरऩर नॊ. 
NDCL/WCSD/C.Store/- 01 / 2075-76 
अन्तगित स्क्राऩ Dismantled Battery को तभतत 
२०७५।१२।२१ भा तरराभी सभाि 
बएऩश्चात नेऩार टेतरकभका र्वतबन्न 
कामािरमहरूफाट थानकोट स्टोयभा बण्डायण 
गयी याखेको साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्त ९७९ 
थान Dismantled Battery को जम्भा तौर 
५६०४७.६२५ के.जी.को प्रततके.जी. तरराभी 
भूल्म रु.१५५.०१३४ को दयरे हनु आउन े
तफगो रु.८६,८८,१३२.९१  र्हनातभना, हातन 
नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ को कसयु गयेको। 

२०७७।६।२८ 

२०७७।६।२९ 
याभचन्ि रातभछान,े 
वरयष्ठ सहामक, नेऩार 
टेतरकभ, केन्िीम 
स्टोयअन्तगित थानकोट 
स्टोय 

१ दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
खण्ड (ज) 

८६,८८,१३२।९१ 

३. काठभाडौं ददगो सहयी 
मातमात आमोजनाअन्तगित 
काठभाडौंको टेकुभा तनभािण 
व्मवसामी ZIEC-Pappu 

J/V द्वाया तनभािणाधीन ऩरु 
सम्झौताफभोख्जभको 
सति/भाऩदण्ड, स्वीकृत 
तडजाइन तथा 
स्ऩतेसर्पकेसन फभोख्जभ 
तनभािण नगयेकोभा काभ 
योकी ररु्ट सच्माउनऩुनेभा 
तनदेशनको फेवास्ता गयी 
ऩरु तनभािण अगातड 
फढाएको बने्नसभेत। 

तत्कारीन रेखा अतधकृत नायामणफहादयु थाऩा, 
तत्कारीन आमोजना कामािन्वमन इकाइका 
तनतभत्त आमोजना प्रभखु वेरफहादयु नेऩारी, 
तत्कारीन रेखा अतधकृत श्माभफहादयु खरी य 
तत्कारीन रेखाऩार तगयीप्रसाद शे्रष्ठसभेतरे 
काठभाडौं ददगो सहयी मातामात 
आमोजनाअन्तगित काठभाडौंको टेकुभा तनभािण 
व्मवसामी ZIEC-Pappu J/V द्वाया तनभािणाधीन 
ऩरु सम्झौताफभोख्जभको सति/भाऩदण्ड, स्वीकृत 
तडजाइन तथा स्ऩेतसर्पकेसनफभोख्जभ तनभािण 
नगयेकोभा काभ योकी ररु्ट सच्माउनऩुनेभा 
ठेक्काको म्माद थऩ गने तसरतसराभा तनभािण 
व्मवसामीरे कामिसम्ऩादन जभानत NB:PS:PB: 

38208/2014 को भार म्माद थऩ गयी तथा 

२०७७।९।२ 

२०७७।९।१६ 
नायामणफहादयु थाऩा, 
तत्कारीन रेखा 
अतधकृत 

५ दपा १७ 
अनसुायको 
कसयु 

दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

१,१४,७६,०००।- 

तत्कारीन आमोजना 
कामािन्वमन इकाइका 
तनतभत्त आमोजना प्रभखु 
वेरफहादयु नऩेारी 

दपा १७ 
अनसुायको 
कसयु 

दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

१,१४,७६,०००।- 

तत्कारीन रेखा 
अतधकृत श्माभफहादयु 
खरी 

दपा १७ 
अनसुायको 
कसयु 

दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 

१,१४,७६,०००।- 
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कामिसम्ऩादन जभानतको गरत र्टप्ऩणी उठाई 
तसपारयस गयेको, ठेक्काको म्माद थऩ गयेको 
तथा Zhongding International Engineering 

Co. Ltd. (ZIEC) य उि कम्ऩनीको ठेक्काको 
अख्ततमायनाभा (Power of Attorney) प्राि 
प्रतततनतध सतुभत यौतनमायरे ठेक्का म्माद थऩ भाग 
गदाि रु.१,१४,७६,०००।- कामिसम्ऩादन 
जभानत (NB:PS:PB:38048/2014) नवीकयण 
गयी ल्माउनऩुनेभा सो अनसुाय नल्माई 
रु.१,७२,१४,०००।- को कामिसम्ऩादन 
जभानत (NB:PS:PB: 38208/2014) को भार 
नवीकयण गयी ल्माई सोहीअनसुाय म्माद थऩ 
गयाई रु.१,१४,७६,०००।- कामिसम्ऩादन 
जभानत (NB:PS:PB:38048/2014) पुकुवा गयी 
रगकेो कसयु गयेको । 

देहाम खण्ड (झ) 

तत्कारीन रेखाऩार 
तगयीप्रसाद शे्रष्ठ 

दपा १७ 
अनसुायको 
कसयु 

दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

१,१४,७६,०००।- 

Zhongding 

International 

Engineering Co. Ltd. 

(ZIEC) य उि 
कम्ऩनीको ठेक्काको 
अख्ततमायनाभा (Power 

of Attorney) प्राि 
नेऩार प्रतततनतध सतुभत 
यौतनमाय 

दपा ८ 
को 
उऩदपा 
(४) 

८ को उऩदपा 
(४) 

१,१४,७६,०००।- 

४. काभ्रऩेरान्चोक ख्जल्राको 
ऩाॉचखार नगयऩातरका वडा 
नॊ. ४ ताभाघाटख्स्थत 
भसरा फारी र्वकास 
केन्िको स्वातभत्वभा यहेको 
य फजाय र्वकास 

तनदेशनारम हरयहयबवन, 
रतरतऩयुरे कृर्ष उऩज 
फजाय सञ्चारन गनि 
उऩरब्ध गयाएको करयफ ७ 

कृर्षउऩज फजाय सञ्चारक सतभततका अध्मऺ 
ददरफहादयु शे्रष्ठरे तनज सतभततको अध्मऺ ऩदभा 
यॉहदा सतभततको खाताभा यहेको यकभभध्मे 
रु.14,३८,५००।- आपूसभेतरे चेकभा सही 
गयी तनकारी र्हनातभना गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको 
। कृर्षउऩज फजाय सञ्चारक सतभततका 
कोषाध्मऺ ददनेश अतधकायीरे आपू उि 
सतभततको कोषाध्मऺ यही तनजसभेतको 
दस्तखतफाट खाता सञ्चारन बएको देख्खएकारे 
य तनजरे सभेत हस्ताऺय गयेको चेकफाट 

२०७७।१०।२ 

२०७७।१०।६ 
ददरफहादयु शे्रष्ठ,  
कृर्षउऩज फजाय 
सञ्चारक सतभततका 
अध्मऺ  

३ दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
खण्ड (च) 

14,३८,५००।- 

ददनेश अतधकायी, 
कृर्षउऩज फजाय 
सञ्चारक सतभततका 
कोषाध्मऺ  

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) य 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
खण्ड (च) 

14,३८,५००।- 
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योऩनी जतभनभा केही 
वषिदेख्ख नक्करी फजाय 
सञ्चारक सतभतत खडा गयी 
सतभततका अध्मऺरे बाडा 
उठाई सयकायी सम्ऩख्त्तको 
र्हनातभना गयी व्मख्िगत 
पाइदा तरन े कामि गयेको 
बने्नसभेत । 

अध्मऺ य कोषाध्मऺरे  रु.14,३८,५००।- 
तनकारी अतनमतभतता गयेको। कृर्ष उऩज 
फजायको आतथिक फषि ०६९/७० देख्ख 
०७४/७५ सम्भको अतडड प्रततवेदन एच.के. 
अतधकायी एण्ड एसोतसमटसका सञ्चारक केशव 
अतधकायीरे खचिको तफर बयऩाई फेगय कृर्ष 
उऩज फजाय सञ्चारक सतभतत ऩाॉचखारको 
रेखाऩयीऺण गयी गरत प्रततवेदन ददएको ऩरु्ष्ट 
हनु आएको। 

एच.के. अतधकायी एण्ड 
एसोतसमटसका सञ्चारक 
केशव अतधकायी 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 
(१) 

दपा १९ को 
उऩदपा (१) 

 

५. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर.भा भजि बएको) 
भा नागरयक रगानी 
कोषको तपि फाट 
सॊचारकभा तनमिु बई 
गएका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, भधवुन रार शे्रष्ठ, भधयुरार 
तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य 
रोकेन्िभान कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट 
प्रवाह बएका अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि 
प्रवाहसम्फन्धी न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत 
नअऩनाई अतनमतभत, राऩयफाही ढॊगफाट ठूरो 
भाराभा  कजाि प्रवाह गयी आफ्नो ओहदाको वा 
सो सम्फन्धी कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक 
सॊस्थाको रु. २,०१,९४,५५६।३९ सम्ऩख्त्त 
फदतनमत तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा 
हातन नोक्सानी गयेको। Ganapati Consultancy 

Pvt. Ltd.  का  इख्न्जतनमय याज ुऩोखयेररे 
तधतोको भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन ददॊदा 
फदतनमतऩूविक बए गयेका कुया रकुाई तछऩाई 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर.का सॊचारकहरू 
छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, 

भधवुनरार शे्रष्ठ, 

भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी 
शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामि (७ जना) 

११ दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) तथा 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

२,०१,९४,५५६।३९ 

याज ुऩोखयेर, 
Ganapati Consultancy 
प्रा.री. का इख्न्जतनमय 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 
(२) 

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

 

यर्वन राभा, ऋणी दपा १७ दपा २२ य ऐ. 
दपा १७ 
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फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएकोभा 
छानतफन गने बने्नसभेत। 

नबएको कुया देखाई गरत प्रततवेदन ददएको। 
प्रततवादी सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड 
पाइनान्स तर.का  प्रफन्धक र्वकास शे्रष्ठ, 

सहामक भहाप्रफन्धक प्रदीऩफहादयु कभािचामि य 
ऋणी यर्वन राभारे प्रततवादीहरू सातफक योमर 
भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. का 
सॊचारकहरूको सल्राहभा साविजतनक सम्ऩख्त्तको 
र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी गयेको सभेत। 

र्वकास शे्रष्ठ, 
प्रदीऩफहादयु कभािचामि, 
सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर.का  प्रफन्धक य 

सहामक भहाप्रफन्धक 

दपा १७ दपा २२ य ऐ. 
दपा १७ 
फभोख्जभको आधा 
सजाम 

 

६. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बै फनेको तत्कारीन एऩेक्स 
डेबरऩभेण्ट फैंक तर. (हार 
उि फैंक नेऩार के्रतडट 
एण्ड कभसि फैंक तर.भा 
भजि बएको)भा नागरयक 
रगानी कोषको तपि फाट 
सॊचारकभा तनमिु बै 
गएका नागरयक रगानी 
कोषका नवौं तहका 
कभिचायी छतफयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमातफऩयीत कजाि 

 सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
फसन्त भल्र, भधवुन रार शे्रष्ठ, भधयुरार 
तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य 
रोकेन्िभान कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट 
प्रवाह बएका अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि 
प्रवाहसम्फन्धी न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत 
नअऩनाई अतनमतभत एवॊ राऩयफाही ढॊगफाट 
ठूरो भाराभा कजाि प्रवाह गयी आफ्नो 
ओहदाको कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक 
सॊस्थाको रु.३,८७,९४,७२४।५४ सम्ऩख्त्त 
फदतनमत तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा 
हातन नोक्सानी गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको 
। Ganapati Consultancy Pvt.Ltd.  का 
इख्न्जतनमय सयुज शे्रष्ठरे तधतोको भूल्माॊकन गयी 
प्रततवेदन ददॊदा फदतनमतऩूविक बए गयेका कुया 
रकुाई तछऩाई नबएको कुया देखाई गरत 
प्रततवेदन ददएको ऩरु्ष्ट हनु आएको । सातफक 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, भधवुन 
रार शे्रष्ठ, भधयुरार 
तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, 
बयतकाजी शे्रष्ठ य 
रोकेन्िभान कभािचामि, 
सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू 

१० 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) 
फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

३,८७,९४,७२४।५४ 

सयुज शे्रष्ठ, Ganapati 

Consultancy Pvt.Ltd.  

का इख्न्जतनमय 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 
(२) 

  

प्रददऩ फहादयु कभािचामि, 
सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर.का  सहामक 
भहाप्रफन्धक 

दपा १७ दपा २२ (आधा 
सजाम) 
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प्रवाहभा सॊरग्न बएकोभा 
छानतफन गने बने्नसभेत। 

योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर.का  
सहामक भहाप्रफन्धक प्रदीऩफहादयु कभािचामि य 
एन.तफ.तड.एस. सऩुयभाटि प्रा.तर.का सॊचारक 
अनोजकुभाय शे्रष्ठरे भातथ उख्ल्रख्खत 
प्रततवादीहरूको भत सल्राहभा रागये साविजतनक 
सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको फदतनमत तथा राऩयफाही 
गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी तथा 
अनोजकुभाय शे्रष्ठरे साविजतनक सॊस्थाफाट ऋण 
यकभ तरई राबसभेत तरई कसयु गयेको 
रगामत। 

अनोजकुभाय शे्रष्ठ, 
एन.तफ.तड.एस. सऩुयभाटि 
प्रा.तर.का सॊचारक 

दपा १७ दपा २२   

७. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर.भा भजि बएको)भा 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
फसन्त भल्र, भधवुन रार शे्रष्ठ, भधयुरार 
तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य 
रोकेन्िभान कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट 
प्रवाह बएका अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि 
प्रवाहसम्फन्धी न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत 
नअऩनाई अतनमतभत तफयरे कजाि प्रवाह गयी 
आफ्नो ओहदाको वा सो सम्फन्धी कतिव्म 
ऩारना गदाि साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्त 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, 
भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी 
शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामि, सातफक 
योमर भचेन्ट फैंर्कङ 
एण्ड पाइनान्स तर. का 
सॊचारकहरू 

१३ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) तथा 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

२,१५,२५,५६४।३४ 
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नागरयक रगानी कोषको 
तपि फाट सॊचारकभा तनमिु 
बई गएका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएकोभा 
छानतफन गने बने्नसभेत। 

फदतनमत तथा राऩयफाही गयी रु. 
२,१५,२५,५६४।३४ र्हनातभना तथा हातन 
नोक्सानी गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको । 

प्रततवादीहरू सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड 
पाइनान्स तर.का प्रफन्धक र्वकास शे्रष्ठ, वरयष्ठ 
प्रफन्धक गोकणि कटे्टर, ऋणी घनश्माभ ख्घतभये, 
ऩशुियाभ खनार, बैयवप्रसाद बेटवार, इनोबेर्टब 
कन्सेप्ट नेऩार प्रा.तर. का सॊचारक 
भनोजकुभाय बेटवाररे प्रततवादीहरू वसन्त 
भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, छर्वयभण अतधकायी, बयतकाजी शे्रष्ठ 
य रोकेन्िभान कभािचामिको सल्राहभा रागये 
साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको फदतनमत तथा 
राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी 
गने कामिको सहमोगीको बतूभका तनबाएको ऩरु्ष्ट 
हनु आएको। घनश्माभ ख्घतभये, ऩशुियाभ खनार, 
बैयवप्रसाद बेटवार य भनोजकुभाय बेटवाररे 
साविजतनक सॊस्थाफाट ऋण यकभ तरई 
राबसभेत तरएको ऩरु्ष्ट हनु आएको सभेत। 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर.का प्रफन्धक र्वकास 
शे्रष्ठ, वरयष्ठ प्रफन्धक 
गोकणि कटे्टर, ऋणी 
घनश्माभ ख्घतभये, 
ऩशुियाभ खनार, 
बैयवप्रसाद बेटवार तथा 
इनोबेर्टब कन्सेप्ट 
नेऩार प्रा.तर. का 
सॊचारक भनोजकुभाय 
बेटवार 

दपा २२ दपा २२ 
फभोख्जभ ऐ. दपा 
१७ अनसुाय दाफी 
तरइएका 
कसयुदायराई हनु े
सजामको आधा 
सजाम 

 

घनश्माभ ख्घतभये, 
ऩशुियाभ खनार, 
बैयवप्रसाद बेटवार य 
भनोजकुभाय बेटवार 

दपा २२  दपा २२ को 
प्रततफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोख्जभ 
ऐ. दपा १७ 

 

८. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर. भा भजि बएको) 
भा नागरयक रगानी 
कोषको तपि फाट 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
फसन्त भल्र, भधवुन रार शे्रष्ठ, भधयुरार 
तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य 
रोकेन्िभान कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट 
प्रवाह बएका अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि 
प्रवाहसम्फन्धी न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत 
नअऩनाई अतनमतभत तवयरे कजाि प्रवाह गयी 
आफ्नो ओहदाको कतिव्म ऩारना गदाि 
साविजतनक सॊस्थाको रु. ४,६३,६८,२५४।७४ 
सम्ऩख्त्त फदतनमत तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना 
तथा हातन नोक्सानी गयेको। Roshan 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू 
छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, 
भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी 
शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामि 

१२ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) 
फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

४,६३,६८,२५४।७४ 

कोभानन्द अतधकायी, 
Roshan Engineering 

Consultancy Pvt.Ltd. 

दपा १९ 
को 

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 
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सॊचारकभा तनमिु बई 
गएका नागरयक रगानी 
कोषका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएको 
बने्नसभेत। 
 

Engineering Consultancy Pvt.Ltd. का 
इख्न्जतनमय कोभानन्द अतधकायीरे तधतोको 
भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन ददॊदा फदतनमतऩूविक 
बए गयेका कुया रकुाई तछऩाई नबएको कुया 
देखाई गरत प्रततवेदन ददएको। ऩन्चकन्मा 
सप्रामसि प्रा.तर.का सॊचारक नयेश दाहार, 
सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर.का प्रफन्धक र्वकास शे्रष्ठ, वरयष्ठ प्रफन्धक 
गोकणि कटे्टर य सहामक भहाप्रफन्धक 
प्रदीऩफहादयु कभािचामिरे प्रततवादीहरू वसन्त 
भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, छर्वयभण अतधकायी, बयतकाजी शे्रष्ठ 
य रोकेन्िभान कभािचामिको भत सल्राहभा 
रागये साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको फदतनमत 
तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन 
नोक्सानी गने कामिभा सॊरग्न बएको तथा नयेश 
दाहाररे साविजतनक सॊस्थाफाट ऋण यकभ तरई 
राबसभेत तरएको ऩरु्ष्ट हनु आएको। 

का इख्न्जतनमय उऩदपा 
(२) 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर.का प्रफन्धक र्वकास 
शे्रष्ठ, वरयष्ठ प्रफन्धक 
गोकणि कटे्टर य 
सहामक भहाप्रफन्धक 
प्रदीऩफहादयु कभािचामि 

दपा १७ दपा २२ 
फभोख्जभ ऐ. दपा 
१७ अनसुाय दाफी 
तरइएका 
कसयुदायराई हनु े
सजामको आधा 
सजाम 

 

नयेश दाहार, 
ऩन्चकन्मा सप्रामसि 
प्रा.तर.का ऋणी 

 ऐ. दपा २२ को 
प्रततफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोख्जभ 
ऐ. दपा १७ 
अनसुाय कसयु गने 
प्रततवादीसयह नै 
सजाम 

 

९.  नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर. भा भजि बएको) 
भा नागरयक रगानी 
कोषको तपि फाट 
सॊचारकभा तनमिु बई 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, भधयुरार तसन्मा, 
रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट प्रवाह बएका 
अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि प्रवाहसम्फन्धी 
न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत नअऩनाई अतनमतभत 
तवयरे कजाि प्रवाह गयी आफ्नो ओहदाको वा 
कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक सॊस्थाको रु. 
४,३५,९८,५६६।५८ सम्ऩख्त्त फदतनमत तथा 
राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी 
गयेको । Sewa's Consortium Pvt.Ltd. का 
इख्न्जतनमय /भूल्माॊकनकताि कभर प्रजाऩततरे 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू 
छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, 
भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी 
शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामि 

१२ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) 
फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 
फभोख्जभ कैद 

४,३५,९८,५६६।५८ 

कभर प्रजाऩतत, Sewa's 

Consortium Pvt.Ltd. 

का इख्न्जतनमय/ 

भूल्माॊकनकताि 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 

दपा १९ को 
उऩदपा (२)  
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गएका नागरयक रगानी 
कोषका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएको 
बने्नसभेत।  

तधतोको भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन  ददॊदा 
फदतनमतऩूविक बए गयेका कुया रकुाई तछऩाई 
नबएको कुया देखाई गरत गयी प्रततवेदन 
ददएको। फहभुखुी व्माऩाय कम्ऩनी प्रा.तर. का 
सॊचारक याभफहादयु शाह, सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर.का प्रफन्धक र्वकास 
शे्रष्ठ, वरयष्ठ प्रफन्धक गोकणि कटे्टर य सहामक 
भहाप्रफन्धक प्रदीऩफहादयु कभािचामिरे 
प्रततवादीहरू वसन्त भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, छर्वयभण 
अतधकायी, बयतकाजी शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामिको भत सल्राहभा रागये साविजतनक 
सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको फदतनमत तथा राऩयफाही 
गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी गने कामिभा 
सॊरग्न बएको। ऋणी याभफहादयु शाहरे 
साविजतनक सॊस्थाफाट ऋण यकभ तरई 
राबसभेत तरएको सभेत। 

(२)  

फहभुखुी व्माऩाय कम्ऩनी 
प्रा.तर. का सॊचारक 
याभफहादयु शाह, सातफक 
योमर भचेन्ट फैंर्कङ 
एण्ड पाइनान्स तर.का 
प्रफन्धक र्वकास शे्रष्ठ, 
वरयष्ठ प्रफन्धक गोकणि 
कटे्टर य सहामक 
भहाप्रफन्धक 
प्रदीऩफहादयु कभािचामि 

दपा १७ दपा २२ 
फभोख्जभ ऐ. दपा 
१७ अनसुाय दाफी 
तरइएका 
कसयुदायराई हनु े
सजामको आधा 
सजाम 

 

याभ फहादयु शाह, ऋणी दपा २२ 
को 
प्रततफन्धा
त्भक 
वार्क्याॊश 
फभोख्जभ 
ऐ. दपा 
१७ 

दपा १७ अनसुाय 
कसयु गने 
प्रततवादीसयह नै 
सजाम 

 

१०. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, भधयुरार तसन्मा, 
रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट प्रवाह बएका 
अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि प्रवाहसम्फन्धी 
न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत नअऩनाई अतनमतभत 
तवयरे कजाि प्रवाह गयी आफ्नो ओहदाको 
कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक सॊस्थाको  

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू 
छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, भधवुन 
रार शे्रष्ठ, भधयुरार 
तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, 
बयतकाजी शे्रष्ठ य 
रोकेन्िभान कभािचामि 

११ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) 
फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

२,९७,९१,८९७।४७ 
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फैंक तर. भा भजि बएको) 
भा नागरयक रगानी 
कोषको तपि फाट 
सॊचारकभा तनमिु बई 
गएका नागरयक रगानी 
कोषका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएको 
बने्नसभेत।  

रु.२,९७,९१,८९७।४७ सम्ऩख्त्त फदतनमत 
तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन 
नोक्सानी गयेको।Ganapati Consultancy 

Pvt.Ltd. का इख्न्जतनमयहरू सयुज शे्रष्ठ य याज ु
ऩोखयेररे तधतोको भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन 
ददॊदा फदतनमतऩूविक बए गयेका कुया रकुाई 
तछऩाई नबएको कुया देखाई गरत प्रततवेदन 
ददएको।हजयुको हाडिवेमय ऩसरका सॊचारक 
भकुुन्दप्रसाद ऩयाजरुी य सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर.का सहामक 
भहाप्रफन्धक प्रदीऩफहादयु कभािचामिरे 
प्रततवादीहरू वसन्त भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, छर्वयभण 
अतधकायी, बयतकाजी शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामिको भत सल्राहभा रागये साविजतनक 
सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको फदतनमत तथा राऩयफाही 
गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी गने कामिभा 
सॊरग्न बएको तथा भकुुन्दप्रसाद ऩयाजरुीरे 
साविजतनक सॊस्थाफाट ऋण यकभ तरई राब 
तरएको सभेत। 

सयुज शे्रष्ठ य याज ु
ऩोखयेर, Ganapati 

Consultancy Pvt.Ltd. 

का इख्न्जतनमयहरू 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 
(२)  

दपा १९ को 
उऩदपा (२)  

 

भकुुन्दप्रसाद ऩयाजरुी, 
हजयुको हाडिवेमय 
ऩसरका सॊचारक य 
सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर.का सहामक 
भहाप्रफन्धक 
प्रदीऩफहादयु कभािचामि 

दपा १७ दपा २२ 
फभोख्जभ ऐ. दपा 
१७ अनसुाय दाफी 
तरइएका 
कसयुदायराई हनु े
सजामको क्रभैसॉग 
ऩूया तथा आधा 
सजाम  

 

११. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर. भा भजि बएको) 
भा नागरयक रगानी 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
रयता वादे शे्रष्ठ, रोकेन्िभान कभािचामि,  सवुणि 
याजबण्डायी, र्वष्णपु्रसाद तधतार य इच्छाफहादयु 
गरुुङरे दयफायभागि शाखाफाट प्रवाह बएका 
अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि प्रवाहसम्फन्धी 
न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत नअऩनाई अतनमतभत 
तवयरे कजाि प्रवाह गयी आफ्नो ओहदाको 
कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक सॊस्थाको 
सम्ऩख्त्त रु. १,७५,६७,८९४।४२ फदतनमत 
तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन 

२०७७।११।१० 

 

 

२०७७।११।२५ 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू 
छर्वयभण अतधकायी, 
रयता वादे शे्रष्ठ, 
रोकेन्िभान कभािचामि,  
सवुणि याजबण्डायी, 
र्वष्णपु्रसाद तधतार य 
इच्छाफहादयु गरुुङ 

१७ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) 
फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

१,७५,६७,८९४।४२  

नयेश स्वाॉय, City 

Engineering 

Consultancy का 

१९ को 
उऩदपा 

१९ को उऩदपा 
(२) 
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कोषको तपि फाट 
सॊचारकभा तनमिु बई 
गएका नागरयक रगानी 
कोषका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएको 
बने्नसभेत।  

नोक्सानी गयेको।City Engineering 

Consultancy का इख्न्जतनमय नयेश स्वाॉयरे 
तधतोको भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन ददॊदा 
फदतनमतऩूविक बए गयेका कुया रकुाई तछऩाई 
नबएको कुया देखाई गरत प्रततवेदन ददएको 
ऩरु्ष्ट हनु आएको। अरुणीभा हाउख्जङ प्रा.तर. 
का सॊचारक योर्हत दाहार य रेखनाथ दाहार, 
इनोबेर्टब कन्सेप्ट नेऩार प्रा.तर.का. सॊचारक 
भनोजकुभाय बेटवार, सातफक एऩेक्स 
डेबरऩभेन्ट फैंकका सहामक अतधकृत सन्तोष 
तधतार, अतधकृत सागय न्मौऩाने, सातफक योमर 
भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. का वरयष्ठ 
प्रफन्धक र्वकास शे्रष्ठ, वरयष्ठ प्रफन्धक दगुािदत्त 
जोशी, सहामक भहाप्रफन्धक याभचन्ि फसौरा, 
तनतभत्त कामिकायी अतधकृत ऋर्षयाज बट्ट य 
अतधकृत प्रभोद बट्टयाईरे प्रततवादीहरू रयता वादे 
शे्रष्ठ, रोकेन्िभान कभािचामि,  सवुणि याजबण्डायी, 
र्वष्णपु्रसाद तधतार य इच्छाफहादयु गरुुङको भत 
सल्राहभा रागये साविजतनक सॊस्थाको 
सम्ऩख्त्तको फदतनमत तथा राऩयफाही गयी 
र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी गने कामिभा 
सॊरग्न बएको। योर्हत दाहार, रेखनाथ दाहार 
य भनोजकुभाय बेटवाररे साविजतनक सॊस्थाफाट 
ऋण यकभ तरई राबसभेत तरएको देख्खएको।  

इख्न्जतनमय (२) 

अरुणीभा हाउख्जङ 
प्रा.तर. का सॊचारक 
योर्हत दाहार य 
रेखनाथ दाहार, 
इनोबेर्टब कन्सेप्ट 
नेऩार प्रा.तर.का. 
सॊचारक भनोजकुभाय 
बेटवार, सातफक एऩेक्स 
डेबरऩभेन्ट फैंकका 
सहामक अतधकृत 
सन्तोष तधतार, अतधकृत 
सागय न्मौऩाने, सातफक 
योमर भचेन्ट फैंर्कङ 
एण्ड पाइनान्स तर. का 
वरयष्ठ प्रफन्धक र्वकास 
शे्रष्ठ, वरयष्ठ प्रफन्धक 
दगुािदत्त जोशी, सहामक 
भहाप्रफन्धक याभचन्ि 
फसौरा, तनतभत्त 
कामिकायी अतधकृत 
ऋर्षयाज बट्ट य 
अतधकृत प्रभोद बट्टयाई 

दपा १७ दपा २२ 
फभोख्जभ ऐ. दपा 
१७ य २२ 

 

१२. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
फसन्त भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, भधयुरार तसन्मा, 
रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट प्रवाह बएका 
अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि प्रवाहसम्फन्धी 
न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत नअऩनाई अतनमतभत 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

सॊचारकहरू छर्वयभण 
अतधकायी, वसन्त भल्र, 
भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी 
शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामि 

१५ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) तथा 
दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

११,११,५८,७७१।५४ 
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तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर. भा भजि बएको) 
भा नागरयक रगानी 
कोषको तपि फाट 
सॊचारकभा तनमिु बई 
गएका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएको बने्न 
उजयुीसभेत।  

तवयरे कजाि प्रवाह गयी आफ्नो ओहदाको 
कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक सॊस्थाको रु. 
११,११,५८,७७१।५४ सम्ऩख्त्त फदतनमत 
तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन 
नोक्सानी गयेको।Ganapati Consultancy 

Pvt.Ltd. का इख्न्जतनमय याज ुऩोखयेररे तधतोको 
भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन ददॊदा फदतनमतऩूविक 
बए गयेका कुया रकुाई तछऩाई नबएको कुया 
देखाई गरत गयी प्रततवेदन ददएको।इनोबेर्टब 
कन्सेप्ट नेऩार प्रा.तर.का. अख्ततमाय प्राि ऋणी 
भनोजकुभाय बेटवार, सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. का प्रफन्धक 
र्वकास शे्रष्ठ, सहामक भहाप्रफन्धक प्रदीऩफहादयु 
कभािचामि, वरयष्ठ प्रफन्धक दगुािदत्त जोशी, 
सहामक भहाप्रफन्धक याभचन्ि फसौरा, तनतभत्त 
कामिकायी अतधकृत ऋर्षयाज बट्ट, य अतधकृत 
प्रभोद बट्टयाईरे प्रततवादीहरू वसन्त भल्र, 
भधवुनरार शे्रष्ठ, भधयुरार तसन्मा, रयता वादे 
शे्रष्ठ, छर्वयभण अतधकायी, बयतकाजी शे्रष्ठ य 
रोकेन्िभान कभािचामिको भत सल्राहभा रागये 
साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको फदतनमत तथा 
राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी 
गयेको तथा भनोजकुभाय बेटवाररे साविजतनक 
सॊस्थाफाट ऋण यकभ तरई राबसभेत तरएको 
सभेत।  

याज ुऩोखयेर, Ganapati 

Consultancy Pvt.Ltd. 

का इख्न्जतनमय 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 
(२) 

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

 

इनोबेर्टब कन्सेप्ट 
नेऩार प्रा.तर.का. 
अख्ततमाय प्राि ऋणी 
भनोजकुभाय बेटवार, 
सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का प्रफन्धक 
र्वकास शे्रष्ठ, सहामक 
भहाप्रफन्धक 
प्रदीऩफहादयु कभािचामि, 
वरयष्ठ प्रफन्धक दगुािदत्त 
जोशी, सहामक 
भहाप्रफन्धक याभचन्ि 
फसौरा, तनतभत्त 
कामिकायी अतधकृत 
ऋर्षयाज बट्ट  य 
अतधकृत प्रभोद बट्टयाई 

दपा १७ दपा २२ 
फभोख्जभ ऐ. दपा 
१७ अनसुाय ऩूया 
तथा आधा सजाम 
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१३. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर.भा भजि बएको)भा 
नागरयक रगानी कोषको 
तपि फाट सॊचारकभा तनमिु 
बई गएका नागरयक रगानी 
कोषका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि प्रवाह 
गयी अतनमतभतता गयेको 
बने्नसभेत। 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, रयता 
वादे शे्रष्ठ, रोकेन्िभान कभािचामि,  सवुणि 
याजबण्डायी, र्वष्णपु्रसाद तधतार य इच्छाफहादयु 
गरुुङरे दयफायभागि शाखाफाट प्रवाह बएका 
अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि प्रवाहसम्फन्धी 
न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत नअऩनाई अतनमतभत 
तवयरे कजाि प्रवाह गयी आफ्नो ओहदाको 
कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक सॊस्थाको 
रु. १,४५,०१,०८३।०६ सम्ऩख्त्त फदतनमत 
तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन 
नोक्सानी गयेको।City Engineering 

Consultancy का इख्न्जतनमय नयेश स्वाॉयरे 
तधतोको भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन ददॊदा 
फदतनमतऩूविक बए गयेका कुया रकुाई तछऩाई 
नबएको कुया देखाई गरत गयी प्रततवेदन 
ददएको।गरुु गोयखनाथ प्रा.तर.का सॊचारक 
भख्न्जर बेटवार,  सातफक एऩेक्स डेबरऩभेन्ट 
फैंक तर. का अतधकृत सन्तोष तधतार, अतधकृत 
सागय न्मौऩाने, वरयष्ठ प्रफन्धक र्वकास शे्रष्ठ, 
वरयष्ठ प्रफन्धक दगुािदत्त जोशी, सहामक 
भहाप्रफन्धक याभचन्ि फसौरा य तनतभत्त 
कामिकायी अतधकृत ऋर्षयाज बट्टरे प्रततवादीहरू 
छर्वयभण अतधकायी, रयता वादे शे्रष्ठ, रोकेन्िभान 
कभािचामि,  सफुणि याजबण्डायी, र्वष्णपु्रसाद तधतार 
य इच्छाफहादयु गरुुङको भत सल्राहभा रागये 
साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको फदतनमत तथा 
राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी 
गने कामिभा सॊरग्न बएको । 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू 
छर्वयभण अतधकायी, 
रयता वादे शे्रष्ठ, 

रोकेन्िभान कभािचामि,  
सफुणि याजबण्डायी, तफष्ण ु
प्रसाद तधतार य इच्छा 
फहादयु गरुुङ 

१४ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) 
फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

१,४५,०१,०८३।०६  

नयेश स्वाॉय, City 

Engineering 

Consultancy का 
इख्न्जतनमय 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 
(२) 

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 
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गरुु गोयखनाथ 
प्रा.तर.का सॊचारक 
भख्न्जर बेटवार,  
सातफक एऩके्स 
डेबरऩभेन्ट फैंक तर. 
का अतधकृत सन्तोष 
तधतार, अतधकृत सागय 
न्मौऩाने, वरयष्ठ प्रफन्धक 
र्वकास शे्रष्ठ, वरयष्ठ 
प्रफन्धक दगुािदत्त जोशी, 
सहामक भहाप्रफन्धक 
याभचन्ि फसौरा य 
तनतभत्त कामिकायी 
अतधकृत ऋर्षयाज बट्ट 

दपा १७ दपा १७ अनसुाय 
दाफी तरइएका 
कसयुदायराई हनु े
सजामको आधा 
सजाम तथा ऐ. 
दपा २२ को 
प्रततफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोख्जभ 
ऐ. दपा १७ 
अनसुाय कसयु गने 
प्रततवादीसयह नै 
सजाम 

 

१४. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर. भा भजि बएको) 
भा नागरयक रगानी 
कोषको तपि फाट 
सॊचारकभा तनमिु बई 
गएका नागरयक रगानी 
कोषका नवौं तहका 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू छर्वयभण अतधकायी, 
फसन्त भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, भधयुरार तसन्मा, 
रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट प्रवाह बएका 
अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि प्रवाहसम्फन्धी 
न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत नअऩनाई अतनमतभत 
तवयरे कजाि प्रवाह गयी आफ्नो ओहदाको 
कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक सॊस्थाको 
रु. ५,८७,३२,९१२।२६ सम्ऩख्त्त फदतनमत 
तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन 
नोक्सानी गयेको। Structural Design & 

Research Center Consultancy Pvt.Ltd. का 
सॊचारक/इख्न्जतनमय सयेुन्ि चाऩागाईंरे तधतोको 
भूल्माॊकन गयी प्रततवेदन ददॊदा फदतनमतऩूविक 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारकहरू 
छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, 
भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी 
शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामि 

१० 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) 
फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (झ) 

५,८७,३२,९१२।२६  

Structural Design & 

Research Center 

Consultancy Pvt.Ltd. 

का 
सॊचारक/इख्न्जतनमय 
सयेुन्ि चाऩागाईं 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 
(२) 

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 
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कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएको 
बने्नसभेत।  

बए गयेका कुया रकुाई तछऩाई नबएको कुया 
देखाई गरत प्रततवेदन ददएको ।फादशाह 
पुडल्माण्ड प्रा.तर.का सॊचारक ऋर्षश्वय 
थऩतरमा य सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड 
पाइनान्स तर. का सहामक भहाप्रफन्धक 
प्रदीऩफहादयु कभािचामिरे प्रततवादीहरू छर्वयभण 
अतधकायी, वसन्त भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ 
य रोकेन्िभान कभािचामिको भत सल्राहभा 
रातग साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्तको फदतनमत 
तथा राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन 
नोक्सानी गने कामिभा सॊरग्न बएको तथा 
ऋर्षश्वय थऩतरमारे साविजतनक सॊस्थाफाट ऋण 
यकभ तरई राब तरएको देख्खएको सभेत। 

फादशाह पुडल्माण्ड 
प्रा.तर.का सॊचारक 
ऋर्षश्वय थऩतरमा य 
सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सहामक 
भहाप्रफन्धक 
प्रदीऩफहादयु कभािचामि 

दपा १७ दपा २२ 
फभोख्जभ ऐ. दपा 
१७ 

 

१५. नागरयक रगानी कोषको 
सभेत रगानी यहेको 
तत्कारीन योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स तर. 
य सो पाइनान्ससभेत भजि 
बई फनेको तत्कारीन 
एऩेक्स डेबरऩभेन्ट फैंक 
तर. (हार उि फैंक 
नेऩार के्रतडट एण्ड कभसि 
फैंक तर. भा भजि बएको) 
भा नागरयक रगानी 
कोषको तपि फाट 
सॊचारकभा तनमिु बई 
गएका नागरयक रगानी 

सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारक छर्वयभण अतधकायी, फसन्त 
भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामिरे दयफायभागि शाखाफाट प्रवाह बएका 
अतधकाॊश कजािहरूभा कजाि प्रवाहसम्फन्धी 
न्मूनतभ भाऩदण्डहरूसभेत नअऩनाई अतनमतभत 
तवयरे कजाि प्रवाह गयी आफ्नो ओहदाको 
कतिव्म ऩारना गदाि साविजतनक सॊस्थाको रु. 
११,५४,७०८।५९ सम्ऩख्त्त फदतनमत तथा 
राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी 
गयेको ।Ganapati Consultancy Pvt.Ltd. का 
इख्न्जतनमय सयुज शे्रष्ठरे तधतोको भूल्माॊकन गयी 
प्रततवेदन ददॊदा फदतनमतऩूविक बए गयेका कुया 

२०७७।११।१० 

 

२०७७।११।२५ 

सातफक योमर भचेन्ट 
फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर. का सॊचारक 
छर्वयभण अतधकायी, 
वसन्त भल्र, 
भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता 
वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी 
शे्रष्ठ य रोकेन्िभान 
कभािचामि 

१२ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) 
फभोख्जभ जरयवाना 
गयी दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
देहाम खण्ड (च) 

११,५४,७०८।५९ 

Ganapati Consultancy 

Pvt.Ltd. का इख्न्जतनमय 
सयुज शे्रष्ठ 

दपा १९ 
को 
उऩदपा 
(२) 

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 
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कोषका नवौं तहका 
कभिचायी छर्वयभण 
अतधकायी सॊचारक ऩदभा 
फहार यहॉदा फैंर्कङ 
प्रर्क्रमार्वऩयीत कजाि 
प्रवाहभा सॊरग्न बएको बने्न 
उजयुी सभेत।  

रकुाई तछऩाई नबएको कुया देखाई गरत गयी 
प्रततवेदन ददएको । ऋणी बैयवप्रसाद बेटवार, 
सातफक योमर भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड पाइनान्स 
तर.का प्रफन्धक र्वकास शे्रष्ठ, सहामक 
भहाप्रफन्धक प्रदीऩफहादयु कभािचामि य कभिचायी 
देवयाज ढुङ्गानारे प्रततवादीहरू छर्वयभण 
अतधकायी, वसन्त भल्र, भधवुनरार शे्रष्ठ, 
भधयुरार तसन्मा, रयता वादे शे्रष्ठ, बयतकाजी शे्रष्ठ 
य रोकेन्िभान कभािचामिको सल्राहभा रागये 
साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्त्त फदतनमत तथा 
राऩयफाही गयी र्हनातभना तथा हातन नोक्सानी 
गने कामिभा सॊरग्न बएको ऩरु्ष्ट हनु आएको 
तथा बैयवप्रसाद बेटवाररे साविजतनक सॊस्थाफाट 
ऋण यकभ तरई राब तरएको सभेत। 

ऋणी बैयवप्रसाद 
बेटवार, सातफक योमर 
भचेन्ट फैंर्कङ एण्ड 
पाइनान्स तर.का 
प्रफन्धक र्वकास शे्रष्ठ, 
सहामक भहाप्रफन्धक 
प्रदीऩफहादयु कभािचामि य 
कभिचायी देवयाज ढुङ्गाना 

दपा १७ दपा २२ 
फभोख्जभ ऐ. दपा 
१७ अनसुाय दाफी 
तरइएका 
कसयुदायराई हनु े
सजामको आधा 
सजाम तथा ऐ. 
दपा २२ को 
प्रततफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोख्जभ 
ऐ. दपा १७ 
अनसुाय कसयु गने 
प्रततवादीसयह नै 
सजाम 

 

16 ख्जल्रा भहोत्तयी, सातफक 
तसॊग्मानी गा.र्व.स.का 
तत्कारीन सख्चव 
र्वनोदकुभाय तसॊहसभेतरे 
एकै व्मख्िको नाभभा 
दोहोयो साभाख्जक सयुऺा 
बत्ता र्वतयण गयेको बयऩाई 
गयाई सयकायी यकभ 
र्हनातभना गयेको सभेत। 
 

तत्कारीन सख्चव र्वनोदकुभाय य कामािरम 
सहामक नायामण मादवको सॊरग्नताभा 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण गदाि 
फदतनमतऩूविक ढॊगरे सयकायी यकभ रु. 
१२,४४,०००।- र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोख्जभको कसयु गयेको, तनजहरूरे र्हनातभना 
गयेको उि यकभभध्मे रु. ६,१५,०००।-  
फैंक दाख्खरा बइसकेकारे उि यकभ घटाई 
हनु आउन ेतफगो यकभ रु. ६,२९,०००।- 
तनजहरूवाटै असरु उऩय हनुऩुने देख्खएको। 

२०७७।१२।१९ 

२०७७।१२।२६ 

 

र्वनोदकुभाय तसॊह, 
तत्कारीन गा.र्व.स. 
सख्चव, सातफक तसॊग्माही 
गा.स.र्व. य 

कामािरम सहमोगी, 
नायामण मादव,  
सातफक तसॊग्माही 
गा.र्व.स. 

२ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा य  (१)
 सोही ऐनको  दपा
३ को उऩदपा 
 को खण्ड (१)
(च) 

६,२९,०००।- 
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17 फायऩाक सतुरकोट 
गाउॉऩातरका-७  गोयखाख्स्थत 
झाक्रीचोकदेख्ख टाकुसम्भको 
सडक तनभािणका रातग 
आ.व .०७५/७६ भा यकभ 
र्वतनमोजन बई ठेकेदाय हभय 
गरुुङरे उख्ल्रख्खत सडक 
तनभािणको कामि गयेको, 
तनजरे सडक तनभािण गदाि 
इख्स्टभेटअनसुाय काभ नगयी 
इख्न्जतनमय य ठेकेदायको 
तभरेभतोभा यकभ र्हनातभना 
गयेको बने्न उजयुीसभेत। 

गाउॉऩातरकाका प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 
ख्शवफहादयु गरुुङ, रेखाऩार गॊगाफहादयु घरे य 
इख्न्जतनमय सजुन अम्गाईंरे झाक्रीचोक 
धायाऩानी देउयारी फहाकोट सडक तनभािण 
कामिभा बए-गयेको वास्तर्वक कामिबन्दा फढी 
ऩरयभाणको दयरे यकभ फढाई तनभािण व्मवसामी 
सोभ एण्ड अभय कन्स्ट्रक्सन प्रा.तर.का 
अभयफहादयु गरुुङसॉगको तभरेभतोभा फढी यकभ 
रु.३,६८,४२०।१७  (भ्माटसर्हत) बिुानी 
गयी नेऩार सयकायराई गैयकाननुी हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई साविजतनक सम्ऩख्त्तको 
र्हनातभना गयेको।  

तनभािण व्मवसामी सोभ एण्ड अभय कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.तर.का अभयफहादयु गरुुङरे फायऩाक 
सतुरकोट गाउॉऩातरकाका कभिचायीहरूसॉग 
तभरेभतो गयी आपूराई गैयकाननुी राब तथा 
नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी नोक्सानी 
गयेको बने्नसभेत।  

२०७८।३।१७ 

 

 २०७८।३।२७ 

 

ख्शवफहादयु गरुुङ, 

(फायऩाक सतुरकोट 
गाउॉऩातरकाका प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत) 
गॊगाफहादयु घरे, 
(रेखाऩार) य सजुन 
अम्गाईं (इख्न्जतनमय) 

 
 

 
 
 
 
 
अभयफहादयु गरुुङ, सोभ 
एण्ड अभय कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.तर.का तनभािण 
व्मवसामी 

४ 
जना 

दपा १७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दपा ८  
को 
उऩदपा 

)४(  

दपा ३ को 
उऩदपा )१ (य 

दपा ३ को 
उऩदपा )१ (को  

देहाम )घ (  तथा  
दपा १७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दपा ८  को 
उऩदपा )४(  

३,६८,४२०।१७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३,६८,४२०।१७  

१८ ख्जल्रा फाया अभरेखञ्ज 
गा.र्व.स. हार जीतऩयु 
तसभया उऩहानगयऩातरकाका 
तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव 
र्वजमकान्त झारे आ.व. 
०७०/७१ य ०७१/७२ 
को आमव्मम ऩायदशॉ 
नगयेको, रख्ऺत वगिराई 
यकभ र्वतयण नगयेको, 
उऩबोिा सतभतत गठन 
नगयी र्कते तफर फनाई 
र्कते सहीछाऩ गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको बने्न 

तनज र्वजमकान्त झारे सातफक अभरेखञ्ज 
गा.र्व.स. भा सम्ऩन्न गयेका कल्बटि भभित तथा 
तनभािण कामि य नारा खने्न तथा कुरो तनभािण 
गने कामिभा वास्तर्वक बएको कामिको 
रागतबन्दा जम्भा रु.१,३४,२३५।२९ फढी 
बिुानी गयेको देख्खएको साथै सोही गा.र्व.स.भा 
रख्ऺतवगि अन्तगित शौचारम य भर्हरा तसराई 
कटाई तातरभ शीषिकभा तनकासा बएको 
देख्खएको यकभको तफर बयऩाई ऩसे गयेको 
नदेख्खएको, तत्कारीन गा.र्व.स.भा सॊचातरत 
मोजनाहरूभा फढी भूल्माॊकन गयाई फदतनमतऩूणि 
ढॊगरे वास्तर्वक खचिबन्दा फढी खचि गयी 
साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गयी 

 
२०७८।१।१३ 
 
 

२०७८।२।३० 

र्वजमकान्त झा, सातफक 
अभरेखञ्ज गा.र्व.स. का 
सख्चव हार जीतऩयु 
तसभया उऩ-
भहानगयऩातरका 

१ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा  य (१) 
सोही ऐनको दपा 
३ को उऩदपा 
 को खण्ड (१)
(घ) 

२,८१,७३५।२९ 
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उजयुीसभेत। भ्रष्टाचाय गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको सभेत। 

१९ ख्जल्रा कर्ऩरवस्त ु सातफक 
तबल्भी गा.र्व.स. वडा नॊ. 
४ ख्स्थत श्री सयस्वती 
आधायबतू र्वद्यारम, 

तबल्भीका प्रधानाध्माऩक 
ददनेशकुभाय र्वश्वकभािरे 
नेऩार सयकायफाट ददइएको 
र्वतबन्न शीषिकको अनदुान 
यकभराइि नेऩार सयकायको 
नीतत, तनमभ एवॊ 
काननुफभोख्जभ खचि नगयी 
आपूखसुी खचि गयेको, 
र्वद्यारमभा ख्शऺक बनाि, 
र्ऩ.तस.एप. छारवखृ्त्त, 

ऩाठ्यऩसु्तक, ददवाखाजा 
रगामतभा आएको यकभभा 
दरुुऩमोग गयेको बने्नसभेत।  

ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, कर्ऩरवस्तफुाट श्री 
सयस्वती आधायबतू र्वद्यारम, तबल्भी 
कर्ऩरवस्तकुा रातग आ.व. ०६८।६९ देख्ख 
०७२।७३ सम्भ छारवखृ्त्त, ऩाठ्यऩसु्तक य 
ददवाखाजा शीषिकभा तनकासा बई खचि हनु 
नसकेको यकभभध्मे र्वद्यारमका तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक ददनेश कुभाय र्वश्वकभाि य 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका तत्कारीन 
अध्मऺ शर्कर तभमाॉको कामिकारभा 
रु.३,७१,७०१।- य प्रधानाध्माऩक ददनेशकुभाय 
र्वश्वकभाि य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका 
तत्कारीन अध्मऺ नयेन्ि कुभॉको कामिकारभा 
रु.२२,१४९।-  तनकारी र्हनातभना गयी नेऩार 
सयकायराई हातन नोक्सानी य आपूहरूराई 
पाइदा ऩरु् माई भ्रष्टाचायको कसयु गयेको।  

२०७८।३।१४ 
 
 

२०७८।३।२३ 

 

प्रधानाध्माऩक 
ददनेशकुभाय र्वश्वकभाि 
श्री सयस्वती आधायबतू 
र्वद्यारम, तबल्भ, 
कर्ऩरवस्त।ु 

 

 

शर्कर तभमाॉ ,र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका 
तत्कारीन अध्मऺ 

 

नयेन्ि कुभॉ, र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका 
तत्कारीन अध्मऺ 
 

३ 
जना 

दपा १७ 

 

 

 

 

 

दपा १७ 

 

 

 

 

दपा १७ 

दपा ३ को 
उऩदपा )१ (को 

खण्ड )घ(  
 
 
दपा ३ को 
उऩदपा )१ (को 

खण्ड )घ(  
 
दपा ३ को 
उऩदपा )१ (को 

खण्ड )घ(  

३,९३,७५०।- 
 

 
 
 

३,७१,७०१।-  
 

 

 

 

२२,१४९।-  

२० जाजयकोट ख्जल्रा सातफक 
रहॉ गार्वसको कामािरमका 
तत्कारीन सख्चवको 
तभरेभतोभा साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता र्वतयण गदाि 
र्हनातभना गयेको  
बने्नसभेत ।  

नेऩार सयकायफाट ज्मेष्ठ नागरयकरगामतराई 
र्वतयणका रातग तनकासा बएको साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता आ.व.२०६६/६७ देख्ख 
२०६८/६९ सम्भ तत्कारीन गार्वस सख्चव 
िोणप्रसाद ऩौडेररे रु. 5,९३,२००।- य 
आ.व. २०६७/६८ देख्ख २०७०/७१ सम्भ 
तत्कारीन गार्वस सख्चव दीऩक सनुाय रु. 
४,४०,४००।- रे तनकारी र्हनातभना गयी 
नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी य 
आपूहरूराई पाइदा ऩरु् माई भ्रष्टाचायको कसयु 
गयेको। 

२०७८।३।१७ 
 
 

२०७८।३।२७ 

 

तत्कारीन गार्वस सख्चव 
िोणप्रसाद ऩौडेर 

 

 

 

तत्कारीन गार्वस सख्चव 
दीऩक सनुाय 
 

२ 
जना 

दपा १७ दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
खण्ड (ङ) 
 

दपा ३ को 
उऩदपा (१) को 
खण्ड (घ) 

5,९३,२००।- 
 

 

 

 

४,४०,४००।- 
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2.६.५ गैयकाननुी राब तरई नऩेार सयकायराई हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू : - 
आतथिक वषि ०७7।७8 भा गैयकाननुी राब तरई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका उजयुीहरूउऩय अनसुन्धान हुॉदा तऩतसरफभोख्जभका याष्डसेवकरे भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन¸ २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभसभेतको य याष्डसेवकफाहेकका अन्म व्मख्िहरूरे सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभसभेतको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु 
आएकारे तनजहरूराई तत ्तत ्दपाफभोख्जभ कैद¸ जरयवाना य तफगो असरुउऩय हनु भागदाफी तरई र्वशेष अदारत¸ काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएको छ ।  

तातरका २.१६ 
गैयकाननुी राब तरई नऩेार सयकायराई हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू 

तस.नॊ उजयुी अनसुन्धानफाट ऩरु्ष्ट बएको व्महोया 
तनणिम तभतत¸ 

आयोऩऩर दामय 
तभतत 

प्रततवादीको भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन¸ २०५९ फभोख्जभ 

नाभ¸ ऩद य कामािरम 
सॊ
तमा 

कसयु 
सजाम 
भागदाफी 

तफगो (रु.) 

1.  

खानेऩानी सॊस्थानका शाखा 
प्रभखुरे र्वतबन्न 
सेवाग्राहीफाट यकभ तरएको 
तथा कामािरमको इनाय खन्न े
ख्जम्भा ददई काभ नै नगयी 
कन्स्ट्रक्सन कम्ऩनीफाट 
तभरेभतोभा झठुा तफर 
तफजक तमाय गयी सयकायी 
यकभ बिुानी तरई भ्रष्टाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

ख्चयाग कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्रामय फटुवरका 
सञ्चारकरे नेऩार खानेऩानी सॊस्थान शाखा 
कामािरम कृष्णनगय य फहादयुगञ्जको कामािरम 
ऩरयसयभा यहेको इनाय भभित गने काभ नै नगयी 
झठुा तफर तफजक तमाय गयी नेऩार खानेऩानी 
सॊस्थान शाखा कामािरम कृष्णनगयभा ऩेस गयी 
कामािरम प्रभखु एवॊ इख्न्जतनमय सन्तोष साह य 
ददननाथ धोफीसॉगको तभरेभतोभा 
रु.७,९२,५५९।४० बिुानी तरई सो 
यकभभध्मे रु.६,५४,०००।- तनज सन्तोष 
साहका फाफ ुयाभनायामण साह ुसडुीको फैंक 
खाताभा जम्भा गयी नेऩार सयकायराई हातन 
नोक्सानी य आपूसभेतराई पाइदा हनुे कामि 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७७।६।१९ 

२०७७।६।२१ 

सन्तोष साह, कामािरम 
प्रभखु एवॊ इख्न्जतनमय, 
नेऩार खानेऩानी सॊस्थान 
शाखा कामािरम, कृष्णनगय, 
फटुवर  

4 दपा ८ को 
उऩदपा (१) 

य 
दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) य 

दपा १९ 
को उऩदपा 

(२) 

7,92,559।40 

ददननाथ धोफी, इख्न्जतनमय, 
नेऩार खानेऩानी सॊस्थान 
शाखा कामािरम, कृष्णनगय, 
फटुवर 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(४) 

7,92,559।40 

याभनायामण साह ुसडुी, 
सन्तोष साहका फाफ ु ८ को 

उऩदपा (१) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) 

7,92,559।40 

नवीन ऩनु, ख्चयाग 
कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्रामय, 
फटुवरका सञ्चारक  

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(४) 

7,92,559।40 

2.  

खानेऩानी सॊस्थानका शाखा 
प्रभखुरे र्वतबन्न 
सेवाग्राहीफाट यकभ तरएको 
तथा खानेऩानी ऩाइऩराइन 
सम्फन्धी कन्स्ट्रक्सन 

बावना तनभािण सेवा फटुवरका सञ्चारकरे नऩेार 
खानेऩानी सॊस्थान शाखा कामािरम कृष्णनगयका 
कामािरम प्रभखु तथा इख्न्जतनमयसॉगको 
तभरेभतोभा कृष्णनगय न.ऩा. वडा नॊ. 2 य वडा 
नॊ. 3 को खानेऩानी ऩाइऩ राइन तफस्तायको 

२०७७।६।१९ 
२०७७।६।२१ 

सन्तोष साह, नेऩार 
खानेऩानी सॊस्थान शाखा 
कामािरम, कृष्णनगय, 
फटुवरका कामािरम प्रभखु 
एवॊ इख्न्जतनमय  

4 दपा ८ को 
उऩदपा (१) 

(ङ) य 
दपा १९ को 
उऩदपा (२)  

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) य 

दपा १९ 
को उऩदपा 

4,९7,५87।03 
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कम्ऩनीरे तनजसॉगको 
तभरेभतोभा झठुा कागजात, 
तफर, तफजक तमाय गयी 
सयकायी यकभ बिुानी तरई 
भ्रष्टाचाय गयेको बने्नसभेत । 

ठेक्का तरई सो फभोख्जभको काभ नै नगयी झठुा 
कागजात, तफर तफजक तमाय गयी सॊस्थानको 
उि कामािरमभा ऩेस गयी त्महाॉका कामािरम 
प्रभखु एवॊ इख्न्जतनमय सन्तोष साह, तसतनमय 
प्रम्फय याजेन्ि यैदास य सो तनभािण सेवाका 
सञ्चारक यभेश फेल्फासेको तभरेभतोभा 
रु.4,९7,५87।03 बिुानी तरई सो 
यकभभध्मे रु.4,10,5००।- तनज सन्तोष 
साहका फाफ ुयाभनायामण साह ुसडुीको फैंक 
खाताभा जम्भा गयी नेऩार सयकायराई हातन 
नोक्सानी य आपूसभेतराई पाइदा हनुे कामि 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

(२) 
याजेन्ि यैदास, नेऩार 
खानेऩानी सॊस्थान शाखा 
कामािरम, कृष्णनगयका 
तसतनमय प्रम्फय 

दपा ८ को 
उऩदपा (१) 

(ङ) य 
दपा १९ को 
उऩदपा (२)  

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) य 

दपा १९ 
को उऩदपा 

(२) 

4,९7,५87।03 

याभनायामण साह ुसडुी 
सन्तोष साहका फाफ ु

दपा ८ को 
उऩदपा (1) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(1) 

4,९7,५87।03 

यभेश फेल्फासे, बावना 
तनभािण सेवा, फटुवरका 
सञ्चारक  

दपा ८ को 
उऩदपा (4) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(4) 

4,९7,५87।03 

3.  

सियी ख्जल्राको याजर्वयाज 
नगयऩातरकातबरको 
सडकको दामाॉफाॉमा 
तायजारी सर्हत वृऺ योऩण 
गनिका रातग तनकासा बएको 
यकभफाट केही स्थानहरूभा 
भार वृऺ योऩण गयी फाॉकी 
यकभ नगयऩातरकाका 
कामिकायी अतधकृतसभेतको 
तभरेभतोभा र्हनातभना गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको बने्नसभेत । 

याजर्वयाज नगयऩातरकातबर सडकको दामाॉफामाॉ 
आ.व. 071/072  य 072/73 को 
वृऺ योऩणको कामि सम्फन्धभा वास्तर्वकरूऩभा 
सम्ऩादन गरयएको काभबन्दा फढी काभ गयेको 
बनी नगयऩातरकाफाट भूल्माॊकन गरयएको य न्मून 
तौरको कभसर तायजारीको प्रमोग गयी उि 
नगयऩातरकाका तत्कारीन अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन अतधकृत, सव-इख्न्जतनमय, आय.के. 
इख्न्जतनमरयङ कन्सल्टेन्सीका प्रोऩाइटय, सेब द 
नेऩार याजर्वयाजका अध्मऺ य कोषाध्मऺको 
तभरेभतोभा नगयऩातरकाफाट आ.व. 071/72 
भा वास्तर्वक कामिसम्ऩादन बएको भूल्माॊर्कत 
यकभ रु. १६,१३,३४९।६४ बिुानी हनुऩुनेभा 
रागत अनभुान फयाफयको रु. 
23,99,637।35 बिुानी गरयएको य आ.व. 
072/73 भा वास्तर्वक कामिसम्ऩादन बएको 
भूल्माॊर्कत यकभ रु. १३,०९,४२१।५६ 
बिुानी हनुऩुनेभा रागत अनभुान फयाफयको रु. 

२०७७।८।११ 
२०७७।८।२१ 

  

सत्मजीवकुभाय तसॊह, सव-
इख्न्जतनमय, याजर्वयाज 
नगयऩातरका, सियी 

6 दपा ८ को 
उऩदपा (१) 
को खण्ड (ग) 

य (ङ) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) 

१७,७५,७४२।४० 

शीतर रयभार, तत्कारीन 
अनगुभन तथा भूल्माॊकन 
अतधकृत, याजर्वयाज 
नगयऩातरका, सियी 

दपा ८ को 
उऩदपा (१) 
को खण्ड (ग) 

य (ङ) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) 

7,86,287।64 

सूचना ततभख्ल्सना, 
तत्कारीन अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन अतधकृत, 
याजर्वयाज नगयऩातरका, 
सियी 

८ को 
उऩदपा (१) 
को खण्ड (ङ) 

य (ग) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) 

9,89,454।76 

टुनारार कणि, प्रोप्राइटय, 
आय.के. इख्न्जतनमरयङ 
कन्सल्टेन्ट, सियी 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

८ को 
उऩदपा(४) 

7,86,287।64 

घनश्माभ झा, सेब द 
नेऩार, याजर्वयाज, एवॊ 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

 

दपा ८ को १७,७५,७४२।४० 
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22,98,876।32 बिुानी गयी उि दईु 
आतथिक वषिहरूभा क्रभश: रु.7,86,287।64 
य रु.9,89,454।76 गयी जम्भा 
रु.१७,७५,७४२।४० फढी बिुानी गयी नेऩार 
सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

तायजारीसर्हत वृऺ योऩण 
कामिक्रभ उऩबोिा सतभतत, 

याजर्वयाज, अध्मऺ, सियी 

उऩदपा 
(४) 
 

रतरतनायामण झा, 
कोषाध्मऺ, सेब द नेऩार, 
याजर्वयाज, सियी 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(४) 

7,86,287।64 

4.  

सियी ख्जल्राको शम्बनुाथ 
नगयऩातरका वडा नॊ. १ 
अन्तगित ऩने खाॉडो खोराभा 
मवुा तथा खेरकुद 
भन्रारमफाट खेरकुद 
र्पल्ड भभितसम्बायका रातग 
आएको फजेटको कुनै काभै 
नगयी उऩबोिा सतभतत य 
प्रार्वतधक कभिचायीरे पजॉ 
तफर बयऩाई ऩेस गयी 
बिुानी तरई भ्रष्टाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

तत्कारीन ख्जल्रा प्रार्वतधक कामािरम, सियीका 
इख्न्जतनमय, ख्जल्रा खेरकुद र्वकास सतभततका 
उऩाध्मऺ य प्रशासकीम अतधकृत भहेन्िप्रसाद 
मादव य पुटफर खेर भैदान तनभािण उऩबोिा 
सतभततका अध्मऺको तभरोभतो य सॊरग्नताभा 
शम्बनुाथ नगयऩातरका वडा नॊ. १ अन्तगित ऩने 
खाॉडो खोराभा पुटफर खेर भैदान तनभािण गदाि 
तनभािण रागतबन्दा रु.२,७५,६२३।३६  फढी 
बिुानी तरनेददन ेगयी नेऩार सयकायराई हातन य 
आपूराई राब हनु ेकामि गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७७।८।११ 
२०७७।८।२१ 

र्वकासकुभाय शे्रष्ठ, 
इख्न्जतनमय, तत्कारीन 
ख्जल्रा प्रार्वतधक कामािरम, 
सियी 

4 दपा ८ को 
उऩदपा (१) 
को खण्ड 

(ङ) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(1) 

२,७५,६२३।३६ 

धीयेन्ि वभाि, तत्कारीन 
उऩाध्मऺ, ख्जल्रा खेरकुद 
र्वकास सतभतत, सियी य 
भहेन्िप्रसाद मादव, 
तत्कारीन प्रशासकीम 
अतधकृत, ख्जल्रा खेरकुद 
र्वकास सतभतत, सियी  

दपा 1९ को 
उऩदपा (२) 

दपा 1९ 
को उऩदपा 

(२) 
----- 

फरु्र्द्रार मादव, अध्मऺ, 
पुटफर खेर भैदान तनभािण 
उऩबोिा सतभतत, शम्बनुाथ 
नगयऩातरका वडा नॊ.1, 
सियी 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(४) 

२,७५,६२३।३६ 

5.  

यौतहट ख्जल्राख्स्थत 
रारफकैमा नदी तनमन्रण 
गने सम्फन्धी रारफकैमा 
नदी तनमन्रण आमोजना 
ऩयभानीऩयु, फायाको ठेक्काको 
सभमभा तनभािण सम्ऩन्न 
नगयी बष्टाचाय गयेको 
बने्नसभेत। 

फागभती तथा रारफकैमा नदी तनमन्रण 
आमोजना, ऩयभानीऩयु, फायाअन्तगित रारफकैमा 
नदीभा तनभािण बएको ४ वटा Studs राई 
तनभािण व्मवसामीरे सम्झौता तथा स्वीकृत 
स्ऩतेसर्पकेसनभा उल्रेख  बएफभोख्जभको बन्दा 
न्मून Mass of zinc coating बएको ग्मार्वमन 
तायको प्रमोग गयी Studs तनभािण कामि नै 
गणुस्तयहीन फनाएको य तनभािण 
व्मवसामीहरूसॉगको तभरेभतोभा आमोजना प्रभखु 

२०७७।८।१८ 
२०७७।९।१ 

याजकुभाय श्रीवास्तव, 
आमोजना प्रभखु, फागभती 
तथा रारफकैमा नदी 
तनमन्रण आमोजना, 
ऩयभानीऩयु, फाया ऩाण्डव 
प्रसाद देव, इख्न्जतनमय, 
फागभती तथा रारफकैमा 
नदी तनमन्रण आमोजना, 
ऩयभानीऩयु, फाया 

5 

दपा 8 को 
उऩदपा (१) 

दपा 8 को 
उऩदपा 
(१) 

96,64,296।63 
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य इख्न्जतनमयरे ग्मार्वमन तायको गणुस्तय 
ऩयीऺण नै नगयी ती साभग्रीहरू 
स्ऩेतसर्पकेसनफभोख्जभ नै गणुस्तयमिु बएको 
बनी अख्न्तभ तफर य कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन 
प्रभाख्णत गयी रु. 96,64,296।63 बिुानी 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।  

 
ङफाङ ऺोदेन शेऩाि 
(एन.सी.शेऩाि), भतुम जे.बी. 
ऩाटिनय थोदङु कन्सट्रक्सन 
प्रा.तर.का डाइयेक्टय,  
थोदङु/अजम्फय/ख्शवयाभ 
जे.बी. नमाॉफानेश्वय, 
काठभाडौं,  
फैकुण्ठप्रसाद बण्डायी, 
जे.बी. ऩाटिनय प्रोप्राइटय, 
अजम्फय तनभािण सेवा, 
ख्शवजी साऩकोटा, जे.बी. 
ऩाटिनय प्रोप्राइटय, ख्शवयाभ 
कन्स्ट्रक्सन कम्ऩनी 
प्रा.तर.। 

दपा 8 को 
उऩदपा (४) 

दपा 8 को 
उऩदपा 
(४) 

96,64,296।63 

6.  

यौतहट ख्जल्राख्स्थत 
रारफकैमा नदी तनमन्रण 
गने सम्फन्धी रारफकैमा 
नदी तनमन्रण आमोजना 
ऩयभानीऩयु, फायाको ठेक्काको 
सभमभा तनभािण सम्ऩन्न 
नगयी बष्टाचाय गयेको 
बने्नसभेत। 

फागभती तथा रारफकैमा नदी तनमन्रण 
आमोजना, ऩयभानीऩयु, फायाअन्तगित रारफकैमा 
नदीभा तनभािण बएका 15 वटा Studs राई 
तनभािण व्मवसामीरे सम्झौता तथा स्वीकृत 
स्ऩतेसर्पकेसननभा उल्रेख  बएफभोख्जभको बन्दा 
न्मून Mass of zinc coating  य तन्काई 
(Elongation) बएको ग्मार्वमन तायको प्रमोग 
गयी उि सॊतमाका Studs तनभािण कामि नै 
गणुस्तयहीन फनाएको य उि व्मवसामीहरूसॉगको 
तभरेभतोभा आमोजना प्रभखु य इख्न्जतनमयरे 
ग्मार्वमन तायको गणुस्तय ऩयीऺण नै नगयी ती 
साभग्रीहरू स्ऩेतसर्पकेसनफभोख्जभ नै गणुस्तयमिु 
बएको बनी अख्न्तभ तफर य कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन 
प्रभाख्णत गयी रु. 3,65,09,456।34 
बिुानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको। 

२०७७।९।२ 
२०७७।९।१३ 

याजकुभाय श्रीवास्तव, 
आमोजना प्रभखु, फागभती 
तथा रारफकैमा नदी 
तनमन्रण आमोजना, 
ऩयभानीऩयु, फाया, ऩाण्डव 
प्रसाद देव, इख्न्जतनमय, 
फागभती तथा रारफकैमा 
नदी तनमन्रण आमोजना, 
ऩयभानीऩयु, फाया 

5 

दपा ८ को 
उऩदपा (१) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) 

3,65,09,456।34 

यर्व तसॊह, भेनेख्जङ 
डाइयेक्टय, भहादेव 
ख्खम्ती/भैनाचरुी जे.बी.का 
भतुम ऩाटिनय भहादेव 
ख्खम्ती तनभािण सेवा प्रा.तर.,  
भदनकुभाय अतधकायी, 
भेनेख्जङ डाइयेक्टय, भहादेव 

दपा ८ को 
उऩदपा (4) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(4) 

3,65,09,456।34 
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ख्खम्ती/भैनाचरुी जे.बी.का 
साझेदाय भैनाचरुी तनभािण 
सेवा प्रा.तर. य  
सन्तोष प्रधान (शाही), 
आतधकारयक प्रतततनतध, 
भहादेव ख्खम्ती/भैनाचरुी 
जे.बी. 

7.  

रतरतऩयु ख्जल्रा रतरतऩयु 
भहानगयऩातरका वडा नॊ. 
२८ य वडा नॊ. २३ ख्स्थत 
तसरौटेभा ऩने कभिनासा 
(कोड्कु) नाभको साविजतनक 
खोरा एवॊ सो खोरा 
आसऩासको 
सयकायी/साविजतनक जग्गा 
हाउख्जङ्ग डेबरऩसि कम्ऩनीरे 
भारऩोत तथा नाऩी 
कामािरम, रतरतऩयुका केर्ह 
भ्रष्ट कभिचायीहरूको 
तभरेभतोभा नाऩी नक्साराई 
तोडभोड गयी नमाॉ पाइर 
नक्सा फनाई साविजतनक 
जग्गासभेत प्रर्टङ्ग गयी 
ब्मख्ि र्वशेषराई तफक्री 
र्वतयण गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

नाऩी कामािरम रतरतऩयुका याष्डसेवक 
कभिचायीहरू य हाउख्जङ डेबरऩसि कम्ऩनी 
सॊचारकहरूको एकआऩसभा तभरेभतो, गैयकाननुी 
य प्रत्मऺ सॊरग्नताभा रतरतऩयु ख्जल्रा सातफक 
हरयतसर्र्द् गा.र्व.स. वडा नॊ. १क, ऐ. धाऩाखेर 
गा.र्व.स. वडा नॊ. १क तथा ऐ.१क/घ का हार 
ख्जल्रा रतरतऩयु रतरतऩयु भहानगयऩातरका वडा 
नॊ. २८ य २३ का रु. २,०२,३३,६७१।८८  
ऩने सयकायी जग्गाहरूको जम्भा ऺरेपर ८-
१२-३-२ र्हनातभना गयेको य याष्डसेवक 
कभिचायी बई आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी 
फदतनमतऩूविक सयकायी, साविजतनक सम्ऩख्त्त हातन 
नोक्सानी हनुे य व्मख्ि र्वशेषराई गैयकाननुी 
राब एवॊ प्रत्मऺ पाइदा ऩरु् माउन ेकामि गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७७।९।१६ 
२०७७।९।२६ 

फरु्र्द्भान जैसी, फाफयुाभ 
खनार कामािरम प्रभखुहरू, 
फारेश्वय मादव, नाऩी 
अतधकृत, केशव थाऩा 
भगय, सबेऺक, 
तमाभनायामण ऩौडेर, ददनेश 
न्मौऩाने ना.स.ु, आत्भायाभ 
रइुॉटेर, खरयदाय, नाऩी 
कामािरम, रतरतऩयु 

48 

8 को 
उऩदपा (१) 
य 1(ज) 

दपा 8 को 
उऩदपा 
(१) 

२,०२,३३,६७१।८८ 

गणुीकाजी भानन्धय, मोगशे्वय 
कृष्ण ऩयाजरुी, कृष्णयाज 
शे्रष्ठ, टॊकफहादयु शे्रष्ठ, 
गोऩारदास भानन्धय, फर्वन 
भानन्धय य उज्ज्वर 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(४) 

२,०२,३३,६७१।८८ 
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भानन्धय, सॊचारकहरू, मयुो 
हाउख्जङ डेबरऩसि प्रा.तर. 
तथा मयुो ल्माण्ड डेबरऩसि 
प्रा.तर.; 
डा. ईश्वयरार आचामि,  
डा. दगुािभान जोशी, श्रीभती 
दगेुश नख्न्दनी बट्टचन, 
सञ्चारकहरू, काठभाडौं 
अस्ऩतार प्रा.तर. 
देवी तभश्र, अरुणा झा, 
सोभनाथ प्रसाईं, कुभायी 
कॊ चन साह, कृष्ण साल्की, 
गोऩार ततभख्ल्सना, 
तीथिफहादयु काकी, 
तररोकयाज शार्क्य, 
देवनायामण ततभख्ल्सना, 
नायामणदेवी भानन्धय, 
तनभिरा शार्क्य, ऩूणिगोर्वन्द 
राखे शे्रष्ठ, र्वयोदेवी मादव, 
बवुनेश्वयी ऩयाजरुी, ऩॊकज 
ऩयाजरुी, तभनाकुभायी काकी 
याउत, गणुीकाजी भानन्धय, 
यस्भी भहजिन, याजेन्ि प्रसाद 
रूऩाखेती, याज्म रक्ष्भी 
अभात्म, याभ दरुायी देवी 
साह, याभभामा भहजिन, 
रूऩा शे्रष्ठ, रोकफहादयु 
डॊगोर, रोकेश भहजिन, 
शकुन्तरा शे्रष्ठ, सशुीर 
भानन्धय, सरयताकुभायी 
ठाकुय, सनुीर भानन्धय, 

दपा ८ को 
उऩदपा (१) 
य दपा 47 

दपा ८ को 
उऩदपा 

(१) य दपा 
47 

----- 
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सयेुन्िकुभाय भण्डर य 
सोतनमा ऩोख्ररे, धाऩाखेर। 

8.  

प्रधानभन्री कृर्ष 
आधतुनकीकयण ऩरयमोजना, 
ऩरयमोजना कामािन्वमन 
इकाई, ख्चतवनका कामािरम 
प्रभखु य जोन सञ्चारक 
सतभततका अध्मऺसभेतरे 
काभै नगयी र्कते गयी तफर 
ऩेस गयेय यकभ र्हनातभना 
गयेको साथै ऩदको दरुुऩमोग 
गयी आफ्नै रगानी यहेको 
एग्रो कम्ऩनीराई अतधकाॊश 
मोजना र्वतयण गयी 
र्हनातभना गयेको 
।ऩरयमोजनाफाट प्रार्वतधक 
ख्शऺारमका नाभभा प्राप् त 
हनुे यकभ र्वद्यारमको 
खाताभा जानऩुने व्मवस्था 
यहेकोभा सो नगयी तसधै 
एग्रो कम्ऩनीको नाभभा 
बिुानी ददई भ्रष् टाचाय 
गयेको बन् नसेभेत । 

प्रधानभन्री कृर्ष आधतुनकीकयण ऩरयमोजना, 
ऩरयमोजना कामािन्वमन इकाई, तयकायी जोन, 
ऩावितीऩयु, ख्चतवनफाट आ.व. ०७३/७४ भा 
प्रार्वतधक ख्शऺारमका नाभभा प्राप् त रु. 5 राख 
यकभरे रक्ष्भी भाध्मतभक र्वद्यारम, जगतऩयु, 
ख्चतवनको हातातबर तनभािण गनुिऩने आधतुनक 
नसियी घय तनभािण सम्झौताअनसुाय नगयी 
ऩरयमोजनाफाट प्रार्वतधक ख्शऺारमको नाभभा प्राि 
रु.५,००,०००।- रक्ष्भी भाध्मतभक र्वद्यारम 
जगतऩयुको खाताभै नऩठाई नायामणी एग्रो 
कम्ऩनीको नाभभा तनकासा गयाई सो यकभफाट 
सम्झौताफभोख्जभको ऩूणि काभ नै नगयी प्राि 
यकभभध्मे रु. ८७,५२५।६3 को भार काभ 
गयी एग्रो कम्ऩनीका डाइयेक्टय तथा 
सदस्मसॉगको तभरेभतोभा फाॉकी यकभको झठुा 
तफर बयऩाई फनाई सो को आधायभा 
बिुानीसभेत ददई रु.४,१२,४७४।३७ सयकायी 
यकभ हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।  

२०७७।९।२३ 
२०७७।९।२९ 

सोभनाथ ख्घतभये, वरयष्ठ कृर्ष 
र्वकास अतधकृत,  
प्रधानभन्री कृर्ष 
आधतुनकीकयण ऩरयमोजना, 
ऩरयमोजना  कामािन्वमन 
इकाई (तयकायी जोन) 
ख्चतवन 
 

3 दपा ८ को 
उऩदपा (१) 
य दपा ८ 
को उऩदपा 
(१) (ङ)  

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१)  
 ४,१२,४७४।३७ 

 
फातरकाकुभायी तगयी, 
भेनेख्जङ डाइयेक्टय,  
गोऩीनाथ बसुार, सॊस्थाऩक 
सदस्म, नायामणी एग्रो 
कम्ऩनी, जगतऩयु, ख्चतवन दपा ८ को 

उऩदपा (४) 
दपा 22  

    
४,१२,४७४।३७ 

9.  

ख्जल्रा रूऩन्देही, खड्वा 
फनगाई-७ ख्स्थत सातफक 
र्क.नॊ. ३८७ को 
साविजतनक जग्गा छुट 
दतािको नाभभा व्मख्ि 
र्वशेषको नाभभा दताि गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको बने्नसभेत । 

रूऩन्देही ख्जल्राको सातफक खड्वा फनगाई-४ क 
य ऩनु् नाऩीभा खड्वा फनगाई वडा नॊ. 4 नक्सा 
तसट नॊ. 098-1348 भा नाऩी अतधकृत, 
सवेऺक य जग्गाधनीको तभरेभतोभा सातफक  
र्क.नॊ. 387 को दख्ऺण तसभाना फार्हय खोराको 
ऺेरपर 3,700.00 वगितभटय जग्गा घसुाई 
र्कत्ताकाट गयी सातफक खड्वा फनगाई-४ क 
र्क.नॊ. 387,  ऩनु् नाऩीभा खड्वा फनगाई वडा 

२०७७।१०।९ 
२०७७।१०।१५ 

घनश्माभ दफेु, नाऩी 
अतधकृत, याभयाज मादव, 
सवेऺक, नाऩी कामािरम 
रूऩन्देही, बैयहवा 

5 दपा 8 को 
उऩदपा (१) 
य दपा ८ 
को उऩदपा 
(१) को 
देहाम (ज) 

८ को 
उऩदपा 
(१) 

9,83,700।- 

भनुा ऩातसन, तत्कारीन 
जग्गा धनी 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

दपा ८ को 
उऩदपा 

9,83,700।- 
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नॊ. 4 नक्सा तसट नॊ. 098-1348, र्क.नॊ. 
605 भा घसुाई भारऩोत कामािरम, रूऩन्देही, 
बैयहवाको आतथिक वषि 067/68 को न्मूनतभ 
भूल्माॊकन ऩखु्स्तकाफभोख्जभ घसुाइएको खोराको 
ऺेरपर 3,700.00 वगितभटयको रु. 
9,83,700।- भूल्म ऩने जग्गा गैयकाननुी 
रूऩभा व्मख्िर्वशेषको नाभभा र्कत्ताकाट गयी 
ऺेरपर फढाई दताि गयी साविजतनक सम्ऩख्त्तको 
र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

(४) 
कल्ऩना ऻवारी य भाधव 
न्मोऩाने, हारका जग्गाधनी 

8 को 
उऩदपा (४) 
य दपा 47 

8 को 
उऩदपा 

(४) य दपा 
47 

----- 

10.  

भोयङ ख्जल्रा, ऩथयी 
शतनश् चये नगयऩातरकाराई 
याष्डऩतत चयेु बावय सॊयऺण 
कामिक्रभअन्तगित रु.25 
राख यकभ प्राि बएकोभा 
नगयऩातरकारे शाख्न्त 
साभदुार्मक वन उऩबोिा 
सतभतत, ऩथयीका अध्मऺ 
कुरफहादयु गरुुङभापि त 
नगयऩातरका अन्तगित यहेको 
ऩशऩुतत साभदुार्मक वन 
ऺेरतबर रु.४ राख यकभ 
फयाफयको भार ऩोखयी 
तनभािण गयी फाॉकी यकभ 
र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

भोयङ ख्जल्राको ऩथयी शतनश्चये नगयऩातरकाभा 
उऩबोिा सतभततभापि त नगयऩातरका अन्तगितको 
चौतायी, ऩशऩुतत य शाख्न्त साभदुार्मक वनतबरको 
४ वटा ऩोखयीहरू तनभािण गने कामिका रातग 
उि ऩोखयीहरू सम्ऩन्न नै नगयी सम्ऩन्न बएको 
बनी उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीरे 
नगयऩातरकाका प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत, 
इख्न्जतनमय य अतसस्टेन्ट सव-इख्न्जतनमयसॉगको 
तभरेभतोभा खचिको तफर बऩािई तमाय गयी 
तनभािण सम्ऩन्न प्रततवेदन स्वीकृत गयी गयाई 
रु.24,27,545 बिुानी तरनेददन ेगयी भ्रष्टाचाय 
गयेको। 

२०७७।१२।९ 
२०७७।१२।१९ 

अख्म्फकाप्रसाद धभरा, 
प्रभखु प्रशासकीम, 
कृष्णप्रसाद कोइयारा, 
इख्न्जतनमय, तररायाज 
बट्टयाई, अतसस्टेन्ट 
(सहामक) सव-इख्न्जतनमय, 
ऩथयी शतनश् चये 
नगयऩातरका, भोयङ 

6 

८ को 
उऩदपा (१) 
को देहाम 
(ङ) य १९ 
को उऩदपा 

(२) 

दपा ३ को 
उऩदपा 

(१) य दपा 
३ को 
उऩदपा 
(१) को 

देहाम (च), 
दपा ८ को 
उऩदपा 
(१), य 
दपा १९ 

24,27,545।- 

कुरफहादयु गरुुङ, अध्मऺ, 
नवीन ढकार, सख्चव य 
र्वतनता देवान, कोषाध्मऺ, 
चयेु सॊयऺण ऩोखयी तनभािण 
उऩबोिा सतभतत, भोयङ 

8 को 
उऩदपा (४) 

8 को 
उऩदपा 
(४) 

24,27,545।- 

11.  

गोयखा ख्जल्रा, नौरीखोरा 
तेस्रो रघ ुजरर्वद्यतु ्
आमोजना भभित तथा ऩनु् 
तनभािण कामिभा वास्तर्वक 
कामिबन्दा फढी बिुानी गयी 
भ्रटाचाय गयेको बने्नसभेत । 

गोयखा ख्जल्राको धाचे गाउॉऩातरका वडा नॊ. 7 
ख्स्थत नौरीखोरा रघ ुजरर्वद्यतु आमोजनाको 
भभित तथा ऩनुतनिभािणका रातग गाउॉऩातरकाफाट 
प्राि रु.20,00000।- य उऩबोिा सतभततको 
११ प्रततशत जनसहबातगता फाऩत 
रु.१,१५,८०१।८६ को जम्भा फजेटफाट 

 
२०७७।१२।१९ 
२०७७।१२।३० 

फाफयुाभ ऩाण्डे, तत्कारीन 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत, 
प्रर्वन वस्ती, इख्न्जतनमय, 
याभनायामण चौधयी, सव-
इख्न्जतनमय, धाचे 
गाउॉऩातरका, गोयखा 

7 दपा ८ को 
उऩदपा (१) 
को देहाम 
(ङ) तथा 

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(१) तथा 
दपा १९ 
को उऩदपा 

(२) 

१०,६३,०५७।६६ 
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स्वीकृत रागत इख्स्टभेटफभोख्जभ उऩबोिा 
सतभततभापि त कामि गनुिऩने ऩावयहाउसको Plinth 

Area, Plaster, Cement Punning, झ्यारढोका, 
Canal Works, Hard Rock Cutting रगामतका 
कामि गदाि जम्भा रु. 10,52,744।20 को 
भार कामि गयी उऩबोिा सतभततका 
ऩदातधकायीरे तत्कारीन प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृत, इख्न्जतनमय तथा सव-इख्न्जतनमयसॉगको 
तभरेभतोभा नाऩी र्कताफभा रगत 
इख्स्टभेटफभोख्जभ नै काभ बएको देखाई कामि 
सम्ऩन् न प्रततवेदन फनाई रु.10,63,057।66 
यकभको र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको। 

दभाई गरुुङ, अध्मऺ, 
हतसभान गरुुङ, सख्चव, 
अतनता गरुूङ, कोषाध्मऺ, 
नौरीखोरा तेस्रो रघ ु
जरर्वद्यतु आमोजनाका 
उऩबोिा सतभतत 

८ को 
उऩदपा (४) 

८ को 
उऩदपा 
(४) 

१०,६३,०५७।६६ 

सूमिभान गरुुङ, धाचे 
गाउॉऩातरका वडा नॊ. ७ का 
वडा अध्मऺ  तथा 
वडास्तयीम अनगुभन तथा 
सऩुयीवेऺण सतभततका 
अध्मऺ 

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

दपा १९ 
को उऩदपा 
(२) 

----- 

12.  

भध्मऩहाडी (रोकभागि 
आमोजना ) अन्तगित खोटाङ 

ख्जल्राख्स्थत चेनेज 24+000 
देख्ख 88+000  खोटाङ खण्ड 

तनभािण कामि ठेक्का सम्झौता 
अनसुाय नगयी भ्रष्टाचाय 
गयेको बने्नसभेत । 

सडक आमोजनाको ठेक्का ऩाएका तनभािण 
कम्ऩनीका प्रफन्ध तनदेशक, आमोजनाका 
आमोजना प्रभखु, इख्न्जतनमय, सव-इख्न्जतनमय य 
रेखा अतधकृतको तभरेभतोभा सम्झौता फभोख्जभ 

काभ सम्ऩन् न नगने तनभािण व्मवसामराई कायफाही 
नगयी, तभरेभतोभा एउटै प्रकृततका आइटभहरू 

याखी एउटै चेनेजभा दईुवटा ठेक्का रगाई ,

साविजतनक खरयद तनमभावरी अनसुाय बेरयएसन 

नगयाई ,Estimate र्वऩयीत तफना कुनै तनणिम 

र्पल्डभा काभ गयी/गयाई , एउटै मोजना 
कामािरमफाट एउटै चेनेजभा दईुवटा ठेक्काफाट एउटै 

प्रकृततको काभ Overlap बई एउटा ठेक्काफाट DPR 
अनसुायको Estimate तमाय बई बएको काभ 

Earthwork को बिुानी बइसकेऩतछ पेरय सोही 
चेनेजभा सोही प्रकृततको आइटभको अको ठेक्काफाट 

काभ गयाई पजॉ तफर तमाय ऩायी बिुानी 
तरने/ददन ेकामि गयी रु. 68,93,778।5० 

यकभ  हातन नोक्सानी  गयी भ्रष्टाचाय गयेको। 

२०७८।३।२८ 
२०७८।४।१२ 

र्वजम चाऩागाईं, तत्कारीन 
मोजना प्रभखु, दीऩककुभाय 
खड्का, तत्कारीन 
इख्न्जतनमय, गजेन्िप्रसाद 
याउत, सव-इख्न्जतनमय, 
भध्मऩहाडी याजभागि मोजना, 
धतुरखेर, काभ्रऩेराञ्जोक 

5 दपा ८ को 
उऩदपा (1), 
दपा 8  को 
उऩदपा (1) 

को खण्ड 
(ग) य दपा 
19 को 

उऩदपा (2) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(1), य 
दपा 19 

को उऩदपा 
(2) 

68,93,778।5० 

दणुिप्रसाद पुमाॉर, तत्कारीन 
रेखा अतधकृत, भध्मऩहाडी 
याजभागि मोजना, धतुरखेर, 
काभ्रऩेराञ्जोक 

दपा 17 

दपा 3 को 
उऩदपा 
(1) को 
खण्ड (च) 

21,49,818।- 

यर्व तसॊह, प्रफन्ध तनदेशक, 
भहादेव ख्खम्ती तनभािण सेवा 
प्रा.तर. दपा ८ को 

उऩदपा (4) 
दपा ८ को 
उऩदपा (4) 

68,93,778।5० 



                           62 
 
ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणिम, अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको र्वश्लषेण 
  

 वार्षिक प्रततवेदन¸ २०७7/७8 

2.6.६ याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू : - 
याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको बनी आमोगभा प्राि उजयुीउऩय अनसुन्धान हुॉदा तऩतसरफभोख्जभका साविजतनक ऩद धायण गयेका कभिचायी/ऩदातधकायीहरूरे याजस्व चहुावट गयेको व्महोया 
खलु्न आएकारे भ्रष्टाचाय 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 र्वशेष अदारत काठभाडौंभा भदु्दा दामय गरयएका छन।् 

तातरका २.१७ 
याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू 

तस.नॊ. उजयुी अनसुन्धानफाट ऩरु्ष्ट बएको व्महोया 
तनणिम तभतत, 

आयोऩऩर दामय तभतत 

प्रततवादीको  भ्र.तन. ऐन, २०५९ फभोख्जभ 

नाभ, ऩद य कामािरम सॊतमा कसयु सजाम भागदाफी तफगो (रु.) 

1.  

वीयेन्िनगय नगयऩातरकाको ४ 
नॊ. वडा कामािरम बैयवस्थानभा 
प्रशासन सहामक (कयाय सेवा) 
ऩदभा कामियत यत्नफहादयु र्व.क. 
रे वडा कामािरमफाट उठाएको 
याजस्व र्हनातभना गयेको 
बने्नसभेत । 

वीयेन्िनगय नगयऩातरका वडा नॊ. ४ को 
कामािरमफाट सम्ऩख्त्त कय, आन्तरयक आम य 
नगदी यतसद गयी कुर जम्भा याजस्व यकभ 
रु.2०,२०,067।01 सॊकरन गयेकोभा 
रु.१६,०३,४६७।०१ याजस्व भार फैंकभा 
दाख्खरा नगयी याजस्व यकभ र्हनातभना गयेको । 

२०७7।6।22 
२०७7।6।27 

इन्िप्रसाद अतधकायी, 
कामािरम प्रभखु तथा वडा 
सख्चव, यत् नफहादयु 
र्व.क., प्रशासन सहामक 
(कयाय सेवा), वीयेन्िनगय 
न.ऩा. वडा नॊ. ४ को 
कामािरम। 

2 दपा ७ 
(ग) 

दपा ७ य दपा 
७ अनसुाय दपा 
३ (१) य ३ 
(१) (च) १६,०३,४६७।०१ 

2.  

श्री कोष तथा रेखा तनमन्रक 
कामािरम, ख्चतवनको ऩरफाट 
भारऩोत कामािरम, बयतऩयुको 
आ.व. 073/74 तथा 
074/75 को आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण हुॉदा र्वतबन् न 
पाॉटफाट नगद सॊकतरत याजस्व 
फैंक दाख्खरा हनु नसकेको 
बने्नसभेत। 

आ.व. 073/74 य आ.व. 074/75 को 
अवतधभा भदु्दारगामतका पाॉटभा सॊकतरत 
याजस्वभध्मे केही यकभ रेखा शाखाभा नफझुाई 
खाईभासी र्हनातभना गयेको, फैंकभा दाख्खरा 
गनुिऩने सॊकतरत याजस्व खाईभासी र्हनातभना 
गयेको, यार्ष्डम वाख्णज्म फैंकको सयकायी छाऩ 
तथा कभिचायीको दस्तखतसभेत र्कते गयी 
नक्करी बौचयहरू तमाय गयेको एवॊ दाख्खरा 
बौचयहरू फैंक दाख्खराऩश् चात ् सच्माई 
फदतनमतऩूणि ढॊगरे फढी दाख्खरा बएको देख्खन े
गयी बौचय सॊरग्न गये गयाएको ।  

२०७7।8।18 
२०७7।8।29 

रयठे्ठ दजॉ, रेखा अतधकृत, 
भारऩोत कामािरम, 
बयतऩयु, ख्चतवन । 

3 दपा ७ 
(ग), 

दपा 9 
य दपा 
11 

दपा ७ य दपा 
७ अनसुाय दपा 
३ (१) य ३ 

(१) (झ), दपा 
9 य दपा 11 

7,08,17,037।- 

फरयाभ साऩकोटा, 
रेखाऩार, भारऩोत 
कामािरम, बयतऩयु, 
ख्चतवन । 

दपा ७ 
(ग) 

दपा ७ य दपा 
७ अनसुाय दपा 
३ (१) य ३ 
(१) (ज) 

58,43,806।७५ 

भनोजकुभाय तनयौरा, 
तत्कारीन नामफ सबु्फा, 
भारऩोत कामािरम, 
बयतऩयु, ख्चतवन । 

दपा ७ 
(ग) 

दपा ७ य दपा 
७ अनसुाय दपा 
३ (१) य ३ 
(१) (घ) 

4,७१,618।-   
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3.  

कय पर्छ्यौट आमोग, 2071 
का ऩदातधकायीहरू अध्मऺ 
रमु्फध्वज भहत, सदस्मद्वम 
उभेशप्रसाद ढकार य चडुाभणी 
शभाि ढकार (तत्कारीन 
भहातनदेशक आन्तरयक याजस्व 
र्वबाग)रे नेऩार सयकायको 
तभतत २०७१।१०।२२ भा 
नेऩार याजऩरभा प्रकाख्शत 
सूख्चत आदेश य कय पर्छ्यौट 
आमोग ऐन, २०३३ रे ददएको 
अतधकाय ऺेर फार्हय गई 
फदतनमतऩूविक कयदाताहरूसॉग 
कय पर्छ्यौट सम्झौता गयी 
नेऩार सयकायराई प्राि हनुे 
याजस्व यकभ चहुावट गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको बने्नसभेत। 

र्वतबन्न कय शीषिकभा कय फर्क्यौता यहेकोभा 
कय पर्छ्यौट आमोगका ऩदातधकायीहरूरे 
आऩसी कुयाकानीराई भार आधाय तरई र्वतबन्न 
71 वटा कयदाताको पाइरभा 
ऺेरातधकायर्वहीन अवतधको कय पर्छ्यौट 
गयेको, नेऩार सयकाय नै तनवेदक/ऩनुयावेदक 
बई सवोच्च अदारतभा र्वचायाधीन भदु्दाकै कय 
पर्छ्यौट गयेको, नक्करी भूल्म अतबवरृ्र्द् कय 
तफजक प्रकयणभा छनौट बएका कयदाताहरूको 
तनवेदनसभेत ग्रहण गयेको, कयदातारे भाग नै 
नगयेको अवतध वा यकभको ऩतन कय पर्छ्यौट 
गयेको, कयदाताहरूरे स्वमॊ घोषणा गयी कय 
ततनि प्रततफर्द्ता जाहेय गयेको यकभसभेत छुट 
ददएको, कय छरी बएका कायण कय 
अतधकृतरे तनधाियण गयेको कयको सावाॉ यकभ 
नै छुट गयेको, कयदातारे ततरयसकेको कय र्पताि 
हनुे वा बर्वष्मभा ततनि तभल्ने गयी सम्झौता 
गयेको, सॊशोतधत कय तनधाियणको प्रर्क्रमाभा नै 
हस्तऺेऩ गयी कय पर्छ्यौट गयेको,  हस्ताऺय नै 
नबएको तनवेदनफाट कय पर्छ्यौट गयेको, 
कामािरमको ऩनुयावेदन जान े प्रर्क्रमा अवरुर्द् 
गयी कय पर्छ्यौट गयेको, कय पर्छ्यौट गने 
सन्दबिभा आपैं रे फनाएको कामिर्वतधसभेत 
उल्रॊघन गयेको रगामतका कामि गयी आफ्नो 
व्मख्िगत राब हनुे तथा याज्मराई हातन 
नोक्सानी हनुे गयी फदतनमतऩूविक   
रु.1,00,33,20,385।- फर्क्यौता कय छुट 
ददएको षरु्ष्ट हनु आएको । 

२०७8।2।13 

२०७8।3।9 

रमु्फध्वज भहत, उभेश 
प्रसाद ढकार य 
चडुाभणी शभाि ढकार 
(तत्कारीन भहातनदेशक, 
आन्तरयक याजस्व 
र्वबाग)  

3 दपा ७ 
(क)   

दपा ७ य दपा 
७ अनसुाय दपा 
३ (१) (झ)  

1,00,33,20,385।- 
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2.६.७ र्वर्वध र्वषमका भदु्दाहरू  :- 
आमोगभा र्वर्वध र्वषमभा ऩनि आएका उजयुीहरू उऩय अनसुन्धान हुॉदा देहामका व्मख्ि य ऩदातधकायीहरूरे भ्रष्टाचाय गयेको देख्खन आएको हुॉदा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ फभोख्जभ 
र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩरहरू दामय गरयएको छ। 

तातरका २.१८ 
र्वर्वध र्वषमका भदु्दाहरू 

तस
.नॊ.  

उजयुी अनसुन्धानफाट ऩरु्ष्ट बएको व्महोया 
तनणिम तभतत, 

आयोऩऩर दामय तभतत 

प्रततवादीको भ्र.तन. ऐन¸ २०५९ फभोख्जभ  
तफगो (रु.) 

नाभ 
सॊतमा 

कसयु 
सजाम  

भागदाफी 

1.  

फैंक कभिचायी य तधतो 
भूल्माॊकनकतािसभेतको 
तभरेभतोभा सयकायी 
कागज र्कते गयी 
ज्वेरसिराई रु. 
१,२५,००,०००।- 
ऋण प्रवाह गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको 
बने्नसभेत 

फाॉके ख्जल्रा नेऩारगञ्ज 
उऩभहानगयऩातरका तरबवुनचोकख्स्थत 
यार्ष्डम वाख्णज्म फैंकको शाखा 
कामािरमफाट फैंकका कभिचायी य तधतो 
भूल्माॊकनकतािसभेतको तभरेभतोभा 
सयकायी कागज र्कते गयी सनुचाॉदी 
व्मवसामी रयजवान अहभद जसगढकी 
श्रीभती पहतभदा फानो जसगढको 
नाभभा यहेको फाॉके ज्वेरसिराई 
रु.१,२५,००,०००।- ऋण प्रवाह 
गयी प्रततवादीहरूरे सयकायी सम्ऩख्त्तको 
हातन नोक्सानी गयी गयाई भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

2077।9।8 
 
 

२०७७।९।१४ 
 
 

सर्कना जसगढ, पहतभदा फानो 
जसगढ, रयजवान अहभद जसगढ 
सनुचाॉदी व्मवसामी ।  

8 दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) 

१,२५,००,०००।- 

कणिफहादयु के.के. यार्ष्डम वाख्णज्म 
फैंक, शाखा कामािरम, तरबवुनचोक, 
नेऩारगञ्जको सूचीकृत तधतो 
भूल्माॊकनकताि,  

दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

दपा ८ को 
उऩदपा (४) य 
दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

रतरतफहादयु शाही यार्ष्डम वाख्णज्म 
फैंक, शाखा कामािरम, तरबवुनचोक, 
नेऩारगञ्जको प्रफन्धक य कजाि 
सतभततको अध्मऺ । 

दपा ९, दपा 
१७ य दपा 
१९ को 
उऩदपा (२) 

दपा ९, दपा ३ 
को उऩदपा (१) 
को देहाम (झ), य 
दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

करफहादयु ओरी ऺेरी यार्ष्डम 
वाख्णज्म फैंक, शाखा कामािरम, 
तरबवुनचोक, नेऩारगञ्जको नगद 
सहामक । 

दपा दपा ९, 
दपा १७ य 
दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

दपा ९, दपा ३ 
को उऩदपा (१) 
को देहाम (झ), य 
दपा १९ को 
उऩदपा (२) 

र्प्रन्सी गिुा, यार्ष्डम वाख्णज्म फैंक, 
शाखा कामािरम, तरबवुनचोक, 
नेऩारगञ्जको सहामक (नगद) 

दपा ९, दपा 
१७ य दपा 
१९ को 
उऩदपा (२) 

दपा ९, दपा ३ 
को उऩदपा (१) 
को देहाम (झ), य 
दपा १९ को 
उऩदपा (२) 
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होतायाभ मोगी, या.वा.फैंक कणािरी 
प्रदेश कामािरम सखेुतका उऩप्रभखु 

दपा ९ य 
दपा १७ 

दपा ९ य दपा ३ 
को उऩदपा (१) 
को देहाम (झ) 

 

2.  

सवायीचारक 
अनभुततऩर तफक्री गयी 
करयफ 15 कयोड 
रुऩैमाॉ गैयकाननुीरूऩभा 
आजिन गयेको, तरख्खत 
ऩयीऺाभा उत्तीणि बएका 
ऩयीऺाथॉहरूको 
उत्तयऩखु्स्तका रयतै्त 
बने्नसभेत व्महोयाको 
प्रकाख्शत सभाचाय य 
उजयुीसभेत । 

मातामात व्मवस्था कामािरम, बेयी 
अञ् चर, नेऩारगञ् जरे आ.व. 
073/74 भा सवायी चारक 
अनभुततऩरको तरख्खत ऩयीऺाको 
उत्तयऩखु्स्तका ऩयीऺणभा खर्टएका 
प्रततवादी याष्डसेवक कभिचायीहरूरे 
प्रचतरत ऐन, तनमभ तथा तनदेख्शकाको 
फख्खिराऩ गयी उत्तयऩखु्स्तका 
ऩयीऺणभा अनतु्तीणि बएका 4,717 
जना ऩयीऺाथॉहरूराई उत्तीणि गयाई 
नततजा पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय  
गयेको । 
 

२०७७।१२।१९ 
२०७७।१२।२६ 

 

ऩवन सवेुदी, कामािरम प्रभखु 

सीतायाभ खनार य डेकयाज ऩोखयेर, 
ध्रवुयाज देवकोटा, शाखा अतधकृत,  
रतरतफहादयु वरी, केशवयाज डाॉगी, 
हतुयाज ऩौडेर, सतानन्द उऩाध्माम 
(न्मौऩाने), अरुणकुभाय गौतभ, धभिदत्त 
चौरागाईं, तडरायाभ खयेर, ओभफहादयु 
फस्नेत, गणेशभान आचामि, सार्वरी 
ऩौडेर, नामफ सबु्फा, 
चन्िभणी नेऩारी, 
केशयकुभाय चऩाईं, खरयदाय, 
ध्रवुयाज अमािर, हरकुा सवायी चारक, 
प्रकाश ऩनु, प्रहयी सहामक तनयीऺक, 
ओभप्रसाद देवकोटा, प्रहयी जवान, 
मातामात व्मवस्था कामािरम, बेयी 
अञ् चर, नेऩारगञ्ज । 

19 दपा १३ 
 

दपा १३ 
 

 

3.  

तभभफहादयु शाहीसभेतरे 
नेऩार वाम ुसेवा 
तनगभतपि को सहामक 
चौंथो ऩदका रातग 
बएको ऩयीऺाभा 
आपन्त सहबागी गयाई 
ऩयीऺाथॉको 
उत्तयऩखु्स्तका सच्माई 
अतनमतभतता गयेको हुॉदा 
दोषीराई कायफाही 
गरयमोस ्बने्नसभेत । 

रोक सेवा आमोगका प्रततवादी 
कभिचायीरे आपन्तराई ऩयीऺाभा 
सपर गयाउने तनमत याखी नेऩार वाम ु
सेवा तनगभतपि को र्व.नॊ. 19-
20/075-76 (खलु्रा, सभावेशी) 
सहामक चौंथो तहको ऩयीऺाका 
सहबागीको उत्तयऩखु्स्तका सच्माई 
भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७७।१२।३० 
२०७८।१।८ 

तभभफहादयु शाही, शाखा अतधकृत 1 दपा 11 दपा 11  
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2.७  पैसरा प्राति य ऩनुयावेदन 
 र्वगत वषिहरूभा आमोगफाट र्वशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथिक वषि २०७७।७८ भा ११३ वटा 

भदु्दाहरूको पैसरा प्राि बएको छ । र्वशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे कुर ७१.६८% भदु्दाहरूभा कसयु 
स्थार्ऩत बएको छ ।  

 र्वशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा आतथिक वषि २०६६।६७ देख्ख आतथिक वषि 
०७7।७8 सम्भ आमोगका ऩऺभा बएका पैसराहरूको प्रततशत ख्चर २.१२ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

ख्चर २.१२ 

र्वशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाभा सपरताको प्रततशत 

 
 
आमोगफाट आतथिक वषि ०७७।७८ भा र्वशेष अदारतफाट बएका पैसराउऩय ख्चत्त नफझुी तऩतसरका ५८ वटा भदु्दाहरू 
सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएका छन ्:-  
१. ख्जल्रा ऩसाि, सातफक हरयहयऩयु-६ हार धोवनी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ३ हरयहयऩयु फस्न े नऩेार यार्ष्डम प्राथतभक 

र्वद्यारमभा प्रा.ख्श. दद्वतीम ऩदभा कामियत वषि ४८ का प्रधानाध्माऩक प्रब ुतगयीसभेत................................. २ जना 
भदु्दा :- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको ।(07५-CR-०१89) 
पैसरा बएको तभतत: २०७६।८।२६ 
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७7।४।४         
आयोऩऩर भागदाफी                                                                                                                                

प्रततवादीहरू अब्फास तभमा य प्रब ु तगयीराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को 
कसयुभा अब्फास तभमाको हकभा तफगो रु.५२,०००।- य प्रब ु तगयीको हकभा रु.१२०००।- कामभ गयी 
अब्फास तभमाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (ग) फभोख्जभ सजाम हनु य प्रब ुतगयीराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ सजाम हनु । 
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र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूसॉग फैंकका कभिचायीहरूको रेनदेन वा कुयाकानी बएको जानकायीभा नयहेको, प्रततवादीहरू 
प्रधानाध्माऩकको रूऩभा याष्डसेवक यहेको देख्खए ताऩतन तनवेदकरे ऋण भाग गयेको य कायफाही बएको नेऩार फैंक 
तरतभटेड श्रीऩयु वीयगन्ज शाखासॉग याष्डसेवकको हैतसमतभा काननुफभोख्जभ सम्फन्ध यहेको नदेख्खएको साथै प्रततवादी 
प्रब ुतगयीफाट तनवेदकरे ददएको यकभ फयाभद बएको य यङ्गेहात ऩयीऺणफाट तनजरे उि यकभ तरएको देख्खएकै 
आधायभा भार प्रस्ततु आयोऩ दाफीअनसुायको घसु/रयसवत तरएको भान्न ऩमािि नदेख्खने, प्रततवादीहरू प्रब ुतगयी य 
अब्फास तभमाॉरे आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने । 
 

ऩनुयावेदन गने आधाय 
तनवेदक वीयेन्िप्रसाद चौयतसमा य प्रततवादी प्रब ु तगयीफीच बएको पोन वातािराऩफाट प्रततवादी प्रब ु तगयीरे ऩैसा 
तरएय घय आउन ु बन्ने सभेतको व्महोया देख्खन्छ । साथै तनवेदकरे मी प्रततवादीहरूउऩय गरत उजयुी 
ददनऩुनेसम्भको कुनै रयसइफी वा अन्म कुनै कायणसभेत देख्खएको छैन । त्मस्तैगयी वादी ऩऺका साऺी 
प्रततवेदकहरू, सोबन र्वक्रभ याणा, याजेन्िभख्ण ऩौडेरसभेतरे अदारतसभऺ उऩख्स्थत बई भौकाको प्रततवेदन, 
कागज, फयाभदी भचुलु्का तथा यॊगेहात ऩयीऺण भचुलु्कासभेतराई सभथिन हनुे गयी फकऩर गयेको देख्खएकारे 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा १८ फभोख्जभ उि फकऩर प्रभाणको रूऩभा ग्रहण मोग्म भान्नुऩने हनु्छ । मस 
अवस्थाभा प्रततवादीहरूसॉग फैंकका कभिचायीहरूको रेनदेन वा कुयाकानी बएको जानकायीभा नयहेको बन्दै स्थार्ऩत 
गैयकाननुी कायोफायराई कसयु नभानी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ । ख्जल्रा ऩसाि 
तछऩहयभाई गाउॉऩातरका वडा नॊ. ४ ख्स्थत नेऩार यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारमको फयण्डाभा फसेका प्रब ु तगयीरे 
सेवाग्राहीफाट तरएको घसु/रयसवतफाऩतको यकभ हातभा तरइयाखेको अवस्थाभा रु.१२,०००।-  फयाभद हनुकुा 
साथै उि यकभ तनवेदकफाटै तरएको हो बनी प्रततवादीरे आफ्नो फमानको क्रभभा सभेत स्वीकाय गयेको सभेत 
देख्खएकारे उि यकभ घसु/रयसवतफाऩतको नै बएको बन्ने स्थार्ऩत बइयहेको अवस्थाभा प्रततवादी प्रब ु तगयीफाट 
तनवेदकरे ददएको यकभ फयाभद बएको य यङ्गेहात ऩयीऺणफाट तनजरे उि यकभ तरएको देख्खएकै आधायभा भार 
प्रस्ततु आयोऩ दाफीअनसुायको घसु/रयसवत तरएको भान्न ऩमािि नदेख्खने बन्दै प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी 
बएको पैसरा ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ ।   
                                                                                                                             

२. ख्जल्रा फाया, सातफक गा.र्व.स. र्वसनुऩयु वडा नॊ. १ हार ऩचयौता नगयऩातरका वडा नॊ. २ घय बई धोर्वनी 
गाउॉऩातरकाको कामािरमभा मोजना शाखा प्रभखुको रूऩभा कामियत ना.स.ु वषि २७ का एनाभरु हक 
अन्सायीसभेत................................................................................................................... २ जना ।  
भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) गयेको । (०७५-CR-००३०)   
पैसरा बएको तभतत: २०७६।८।२६    
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1    ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७६।८।२६   
आयोऩऩर भागदाफी     
प्रततवादीहरू धोर्वनी गाउॉऩातरका, ऩसािका रेखाऩार कृष्णनन्दन याम मादव य ना.स.ु एनाभरु हक अन्सायीरे 
सेवाग्राहीहरू सोनारार याउत कुभॉ य बोज याउत कुभॉसभेतरे छुट्टाछुटै्ट सम्झौताअनसुायको तनभािणको कामि सम्ऩन्न 
गयी आवश्मक तफर बयऩाईसर्हत यकभ बिुानीका रातग ऩेस गरयएकोभा चेक बिुानी ददन बिुानी अॊकको दस 
प्रततशत यकभ भाग गयी २०७५।३।२३ गते कार्टएका चेकहरू तनज प्रततवादीहरू दवैु जनाको तभरेभतोभा 
योकेय याखी सेवाग्राहीहरूफाट जम्भा रु.१,१०,०००।- घसु तरइसकेऩतछ भार तभतत २०७५।४।११ गते चेक 
बिुानी ददएको तथ्म ऩरु्ष्ट हनु आएको देख्खॊदा तनज प्रततवादीहरू रेखाऩार कृष्णनन्दन याम मादव य नामफ सबु्फा 
एनाभरु हक अन्सायीराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा 
तफगो रु.१,१०,०००।-कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु। 
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र्वशेष अदारतको पैसरा 
मोजना अतधकृत एनाभरु हक अन्सायी य रेखाऩार कृष्णनन्दन याम मादवरे एकआऩसी तभरेभतोभा अख्घ नै 
कार्टएका चेकको दस प्रततशत यकभ तरनेखाने दयुाशमऩूणि तनमतरे याखेको बन्ने कुया ऩरु्ष्ट बई प्रततवादीहरूरे 
आयोर्ऩत कसयु गयेको देख्खन आमो । प्रततवादीहरूराई सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (घ) 
फभोख्जभ जनही ६ (छ) भर्हना कैद य सोही दपा ३(१) फभोख्जभ तफगोअनसुाय हनु ेजरयवाना रु.१,१०,०००।- 
को दाभासाहीरे हनुे रु.५५,०००।- रुऩैमाॉका दयरे जरयवाना हनुे । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीहरूराई आयोऩ दाफीफभोख्जभ कसयु गयेको ठहयी जरयवानाको हकभा दाभासाहीरे गने गयी बएको 
पैसराउऩय सो हदसम्भ ऩनुयावेदन गनुिऩने अवस्था देख्खमो । प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू रेखाऩार कृष्णनन्दन 
याम मादव य नामफ सबु्फा एनाभरु हक अन्सायीउऩय प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो रु.१,१०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को देहाम (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनुसभेतको भागदाफी तरइएको देख्खन्छ । 
उि ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) भा हेदाि, .........देहामफभोख्जभको रयसवत तरनेराई वा तरन भञ्जुय गनेराई 
कसयुको भाराअनसुाय देहामफभोख्जभ कैद य तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुेछ...। बन्नेसभेत उल्रेख बएको ऩाइन्छ 
। दाफीफभोख्जभको कसयु कामभ बई सजाम तोक्दा जरयवानाको हकभा स्ऩष्ट रूऩभा तफगोफभोख्जभ बनी उल्रेख 
बएको देख्खॊदा जरयवानाराई दाभासाहीरे य घटफढ गनि तभल्ने स्वर्ववेकीम अतधकाय यहेको बन्ने ऐनको भनसाम 
देख्खॉदैन । तसथि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन एक र्वशेष प्रकायको ऐन बएकोरे र्वशेष ऐनभा बएको प्रावधान र्वशेष 
ऐनफभोख्जभ नै रागू हनुे बन्ने काननुी तसर्द्ान्त य भान्मता हुॉदा जरयवाना कामभ गदाि ऩतन सोही ऐनफभोख्जभ कामभ 
गरयनऩुछि । र्वशेष ऐनभा स्ऩष्ट व्मवस्था हुॉदाहुॉदै जरयवानाको हकभा साभान्म काननुसयह व्मातमा गयी दाभासाहीरे 
जरयवाना कामभ गदाि पौजदायी काननुको भान्म तसर्द्ान्तर्वऩयीत हनु जान्छ । काननुभा स्ऩष्टरूऩरे उख्ल्रख्खत 
प्रावधानको गरत व्मातमा गयी भ्रष्टाचाय जस्तो सॊवेदनशीर र्वषमवस्तरुाई नजयअन्दाज गयी गरयएको पैसरा सो 
हदसम्भ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको भनसामर्वऩयीत व्मातमा य अवरम्फनभा नै ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ । 
साथै उि अदारतफाट प्रततवादीहरूराई आयोऩ दाफीफभोख्जभ भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म स्थार्ऩत बई कसयु कामभ 
बइसकेको अवस्थाभा सजाम तोक्दा जरयवानाको हकभा तफगोअनसुाय नगयी दाभासाहीरे हनुे ठहयी पैसरा बएको 
देख्खन्छ । जरयवानासभेत सजाम हो । सजाम कामभ गदाि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनफभोख्जभ दाभासाहीरे गनि 
काननुत् तभल्ने देख्खॉदैन । मस प्रकाय ऐनको भनसामर्वऩयीत जरयवानाभा नै छुट ददॉदै जाॉदा कसयुको गाम्बीमिताभा 
सभेत प्रश्न खडा बई भ्रष्टाचायजन्म कसयु गने प्रत्मेक व्मख्िरे सहजरूऩभा ग्रहण गने य भ्रष्टाचाय गनेतपि  हौसरा 
प्राि बई दण्डहीनतारे प्रश्रम ऩाई भ्रष्टाचायजन्म र्क्रमाकराऩहरू भौराउॉदै जाने खतया बइयहन्छ । मसका साथै 
कसयुदायराई कसयुको गाम्बीमिताका आधायभा ऐनको भनसामअनरुूऩ नै सजाम गनुि पौजदायी न्माम तथा दण्ड 
प्रणारीको भहत्वऩूणि तसर्द्ान्त ऩतन हो । 
                                                                                                                        

३. ख्जल्रा धनकुटा, धनकुटा नगयऩातरका वडा नॊ.-७ स्थामी ठेगाना बई हार र्वयाटनगय भहानगयऩातरका वडा नॊ.-२, 
ऩोखरयमा फस्न े भारऩोत कामािरम, र्वयाटनगयका तत्कारीन भारऩोत अतधकृत वषि-५० को गौतभयाज 
अभात्मसभेत.....................................................................................................................३ जना ।  
भदु्दा्- याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (२०७५-CR-००48)   
पैसरा बएको तभतत:   २०७६।१०।२० 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।४                                                                                                                                    

आयोऩऩर भागदाफी     
प्रस्ततु भदु्दाभा भारऩोत कामािरम, भोयङका तत्कारीन भारऩोत अतधकृत गौतभयाज अभात्म, ना.स.ु वासदेुव 
ऩोखयेर य ना.स.ु याजकुभाय थाऩारे घय-जग्गा भूल्माॊकन तथा कय तनधाियण र्ववयणअनसुाय घयतपि को 
रु.१३,४७,९८४।- सभेत गयी जम्भा रु.१,४१,५०,७८४।– थैरी अॊक कामभ गयी यख्जष् टे्रसन शलु्क 
रु.२,१२,२६१।७६ तनधाियण गयी याजस्व असरु गनुिऩनेभा घय जग्गाको रु.१६,०४,०००।– भार थैरी अॊक 
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कामभ गयी रु.२४,०६०।- भार याजस्व दस्तयु असरु गयी याजस्व तनधाियण गदाि स्थानीम तनकामको घय/फाटो 
चायर्कल्रा प्रभाख्णतको तसपारयसरगामतका आवश्मक प्रभाण कागजात नतरई रु.1,८८,२०१।७६ याजस्व असरु 
नगयी फदतनमतऩूविक नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको हुॉदा प्रततवादीहरूको उि कामि भ्रष् टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ तथा सोही दपा ७ को देहाम (ख) द्वाया ऩरयबार्षत कसयु अऩयाध बएकोरे 
प्रततवादीहरूराई भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ फभोख्जभ तफगो रु.1,८८,२०१।७६ कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ७ य दपा ३ को उऩदपा (१) तथा दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (घ) फभोख्जभ 
सजाम हनु । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूरे आयोऩ दाफीफभोख्जभको याजस्व यकभ ऩूयै दाख्खरा गरयसकेको देख्खएको, फदतनमतऩूविक कामि गयी 
गैयकाननुी राब प्राि गयेको प्रत्मऺ प्रभाणसभेत नयहेकारे घयफाटो तसपारयस फेगय तरखत ऩारयत गरयददएको 
आधायभा भ्रष्टाचाय ठहय गनि भनातसफ देख्खएन साथै प्रततवादीहरूराई र्वबागीम कायफाही बएको देख्खएकोरे 
आयोऩदाफीको कसयुफाट सपाइ ऩाउन े।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
रक्ष्भीदेवी भल्रको नाभभा दताि कामभ बएको भोयङ ख्जल्रा सातफक र्वयाटनगय उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ.७ 
र्कत्ता नॊ. २३७ ऺेरपर ६४०.१४ व.तभ. भूल्म रु.१,२८,०२,८००।- य घयजग्गा भूल्माॊकनन तथा कय 
तनधाियण र्ववयणअनसुाय घयतपि को रु.१३,४७,९८४।- सभेत गयी जम्भा रु.१,४१,५०,७८४।- ऩने घयजग्गा 
रूऩयेखा अभात्म य रयता भल्रको नाभभा तभतत २०७२।१०।१३ गते हारैको फकसऩर ऩारयत गदाि उि थैरी 
अॊक कामभ गयी यख्जष् टे्रसन शलु्क रु.२,१२,२६१।७६ तनधाियण गयी याजस्व असरु गनुिऩनेभा घय जग्गाको 
रु.१६,०४,०००।- भार थैरी अॊक कामभ गयी रु.२४,०६०।- भार याजस्व दस्तयु असरु गयी याजस्व 
तनधाियण गदाि हेनुिऩने वा ऩयीऺण गनुिऩने कागजात नहेयी स्थानीम तनकामको घय/फाटो चायर्कल्रा प्रभाख्णतको 
तसपारयस रगामतका आवश्मक प्रभाण कागजात सम्फख्न्धत ऩऺराई ऩेस गनि नरगाई जम्भा 
रु.1,८८,२०१।७६ याजस्व असरु नगयी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खॊदा तनज 
प्रततवादीहरूरे आपूहरूराई तोर्कएको तनमभानसुाय दैतनक गने कामिभा सम्ऩूणि प्रर्क्रमाको जानकायी हुॉदाहुॉदै तफना 
कुनै राब वा फदतनमत दाफीफभोख्जभको त्मतत ठूरो यकभ जग्गा तरनेददने ऩऺराई छुट ददने य नेऩार सयकायराई 
हातन नोक्सानी ऩरु् माउने कामि गये होरान ्बनी अनभुान य र्वश्वास गनि सर्कने अवस्थासभेत र्वद्यभान देख्खॉदैन । 
तसथि तनज प्रततवादीहरूरे जानीजानी दाफीफभोख्जभ काननुफभोख्जभको प्रर्क्रमा ऩूया नगयी फकसऩर तरखत ऩारयत 
गरयददएको देख्खॊदा तनजहरूको उि कामिको प्रकृततफाट पौजदायी कसयु स्थार्ऩत हनुका रातग अतनवामि तत्व 
Actus Reus / Mens Reaदवैुको र्वद्यभानता बई भ्रष्टाचायजन्म कसयु स्थार्ऩत बइसकेको देख्खॊदा प्रततवादीहरूरे 
फदतनमतऩूविक कामि गयी गैयकाननुी राब प्राि गयेको प्रत्मऺ प्रभाणसभेत नयहेकारे घयफाटो तसपारयस फेगय 
तरखत ऩारयत गरयददएको आधायभा भ्रष्टाचाय ठहय गनि भनातसफ देख्खएन बन्नेसभेतका तनयाधाय आधाय तरई 
काननुको गरत व्मातमा गयी बएको सो पैसरा ररु्टऩूणि छ। प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरूरे काननुसम्भत कामि 
नगयी फदतनमतऩूविक तनमभानसुाय तरनऩुने कागजात फेगय नेऩार सयकायको नाभभा दाख्खरा गनुिऩने याजस्व यकभ 
ऩूयै दाख्खरा नगयी हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रष्टाचायजन्म कामिको तसजिना बइसकेऩतछ तनजहरूराई सम्फख्न्धत 
तनकामफाट र्वबागीम कायफाही गने गयी तनणिम बएको कायणफाट भार तनज प्रततवादीहरूरे दाफी फभोख्जभको 
कसयुफाट उन्भखु्ि ऩाउन सक्न ेअवस्था हुॉदैन । 
 

४. ख्जल्रा नवुाकोट हारको ख्शवऩयुी गाउऩातरका वडा नॊ.५ (सातफक भहाकारी गा.र्व.स. वडा नॊ.२) स्थामी ठेगाना बई 
हार ख्जल्रा काठभाडौं टोखा नगयऩातरका वडा नॊ. ११ गोगॊफभुा अस्थामी फसोफास गने, वषि ३७ का वासदेुव 
ऩोखयेरसभेत................................................................................................................... २ जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (झठुा एवॊ नक्करी प्रभाणऩर) गयेको। (०७६-CR-०१४६)   
पैसरा बएको तभतत: २०७६।११।३० 
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आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1             ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।४       
आयोऩऩर भागदाफी  
प्रततवादी वासदेुव ऩोखयेररे B.A. को नक्करी शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको आधायभा गोयखाऩर सॊस्थानको तह-
६ फाट तभतत २०६५।३।१६ भा सेवा प्रवेश गयी सोही शैख्ऺक मोग्मताराई प्रमोग गयी स्तयवरृ्र्द्सभेत बएको 
देख्खएकारे तनज प्रततवादी वासदेुव ऩोखयेररे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६ को उऩदपा (१) 
फभोख्जभको कसयुभा ऐ. को दपा १६ को उऩदपा (१) फभोख्जभ सजाम हनु, प्रततवादी फैकुण्ठप्रसाद थऩतरमारे 
भ्रष्टाचाय र्ववायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खन आएकारे 
तनजराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनु ।  
    
 र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादी फैकुण्ठप्रसाद थऩतरमाको हकभा आयोर्ऩत कसयुको ऩरु्ष्ट हनुे ठोस तथा वस्ततुनष्ठ प्रभाण वादी ऩऺरे ऩेस 
गनि सकेको देख्खएन । प्रततवादी फैकुण्ठप्रसाद थऩतरमाको भानवीम ररु्ट बएको, बरुफस कामि गयेको साथै 
असावधानी ऩरु्ष्ट बएको देख्खएको बन्नेसभेतका आधायहरू तरई प्रततवादीहरूभध्मे वासदेुव ऩोखयेररे भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६ को उऩदपा (१) फभोख्जभ कसयु गयेको देख्खएकारे तनजराई ६(छ) भर्हना 
कैद य रु.१५,०००।- जरयवाना हनुे य अकाि प्रततवादी फैकुण्ठप्रसाद थऩतरमारे आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
तरबवुन र्वश्वर्वद्यारमको च.नॊ. १२३ तभतत २०७६।४।२० को ऩरानसुाय उि ट्रान्सर्कप्ट मस कामािरमफाट 
जायी नबएको बनी सो B.A. को academic transcript को हकभा remarks भा fake document बनी उल्रेख बई 
आएको देख्खएको । तनज प्रततवादी फैकुण्ठ थऩतरमारे नै वासदेुव ऩोखयेरको उि B.A. को academic 

transcript राई ऩर्हरे जायी बएको बनी प्रभाणीकयण गयी गरत झठुा र्ववयण ददई आमोगराई सभेत भ्रभभा 
ऩायेको देख्खॊदा तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूको भूल्माॊकन य र्वश्लषेण नै नगयी आयोर्ऩत कसयुको ऩरु्ष्ट हनुे ठोस तथा 
वस्ततुनष्ठ प्रभाण वादी ऩऺरे ऩेस गनि सकेको देख्खएन बन्नेसभेत आधाय तरई बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ ।मी 
प्रततवादी फैकुण्ठप्रसाद थऩतरमारे आपूरे जायी बएको बनी प्रभाख्णत गयी ददएको अकाि प्रततवादी वासदेुव 
ऩोखयेरको B.A. को academic transcript को सम्फन्धभा आमोगभा दोस्रोऩटक उजयुी ऩयी अनसुन्धान बइयहेका 
देखी कसयुफाट फच्नका रातग अनसुन्धानका क्रभभा तथा अदारतभा सभेत फमान गदाि भानवीम ररु्टका कायणरे 
प्रभाणऩरको ऩछातडऩदट्ट Fake Document  बनी सम्फख्न्धत शाखाफाट रेखी आएको सभेत हेक्का नयाखी आपूरे 
जायी बएको बनी उल्रेख गयेको बन्ने कुयाराई स्वीकाय गयी फमान गये ताऩतन तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम जस्तो 
गरयभाभम सॊस्थाको ऩयीऺा प्रशासन भहाशाखा प्रभखु जस्तो भहत्वऩूणि ऩदभा यहेको सऺभ व्मख्िरे गयेको उि 
कामि भानवीम ररु्ट हनुसक्न ेबन्ने र्वश्वसनीम देख्खॉदैन । तनजरे आफ्नो ऩदीम दार्मत्वको दरुुऩमोग गयी सम्फख्न्धत 
शाखाफाट सोही प्रभाणऩरको ऩछातड ऩट्टी B.A. Transcript शाखाका उऩप्रशासक सयेुन्ि शे्रष्ठरे Fake Document  
बनी उल्रेख गयेको अवस्थाभा सभेत जानीजानी फदतनमतऩूविक नै जायी बएको बनी प्रभाणीकयण गयेको बन्ने 
तभतसर सॊरग्न सयेुन्ि शे्रष्ठरगामतका कागज य B.A. Transcript भा यहेका व्महोया तथा तनजको फमानसभेतका 
प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको देख्खॊदा अदारतफाट पैसरा गदाि तनजरे उि ट्रान्सर्क्रप्ट प्रभाख्णत गयेको कामि 
भानवीम ररु्ट बएको, बरुफस कामि गयेको य असावधानी देख्खएको बन्ने जस्ता कभजोय आधायभा काननुको गरत 
व्मातमा गयी तनजराई सपाइ ददने गयी बएको सो पैसरा ररु्टऩूणि देख्खन्छ साथै अदारतफाट पैसरा गदाि 
प्रततवादीभध्मे वासदेुव ऩोखयेरको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर नै झठुा नक्करी ठहयी सजाम बइसकेको अवस्थाभा 
सोही नक्करी प्रभाणऩरराई सक्करी बनी प्रभाख्णत गने प्रततवादी फैकुण्ठप्रसाद थऩतरमाको हकभा सभेत 
दाफीफभोख्जभको कसयु स्वत् स्थार्ऩत बइयहेको हुॉदा मी प्रततवादी फैकुण्ठप्रसाद थऩतरमासभेतराई आयोऩऩर 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ । 
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५. ख्जल्रा फददिमा सातफक दौरतऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ.-९ (हारको ऩरयवततित याजाऩयु नगयऩातरका वडा नॊ.-१) स्थामी 
ठेगाना बएका भहानगयीम प्रहयी वतृ्त, दठभी बक् तऩयु दयफन्दी बई भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, सानोदठभी बक् तऩयुभा 
कामियत (तत्कारीन) प्रहयी नामफ तनयीऺक वषि-३७ को ज्मोतत र्वष् टसभेत ....................................३ जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) । (07५-CR-००७२) 
पैसरा बएको तभतत:   २०७६।१०।५ 
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।४  
आयोऩऩर भागदाफी   
प्रततवादीभध्मेका ज्मोतत र्वष् टको प्रत्मऺ तनदेशन य सॊरग्नताभा सोही प्रहयी प्रबागभा कामियत प्रहयी सहामक 
तनयीऺक सवुास ढुॊगाना य प्रहयी हवल्दाय दीऩक बायतीसभेतरे आफ्नो वडा एरयमाफाट फारवुा फेचतफखन गदाि 
धयऩकड नगने सतिभा तनवेदक याभफहादयु गरुुङसॉग सवुास ढुॊगानारे रु.४५,०००।- घसु/रयसवतको यकभ फझुी 
तरई फाॉडपाॉट गयी दीऩक बायतीराई रु.५,०००।- ददइसकेको य ज्मोतत र्वष् टको रातग रु.२५,०००।- छुट्याई 
याखेको अवस्थाभा उक् त यकभ फयाभद बई आएकारे प्रततवादीहरू ज्मोतत र्वष् ट, सवुास ढुॊगाना य दीऩक बायतीको 
उक् त कामि भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु अऩयाध बएको हुॉदा तनज 
प्रततवादीहरूभध्मे ज्मोतत र्वष् ट य सवुास ढुॊगानाराई तफगो रु.४०,०००।- कामभ गयी भ्रष् टाचाय तनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ख) फभोख्जभ य दीऩक 
बायतीराई तफगो रु.५,०००।- कामभ गयी भ्रष् टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ सजाम हनु ।  

  

र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूरे घसुफाऩत यकभ तरएको हो बन् ने ऩरु्ष्ट हनु नसकेकोरे सपाइ ऩाउने ।  
  
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीभध्मेका सवुास ढुॊगानाको जाकेटको खल्तीफाट २५ हजाय, हापप्मान्टको खल्तीफाट 1५ हजाय य अकाि 
प्रततवादी दीऩक बायतीको बेष्टको गोजीफाट ५ हजाय फयाभद बएको बन्ने फयाभददत भचुलु्काफाट सभेत देख्खएको 
छ। तनवेदकको कागज व्महोयाभा सभेत तनजको व्मवसामभा दखु ददइयहेका कायण आमोगभा तनवेदन ददई यकभ 
रगी उदमऩयु सेकुवा एण्ड कनियतबर सवुास ढुॊगानाराई ४५ हजाय ददएकोभा सोभध्मे २५ हजाय ज्मोतत र्वष्टको 
रातग, १५ हजाय सवुास ढुॊगानाका रातग य ५ हजाय दीऩक बायतीका रातग बनी ददएको हो बनी उल्रेख गयी 
उि तनवेदन य कागजराई सनाखत गयी फकऩरसभेत गयेको ऩाइन्छ । त्मस्तै प्रततवादीभध्मेका सवुास ढुॊगानारे 
अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाि तनवेदकरे आपूराई ४५ हजाय ददएकोभा स.ई.राई २५ हजाय, भराई १५ 
हजाय य दीऩकराई ५ हजाय ददएको हुॉ य सोही सभमभा भोफाइरफाट तनवेदकरे प्रततवादीभध्मेका ज्मोतत र्वष्टराई 
पोन गयी तनजको हकभा २५ हजाय छोडी ददएको जानकायी गयाएको हो । स.ई.को आदेशरे नै तनवेदकराई 
बेट्न गएको हो बनी उल्रेख गयेको देख्खन्छ । मसयी उख्ल्रख्खत तथ्महरू हेदाि तनवेदक य प्रततवादीहरूफीच 
ऩटकऩटक पोन वाताि बएको नै देख्खएको छ बने उख्ल्रख्खत वाताि यकभ रेनदेनसभेतभा केख्न्ित यहेको देख्खन्छ 
। यकभ भाग गनुिऩने कायण नदेख्खएको बनी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर सॊरग्न 
प्रभाणहरूको मथोख्चत र्वश्लषेणको अबाव यहेको छ ।उजयुीकताि फारवुा फेचतफखनको काभ गने व्मख्ि बएको 
बन्नेभा र्ववाद छैन । सोही कामिको सम्फन्धभा मी प्रततवादीहरूसभेतरे घसु/रयसवत भाग गयेको बन्ने तनजको 
तनवेदनसभेतफाट देख्खएको छ । मस सन्दबिभा उजयुकताि काननुफभोख्जभको सेवाग्राही नयहेको बन्ने आधायभा 
स्थार्ऩत तथ्मराई अन्मथा भानी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ । 

                                                                                                                          

६. ख्जल्रा सल्मान ढोयचौय गाउॉऩातरका वडा नॊ. ४ ख्शॊहकुभाख स्थामी वतन बएका वषि २६ को भहानगयीम प्रहयी 
कामािरम यानीऩोखयी दयफन्दी बई भहानगयीम प्रहयी प्रबाग काॉडाघायी, काठभाडौंभा प्रहयी जवान ऩदभा कामियत 
(तत्कारीन) भान तसॊ योकासभेत........................................................................................... २ जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) । (07५-CR-००७८)                                                                                                                                          
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पैसरा बएको तभतत:   २०७६।१०।५ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।४ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीभध्मेका भहानगयीम प्रहयी प्रबाग काॉडाघायीभा कामियत प्रहयी जवान भान तसॊ योकारे 
तनवेदकसॉग रु.५,०००।- घसु/रयसवत तरएको देख्खएकारे तनजराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा तफगो रु.५,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ य अकाि प्रततवादी यत्नप्रसाद रयजाररे 
तनवेदकसॉग रु.२०००।- भाग गयी घसु/रयसवत तरने कामिको उद्योग गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा २१ को कसयु गयेको तथ्म ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनजरे तनवेदकसॉग भाग गयेको यकभ रु २,०००।- तफगो 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (क) फभोख्जभ हनुे सजामभा सोही 
ऐनको दपा २१ फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
तनवेदक सेवाग्राही बएको ऩरु्ष्ट हनु नसकेकोरे प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीहरू य तनवेदकफीच बएको पोन वातािराऩभा सभेत प्रततवादीहरूरे यकभको सम्फन्धभा कुया गयेको 
बन्नेसभेत देख्खयहेको छ । मसयी प्रततवादीहरूरे यकभ भाग गयी तनवेदकफाट प्रततवादीभध्मेका भान तसॊ. योक्कारे 
यकभसभेत तरएको देख्खएको अवस्थाभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा न्मामसॊगत छैन । 
प्रततवादीभध्मेका भान तसॊ. योक्कारे अनसुन्धानभा फमान गदाि तनवेदकरे पोन गयी फोराएऩतछ गई तनवेदकरे ददएको 
यकभ तरएको तथ्मराई स्वीकाय गयेको देख्खन्छ बने अकाि प्रततवादी यत्नप्रसाद रयजाररे फमान गदाि अकाि प्रततवादी 
भान तसॊ. योक्काफाट यकभ फयाभद हुॉदा आपू ऩतन सॉगै यहेको य आपूरे तनवेदकसॉग पोनभा यकभ भाग गयेको 
तथ्मराई स्वीकाय नै गयेको देख्खएको छ । मसयी प्रततवादीहरूरे यकभ भाग गने गयेको य प्रततवादीभध्मेका भान 
तसॊ. योक्कारे यकभसभेत तरइसकेको देख्खएको य यकभ भाग गने य ददने कामिभा स्वत: यकभ भाग गनुिऩने कायण 
अन्तयतनहीत यहेको भान्नुऩने मस अवस्थाभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसराभा तभतसर सॊरग्न 
प्रभाणहरूको न्मामोख्चत र्वश्लषेणको अबाव छ । सेवाग्राही नबएका व्मख्िसॉग प्रततवादीहरूरे यकभ भाग्नऩुने य 
तनवेदकरे यकभ ददनऩुने कुनै कायणसभेत देख्खन्न । मस अवस्थाभा उख्ल्रख्खत स्थार्ऩत कायोफायफाट नै तनवेदक 
सेवाग्राही यहेको बन्ने स्वत: ऩरु्ष्ट बइयहेको अवस्थाभा सभेत तनवेदक सेवाग्राही नयहेको बन्ने आधायभा 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ । 
 

७. ख्जल्रा सनुसयी सातफक भधेरी गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 य हार ऐ. गढी गाउॉऩातरका वडा नॊ. 1 फस्न ेभहानगयीम प्रहयी 
प्रबाग काॉडाघायी, काठभाडौंभा प्रहयी हवल्दाय ऩदभा कामियत (तत्कारीन) वषि 37 को अभन 
चौधयी..................................................................................... १जना। 
भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) । (07५-CR-००७१) 
पैसरा बएको तभतत: २०७६।१०।५ 
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।४ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादी अभन चौधयीरे तनवेदक याभफहादयु गरुुङसॉग रु.5,०००।- घसु/रयसवत तरएको ऩरु्ष्ट हनु 
आएकारे तनजराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो 
रु.5,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु । 
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     र्वशेष अदारतको पैसरा  

उजयुीकताि सेवाग्राही यहेको नदेख्खएको सभेत हुॉदा प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 

  

 ऩनुयावेदन गने आधाय  
तनवेदकरे मी प्रततवादीउऩय तफनाकायण मस र्कतसभको उजयुी ददनऩुने अवस्थासभेत केही देख्खन्न । प्रततवादीको 
साथफाट रु. ५,०००।- फयाभद बएको देख्खएकारे प्रततवादीरे तनवेदकसॉग घसु/रयसवत तरएको बन्ने नै स्थार्ऩत 
बइयहेको देख्खन्छ । मसयी तनवेदकको आफ्नो व्मवसामको सम्फन्धभा प्रततवादीरे घसु यकभ भाग गयी तरएको 
बन्ने ऩरु्ष्ट बएको अवस्थाभा सभेत घसु/रयसवत भाग्नऩुने कायण नदेख्खएको बनी प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी 
बएको पैसरा न्मामसॊगत छैन ।स्वमॊ प्रततवादीरे अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाि तनवेदकरे पोन गयी 
फोराएकारे गई तनजफाट रु.५,०००।- घसुफाऩत तरएको (स.ज.१० य ११) य उि यकभ फारवुा तनकारी 
फेच्नका रातग सहजीकयण गयी ददएफाऩतको हो (स.ज. १३) बनी तनवेदकसॉग तरएको यकभको प्रमोजनसभेत 
खरुाई ददएको अवस्था छ । उजयुीकताि फारवुा व्मवसामी यहेको बन्ने तनजको तनवेदनसभेतफाट देख्खएको छ, तनज 
सो व्मवसामी यहेको य सोही काभको सहजीकयणका रातग यकभ तरएको बनी स्वमॊ प्रततवादीरे ऩतन आफ्नो 
अनसुन्धानको फमान (स.ज.१३) भा स्वीकाय गयेको देख्खएको छ । मसयी स्वमॊ प्रततवादीरे तनवेदक एक 
सेवाग्राहीको रूऩभा यहेको र्वषम स्वीकाय गयेको तथ्मराई अन्मथा भानी उजयुवारा सेवाग्राही नयहेको बन्ने 
आधायभा प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ ।  

  

 

८. ख्जल्रा ऩवित, सातफक देवीस्थान गा.र्व.स. वडा नॊ.४, हार परेफास नगयऩातरका वडा नॊ.७ घय बई भहानगयीम 
प्रहयी कामािरम, ऩरयचारन कऺ, यानीऩोखयी दयफन्दी यही भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, काॉडाघायी, काठभाडौंभा कामियत 
वषि ४५ को प्र.स.तन. गोऩार प्रसाद शे्रष्ठसभेत......................................................................... २ जना ।  

    भदु्दा्-  भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) भदु्दा ।(07५-CR-००८४)      
पैसरा बएको तभतत: २०७६।१०।५ 
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1  ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।४ 

आयोऩऩर भागदाफी  
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीभध्मेका प्र.स.तन.गोऩारप्रसाद शे्रष्ठरे तनवेदकसॉग रु.३०,०००।- य प्रततवादीभध्मेका 
भकेुशप्रसाद ऩटेररे रु. ५,०००।- घसु/रयसवत तरएको तथ्म ऩरु्ष्ट हनु आएकारे गोऩारप्रसाद शे्रष्ठराई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो रु.३०,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ख) फभोख्जभ य 
भकेुशप्रसाद ऩटेरराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो रु. 
५,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  

  
 र्वशेष अदारतको पैसरा  

यकभ फयाभद बएकै आधायभा भार कसयुदाय ठहर् माउन तभल्ने नदेख्खॊदा प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने ।  
       
 ऩनुयावेदन गने आधाय  

तनवेदक य प्रततवादीफीच ऩटकऩटक यकभको सम्फन्धभा वातािराऩ बएको बन्ने नै देख्खन्छ । भूरत: 
घसु/रयसवतको कायोफाय नै काननुी रूऩभा स्वच्छ काभ कायफाहीको सन्दबिभा बन्दा ऩतन सो फाहेकको काभ 
कायफाहीको सम्फन्धभा गरयने मथाथिता ऩतन हो । प्रस्ततु भदु्दाको सन्दबिभा तनवेदक फारवुा तगटी व्मवसाम गने 
व्मख्ि बएको य सोही सन्दबिभा प्रततवादीहरूरे यकभ भाग गयी तनवेदकरे यकभ ददएको बन्ने स्थार्ऩत बइयहेको 
अवस्थाभा सभेत स्थार्ऩत कायोफायराई अन्मथा भातन तनवेदकराई फारवुा व्मवसामी बन्न नतभरेको बनी 
प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पेसरा काननुसॊगत छैन ।घसु/ रयसवत भदु्दाभा जफसम्भ फयाभददत यकभ 
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अन्मथा ऩरु्ष्ट हुॉदैन तफसम्भ फयाभददत यकभराई नै उि भदु्दाको भूर प्रभाणको रूऩभा ग्रहण गरयनऩुदिछ । 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरूफाट यकभ फयाभद बएको य सो यकभ तनवेदकरे ददएको तथ्मभा र्ववाद छैन बने 
प्रततवादीहरूरे उि सभमभा तनवेदकसॉग बेट गनुिऩयेको य तनजसॉग उि फयाभददत यकभ आपूहरूरे तरनऩुयेको 
कुनै काननुी आधाय य कायणसभेत उल्रेख गनि सकेको अवस्थासभेत देख्खन्न । मस अवस्थाभा बएको उख्ल्रख्खत 
कायोफाय आपैं भा घसु/रयसवतको ऩरयतधतबर ऩने स्ऩष्ट छ । साथै अन्मथा प्रभाख्णत नबएको फयाभद व्महोयाराई 
नै घसु/रयसवत कसयुको भतुम प्रभाण नभातनन ेहो बने सेवाग्राहीसॉग गैयकाननुी रूऩभा असरु हनुे हयेक यकभरे 
स्वत: फैधता ऩाउने अवस्थाको तसजिना बई मस्ता काभ गने व्मख्िहरू काननुको दामया फार्हय ऩने अवस्थाको 
तसजिना हनु जान्छ । तसथि यकभ फयाभद बएकै आधायभा कसयु बएको बन्न नतभल्ने बनी प्रततवादीहरूराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा फदय बागी छ । 

                                                                                                            
९. ख्जल्रा सनुसयी सातफक याजगन्ज तसरुवायी गा.र्व.स वडा नॊ-२ हार देवानगञ्ज गाउॉऩातरका वडा नॊ. ७ मादवटोर 

स्थामी ठेगाना बएका भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, फढुानीरकण्ठ काठभाडौं दयफन्दी बई भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, 
काॉडाघायी काठभाडौंभा कामियत (तत्कारीन) प्रहयी हवल्दाय वषि ३५ को उभेशकुभाय 
मादवसभेत.............................................................................................. २ जना ।  

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) । (07५-CR-००७५) 
पैसरा बएको तभतत:   २०७६।१०।५  
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।४      
आयोऩऩर भागदाफी  
प्रततवादीहरूरे तनवेदकसॉग रु.ऩाॉच/ऩाॉच हजाय घसु/रयसवत तरएकारे तनजहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो रु.५,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु।   

                                                                                                                              

र्वशेष अदारतको पैसरा 
तनवेदक सेवाग्राही हो बन् ने ऩरु्ष्ट हनु नसकेको देख्खॊदा प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीहरूरे यकभ भाग गयी तनवेदकसॉग यकभसभेत तरएको अवस्थाभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा न्मामसॉगत छैन । स्वमॊ प्रततवादीहरूरे अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाि तनवेदकरे पोन गयी फोराएकारे 
गई यकभ तरएको तथ्मराई स्वीकाय गयेको नै ऩाइन्छ । मसयी प्रततवादीहरूरे तनवेदकसॉग यकभसभेत 
तरइसकेको देख्खएको य यकभ भाग गयी तरने/ददने कामिभा स्वत: यकभ भाग गनुिऩने कायण अन्ततनिर्हत यहेको 
भान्नुऩने अवस्थाभा प्रततवादीहरूरे यकभ भाग गनुिऩने कायण नदेख्खएको बनी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी 
बएको पैसराभा तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूको न्मामोख्चत र्वश्लषेणको अबाव छ । सेवाग्राही नबएका व्मवसामीसॉग 
प्रततवादीहरूरे यकभ भाग्नऩुने य तनवेदकरे यकभ ददनऩुने कुनै कायणसभेत यहॉदैन । मस अवस्थाभा उख्ल्रख्खत 
स्थार्ऩत कायोफायफाट नै तनवेदक सेवाग्राही यहेको बन्ने स्वत: ऩरु्ष्ट बइयहेको अवस्थाभा सभेत तनवेदक सेवाग्राही 
नयहेको बन्ने आधायभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ । 

१०. ख्जल्रा सखेुत¸ सातफक गटुु गा.र्व.स. वडा नॊ ८ हार वीयेन्ि नगय नगयऩातरका वडा नॊ. १० स्थामी घय बई फस्न े
तत्कार वैदेख्शक योजगाय र्वबाग काठभाडौं कामािरमका शाखा अतधकृत हार भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम प्रदेश नॊ. ६¸ वीयेन्िनगयभा कामियत उऩसख्चव वषि ३५ का हरयप्रसाद देवकोटासभेत............. २७ जना ।   
भदु्दा्- गरत तरखत एवॊ गरत कागजातको आधायभा श्रभ स्वीकृतत प्रदान  
गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (०7५-CR-००८९)  
पैसरा बएको तभतत:   २०७६।७।२१ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।1        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।४   
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आयोऩऩर भागदाफी    
गरत तथा तबसा नबएका अथाित तबसा फहार अवतध सभाि बएका एवॊ यद्द बइसकेका तबसाहरूको आधायभा 
फदतनमतसाथ वैदेख्शक योजगाय ऐन, २०६४ र्वऩयीत तबसाभा उख्ल्रख्खत ऩेसासभेत पयक ऩायी¸ गरत रगत खडा 
गयी श्रभ स्वीकृतत प्रदान गयी गयाई प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा ९ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु 
गयेको हुॉदा शाखा अतधकृत हरयप्रसाद देवकोटासभेत उऩय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ फभोख्जभको 
कसयुभा सोही ऐनको दपा ९ फभोख्जभ सजाम हनु य याख्जवकुभाय ऩख्ञ्जमायरे प्रततवादी नामफ सबु्फा भदन तगयीको 
सल्राहभा भततमायभध्मेका र्वकास थाऩाराई बगाउनेसम्भको कामि गये-गयाएकोरे याख्जवकुभाय ऩख्ञ्जमाय य र्वकास 
थाऩारे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॉदा प्रततवादीहरू याख्जवकुभाय 
ऩख्ञ्जमाय य र्वकास थाऩाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ रे हनुे सजामभा सोही ऐनको दपा २२ 
को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशफभोख्जभ सजाम हनु ।  

  

र्वशेष अदारतको पैसरा    
प्रततवादीहरूफाट श्रभ स्वीकृतत प्रदान गने क्रभभा बएको ररु्टजन्म कामिराई भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको भान्न तभल्ने 
देख्खएन।पौजदायी भदु्दाभा अऩयाध कामभ हनुका रातग भनसामसर्हतको कामि हनु अतनवामि हनु्छ, राऩयफाहीको 
अवस्थाभा भनसामको र्वद्यभानता यहेको हनु्न राऩयफाहीफाट ऩतन भ्रष्टाचायको कसयु हनु सक्छ बन्ने अथि गनि 
नतभल्ने बनी सवोच्च अदारतफाट प्रततऩादन बएको (ने.का.ऩ. २०४६ तन.नॊ. ३९८६) तसर्द्ान्तको आधायभा 
कसयु कामभ गनि नतभल्ने ।प्रततवादीहरूरे नेऩार सयकाय वा सयकायी तनकाम वा साविजतनक सॊस्था वा कुनै 
व्मख्िराई हातन ऩरु् माउने फदतनमतरे तरख्खत तमाय गयी गैयकाननुी राब तरई ददई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ९ को कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु नआएको । 

                                                                                                               

ऩनुयावेदन गने आधाय 
गरत कागजातको आधायभा श्रभ स्वीकृतत ददन काननुत: तभल्ने देख्खॊदैन बने प्रततवादीहरूरे फमानको क्रभभा 
गरत कागजातको आधायभा श्रभ स्वीकृतत ददन तभल्दैन बनेय नै उल्रेख गयेको देख्खन्छ । कुनै एक जना 
व्मख्िराई झदुक्कएय श्रभ स्वीकृतत ददएको बन्ने अवस्था ऩतन छैन । गरत कागजातको आधायभा श्रभ स्वीकृतत 
ददएको सॊतमा १८४ देख्खएको छ बन ेसफै व्मख्िहरू भर्हरा यहेको देख्खन्छ । मसयी फदतनमतऩूणि तरयकारे 
सॊगदठतरूऩभा गरत कागजातको आधायभा प्रततवादीहरूरे श्रभ स्वीकृतत ददएको देख्खन्छ । मस ख्स्थततभा 
प्रततवादीहरूरे ददएको श्रभ स्वीकृततराई गरत तरखत नै भान्नुऩने हनु्छ । श्रभ स्वीकृतत प्राि गने भर्हराहरू य 
ऩेस बएका गरत कागजात हेदाि भानव तस्कयी नै बएको य प्रततवादीहरूको कामिरे भानव तस्कयहरूराई सहजता 
प्रदान गरयददएको देख्खएको छ । उख्ल्रख्खत अवस्था य ऩरयख्स्थतत हेदाि प्रततवादीहरूरे श्रभ स्वीकृतत प्रदान गदाि 
ररु्टजन्म कामिभार गयेको फदतनमत नबएको बनी भान्न तभल्ने देख्खॉदैन । प्रततवादीहरूराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ 
ददने क्रभभा सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट प्रततऩादन बएको ने.क.ऩा. २०४६ अॊक ११ तन.नॊ. ३९८६ को 
नख्जयसभेत उल्रेख बएको देख्खएको छ । उि नख्जयभा सम्भातनत सवोच्च अदारतरे राऩयफाहीऩूणि कामिफाट 
भ्रष्टाचायको कसयु हनु सक्दैन बनी व्मातमा गयेको देख्खन्छ । प्रस्ततु भदु्दाको वायदात हेदाि प्रततवादीहरूको 
राऩयफाहीऩूणि कामिभा भ्रष्टाचायको कसयुभा दाफी गरयएको अवस्था देख्खॉदैन । प्रततवादीहरूरे १८४ जना 
भर्हराहरूराई गरत कागजातको आधायभा श्रभ स्वीकृतत प्रदान गयेको अवस्था हुॉदा प्रततवादीहरूको कामि साभान्म 
राऩयफाही भार हो बनी भान्न तभल्दैन । नाङ्गो आॉखारे देत न सर्कने तबसाको Expired date सच्माइएको 
र्ववयणको आधायभा श्रभ स्वीकृतत प्रदान गदाि राऩयफाहीभार भान्ने हो बने न्माम ऩयेको बन्न तभल्दैन । 
भर्हराहरूरे ऩेस गयेको र्ववयणभा भार मस प्रकायको ररु्ट देख्खएकारे फदतनमतऩूणि कामि ऩरु्ष्ट बइयहेको छ । 
 

११. ख्जल्रा फाया भहागढीभाई नगयऩातरका वडा नॊ. 10 स्थामी ठेगाना बएका वषि 26 को बतूभसधुाय तथा भारऩोत 
कामािरम फायाका खरयदाय याभजीप्रसाद साह सभेत.................................................. २ जना ।  
भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (075-CR-०266) 
पैसरा बएको तभतत: २०७6।9।23 
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आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5  ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादी याभजी प्रसाद साहरे सेवाग्राही (तनवेदक) भदनप्रसाद रयभारसॉग घसु/रयसवत यकभ र्वचौतरमा खड् ग 
बि शभाि खयेरराई तरन रगाई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको 
स-प्रभाण ऩरु्ष्ट बएकारे प्रततवादी याभजी प्रसाद साहराई तफगो रु.23,000।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय 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 खड् गबि शभाि खयेररे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (2) 
फभोख्जभको कसयु गयेको सप्रभाण ऩरु्ष्ट बएकारे प्रततवादी खड् गबि शभाि खयेरराई तफगो रु.23,000।- 
कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादी याभजी प्रसाद मादवरे गनुिऩने कामि नगयी उजयुकतािराई द:ुख हैयानीभा ऩायी घसु रयसवत ददन फाध्म 
ऩायेको बन्ने नदेख्खएको, प्रततवादीहरूउऩयको आयोऩ दाफी प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २५ अनसुाय प्रत्मऺ य 
स्वतन्र प्रभाणद्वाया वादी नेऩार सयकायरे ऩरु्ष्ट गनि नसकेको, प्रततवादीहरू भौकाभा तथा अदारतभा सभेत इन्काय 
यही तनजहरूको साथफाट यकभ फयाभद हनु नसकेको य घसु/रयसवत रेनदेन सम्फन्धभा उजयुकताि य 
प्रततवादीहरूका फीच स्ऩष्ट पोन सॊवाद बएको नदेख्खएकोरे सपाइ ऩाउने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
Bugging Device येकडिभा बएको उजयुीकताि य प्रततवादी याभजी प्रसाद साहफीच बएको वातािराऩ हेदाि उजयुीकतािरे 
सय अतरकतत तडस्काउन्ट बइददए हनु्थ्मो?...बनी प्रततवादी याभजी प्रसाद साहराई बन्दा प्रततवादीरे र ! र ! 
........हनु्छ,   ऩन्ि..दईु..हनु्छ बनी बनेको य उि अतडमोको आवाज भेयो य उजयुीकतािको हो बनी प्रततवादीरे 
अनसुन्धानको फमानको क्रभभा सनाखतसभेत गयेको देख्खएकारे मी प्रततवादीरे यकभ भाग गयेको तथ्मभा र्ववाद 
देख्खन्न । साथै तनवेदकको तनवेदन व्महोया य कागजफाट सभेत प्रततवादीहरूरे तनवेदकराई घसु/रयसवत यकभ 
भाग गयी द:ुख ददएको ऩरु्ष्ट बइयहेको अवस्थाभा प्रततवादी याभजी प्रसाद मादवरे गनुिऩने कामि नगयी 
उजयुकतािराई द:ुख हैयानीभा ऩायी घसु रयसवत ददन फाध्म ऩायेको बन्ने ऩतन नदेख्खएको बन्ने आधाय तरई 
अदारतफाट प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने ठहयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ ।त्मस्तैगयी अकाि प्रततवादी खड् गबि 
शभाि खयेररे अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाि तनवेदक भदनप्रसाद रयभारको जग्गाको भोहीसम्फन्धी भदु्दा 
यहेकारे सोको तायेख ददराउन य सो सम्फन्धभा अन्म कुयाहरू याख्न भ बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरमभा 
गएको सभमभा प्रततवादी याभजी प्रसाद साहसॉग भेयो बेट हुॉदा तनजरे अको तायेखभा आउन ु बनी तनवेदक 
भदनप्रसाद रयभारराई तायेख ददई ऩठाएको हो य  वडा अध्मऺको योहफयभा सादा ऩानीभा भेयो हात धुॉदा ऩानी 
र्पक्का यातो यॊगभा ऩरयवतिन बएको हो बनी खरुाउनकुा साथै तनजरे हात धोएको ऩानीको नभनुाभा पेनोल्पथातरन 
ऩाइएको बन्ने ऩयीऺण प्रततवेदनफाट सभेत देख्खॉदा प्रततवादी खड् गबि शभािरे आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको 
यकभ तरएको य आमोगका कभिचायीहरू आएऩश्चात ्अऩयाधफाट फच्ने भनसामरे उि यकभ रकुाएकारे फयाभद 
हनु नसकेको देख्खन्छ । मसका अततरयि प्रततवादी याभजी प्रसाद साहरे सेवाग्राहीको जग्गाको भोही कट्टा 
गरयददने प्रमोजनका रातग घसु/रयसवतफाऩत फझु्न रगाएको तथा अकाि प्रततवादी खड् गबि शभाि खयेर बतूभसधुाय 
तथा भारऩोत कामािरमभा र्वचौतरमाको रूऩभा काभ गने गयेको बन्ने थाहा ऩाएको हुॉ बन्नेसभेत व्महोयाको यॊगेहात 
ऩयीऺण भचुलु्का य खानतरासी/फयाभदी भचुलु्काभा सहीछाऩ गने जटाशॊकय सहनी, नयेश ठाकुय रोहाय, याभेश्वय 
तगयी य शख्शकान्त झारे छुट्टाछुटै्ट गयी ददएको प्राम: एकै तभरान व्महोयाको छुट्टाछुटै्ट सोधऩछु कागज व्महोयाफाट 
सभेत देख्खई प्रततवादीहरूको आऩसी मोजना य सॊरग्नताभा तनजहरूरे तनवेदकसॉग घसु/रयसवत तरएको बन्ने ऩरु्ष्ट 
बइयहेको अवस्थाभा वादी ऩऺका प्रभाणहरूको भूल्माॊकन नै नगयी प्रततवादीहरूको साथफाट यकभ फयाभद हनु 
नसकेको, घसु/रयसवत रेनदेन सम्फन्धभा उजयुकताि य प्रततवादीहरूका फीच स्ऩष्ट पोन सॊवाद बएको नदेख्खएको, 
प्रततवादीहरूउऩयको आयोऩ दाफी प्रत्मऺ य स्वतन्र प्रभाणद्वाया प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २५ अनसुाय वादी 
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नेऩार सयकायरे ऩरु्ष्ट गनि नसकेको बन्ने भनोगत आधाय तरई प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने ठहयी बएको पैसरा 
ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ । 

 
१२. सियी ख्जल्रा याजर्वयाज नगयऩातरका वडा नॊ. २ घय बई हार काठभाडौं ख्जल्रा काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. 

३५ कोटेश्वय फस्न े ख्शऺा तथा भानवस्रोत र्वकास केन्ि सानोदठभी बिऩयुभा कयायभा कामियत यहेका तसतबर 
इख्न्जतनमय वषि ३९ को दीऩेन्िकुभाय देवसभेत...................................................................३ जना ।  
भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) ।(०७६-CR-०००४)   
पैसरा बएको तभतत:   २०७६।१०।१ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७  
आयोऩऩर भागदाफी  
चन्िसूमि आधायबतू र्वद्यारमको भभितसम्फन्धी कामि पयपायक गने/गयाउने तसरतसराभा उजयुी तनवेददका 
कान्छीभामा आरेफाट घसु यकभ तरई फैंक खाताभा जम्भा गनि बनी तनयजकुभाय चौधयीराई अह्राएकोभा तनजरे 
रु.१,५०,०००।- घसु यकभ भाग गयी जम्भा गनि रगाएको देख्खॊदा प्रततवादीहरूभध्मे इख्न्जतनमय दीऩेन्िकुभाय 
देवरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे 
तनजराई तफगो रु.१,५०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य प्रततवादीहरू धनवीय बगत य तनयजकुभाय चौधयीरे 
सोही ऐनको दपा 3 को उऩदपा (2) फभोख्जभ कसयु गयेको ऩरु्ष्ट बएकारे तनजहरूराई तफगो 
रु.१,५०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
(घ) फभोख्जभ सजाम हनु तथा प्रततवादीभध्मेका धनवीय बगतको हकभा तनजरे आपू सयकायी/साविजतनक ऩदभा 
नयहेको अवस्थाभा सभेत र्वद्यारमको कामि सम्ऩन्न प्रततवेदनभा तथा जनसन्देश प्राथतभक र्वद्यारमको योक्का यकभ 
पुकुवासम्फन्धी ऩरभा साविजतनक ऩद धायण गयेको याष्डसेवक कभिचायीसयह दस्तखत/प्रभाख्णत गयी आपूरे 
नऩाएको अतधकाय प्रमोग गयेको देख्खॊदा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १५ फभोख्जभको 
कसयुसभेत गयेको ऩरु्ष्ट बएकारे तनजउऩय सोही ऐनको दपा १५ फभोख्जभसभेत सजाम हनु । 

        
 र्वशेष अदारतको पैसरा  

प्रततवादीहरूभध्मे दीऩेन्िकुभाय देवरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) फभोख्जभको कसयु गयेको य 
प्रततवादीहरू धनवीय बगत य तनयजकुभाय चौधयीरे सोही ऐनको दपा ३(२) फभोख्जभ कसयु गयेको ऩरु्ष्ट बएकारे 
तनज प्रततवादीहरूराई सोही ऐनको दपा ३(१)(घ) फभोख्जभ जनही ७(सात) भर्हना कैद य तफगोफभोख्जभ 
रु.१,५०,०००।- को दाभासाहीरे जरयवाना हनुे गयी य प्रततवादी धनवीय बगतरे सोही ऐनको दपा १५ 
फभोख्जभ कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनजराई सोही दपा १५ फभोख्जभ १(एक) वषि कैद य 
रु.५०,०००।- जरयवानासभेत हनुे ।  

                                                                                                             

ऩनुयावेदनको आधाय 

दाफीफभोख्जभको कसयु कामभ बई सजाम तोक्दा जरयवानाको हकभा स्ऩष्ट रूऩभा तफगोफभोख्जभ बनी उल्रेख 
बएको देख्खॊदा जरयवानाराई दाभासाहीरे य घटफढ गने तभल्ने स्वर्ववेकीम अतधकाय यहेको बन्ने ऐनको भनसाम 
देख्खॉदैन । तसथि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन एक र्वशेष प्रकायको ऐन हो र्वशेष ऐनभा बएको प्रावधान र्वशेष 
ऐनफभोख्जभ नै रागू हनुे बन्ने काननुी तसर्द्ान्त य भान्मता हुॉदा जरयवाना कामभ गदाि ऩतन सोही ऐनफभोख्जभ कामभ 
गरयनऩुछि । र्वशेष ऐनभा स्ऩष्ट व्मवस्था हुॉदाहुॉदै जरयवानाको हकभा साभान्म काननुसयह व्मातमा गयी दाभासाहीरे 
जरयवाना कामभ गदाि पौजदायी काननुको भान्म तसर्द्ान्तर्वऩयीत हनु जान्छ । काननुभा स्ऩष्टरूऩरे उख्ल्रख्खत 
प्रावधानको गरत व्मातमा गयी भ्रष्टाचाय जस्तो सॊवेदनशीर र्वषमवस्तरुाई नजय अन्दाज गयी गरयएको पैसरा सो 
हदसम्भ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको भनसामर्वऩयीत व्मातमा य अवरम्फनभा नै ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ । 
उि अदारतफाट प्रततवादीहरूराई आयोऩदाफीफभोख्जभ भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म स्थार्ऩत बई कसयु कामभ बइसकेको 
अवस्थाभा सजाम तोक्दा जरयवानाको हकभा तफगोअनसुाय नगयी दाभासाहीरे हनुे ठहयी पैसरा बएको देख्खन्छ । 
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जरयवानासभेत सजाम हो । सजाम कामभ गदाि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनफभोख्जभ दाभासाहीरे गनि काननुत् तभल्ने 
देख्खॉदैन । सजाम दाभासाहीरे गदाि दण्ड प्रणारीको तसर्द्ान्तर्वऩयीत हनुजाने बएकोरे सफै प्रततवादीहरूराई उि 
काननुको भनसामअनरुूऩ तफगोफभोख्जभ नै जरयवाना हनुऩुनेभा नगयी जरयवानाको हकभा दाभासाहीरे गने गयी 
बएको उि पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ । 

 

१३. ख्जल्रा यौतहट याजदेवी नगयऩातरका वडा नॊ. २ (सातफक हजतभतनमा गा.र्व.स. वडा नॊ. ६) स्थामी घय बई हार 
ख्जल्रा फाया करैमा उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. १ भोतीफाग फस्न ेनऩेार र्वद्यतु प्रातधकयण, करैमा र्वतयण केन्ि 
करैमा, फायाभा इरेख्क्ट्रतसमन (तह तीन) ऩदभा कामियत वषि ४० का श्माभर्कशोय बगत...................... १ जना । 

भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07५-CR-०१30) 
पैसरा बएको तभतत:   २०७6।१०।23 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादी इरेख्क्ट्रतसमन ऩदभा कामियत श्माभर्कशोय बगतरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खएको हुॉदा तनजराई तफगो रु.३०,000।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (1) य दपा 3 को उऩदपा (1) को देहाम (ख) फभोख्जभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
 

 

र्वशेष अदारतको पैसरा 
याइस तभरको रातग नमाॉ तभटय जडान गनि तत्कारीन सभमभा तनवेदन दताि बएको नदेख्खएको, तत्सम्फन्धी 
ख्जम्भेवायी ऩतन प्रततवादीको यहेको नदेख्खएको, प्रततशोधको ऩषृ्ठबतूभ देख्खएको, रयसइफीरे उजयुी ददएको, कुनै 
व्मख्िफाट यकभ फयाभद हुॉदैभा भार घसुफाऩतको यकभ हो बनी मर्कन गनि ऩमािि हुॉदैन, उजयुकतािफाट उजयुीराई 
खख्ण्डत गयी अदारतभा फकऩर गयेको आधायभा भार प्रस्ततु आयोऩ दाफीअनसुायको घसु/रयसवत तरएको भान्न 
ऩमािि नदेख्खने । प्रततवादीरे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  

 

ऩनुयावेदन गने आधाय 

प्रततवादी श्माभर्कशोय बगतरे उि तभटय जडान गरयददनका रातग घसु/रयसवतफाऩत यकभ रु.30,000।- भाग 
गयेको बनी ददएको उजयुी तनवेदनको सत्मता तस.डी. येकडिभा बएको तनवेदक य प्रततवादीफीचको कुयाकानीफाट 
ऩरु्ष्ट बएको छ । तनवेदक य प्रततवादीफीच बएको सॊवाद येकडिभा तनवेदकरे प्रततवादीराई कतत रुऩैमाॉ तऩाईंराई 
काभका रातग ददनऩुछि सय २५ हजाय बनी बनेकोभा प्रततवादीरे २५ हजाय होइन ३० हजाय बनी यकभ फागेतनङ 
गयेको देख्खएकारे प्रततवादीरे अदारतभा फकऩर गदाि तनवेदकराई ख्चख्न्दन बनी गयेको फमानभा सत्मता देख्खॉदैन 
। तभटय जडान कामि प्रततवादीको ख्जम्भेवायीतबर नऩने बए ताऩतन कामािरमरे गने कामिसम्फन्धी र्वषमतबर नै 
तभटय जडान गने कामि ऩने देख्खन्छ । प्रततवादीरे उजयुकतािसॉग घसु/रयसवत भाग गयेको ऩरु्ष्ट बएको अवस्थाभा 
तत्सम्फन्धी ख्जम्भेवायी ऩतन प्रततवादीको यहेको नदेख्खएको, रयसइफीरे उजयुी ददएको देख्खएको बनी मी 
प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको सो पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनको योहभा ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ । 
चन्दनर्कशोय बगत सॊचारक बएको स्टोसितबर यहेको टेफरुको फीचको घयािफाट नै तनवेदकरे आमोगफाट बयऩाई 
गयी फखु्झतरएको रु.30,000।- यकभ फयाभदी/खानतरासी भचुलु्काफाट फयाभद बएको सभेतको कुयाराई 
अनदेखा गयी उजयुीकतािको बनाइ मर्कन गनि ऩमािि हुॉदैन बन्नेसभेतको आधाय तरई बएको उि पैसरा प्रभाणको 
ग्रहण तथा र्वश्लषेणभा ररु्टऩूणि यहेको छ । प्रततकूर फकऩर नै प्रततवादीको तनदोर्षताको भूर प्रभाण हनुसभेत 
सक्दैन। तनवेदनको तभतत य फकऩरको तभततभा यहने अन्तयारभा तनवेदकप्रतत प्रततवादीको दफाफ य प्रबाव ऩनि 
सक्ने सम्बावनाराई ऩतन न्मामको योहभा र्वश्लषेण गरयनऩुने हनु्छ । सफै अवस्थाभा प्रततकूर फकऩरराई प्रभाणको 
रूऩभा ग्रहण गरयॉदा तनवेदकभातथ प्रततवादीको दफाफ य प्रबाव ऩनि जाने बई पौजदायी न्माम प्रशासन नै तनष्प्रबावी 
हनु जाने तनख्श्चत छ । मस अवस्थाभा अन्म प्रभाणहरूको न्मामोख्चत र्वश्लषेण गयी न्माम तनयोऩण गनुिऩनेभा 
तनवेदकको प्रततकूर फकऩरराई आधाय भानी प्रततवादीराई सपाइ ददन े गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि हुॉदा 
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फदयबागी छ । 

 

१४. ख्जल्रा रुकुभ, सातफक साॉख गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ हार भतुसकोट नगयऩातरका, वडा नॊ. ६ स्थामी घय बई ख्जल्रा 
काठभाडौं, कीततिऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. १, कीततिऩयु फस्न ेनाऩी कामािरम, करॊकीका तत्कारीन नाऩी सबेऺक वषि 
३२ का हरयफहादयु ओरीसभेत............................................................................................ २ जना ।   
भदु्दा्- भ्रष्टाचाय(घसु/रयसवत)। (07५-CR-००३७)  
पैसरा बएको तभतत:   २०७६।११।७ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७   
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीभध्मेका कामािरम सहमोगी अम्भयरार शे्रष्ठरे अकाि प्रततवादी हरयफहादयु ओरीको तनदेशनभा उजयुी 
तनवेदकसॉग बेट गयी घसु/रयसवत फाऩतको यकभ रु.१५,०००।- फझुी तरई नाऩी सबेऺक हरयफहादयु ओरी य 
कामािरम सहमोगी अम्भयरार शे्रष्ठरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (१) फभोख्जभको 
कसयु गयेको देख्खएकारे तनजहरू हरयफहादयु ओरी य अम्भयरार शे्रष्ठउऩय जनही तफगो रु.१५,000।- कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (1) य दपा 3 को उऩदपा (1) को देहाम (क) 
फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  

  

 र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही दपा 
3 को उऩदपा (1) तथा ऐ. को देहाम (क) फभोख्जभ तफगोको दाभासाहीरे हनुे रु.७,५००।का दयरे जरयवाना 
य जनही १३ ददनका दयरे कैद हनुे ।  

                                                                                                                     

ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीहरूरे सेवाग्राहीको रूऩभा यहेका तनवेदकसॉग घसु/रयसवतफाऩत रु.१५,०००।- तरएको तथ्मभा र्ववाद 
छैन । प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको 
देख्खएकारे तनजहरूराई जनही तफगो रु.१५,000।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को 
उऩदपा (1) य दपा 3 को उऩदपा (1) को देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी 
तरइएको अवस्था छ । ऐनको उख्ल्रख्खत व्मवस्था हेदाि, कसयु कामभ बएका प्रततवादीहरूराई तफगोफभोख्जभ नै 
जरयवाना हनुे गयी स्ऩष्ट उल्रेख गयेको ऩतन देख्खन्छ । मसयी ऐनरे नै तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुे गयी व्मवस्था 
गयेको अवस्थाभा जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसरा न्मामसॊगत छैन ।कुनै ऩतन कसयु मदद साभूर्हक 
मोजना य सॊरग्नताभा गरयन्छ बने स्वाबार्वक रूऩभा उि कसयुको गम्बीयता फढ्ने तनख्श्चत छ । मस अवस्थाभा 
काननुफभोख्जभ हनुे जरयवानाराई दाभासाही हनुे गयी पैसरा गदाि फढी सॊतमाभा कसयु गने व्मख्िहरूरे कभ 
दार्मत्व व्महोनि ऩने अवस्थाको तसजिना हनु गई दण्डका भान्म तसर्द्ान्तसभेत प्रबार्वत हनु जाने तनख्श्चत छ, तसथि 
जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि छ । 
 

१५. तसयाहा ख्जल्रा तसयाहा न.ऩा. वडा नॊ. ४ भर्हस्वथा घय बई हार का.ख्ज.का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ८ ऩशऩुतत फस्न ेवषि 
५४ को नऩेार टेतरकभ काठभाडौंका वरयष्ठ प्रार्वतधक अतधकृत अतनरकुभाय......................................३ जना । 

भदु्दा्- झठुा हवाई र्टकट ऩेस गयी बिुानी तरई भ्रष्टाचाय गयेको भदु्दा । (०7५-CR-१६७)  
पैसरा बएको तभतत  २०७६।८।८ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5         ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीरे हवाईजहाजफाट मारा गयेको बनी मारा नै नगयी झठुा र्टकट फनाई कामािरमभा ऩेस गयी बिुानी 
तरई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) य दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम (ङ) 
फभोख्जभको कसयु गयेको स-प्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनज प्रततवादी अतनरकुभाय आचामि य र्वकर कुभाय 
शे्रष्ठराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य 
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याजफहादयु तसॊहरे सरुवा भ्रभण खचिफाऩत श्रीभती यश्भी खड्का, छोयीहरू सनी खड्का य सरयता खड्कारे 
काठभाडौंदेख्ख नेऩारगञ्ज मारा गयेको बनी झठुा र्टकट ऩेस गयी बिुानी तरएको हुॉदा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) य दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम (ङ) फभोख्जभको कसयु गयेको 
स-प्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनज प्रततवादी याजफहादयु तसॊहराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूरे झठुा र्ववयण ऩेस गयेय हवाई बाडाफाऩत बिुानी तरएको यकभ भ्रभण खचि तनमभावरी २०६४ को 
तनमभ २३ फभोख्जभ असरुउऩय हनु सक्न ेअवस्था यहेको ।तनज प्रततवादीहरूरे बिुानी तरएको भ्रभण बत्ता फेरुज ु
कामभ बई सयकायी फाॉकी सयह यहेको अवस्थाभा उि भ्रष्टाचायको र्वषम फन्न नसक्ने ।भ्रष्टाचायको कसयु 
स्थार्ऩत हनु सयकायी सम्ऩख्त्त दूर्षत भनसामफाट खचि गयी हातन नोक्सानी ऩरु् माउने तनमत प्रस्ट रूऩभा देख्खनऩुने 
बन्ने सवोच्च अदारतको ने.का.ऩा. २०६९ अॊक ३ तन.नॊ. १०३०८ को भदु्दाभा प्रततऩाददत तसर्द्ान्तफाट सभेत 
भ्रष्टाचायको कसयु ऩरु्ष्ट हनु नसक्ने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीहरूरे मारा नै नगयी हवाईजहाजको र्टकट ऩेस गयी बिुानी तरएको देख्खॉदा साविजतनक तनकामराई हातन 
ऩरु् माउने य आपूराई पाइदा ऩरु् माउन ेफदतनमतरे कामि गयेको देख्खन्छ । भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा १ य ऐ दपा ८ को उऩदपा १ को देहाम खण्ड (ङ) भा झठुा तफर बयऩाई फनाई बिुानी 
तरने ददने कामिराई भ्रष्टाचायको कसयु भानी सजामको व्मवस्था गयेको ऩाइन्छ । प्रततवादीहरूरे गयेको कामि 
प्रस्ततु काननुी व्मवस्थाअनसुायको कसयु बएको तथ्मभा र्ववाद देख्खॉदैन । भ्रभण खचि तनमभावरी २०६४ को 
तनमभ २३ भा झठुा र्ववयण ऩेस गयी बिुानी तरएको यकभको दोब्फय यकभ असरुउऩय गरयने छ बन्ने व्मवस्था 
बएको देख्खए ताऩतन उि तनमभावरीको व्मवस्थारे ऐनको काननुी व्मवस्थाराई सीतभत गनि सक्न े देख्खॉदैन । 
उि तनमभावरीभा त्मस्तो झठुा र्ववयण ऩेस गने व्मख्िराई कायफाहीसभेत गरयने छ बनी उल्रेख गयेकारे यकभ 
असरु गयी कायफाही गनि फाधा नऩने बन्ने नै तनमभावरीको व्मवस्था देख्खएको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनि 
फनेको र्वशेष काननुरे कसयु भानेको कामिराई अन्मथा तकि  गयी र्वबागीम कायफाही हनुे बन्न तभल्ने अवस्था ऩतन 
यहॉदैन । भ्रभण खचि तनमभावरीफभोख्जभ असरुउऩय हनु सक्ने अवस्था यहॉदैभा भ्रष्टाचायजन्म कामिफाट उन्भखु्ि 
तभल्ने अवस्था ऩतन यहॉदैन । खाई भासेको गैयकाननुी यकभ असरुीराई फढी प्रबावकायी फनाउन भार भ्रभण खचि 
तनमभावरीभा असरुीको व्मवस्था गरयएको अवस्था देख्खन्छ । भ्रभण खचि तनमभावरीको मो व्मवस्थारे 
काननुफभोख्जभको कायफाहीराई तनस्तेज गनि नसक्नेभा भ्रभण खचि तनमभावरीफभोख्जभ असरुउऩय हनु सक्ने 
अवस्था यहेको बनी प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचायजन्म कामिफाट हनुे सजामफाट उन्भखु्ि ददन े गयी बएको पैसरा 
ररु्टऩूणि यहेको देख्खमो ।भ्रभण बत्ता फेरुज ु कामभ बई सयकायी फाॉकी सयह यहेको अवस्थाभा उि र्वषम 
भ्रष्टाचायको र्वषम फन्न नसक्ने बन्ने पैसराभा उल्रेख बएको देख्खन्छ । रेखा ऩयीऺणको क्रभभा सफै खाताको 
अतनमतभतता फेरुजकैु रूऩभा यहन्छ । रेखा ऩयीऺकरे भ्रष्टाचायभा कायफाही गनि सक्ने अवस्था ऩतन यहॉदैन । 
रेखा ऩयीऺणभा फेरुज ुउल्रेख बएको यकभ भ्रष्टाचायफाऩतको हो होइन बनी अनसुन्धान य अतबमोजन गने कामि 
सवाितधकाय तनकाम अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे नै गने हो । फदतनमतऩूविक नेऩार सयकायराई 
नोक्सानी गने य आपूराई पाइदा ऩरु् माउने गयी तरए खाएको यकभ फेरुजकुो रूऩभा रेखाऩयीऺकरे रेतदैभा 
भ्रष्टाचायको र्वषम नफन्ने होइन । भ्रष्टाचायको कसयु स्थार्ऩत हनु सयकायी सम्ऩख्त्त दूर्षत भनसामफाट खचि गयी 
हातन नोक्सानी ऩरु् माउने तनमत प्रस्ट देख्खनऩुदिछ बनी सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत ने.का.ऩ. २०७६ तन.नॊ. 
१०२०८ को नख्जयसभेत पैसराभा उल्रेख गयेको देख्खएको छ । 
 

१६. ख्जल्रा स्माङ्जा, आॉधीखोरा गाउॉऩातरका वडा नॊ.२ (सातफक र्वचायी चौताया वडा नॊ. ६) फस्न ेभारऩोत कामािरम, 
कास्कीभा भारऩोत अतधकृत ऩदभा कामियत यहेका वषि ४८ को खेभ नायामण ऩौडेर (उऩाध्माम) सभेत... ३ जना ।  
भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) ।(०७५-CR-०१०८)     
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पैसरा बएको तभतत:  २०७६।११।२३ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७  
आयोऩऩर भागदाफी 
भारऩोत अतधकृत खेभनायामण ऩौडेर, नामफ सबु्फा याभचन्ि ऩौडेर य खरयदाय सञ्जम शभािसभेतरे घयजग्गा तधतो 
फन्धक याख्न े प्रमोजनसभेतका रातग बनी उजयुी तनवेदक ऋर्षयाभ चऩाईसभेतफाट रु.५०,०००।- घसु/रयसवत 
भाग गयी तरई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट 
बएकारे तनज प्रततवादीहरूराई तफगो रु.५०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा (१) को देहाम (ख) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
  
र्वशेष अदारतको पैसरा 
बागीयथी कॉ डेरको नाउॉभा आएको घयजग्गा फैंकभा तधतोफन्धक तरखत ऩारयत गनुिऩने काभको सम्फन्धभा 
उजयुकताि ऋर्षयाभ चऩाईको प्रत्मऺ य साथिक सम्फन्ध यहेको ऩाइएन तनजको घटना र्ववयण व्महोया य फकऩर 
व्महोया पयक ऩयेको देख्खन आएको, प्रततवादी खेभनायामण ऩौडेररे घसु/रयसवत भाग गयेको य त्मसफाऩतको 
यकभ आफ्नो टेफरु घयािभा याख्न रगाएको ऩरु्ष्ट हनु नसकेको साथै प्रततवादीहरूको साथफाट यकभ फयाभद 
नबएको हुॉदा आयोऩदाफीको कसयुफाट सपाइ ऩाउने ।  
 

                                                                                                                                

ऩनुयावेदन गने आधाय 

घयजग्गाको तधतोफन्धक ऩारयत गयी योक्का याख्नसेभेतका कामि मी प्रततवादीहरूरे नै गयेका य सो कामिसभेत 
तनजहरूको ख्जम्भाभा नै यहेको देख्खन्छ । उजयुकतािहरूरे आमोगफाट बयऩाई गयी फखु्झतरएको यकभ 
रु.५०,०००।- नै प्रततवादीभध्मे खेभनायामण ऩौडेरको कामिकऺभा यहेको टेफरुको घयािफाट फयाभद बएको बन्ने 
तभतत २०७५।६।२३ को फयाभदी भचुलु्का तथा प्रततवादी खेभनायामण ऩौडेररे प्रततवादी सॊजम शभािराई आफ्नो 
टेफरुको घयाि देखाई सॊकेत गयी फार्हय गएको, प्रततवादी सॊजम शभािरे उजयुकतािराई सोही घयाितपि  सॊकेत गयेको 
य प्रततवादी खेभनायामण ऩौडेर फार्हय गई आएऩतछ घयाि खोरेय हेयेको दृश्मसभेत तसतसर्टबी पुटेजफाट देख्खएको 
य सो कुया मी प्रततवादीहरूरे अनसुन्धानका क्रभभा फमान गदािसभेत सनाखत गरयददएको य सो फयाभदी भचुलु्काभा 
मी प्रततवादीहरूरे सहीछाऩसभेत गयी स्वीकाय गयेका छन ् । साथै प्रततवादीहरूभध्मे ना.स.ु याभचन्ि ऩौडेर 
भौकाभा पयाय यहेको देख्खॊदा कसयुभा सॊरग्न यहेको बन्ने ऩतन देख्खएको य ऩक्राउ प्रततवादीहरूरे अनसुन्धानका 
क्रभभा ऩोरीग्राप ऩयीऺण गनिसभेत इन्काय गयेको देख्खन्छ । त्मस्तै तभतत २०७५।६।२२ कै ददन उजयुकताि 
ऋर्षयाभ चऩाई य प्रततवादी याभचन्ि ऩौडेरफीच तथा प्रततवादीहरू सॊजम शभाि य याभचन्ि ऩौडेरफीच सभेत 
कुयाकानी बएको भोफाइर पोनको कर तडटेल्सफाट सभेत देख्खएको सभेतका तभतसर सॊरग्न आधाय 
प्रभाणहरूफाट मी प्रततवादीहरूरे तभरेभतो गयी आयोऩ दाफीफभोख्जभ नै कसयु गयेको बन्ने तथ्म स्थार्ऩत बइयहेको 
देख्खॊदा प्रततवादीहरूको साथफाट घसु/रयसवतको यकभ फयाभद बएको नदेख्खएको सम्फख्न्धत कभिचायीको उऩख्स्थतत 
नयहेको अवस्थाभा टेफरु घयािफाट फयाभद गयेकै भार आधायभा तनजहरूरे उजयुी दाफीअनसुाय घसु रयसवत भाग 
गयेकै हो बनी तनश्चमात्भक रूऩभा बन्न नहनुे बन्नेसभेतका गरत आधायहरू तरई प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी 
बएको उि पैसरा तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूको भूल्माॊकनभा नै ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ । 

 

१७. भारऩोत कामािरम, यॊगरेी, भोयङका नामफ सबु्फा प्रदीऩ ख्घतभयेसभेत.......................................७ जना 
भदु्दा्- ऩुॉजीगत राबकय तथा यख्जषे्डसन दस्तयु र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (07५-CR-०२१०)   
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।८।२० 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5  ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७      
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीहरू प्रदीऩ ख्घतभये य देवीप्रसाद रइुॉटेर उऩय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ को देहाम (ख) 
फभोख्जभको कसयुभा तफगो रु.१७८,५२५।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ७, दपा ३(१) य दपा ३(१)(घ) 
फभोख्जभ सजाम हनु,  प्रततवादी नन्दरार याजवॊशीराई तफगो रु.३,१९,९२५।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 



                                                      82   वार्षिक प्रततवेदन¸ २०७7/७८ ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणिम, अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको र्वश्लषेण 
  
 
  

२०५९ को दपा १९(२) फभोख्जभको कसयुभा सोही दपा १९(२) फभोख्जभ सजाम हनु, वडा अध्मऺ प्रततवादी 
दानारार याजवॊशीराई तफगो रु.१,७८,५२५।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९(२) 
फभोख्जभको कसयुभा सोही दपा १९(२) फभोख्जभ सजाम हनु, जग्गा खरयदकताि प्रततवादी दगुािप्रसाद तनयौरा 
प्रततवादी हस्तयाज ओखयाफ ु (तरम्फ)ुराई रु.२,३८,६७५।-, प्रततवादी सूमिफहादयु शे्रष्ठराई यख्जषे्डसन दस्तयु 
रु.१२,९००।-, नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खॊदा तनज प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(४) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम हनु ।  

  

र्वशेष अदारतको पैसरा   
दगुािप्रसाद तनयौरा, हस्तयाज ओखयाफ ु (तरम्फ)ु य सूमिफहादयु शे्रष्ठको हकभा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८(४) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको दपा ८(४) अनसुाय आयोऩऩर दाफीको तफगोफभोख्जभ जरयवाना य 
जनही ३(तीन) भर्हना कैद हनुे य अन्म प्रततवादीहरू प्रदीऩ ख्घतभये, देवीप्रसाद रइुॉटेर, नन्दरार याजवॊशी य 
दानारार याजवॊशीरे आयोऩ ऩर भागदाफीफाट सपाइ ऩाउने । 

                                                                                                                      
 

ऩनुयावेदन गने आधाय 
तरखत ऩारयत गदाि न्मूनतभ रूऩभा राग्ने यख्जषे्डसन दस्तयु य राबकयबन्दा घटी दाख्खरा गयी तरखत ऩारयत गयेको 
कसयुभा जग्गा खरयद तफक्री गने प्रततवादीहरू दगुािप्रसाद तनयौरा, हस्तयाज ओखयाफ ु (तरम्फ)ु य सूमिफहादयु 
शे्रष्ठराई आयोऩऩर भागदाफीफभोख्जभ सजामसभेत बएकारे जग्गा खरयद तफक्री गदाि ऩ ुॉजीगत राबकय तथा 
यख्जषे्डसन दस्तयु र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म य कसयु ठहय हनु ेप्रततवादीहरूको हकभा केही फोतरयहन 
ऩयेन । दस्तयु तनधाियण गयी यख्जषे्डसन ऩास गने प्रदीऩ ख्घतभये य देवीप्रसाद रइुॉटेरको हकभा हेदाि य.नॊ.१५० य 
य.नॊ. ३६०४ को दवैु तरखतभा मी प्रततवादीहरूरे भूल्माॊकन गयी तरखत ऩास गयेको देख्खन्छ । दवैु तरखतभा 
घयफाटो नबएको बनी प्रततवादी देवीप्रसाद रइुॉटेर य प्रभाख्णत गयी प्रततवादी प्रदीऩ ख्घतभयेरे भूल्माॊकन तबडाएको 
देख्खमो । य.नॊ. ३६०४ तभतत २०७४।१०।३ को तरखत हेदाि उि जग्गा यतवुाभाई नगयऩातरका वडा नॊ.६ 
भा ऩनेभा वडा नॊ. ७ का वडाध्मऺरे आफ्नो ऺेरातधकायबन्दा फार्हय गई घयफाटो नयहेको बनी तसपारयस 
गरयददएको ऩाइन्छ । आफ्नो ऺैरातधकायै नबएको तसपारयसराई याजस्व सॊकरनभा यहेका मी प्रततवादीहरूरे 
जाॉचफझु गनुिऩनेभा सो गयेको सभेत देख्खएन । तसपारयससाथ आएका तरखत ठीक फेठीक हेयी गरत तरखत 
तसपारयसराई इन्काय गनुिऩनेभा सो नगदाि नेऩार सयकायराई यख्जषे्डसन दस्तयु रु.१२,९००।- तथा ऩुॉजीगत 
राबकय रु.१,६५,६२५।- गयी जम्भा रु.१,७८,५२५।- हातन नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खएकारे सरुु र्वशेष 
अदारतरे सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उि पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी यहेको  
छ ।त्मसैगयी प्रततवादी नन्दरार याजवॊशीरे घयफाटो प्रभाख्णत गदाि दगुािप्रसाद तनयौराको स्वातभत्वभा यहेको 
र्क.नॊ.३६५ को ज.तफ.०-१९-१५ भा घयफाटो नबएको बनी आपूरे नै प्रभाख्णत गयेको य घयफाटो तसपारयस 
गदाि गरत तसपारयस गये याजस्व असरुीभा असय ऩदिछ बन्ने जानकायी यहेको बनी अनसुन्धान अतधकायीसभऺ 
खरुाई रेखाइददएको य उि तसपारयस गयेको जग्गा २०३१ सारकै नाऩीफाट काटो कामभ बई ०५३/५४ 
देख्ख नै ग्राबेर बइसकेको जग्गाराई हार फाटोरे नछुने बनी गयेको तसपारयसराई फदतनमतका साथ तसपारयस 
गयेको भान्नुऩने हनु्छ । त्मसैगयी, तभतसर सॊरग्न य.नॊ. ३६०४ को तसपारयसभा एउटा वडाको जग्गाराई अको 
वडाको जनप्रतततनतध वडा अध्मऺ प्रततवादी दानारार याजवॊशीरे तसपारयस गयेको ऩाइन्छ । तनज प्रततवादीरे 
ग्राबेर फाटो बएको जग्गाराई फाटोरे नछुने बनी तसपारयस गदाि प्रथभत: आफ्नो वडातबरको हो, होइन बनी य 
त्मस्तो जग्गाराई फाटोरे छोएको छ, छैन मर्कन गयी वास्तर्वक फझेुयभार तसपारयस गनुिऩनेभा सो नगयी 
फदतनमतऩूविक गयेको तसपारयसफाट नेऩार सयकायराई यख्जषे्डसन य ऩुॉजीगत राबकयसभेत हातन नोक्सानी ऩगुेको 
हुॉदा सरुु र्वशेष अदारतफाट सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी गयेको उि पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि हुॉदा 
फदयबागी यहेको छ ।  
 

१८. ख्जल्रा ख्चतवन बयतऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ७ स्थामी वतन बएका वषि ५४ को खानऩेानी तथा सयसपाइ तडतबजन 
कामािरम काभ्रभेा इख्न्जतनमय ऩदभा कामियत शेखयनाथ खनार............................................. १जना । 
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भदु्दा्- घसु रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (०7५-CR-०००२) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१०।२९ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5         ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७ 

आयोऩऩर भागदाफी 
शेखयनाथ खनारराई तफगो रु.१,३०,००००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा १ को कसयुभा उि ऐनकै दपा ३ को उऩदपा १ य दपा ३ को उऩदपा १ को खण्ड (घ) फभोख्जभ 
सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
उजयुीकताि तनवेदक चेतनाथ बायतीरे आवेशभा आई उजयुी ददएको य आवेशभा नै अनसुन्धान अतधकृतसभऺ 
कागज गयेको, त्मसभा सत्मता नयहेको बनी अदारतभा फकऩर गयेको।प्रततवादीरे अदारतभा फमान गदाि फयाभद 
यकभ घसु खाएको होइन, भैरे घसु तरएको छैन बनी इन्कायी व्महोया रेखाएको ।शे्रष्ठ वाटय हाउस प्रा.तर.का 
दीऩेन्ि शे्रष्ठरे फकऩर गदै चेतनाथ बायतीसॉग कुयाकानी गयी शेखयनाथ खनार य वहाॉको कामािरमको योहफयभा 
नगयऩातरकाफाट बिुानी आएऩतछ फझुाउने बनी सयसाभान ऩठाएकोभा ऩटकऩटक ताकेता गयेऩतछ सोको बिुानी 
शेखयनाथ खनारभापि त रु.१ राख ऩचास हजाय ऩठाएको य त्मसऩतछ फाॉकी ३ राख ६ हजाय ९ सम ५० 
रुऩैमाॉ हारसम्भ ऩाएको छैन बनी रेखाएकारे फयाभद यकभ घसुफाऩतको हो बनी तनश्चमात्भक रूऩभा बन्न तभरेन 
। तसथि प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीरे तनवेदकको उऩबोिा सतभततभापि त खानेऩानीको मोजना कामािन्वमन गयेको तथ्मभा र्ववाद छैन । 
तनवेदकरे गयेको रु.३०,०००००।- को खानेऩानी मोजनाको जाॉचऩास कामि प्रततवादीफाट हनुेभा ऩतन र्ववाद छैन 
। मसयी तनवेदक चेतनाथ बायती सेवाग्रही तथा प्रततवादी सेवा प्रदामक देख्खन्छन ्। तनवेदकरे मस आमोगभा 
प्रततवादीरे कतभससनफाऩत रु.१,३०,०००।- भागेको बनी तनवेदन ददई आमोगफाटै घसुफाऩतको यकभ तरई 
गएको य प्रततवादी घसुसर्हत ऩक्राउ ऩयेको देख्खन्छ । मसयी प्रततवादीफाट फयाभद यकभ घसुफाऩतकै यकभ हो 
बन्ने तथ्म स्थार्ऩत देख्खन्छ । तनवेदकरे अदारतभा फकऩर गदाि भैरे तनजराई २०७४ सारभा तरएको 
वाटयऩम्ऩको रु.१ राख ५० हजाय ददन तथमो सोही यकभ भैरे अख्ततमायफाट ल्माई ददएको हो बन्नेसभेत व्महोया 
उल्रेख गये ताऩतन सो र्वश्वसनीम देख्खॉदैन । वरथरी खानेऩानी सतभततको अध्मऺ जस्तो व्मख्िरे ऩसरफाट ऩम्ऩ 
ल्माउॉदा इख्न्जतनमय जवानी फस्नऩुने य तनजभापि त बिुानी गनुिऩने अवस्था हनु्छ बनी भान्न तभल्दैन । तनवेदकरे 
अख्ततमायभा गएय तनवेदन ददई यकभ तरई प्रततवादीराई ददनऩुने अवस्था रयसवत नै भागेको अवस्थाभा फाहेक हनु 
सक्दैन । मसयी र्वश्वसनीम नै नदेख्खएको र्वऩयीत फकऩरको आधायभा प्रततवादीराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददन े
गयी बएको पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहभा ररु्टऩूणि यहेको छ । मसयी कऩोरकख्ल्ऩत रूऩभा बएको 
फकऩरसभेतराई आधाय भानी तनश्चमात्भक प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको घसु रयसवतको वायदातराई तनश्चमात्भक 
प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट नबएको बनी आयोर्ऩतराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि यहेको छ ।यॊगेहात ऩक्राउ 
ऩयेका प्रततवादी शेखयनाथ खनाररे आमोगसभऺ आफ्नै हातरे फमान रेखेको य उि फमानभा तनवेदकफाट 
घसु/रयसवतफाऩत नै फयाभद यकभ तरएको तथ्म स्वीकाय गयेको देख्खन्छ । घसु रेनदेनको फायदातऩूवि तनवेदक 
य प्रततवादीफीच बएको कुयाकानीको येकडिफाट ऩतन घसु फागेतनङ बएको य रु.१,३००००।- भा कुया तभरेको 
बन्ने नै देख्खन्छ । मसयी प्रततवादीरे स्वतन्र रूऩभा आपैं रे रेखेको फमान तथा वैऻातनक प्रभाणको रूऩभा यहेको 
वातािराऩ येकडिसभेतफाट प्रततवादीरे तनवेदकफाट घसु/रयसवत तरएको तथ्म तनर्विवाद रूऩभा ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा 
प्रायख्म्बक दृर्ष्टभा झठुा देख्खने तनवेदक तथा दीऩेन्ि शे्रष्ठरे प्रततवादीराई सजामफाट फचाई ददने तनमतरे आदारतभा 
गयेको फकऩरराई आधाय भानी प्रभाणको न्मामोख्चत भूल्माॊकन नगयी बएको उि पैसरा ररु्टऩूणि यहेको छ 
।उजयुी तनवेदक चेतनाथ बायतीरे आमोगराई अनसुन्धानको क्रभभा सहमोग गयेको आधायभा तनजराई आमोगको 
साऺीको रूऩभा ऩेस गरयएकोभा तनजरे अदारतसभऺ र्वऩयीत फकऩर गयी असहमोग गयेको हुॉदा तनजउऩय 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ५५ को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशफभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा 
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३ को कसयुभा दपा ३ को उऩदपा ३ भा उल्रेख बएफभोख्जभ ऐ. दपा ३ को उऩदपा १ य दपा ३ को 
उऩदपा १को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई स.पौ. नॊ. ०७६-cr-०३६१ को भ्रष्टाचाय 
भदु्दा र्वशेष अदारतभा दामय गयी सर्कएकारे तनजको झठुा फकऩरको आधायभा बएको उि पैसरा फदगयबागी 
छ । 
 

१९. ख्जल्रा धाददङ, सातफक नीरकण्ठ गा. र्व. स. वडा नॊ. 5, हार नीरकण्ठ न.ऩा. वडा नॊ. 6 स्थामी ठेगाना बएका 
वषि 43 का प्रदीऩ अतधकायीसभेत..................................................................................१२ जना । 

भदु्दा्- सयकायी जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गयी गयाई भ्रष्टाचाय गयेको । (०७४-CR-०0५३) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१०।१४ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5             ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।७ 
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा तफगो रु.४६,५६,१५२।३४ फयाफयको सयकायी जग्गा प्रततवादी तरराफहादयु शे्रष्ठको नाभभा 
गैयकाननुी दताि गयाउने प्रततवादीहरू भारऩोत अतधकृत शॊकयप्रसाद बेटवार, शाखा अतधकृत याभकृष्ण खरी, 
ना.स.ु नेरयाज जोशी, ना.स.ु भकुुन्दयाज ऩाण्डे, खरयदाय याधाकृष्ण नेऩार, सवेऺक यवीन्िनाथ ठाकुयउऩय भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१)(ज) को कसयुभा ऐ. दपा ८(१) फभोख्जभ सजाम हनु य उि तफगो 
फयाफयको उि जग्गा आफ्नो नाभभा दताि गयाउन गैयकाननुी तभरोभतोसभेत गनि प्रततवादी तरराफहादयु शे्रष्ठरे 
गयेको कसयुभा सोही ऐनको दपा ८(४) फभोख्जभ सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
तभतत २०२९।४।१ को याजीनाभाफाट प्रततवादी तरराफहादयुका र्ऩता यर्वरार शे्रष्ठरे खरयद गयी बोग गयेको य 
२०४१ सारभा प्रट दताि कामभ बएको हुॉदा कसयु आयोऩफाट सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
नक्सा तसटको फोडियबन्दा फार्हयको सयकायी जग्गासभेत सभावेश गयी तत्कारीन नाऩी गोश्वाया य नाऩी कामािरमरे 
काननुफभोख्जभ नाऩनक्सा तमाय नै नगयेको, उि धाददङ नीरकण्ठ गा.र्व.स. वडा नॊ. ५/झ र्क.नॊ. १ ऺेरपर 
१०-१२-२-२ को तत्कार तफगो ४६,५६,१५४।३४ तफगो फयाफयको जग्गाको छुटै्ट अवैधातनक नक्सा तसट 
तमाय गयी प्रततवादी यवीन्िनाथ ठाकुय एक्रैरे हस्ताऺय गयेको य सोही काननुर्वऩयीतको नक्साका आधायभा छुट 
जग्गा दताि गनिका रातग प्रर्क्रमा अगातड फढाई भारऩोत कामािरम, धाददङफाट २०६७।१।२८ भा तनज 
प्रततवादी अतभन यवीन्िनाथ ठाकुय, शाखा अतधकृत याभकृष्ण खरी, प्रभखु भारऩोत अतधकृत शॊकयप्रसाद बेटवार 
यहेको छुट जग्गा दताि सतभततरे उि र्क.नॊ. १ को १०-१२-२-२ को जग्गा र्कत्ताकाट गयी कामभ नीरकण्ठ 
५/झ र्क.नॊ. २ ऺेरपर ४-२-१-२ य र्क.नॊ. ४ ऺेरपर ३-१५-०-३ को जग्गा प्रततवादी तरराफहादयु शे्रष्ठका 
नाभभा तथा फाॉकी र्कत्ता नॊ. ३ को ऺेरपर ०-६-१-० फाटो य र्कत्ता नॊ. ५ को ऺेरपर ३-१४-३-२ कान्रा 
नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गने गयी तसपारयस गयेका य सोही तसपारयसफभोख्जभ प्रततवादीहरू खरयदाय 
याधाकृष्ण नेऩार, ना.स.ु नेरयाज जोशी य भारऩोत अतधकृत शॊकयप्रसाद बेटवारसभेतको सॊरग्नताभा तभतत 
२०६७।१।२९ भा छुट जग्गा दताि गने गयी तनणिम गयेको तभतसर सॊरग्न शे्रस्ताफाट प्रस्ट देख्खन्छ तथार्ऩ 
पैसराभा मस्ता प्रभाणराई नजयअन्दाज गयेको देख्खन्छ ।प्रततवादीरे काननुफभोख्जभ नाऩी नक्सा नै नबएको 
ऺेरभा सयकायी साविजतनक जग्गासभेत घसुाई अवैधातनक नक्सा तमाय गयी सोही नक्साका अधायभा छुट जग्गा 
दताि सतभततफाट तसपारयस गयाई नीरकण्ठ ५/झ र्क.नॊ.को ४-२-१-२ य र्क.नॊ. ४ को ३-१५-०-३ को जग्गा 
तरराफहादयु शे्रष्ठका नाभभा सरुु नाऩजाॉचको नाऩीको काभ तसर्र्द्एको दशौं वषिऩतछ जग्गा दताि गयाउने कामि 
भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा ७ र्वऩयीत देख्खॉदा देख्खॉदै तभतसर सॊरग्न शे्रस्ता, प्रभाणको भूल्माॊकन नगयी 
चौर्कल्रा नै नतबड्ने याजीनाभाराई आधाय फनाई तभतत २०२९।४।१ को याजीनाभाफाट तरराफहादयु शे्रष्ठका 
र्ऩता यर्वरार शे्रष्ठरे खरयद गयी बोग गयेको य २०४१ सारभा प्रट यख्जष्टय कामभ बई दताि गयी गयाएको 
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अवस्थाराई गैयकाननुी भान्न तभल्ने देख्खएन बनी बएको पैसरा उि आधाय य कायणफाट ररु्टऩूणि 
देख्खन्छ।सातफक धाददङ ख्जल्रा नीरकण्ठ गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ५/झ र्क.नॊ. १ र्व.सॊ. २०४१ सारभा 
भार आएय प्रट यख्जष्टय कामभ गयी दताि गरयएको र्क.नॊ. १ फाट र्कत्ताकाट बई कामभ र्क.नॊ. २ ऺेरपर ४-
२-२-१ य र्क.नॊ. ४ ऺेरपर 3-१५-०-३ गयी जम्भा ऺेरपर ८-१-२-१ जग्गा प्रततवादी तरराफहादयु शे्रष्ठको 
नाभभा हक स्वातभत्व कामभ गरयएको । प्रततवादी प्रदीऩ अतधकायीको नाभभा दताि यहेको र्क.नॊ. ५४८४ को ०-
४-१-३ जग्गाभा १-१३-० थऩफढ गयी २-१-१-३ को शे्रस्ता प्रततवादीहरू बीभप्रसाद शे्रष्ठ, यवीन्ि ठाकुय, 
कुशध्वज खरीसभेतफाट कामभ गरयएको । उि ५४८४ र्क.नॊ. जग्गा र्कत्ताकाट गयी र्क.नॊ. ५६६१ को ०-
४-१-३ जग्गा वसन्त आचामिको नाभभा यख्जषे्डसन गयेको । र्क.नॊ. ५६६२ को १-१३-०-० जग्गा फकस 
तरख्खतफाट कृष्णकुभायी ढुॊगानाराई तभतत २०७०।६।७ भा हक हस्तान्तयणसभेत गयेका य गैयकाननुी रूऩभा 
तनज प्रततवादीहरू अतभन बीभप्रसाद शे्रष्ठ, सवेऺक यवीन्िनाथ ठाकुय, सवेऺक र्वश्वकुभाय फस्नेत, ना.स.ु जमफहादयु 
खड्का, भारऩोत अतधकृत कुशध्वज खरीरे प्रदीऩ अतधकायीको नाभभा ऩरु् माउन, र्कत्ताकाट, हक हस्तान्तयण 
गनि, गैयकाननुी रूऩभा सहमोग ऩरु् माएको तभतसर सॊरग्न तथ्म प्रभाणहरूफाट प्रस्ट देख्खॉदा देख्खॉदै फढ कामभ 
बएको ऺेरपर १-१३-०-० ऩूयै फदय गयी उि र्क.नॊ. ५४८४ मथाख्स्थतत ऺेरपर ०-४-१-३ कामभ गयी सो 
र्कत्ताकाट बई कामभ बएका र्क.नॊ. ५६६१ य ५६६२ को जग्गाधनी शे्रस्ता प्रट यख्जष्टय भारऩोत ऐन, 
२०३४ को दपा २४(२) फभोख्जभ फदय बइसकेको देख्खएको बनी तरनेखाने तनमतरे सयकायी जग्गा र्हनातभना 
गने तवयफाट गदठत बई प्रततवेदन ददने, नाऩजाॉच, दताि गने, प्रट खडा गने रगामतका गैयकाननुी कामि गने 
प्रततवादीहरू अतभन बीभप्रसाद शे्रष्ठ, सबेऺक यवीन्िनाथ ठाकुय, सवेऺक र्वश्वकुभाय फस्नेत, ना.स.ु जमफहादयु 
खड्का, भारऩोत अतधकृत कुशध्वज खरी य जग्गा आफ्नो नाभभा सरुु कामभ गने प्रदीऩ अतधकायीराई कसयुफाट 
सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा गम्बीय ररु्टऩूणि देख्खन्छ ।मसथि कसैको नाभभा तत्कार दताि नबएको 
जग्गा साविजतनक, ऩतॉ, ऐरानी जे जस्तो नाभ ददइएको बए ऩतन त्मस्तो जग्गा आफ्नो नाभभा दताि गयाउने कामि 
यीतऩूविकको भान्न नसर्कने (दगुािदत्त तसग्देरर्वरुर्द् नेऩार सयकाय ने.का.ऩ. २०६८ तन.नॊ. ८५८३ असाय ऩषृ्ठ 
४९७ सॊमिु इजरास) बनी सवोच्च अदारतफाट नख्जय तसर्द्ान्त प्रततऩादन बएको अवस्थाभा प्रततवादी 
तरराफहादयु शे्रष्ठरे उि साविजतनक प्रकृततको जग्गा र्व.सॊ. २०४१ सारभा नीरकण्ठ-५/झ/र्क.नॊ.१ दताि 
गयाएको य प्रततवादी प्रदीऩ अतधकायीरे र्व.सॊ. २०७०।५।१२ भा टामर चेकका नाभभा फढ बनी नीरकण्ठ-
५/झ/ र्क.नॊ. ५४५८ ऺे.प.२-१-१-३ जग्गा आफ्नो नाभभा दताि गयेको, उि कामिराई र्व.सॊ. २०६७ य 
र्व.सॊ. २०७० सारभा सभेत नाऩजाॉच, दताि गनि य ऩजुाि ददन सहमोग गने नाऩी कामािरम, धाददङ य भारऩोत 
कामािरम, धाददङभा तत्कारीन अवस्थाभा कामियत र्वरुर्द् खण्डका उख्ल्रख्खत तनज प्रततवादीहरूराई कसयु 
आयोऩफाट सपाइ ददएको उि पैसरा ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ । 
 

२०. ख्जल्रा जाजयकोट, सातफक खरङ्गा- ९ हार बेयी नगयऩातरका वडा- १ कारेगाउॉ स्थामी वतन बई ख्जल्रा फाॉके, 
नऩेारगॊज उऩ-भहानगयऩातरका-१२ फेरासऩयु फस्न े भारऩोत कामािरम, फाॉकेको भारऩोत अतधकृत ऩदभा तत्कार 
कामियत वषि- ४७ को भखु्िप्रसाद शभािसभेत.............................................................................२ जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) । (07३-CR-०१६५)  
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।८।२३ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5         ऩनुयावेदन दताि तभतत २०७७।४।७ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीहरू नयफहादयु सारु य भखु्िप्रसाद शभािको तभरोभतोभा तनजहरूभध्मेका खरयदाय नयफहादयु सारुरे 
तनवेदकसॉग जग्गा ऩास गने प्रमोजनका रातग घसु/रयसवतफाऩतको यकभ रु.४,९८,०००।- फखु्झतरएको हुॉदा 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (१) य ३(१)(घ) फभोख्जभको कसयुभा जनही तफगो 
रु.४,९८,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (1) य दपा 3 को 
उऩदपा (1) को देहाम (घ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
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प्रततवादीहरूराई तफगोको दाभासाहीरे हनुे रु.२,४९,०००।- का दयरे जरयवाना य जनही १ वषिका दयरे कैद 
हनु।े  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
कसयु कामभ बएका प्रततवादीहरूराई तफगोफभोख्जभ नै जरयवाना हनुे गयी स्ऩष्ट उल्रेख गयेको य ऐनरे नै 
तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुे गयी व्मवस्था गयेको अवस्थाभा जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसरा न्मामसॊगत 
देख्खॉदैन ।प्रततवादीहरू नयफहादयु सारु य भखु्िप्रसाद शभािको तभरोभतोभा तनवेदकको जग्गा ऩास गरयददॊदा सो 
फाऩत ऩाॉच राख रुऩैमाॉ भाग गयेको अवस्थाभा दवैुजनाको भतसल्राहभा हनुे कसयुको गम्बीयता फढ्ने तनख्श्चत 
हनु्छ। मस अवस्थाभा तफगोफभोख्जभ हनुे जरयवानाराई दाभासाही हनुे गयी पैसरा गदाि प्रततवादीहरू धेयै जना 
तभरोभतो गयी कसयु गने व्मख्िहरूरे जनही कभ दार्मत्व व्महोनि ऩने अवस्थाको तसजिना हनु गई दण्डका भान्म 
तसर्द्ान्तसभेत प्रबार्वत हनु जाने देख्खन्छ । साथै भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को प्रस्तावाना य उद्देश्मर्वऩयीत 
हनु्छ। र्वशेष अदारतरे आपैं रे जनही तफगोफभोख्जभ जरयवाना गयेको पैसरा भ्रष्टाचाय ऐनको व्मवस्था र्वरुर्द्भा 
पैसरा हनु गएको हनुारे जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि देख्खन्छ ।भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ भरुकुको भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने र्वशेष काननु, र्वशेष ऐनको रूऩभा रागू यहेको य ऐनको 
उख्ल्रख्खत दपा ३(१)(घ) को व्मवस्था हेदाि कसयु ठहय बएका प्रततवादीहरूराई तफगोफभोख्जभ नै जरयवाना हनुे 
व्मवस्था स्ऩष्ट रेख्खएको देख्खॉदा मस ऐनरे नै तफगोफभोख्जभ जनही जरयवाना हनुे गयी व्मवस्था गयेको अवस्थाभा 
जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसरा ऐनको प्रस्तावना भनसाम य न्मामका भान्म तसर्द्ान्तर्वऩयीत तथा 
ऐनको प्रमोग य ऩारनाभा ररु्ट यहेको देख्खॉदा तनज प्रततवादीहरू भखु्िप्रसाद शभाि य नयफहादयु सारु भगयराई 
आयोऩ भागदाफीफभोख्जभ जनही फयाभदी तफगो रु.४,९८,०००।- जरयवाना गनुिऩने उि तफगो यकभको 
दाभासाहीरे रु.२,९८,0००।- जनही जरयवाना गने गयेको हदसम्भ पैसरा ररु्टऩूणि देख्खॉदा फदयबागी छ । 
 

२१. ख्जल्रा सियी कन्चनरूऩ नगयऩातरका वडा नॊ. २ फस्न े ख्जल्रा वन कामािरम, रुकुभ (ऩख्श्चभ) का सहामक वन 
अतधकृत ऩदभा कामियत (हार तनरख्म्फत) वषि ४९ को योर्हत कुभाय साहसभेत .................................२ जना । 

भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07४-CR-०१९७)  

पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१२।५ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।7      
आयोऩऩर भागदाफी 
सहामक वन अतधकृत योर्हतकुभाय साह य ग्राभीण र्वत्त सहामक सख्न्दऩ अतधकायीको मोजना य तभरेभतोभा 
तनवेदक टेकभान फढुाफाट रु.२३,०००।- घसु रयसवत तरएकारे तनज प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो रु.२३,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा(१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनु ।  
                                                                                                                             

र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको कसयुभा सोही ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) अनसुाय जनही १ (एक) भर्हना कैद य 
तफगोफभोख्जभ रु.२३,०००।- दाभासाहीरे जरयवाना हनुे ।  

 

ऩनुयावेदन गने आधाय 

जहाॉसम्भ तफगो दाभासाहीरे जरयवाना हनुे बनी ठहय गरयएको छ सो सम्फन्धभा मी प्रततवादीहरूरे सेवाग्राहीको 
रूऩभा यहेका तनवेदकसॉग घसु/रयसवतफाऩत रु.२३,०००।- तरएको तथ्मभा र्ववाद छैन । प्रततवादीहरूराई 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खएकारे तनजहरूराई 
जनही तफगो रु.२३,000।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (1) य दपा 
3 को उऩदपा (1) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी तरइएको अवस्था छ। ऐनको 
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उख्ल्रख्खत व्मवस्था हेदाि, कसयु कामभ बएका प्रततवादीहरूराई तफगोफभोख्जभ नै जरयवाना हनुे गयी स्ऩष्ट उल्रेख 
गयेको देख्खन्छ । मसयी ऐनरे नै तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुे गयी व्मवस्था गयेको अवस्थाभा जरयवाना दाभासाही 
गने गयी बएको पैसराभा काननुको प्रमोग एवॊ ऩारनाभा ररु्ट यहेको देख्खन्छ ।कसयुको प्रकृततफाट ऩतन साभूर्हक 
मोजना य सॊरग्नताभा गरयएको देख्खन्छ बने त्मस्तो कामिको स्वाबार्वक रूऩभा कसयुको गम्बीयता फढ्ने गदिछ । 
मस अवस्थाभा काननुफभोख्जभ हनुे जरयवानाराई दाभासाही हनुे गयी पैसरा गदाि फढी सॊतमाभा कसयु गने 
व्मख्िहरूरे कभ दार्मत्व व्महोनि ऩने अवस्थाको तसजिना हनु गई दण्डका भान्म तसर्द्ान्तसभेत प्रबार्वत हनु जाने 
तनख्श्चत छ । 

 
२२. ख्जल्रा भहोत्तयी जरेश्वय नगयऩातरका वडा नॊ. ७ (सातफक ख्जल्रा भहोत्तयी अनकाय गा.र्व.स. वडा नॊ. ५) स्थामी 

वतन बएका वषि ३७ को इराका प्रशासन कामािरम याभगोऩारऩयु, भहोत्तयीभा कयाय सेवाको याजऩर अनॊर्कत प्रथभ 
शे्रणीको कम्प्मटुय अऩयेटय ऩदभा कामियत अशोककुभाय तसॊह......................................................१ जना ।  
भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07५-CR-०२९२)  
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१०।१६ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।८   
आयोऩऩर भागदाफी  
अशोककुभाय तसॊहरे उजयुी तनवेदक सादा बन्ने सहतीकुभायी सदाफाट नागरयकता फनाइददएफाऩत बनी 
रु.४,०००।- घसु/रयसवत तरएको देख्खएफाट तनज प्रततवादी अशोककुभाय तसॊहराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो रु.४,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनु । 

                                                                                                                               

र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीरे घसुफाऩत यकभ तरएको ऩरु्ष्ट हनु नसकेकोरे सपाइ ऩाउने ।  

 

ऩनुयावेदन गने आधाय 

रु.४,०००।- आयोर्ऩत अशोककुभाय तसॊह फस्ने कोठाको टेफरुभतुन घयािफाट फयाभद बएको तथ्मभा र्ववाद 
नबएकारे सो तपि  थऩ र्ववेचना गरययहन ऩयेन ।उजयुीकताि तनवेददका अनऩढ ग्राभीण भर्हरा बएको य 
कामािरमफाट हनु े काभ र्ढराससु्ती हनुे बएकारे ऩसरको साहजुी ददरीऩकुभाय मादवको सहमोग तरएको 
देख्खन्छ। उि सहमोगी बतूभकाराई अन्मथा भान्न सर्कॊ दैन। आयोर्ऩत इराका प्रशासन कामािरमका कम्प्मटुय 
अऩयेट अशोककुभाय तसॊहरे काभभा आरटार गयी रु.४,०००।- रयसवत भाग गयेकारे उि यकभ आमोगफाट 
बयऩाई गयी रगेको देख्खन्छ । प्रततवादीरे घसु रयसवत भाग नगयेको बनी फमान गये ऩतन आमोगभा ऩेस बएको 
तस.डी. येकडिको वातािराऩभा हभ वतेन छेतरमै चाय हजाय रुऩैमाॉ अथाित भैरे बनेको तथएॉ तन चाय हजाय रुऩैमाॉ 
बनी कुयाकानी बएकारे यकभ भाग गयेको देख्खएको य मस अवस्थाभा तनज उजयुीकताि य भौकाभा फखु्झएका 
ददरीऩकुभाय मादवसभेतराई नफझुी नहनुे साऺीको रूऩभा फझु्नऩुनेभा नफझुी बएको उि पैसरा ररु्टऩूणि हुॉदा सो 
हदसम्भको उि पैसरा फदयबागी छ । 

 

२३. ख्जल्रा फाग्रङु, सातफक बीभतगठे गा.र्व.स., वडा नॊ. ६, असाये हार फडीगाड गाउॉऩातरका, वडा नॊ. ७ स्थामी घय बई  
फाग्रङु ख्जल्रा, सातफक बीभतगठे गा.र्व.स., हार फतडगाड गाउॉऩातरका वडा नॊ. ७ ख्स्थत श्री भाझखकि  प्राथतभक 
र्वद्यारमका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक वषि ५४ का श्री र्वजमफहादयु थाऩासभेत...................................२ जना।  
भदु्दा्- सयकायी/साविजतनक सम्ऩख्त्त फदतनमतसाथ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (07५-CR-०२९०) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१०।७ 
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5             ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।८ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रधानाध्माऩक र्वजमफहादयु थाऩारे अस्थामी ख्शख्ऺका चन्दा थाऩा ऩाइजा राभो सभमसम्भ र्वद्यारमभा नयहेको 
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अवस्थाभा तफदासभेत स्वीकृत नगयाई सोको सट्टा आकाश थाऩा य अख्स्भता घतॉराई सट्टा ख्शऺक तनमिु गयी 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु गयेकारे तनजराई सोहीको दपा १७ रे ऐ. 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु य सट्टा 
ख्शऺक आकाश थाऩारे गैयकाननुी तवयरे चन्दा थाऩाको नाभफाट तरफ तनकासा भाग गनि य नक्करी हाख्जय गयी 
सयकायी यकभ तरनखान भततमायको बतूभका तनवािह गयेको हुॉदा तनजराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
२२ को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशअनसुायको कसयुभा ऐनको दपा १७ अनसुाय ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ हनुे सजामभा ऐ. ऐनको दपा २२ को प्रततफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोख्जभ सजाम हनु ।  
 

                                                                                                                                 

र्वशेष अदारतको पैसरा 
र्वजमफहादयु थाऩाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य दपा ८(१)(ङ) अन्तगितको कसयु य 
प्रततवादी आकाश थाऩारे ऐ.ऐनको दपा २२ को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट बएकारे प्रततवादी 
र्वजमफहादयु थाऩाराई सोही ऐनको दपा ८(१) फभोख्जभ जनही ३ भर्हना कैद य प्रततवादी आकाश थाऩाराई 
प्रततवादी र्वजमफहादयु थाऩाराई बएको कैद सजाम सयह ३ भर्हना कैद य दपा ८(१) य २२ फभोख्जभ तफगो 
रु.२,८१,३०१।- दाभासाहीरे जरयवानासभेत हनुे ठहछि । तफगोको हकभा उि यकभ रु.२,८१,३०१।- 
प्रततवादीहरूरे याजस्वभा दाख्खरा गरयसकेको देख्खॊदा उि तफगो बयाइयहन नऩने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
जहाॉसम्भ प्रततवादीहरूराई सजाम गदाि आयोऩऩर दाफीबन्दा पयक दपा प्रमोग गयी पैसरा गरयएको छ सो तपि  
र्वचाय गदाि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ य दपा १७ को कसयु सायबतू रूऩभा छुट्टाछुटै्ट प्रकृततको 
यहेको छ । ऐनको दपा ८ को कसयु बनेको तनभािणसम्फन्धी कामिभा गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माउन े
फदतनमतरे काभ गयेभा आकर्षित हनुे काननुी व्मवस्था हो बने दपा १७ याष्डसेवकरे आफ्नो काभ ओहदाको वा 
कतिव्म ऩारन गदाि राऩयफाही वा फदतनमत गयी यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गये गयाएभा वा 
भासेभा  वा तनजी प्रमोगभा रगाएभा साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गयेको ठहय बई दपा ३ फभोख्जभ 
सजाम गयी सोही ऐनफभोख्जभ तफगोसभेत असरुउऩय गने काननुी व्मवस्था हो । प्रस्ततु वायदात र्वकास 
तनभािणसॉग सम्फख्न्धत नबएय र्वद्यारमभा हाख्जयै नबएका ख्शख्ऺका चन्दा थाऩाको नाउॉभा अकािराई हाख्जय गयाई 
तत्कारीन ख्शऺा कामािरमफाट यकभ तनकासा तरॊदै ओहदाको कतिव्म ऩारनभा फदतनमतसाथ काभ गयी नेऩार 
सयकायराई गैयकाननुी हातन नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खएकारे मस अवस्थाभा र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक 
र्वजमफहादयु थाऩाको उि कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु य प्रततवादी 
आकाश थाऩाको उि कामि सोही ऐनको दपा २२ फभोख्जभको भततमायको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट बएकारे 
प्रततवादीहरूराई आयोऩऩर भागदाफी फभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ अनसुाय सजाम 
हनुऩुनेभा सो नबई बएको उि पैसरा काननुको प्रमोग एवॊ ऩारनाभा गम्बीय ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ । 
जहाॉसम्भ तफगो रु.२,८१,३०१।- को दाभासाहीरे जरयवाना हनुे बतनएको छ सो सम्फन्धभा हेदाि प्रततवादी 
र्वजमफहादयु थाऩाउऩय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा सोही ऐनको दपा १७ रे ऐ. 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोख्जभ सजाम हनु य सट्टा 
ख्शऺक आकाश थाऩाउऩय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशअनसुायको 
कसयुभा ऐनको दपा १७ अनसुाय ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) 
फभोख्जभ हनुे सजामभा ऐ. ऐनको दपा २२ को प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशफभोख्जभ सजाम हनु भागदाफी तरइएको 
अवस्था छ । ऐनको उख्ल्रख्खत व्मवस्था हेदाि, कसयु कामभ बएका प्रततवादीहरूराई तफगोफभोख्जभ नै जरयवाना 
हनुे गयी स्ऩष्ट उल्रेख गयेको देख्खन्छ । मसयी ऐनरे नै तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुे गयी व्मवस्था गयेको 
अवस्थाभा जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसरा न्मामसॊगत छैन ।कसयु प्रकृततफाट ऩतन साभूर्हक मोजना य 
सॊरग्नताभा गरयएको देख्खन्छ बने त्मस्तो कामिको स्वाबार्वक रूऩभा कसयुको गम्बीयता फढ्ने गदिछ । मस 
अवस्थाभा काननुफभोख्जभ हनुे जरयवानाराई दाभासाही हनुे गयी पैसरा गदाि फढी सॊतमाभा कसयु गने व्मख्िहरूरे 
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कभ दार्मत्व व्महोनि ऩने अवस्थाको तसजिना हनु गई दण्डका भान्म तसर्द्ान्तसभेत प्रबार्वत हनु जाने तनख्श्चत छ । 
प्रततवादीहरूराई जनही जरयवाना हनुऩुनेभा सो नबई बएको उि पैसरा ररु्टऩूणि यहेको छ । 
 

२४. ख्जल्रा भकवानऩयु, भकवानऩयुगढी गाउॉऩातरका -४ स्थामी वतन बई हार ऐ. हेटौँडा उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ. 
१६ घय बई ख्जल्रा ऩसाि फहदुयभाई गाउॉऩातरका वडा नॊ. ६ भा कामियत वडा सख्चव वषि 28 को दीऩक 
खनारसभेत......................................................................................................................२ जना । 

  भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07४-CR-००१०)  
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१०।३ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5               ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।८ 

आयोऩऩर भागदाफी  
प्रस्ततु भदु्दाभा आयोर्ऩत वडा सख्चव दीऩक खनारराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) को कसयुभा तफगो रु.३०,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सजाम हनु य उि यकभ ददई भततमायको बतूभका 
तनवािह गने सताय तभमाॉराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोख्जभको कसयुभा ऐ.ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) रे हनुे सजामभा ऐ.को दपा २२ फभोख्जभ सजाम 
हनु।  

       

 र्वशेष अदारतको पैसरा  
सह-अतबमिुको ऩोरराई प्रभाणभा तरन तभरेन । सयोकायवारा व्मख्ि उजयुकताि यहेको नदेख्खएको ।  

        
 ऩनुयावेदन गने आधाय  

जहाॉसम्भ सयुजकुभाय साह तेरी प्रत्मऺ सयोकायवाराको व्मख्ि नयहेकारे याधाकृष्ण भण्डरको सर्क्रमताभा सताय 
तभमाॉभापि त यकभ ददएको कामिराई स्वस्थ य स्वाबार्वक भान्न नसर्कने बन्ने आधाय तरइएको छ, सो सम्फन्धभा 
हेदाि प्रस्ततु वायदात फार क्रफको ऩनुगिठनसॉग सम्फख्न्धत बएकारे याधाकृष्ण भण्डरको उभेय १५ वषि बएकारे 
घसु रयसवतफाऩतको यकभ भाग गनि उभेय ऩगुेका सयुजकुभाय साहरे आमोगफाट यकभ फझुी याधाकृष्णराई 
ददएको य तनज याधाकृष्णरे प्रततवादी सताय तभमाॉराई यकभ ददएको कामिराई सयुजकुभाय साह सयोकायवारा 
नबएको भान्न सर्कएन । फार क्रफको सॊयऺण य येखदेख गने कामि क्रफका ऩदातधकायीको भार हनु सक्दैन 
। मस अथिभा फार र्वकासको यकभ भ्रष्टाचाय हनु रागेको बनी उजयुी सम्फन्धभा त्मसराई सहमोग य सभन्वम 
गने सयुजकुभाय साह तेरीको कामिराई सयोकायवारा व्मख्ि नबएको भातनसरे यकभ फझुी याधाकृष्ण भण्डरराई 
ददएको य याधाकृष्णरे ऩतन सताय तभमाॉभापि त वडा सख्चव दीऩक खनारराई ददएको कामिराई स्वाबार्वक भान्न 
नसर्कने बनी गयेको उि पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहभा गम्बीय ररु्ट बई फदयबागी छ ।त्मसैगयी 
सहअतबमिु ऩोरराई प्रभाणको रूऩभा तरन नतभल्ने बनी तरइएको ख्जर्कय सम्फन्धभा हेदाि, उजयुीकतािफाट 
प्रततवादी सताय तभमाॉरे यकभ फझुी वडा सख्चव दीऩक खनारराई तनजको घयकोठाभै गई ददएको बन्ने ऩरु्ष्ट बएको 
अवस्थाभा तनज दीऩक खनाररे डेयाभा कसैराई नल्माई उि यकभ तरएय आउन साभाख्जक ऩरयचारक सताय 
तभमाॉराई बनेकारे सताय तभमाॉरे उि घसु रयसवतफाऩतको यकभ वडा सख्चव दीऩक खनारराई ददन तनजको 
डेया कोठाभा गई फझुाए रगतै्त ऩक्राउ ऩयेको देख्खॊदा सहअतबमिुको सताय तभमाॉको बनाइराई प्रभाण ग्रहण गनि 
नतभल्ने बनी गयेको उि पैसरा ररु्टऩूणि छ । 

                                                                                                           

२५. ख्चतवन, यत्ननगय नगयऩातरका- ९ घय बई भारऩोत कामािरम, बयतऩयु, ख्चतवनभा कामािरम सहमोगी ऩदभा कामियत 
वषि ५० को शॊकयप्रसाद तधतारसभेत.................................................................२ जना। 

भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07४-CR-०१७२)  
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।११।२८  
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5          ऩनुयावेदन दताि तभतत २०७७।४।८ 

आयोऩऩर भागदाफी 
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भारऩोत कामािरम बयतऩयु, ख्चतवनभा ना.स.ु कख्ल्ऩत बन्ने भनोजकुभाय तनयौरा य सोही कामािरमका का.स. 
शॊकयप्रसाद तधताररे नक्साभा फढी बएको जग्गा रारऩजुािभा चढाइददन्छु बनी उजयुीकतािफाट रु.२५,०००।- 
घसु रयसवत तरएकारे तनज प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को 
कसयुभा तफगो रु.२५,०००।… कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा 
३ को उऩदपा(१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनु । 

 

र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको कसयुभा सोही ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) अनसुाय जनही ३ भर्हना कैद य 
तफगोफभोख्जभ रु.२५,०००।… दाभासाहीरे जरयवाना हनुे ।  

  

 ऩनुयावेदन गने आधाय  
तनज प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को खण्ड (क) फभोख्जभ जनही ३ भर्हना कैद ठहय बएकारे वायदात तथ्म य कैद सजामको हदसम्भ केही 
फोतरयहन ऩयेन । जहाॉसम्भ तफगो दाभासाहीरे जरयवाना हनुे बनी ठहय गरयएको छ सो सम्फन्धभा मी 
प्रततवादीहरूरे सेवाग्राहीको रूऩभा यहेका तनवेदकसॉग घसु/रयवत फाऩत रु.२५,०००।- तरएको तथ्मभा र्ववाद 
छैन। प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको 
देख्खएकारे तनजहरूराई जनही तफगो रु.२५,000।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 
को उऩदपा (1) य दपा 3 को उऩदपा (1) को खण्ड (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी 
तरइएको अवस्था छ । ऐनको उख्ल्रख्खत व्मवस्था हेदाि, कसयु कामभ बएका प्रततवादीहरूराई तफगोफभोख्जभ नै 
जरयवाना हनुे गयी स्ऩष्ट उल्रेख गयेको देख्खन्छ । मसयी ऐनरे नै तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुे गयी व्मवस्था 
गयेको अवस्थाभा जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसराभा काननुको प्रमोग एवॊ ऩारनाभा ररु्ट यहेको 
देख्खन्छ ।कसयुको प्रकृतत ऩतन साभूर्हक मोजना य सॊरग्नताभा गरयएको देख्खन्छ बने त्मस्तो कामिको स्वाबार्वक 
रूऩभा कसयुको गम्बीयता फढ्ने गदिछ । मस अवस्थाभा काननुफभोख्जभ हनुे जरयवानाराई दाभासाही हनुे गयी 
पैसरा गदाि फढी सॊतमाभा कसयु गने व्मख्िहरूरे कभ दार्मत्व व्महोनि ऩने अवस्थाको तसजिना हनु गई दण्डका 
भान्म तसर्द्ान्तसभेत प्रबार्वत हनु जाने तनख्श्चत छ । जरयवाना जनहीरे सजाम हनुे सम्फन्धभा सम्भातनत सवोच्च 
अदारतफाट ऩनुयावेदक/प्रततवादी याभफहादयु थाऩासभेत य प्रत्मथॉ/वादी नेऩार सयकाय बएको घसु/रयसवत तरई 
भ्रष्टाचाय गयेको (ने.का.ऩ.२०७४ अॊक ९ तन.नॊ.९८८० ऩ.ृ१५८४) भदु्दाभा र्वशेष अदारत, काठभाडौंरे 
प्रततवादीहरूराई तफगोफभोख्जभ जनही जरयवाना हनुे ठहयाई तभतत २०७१।८।२४ भा गयेको पैसराराई सदय 
हनुे ठहयी तभतत २०७३।९।४ भा पैसरासभेत बएकारे प्रततवादीहरूराई जनही जरयवाना हनुऩुनेभा सो नबई 
बएको उि पैसरा ररु्टऩूणि यहेको छ। 

                                                                                                                              

२६. सातफक खोटाङ, हार कागशे्वयी भनहया नगयऩातरका वडा नॊ. 8 फस्न े भारऩोत कामािरम, धनकुटाका तत्कारीन 
प्रभखु भारऩोत अतधकृत वषि 59 को चन्िभख्ण ख्घतभयेसभेत....................................५ जना ।  
भदु्दा्- जग्गा व्मख्िर्वशेषको नाभभा कामभ गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (07५-CR-००२५) 

  पैसरा बएको तभतत:  २०७६।११।१८ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।४।८ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रभखु भारऩोत अतधकृत चन्िभख्ण ख्घतभये, खरयदाय कभरफहादयु ढुॊगेर, ना.स.ु गणेशफहादयु के.सी. 
य खरयदाय खगेन्ि काकीरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१) य सोही ऐनको दपा ८ 
को उऩदपा (१) को देहाम (ज) को कसयुभा तनजहरूराई तफगो रु.30,23,437।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१) फभोख्जभ य प्रततवादी हेन्ि ताभाङरे आपूराई गैयकाननुी 
राब हनु े गयी सयकायी जग्गा आफ्नो तनजी शे्रस्ताभा घसुाई अप्रभाख्णत शे्रस्ताको आधायभा र्वतबन्न व्मख्िको 
नाभभा तफक्री गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट 
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बएकारे तनज प्रततवादी हेन्ि ताभाङराई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ सजाम हनु ।  
 

र्वशेष अदारतको पैसरा 
चन्िभख्ण ख्घतभये य कभरफहादयु ढुॊगेरराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) अन्तगितको कसयुभा 
सोही ऐनको दपा ८(३) फभोख्जभ जनही ६(छ) भर्हना कैद य तफगो रु.३०,२३,४३७।- दाभासाहीरे जरयवाना 
हनुे य प्रततवादी हेन्ि ताभाङराई दपा ८(४) को अनसुाय १(एक) वषि ३ भर्हना कैद सजाम हनुकुा साथै 
धनकुटा ख्जल्रा सातफक पाङ्दवुा-९ (हार ऩाख्ख्रवास नगयऩातरका वडा नॊ. ६) र्क.नॊ. ३३७ को ऺेरपर १०-
१-१-० योऩनी जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा शे्रस्ता मथावत कामभ हनुे य प्रततवादीहरू गणेशफहादयु के.सी. य 
खगेन्ि काकीरे आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ऩाउने । 

 

ऩनुयावेदन गने आधाय 
जग्गाको फीचफाट र्हरे-बोजऩयु सडक तनभािण बएको, सडकदेख्ख दख्ऺणतपि  डख्म्ऩङ साइटको रूऩभा प्रमोग बएको 
सभेत देख्खन आई उि जग्गाराई सरुु र्वशेष अदारतफाट साविजतनक यहे बएको ठहय बई उि जग्गा नेऩार 
सयकायको नाभभा शे्रस्ता मथावत कामभ हनुे य प्रततवादी हेन्ि ताभाङराई आयोऩऩर भाग दाफीफभोख्जभ सजाम 
हनुे गयी पैसरासभेत बएकारे सो तपि  केही फोतरयहन ऩयेन ।यख्जषे्डसन पाॉटका कभिचायी ना.स.ु गणेशफहादयु 
के.सी. य खरयदाय खगेन्ि काकीरे उि र्क.नॊ. ३३७ ऺरेपर १०-१-१-0 को जग्गा याजीनाभाको सन्दबिभा 
भूल्माॊकन हेयी थैरी अॊक ठीक छ छैन हेने, याजस्व असरु गने य तरखतका व्मख्िहरूफीच जग्गा र्कनफेचको 
यकभ रेनदेन बए-नबएको सोधी भारऩोत अतधकृतसभऺ ऩेस गनुिऩने बए ऩतन उि र्क.नॊ. ३३७ अप्रभाख्णत 
शे्रस्ताको कसयी भूल्माॊकन गयेको सो खरुाउन सकेको ऩाइॉदैन । त्मसैगयी जग्गा याजीनाभा ऩारयत गयाउने तथा 
सातफक भोठ शे्रस्ता य र्कन्ने व्मख्िको भोठ शे्रस्ता प्रभाख्णत गने तत्कारीन प्रभखु भारऩोत अतधकृत चन्िभख्ण 
ख्घतभये दवैु ख्जम्भेवाय हनु्छन बनी मी प्रततवादीहरू गणेशफहादयु के.सी. य खरयदाय खगेन्ि काकीरे अनसुन्धानको 
क्रभभा उल्रेख गरयददएको हुॉदा उि सातफक पाङ्दवुा हार ऩाख्ख्रफास वडा नॊ. ६ को र्क.नॊ. ३३७ ऺेरपर 
१०-१-१ को अप्रभाख्णत यहेको जग्गा अन्म व्मख्िहरूकोभा तफक्री र्वतयण हनुभुा कुनै एक व्मख्िको भार 
सॊरग्नता नयही भोठ पाॉटका कभरफहादयु ढुॊगेर, यख्जषे्डसन पाॉटका ना.स.ु गणेशफहादयु के.सी., खरयदाय खगेन्ि 
काकी, प्रभखु भारऩोत अतधकृत चन्िभख्ण ख्घतभयेसभेतको तभरेभतोभा तनमभ काननुर्वऩयीत कामि कसयु बए गयेको 
ऩरु्ष्ट हनु आएकारे यख्जषे्डसन पाॉटका कभिचायीहरू ना.स.ु गणेशफहादयु के.सी. य खरयदाय खगेन्ि काकीराई 
सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहभा ररु्टऩूणि बई सो हदसम्भ फदयबागी छ 
।जहाॉसम्भ प्रततवादी चन्िभख्ण ख्घतभये य कभरफहादयु ढुॊगेरराई आयोऩऩर भागदाफीफभोख्जभको दपा ऩरयवतिन य 
जरयवाना दाभासाहीरे हनुे गयी पैसरा गरयएको छ । सो सम्फन्धभा हेदाि अप्रभाख्णत शे्रस्ताको आधायभा सयकायी 
जग्गा व्मख्ि र्वशेषको नाभभा र्वक्री र्वतयण गने प्रमोजनका रातग तरखत प्रभाख्णत गने भारऩोत कामािरम, 
धनकुटाका कभिचायीहरूको तभरेभतोभा धनकुटा ख्जल्रा सातफक पाङदवुा-९ (हार ऩाख्ख्रवास नगयऩातरका वडा 
नॊ.६) र्क.नॊ. ३३७ ऺेरपर १०-१-१-० योऩनी सयकायी जग्गा तत्कारीन भूल्माॊकन तफगो 
रु.३०,२३,४३७।–भूल्म ऩने सयकायी जग्गा अनतधकृत रूऩभा व्मख्ि र्वशेषको शे्रस्ताभा घसुाई सोही अप्रभाख्णत 
शे्रस्ताको आधायभा तफक्री र्वतयणसभेत गयेको अवस्थाभा प्रततवादीहरूको उि कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) य दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोख्जभको कसयु बएकारे 
सो फभोख्जभको कसयुभा कैद य तफगोफभोख्जभ जनही जरयवाना सजाम हनुऩुनेभा सो नबई दपा ८ (३) फभोख्जभ 
कैद य जरयवाना दाभासाहीरे हनुे गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ । 

                                                                                                                                

२७. कास्की ख्जल्रा, भौजा गाउॉऩातरका, वडा नॊ. 4 स्थामी घय बई ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, फायाका तत्कारीन ख्जल्रा 
ख्शऺा अतधकायी (हार फाग्रङु ख्जल्रा, फतुतिफाङ न.ऩा.भा कामियत) नागरयकता प्रभाणऩर नॊ.3148/कास्की, वषि 49 
का धनप्रसाद ऩोखयेर ..................................................................................1 जना। 
भदु्दा्- तनभािणको फजेट काभ नगयी नक्करी तफर बयऩाई फनाई र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।(०७६-CR-०१२८)  
पैसरा बएको तभतत:  २०76।11।14 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।8        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।8 
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आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीहरूभध्मे तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी धनप्रसाद ऩोख्ररेसभेत उऩय गैयकाननुी हातन नोक्सानी ऩरु् माई 
तनभािणस्थरभा बए गयेको कामिबन्दा रु.१,३९,९६२।५२ का आधायभा सोही ऐनको दपा ८(१) फभोख्जभ 
सजाम गयी हातन नोक्सानी तफगोभध्मे उजयुी ऩयेऩतछ अनसुन्धानको क्रभभा जम्भा रु.३४,१९३।७५ यकभ 
फयाफयको थऩ तनभािण कामि बएको य रु.८३,४६३ फेरुज ु दाख्खरा गयेको देख्खएकारे फाॉकी यकभ 
रु.२२,३९५।७७ उि ऐनको दपा ८(१) फभोख्जभ असरुउऩय हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
तनभािण सम्ऩन्न नहुॉदैको अवस्थाभा नाऩजाॉच तफर य कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन तफना तनकासा बएको यकभ बिुानी 
गदािको अवस्थासम्भ उि तफगो फयाफय हातन नोक्सानी बएको बन्न सान्दतबिक हनुे बए ऩतन प्रस्ततु आयोऩ दाफी 
गदािको अवस्थाभा र्वद्यारम बवन तनभािण सम्ऩन्न बएको बन्ने देख्खएको य सो को प्रततवेदन ऩेस बएको सभेत 
देख्खएकोभा उि तफगो फयाफयको यकभ हातन नोक्सानी बएको भान्न काननु एवॊ न्मामसॊगत हनु नसक्ने य 
शॊकायर्हत नाऩजाॉचको ऩरयभाणराई आधाय भान्न सर्कनेभा शॊकायर्हत अवस्था देख्खन नआएको हुॉदा सपाइ 
ऩाउने। 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
काभ सम्ऩन्न नहुॉदै यकभ बिुानी बएकोभा प्रततवादीहरूरे स्वीकाय गयी गयेको फमान सो व्महोयाराई अदारतभा 
ऩतन प्रततवादीहरूरे इन्काय गनि नसकेको अवस्था य अदारतरे ऩतन काभ सम्ऩन्न नहुॉदै यकभ बिुानी बएको बन्ने 
पैसराभा प्रततवादीहरूको गरत कामि स्वीकाय गयेको तभतसर सॊरग्न तथ्महरूफाट देख्खएको अवस्थाभा 
प्रततवादीहरूराई कसयु आयोऩफाट सपाइ ददएको उि पैसरा ररु्टऩूणि देख्खन्छ । मसथि, उि र्वद्यारमको 
दईुकोठे बवनको तनभािण कामि सम्ऩन्न नहुॉदै गरत कागजऩर तमाय गयी यकभ तनकासा बिुानी गनुि, काभ ऩूया 
नबएकोभा खाता योक्का याखेको अवस्थाभा प्रततवादीहरू धनयाज ऩोखयेरसभेतफाट पुकुवा गनुि हुॉदै नबएको काभको 
रु.१,३९,९६२।५ भध्मे रु.८३,४६३।- फैंक दाख्खरा गये ताऩतन रु.२२,३९५।७७ बएको काभबन्दा फढी 
ऩरयभाण उल्रेख गयी बिुानी बएको प्रस्ततु भदु्दाभा स्ऩष्ट बएको अवस्थाभा र्वद्यारम यकभ बिुानी गदािको 
अवस्थाभा उि तफगो फयाफयको यकभ हातन नोक्सानी बएको सान्दतबिक हनुे बए ऩतन बवन तनभािण सम्ऩन्न 
बएकारे उि तफगो फयाफयको यकभ हातन नोक्सानी भान्न काननु एवॊ न्मामसॊगत हनु नसक्ने बनी पैसराको 
आधाय तरई गरयएको उि पैसरा ररु्टऩूणि देख्खन्छ । अदारत स्वमॊरे बिुानी प्रर्क्रमा ररु्टऩूणि यहेको बनी 
स्वीकाय गयेको अवस्थाभा प्रततवादीहरू तनदोष छन ् बनी कसयु आयोऩफाट सपाइ ददने गयी पैसरा हनु ुआपैं भा 
ररु्टऩूणि देख्खन्छ । Visual Inspection फाट मर्कन गनि सर्कन ेकाभहरूभा तबत्ताको प्रष्टय हातरे पुटाउन सर्कन े
यहेको, फार्हयी तबत्ताहरूभा यॊगयोगन गने कामि याम्रो नबएको, ब्ल्माकफोडि बख्त्कई बईुँभा झयेको, प्राइको पल्स 
तसतरङ याम्रोसॉग नकतसएका कायण कुनै कुनै ऩतन फेरा झनि सक्न े देख्खएको, काभको गणुस्तय कभी यहेको य 
नबएको काभ देखाई काभबन्दा फढी ऩरयभाण उल्रेख गयी रु.१,३९,९६२।५२ फढी बिुानी तरए ददएको स्ऩष्ट 
तफरफकुफाट शॊकायर्हत तवयफाट नाऩी भूल्माॊकन बएको देख्खॉदा देख्खॉदै प्रार्वतधकफाट तनयीऺण य तनभािण बएको 
उि कोठे बवनको स्ऩष्ट र्कटानीऩूविक नाऩजाॉच बएको ऩरयभाणराई आधायतफना शॊका देखाई प्रततवादीहरूराई 
कसयु आयोऩफाट सपाइ ददने गयी बएको ऩैसरा गम्बीय ररु्टऩूणि देख्खन्छ ।  
 

२८. ख्जल्रा काठभाडौं, कीततिऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ४ सल्मान स्थान स्थामी वतन बएका वषि ५५ का वाख्णज्म आऩूतति 
तथा उऩबोिा सॊयऺण र्वबाग फफयभहरभा उऩसख्चव (तनदेशक) ऩदभा कामियत ऩरुुषोत्तभ सवेुदी........... २ जना ।  

  भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07४-CR-०१६९) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।८।१ 

आमोगको तनणिम तभतत:  2077।4।5         ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।8  
आयोऩऩर भागदाफी   
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वाख्णज्म आऩूतति तथा उऩबोिा सॊयऺण र्वबाग फफयभहरको पभि तथा एजेन्ट शाखाभा कामियत नामफ सबु्फा 
जनुेश साऩकोटारे घसु रयसवतफाऩत रु.१०,०००।- भाग गयी तरएको, उि यकभ तरने कामिभा प्रततवादीहरू 
जनुेश साऩकोटा, ऩरुुषोत्तभ सवेुदी य याभहरय ऩोखयेरको प्रत्मऺ सॊरग्नता यहे बएको देख्खई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेकोरे तनज जनुेश साऩकोटा, ऩरुुषोत्तभ सवेुदी य याभहरय 
ऩोखयेरराई जनही तफगो रु.१०,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनु ।  

  
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीभध्मे जनुशे साऩकोटाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुायको 
कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुाय २४ ददन कैद य तफगोफभोख्जभ रु.१०,०००।… 
जरयवाना हनुे य अन्म प्रततवादीहरू ऩरुुषोत्तभ सवेुदी य याभहरय ऩोखयेररे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  

  ऩनुयावेदन गने आधाय 
 उजयुीकताि जे.म.ुतस. इन्टयनेसनर प्रा.तर.का कृष्ण खयेरफाट एजेन्सी नवीकयण गनि वाख्णज्म आऩूतति तथा 
उऩबोिा सॊयऺण र्वबाग, फफयभहर, काठभाडौंभा कामियत नामफ सबु्फा जनुेश साऩकोटा रु.१०,०००।- घसु 
रयसवत भाग गयेकारे सो सम्फन्धभा कायफाहीका रातग कृष्ण खयेररे आमोगसभऺ तनवेदन ददएफभोख्जभ बयऩाई 
गयी रगेको यकभ रु.१०,०००।… आयोर्ऩत जनुेश साऩकोटारे तरई ऩाइन्टको खल्टीभा याखेको अवस्था 
यकभसर्हत ऩक्राउ ऩयेको वायदातभा तनज जनुेश साऩकोटाराई आयोऩऩर भागदाफीफभोख्जभ सजाम बएकारे 
तनजको हकभा केही फोतरयहन ऩयेन ।प्रततवादीहरू ऩरुुषोत्तभ सवेुदी य याभहरय ऩोखयेररे आयोऩऩर भागदाफीफाट 
सपाइ ऩाएको हदसम्भ हेदाि उजयुीकतािको एजेन्सी नवीकयण गनेसम्फन्धी पाइर शा.अ. याभहरय ऩोखयेरसभऺ 
ऩेस हनुे य शाखा अतधकृतको यामसर्हत तनणिमाथि तनदेशक ऩरुुषोत्तभ सवेुदीसभऺ ऩेस बएऩतछ तनणिम गने 
ऩदातधकायीहरू यहेको देख्खन्छ । उजयुीकतािको एजेन्सी नवीकयण गने कामिभा मी प्रततवादीहरूरे आरटार गयेको 
य सो काभका रातग उजयुीकतािसॉग यकभसभेत भाग गयेको बन्ने देख्खन्छ । मी प्रततवादीहरू भौका य 
अदारतसभऺ इन्काय यहे ऩतन कसयु ठहय हनुे प्रततवादी जनुेश साऩकोटारे अनसुन्धानको क्रभभा तनवेदकरे ऩेस 
गयेको श्रव्मदृश्मभा फढुाराई एक-एक हेछिन ्बन् नकुो अथि तनदेशक सयरे पाइर रग्दा के तभरेको छ के तभरेको 
छैन बनी एकएक हेनुिहनु्छ बनेको हो । कुनै पाइरफाट केही यकभ आउने बमो बने यकभ आउॉदैछ बनेऩतछ 
सयहरूरे काभ तछटो गरयददन्छु य सफैराई तभराउनऩुर् मो बनेको चार्हॉ भैरे प्राि गयेको यकभ भातथल्रो अतधकृत 
सयहरूराई ऩतन ददनऩुछि बनेको हो । तनवेदकसॉग तरएको घसु/रयसवत यकभ रु.१०,०००।– ऩर्हरा ऩर्हराको 
र्हसाफभा भैरे र्टप्ऩणी उठाउने अतधकृत सयरे सही गने य तनदेशक सयरे सदय गने बएकारे फयाफयको र्हसाफरे 
यकभ ऩदिथ्मो त्मही आधायभा हाभी ३ जनारे फयाफयी फाॉडेय तरन्थ्मौं । सॊकरन बएको यकभ साॉझभा 
कामािरमभा नै भ आपैं रे सयहरूराई ददने गदिथें । तनदेशक श्री ऩरुुषोत्तभ सवेुदीसॉगको सय-सल्राहभा यकभ 
सॊकरन गयेको हो बनी ऩोर गयी फमान गयेको सभेतफाट प्रततवादीहरूउऩयको कसयु ऩरु्ष्ट बएको अवस्थाभा 
सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

                                                                                                                  
२९. ख्जल्रा ऩाॉचथय,सातफक यानीगाउॉ गा.र्व.स.७ हार कुम्वामक गाउॉऩातरका वडा नॊ. ४ फस्न ेवषि ४१ को ट्रार्पक 

प्रहयी कामािरम चन्िगढी, झाऩा दयफन्दी बई ख्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरम र्वतािभोड, झाऩाभा कामियत तनरख्म्फत 
प्र.स.तन. माभकुभाय खड्कासभेत............................................................................................ २जना ।   

  भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07५-CR-०२५८) 

पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१०।२२ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5         ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।8 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादी सयाप शेखरे प्र.स.तन. माभकुभाय खड्कासॉग तभरेभतोभा सवायी चारक अनभुततऩर फनाइददने बनी 
रु.१७,०००।- घसु रयसवत भाग गयी उजयुीकतािफाट तरएको तथ्म ऩरु्ष्ट हनु आएकारे प्रततवादी माभकुभाय 
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खड्कारे गयेको उि कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा तफगो 
रु.१७,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभ सजाम हनु य अकाि प्रततवादी सयाप शेखको कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २२ फभोख्जभको कसयु बएकारे तनज सयाप शेखराई तफगो रु.१७,०००।- कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) रे हनुे सजामभा सोही ऐनको 
दपा २२ फभोख्जभ सजाम हनु ।  
 

र्वशेष अदारतको पैसरा 
उजयुीकतािको अतबव्मख्िफाट माभफहादयु खड्कारे यकभ भागेको य फझेुको बन्ने देख्खन नआएको, SMS  ऩठाएको 
तथ्मसम्भ स्थार्ऩत बए ऩतन तदनरुूऩको र्क्रमाकराऩ गयेको ऩरु्ष्ट नबएको बनी प्रततवादी माभफहादयु खड्काराई 
आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ य प्रततवादी सयाप शेखको हकभा याष्डसेवक नदेख्खएकारे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) फभोख्जभको कसयु हनुे हुॉदा सोही दपाफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) अनसुाय कैद य तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुे ।  
 

ऩनुयावेदन गने आधाय 
बयऩाई गयी रगेको यकभ रु.१७,०००।… आयोर्ऩतभध्मे सयाप शेखको खल्तीफाट फयाभद बएको य सो 
वायदातभा आयोर्ऩत सयाप शेखराई सजामसभेत बएकारे घसु रयसवतको कसयुको वायदातभा र्ववाद नबएकारे 
सोतपि  केही फोतरयहन ऩयेन । जहाॉसम्भ, प्रततवादीभध्मे माभकुभाय खड्कारे आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ 
ऩाउने गयी पैसरा बएको छ सो सम्फन्धभा हेदाि कसयु ठहय बएका प्रततवादी ऩूवेरी भजदयु प्रा.तर. र्वतािभोडका 
दायी बनेय ख्चतनने सयाप शेखसॉग उजयुीकतािको बेट हुॉदा मातामातका कभिचायीराई रयसवत नददएसम्भ सवायी 
चारक अनभुततऩर नफन्ने, फनाउने बए कभिचायीराई यकभ ददन रु.१७,०००।… भाग गयेकारे उि यकभ 
उजयुीकतािरे आमोगफाट बयऩाई गयी रगी सयाप शेखराई ददएको ऩाइन्छ । अनसुन्धानको क्रभभा ऩक्राउ 
सयाप शेखरे उि यकभ ट्रामरभा खर्टएका प्र.स.तन. माभकुभाय खड्कारे बनेफभोख्जभ यकभ भाग गयेको सो 
यकभभध्मे भैरे जम्भा रु.१,०००।- ऩाउने हो बनी खरुाई रेखाई ददएकारे सो सम्फन्धभा फखु्झएका 
प्र.स.तन.माभकुभाय खड्कारे उि यकभ भाग नगयेको बनी फमान गये ऩतन प्रततवादीहरू सयाप शेख य माभकुभाय 
खड्काफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकि  बएको य उजयुीकताि तनवेदकराई ऩास गयाउनऩुछि बन्ने सम्फन्धभा SMS 
सभेत ऩठाएको देख्खएकारे माभकुभाय खड्काकै तनदेशनभा सयाप शेखरे उजयुीकतािसॉग यकभ भाग गयेको ऩरु्ष्ट 
बएको छ । अकोतपि  सयाप शेख सवायी चारक अनभुततऩर ऩाउन ऩयीऺा तरने कामिभा सॊरग्न कभिचायी 
नबएकारे कसैराई ऩास य पेर गने अतधकायप्राि व्मख्िसभेत नबएकारे ट्रामरभा ऩास पेरको ऩरयणाभको 
अतबरेख याख्न ेकामिभा खर्टएका प्र.स.तन. माभकुभाय खड्कासॉगको तभरेभतो यहेनछ बन्न नसर्कने अवस्था हुॉदा 
तनज प्रततवादी सयाप शेखरे बने फभोख्जभ घसु रयसवतफाऩतको यकभ मी प्रततवादी प्र.स.तन.माभकुभाय खड्कारे 
बनेफभोख्जभ भाग गयेको देख्खएकारे मी प्रततवादीसभेत उऩयको आयोऩऩर दाफी सप्रभाण ऩरु्ष्ट बएको अवस्थाभा 
केवर उजयुीभा नाभ नहनुकुा साथै उजयुीकतािसॉग पोन सम्ऩकि सभेत नबएको बन्ने आधाय तरई गयेको उि 
पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहभा गम्बीय ररु्ट बई सो हदसम्भको पैसरा फदयबागी छ ।त्मसैगयी, प्रततवादी 
सयाप शेखको हकभा आयोऩऩर दाफीको दपा ऩरयवतिन गयी सजाम गरयएको छ । सो सम्फन्धभा हेदाि तनवेदक 
बीभप्रसाद सॊग्रौराफाट तरएको यकभ रु.१७,०००।- तनजको टेम्ऩोको राइसेन्स फनाइददने प्रमोजनका रातग 
तरएको हो । सो यकभ ट्रार्पक प्रहयी कामािरम र्वतािभोडका खड्का सय बन्ने माभकुभाय खड्कारे तरन ुबनेय 
तरएको हुॉ । उि यकभ तनज प्र.स.तन. माभकुभाय खड्काराई रु.१६,०००।- य भराई रु.१,०००।- फाॉडेय 
तरनऩुने तथमो बनी प्रततवादी सयाप शेखरे अनसुन्धानको क्रभभा फमान गयेको य तनजको उि फमानराई 
प्रततवादीहरू सयाप शेख य माभकुभाय खड्काफीच ऩटकऩटक पोन सम्ऩकि  बएको य उजयुीकताि तनवेदकराई ऩास 
गयाउनऩुछि बन्ने सम्फन्धभा SMS सभेत ऩठाएको देख्खएकारे माभकुभाय खड्काकै तनदेशनभा सयाप शेखरे 
उजयुीकतािसॉग यकभ भाग गयेको ऩरु्ष्ट बएको अवस्थाभा तनज प्रततवादी सयाप शेखरे प्रततवादी माभकुभाय 
खड्कारे गयेको भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा ऐ.को दपा ३ को 
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उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोख्जभको कसयुको भततमाय हनुे दपा २२ नॊ. को 
कसयु बएकारे तनज प्रततवादी सयाप सेखराई सोही भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) रे हनुे सजामभा ऐनको दपा २२ को प्रततफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोख्जभ सजाम हनुऩुनेभा सो नगयी आयोऩऩर दाफीबन्दा पयक दपा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३ को उऩदपा (२) अनसुायको कसयुभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) अनसुाय सजाम गयेको 
हदसम्भको पैसरा ररु्टऩूणि हुॉदा सो हदसम्भ फदयबागी छ । 

 

                                                                                                                                

३०. ख्जल्रा सनुसयी, सातफक खनाय गा.र्व.स. हार इटहयी उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. १२ स्थामी घय बएका मातामात 
व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक अनभुततऩर, नायामणी, ऩसाि वीयगन्जका कामािरम प्रभखु वषि ४९ को र्वश्वयाज 
नऩेारसभेत............................................................................................................५जना । 

भदु्दा्- गरत तरखत तमाय गयेको तथा सयकायी कागजात नष्ट गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-००६५)  
पैसरा बएको तभतत:  २०76।9।16 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।8 
आयोऩऩर भागदाफी 
सयकायी कागज धलु्माउने तनमभहरू २०२७ को अनसूुची-१ तथा मातामात व्मवस्था र्वबाग एवॊ कामािरमहरूफाट 
सम्ऩन्न गरयने कामिहरूको कामिर्वतध तनदेख्शका २०६० को ऩरयच्छेद ५ को १६.२.५ को व्मवस्थार्वऩयीत 
कागजात धलु्माई नष्ट गयी तनज र्वश् वयाज नेऩाररे गयेको कसयु भ्रष्टाचाय तनमन्रण ऐन, २०५९ को दपा १२ 
अनसुायको कसयु अऩयाध बएकारे तनजराई सोही ऐनको दपा ९ य १२ फभोख्जभ सजाम हनु । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
फदतनमतऩूविक कागजात धलु्माउने कामि गयेको ऩरु्ष्ट हनु नसकी सपाइ ।  

 

ऩनुयावेदन गने आधाय 

प्रततवादीहरूफाट आफ्नो अनकूुर काननु य तनदेशनको अऩव्मातमा गयी नेऩारीकयण गयेको देख्खन्छ । 
प्रततवादीहरूफाट फमान ख्जर्कय तरॊदा कामािरम ऩरयसय होचो बएकारे कामािरम ऩरयसयभा वषाितको सभमभा फाढी 
ऩस्ने गयेको हुॉदा सवायी चारकऩरका तनवेदन प्रभाण कागजात नष्ट बएकारे धलु्माउने कामि गरयएको बनी उल्रेख 
बएको देख्खन्छ । आ.व. ०७१।७२, ०७२।७३ को नेऩारीकयण गरयएका अनभुततऩरको १ वषि सभम ऩगुेको 
बए ताऩतन आ.व. ०७३।७४ असयसम्भका ३४३९ वटा नेऩारीकयण गरयएका सवायी अनभुततऩरको मातामात 
कामिर्वतध तनदेख्शका, २०६० को ऩरयच्छेद ५ को १६.२.५ फभोख्जभ १ वषि ऩूया बएऩतछ धलु्माउने कामि 
गनुिऩनेभा आ.व. सभाि बएको ६ भर्हना २३ ददनभा नै धलु्माउने फहानाभा गैयकाननुी य फदतनमतऩूविक धलु्माउन े
नाभभा गयेको उि कामिको प्रभाण कागजात नष्ट गयेको प्रभाण स्ऩष्ट देख्खन्छ । जनु तथ्म अदारतरे पैसरा 
गदाि उल्रेख गये ताऩतन साथिक सम्फन्ध नयहेको असर तनमतरे गयेको बनी व्मातमा गयेको देख्खन्छ । असर 
तनमतरे प्रततवादीहरू गठभत बई सवायी अनभुततऩर नेऩारीकयण गयेका हनु ् र्क होइनन ् बन्नेतपि  आ.व. 
०७३।७४ भा ३४३९ थान सवायी चारक अनभुततऩर नेऩारीकयण गरयएकोभा याहदानी र्वबागको 
०७५।५।४ य ०७५।५।१२ को ऩरानसुाय १५१२ सेवाग्राहीरे भार याहदानी तरएका सो भध्मे १०२ जनारे 
भार नेऩारीकयणको सवायीचारक अनभुततऩर तरएऩतछ याहदानी तरएको देख्खन्छ । २०१७ जना र्वदेश गएका 
य राइसेन्स नेऩारीकयण गने भाग गयेय कामािरमरे नेऩारीकयण गयेको तय त्मस्ता व्मख्ि र्वदेश नगएका य 
याहादानी नै नतरएको नेऩार सयकाय याहदानी र्वबागको तथ्माॊक प्रभाणरे देखाउॉछ । मसथि, गरत कागजऩर 
तमाय गयी गयाई फदतनमतऩूविक सवायी चारक अनभुततऩर नेऩारीकयण गयी र्वतयण गयेको य छानतफन हनु े
अवस्थाभा अवतध नऩगुी कागजात धरुाउने नाभभा प्रभाण नष्ट गयेको तथ्म शॊकायर्हत ऩरु्ष्ट हुॉदाहुॉदै त्मसतपि  
अदारतरे प्रततवादीहरूराई फदतनमत यहेको तथ्म य प्रभाण भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीहरूराई कसयु आयोऩफाट 
सपाइ ददने गयी पैसरा गयेको हुॉदा पैसरा ररु्टऩूणि देख्खन्छ । प्रस्ततु भदु्दाभा मातामात व्मवस्था कामािरम 
वीयगॊजभा तत्कार काभ गने र्वरुर्द् खण्डका ऩदातधकायी य कभिचायीराई जे भन राग्मो त्मसैगयी ३४३९ थान 
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सवायी अनभुततऩरराई नेऩारीकयण गरयएको छ । मी कागजऩर य प्रभाणका आधायभा उि सवायी अनभुततऩर 
नेऩारीकयण गरयएको बनी प्रततवादीहरूरे सयकायी काभको ख्जम्भेवायी, ऩायदशॉ व्मवहाय य अतबरेख देखाउन 
सकेको अवस्था छैन । कागजऩर धलु्माउने नाभभा ३४३९ थान सवायी अनभुततऩरको नेऩारीकयण गदाि तमाय 
गयेका, नगयेका कागजाऩर, तनवेदनहरू नष्ट गने, गामफ गने कामि गयेको अवस्थाभा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ९ य १२ फभोख्जभ सजाम हनु आयोऩ दाफीको साथै भागदाफी तरइएको अवस्था छ । सयकायी 
काभभा ऩायदशॉ व्मवहाय य सशुासन कामभ गदाि असॊतम तफगो गणना गनि नसक्न ेअवस्था हुॉदा कसयु देख्खएको 
अवस्थाभा तनज प्रततवादीहरूराई आयोऩऩर भाग दाफीफभोख्जभ कसयु कामभ गयी सजाम गनुिऩनेभा सो नगयी 
सवायी अनभुततऩर नवीकयण गदाि सयकायी तनकामराई साविजतनक सॊस्था वा कुनै व्मख्िराई हातन ऩरु् माउने 
फदतनमत नऩाइएको बनी र्वरुर्द् खण्डभा प्रततवादीहरूराई कसयु अतबमोग/आयोऩफाट सपाइ ददने गयी बएको 
उि पैसरा गम्बीय ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ । 

 

 

३१. स्माङ्जा ख्जल्रा, सातफक ऩकवादी गा.र्व.स. वडा नॊ. ४, हार गल्माङ नगयऩातरका,  वडा नॊ. ९ स्थामी ठेगाना बई 
भहाकारी अञ्चर मातामात कामािरम भहेन्िनगय, कञ्चनऩयुका तत्कारीन तनतभत्त कामािरम प्रभखु, वषि ५३ का 
तसतायाभ खनारसभेत ..........................................................................................................३जना । 

भदु्दा्- ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०२५६)  
पैसरा बएको तभतत:  २०76।11।5 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।8 

आयोऩऩर भागदाफी 
भोटयसाइकर/स्कुटयको सवायी चारक अनभुततऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनतुॉण य अनऩुख्स्थत बएका 
आठजना प्रख्शऺाथॉहरूराई ऩयीऺा सतभततको फैठक फसी ऩास गयाई सवायी चारक अनभुततऩर ददई आपूराई 
गैयकाननुी राब ऩरु् माउने फदतनमतरे ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 
१३ फभोख्जभको कसयु गयेकारे प्रततवादीहरू तसतायाभ खनार, मोगेन्िप्रसाद गिुा य फाफकुाजी तगयीराई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, 2059 को दपा 13 फभोख्जभ सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
भागदाफी तरई र्वशेष अदारतभा आयोऩऩर ऩेस गरयएकोभा र्वशेष अदारतफाट प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीभध्मेका 
तसतायाभ खनार य मोगेन्िप्रसाद गिुा यौतनमायराई ३ भर्हना कैद य रु.5000।- जरयवाना हनुे य अकाि प्रततवादी 
फाफकुाजी तगयीरे कसयु आयोऩफाट सपाइ ऩाउने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
तभतत 2072।3।16 देख्ख 2072।3।26 सम्भ ऩयीऺा सॊचारन गनि भेकातनकर सऩुयबाइजय गनु्जफहादयु 
खड्का, ना.स.ु नयफहादयु थाऩा य खरयदाय नोकयाज जोशी यहेको एक र्पल्ड फोडि सतभतत गठन गयेको देख्खन्छ 
। तनजहरूको चेकतरष्टको आधायभा ऩास/पेर अनऩुख्स्थत जे हनु्छ सो हेयी अख्न्तभ ऩयीऺा प्रकाशन गने व्मवस्था 
यहेको देख्खन्छ । भोटयसाइकर/स्कुटयको सवायी चारक अनभुततऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाको चेकतरष्टभा fail 

Absent जनाएको तय सक्कर प्रवेश ऩरभा pass जनाई पेर बएका ८ (आठ) जनाराई सवायी चारक अनभुततऩर 
ददएको देख्खन्छ । ऩयीऺा सतभततका अध्मऺ तसतायाभ खनार सदस्म मोगेन्िप्रसाद गिुा यौतनमाय य तनज प्रततवादी 
सदस्म फाफकुाजी तगयी यही ऩयीऺा सञ्चारन गयेकोभा र्ववाद देख्खॉदैन ।भहाकारी मातामात व्मवस्था कामािरम, 
भहेन्िनगय, कन्चनऩयुफाट प्राि ऩयीऺा सतभततको तनणिमको प्रभाख्णत प्रतततरर्ऩसभेतका कागजातका आधायभा 
2072।3।16 देख्ख 2072।3।26 सम्भ सॊचारन बएको भोटयसाइकर/स्कुटयको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा 
सख्म्भतरत बएका प्रयीऺाथॉभध्मे आठजना ऩयीऺाथॉराई उऩरब्ध गयाएको प्रवेश ऩरभा pass जनाएको तय ऩयीऺा 
सतभततको फैठकको तनणिमफाट ऩयीऺापरभा छुट सभामोजन गने बनी फदतनमतऩूविक प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा पेर 
बएका ८ जनाराई उत्तीणि गयाउने भनसामरे तनणिम गयाई सवायी चारक अनभुततऩर नम्फयसभेत ददएको देख्खएको 
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8 जनाको ८ वटा प्रवेशऩरभा ऩास रेखी चेक तरष्टभा अन्मथा रेख्खन गएको बनी गैयख्जम्भेवायीऩूविक य 
फदतनमतऩूविक तनणिम गयी करवुा कडामक, धीयेन्ि याणा, अतनर चन्ि, याभफहादयु ऐडी, र्वयाट चन्द, ऩावितीदेवी 
ऩन्त, हकि  टभटा, ऩदभयाज बट्टराई सवायी चारक अनभुततऩर ददएको तभतसर सॊरग्न तथ्म प्रभाणफाट देख्खई 
तत्कार सरुु प्रततवादीहरूभध्मेका तीनजना र्वऩऺीको तभरोभतो य भतसल्राहभा ऩयीऺाभा अनतु्तीणि ऩयीऺाथॉराई 
तनजहरूकै मोजनाभा ऩयीऺाको प्रवेशऩरभा सपर रेखेका य सोही आधायभा 2072।5।11 गतेको तनणिम तभतत 
याखी सवायी चारक अनभुततऩर ददएको तथ्म तभतसर सॊरग्न प्रभाणफाट स्ऩष्ट देख्खएको अवस्थाभा का.प्र. तसतायाभ 
खनार य भे.ई. मोगेन्िप्रसाद गिुाराई आयोऩ भागदाफीफभोख्जभ सजाम बएको तय प्रततवादी ट्रार्पक प्रहयी 
तनयीऺक फाफकुाजी तगयीराई काजभा गएको बनी प्रार्वतधक ऩऺ देखाई कसयु आयोऩफाट सपाइ ददएको पैसरा 
तनज फाफकुाजी तगयीको हकभा पैसरा ररु्टऩूणि देख्खन्छ ।   
 

३२. ख्जल्रा सियी, सातफक नघौ गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ हार याजगढ गाउॉऩातरका वडा नॊ.३ फस्न ेवषि ५६ को नाऩी 
कामािरम सियी दयफन्दी बई नाऩी कामािरम सियी अन्तगित १ नम्फय नाऩी टोरीका टोरी प्रभखु, तनरख्म्फत सवेऺक 
उभाकान्त मादव.................................................................................................................१जना । 

भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०२३७)  
पैसरा बएको तभतत:  २०76।10।15 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।8 

आयोऩऩर भागदाफी 
नाऩी कामािरम सियी १ नॊ. नाऩी टोरीका ज्मारादायी जॊख्जयदाय प्रततवादी र्ऩन्टुकुभाय मादव य सोही कामािरमका 
अतभन प्रततवादी टोरी प्रभखु उभाकान्त मादव तभरेभतो बई रु.२६,०००।- प्रततवादी र्ऩन्टुकुभाय मादवरे 
घसु/रयसवतफाऩत यकभ फखु्झतरएको हुॉदा प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१)(ख) 
फभोख्जभ तफगो रु.२६,०००।- कामभ गयी कैद जरयवाना सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादी र्ऩन्टुकुभाय मादवराई आयोऩ भागदाफीफभोख्जभ ३ भर्हना कैद य रु.२६,०००।- जरयवाना हनुे । अकाि 
प्रततवादी तत्कार नाऩी टोरी प्रभखु अतभन उभाकान्त मादवराई कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको सभेतफाट 
कसयु आयोऩफाट सपाइ ऩाउने ।  

 

ऩनुयावेदन गने आधाय 

प्रततवादी उभाकान्त मादवरे नै तनवेदकको जग्गा आपैं  नाऩजाॉच गयी गोप्म याखी प्रभाण ददनका रातग सोफाऩत 
सरुुभा रु.३०,०००।- घसु रयसवत भागेको य आफ्नो पाॉटको जॊख्जयदाय र्ऩन्टुकुभाय मादवराई बेट्न ु बनी 
र्ऩन्टुकुभाय मादवसॉग तभरोभतो गयी यकभ तरन खान मोजनाफर्द् तारभेर तभराएको देख्खन्छ । सोही सल्राह य 
मोजना भतुार्वक फागेतनङ गयी र्ऩन्टुकुभाय मादवरे रु.२६,०००।- तनवेदकसॉग यकभ तरएको देख्खन्छ जनु 
व्महोया र्ऩन्टुकुभाय मादवरे आमोग य अदारतसभऺ फमान गदाि स्वीकाय गयेको अवस्था छ । मसथि र्ऩन्टुकुभाय 
मादव टोरी प्रभखु प्रततवादी उभाकान्त मादवको सहमोगी यहेको य तनजसॉग तभरी यकभ दस्तयु भाग्ने उठाउन े
काभभा प्रमोग गयेको । तनजराई नै बेटेय जग्गा नाऩजाॉच गरयददन्छु बनेको सोही भतुार्वक र्ऩन्टुकुभाय मादवरे 
तनवेदकसॉग यकभ ऩैसा तरएको, तनजको ऩाइन्टको खल्तीफाट फयाभद बएको य प्रततवादी घसु भाग्न े काभभा 
सॊरग्न बएको देख्खॉदा देख्खॉदै घटनास्थरभा नबएभा, तथ्म नफझेुका प्रततवादीका साऺी प्रमागरार मादव, 
याभनायामण मादवजस्ता साऺीरे गयेको फकऩर य कसयुभा सजामफाट छुटकाया ऩाउने भनसामरे इन्कायी फमान 
गयेकै आधायभा उि साऺीको फकऩर व्महोया प्रभाणभा तरई पैसराको आधाय फनाई गयेको पैसरा ररु्टऩूणि 
देख्खन्छ । वामनुन्द भेहता, ओभप्रसाद ऩौडेर, योशनप्रसाद याजवॊशी, र्हरसकुभाय तसॊह, याजकुभाय र्व.क., तडल्री 
नायामण, बागीरार नाईसभेतरे आफ्नो व्महोया अदारतभा फकऩर गदाि उभाकान्त मादवरे बनेफभोख्जभ तनजरे 
सेवाग्राहीसॉग घसु रयसवत तरएको हो बनी खरुाएको सभेत तभतसर सॊरग्न फकऩरभा उल्रेख हुॉदाहुॉदै तनवेदकको 
जग्गा तभतत २०७५।९।१३ देख्ख तभतत २०७५।९।१५ सम्भ नाऩी नक्सा बएको बन्ने ऩरको आधाय तरई 
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र्ऩन्टुकुभाय मादवराई भार कसयु कामभ गयी तनज प्रततवादी उभाकान्त मादवराई कसयु आयोऩफाट सपाइ ददने 
गयी बएको पैसरा तनज उभाकान्त मादवको हकभा ररु्टऩूणि देख्खॉदा सो हदसम्भ पैसरा फदयबागी देख्खन्छ । 

 

३३. ख्जल्रा सियी, ततराठी कोइराडी गाउॉऩातरकाका तत्कारीन प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत ऩदभा कामियत सयोज कुभाय 
झासभेत............................................................................................................................२जना।  
भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-००३१)  
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।११।१ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5             ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।11 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत सयोजकुभाय झा य कामािरम सहामक याजकुभाय भण्डररे उजयुी/तनवेदकसॉग 
रु.७०,०००।- घसु/रयसवत भाग गयी तरई तनज प्रततवादीहरूरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनज प्रततवादीहरूराई तफगो रु.७०,०००।- कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ग) 
फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
 

र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरू सयोजकुभाय झा य याजकुभाय भण्डररे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
को कसयु गयेको देख्खन आएकारे तनज प्रततवादीहरूराई सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(ग) फभोख्जभ 
तफगो रु.७०,०००।- को दाभासाहीरे हनुे रु.३५,०००।- का दयरे जरयवाना य ४ भर्हनाका दयरे कैद हनु।े 

                                                                                                                              

ऩनुयावेदन गने आधाय 
दाफीफभोख्जभको कसयु कामभ बई सजाम तोक्दा जरयवानाको हकभा स्ऩष्टरूऩभा तफगोफभोख्जभ बनी उल्रेख बएको 
देख्खॊदा जरयवानाराई दाभासाहीरे य घटफढ गनि तभल्ने स्वर्ववेकीम अतधकाय यहेको बन्ने ऐनको भनसाम देख्खॉदैन 
। तसथि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन एक र्वशेष प्रकायको ऐन हो, र्वशेष ऐनभा बएको प्रावधान र्वशेष ऐनफभोख्जभ नै 
रागू हनुे बन्ने काननुी तसर्द्ान्त य भान्मता हुॉदा जरयवाना कामभ गदाि ऩतन सोही ऐनफभोख्जभ कामभ गरयनऩुछि । 
र्वशेष ऐनभा स्ऩष्ट व्मवस्था हुॉदाहुॉदै जरयवानाको हकभा साभान्म काननुसयह व्मातमा गयी दाभासाहीरे जरयवाना 
कामभ गदाि पौजदायी काननुको भान्म तसर्द्ान्तर्वऩयीत हनु जान्छ । काननुभा स्ऩष्टरूऩरे उख्ल्रख्खत प्रावधानको 
गरत व्मातमा गयी भ्रष्टाचाय जस्तो सॊवेदनशीर र्वषमवस्तरुाई नजयअन्दाज गयी गरयएको पैसरा सो हदसम्भ 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको भनसामर्वऩयीत व्मातमा य अवरम्फनभा नै ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ ।  
 

३४. सरािही ख्जल्रा योहवुा गा.र्व.स. वडा नॊ. 1 फस्न ेसरािही ख्जल्राको फयहथवा गा.र्व.स.का तत्कारीन सख्चव याधाकृष्ण 
चौधयी.स.को कामािरम, सरािहीको गा.र्व.स. सख्चव प्रततवादी याधाकृष्ण चौधयी....................................१ जना । 
भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (सयकायी अनदुानको यकभ र्हनातभना) । (०७२-CR-००७८)   
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।११।२८ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।5              ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।११    
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादी याधाकृष्ण चौधयीरे जम्भा रु.44,62,200।- तोर्कएफभोख्जभका कामिहरू सम्ऩन्न बएको बनी ऩरु्ष्ट हनुे 
तफर, बयऩाई, बौचय, शे्रस्ता आदद कागज प्रभाणहरू कुनै ऩेस नगयी फदतनमतऩूविक र्हनातभना, हातन नोक्सानी एवॊ 
दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 17 फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनज 
प्रततवादीराई रु.44,62,200।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा 17 रे तनददिष्ट गयेफभोख्जभ सोही ऐनको 
दपा 3(1) तथा दपा 3(1) को देहाम (छ) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा सोही ऐनको दपा 17 
फभोख्जभ नेऩार सयकायको हातन नोक्सानी गयेको तफगो रु.44,62,200।-  तनजफाट असरु उऩय हनु । 
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र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीफाट असरुउऩय गनुिऩने तनजरे हातन नोक्सानी गयेको नेऩार सयकायको दाफीको तफगो 
रु.44,62,200।- भध्मे तत्कारीन गा.र्व.स.का रातग आवश्मक कामि गनि बनी तरएको रु.१०,७८,६००।- 
भहारेखा ऩयीऺणफाट याधाकृष्ण चौधयीको नाभभा ऩेश्की फेरुज ु कामभ यहेको बनी प्रततवेदन ऩेस बएको 
देख्खएकोभा भहारेखा ऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय नै हनुे देख्खएको, फाॉकी तफगो रु.३३,८३,६००।- को हकभा 
र्वतबन्न सडकहरूको ग्राबेर कामि सन्तोषजनक सम्ऩन्न बएकारे बिुानी ददने बनी तत्कारीन सविदरीम सतभततफाट 
तनणिम बएको बन्ने तनणिम प्रतततरर्ऩफाट देख्खएको, प्रततवादी याधाकृण्ण चौधयीरे र्हनातभना गयेको बनी दाफी 
गरयएको तफगोको हकभा केही गरययहनऩुने अवस्था नदेख्खॊदा भरुकुी पौजदायी कामिर्वतध सॊर्हता, २०७४ को दपा 
१३३ को उऩदपा (१) अनसुाय प्रस्ततु भदु्दा खायेज हनुे ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादी याधाकृष्ण चौधयीउऩय जम्भा तफगो रु.44,62,200।- तनजफाट उसरु उऩय हनुेसभेतको भागदाफी 
तरइएकोभा अदारतफाट पैसरा गदाि सो तफगोभध्मे तत्कारीन गा.र्व.स.का रातग आवश्मक कामि गनि बनी 
तरएको रु.१०,७८,६००।- भहारेखा ऩयीऺणफाट याधाकृष्ण चौधयीको नाभभा ऩेश्की फेरुज ुकामभ यहेको बनी 
प्रततवेदन ऩेस बएको देख्खएकोभा भहारेखा ऩयीऺण प्रततवेदनअनसुाय नै हनुे देख्खएको बनी बएको पैसरा सो 
हदसम्भ हेदाि, सयकायी कामािरमहरूभा बएका जनुसकैु प्रकायका अतनमतभतताराई रेखाऩयीऺण गदाि फेरुज ुबनी 
उल्रेख गरयने कुया सविर्वददतै छ । प्रस्ततु भदु्दाभा आमोगभा तनजउऩय उजयुी ऩयेऩश्चात अनसुन्धानका क्रभभा 
सभेत तनजराई सो यकभ बिुानी गनुि बनी ऩराचाय गरयएको अवस्थाभा तथा अतनवामि अवकाश हुॉदासभेत आफ्नो 
काननुी तथा ऩदीम दार्मत्व ऩूया नगयी आपू कामियत गा.र्व.स.भा तनभािण कामिका रातग बनी नेऩार सयकायफाट 
तनकासा बएको सयकायी यकभ आपूखसुी खचि गने य राभो सभमसम्भ खचि बएको तफर बयऩाई कुनै कागज 
प्रभाणसभेत ऩेस गयी पयपायक नै नगयी काननुर्वऩयीतको कामि गयेको तथ्म तभतसर सॊरग्न प्रभाण तथा 
अदारतको पैसराफाट सभेत स्थार्ऩत बइयहेको अवस्थाभा तनज प्रततवादीरे दाफीफभोख्जभको सयकायी यकभ 
दरुुऩमोग गयी खाईभासी गयेको भ्रष्टाचायजन्म कामिराई फेवास्ता गयी फेरुज ु हो बनी छुट ददॉदै जाने हो बने 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको भकसद ऩूया हनु सक्दैन । तसथि प्रततवादीरे आपूरे अतनमतभत तरयकाफाट खचि गयेको 
सयकायी यकभ पयपायक गनिका रातग प्राि गयेको ऩमािि सभम तथा अवसयको दरुुऩमोग गदै तनततयी सयकायी 
यकभ खाने ऩचाउने दयुाशम बावना याखी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको देख्खन्छ । साथै सफै प्रकायका फेरुज ुबनी 
औॊल्माएको यकभ भ्रष्टाचायजन्म कामितबर ऩनि सक्दैन बन्ने काननुी भान्मतासभेत नयहेकारे तनज प्रततवादीरे दयुाशम 
बावनारे उि फेरुज ु बतनएको सयकायी यकभ खाईभासेको कामिसभेत भ्रष्टाचायजन्म कामितबर नै ऩने देख्खॊदा 
उख्ल्रख्खत आधाय तरई भ्रष्टाचायको गरत व्मातमा गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि छ ।  
 

३५. ख्जल्रा कन्चनऩयु बीभदत्त नगयऩातरका वडा नॊ.७ हल्दखुार स्थामी वतन बएका वषि ४४ का मातामात व्मवस्था 
कामािरम भहेन्िनगयका तनतभत्त कामािरम प्रभखु ऩदभा कामियत हेभन्तफहादयु तसॊहसभेत........................ ८ जना । 
भदु्दा्- र्कते कागजातको आधायभा सवायी दताि गयी याजस्व भ्रष् टाचाय गयेको ।(०७४-CR-०१४१)  
पैसरा बएको तभतत:  २०77।10।6  
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।8         ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।8 

अयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू हेभन्तफहादयु तसॊहसभेतको हकभा याजस्व यकभ चहुावट गयी आपूराई राब य नेऩार 
सयकायराई गैयकाननुी रूऩभा हातन नोक्सानी ऩरु् माएको हुॉदा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ य ७(क) 
सभेतको कसयुभा सोही ऐनको दपा ७ को व्मवस्थाअनरुूऩ दपा ३(१)(छ) य दपा ७ फभोख्जभ सभेतको 
जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
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र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीभध्मेका गोकुरप्रसाद शे्रष्ठराई आयोऩ दाफीफभोख्जभ २ वषि कैद सजाम य प्रततवादी ददनेश फभराई आयोऩ 
दाफीफभोख्जभ ६ भर्हना कैद सजाम हनुे य अन्म प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । सपाइ ऩाएका ७ जना तनज 
कभिचायी प्रततवादीहरूराई चयभ राऩयफाही गयी ऩदीम दार्मत्व य ख्जम्भेवायी, तनजाभती सेवा ऐन, २०४९ य 
तन.से.तन. सेवा तनमभावरी २०५० फभोख्जभ र्वबागीम कायफाहीका रातग रेखी ऩठाउने ।  
 

ऩनुयावेदन गने आधाय 

आ.व. ०७१।७२ भा १ वटा ०७२।७३ भा ३१८ वटा य ०७३।७४ भा ३४३९ वटा सवायी चारक 
अनभुततऩर नेऩारीकयण गदाि प्रचतरत काननुको ऩारना बए नबएको सम्फन्धभा छानतफन हुॉदै प्रततवादीहरूको 
गठभतभा प्रचतरत काननु र्वबागीम तनदेशनराई सयर तरयकारे भरुकुको र्हतको तनतभत्त ऩारना नगयेको अवस्था 
देख्खन्छ । प्रततवादीहरूफाट आफ्नो अनकूुर काननु य तनदेशनको अऩव्मातमा गयी नेऩारीकयण गयेको देख्खन्छ । 
प्रततवादीहरूफाट फमान ख्जर्कय तरॊदा कामािरम ऩरयसय होचो बएकारे कामािरम ऩरयसयभा वषाितको सभमभा फाढी 
ऩस्ने गयेको हुॉदा सवायी चारकऩरका तनवेदन प्रभाण कागजात नष्ट बएकारे धलु्माउने कामि गरयएको बनी उल्रेख 
बएको देख्खन्छ। आ.व. ०७१।७२, ०७२।७३ को नेऩारीकयण गरयएका अनभुततऩरको १ वषि सभम ऩगुेको 
बए ताऩतन आ.व. ०७३।७४ असायसम्भका ३४३९ वटा नेऩारीकयण गरयएका र्वतरयत सवायी अनभुततऩरको 
मातामात कामिर्वतध तनदेख्शका २०६० को ऩरयच्छेद ५ को १६.२.५ फभोख्जभ १ वषि ऩूया बएऩतछ धलु्माउने 
कामि गनुिऩनेभा आ.व. सभाि बएको ६ भर्हना २३ ददनभा नै धलु्माउने फहानाभा गैयकाननुी य फदतनमतऩूविक 
धलु्माउने नाभभा गयेको उि कामिको प्रभाण कागजात नष्ट गयेको प्रभाण स्ऩष्ट देख्खन्छ । जनु तथ्म अदारतरे 
पैसरा गदाि उल्रेख गये ताऩतन साथिक सम्फन्ध नयहेको असर तनमतरे गयेको बनी व्मातमा गयेको देख्खन्छ । 
असर तनमतरे प्रततवादीहरू गठभत बई सवायी अनभुततऩर नेऩारीकयण गयेका हनु ् र्क होइनन ्बन्नेतपि  आ.व. 
०७३।७४ भा ३४३९ थान सवायी चारक अनभुततऩर नेऩारीकयण गरयएकोभा याहदानी र्वबागको 
२०७५।५।४ य २०७५।५।१२ को ऩरानसुाय १५१२ जना सेवाग्राहीरे भार याहदानी तरएका सोभध्मे 
१०२ जनारे भार नेऩारीकयणको सवायीचारक अनभुततऩर तरएऩतछ याहदानी तरएको देख्खन्छ। २०१७ जनारे 
र्वदेशभा गएको य राइसेन्स नेऩारीकयण गने भाग गयेय कामािरमरे नेऩारीकयण गयेको तय ती व्मख्ि र्वदेश 
नगएका य २०१७ जनारे याहादानी नै नतरएको नेऩार सयकाय याहदानी र्वबागको तथ्माॊक प्रभाणरे देखाउॉछ । 
मसथि, गरत कागजऩर तमाय गयी गयाई फदतनमतऩूविक सवायी चारक अनभुततऩर नेऩारीकयण गयी र्वतयण 
गयेको य छानतफन हनु ेअवस्थाभा अवतध नऩगुी कागजात धरुाउने नाभभा प्रभाण नष्ट गयेको तथ्म शॊकायर्हत ऩरु्ष्ट 
हुॉदाहुॉदै त्मसतपि  अदारतरे प्रततवादीहरूराई फदतनमत यहेको तथ्म य प्रभाण भूल्माॊकन नगयी प्रततवादीहरूराई 
कसयु आयोऩफाट सपाइ ददने गयी पैसरा गयेको हुॉदा पैसरा ररु्टऩूणि देख्खन्छ । 

 

३६. भकवानऩयु ख्जल्रा सातफक बीभपेदी गा.र्व.स.-२, हार बीभपेदी गाउॉऩातरका वडा नॊ.६, बीभपेदी फजाय घय बै हार 
काठभाडौं ख्जल्रा का.भ.न.ऩा. सातफक वडा नॊ.३५ हार वडा नॊ.३२, घय नॊ.१०५, सरु्वधानगय, कोटेश्वय फस्न ेवषि ६२ को 
नऩेार र्वद्यतु प्रातधकयणको ऩूवि भहाप्रफन्धक भहेन्िरार शे्रष्ठ सभेत................................................४जना। 
भदु्दा्-  स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त आजिन गयी (भ्रष्टाचाय) गयेको । (०७४-CR-००२९) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।११।1२ 
आमोगको तनणिम तभतत: 2077।4।16        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।4।16 
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादी भहेन्िरार शे्रष्ठरे साविजतनक ऩदधायण गयेऩतछ तफगो रु.२,८८,८२,८९१।- फयाफयको सम्ऩख्त्त 
गैयकाननुी रूऩभा आजिन गयी अस्वाबार्वक उच्च जीवनस्तय माऩन गयेकोरे सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ 
को दपा १५ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(१) फभोख्जभको कसयुभा तनज 
भहेन्िरार शे्रष्ठराई तफगो रु.२,८८,८२,८९१।- कामभ गयी सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा 
१५, दपा १६(ग) तथा दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(२) फभोख्जभ 
तफगोफभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा नेऩार र्वद्यतु ् प्रातधकयणको भहाप्रफन्धक ऩदभा यही अवकाश प्राि 
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गयेका तनज प्रततवादी भहेन्िरार शे्रष्ठराई सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १४ (क) तथा 
प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २४ फभोख्जभ थऩ कैद सजाम हनु य भ्रष्टाचाय गयी गैयकाननुी 
रूऩरे आजिन गयेको स्रोत नखरेुको तनज भहेन्िरार शे्रष्ठको नाभभा यहेको चरअचर सम्ऩख्त्तहरू सातफक भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ (ग) तथा दपा २९ य प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
२० को (२) य दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९(ख) फभोख्जभ 
जपत हनु, तथा स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्तहरूसभेत तनजकी श्रीभती करुणादेवी कभािचामि शे्रष्ठ, छोया कभरेन्िरार 
शे्रष्ठ य छोयी प्रयेणा शे्रष्ठको नाभभा फदतनमतसाथ याखेको तथा रकुाए तछऩाएको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनजहरूको 
नाभभा याखेको स्रोत नखरेुको उख्ल्रख्खत भ्रष्टाचाय गयी गैयकाननुी आजिन गयेको चरअचर सम्ऩख्त्तहरू तथा 
खचिहरू सभेत तनज भहेन्िरार शे्रष्ठ, तनजकी श्रीभती करुणादेवी कभािचामि शे्रष्ठ, छोया कभरेन्िरार शे्रष्ठ य छोयी 
प्रयेणा शे्रष्ठको नाभभा कामभ यहेका य आमोगफाट योक्का यहेका उख्ल्रख्खत चरअचर सम्ऩख्त्तहरूफाट सातफक 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ (ग) य दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा २०(२) य दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ (ख) 
फभोख्जभ जपत गने । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
कुर आमको १० प्रततशतबन्दा कभी यकभ खचि अथाित व्मम देख्खएकारे अतभल्दो तथा अस्वाबार्वक सम्ऩख्त्त 
आजिन गयी भनातसफ कायणतफना अतभल्दो य अस्वाबार्वक उच्च जीवनस्तय माऩन गरयएको भान्न नतभल्ने य 
प्रततवादी भहेन्िरार शे्रष्ठको जम्भा आम रु.१,६४,४९,९९३।– य व्मम रु १,७२,८८,६११।- बएको देख्खन 
आई आमबन्दा व्मम रु ८,३८,६१८।– देख्खए ताऩतन फढी देख्खन आएको उि व्मम यकभ तनजरे आजिन 
गयेको सभग्र सम्ऩख्त्त रु.१,६४,४९,९९३।- को ५.०९ प्रततशतरे भार फढी हनु आएकारे कुर आएको १० 
प्रततशतसम्भ व्मम फढी देख्खएकारे गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रष्टाचायको कसयु गयेको भान्न नतभल्ने । 
 
ऩनुयावेदनको आधाय 
सविप्रथभ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन य सोसॉग सम्फख्न्धत भान्म तसर्द्ान्त य कामिर्वतध तथा सैर्द्ाख्न्तक भाऩनका 
आधायभा तनज प्रततवादी भहेन्िरार शे्रष्ठरे रु.२,८८,८२,८९१।- स्रोत नखरेुको गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन 
गयेको अवस्थाभा कसयु आयोऩफाट सपाइ ऩाउने तनमतरे प्रस्ततु भदु्दाका प्रततवादीहरू भहेन्िरार शे्रष्ठसभेतरे 
अदारतभा गयेको कोया फमानसभेतराई आधाय तरएय तनजको सम्ऩख्त्त र्वश्लषेण गदाि ऩतन तनज भहेन्िरार शे्रष्ठको 
व्मम रु.८,३८,६०८।- आमको तरुनाभा व्मम फढी नदेख्खएको बनी अदारतरे तनज प्रततवादीरे गैयकाननुी 
आजिन गयेको तथ्मतपि  सॊकेत गयेको तथार्ऩ ५.९ प्रततशतरे भार फढी हनु आएको बनी उल्रेख गयेको  
देख्खन्छ । 
प्रततवादीरे अनसुन्धानको क्रभभा गयेको फमान व्महोया तभतसर सॊरग्न तथ्म प्रभाणको आधायभा आ.व. 
०३६/३७ देख्ख ०६९/७० सम्भको तनजको सम्ऩूणि आम्दानी तनजको आम जम्भा रु.५९,५२,८७१।- भा व्मम 
जम्भा  रु.३,४८,३५,७६२।- घटाउॉदा  रु.२,८८,८२,८९१।- फयाफयको सम्ऩख्त्तको स्रोत ऩरु्ष्ट नबएको तभतसर 
सॊरग्न तथ्मफाट स्ऩष्ट देख्खएको अवस्थ हुॉदाहुॉदै उि तथ्म प्रभाणभा तरएको देख्खॊदैन ।आमस्रोतको तरुनाभा खचि 
तथा रगानीको कायोफाय प्रथभ दृर्ष्टभा नै अतभल्दो य अस्वाबार्वक देख्खएको, तनजरे आजिन गयेको सम्ऩख्त्तको 
वैधातनक स्रोत बएको वस्ततुनष्ठ आधाय प्रभाणहरू नबएको, उि अस्वाबार्वक रगानी एवॊ खचि बएको 
रु.२,८८,८२,८९१।- को स्रोत ऩरु्ष्ट नबएको अवस्था य प्रततवादी भहेन्िरार शे्रष्ठरे साविजतनक ऩद धायण 
गयेऩतछ के कस्ता स्रोतफाट सम्ऩख्त्त आजिन गयेको बतन ऩूया बयऩदो प्रभाणफाट अनसुन्धान य अदारतभा सभेत 
ऩरु्ष्ट गनि नसकेको अवस्था देख्खन्छ । तसथि तनज प्रततवादीरे रु.२,८८,८२,८९१।– को सम्ऩख्त्त गैयकाननुी 
रूऩभा फदतनमतऩूणि तवयरे आजिन गयेको, भनातसफ कायण र्वना अतभल्दो य अस्वाबार्वक उच्च जीवनस्तय माऩन 
गयेको रगामत हैतसमतबन्दा फढी खचि गयेको तथा स्रोत नखरेुको तफगो रु.२,८८,८२,८९१।- को सम्ऩख्त्त 
गैयकाननुी आजिन तथा भ्रष्टाचाय गयेको प्रस्ट देख्खएको य गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयेको तभतसर सॊरग्न 
अनसुन्धान प्रततवेदन, र्वतधऩूविक गरयएको प्रभाण र्वश्लषेणसभेतफाट छरिङ्ग ऩरु्ष्ट हुॉदाहुॉदै प्रततवादीहरूको कोया 
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फमानको सभेत आधाय तरई प्रततवादीको आम रु.१,६४,४९,९९३।– य व्मम रु.१,७२,८८,६११।-  कामभ 
गयी आमबन्दा व्मम रु.८,३८,६१८।– फढी देख्खएको य उि फढी सम्ऩख्त्त कुर आमको ५.०९ प्रततशतरे 
भार फढी हनु आएकारे गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको नदेख्खएको बनी र्वरुर्द् खण्डका 
प्रततवादीहरूराई आयोऩऩरफाट सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ । 

  

३७. ख्जल्रा ऩसाि कातरकाभाई गाउॉऩातरका वडा नॊ.2 बेडीहायी स्थाई ठेगाना बएका वीयगन्ज भहानगयऩातरका, ख्शऺा 
शाखाभा कामियत शाखा अतधकृत वषि 34 को भन्जयु आरभसभेत..................................................२ जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) । (०७५-CR-००८२) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१०।२ 

आमोगको तनणिम तभतत: २०७७।५।8       ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।५।११ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीहरूभध्मेका भन्जयु आरभ य शख्शबषूण प्रसाद साहको तनदेशनभा प्रततवादी ऩरयवततित नाभ टॊगार १ रे 
उजयुी तनवेदकसॉग बेट गयी घसु/रयसवतफाऩतको यकभ रु.१,०००००।– फखु्झतरएको ऩरु्ष्ट बएकारे 
प्रततवादीहरूभध्मेका भन्जयु आरभ य शख्शबषूण प्रसाद साहरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खएकारे तनजहरू भन्जयु आरभ य शख्शबषूण प्रसाद साहउऩय जनही 
तफगो रु.१,००,000।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (1) य दपा 3 को 
उऩदपा (1) को देहाम (ग) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा ऩरयवततित नाभ टॊगार-१ नाफारक 
देख्खएको हुॉदा तनजको हकभा फारफातरकासम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा ३६(३) फभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा 3 को उऩदपा (1) य दपा 3 को उऩदपा (1) को देहाम (ग) फभोख्जभ हनुे सजामको आधा 
सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरू भन्जयु आरभ य शख्शबषूण प्रसाद साहराई तफगोको दाभासाहीरे जरयवाना हनुे साथै प्रततवादी टॊगार-
१ रे उि यकभ घसु/रयसवत हो बन्ने जानीजानी तरएको नदेख्खएको । प्रततवादीहरू भन्जयु आरभ य शख्शबषूण 
प्रसाद साहराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा सोही ऐनको 
दपा 3 को उऩदपा (1) य सोही ऐनको दपा 3 को उऩदपा (1) देहाम (ग) फभोख्जभ तफगो 
रु.१,००,०००।- को दाभासाहीरे जरयवाना य जनही ५ भर्हना कैद हनुे तथा ऩरयवततित नाभ टॊगार १ रे 
आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 

मसयी ऐनरे नै तफगो फभोख्जभ जरयवाना हनुे गयी व्मवस्था गयेको अवस्थाभा प्रततवादीहरूभध्मेका भन्जयु आरभ य 
शख्शबषूण प्रसाद साहराई जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसरा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको बावनार्वऩयीत 
बएकारे ररु्टऩूणि छ ।कुनै ऩतन कसयु मदद साभूर्हक मोजना य सॊरग्नताभा गरयन्छ बने स्वाबार्वक रूऩभा उि 
कसयुको गम्बीयता फढ्ने तनख्श्चत छ । मस अवस्थाभा काननुफभोख्जभ हनुे जरयवानाराई दाभासाही हनुे गयी 
पैसरा गदाि फढी सॊतमाभा कसयु गने व्मख्िहरूरे कभ दार्मत्व व्महोनि ऩने अवस्थाको तसजिना हनु गई दण्डका 
भान्म तसर्द्ान्तसभेत प्रबार्वत हनु जाने तनख्श्चत छ, तसथि प्रततवादीहरूभध्मेका भन्जयु आरभ य शख्शबषूण प्रसाद 
साहराई जरयवाना दाभासाही गने गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि छ । सपाइ ऩाएका प्रततवादी टॊगार-
१ को हकभा हेदाि तनजरे सेवाग्राहीफाट रु.१,००,०००।- तरएको अवस्थाभा तनजको साथफाट यकभ फयाभद 
बएको तथ्मभा र्ववाद छैन उि यकभ घसु/रयसवत फाऩतको नै बएको तथ्म ऩतन अदारतफाट पैसरा हुॉदा 
स्थार्ऩत बएको अवस्था छ । भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ रे घसु/रयसवत तरने कामिराई कसयुको रूऩभा 
उल्रेख गयेको अवस्थाभा सोफभोख्जभको कामि मी प्रततवादीफाट बएको बन्ने ऩरु्ष्ट बइयहेको सन्दबिभा तनजराई 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा न्मामसॊगत छैन साथै प्रस्ततु भदु्दाभा अदारतफाट सभेत प्रततवादीहरूभध्मेका भन्जयु 
आरभ य शख्शबषूण प्रसाद साहरे आयोऩ दाफीफभोख्जभको कसयु गयेको तथ्म स्थार्ऩत बइसकेको य उि यकभ 
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मी प्रततवादी टॊगार-१ रे नै कसयु ठहय बएका प्रततवादीहरूकै रातग फखु्झतरएको बन्ने देख्खन्छ । अनसुन्धानका 
क्रभभा फमान गदाि मी प्रततवादीरे तनवेदकसॉग घसुफाऩत यकभ फखु्झतरएको कुयाभा स्वीकाय गयी फमान गयेको 
देख्खन्छ । फयाभद यकभको ऩरयभाण हेदािसभेत मी प्रततवादीरे उि यकभ घसु/रयसवतफाऩतको नबएको बन्ने 
जानकायी नबईकन तरएको बनी स्वाबार्वक रूऩभा अनभुान गनि सर्कने अवस्थासभेत देख्खॉदैन । भरुकुी अऩयाध 
सॊर्हता, २०७४ को दपा ४५ य फारफातरकासम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा ३६ (३) रे सभेत फारफातरकारे 
कुनै आऩयातधक कामि गयेकोभा तनजहरूराई सभेत सजाम हनुे गयी व्मवस्था गयेको देख्खएकारे 
फारफातरकासम्फन्धी ऐन, २०७५ फभोख्जभ सजाम हनु बनी भाग दाफी तरइएको अवस्थाभा भागदाफीफभोख्जभ नै 
सजाम हनुऩुनेभा नगयी मी प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि बएकारे मी 
प्रततवादीको हकभा सरुु आयोऩ भागदाफीफभोख्जभ सजाम हनु तथा प्रततवादीहरूभध्मेका भन्जयु आरभ य शख्शबषूण 
प्रसाद साहको हकभा जरयवाना दाभासाहीरे हनुे ठहयेतपि  जरयवाना प्रततवादीहरूरे कसयु गये फाऩतको सजाम नै हो 
। सजाम दाभासाहीरे गदाि दण्ड प्रणारीको तसर्द्ान्तर्वऩयीत हनुजाने बएकारे ती प्रततवादीहरूराई सभेत उि 
काननुको भनसाम अनरुूऩ तफगोफभोख्जभ नै जरयवाना हनुऩुनेभा नगयी जरयवानाको हकभा दाभासाहीरे गने गयी 
बएको उि पैसरा सो हदसम्भ सभेत हारसम्भको प्रचरन, स्थार्ऩत भान्मता एवॊ काननुी ररु्टऩूणि बई फदयबागी 
छ 

 

३८. ख्जल्रा काठभाडौं, काठभाडौं भहानगयऩातरका, वडा नॊ. 15 एयार्हटी स्थामी वतन बएका फार र्वकास भाध्मतभक 
र्वद्यारम, यानीवन काठभाडौंकी तत्कारीन प्रधानाध्माऩक वषि 57 की भैमादेवी भल्रसभेत.....................८ जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (सयकायी यकभ र्हनातभना) । (07५-CR-००८७) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।३।१७ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।5।8       ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।५।११ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीरे सयकायी सम्ऩख्त्तको फदतनमतसाथ र्हनातभना गयी आपूराई राब य नेऩार सयकायराई 
हातन नोक्सानी ऩरु् माएको हुॉदा तनजहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 17 फभोख्जभको कसयुभा ऐ. 
दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (घ) फभोख्जभसभेतको जरयवाना य कैद सजाम 
हनु य र्हनातभना गयेको उि तफगो सोही ऐनको दपा 17 फभोख्जभ असरुउऩय हनुसभेत ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
भैमादेवी भल्ररे र्वदेश गएको अवतधभध्मे ७३ ददन हाख्जय गयी गैयकाननुी कामि गयेको देख्खएकारे तरफ 
स्केरको आधायभा तनमभानसुाय हनुे ६७,७६९।९८ अवकाश हुॉदाको अवस्थाभा प्राि गने उद्देश्म यहेको 
देख्खएकारे तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुको उद्योगसम्भ गयेको देख्खएकारे 
तनजराई सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा १ एवॊ सोही उऩदपा देहाम (ग) फभोख्जभ हनुे सजामभा ऐ. ऐनको 
दपा २१ अनसुाय आधा सजाम हनुे बएकारे रु.३३,८८४।९९ जरयवाना य २ भर्हना कैद हनुे य अन्म 
प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीभध्मेका भैमादेवी भल्र सन ्8 Sep 2017 (२०७४।५।२३) भा नेऩारफाट र्क्यानाडा गई 02 Feb 2018 
(२०७४।१०।२०) भा नेऩार आएको तथ्मभा र्ववाद देख्खन्न बने तनजरे २०७४।५।२३ देख्ख 
२०७४।१०।२३ सम्भ ७३ ददन हाख्जय गयेको र्वषमराई सभेत पैसरारे स्वीकाय गयेकै अवस्था छ । तनज 
प्रततवादीरे तभतत २०७४।५।२१ भा र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको अध्मऺराई सम्फोधन गयी ददएको 
तसपारयस गयी ऩाऊॉ  बन्ने फायेको तनवेदन व्महोया हेदाि तभतत २०७४।५।२३ देख्ख फढीभा ६ भर्हनाका रातग 
सॊख्चत तफदाफाट कट्टा हनुे गयी तफदा स्वीकृततका रातग तसपारयस गयी ऩाऊॉ  बनी उल्रेख गयेको देख्खएकोभा सोही 
तभततभा नै र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको फैठकरे तभतत २०७४।५।२३ देख्ख ऐ. ३० सम्भ र्क्या.तफ. य ऩवि 
तफदा कट्टा हनुे गयी य असोज ३१ देख्ख फढीभा ६ भर्हनासम्भ तरफी तफदा स्वीकृत गने गयी तनणिम बएको 
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देख्खन्छ ।उि तफदा स्वीकृततको तनणिम हेदािसभेत बाि ३० सम्भ र्क्या.तफ. य ऩवि तफदा कट्टा हनुे गयी य अजोज 
३१ गतेदेख्ख फढीभा ६ भर्हनासम्भ तरफी तफदा स्वीकृत गरयएको देख्खएको य असोज ३० सम्भको हकभा के 
हनुे हो बनी उल्रेख गरयएको ऩतन देख्खन्न । मसयी र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततरे आफ्नो ऺेरातधकाय नै नबएको 
र्वषमभा तनणिम गयेको देख्खएको य मसयी तनणिम गनुिभा नै तनजहरूको गरत भनसाम अन्तयतनर्हत यहेको बन्ने ऩरु्ष्ट 
बइयहेको य सोही आधायभा प्रततवादीभध्मेका भैमादेवी भल्ररे र्वद्यारमफाट तरफ बत्ता फझेुको कामिफाट नेऩार 
सयकायराई स्ऩष्ट रूऩभा हातन नोक्सानी बएको बन्ने स्वत् ऩरु्ष्ट बइयहेको अवस्थाभा सभेत आयोऩ दाफीराई 
अन्मथा कामभ गने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ । मस अवस्थाभा तनजरे सो अवतधको तरफ बत्ताफाऩतको 
यकभ फझु्ने य फझुाउने गयी बएका सम्ऩूणि कामिफाट नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी नबएको बनी भान्न सर्कने 
कुनै आधाय नै देख्खन्न । मस अवस्थाभा, यकभ फखु्झतरने प्रततवादी भैमादेवी भल्र, गैयकाननुी रूऩभा तफदा 
स्वीकृत गने र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका प्रततवादी कामभ यहेका ऩदातधकायी य रेखाऩार प्रततवादीसभेतको 
सॊरग्नता य सहभततभा उि कायोफाय बएको बन्ने ऩरु्ष्ट बइयहेको अवस्थाभा प्रततवादीभध्मेका भैमादेवी भल्रराई 
दाफीबन्दा कभ सजाम य अन्म प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ।  

३९. खैयहनी गा.र्व.स वडा नॊ ८, जभौरी, ख्चतवन स्थामी घय बई हार ख्जल्रा काठभाडौं, काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा 
नॊ १६, वनस्थरी, फस्न े नऩेार र्वद्यतु प्रातधकयणका तत्कारीन सहामक प्रफन्धक वषि ५५ को ध्रवुकुभाय उप्रतेी 
सभेत......................................................................................................२जना । 

भदु्दा्- गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (07२-CR-००६२) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।१०।२७ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।5।8               ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।५।११ 
आयोऩऩर भागदाफी 
नेऩार र्वद्यतु ् प्रार्वतधकयणका सहामक प्रफन्धक प्रततवादी ध्रवुकुभाय उप्रतेी उऩय सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोख्जभको 
कसयुभा तनज प्रततवादी ध्रवुकुभाय उप्रतेीराई तफगो रु.४,१८,१०,८०९।-  कामभ गयी  सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०१७ को, दपा १५, दपा १६ग तथा दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (२) फभोख्जभ तफगोफभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य तनजरे भ्रष्टाचाय गयी गैयकाननुी आजिन गयेको स्रोत 
नखरेुको सम्ऩख्त्तफाट तनजकी श्रीभती सन्ध्मा रातभछाने उप्रतेीको नाभभा हार कामभ यहेको घयजग्गासभेत 
चर/अचर सम्ऩख्त्तहरू सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग य दपा १९ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोख्जभ 
जपत हनु । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
रु.२,५५,१६,४८३।- को काननुसम्भत स्रोत खलु्न सकेको नदेख्खई गैयकाननुी रूऩभा आजिन गयेको देख्खएकारे 
आयोऩ दाफीफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) अनसुायको कसयु प्रततवादीरे 
गयेको देख्खॊदा सोही दपा २० को उऩदपा (२) अनसुाय प्रततवादी ध्रवुकुभाय उप्रतेीराई उख्ल्रख्खत तफगो अनसुाय 
हनुे रु.२,५५,१६,४८३।- जरयवाना हनुे य ६ भर्हना कैद हनुे य र्हभार दोरखा हाइड्रोऩावय कम्ऩनी तर.को 
प्रततवादी ध्रवुकुभाय उप्रतेीको नाभभा यहेको गैयकाननुी आजिनको रु.१,९४,४०,०००।- को हनुे सेमय र्कत्ता 
१९४४०० भध्मे अनसुन्धान हुॉदाहुॉदैको अवस्था रूऩभणी याजबण्डायीराई तफक्री गयेको सेमय र्कत्ता ८६४०० य 
वीयेन्िफहादयु न्मौऩानेराई तफक्री गयेको सेमय र्कत्ता १०८००० तथा प्रततवादी सन्ध्मा उप्रतेी रातभछानेरे 
ददनानाथ दहारराई तफक्री गयेको सोही कम्ऩनीको सेमय र्कत्ता ८१००० भध्मे गैयकाननुी आजिनको 
रु.५०,७१,४८३।- को हनुे सेमय र्कत्ता ५०७१४ सभेत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ य सोको 
प्रततफन्धात्भक वार्क्याॊशअनसुाय जपत हनुे ।  

 

ऩनुयावेदन गने आधाय 

जहाॉसम्भ घटी तफगो कामभ गयी सजाम गरयएको छ सोतपि  हेदाि प्रथभत: घय तनभािणतपि को दाफी सम्फन्धभा 
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ख्जल्रा काठभाडौं का.भ.न.ऩा. १६ को र्कत्ता नॊ. १०७८ ऺेरपर ०-४-०-० योऩनी जग्गाभा आ.व. 
०५७/५८ य ०६६/६७ भा गयी ३१/२ तराको घय तनभािण बएको देख्खन्छ । उि घय तनभािण गदाि घय 
फनेको सारको नेऩार सयकायको स्वीकृत दययेटअनसुाय घयको भूल्माॊकन गदाि रागत रु.३१,६३,४७९।९३ 
खचि बएको बन्ने आमोगको तभतत २०७२।१०।१० को प्रततवेदनफाट खरेुको अवस्था छ । आ.व.०५७/५८ 
भा बईु तरासर्हत २ तरा घय फनाउॉदा रु.१२,८४,२७०।- खचि बएको बन्ने सोही प्रततवेदनभा उल्रेख 
बएकोरे उि आ.व.भा रु.१२,८४,२७०।- व्मम बएको देख्खन्छ। सोही अवतधभा आमतपि  हेदाि तरफ 
बत्ताफाऩत रु.३,१९,९७६।- तभतत २०५५।११।९ भा ख्जल्रा ख्चतवन खैयहनी ८ क र्क.नॊ. ७५३ ऺेरपर 
०-०-२३/४ तफघा जग्गा तफक्रीफाट प्राि रु.१४,०००।- कभिचायी सञ्जमकोषफाट आॊख्शक एवॊ र्वशेष 
साऩटीफाऩत रु.२,२६,७५०।-, कृर्ष आम रु.८९,६४०।- एवॊ अख्घल्रो आतथिक अवतधको भौज्दात 
रु.१,८७,५९८।- सभेत कुर आम रु.८,३७,९४४।- देख्खएकारे उि अवतधभा आमबन्दा फढी बएको खचि 
रु.४,४६,३२६।- को स्रोत ऩगुेको नदेख्खएको ख्स्थततभा सोतपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उि पैसराभा 
प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ सभेतको प्रततकूर बएकारे सो हदसम्भको उि पैसरा ररु्टऩूणि बई 
फदयबागी देख्खन्छ । त्मसैगयी, प्रततवादी ध्रवुकुभाय उप्रतेीका नाभभा यहेको ज्मोतत र्वकास फैंक तर.को 
रु.१००।- का दयरे १६६५३० र्कत्ताको हनुे रु.१,६६,५३,०००।- भध्मे १०,०५० को सेमय र्कत्तारे हनुे 
रु.१०,०५,०००।- भार प्रततवादी ध्रवुकुभाय उप्रतेीको हक ऩगु्ने बनी आयोऩ दाफीबन्दा घटी तफगो कामभ 
गरयएको छ सो तपि  हेदाि, प्रततवादी ध्रवुकुभाय उप्रतेीको नाउॉभा कामभ यहेको बतनएको १,६६,५३० सेमय 
र्कत्ताभा सॊस्थाऩक सेमयको र्हतग्राही अन्म व्मख्िहरूसभेत यहे बएको बए अतबरेख प्रभाख्णत गयी ऩठाई ददन ु
बनी सरुु र्वशेष अदारत, काठभाडौंरे च.नॊ. २१९१ तभतत २०७६।८।१२ को ऩरभापि त प्रभाण भाग 
गयेकोभा ज्मोतत र्वकास फैंक तर.को JBBL/Legal/46/076/077  तभतत २०७६।८।१८ को ऩरफाट “सॊस्थाऩक 
सेमय धनी श्री ध्रवु कुभाय उप्रतेतको नाउॉभा कामभ यहेको बतनएको उऩयोि र्कत्ता सॊस्थाऩक सेमयको र्हतग्राही 
अन्म व्मख्िहरूसभेत यहेको” बन्ने कुनै र्कतसभको अतबरेख मस र्वकास फैंकभा नयहेको व्महोया अनयुोध गरयन्छ 
बनी ऩर जवाप ऩठाएको तभतसर सॊरग्न कागज प्रभाणफाट देख्खॊएकारे उि सेमयभा अन्म र्हतग्राहीहरूको 
सेमय यहेको बन्ने देख्खन ऩरु्ष्ट हनु आएको छैन । जहाॉसम्भ, प्रततवादी सन्ध्मा उप्रतेीको नाभभा यहेको र्क्यातरवय 
इन्बेष्टभेन्ट प्रा.तर.भा प्रततवादी सन्ध्मा उप्रतेीको नाभभा यहेको २००० र्कत्ता सेमयको हनुे रु.२,००,०००।- 
को सम्फन्धभा प्रततवादी सन्ध्मा उप्रतेीरे उि सम्ऩख्त्त दाइजो ऩेवा, टीकाटारो, दानदख्ऺणा रगामतको आम 
स्रोतफाट खरयद गयेको बनी ख्जर्कय तरए ऩतन प्रततवादीहरूको सभग्र आमव्ममको र्वश्लषेणको आधायभा उि 
यकभको स्रोत नखरेुको अवस्था हो । अकोतपि  प्रततवादीरे के कुन आतथिक वषिभा के कतत यकभ ऩेवा, 
टीकाटारो, दानदख्ऺणाफाट प्राि गयेको हो सो सभेत खरुाउन नसकेको अवस्थाभा केवर अनभुानको बयभा 
रु.२,००,०००।- ऩेवा, टीकाटारो, दान दख्ऺणाफाट जम्भा बएको बनी सरुुरे गयेको उि पैसरा सो हदसम्भ 
ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ ।  
 

 

४०. ख्जल्रा ऩसाि, याभनगयी गा.र्व.स.-४ फस्न े ऩसाि ख्जल्रा अरौ गा.र्व.स. सख्चव वषि ५१ को याभेश्वय प्रसाद साह 
सभेत............................................................................................................................. २जना । 

भदु्दा्- सयकायी यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (07३-CR-००६९) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।९।२९ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।5।23        ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।५।११ 
आयोऩऩर भागदाफी 
वास्तर्वक तफर बयऩाई सॊरग्न नयाखी तथा पजॉ तफर बयऩाई कागजातहरू ऩेस गयी रु.२४,५३,१८२।- सभेत 
गयी कुर जम्भा रु.३०,३९,१८२।- नेऩार सयकायको यकभ फदतनमतऩूविक र्हनातभना गयी, हातन नोक्सानी 
ऩरु् माइएकारे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा तफगो रु.३०,३९,१८२।- 
कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ रे तनदेश गयेफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) तथा 
३(१)(छ) फभोख्जभ सजाम हनु य सोही गाउॉ र्वकास सतभततका सख्चव प्रततवादी भनोज कुभाय साहरे ऩतन आफ्नो 
कामिकारभा तफगो रु.७८,०००।- यकभ फदतनमतसाथ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भासेको देख्खएकारे तनजराई 
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भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा हातन नोक्सानी र्हनातभना गयेको यकभ 
रु.७८,०००।- तफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे तनदेश गयेफभोख्जभ सोही 
ऐनको दपा ३(१) तथा ३(१)(ग) फभोख्जभ सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादी याभेश्वयप्रसाद साह कानरुाई साभाख्जक सयुऺाको कामिक्रभभा रख्ऺत वगिराई र्वतयण गनि उऩरब्ध 
गयाएको यकभ रु.६७,५००।- य ऩुॉजीगत र्वकास तथा अनदुानतपि को रु.२२,८८,८४४।- गयी जम्भा 
रु.२३,५६,३४४।-  फयाफयको यकभ र्हनातभना गयी आयोऩऩर दाफीफभोख्जभ भ्रष्टाचाय गयेको ठहयेकारे तनजराई 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयुभा तफगो रु.२३,५६,३४४।- कामभ गयी 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे तनदेश गयेफभोख्जभ सोही ऐनको दपा ३(१) य ३(१)(च) 
फभोख्जभ २ वषि ६ भर्हना कैद य तफगो रु.२३,५६,३४४।- जरयवाना गयी उि तफगो ऐ. ऐनको दपा १७ 
फभोख्जभ प्रततवादीफाट बयाई ऩाउने य प्रततवादी भनोजकुभाय साहरे आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  

ऩनुयावेदन गने आधाय 

जहाॉसम्भ प्रततवादी याभेश्वयप्रसाद साहराई घटी तफगो कामभ गयी सजाम गरयएको छ सोतपि  र्वचाय गदाि, प्रथभत: 
साभाख्जक सयुऺा बत्तातपि  घटी तफगो कामभ गदाि भतुमत: अनसुन्धानको क्रभभा कागज गने व्मख्िहरू 
अदारतसभऺ उऩख्स्थत बई फकऩर नगयेको बन्ने आधाय तरइएको ऩाइन्छ, उि आधायतपि  र्वचाय गदाि दोहोयो 
हनुे गयी, ऩरयचमऩर फन्नु अगातड, भतृ्म ु बइसकेऩतछ ऩतन, उभेय नऩगुेका व्मख्िहरूराई य साभाख्जक सयुऺा 
बत्ताको रातग तसपारयस हनुबुन्दा ऩर्हरे नै सभेत गयी जम्भा तफगो रु.५,८६,०००।- आयोऩऩरको तातरका नॊ. 
१ भा उख्ल्रख्खत  ८६ जनाराई सयकायी यकभ काननुर्वऩयीत र्वतयण गयेको देख्खन्छ । उि तथ्मराई भौकाभा 
कागज गने व्मख्िहरूरे अदारतसभऺ उऩख्स्थत बई फकऩर गने क्रभभा ऩरु्ष्ट गरयददएको य फकऩर गनेहरूको 
हकभा कामभ बएको तफगो काननुर्वऩयीत सभेत ठहय बएको अवस्था छ । सभान र्वतध य प्रर्क्रमा अवरम्फन 
गयी बिुानी गयेको एउटै र्वषमको र्ववादराई सफै व्मख्िहरू उऩख्स्थत बई फकऩर हनुऩुछि बन्ने भ्रष्टाचाय जस्तो 
स्वेततग्रवी अऩयाधभा नहनु सक्छ । उभेय नऩगुेको, तसपारयस हनुबुन्दा अगावै बत्ता प्राि गयेको, दोहोयो यकभ 
प्राि गयेको, ऩरयचमऩर प्राि गनुिऩूवि नै बत्ता र्वतयण गयेको य भतृ्म ुबइसकेका व्मख्िहरूराई ऩतन बत्ता र्वतयण 
बइयहेको गरत कामिफाट राब प्राि गने व्मख्िहरू स्वबावैरे अदारतसभऺ उऩख्स्थत नहनु ु य तनजहरूको 
चेतनाको स्तयरे ऩतन पयक ऩनि सक्न ेहुॉदा त्मसतपि  ऩतन न्मार्मक भनको प्रमोग गनुिऩने हनु्छ । अकोतपि  साऺी 
सॊयऺण य प्रततवादीको दफाफ प्रबावफाट ऩतन साऺीहरू प्रवातबत हनु सक्नकुा साथै भ्रष्टाचाय जस्तो र्वषमभा 
अदारतसभऺ फकऩरका रातग उऩख्स्थत हनु ुऩतन चनुौतीऩूणि नै देख्खएको अवस्थाभा सभानस्तय य कामि प्रकृततफाट 
फखु्झएका साऺीहरूफाट तभतसर सॊरग्न यकभ फझेुको बऩाई कागजातहरू झठुा एवॊ पजॉ हनु आएकारे 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को शून्म सहनशीरता (Zero Tolerance) को कसीफाट प्रस्ततु भदु्दाका प्रभाणराई सूक्ष्भ भूल्माॊकन 
गरयनऩुनेभा सरुु पैसरारे उख्ल्रख्खत र्वषमभा न्मार्मक र्वष्रेषण गयी आयोऩ दाफीफभोख्जभको तफगो कामभ 
हनुऩुनेभा सो नबई घटी तफगो कामभ बएको हदसम्भको उि पैसरा ररु्टऩूणि यहेको छ । त्मसैगयी 
रेखाऩयीऺकको ऩारयश्रतभकफाऩतको यकभ रु.१००३८।- प्रततवादी याभेश्वयप्रसाद साहरे तरए खाएको देख्खन 
नआएको बन्ने आधाय सम्फन्धभा उि यकभको तफर बयऩाई सॊरग्न यहेको ऩाइॉदैन बने अकोतपि  तनमभफभोख्जभ 
कट्टी गनुिऩने यकभ कट्टी गयी याजस्वभा दाख्खरा हनुऩुनेभा सो नगयी फदतनमतसाथ नेऩार सयकायराई हातन 
नोक्सानी ऩरु् माएको देख्खन आमो । अत: उख्ल्रख्खत आधाय प्रभाणहरूको न्मामोख्चत र्वश्लषेण नगयी बएको उि 
पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि यहेकारे फदयबागी यहेको छ 

 

४१. ख्जल्रा धनषुा रोहना गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ स्थामी वतन बई जनकऩयु उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. 2 कदभ चोक 
अस्थामी वतन बएका वषि 39 को हार कायागाय कामािरम तसयहाभा यहेका सॊजम कुभाय साहसभेत........... २जना।  

भदु्दा्- गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको (07३-CR-००९०)  
पैसरा बएको तभतत:  २०७६।११।१५ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।6।1         ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।६।२ 
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आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीभध्मेका सॊजमकुभाय साहरे साविजतनक ऩद धायण गयेको अवतधभा प्राि गयेका सम्ऩख्त्तका आम य खचि 
तथा रगानीका र्वषम व्महोयाफाट तनजको कुर सम्ऩख्त्त रु.४२,६६,९०,५९१।५४ बएको देख्खएको य सभग्र 
ऩयीऺण अवतधभा तनजको वैधातनक आम रु.११,१६,६४,०३२।२७ भार देख्खई तनजको आमबन्दा व्मम 
रु.३१,५०,२६,५५९।२७ को स्रोत वैधातनक रूऩभा ऩरु्ष्ट हनु नसकेकारे जम्भा रु.३१,५०,२६,५५९।२७ को 
सम्ऩख्त्त गैयकाननुी रूऩभा फदतनमतऩूणि तवयरे आजिन गयेको य भनातसफ कायण र्वना अतभल्दो य अस्वाबार्वक 
उच्च जीवनस्तय माऩन गयेको देख्खएकारे तनज सॊजमकुभाय साहरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० 
को उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनज सॊजमकुभाय साहराइि तफगो 
रु.३१,५०,२६,५५९।२७ कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ 
तफगोफभोख्जभ जरयवाना तथा कैद सजाम हनु य तनज सॊजमकुभाय साह सॊर्वधानसबाको सदस्म, नेऩार सयकायको 
याज्मभन्री य व्मवस्थार्ऩका सॊसद सदस्मको हैतसमतभा साविजतनक ऩदको याष्डसेवक एवॊ ऩदातधकायीसभेत हुॉदा 
तनज सॊजमकुभाय साहराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २४ फभोख्जभ थऩ कैद सजाम हनु य तनजरे 
गैयकाननुी आजिन गयेको यकभफाट जोडेको तथा फढे फढाएको चरअचर सम्ऩख्त्तहरू भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) य दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ 
को दपा २९ख फभोख्जभ जपत हनु, प्रततवादीभध्मेका याभ तभरन याउत कुभॉरे गैयकाननुी यकभ आफ्नो नाभभा 
यहेको कम्ऩनी तथा व्मावसार्मक पभिभा याखी भ्रष्टाचायको कसयु गने कामिभा सॊरग्न यही राब उऩरब्ध गयाई ददन े
कामि गयेफाट याभ तभरन याउत कुभॉरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को कसयु गयेको हुॉदा तनज याभ 
तभरन याउत कुभॉराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को कसयु कामभ गने तय तनजरे अनसुन्धानको 
काभ कायफाहीभा सो कम्ऩनी तथा व्मावसार्मक पभि (सायस टे्रतडङ प्रा.तर.) को रगानी आफ्नो नबई तनज सॊजमकुभाय 
साहको बएको बन्नेसभेतको सत्म साॉचो फमान व्महोया उल्रेख गयी अनसुन्धान कायफाहीभा सहमोग ऩरु् माएकारे तनजको 
नाभभा यहेको उि प्रा.तर.को रगानी जपत प्रमोजनका रातग काननुी रूऩभा प्रततवादी कामभ गनुिऩने बई प्रततवादी 
कामभ गरयएको तय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ५५ फभोख्जभ सजामको भागदाफी नतरई ऩूणि छुट ददई 
साऺीको रूऩभा प्रस्ततु गरयएको य अन्म प्रततवादीहरूको हकभा तनजहरूरे गैयकाननुी रूऩभा आजिन गयेका 
सम्ऩख्त्तहरू फदतनमतसाथ याखेको तथा रकुाए-तछऩाएको देख्खन आएको हुॉदा तनजहरूको नाभभा याखेका स्रोत 
नखरेुको तातरकाहरूभा उख्ल्रख्खत चरअचर सम्ऩख्त्तहरू भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ य 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ख फभोख्जभ जपत गयी ऩाउन । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादी सॊजमकुभाय साहरे रु.१९,४४,३८,९८३।९० फयाफयको सम्ऩख्त्त गैयकाननुी रूऩरे आजिन गयी भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(१) को कसयु गयेकारे तनजराई सोही ऐनको दपा २०(२) फभोख्जभ २ वषि 
कैद एवॊ सोही ऐनको दपा २४ फभोख्जभ थऩ २ वषि कैद य तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुे य उक्त्त यकभ 
फयाफयको सम्ऩख्त्त सोही ऐनको दपा ४७ य अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९(ख) फभोख्जभ जपत हनुे ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
१५ प्रततशत ओबयहेड कष्ट घटाई हनु आउने यकभ रु.६२,७०,१५३।५१ राई व्ममभा गणना गनुिऩने देख्खएको, 
भनोजकुभाय तसॊहको खाताभा जम्भा बएको यकभ रु.४,८५,१३,१००।- राई खातावाराराई भदु्दा नचराएको 
अवस्थाभा प्रततवादी सॊजमकुभाय शाहको व्ममभा गणना गयेको आयोऩ दाफी तभरेको नदेख्खएको बन्ने आधायभा 
तफगो कभ कामभ हनुे गयी पैसरा बएको देख्खमो ।त्मस्तै के.र्व.ऩेट प्रा.तर.को सेमय तफक्री सम्फन्धभा आयोऩ 
दाफीभा रु.७५,०००।- र्कत्ता सेमयको खरयद सम्फन्धभा यॊ तगरा देवीरे रु.७५,००,०००।– रगानी गयेकोभा 
सोभध्मे रु.१२,६२,४७१।३४ राई स्रोत खरेुकोभा सभावेश गरयएको अवस्था छ । र्वशेष अदारतरे पैसरा 
गदाि रु.७५,००,०००।- राई हार सेमय तफक्री बएको बन्ने आधायभा आमभा गणना गयेको देख्खन्छ । मसयी 
रगानी गदािकै अवस्थाभा स्रोत ऩरु्ष्ट नबएको यकभराई ऩतछ तफक्री बएको बन्ने आधायभा भार आम्दानीभा गणना 
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गने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ ।जग्गा खरयद सम्फन्धभा प्रततवादीरे रु.६६,००,०००।– रगानी गयेको बन्न े
आयोऩ दाफी बएको अवस्थाभा ऩारयत तरखतभा रु.२९,४४,०००।- उल्रेख बएकारे सोही तरखतभा उख्ल्रख्खत 
भूल्मराई प्रततवादीको व्ममभा गणना गने गयी र्वशेष अदारतरे पैसरा गयेको देख्खन्छ । सो सम्फन्धभा तभतसर 
सॊरग्न कागजातहरू हेदाि जग्गा खरयद गयेकै तभततभा सॊजमकुभाय साहको प्रब ु पाइनान्सको खाताफाट 
रु.६६,००,०००।– याभ तभरन याउत कुभॉराई बिुानी गयेको बन्ने देख्खन्छ, सो सम्फन्धभा याभ तभरन याउत 
कुभॉरे अनसुन्धानभा फमान गदाि उि जग्गा सॊजमकुभाय साहरे खरयद गयी भेयो नाभभा तरखत तमाय गयी याखी 
ददएको भार हो य सो जग्गाभा सॊजम कुभायको नै रगानी बएको य तनजफाट नै तफके्रताराई बिुानी ददएको हो 
बनी उल्रेख गयेको अवस्था छ, मसयी कायोफायको तथ्म य प्रकृततफाट उि जग्गाभा रु.६६,००,०००।– नै 
रगानी बएको बन्ने तथ्म स्वत् ऩरु्ष्ट हनु्छ । मस अवस्थाभा रगानीको अॊक अन्मथा देख्खयहेको अवस्थाभा 
तरखतको भूल्मराई रगानी कामभ गने गयी बएको पैसरा काननुसॊगत छैन । 

 

४२. गोयखा ख्जल्रा सातफक घैरुङ्ग गा.र्व.स. वडा नॊ. 4 हार सर्हद रखन गाउॉऩातरका वडा नॊ. 6 ऩैतकृ ठेगाना बई 
हार काठभाडौं ख्जल्रा का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 7 तसपर फस्न ेवन तथा वातावयण भन्रारम तसॊहदयफाय, काठभाडौंभा 
सह सख्चव ऩदभा कामियत वषि 55 को चन्िभान शे्रष्ठ सभेत........................................................ ३ जना । 

भदु्दा्- गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (07५-CR-०१४६)  
पैसरा बएको तभतत:   २०७७।३।२४ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।8।25            ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।८।३० 
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीभध्मेका चन्िभान शे्रष्ठको साविजतनक सेवाभा फहार यहॉदाको सभग्र जाॉच अवतधको आमव्ममको र्वश् रेषण 
गदाि तनजको जम्भा आम्दानी रु.2,10,77,004।16 य व्मम जम्भा रु.3,44,77,580।92 देख्खई आमबन्दा 
व्मम रु.1,34,00,576।76 फढी देख्खई सो फयाफयको सम्ऩख्त्तको स्रोत ऩगुेको नदेख्खएकारे तनजराई सातफक 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (१) फभोख्जभको कसयुभा स्रोत नखरेुको आम रु.1,34,00,576।76 तफगो कामभ गयी सातफक 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ (ग) तथा दपा २9 एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १६(ग), दपा २९ य प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 20 को उऩदपा 
(२) य दपा ४७ तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९(ख) फभोख्जभ 
गैयकाननुी रूऩभा आजिन गयेको सम्ऩख्त्तहरू जपत हनुका साथै तनज चन्िभान शे्रष्ठरे गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त 
आजिन गयी तनजकी श्रीभती जभनुा तण्डकुाय य बगवती मोगीको नाभभा याखेको तथा फढेफढाएको सम्ऩख्त्तहरू 
सातफक भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६(ग) तथा दपा २९ एवॊ प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
2059 को दपा २० को उऩदपा (२) य प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ य अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९(ख) फभोख्जभ जपत हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीका छोयाछोयीरे र्वदेशफाट ऩठाएको यकभ रु.68,25,404।75 राई आमभा गणना गयेको देख्खएकोभा 
र्वतबन्न तभततभा तनजका छोयाछोयीरे थऩ रु.2१,99,234।- सभेत र्वदेशफाट ऩठाएको देख्खएकारे सो सभेत 
आमभा सभावेश गनुिऩने देख्खएको, प्रततवादीको र्वतबन्न खाताभा यहेको यकभको ब्माज  रु.4,88,353।- राई 
आमभा गणना गनुिऩने देख्खएको, बगवती मोगीको नाभभा यहेको का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 13 ख्स्थत र्क.नॊ. 234 
को जग्गा य घयभा प्रततवादीरे रु.79,84,630।- रगानी गयेको बन्ने दाफी गयी उि यकभराई प्रततवादीको 
व्ममभा गणना गरयएकोभा प्रभाणफाट सो तथ्म ऩरु्ष्ट हनु नआएको य प्रततवादीको सभग्र आम 
रु.2,44,65,1१2।- य व्मम रु.2,22,84,082।- देख्खई व्ममबन्दा आम फढी देख्खएकोरे प्रततवादीरे सपाइ 
ऩाउने । 
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ऩनुयावेदन गने आधाय 
आयोऩऩरको CASH FLOW CHART फाट (8 को 4 को 4.34) तभतत 2071।3।32 सम्भ तनज 
प्रततवादीसभेतका नाभभा र्वतबन्न फैंकहरूभा यहेको रु.26,75,500।71 भध्मे उि अवतधको तनजसभेतको 
खाताभा यहेको उख्ल्रख्खत यकभभध्मे रु.22,80,594।24 को स्रोत खरेुको बन्ने देख्खन्न । मसयी उि भूर 
यकभको वैधातनक स्रोत नै नखरेुको अवस्थाभा सो यकभफाट प्राि ब्माजरे वैधता ऩाउन सक्ने अवस्था यहन्न । 
मस अवस्थाभा फैंक तनऺेऩफाट प्राि ब्माज यकभराई सभेत प्रततवादीको आमभा सभावेश गने गयी बएको पैसरा 
न्मामसॊगत  छैन । का.ख्ज. का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 13 को र्क.नॊ. 234 य सोभा फनेको घय खरयदभा प्रततवादी 
चन्िभान शे्रष्ठरे रु.79,84,630।- खचि गयेको य स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्तफाट उि घय जग्गा खरयद गयी 
बगवती मोगीको नाभभा यख्जषे्डसन ऩारयत गयाएको बन्ने आयोऩदाफी यहेकोभा र्वशेष अदारतरे पैसरा गदाि उि 
तथ्म स्थार्ऩत हनु नआएको बनी सो यकभराई प्रततवादीको व्ममभा गणना नगने गयी पैसरा बएको देख्खन्छ । 
उि घयजग्गा र्वनोदयाज ततवायीको नाभफाट बगवती मोगीको नाभभा यख्जषे्डसन बएको देख्खए ऩतन उि जग्गाका 
सातफक जग्गाधनी र्वनोदयाज ततवायीरे अनसुन्धानभा कागज गदाि तरखतभा रु.24,18,000।- कामभ गरयएको 
बए ताऩतन उि घयजग्गा चन्िभान शे्रष्ठरे रु.79,00,000।- भा खरयद गयेका हनु ् बनी उल्रेख गयेको 
देख्खनकुा साथै तनज र्वनोदयाज ततवायीकी आभा भन्ज ु ततवायी य अनसुन्धानभा कागज गने याभफाफ ुकोइयारा, 
बोरानाथ खनारसभेतरे गयेको कागजफाट सभेत उि घयजग्गा चन्िभान शे्रष्ठरे नै खरयद गयेका हनु ् बन्ने 
देख्खन्छ बने र्वनोदयाज ततवायी याभफाफ ुकोइयारा य बोरानाथ खनाररे फकऩर गदाि सभेत उख्ल्रख्खत व्महोयाको 
कागजराई अन्मथा बनेको देख्खन्न । मसयी जग्गा तफक्री गने ऩऺरे जग्गाको वास्तर्वक खरयदकताि मी प्रततवादी 
नै हनु ्बनी बन्नुऩने कुनै अन्म कायण यहेको बनी प्रततवादीसभेतरे उल्रेख गनि सकेको देख्खन्न । 
 

४३. ख्जल्रा डडेल्धयुा, ख्चऩयु-२ जन्भस्थान बई हार ख्जल्रा कैरारी, धनगढी न.ऩा.वडा नॊ.४ उत्तयवेहडी फस्न े सख्त्त 
बन्साय कामािरम, टीकाऩयु कैरारीका हार तनरख्म्फत नामफ सबु्फा वषि 4२ को दगुाि दत्त बट्ट.................१जना । 

भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07५-CR-०३१९)  
पैसरा बएको तभतत:  २०७७।६।२२ 

आमोगको तनणिम तभतत:  2077।10।2             ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।१०।८ 

आयोऩऩर भागदाफी 
दगुािदत्त बट्टरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु अऩयाध गयेको साथै अकाि 
आयोर्ऩत याभ ुसाउद बन्ने याभफहादयु साउदरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) को 
कसयु अऩयाध गयेको देख्खॊदा तफगो रु.१५,०००।-  कामभ गयी प्रततवादीहरू दगुािदत्त बट्ट य याभ ुसाउद बन्ने 
याभफहादयु साउद दवैु जनाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादी याभ ु साउद बन्ने याभफहादयु साउदराई रु.१५,०००।- जरयवाना य १९ ददन कैद सजाम हनुे य 
प्रततवादीभध्मेका दगुािदत्त बट्टरे कसयुभा इन्काय यही फमान गयेको य मी प्रततवादीरे उजयुकतािसॉग घसु रयसवत 
तरनेखाने भनसाम वा इच्छा जाहेय गयेको देख्खॉदैन, उजयुकताि यभेश फभरे मी प्रततवादी दगुािदत्त बट्टराई ऩोर गयी 
उजयुी नगयेकोरे सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
भैरे बायतफाट ल्माएको भारसाभान चेकजाॉच गयी सबु्फा दगुािदत्त बट्टरे सही गयेऩतछ प्रततवादी याभफहादयु साउदरे 
सबु्फा दगुािदत्त बट्टराई यकभ उऩरब्ध गयाउनऩुछि बनेऩतछ ऩतछ ददउॉरा बनी गएकोभा तऩाईंरे ऩतछ काभ गने हो 
बन्ने सबु्फाराई ऩैसा गरयददनहुोस ्नबए बन्सायफाट तऩाईंको काभ हनु्न बनेऩतछ आमोगको कामािरमभा सो र्वषमभा 
उजयु गयेऩतछ घसु/रयसवतफाऩत आमोगफाट बयऩाई गयी यकभ तरई याभफहादयु साउदराई फझुाएऩतछ तनज 
यङ्गेहात ऩक्राउ ऩयेका य बन्सायको काभ गयेऩतछ सबु्फा दगुािदत्त बट्टरे याभफहादयु साउदराई र्हसाफ तभराउनहुोस ्
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बनी र्हॊड्न ुबएको य याभफहादयु साउदरे ऩतन सबु्फा दगुािदत्त बट्टरे बट्टराई ददने यकभ गरयददनहुोरा बनेको हुॉदा 
घसु/रयसवत रेनदेनभा प्रततवादी दगुािदत्त बट्टको सभेत सॊरग्नता छ बनी यभेशकुभाय फभरे भौकाभा गरयददएको 
कागज व्महोयासभेतफाट प्रततवादी दगुािदत्त बट्टरे बट्ट भतुम अतबमिु बई सहप्रततवादीराई घसु/रयसवत भाग्न 
रगाएको प्रततवेदक जमयाज अवस्थीसभेतरे अदारतभा गयेको फकऩरसभेतफाट प्रततवादी दगुािदत्त बट्टरे 
बट्टसभेतको तभरोभतो य सयसल्राहभा प्रततवादीभध्मेका याभफहादयु साउदरे फयाभद यकभ रु.१५,०००।- घसु 
रयसवत तरएको तथ्म ऩरृ्ष्ट हुॉदाहुॉदै ऩतन मी प्रततवादी दगुािदत्त बट्टराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददएको सरुु र्वशेष 
अदारतको पैसरा ररु्टऩूणि छ । प्रततवादी याभफहादयु साउद भौकाभा फमान गदाि तनवेदकराई र्कन बन्साय 
गयेको बन्दा फढी साभान रगेको हो सबु्फा साऩ रयसाउन ुबएको छ बनी पोनभापि त बनेऩतछ तनजरे भराई ऩैसा 
तरन फोराई ऩतछ तनजफाट तरएको यकभ भेयै साथफाट फयाभद बएको हो बनी फमान गयी ददएको य उजयुीकताि 
तनज प्रततवादीफीच बएको पोन सम्वादको स्कृप्ट याइर्टङको व्महोयाफाट सबु्फा साऩराई ऩैसा ददन ुहोरा बोतर 
सबु्फासॉग काभ गनि सख्जरो हनु्छ बनी गयेको कुयाकानीको अतडमो डी.बी.डी. फयाभदी भचुलु्का रगामतका 
प्रभाणसभेतफाट मी प्रततवादी दगुािदत्त बट्टरे अकाि सह-प्रततवादी याभफहादयु साउदराई अर्हरे ऩैसा ददए बोतर ऩतन 
काभ गनि सख्जरो हनु्छ बनी उजयुकतािराई बन्न रगाई डयरास देखाई भतुम बई घसु रयसवत तरन ऩठाई वायदात 
घटाएको तथ्म ऩषु्ट्याई बएको कुया अनदेखा गयी तभतसर सॊरग्न प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन तफना मी प्रततवादी 
दगुािदत्त बट्टराई आयोऩदाफीफाट सपाइ ददएको सरुु र्वशेष अदारतको पैसरा ररु्टऩूणि य फदयबागी छ ।  

 

४४. याभेछाऩ ख्जल्रा, याभेछाऩ नगयऩातरका वडा नॊ. ४ (सातफक र्हभगॊगा गा.र्व.स. वडा नॊ.३) फस्न े प्रभखु ख्जल्रा 
अतधकायी तनवास गाडि, काभ्र ेदयफन्दी बई तत्कार प्रहयी चौकी, ऩाॉचखार, काभ्रभेा कामियत यहेका तनरख्म्फत प्रहयी 
जवान वषि २२ को ऻानफहादयु राभगादेसभेत.............................................................................२जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत) । (०७६-CR-००३९) 
पैसरा बएको तभतत:    २०७७।६।२२ 

आमोगको तनणिम तभतत:   2077।10।2    ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।१०।८ 
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादीहरू ऻानफहादयु राभगादे य बिफहादयु हामरेु रु.२,०००।- घसु/रयसवत भाग गयी तरएको तथ्म ऩरु्ष्ट 
हनु आएकारे याष्डसेवक कभिचायीहरू तनज बिफहादयु हाम ु य ऻानफहादयु राभगादेको उि कामि भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको देख्खॉदा तनज प्रततवादीहरूराई तफगो 
रु.२,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैदको सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
घसु रयसवत तरई आयोऩदाफी फभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोख्जभको 
कसयु गयेको ऩरु्ष्ट बएकारे तनज प्रततवादीहरूराई सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) 
फभोख्जभ जनही २४ ददन कैद य दाभासाहीरे रु.२,०००।- जरयवाना हनुे ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 

दाफीफभोख्जभको कसयु कामभ बई सजाम तोक्दा जरयवानाको हकभा स्ऩष्ट रूऩभा तफगोफभोख्जभ बनी उल्रेख 
बएको देख्खॉदा जरयवानाराई दाभासाहीरे य घटफढ गनि तभल्ने स्वर्ववेकीम अतधकाय यहेको बन्ने ऐनको भनसाम 
देख्खॉदैन । तसथि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन एक र्वशेष प्रकायको ऐन हो र्वशेष ऐनभा बएको प्रावधान र्वशेष 
ऐनफभोख्जभ नै रागू हनुे बन्ने काननुी तसर्द्ान्त य भान्मता हुॉदा जरयवाना कामभ गदाि ऩतन सोही ऐनफभोख्जभ कामभ 
गरयनऩुछि । र्वशेष ऐनभा स्ऩष्ट व्मवस्था हुॉदाहुॉदै जरयवानाको हकभा साभान्म काननुसयह व्मातमा गयी दाभासाहीरे 
जरयवाना कामभ गदाि पौजदायी काननुको भान्म तसर्द्ान्तर्वऩयीत हनु जान्छ । काननुभा स्ऩष्टरूऩरे उख्ल्रख्खत 
प्रावधानको गरत व्मातमा गयी भ्रष्टाचाय जस्तो सॊवेदनशीर र्वषमवस्तरुाई नजयअन्दाज गयी गरयएको पैसरा सो 
हदसम्भ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको भनसामर्वऩयीत व्मातमा य अवरम्फनभा नै ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ । 
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साथै उि अदारतफाट प्रततवादीहरूराई आयोऩ दाफीफभोख्जभ भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म स्थार्ऩत बई कसयु कामभ 
बइसकेको अवस्थाभा सजाम तोक्दा जरयवानाको हकभा तफगोअनसुाय नगयी दाभासाहीरे हनुे ठहयी पैसरा बएको 
देख्खन्छ । जरयवानासभेत सजाम हो । सजाम कामभ गदाि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनफभोख्जभ दाभासाहीरे गनि 
काननुत् तभल्ने देख्खॉदैन । 

 

४५. दाच ुिरा ख्जल्रा, शैल्मख्शखय नगयऩातरका,–५ (सातफक दथरा गा.र्व.स. वडा नॊ. ४) फस्न ेभहानगयीम दॊगा तनमन्रण 
प्रहयी गण, तरऩयेुश्वय काठभाडौंका तनरख्म्फत प्रहयी जवान वषि २१ को गणेश रोहाय (रहुाय) सभेत........ ३ जना । 

भदु्दा्- घसु/रयसवत  तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०२६२) 
पैसरा बएको तभतत:    २०७७।६।१४ 

आमोगको तनणिम तभतत:   2077।10।15     ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।10।20 
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादी गणेश रोहायरे रु.१७,०००।- घसु/रयसवत तरएको ऩरु्ष्ट बएकारे तनज प्रततवादीहरू गणेश रोहाय, 
अजाद आराभ य र्वष्णनुाथको उि कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को 
कसयु बएको देख्खॉदा तनज प्रततवादीहरूराई जनही तफगो रु.१७,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य सोही दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
तनज प्रततवादीहरूराई उि ऐनको दपा ३(१)(क) फभोख्जभ जनही २४ ददन कैद य दाभासाहीरे रु.१७,०००।- 
जरयवाना हनुे तथा प्रततवादी आजाद आरभको हकभा आयोऩदाफीको कसयुफाट सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
जरयवानाको हकभा स्ऩष्टरूऩभा तफगोफभोख्जभ बनी उल्रेख बएको देख्खॉदा जरयवानाराई दाभासाहीरे य घटफढ गनि 
तभल्ने स्वर्ववेकीम अतधकाय यहेको बन्ने ऐनको भनसाम देख्खॉदैन । भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन एक र्वशेष प्रकायको ऐन 
हो । र्वशेष ऐनभा बएको प्रावधान र्वशेष ऐनफभोख्जभ नै रागू हनुे बन्ने काननुी तसर्द्ान्त य भान्मताफभोख्जभ सभेत 
जरयवाना कामभ गदाि ऩतन सोही ऐनफभोख्जभ कामभ गरयनऩुछि । र्वशेष ऐनभा स्ऩष्ट व्मवस्था हुॉदाहुॉदै जरयवानाको 
हकभा साभान्म काननुसयह व्मातमा गयी दाभासाहीरे जरयवाना कामभ गदाि पौजदायी काननुको भान्म 
तसर्द्ान्तर्वऩयीत हनु जान्छ । तसथि प्रततवादीहरूभध्मेका र्वष्ण ुदत्त य गणेश रोहायराई जरयवाना दाभासाही गने 
गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ ररु्टऩूणि छ । प्रततवादीभध्मेका अजाद आरभ वैदेख्शक योजगाय कामािरम, 
ताहाचर, काठभाडौंभा बाषा अनवुादक ऩदभा तत्कारीन कामियत यहेको बन्ने साउदी अयफका रातग श्रभ स्वीकृतत 
प्रदान गने कामिभा तनजको सभेत ख्जम्भेवायी यहेको बन्ने उि कामािरमको च.नॊ. २३०५ तभतत २०७६।१।२ 
को ऩरफाट देख्खएको । सेवाग्राही उजयुकतािराई २०७५।१२।१८ गते कागजात नतभरेको बनी र्पताि गयेको 
य तभतत २०७५।१२।१९ गते प्र.ज. गणेश रोहायसॉगै तनवेदक ऩतन भेयो काउण्टयभा आएको तनजकै पोनफाट 
अन्म व्मख्िसॉग कुया गयी तनवेदकको काभ गरयददन ुबनेकारे य तनवेदकरे भैरे सफै तभरामय ल्माएको छु काभ 
गरयददनऩुर् मो बनी बनेकारे भैरे काभ गरयददएको हो बनी अनसुन्धान तथा अदारतभा सभेत फमान गयेको 
देख्खन्छ। त्मस्तै सहप्रततवादी र्वष्ण ुनाथरे अनसुन्धानका क्रभभा फमान गदाि आरभरे मो त ऩैसा आउने काभ हो 
त्मततकै कहाॉ हनु्छ बनेकारे कतत राग्छ बनी सोध्दा १८ हजाय जतत राग्छ बनेकारे काभ हनु्छ तय ऩैसा 
राग्छ बनी भैरे उजयुीकतािसॉग पोनफाट बनेको हो बनी तनजराई सभेत ऩोर गयी फमान गयेको साथै अदारतभा 
सभेत फमान गदाि भैरे अनसुन्धानका क्रभभा गयेको फमान व्महोया ठीक साॉचो हो बनी स.ज. १४ भा रेखाएको 
देख्खॉदा कसयुभा तनजको सॊरग्नता यहेको बन्ने ऩरु्ष्ट बइयहेको देख्खन्छ । वायदातका ददन मी प्रततवादीहरू य 
तनवेदकफीच पोनभा कुया बएको कर तडटेल्सफाट सभेतफाट देख्खन्छ य मी प्रततवादी अजाद आरभरे ऩतन 
स्वीकाय गयेको ऩाइन्छ । मी प्रततवादीको सभेत ख्जम्भाभा यहेको काभका रातग प्रततवादीभध्मे गणेश रोहायरे 
तनवेदकसॉग घसु तरई यॊगेहात ऩक्राउ ऩयेको य प्रततवादी गणेश रोहाय य र्वष्ण ुनाथरे तनवेदकसॉग घसु रयसवत 
तरई भ्रष्टाचायको कसयु गयेको तथ्म स्थार्ऩत तथा कसयु कामभ बई सजाम बएको सभेत देख्खॉदा तनवेदकको श्रभ 
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स्वीकृततसम्फन्धी कामिभा सॊरग्न मी प्रततवादीको अन्म प्रततवादीहरूसॉग एकआऩसभा तभरेभतो गयी साभूर्हक रूऩभा 
घसु/रयसवत तरनेखाने कामिभा सहभतत य सॊरग्नता यहेन होरा बनी भान्न तभल्ने अवस्था नदेख्खई सफैको 
तभरेभतोभा घसु यकभ तरएको बन्ने ऩरु्ष्ट बइयहेको देख्खॉदा कसयु ठहय बएका अन्म प्रततवादीहरूसयह सभान रूऩभा 
बातगदाय देख्खएका मी प्रततवादी अजाद आरभराई सपाइ ददने गयी बएको उि पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनभा नै 
ररु्टऩूणि हुॉदा सो हदसभम्भ फदयबागी छ 
 

४६. ख्जल्रा सातफक रुकुभ, हार रुकुभ ऩख्श्चभ, सातफक खरॊगा गा.र्व.स. वडा नॊ.८ हार भतुसकोट नगयऩातरका वडा नॊ. 
५ शेयीगाउॉ फस्न ेछोयी वषि ३५ की घयेर ुतथा साना उद्योग र्वकास सतभतत योल्ऩाभा खरयदाय ऩदभा कामियत तनता 
शभाि......................................................................................................१जना । 

भदु्दा्- घसु रयसवत तरई बष्टाचाय गयेको (०७५-CR-०३६९) 
  पैसरा बएको तभतत:  २०७७।८।१७ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।10।26   ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।10।29 

आयोऩऩर भागदाफी 
घयेर ु तथा साना उद्योग र्वकास सतभतत योल्ऩाकी खरयदा तनता शभािरे उजयुकताि शहदेव बण्डायीफाट कतभसन 
फाऩतसभेत बनी रु.७०,०००।- घसु रयसवत तरएकारे तनजराई बष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयुभा सोही ऐनको सोही दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ग) फभोख्जभ तफगो रु. 
७०,०००।- कामभ गयी जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीको फमान व्महोयारगामतका आधाय प्रभाणफाट प्रततवादी उऩयको आयोऩदाफी ऩरु्ष्ट हनु सकेको नदेख्खॉदा 
प्रततवादी तनता शभािरे आयोऩऩर भागदाफीको कसयुफाट सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीरे अनसुन्धानभा फमान गदाि आपूफाट फयाभद बएको रु.७०,०००।- उजयुकताि सहदेव बण्डायीरे ददएको 
यकभ हो य आफ्नो हात धुॉदा हल्का गरुाफी यॊग देख्खएको बनी तथा अदारतभा फमान गदािसभेत आपूफाट यकभ 
फयाभद बएको हो तय घसु यकभ होइन बनी इन्काय गये ऩतन घयेर ुतथा साना उद्योग र्वकास सतभतत योल्ऩारे 
उऩरब्ध गयाएको च.नॊ. १२३१ तभतत २०७६।३।२२ को ऩरानसुाय मी प्रततवादी ख्जन्सी स्टोयको काभ गने, 
उद्योग प्रशासन य प्रख्शऺणको ख्जम्भेवायीभा यहेको तथा आ.व. । २०७५/।०७६ को खरयद सतभततभा सदस्म 
सख्चव बई फैठकभा फसी तनणिमभा सहीछाऩ गयेको देख्खएको य सोही कामािरमरे उजयुकतािसॉग सम्झौता गयी 
च.नॊ. ८९७ तभतत २०७५।१२।८ भा साभान आऩूतति गनि ऩराचायसभेत बएको, सो ऩतछ उजयुकतािसॉग मी 
प्रततवादीको साभान आऩूतति य यकभ बिुानी गने सम्फन्ध बई टेतरपोन सम्ऩकि  बई घसु यकभ भाग गयेको, भाग 
गयेकै यकभ उजयुकतािरे आमोगफाट तरई मी प्रततवादीराई ददई सोही यकभ फयाभद बएकोभा तथ्महरू प्रभाणफाट 
अन्तयसम्फख्न्धत (Coroborate) बइयहेको देख्खन्छ । प्रततवेदक य उजयुकतािरे अदारतभा उऩख्स्थत बई भौकाको 
उजयुी य प्रततवेदन कागजसभेतराई सभथिन गयी फकऩर गयेको, प्रततवादीराई सपाइ ददने र्वशेष अदारतको 
पैसरा तथ्म य प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नगयी सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट (द्वारयका चौरागाईंर्वरुर्द् नेऩार 
सयकाय बएको स.अ. फरेुर्टन, वषि १५, अॊक २ वैशाख २०६३ ऩूणािङ्क ३३२ ऩषृ्ठ २० पैसरा तभतत 
२०६२।१०।६) तथा (प्रदीऩ अतधकायीर्वरुर्द् नेऩार सयकाय उद्योग र्वबागसभेत बएको ने.का.ऩ. २०६७, अॊक 
४ तनणिम न. ८३४०) प्रततऩाददत काननुी तसर्द्ान्तसभेत र्वऩयीत हुॉदा उि पैसरा हारसम्भको प्रचरन, स्थार्ऩत 
भान्मता एवॊ काननुीरूऩरे ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ 
 

४७. सियी ख्जल्रा कञ्चनरूऩ नगयऩातरका वडा नॊ. ३ (सातफक फयभख्झमा गा.र्व.स. वडा नॊ. १) घय बई हार सियी 
ख्जल्रा याजर्वयाज नगयऩातरका वडा नॊ. २ तेतयीगाछी फस्न े सव तडतबजन वन कामािरम (सातफक इराका वन 
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कामािरम), नऩेारटाय उदमऩयुभा कामियत यहेका सहामक वन अतधकृत (तनरख्म्फत) वषि ४८ को सत्मनायामण साह 
यौतनमाय.........................................................................................................................१ जना । 

भदु्दा्- घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको भदु्दा । (०७५-CR-०११८) 
  पैसरा बएको तभतत:  २०७७।९।१ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।11।20     ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।11।25 
आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादी सत्मनायामण शाह यौतनमायरे आफ्नो ओहदारे गनुिऩने काभका रातग घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको सप्रभाण ऩरु्ष्ट बएकारे तनजराई तफगो 
रु.६०,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (ग) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीराई उजयुकताि/तनवेदक साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहसॉग आफर्द् यहेको नदेख्खएको तथा वादीका साऺी, 
प्रततवादीका साऺी य तनवेदकरे गयेको फकऩरफाट प्रततवादीको इन्कायी फमानराई सभथिन गयेको देख्खएको हुॉदा 
आयोऩदाफी कसयुफाट सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीरे के कुन व्मख्िफाट घसु यकभ तरमो बन्ने कुया भहत्वऩूणि होइन, याष्डसेवक कभिचायीरे जोसकैुफाट, जे 
जनु फहानाभा ऩतन  घसु यकभ तरन सक्न ेहनु्छ बन्ने काननुी भनसाम देख्खन्छ । गौडेश्रय साभदुार्मक वनको काठ 
घाटगद्दी गयेको य सो काठको नाऩजाॉच गयी तसपारयस गने सन्दबिभा मी प्रततवादीरे घसु यकभ तरएको कुया 
तनवेदक य प्रततवादीको फीचभा बएको अतडमोको वातािराऩफाट ऩतन ऩरु्ष्ट हनु्छ । उऩबोिा सभूहका अध्मऺ 
तररफहादयु भगयसॉग मी प्रततवादीरे घसु भागेको य यकभ नबई काभ नगने जस्तो व्मवहाय गयेको हनुारे 
अख्ततमायभा उजयुी गयेको  बन्ने कुया तनवेदकसभेतरे भौकाभा गयेको कागजफाट ऩरु्ष्ट हनु्छ । मी प्रततवादीरे 
आपू सयुख्ऺत हनु्छ बनेय सम्फख्न्धत व्मख्िराई छरेय तनजकै नख्जकका व्मख्िफाट घाटगद्दी गयेका काठको 
नाऩजाॉच तसपारयस फनाइददने तनहुॉभा घसु यकभ तरई तनजकै साथफाट फयाभद बएको देख्खन्छ ।अऩयाध गने हयेक 
व्मख्ि आपूरे गयेको अऩयाधराई रकुाउन सजामफाट फच्ने उद्दशे्मरे अदारतभा इन्कायी फमान गनुि स्वाबार्वक 
नै हनु्छ बने  प्रततवादीका साऺीरे ऩतन तनजको ऩऺभा फकऩर गनुि स्वाबार्वक नै देख्खन्छ । प्रस्ततु भदु्दाका 
प्रततवादीरे भौकाभा फमान गदाि, आफ्नै हस्ततरख्खत अऺयभा २०७४ जेठभा रु.६५०००।– रुऩैमाॉ तनवेदकराई 
तफना कागज साऩटी ददएको बन्ने कुया उल्रेख गयेका छन ् बने अदारतभा फमान गदाि उि तभततभा यकभ साऩटी 
ददएको नबई तभतत २०७५ जेठ भर्हनाभा उि  रुऩैमाॉ साऩटी ददएको कुया उल्रेख गयेको देख्खन्छ त्मसैगयी 
तनवेदक पणीन्िफहादयु के.सी.रे भौकाभा सो कुया कहीॊ कतै नखरुाई अदारतभा फकऩर गदाि तभतत २०७४ जेठ 
भर्हनाभा रु.६५०००।- तरएको बन्ने कुया उल्रेख गयेको देख्खन्छ तय तनवेदक य प्रततवादीफीच बएको अतडमो 
येकडि ख्स्क्रप्टभा उि साऩटी यकभफाये कहीीँ कतै फोरेको देख्खॉदैन । मसयी साऩटी तरएको तभतत नै पयक ऩनुि य 
साऩटी तरएको बन्दा कभ यकभ र्पताि गयेको बनी प्रततवादीराई सहमोग ऩगु्ने गयी तनवेदकरे गयेको फकऩरराई 
अन्म स्वतन्र प्रभाणरे सभथिन गयेको देख्खॉदैन । 
 

4८. सियी ख्जल्रा फोदम फयसाइन नगयऩातरका वडा नॊ. २, गौयाचोक  स्थामी वतन बई ख्जल्रा सभन्वम सतभततको 
कामािरम, कास्कीका तत्कारीन सव-इख्न्जतनमय ऩदभा कामियत यही हार रूऩा गाउॉऩातरका, कास्कीभा कामियत वषि 
४५ का सव-इख्न्जतनमय नन ुयाभसभेत....................................................................................8 जना । 
भदु्दा्- झठुा तफर बयऩाइ एवॊ झठुा कागजात सभेत ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०३०८) 

  पैसरा बएको तभतत:  २०७७।८।२१ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।11।21   ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।11।25 

आयोऩऩर भागदाफी 
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तनभािण सतभततका ऩदातधकायीहरूसॉगको तभरोभतोभा तनभािण साभग्रीहरू खरयद गयेको झठुा तफर बयऩाईसभेत फनाई 
बिुानीका कागजात तमाय गयी बिुानी सभेत ददई आपू य अन्म व्मख्िराई गैयकाननुी राब ऩरु् माई नेऩार 
सयकायराई गैयकाननुी हातन ऩरु् माउने कामि गयी रु. १,८६,२७४।८० फयाफयको यकभ र्हनातभना गयेको कामि 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८-१_ य ८ -१_ -ग_ -ङ_ फभोख्जभको कसयु गयेको देख्खॉदा प्रततवादीहरू 
ननयुाभ, हरयफहादयु फस्नेत, नायामणप्रसाद फयार, याभकृष्ण फास्तोरा, झरकप्रसाद आचामि य र्वष्णपु्रसाद फयारराई 
तफगो रु.१,८६,२७४।८० कामभ गयी  भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८-१_ फभोख्जभ तथा तनभािण 
सतभततका अध्मऺ हकि  गरुुङ, सख्चव तायाभान गरुुङ य कोषाध्मऺ गौसवुा गरुुङरे  भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९ 
को दपा ८-४_ फभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा तनजहरूराई तफगो रु.१,८६,२७४।८० कामभ गयी  भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८-४_ फभोख्जभ सजाम हनु । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
फेरुज ुखाताभा आयोऩऩर दामय हनुऩूुवि जम्भा गरयददएको, तभतसर सॊरग्न कागज प्रभाणफाट प्रततवादीहरूरे नेऩार 
सयकायराई गैयकाननुी राब ऩरु् माउन े फदतनमतरे कामि गयेको ऩरु्ष्ट नबएको, प्रततवादीहरू आपूहरूरे 
फदतनमतऩूविक पाइदा तरई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको होइन बनी आयोर्ऩत कसयुभा इन्काय 
यही फमान गयेको देख्खॊदा प्रततवादीहरूरे आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीरे मोजनाको रागतअनसुाय गनुिऩने नमाॉ खेर भैदान फनाउन े कामि नगयी, ढुङ्गा सोतरङको कामि नाऩी 
र्कताफभा बएअनसुाय र्पल्डभा नगयी, प्मायार्पट वारभा ऩयुानै सॊयचनाहरू यहेको ऩोष्ट फनाउन खतनएको खाल्डोभा 
तसभेन्ट कॊ र्क्रट बने कामिसभेत नगयी मथाथिभा रु.९८,००९।२० भार काभ बएकोभा रु.२,८४,२८४।- 
बिुानी तरई फढी यकभ रु.१,८६,२७४।८० बिुानी तरएको बन्ने उल्रेख यहेको छ।उि प्रततवेदनराई 
प्रततवादीहरूरे स्वीकाय गयेको ख्स्थतत छ । मसयी प्रततवादीहरूरे भ्रष्टाचाय गने भनसामरे तफर बयऩाइ तभराई 
यकभ तनकासा तरई कसयु गरयसकेको अवस्थाभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा पौजदायी 
न्मामको भूल्म भान्मतार्वऩयीत बएकारे ररु्टऩूणि यहेको छ । प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरूरे आऩसी तभरोभतो गयी 
आपूराई पाइदा नेऩार सयकायराई हातन ऩरु् माउने तनमतरे कामि गरयसकेको ख्स्थतत यहेको छ । भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन २०५९ को दपा ८ को उऩदपा -१_  रे देहामको कुनै काभ गयेभा कसयु भातननेछ बन्ने उल्रेख 
गयी ऐ उऩदपा -१_ को खण्ड -ग_ रे तनभािण कामिको गणुस्तय कभ गने, आकाय वा रूऩ ऩरयवतिन गने, 
भाऩदण्डर्वऩयीत तनभािण कामि गने, गयाउन ेवा त्मस्तो तनभािण कामिराई गणुस्तयमिु सति तथा भाऩदण्डफभोख्जभ 
बएको हो बनी प्रभाख्णत वा स्वीकृत गने कामिराई कसयु भानेको देख्खन्छ बने ऐ खण्ड -ङ_ रे झठुा तफर, बयऩाई 
फनाई बिुानी तरन ेददने कामिराई कसयु भानेको ख्स्थतत छ। मसयी प्रततवादीहरूरे उख्ल्रख्खत काननुको उल्रॊघन 
गरयसकेको ख्स्थततभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ 
को उऩदपा -१_, ऐ उऩदपा -१_ को खण्ड -ग_ -ङ_ तथा ऐ को दपा ८ को उऩदपा -४_  र्वऩयीतसभेत बई 
फदयबागी छ ।  

   
४९. ख्जल्रा ओखरढुङ्गा, ज्मातभये गा.र्व.स. -९ स्थामी वतन बई हार काठभाडौं ख्जल्रा गोकणेश्वय न.ऩा.१४ जोयऩाटी, 

फेंसीगाउॉ फस्न ेनऩेार र्पराटेतरक ब्मयुो, सनु्धायाभा वषि ५३ को नामफ सबु्फा भख्णकुभाय शे्रष्ठ.............. १ जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (यकभ र्हनातभना) गयेको । (०७३-CR-००२३) 
  पैसरा बएको तभतत:  २०७७।८।२2 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।11।17     ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।11।25 
आयोऩऩर भागदाफी 
याष्डसेवक प्रततवादी भख्णकुभाय शे्रष्ठरे आफ्नो ओहोदाको कतिव्म ऩारन गदाि तनजको ख्जम्भाभा यहेको हरुाक 
र्टकट तथा वस्तहुरूभध्मे रु.१,१६,६९,२८८।४३ भूल्म फयाफयको नेऩार सयकायको सम्ऩख्त्तको राऩयफाही वा 
फदतनमत गयी र्हनातभना, हातन नोक्सानी एवॊ दरुुऩमोग गयी गयाई भासेको कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
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दपा १७ को कसयु गयेको देख्खएकारे सोही ऐनको दपा ३(१) य ३(१)(झ) अनसुाय तफगोफभोख्जभ जरयवाना य 
कैद सजाम गयी दपा १७ फभोख्जभ हातन नोक्सानी गयी भासेको तफगो रु.१,१६,६९,२८८।४३ असरुउऩय गयी 
ऩाउन । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ य ८(३) फभोख्जभको कसयुभा ३ भर्हना कैद य 
तफगोफभोख्जभ रु.१,१६,६९,२८८।४३ जरयवाना बई हातन नोक्सानी गयेको तफगो रु.१,१६,६९,२८८।४३ 
तनजफाट असरुउऩय हनुे ठहछि । प्रततवादी भख्णकुभाय शे्रष्ठरे आयोऩ दाफीराई खण्डन गने तनस्सा कागज प्रभाण 
ऩेस गनि नसकेको, प्रततवादीरे फदतनमतऩूविक कामि गयी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने क्रभभा ऐनको 
दपा ३(१) भा उल्रेख बएफभोख्जभ कसैफाट आफ्नो वा अरू कसैको तनतभत्त रयसवत तरएको वा तरन भन्जयु 
गयेको बन्ने तथ्म तभतसर सॊरग्न प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट बएको अवस्था नयहेको, प्रस्ततु भदु्दाको तथ्म प्रभाणफाट 
प्रततवादीरे गयेको कसयुको प्रकृतत य स्वरूऩ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ य ८(३) रे ऩरयबार्षत 
गयेको कसयुसॉग साभीप्म यहेको । 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादी भख्णकुभाय शे्रष्ठको ख्जम्भाभा तभतत २०७१।७।३ सम्भभा रु.३,७९,९५,१२९।- यहेकोभा तभतत 
२०७३।४।३१ सम्भभा रु.१,३४,७२,३६८।४३ फयाफयको हरुाक र्टकट तथा वस्तहुरू तनजको ख्जम्भाभा 
फाॉकी यहेको देख्खन्छ । सोभध्मे तभतत २०७३।४।३२ भा कामािरम प्रभखुराई फझुाएको रु.३४,५००।- सभेत 
गयी जम्भा रु.१८,०३,०८०।०० घटाउॉदा तनजको ख्जम्भाभा फाॉकी यहेको जम्भा रु.१,१६,६९,२८८।४३ 
फयाफयको हरुाक वस्तहुरू खचि हनु नसकी भौज्दात यहेको बनी प्रततवादीरे देखाउन तथा याजस्वभा दाख्खरा गनि 
सकेको देख्खॉदैन । तनजरे आफ्नो कतिव्म ऩारन गदाि नेऩार सयकायको सम्ऩख्त्त राऩयफाही वा फदतनमत गयी 
र्हनातभना हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको वा भासेको स्ऩष्ट देख्खएको छ । प्रततवादीको उख्ल्रख्खत कामि 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ अनसुाय साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गयेको प्रस्ट देख्खएको 
अवस्थाभा सोही ऐनको दपा ८ य ८(३) फभोख्जभको कसयु कामभ गयी सजाम बएको पैसरा काननुभा 
स्ऩष्टरूऩरे उख्ल्रख्खत प्रावधानको गरत व्मातमा गयी भ्रष्टाचायजस्तो सॊवेदनशीर र्वषमवस्तरुाई नजयअन्दाज 
गरयएको हुॉदा सो हदसम्भ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको भनसामर्वऩयीत व्मातमा य अवरम्फनभा नै ररु्टऩूणि यहेको  
छ ।  
 

5०. ख्जल्रा यौतहट सातफक जटहया गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ स्थामी वतन बई हार ख्जल्रा भकवानऩयु हेटौंडा उऩ-
भानगयऩातरका वडा नॊ. ४ फस्न ेवषि ३० को चौऩामा व्मवसामी अब्दलु्रा देवानसभेत............................2जना । 

भदु्दा्- घसु/रयसवत ददई भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०१५६) 
  पैसरा बएको तभतत:  २०७७।८।३ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।11।17     ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।11।25 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्र.ना.उ. यभेशफहादयु तसॊहको कामिकऺभा प्रवेश गयी प्रततवादी अव्दलु्रा देवानरे रु.५०,०००।- तनजसॉगै गएका 
नवयाज थाऩाराई ददई तनज प्रततवादी नवयाज थाऩारे उि यकभ प्र.ना.उ. यभेशफहादयु तसॊहको टेफरुभातथ याखी 
ददई घसु/रयसवत ददएको तथ्म ऩरु्ष्ट हनु आएकारे तनज प्रततवादीहरू अब्दलु्रा देवान य नवयाज थाऩारे गयेको 
उि कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) फभोख्जभको कसयु बएको देख्खॉदा तनज 
प्रततवादीहरू अब्दलु्रा देवान य नवयाज थाऩाराई जनही तफगो रु.५०,०००।–कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ख) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा 
फयाभद बई आएको यकभ रु.५०,०००।- जपत हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्र.ना.उ. यभेशफहादयु तसॊहराई तनजकै कामिकऺभा गई घसु/रयसवतफाऩत रु.५०,०००।- ददएको देख्खन 
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आएकारे आयोऩ दाफीफभोख्जभ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) अनसुायको कसयु 
प्रततवादीहरूफाट बएको देख्खॉदा तनज प्रततवादीहरू अब्दलु्रा देवान य नवयाज थाऩाराई सो ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) तथा ऐ. को देहाम (ख) फभोख्जभ तफगो रु.५०,०००।- को दाभासाहीरे हनुे रु.२५,०००।- का 
दयरे जरयवाना हनुे य जनही ३ भर्हनाका दयरे कैद हनुे । जनही तफगो रु.५०,०००।- कामभ गनुिऩने य 
फयाभद बएको रु.५०,०००।- जपत हनुऩुने बन्नसेम्भको आयोऩदाफी  काननुसम्भत नदेख्खॉदा सो हदसम्भ 
आयोऩदाफी ऩगु्न नसक्ने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीहरूराई आयोऩदाफी फभोख्जभ कसयु गयेको ठहयेकोभा जरयवानाको हकभा दाभासाहीरे तथा 
प्रततवादीहरूफाट फयाभद बएको घसु यकभ जपत नहनुे गयी बएको पैसराउऩय सो हदसम्भ ऩनुयावेदन गनुिऩने 
आधायहरू- प्रस्ततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू अब्दलु्रा देवान य नवयाज थाऩाउऩय प्रचतरत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) को कसयुभा तफगो रु.५०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ख) फभोख्जभ जरयवाना य कैद सजाम हनु तथा फयाभद 
तफगो जपत हनु सभेतको भागदाफी तरइएको देख्खन्छ । उि ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को काननुी 
व्मवस्था हेदाि, .........देहामफभोख्जभको रयसवत तरनेराई वा तरन भञ्जुय गनेराई कसयुको भाराअनसुाय 
देहामफभोख्जभ कैद य तफगोफभोख्जभ जरयवाना हनुेछ । रयसवत तरइसकेको बए सो रयसवतसभेत जपत हनुेछ 
बन्नसेभेत उल्रेख बएको देख्खन्छ । जरयवानाको हकभा स्ऩष्टरूऩभा तफगोफभोख्जभ बनी उल्रेख बएको देख्खॉदा 
जरयवानाराई दाभासाहीरे य घटफढ गनि तभल्ने स्वर्ववेकीम अतधकाय यहेको बन्ने ऐनको भनसाम देख्खॉदैन । तसथि 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन एक र्वशेष प्रकायको ऐन हो । भरुकुी अऩयाध सॊर्हता, २०७४ को दपा ५ फभोख्जभ कुनै 
र्वशेष ऐनद्वाया छुटै्ट कसयु भानी सजाम गने व्मवस्था बएको यहेछ बने त्मस्तो कसयुका सम्फन्धभा सोही ऐन रागू 
हनुेछ बन्ने काननुी व्मवस्था यहेको देख्खॉदा जरयवानासभेत सजाम हो । जरयवाना कामभ गदाि ऩतन सोही 
ऐनफभोख्जभ नै जनही तफगोफभोख्जभ कामभ गरयनऩुछि । र्वशेष ऐनभा स्ऩष्ट व्मवस्था हुॉदाहुॉदै जरयवानाको हकभा 
साभान्म काननुसयह व्मातमा गयी दाभासाहीरे जरयवाना कामभ गदाि पौजदायी काननुको भान्म तसर्द्ान्तर्वऩयीत हनु 
जान्छ । काननुभा स्ऩष्टरूऩरे उख्ल्रख्खत प्रावधानको गरत व्मातमा गयी भ्रष्टाचाय जस्तो सॊवेदनशीर कसयु 
अऩयाधराई नजयअन्दाज गयी गरयएको पैसरा सो हदसम्भ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको भनसामर्वऩयीत व्मातमा य 
अवरम्फनभा नै ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ । प्रस्ततु भदु्दाभा तनज प्रततवादीहरूरे इराका प्रहयी कामािरम 
कोहरऩयुका प्र.ना.उ. यभेशफहादयु तसॊहराई आफ्नो चौऩामासम्फन्धी व्मवसामभा सहज गरयददने बनी घसु/रयसवत 
फाऩत रु.५०,०००।- ददई आयोऩ भागदाफीफभोख्जभ भ्रष्टाचायको कसयु गयेको बन्ने ठहयी तनज प्रततवादीहरूफाट 
फयाभद यकभ घसुरयसवत नै बएको बन्ने स्थार्ऩत बइसकेको अवस्थाभा तनज प्रततवादीहरूफाट फयाभद घसु/रयसवत 
यकभराई जपत गनुिऩनेभा नगयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) अनसुायको कसयु 
बएको बन्ने आयोऩदाफी यहेको, उि काननुी व्मवस्थाअनसुाय रयसवत ददन रागेको यकभ जपत गनि तभल्ने अवस्था 
नयहेको बन्ने सभेतको आधाय तरई फयाभद घसु यकभको हकभा प्रततवादीहरूराई र्पताि ददन ुबनी बएको उि 
पैसरा सो हदसम्भ सभेत ररु्टऩूणि बएकारे फदयबागी छ ।  
 

5१. ख्जल्रा गलु्भी, गलु्भी दयफाय गाउॉऩातरका वडा नॊ.५ स्थाई वतन बई हार का.ख्ज.कागशे्वयी भनहया नगयऩातरका वडा 
नॊ. ९, काॉडाघायी फस्न ेबतूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरम, चाफर्हरभा भारऩोत अतधकृत ऩदभा कामियत वषि ५० का 
ऩदभप्रसाद अमािरसभेत.................................५जना । 

भदु्दा्- याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०२०२) 
  पैसरा बएको तभतत:  २०७७।७।२५ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।11।26       ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।12।2 
आयोऩऩर भागदाफी 
जग्गाको भूल्माॊकन कभ गयाउने उद्देश्मरे थैरी कभ याखी तरखत तमाय ऩायी भारऩोत कामािरमका कभिचायीको 
तभरेभतोभा यख्जषे्डशन ऩारयत गयाएको देख्खन आएकारे प्रततवादीहरू भारऩोत अतधकृत ऩदभप्रसाद अमािर, नामफ 
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सबु्फा दमायाभ खरी य रेखनाथ बट्टयाईरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ को देहाम (ख) को कसयु 
अऩयाधभा ऐ. ऐनको दपा ७ दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ग) फभोख्जभ 
सजाम हनु य प्रततवादीहरू शायदा देउजा य कौशर र्कशोय श्रीवास्तवरे कभिचायीकै तभरेभतोभा आपूराई 
गैयकाननुी राब ऩरु् माउने फदतनमतरे नेऩार सयकायफाट तनधाियण गरयएको सतिको ऩारना नगयी भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु अऩयाध गयेको देख्खॉदा प्रततवादीहरू शायदा देउजा 
य कौशर र्कशोय श्रीवास्तवराई सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभको सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूरे फदतनमतऩूविक वा राऩयफाहीऩूणि तरयकारे नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई आपूहरूरे 
राब तरई याजस्व चहुाफट गयेको प्रत्मऺ, साथिक य तनश्चमात्भक प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट नबएको, तनमभानसुाय राग्न े
याजस्व यकभ जग्गा प्रशासन तनदेख्शकाको दपा १९५ य जग्गाको न्मूनतभ भूल्माॊकन ऩखु्स्तकाको तन.नॊ. १० भा 
उल्रेख बएको प्रर्क्रमा अऩनाई जग्गाधनी प्रततवादी कौशर र्कशोय श्रीवास्तवफाट असरुउऩय बइसकेकारे 
प्रततवादीहरूरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७(ख) य ८(४) को कसयु गयेको बन्ने वादी नेऩार 
सयकायको आयोऩ दाफी ऩगु्न सक्ने देख्खएन । 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
उि घयजग्गाको कभ भूल्माॊकन बएको बनी ऩटकऩटक याजस्व असरुउऩय गयेफाट ऩतन प्रततवादीहरूको 
तभरोभतोभा उि घयजग्गाको घटी याजस्व तनधाियण गयी यख्जषे्टसन ऩारयत गयी नेऩार सयकायको याजस्व चहुावट 
गयी हातन नोक्सानी ऩरु् माई आपूहरूरे राब तरई भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म ऩरु्ष्ट बइयहेको कुयाराई अनदेखा गयी 
प्रततवादीहरूको आऩसी सयसल्राहभा याजस्व छरी नेऩार सकायराई नोक्सानी ऩरु् माई प्रततवादीहरूरे गैयकाननुी 
राब तरई भ्रष्टाचाय गयेको य ऩतछ आमोगभा उजयुी ऩयी अनसुन्धान बइयहेको अवस्थाभा प्रततवादीहरूरे कसयुफाट 
फच्नका रातग उि घयजग्गाको ऩनु: भूल्माॊकन गनि रगाई याजस्व असरुउऩय बएको र्वषमराई अनथि रगाई 
प्रततवादीहरूराई सजामफाट उन्भखु्ि ददने अतबप्रामरे उि कुयाको आधाय तरई प्रततवादीहरू ऩदभप्रसाद अमािर, 
दमायाभ खरी, रेखनाथ बट्टयाई, शायदा देउजा य कौशरर्कशोय श्रीवास्तवराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददएको 
सरुु र्वशेष अदारतको पैसरा काननु य न्मामको योहभा ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ ।  जहाॉसम्भ प्रभाण ऐन, 
2०३१ को दपा २५ फभोख्जभ प्रततवादीहरूउऩयको आयोऩ दाफी वादी नेऩार सयकायफाट ठोस, वस्ततुनष्ठ य 
तनश्चमात्भक प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट हनु नसकेको बन्ने तकि  य आधाय छ वीयगञ्ज उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. ४ र्क.नॊ. 
२३७ ऺे.प. ७३.२० वगितभटय जग्गा तभतत २०७१।९।२१ गतेका ददन तरखत ऩारयत गदाि यख्जषे्डसन पाॉट 
"क" भा कामियत यहेका प्रततवादीहरू ना.स.ु दमायाभ खरी, ना.स.ु रेखनाथ बट्टयाई य भारऩोत अतधकृत 
ऩदभप्रसाद अमािररे प्रचतरत काननुफभोख्जभ याजस्व तनधाियण गदाि हेनुिऩने वा ऩयीऺण गनुिऩने घयफाटो तसपारयस 
रगामतका कागजातहरू नहेयेको, ऩयीऺण नगयेको, आवश्मक प्रभाण सॊकरन नगयी घटी याजस्व तनधाियण गयी 
तरखत ऩारयत गयेका कायण नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩगुी तनजहरूरे भ्रष्टाचाय तनवायण कसयु ऐन, 
२०५९ फभोख्जभको कसयु गयेको, जग्गा तफक्रीकताि प्रततवादी शायदा देउजा य जग्गा खरयदकताि प्रततवादी 
कौशरर्कशोय श्रीवास्तवरे जग्गाको भूल्माॊकन कभ गयाउने उद्देश्मरे थैरी कभ याखी तरखत तमाय ऩायी 
प्रततवादीहरूरे यख्जषे्डशन ऩारयत गयाई नेऩार सकायराई याजस्व हातन नोक्सानी ऩरु् माई प्रततवादीहरूरे राब तरई 
भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म उजयुी तनवेदन, प्रततवादीहरूकै फमान, भारऩोत कामािरम, ऩसाि, वीयगञ्जफाट प्राि ऩर 
रगामत तभतसर सॊरग्न कागज प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको कुयाराई फेवास्ता गयी नेऩार सयकायफाट ठोष, 
प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट गयाउन नसकेको बनी तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातको भूल्माॊकन तफना प्रततवादीहरूराई आयोऩ 
दाफीफाट सपाइ ददएको सरुु र्वशेष अदारतको पैसरा ररु्टऩूणि छ ।सातफक जग्गाधनी शायदा देउजाफाट कौशर 
र्कशोय श्रीवास्तवको नाभभा वीयगन्ज उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. ४ र्क.नॊ. २३७ ऺे.प. ७३.२० वगितभटय जग्गा तभतत 

२०७१।९।२१ गतेका ददन य.नॊ. ५७२० "क" फाट तरखत ऩारयत गदाि रु.३,००,०००।–भा खरयद तफक्री 
गयी आपूहरूरे राब तरने भनसामरे नै जग्गाको भूल्माॊकन कभ गयी तरखत तमाय गयी सम्फख्न्धत पाॉटका 
कभिचायीहरूसॉगको तभरेभतोभा कभ याजस्व ततयेफझुाएको ऩाइमो । तभतत २०७१।९।२१ गते ऩारयत तरखतभा 
रु.३,००,०००।– को याजस्व रु.१२,०००।-, तभतत २०७४।८।१२ गते सोही तरखतको छुट हनु गएको 
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जग्गाको भूल्माॊकन रु.५,६४,७३८।- को  रु.२२,५९०।- याजस्व फझुाएको य तभतत २०७५।७।५ गते ऩनु: छुट 
हनु गएको घयजग्गाको भूल्माॊकन रु.७,१२,०२४।८० को याजस्व रु.२८,४८१।- तनज कौशरर्कशोय श्रीवास्तवरे 
फझुाएको ऩाइएकारे प्रततवादीहरूकै तभरेभतोभा आपूराई गैयकाननुी राब ऩरु् माउने फदतनमतरे नेऩार सयकायराई 
हातन नोक्सानी ऩरु् माई याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको ऩरु्ष्ट बएकारे य आपूराई गैयकाननुी राब य नेऩार 
सकायराई गैयकाननुी हातन नोक्सानी ऩरु् माउन ेफदतनमत याखी भ्रष्टाचायको कसयु गयेकारे तफगो दाख्खरा बइसकेको 
कायणरे भार भ्रष्टाचायको कसयु ठहर् माउन नतभल्ने बन्न नसर्कने बनी ऩणु्मप्रसाद वाग्रे र्वरुर्द् नेऩार सयकाय 
बएको भदु्दाभा (स.अ. फरेुर्टन वषि १८, अॊक १९, भाघ २०६६ ऩूणािङ्क ४२१ ऩषृ्ठ २९) भा प्रकाख्शत सम्भातनत 
सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत तसर्द्ान्तसभेतको फख्खिराऩ गयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी र्वशेष अदारत, 
काठभाडौंफाट बएको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ ।  
 

५२. प्रततवादी हेबी इख्क्वप्भेण्ट तडतबजन कामािरम, ऩोखयाका अऩयेटय कुभाय रातभछानसेभेत.........................४ जना ।  
भदु्दा्- घसु रयसवत तरई बष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०३३८)     
पैसरा बएको तभतत:  २०७७।८।२४ 

आमोगको तनणिम तभतत: २०७७।१२।09    ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।१२।११ 
आयोऩऩर भागदाफी 
मातामात कामािरम ऩोखयाका खरयदाय कभिचायी सोभरार ततवायी य ख्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरमका प्रहयी 
सहामक तनयीऺक केशयफहादयु याम भल्रसॉग तभरी उजयुकताि र्वनोद आरेभगयसॉग तनजको सवायीचारक 
अनभुततऩर (J2) वगिको तरख्खत य ट्रामर ऩयीऺा ऩास गयाई ददने बनी रु.४०,०००।- घसु रयसवत तरएकारे 
प्रततवादीहरूभध्मे कुभाय रातभछाने, खगेन्िप्रसाद काफ्रेराई बष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसयुभा सोही ऐनको सोही दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ख) फभोख्जभ तफगो 
रु.४०,०००।- कामभ गयी जरयवाना य कैद सजाम हनु, साथै सोभरार ततवायी य केशयफहादयु याम भल्रराई 
तफगो रु.४०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयुभा सोही दपा ३ को 
उऩदपा (१) को देहाम (ख) फभोख्जभ हनुे सजामभा सोही ऐनको दपा २२ को प्रततफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोख्जभको सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरूरे आयोऩ दाफीफभोख्जभको कसयु गयेको हुॉदा जनही ३ भर्हना कैद य तफगो रु.४०,०००।- को 
दाभासाहीरे जरयवाना हनुे ठहछि । अकाि प्रततवादीहरू केशयफहादयु याम भल्र य सोभरार ततवायीरे आयोर्ऩत 
कसयुफाट सपाइ ऩाउने ठहछि । प्रततवादी केशयफहादयु भल्र सवायीचारक अनभुततऩरका रातग सञ्चातरत 
ऩयीऺाभा ड्युटीभा खर्टने प्रहयी कभिचायी तथा सोभरार ततवायी मातामात व्मवस्था कामािरमभा खरयदाय ऩदभा यही 
ऩयीऺाभा खर्टएका कभिचायी बए ऩतन घसु रयसवत भाग गने कामिभा तनजहरूको सॊरग्नता नदेख्खएको । 
आमोगको इन्टेतरजेन्स मतुनटसॉग मी प्रततवादीहरूको पोन सम्ऩकि  य एस.एभ.एस.को आधायभा अनसुन्धान बएको 
देख्खएको । मी प्रततवादीहरूरे भौकाभा य अदारतभा खगेन्ि प्रसाद काफ्रेसॉग साभान्म चीनजान यहेको 
ऩयीऺाथॉको एख्प्रकेसन ID य SMS गयी पोन गये ऩतन ऩयीऺाथॉहरूराई ऩास पेर गयाउने हैतसमत हुॉदैन बनी 
फमान गयेको । मी प्रततवादीहरूफाट यङ्गेहात वा यकभ फयाभद नबएको । मी प्रततवादीहरूराई सहप्रततवादीहरूरे 
ऩोर गनि नसकेको । सहप्रततवादी खगेन्ि प्रसाद काफ्रेरे ऩठाएको SMS को Reply गयेको ऩतन नदेख्खएको । 
घसु भाग गयेको प्रभाण नदेख्खएकोभा खगेन्िरे ऩठाएको एकतपी एस.एभ.एस.कै आधायभा दोषी ठहय गनुिऩने 
आधाय नदेख्खॉदा सपाइ ऩाउने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीहरूरे अनसुन्धानभा फमान गदाि सहप्रततवादी खगेन्िप्रसाद काफ्रेसॉग ऩयीऺाको ददन ऩतन पोन सम्ऩकि  हनु े
गयेको य ऩयीऺाथॉहरूको एख्प्रकेसन ID य SMS भापि त खफयहरू आदानप्रदान बएको तथमो बनी स्वीकाय गयेको, 
प्रततवादी सोभरार ततवायीरे अदारतभा फमान गदाि सभेत सो तथ्म स्वीकाय गयेको । उजयुकताि र्वनोद आरेभगय 
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य प्रततवादी कुभाय रातभछानेफीच घसु यकभ भाग गयेको, सो यकभ आपू वा सहप्रततवादी खगेन्िप्रसाद काफ्रे 
जसराई ददए ऩतन हनु्छ बनी तस.तड.भा उल्रेख बएको, घसु यकभ कुभाय रातभछानेरे तरई खगेन्िप्रसाद 
काफ्रेसभेतफाट फयाभद बएको, सवायीचारक अनभुततऩर ऩयीऺाभा खर्टने मी प्रततवादीहरूसॉग खगेन्िप्रसाद 
काफ्रेको SMS य टेतरपोन सम्ऩकि  बएको देख्खएको हुॉदा भतुम कसयुदायराई कसयु गनि सहमोग गयेको देख्खएको 
। मी प्रततवादीहरूरे सहप्रततवादीहरू खगेन्िप्रसाद काफ्रे य कुभाय रातभछानेसॉग SMS य टेतरपोन सम्ऩकि  गयी 
सवायीचारक अनभुततऩर ऩयीऺाभा सहबागीहरूको एख्प्रकेसन ID य SMS ऩठाउने तथा टेतरपोन सम्ऩकि  गयी 
कसयु गनि सहमोग गने बतूभका तनवािह गयेकोभा भततमाय भानी भतुम कसयुदाय सयह नै सजाम गनुिऩनेभा मी 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने र्वशेष अदारतको पैसरा तथ्म य प्रभाणको उख्चत भूल्माॊकन नगयी सम्भातनत 
सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत काननुी तसर्द्ान्तसभेतको प्रततकूर यहेको हुॉदा फदयबागी छ ।  
 

५३. ख्जल्रा सप् तयी सातफक फथनाहा गा.र्व.स. वडा नॊ. १ हार भहादेवा गाउॉऩातरका वडा नॊ.३ स्थामी घय बएका 
आमवेुद ख्चर्कत्सारम नयदेवी, काठभाडौंका तनतभत्त तनदेशक (वरयष् ठ कन्सल्टेण्ट कामख्चर्कत्सक) वषि ५२ को डा. 
याभदेव मादव........................................................................................................१जना ।  
भदु्दा्- घसु रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । (०७४-CR-०१२८) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७७।९।२२ 

आमोगको तनणिम तभतत: २०७७।१२।२3     ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।१२।२४ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रततवादी याभदेव मादवरे घसु रयसवत भाग गयेको कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
१ को कसयु अऩयाध बएको देख्खएको हुॉदा तनजराई तफगो रु.३७,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) 
य ३(१)(ख)अनसुाय कैद य जरयवानाको सजाम गयी ऩाउन ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
फयाभदी भचुलु्का, येकडि गरयएको श्रव्मदृश्मसर्हतको तस.डी. य प्रततवेदक रेखयाज खनाररे ददएको प्रततवेदन 
व्महोया पयक देख्खएको, प्रततवादीका साऺीहरूको फकऩरफाट जफयजस्तीऩनाको आबास देख्खएको, यकभ सोपाको 
चकटीभतुन यहेको ऩूवािबास अनसुन्धानकतािराई बएझै गयी प्रततवादीराई सोपाको चकटी उठाउनसु ्  बनेको 
सतुनएफाट प्रततवादीरे तरएको ख्जर्कय अस्वाबार्वक नदेख्खएको, फादीका साऺी उजयुकताि यभण बट्टयाई य डा.श्रीयाभ 
शभािराई फकऩरका रातग उऩख्स्थत गयाउन नसकेको, प्रततवादीरे कसयु गयेको शॊकायर्हत तवयरे ठोस य 
वस्ततुनष्ठ प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट बएको नदेख्खएको बन्नसेभेतका आधायफाट प्रततवादीरे सपाइ ऩाउने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
प्रततवादीरे आमवेुद स्वास्थ्म सहामक तेस्रो वषिभा अध्ममनयत ३७ जना र्वद्याथॉहरूराई आमवेुद ख्चर्कत्सारम, 
नयदेवी, काठभाडौंभा प्रख्शऺण तातरभभा सहबागी गयाउनका रातग तनमभानसुाय राग्न ेप्रततभर्हना रु.१,५००।- 
शलु्क फाहेक अततरयि जनही रु.१,०००।- को दयरे घसु रयसवत भाग गयी नददएसम्भ O.J.T. प्रख्शऺण 
तातरभभा सहबागी नगयाउने बएऩश्चात आमोगको कामािरमफाट रु.३७,०००। फझुी तरई तनजराई ददनका रातग 
तनजको तनवास अगातड गई उजयुीकतािरे यकभ ददएको तथ्म फयाभदी भचुलु्काभा यहेका सवुास अतधकायीसभेतका 
साऺीहरूरे अदारतसभऺ फकऩर गयी ऩरु्ष्ट गरयददएको अवस्था यहेको छ । प्रततवादीरे उजयुीभा उल्रेख बएको 
यकभ भाग गयेको कुया वायदातका सभमभा येकडि गरयएको श्रव्मदृश्मसर्हतको तस.डी.फाट सभेत ऩरु्ष्ट बएको 
अवस्था छ । तभतसर सॊरग्न उख्ल्रख्खत प्रभाणहरूराई आधाय नतरई बएको र्वशेष अदारतको पैसरा प्रभाण 
भूल्माॊकनको योहभा ररु्टऩूणि यहेको छ । प्रततवादी याभदेव मादवरे भाग गयेको यकभ प्राि गयेऩश्चात तनजरे 
ऩाइन्टको फामाॉ खल्तीभा याखी आफ्नो तनवासको सोपाभतुन रकुाई सकेऩतछ आमोगको टोरी ऩगुी प्रवेश भचुलु्का, 
यॊगेहात नभनुा भचुलु्का य फयाभदी भचुलु्का फनाएको ऩाइन्छ । यॊगेहात नभनुा भचुलु्का फनाउॉदा तनजको हात 
ऩानीभा डफुाइएको छ सो फखत तनजको हात डफुाएको ऩानीको यॊग फैजनी यातो बएको य स्थानीम प्रतततनतधरे हात 
धोएको ग्रासको ऩानीको यॊग ऩरयवतिन नबएको भचुलु्काफाट देख्खन्छ य सो भचुलु्काका साऺीहरूरे अदारतसभऺ 
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फकऩर गयी उि भचुलु्काको व्महोयाराई ऩरु्ष्ट गरयददएको अवस्था यहेको छ। उख्ल्रख्खत आधाय प्रभाणहरूफाट 
प्रततवादीरे उजयुीभा उल्रेख बएको घसु रयसवत भाग गयी तरएको ऩरु्ष्ट बइयहेको अवस्थाभा प्रततवादीराई सपाइ 
ददने गयी बएको र्वशेष अदारत, काठभाडौंको पैसरा ररु्टऩूणि यहेको छ । 
 

५४. जमु्रा ख्जल्रा सातफक गज्मािङकोट गा.र्व.स. वडा नॊ. 5, हार गठुीचौय गा.ऩा. वडा नॊ.4 फस्न ेभारऩोत कामािरम 
जमु्राका तत्कारीन कामािरम प्रभखु (ना.स.ु), वषि 62 को गोर्वन्दप्रसाद न्मौऩानसेभेत .....................१६ जना ।  
भदु्दा्- सयकायी जग्गा व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि गयी-गयाई भ्रष्टाचाय गयेको भदु्दा ।(०७५-CR-०३२३) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७७।९।६ 

आमोगको तनणिम तभतत: २०७७।१२।19   ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७७।१२।२४ 

आयोऩऩर भागदाफी 
भारऩोत कामािरम जमु्राका तत्कारीन कामािरम प्रभखु गोर्वन्दप्रसाद न्मौऩानेरगामतका कभिचायीरे नाऩी 
कामािरम य बेंडा पायभसॉग तभरी करयफ 93 हजाय व.तभ.ऺेरपर यहेको उि जग्गा व्मख्िको नाभभा फाॉडपाॉड 
गयेकारे भारऩोत कामािरम, जमु्राका तत्कारीन तनतभत्त कामािरम प्रभखु (ना.स.ु) गोर्वन्दप्रसाद न्मौऩाने, तत्कारीन 
खरयदाय ऩदभा कामियत र्वजम शभाि न्मौऩाने य बेंडा तथा फाख्रा अनसुन्धान कामिक्रभ गठुीचौय जमु्राका तत्कारीन 
कामािरम प्रभखु मभनुाकुभाय शे्रष्ठरे "भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१)(ज) फभोख्जभको 
कसयु गयेको हनुारे उि जग्गाको तत्कारीन सभमको न्मूनतभ सयकायी भूल्माॊकनअनसुायको भूल्म जम्भा 
रु.४५०००००।- तफगो कामभ गयी तनजहरूउऩय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 8 को उऩदपा (१) 
फभोख्जभ सजाम हनु तथा जग्गा दताि गयी तरन े हरयहय न्मौऩाने, भतुनशचन्ि न्मौऩाने, भामारार न्मौऩाने, र्वष्ण ु
न्मौऩान,े र्वष्ण ुऋर्ष न्मौऩाने, र्वष्णरुार न्मौऩाने, ऩाविती न्मौऩाने, नव ऋर्ष न्मौऩाने, देवेन्िप्रसाद उऩाध्माम, जानकीदत्त 
देवकोटा, गोभा न्मौऩान,े केशवयाज न्मौऩाने य कर्वदत्त न्मौऩानेरे सयकायी जग्गा आ-आफ्नो नाभभा जग्गाधनी दताि 
शे्रस्ता य प्रभाणऩजुािसभेत खडा गयाई भ्रष्टाचायजन्म कामि गयी गयाई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोख्जभको कसयु गयेको हनुारे तनजहरू उऩय कुर ३००००० व.तभ. (५८९ योऩनी, ११ आना, ० 
ऩैसा, १ दाभ) जग्गाको तत्कारीन सभमको न्मूनतभ सयकायी भूल्माॊकन अनसुाय हनु आउने जम्भा भूल्म 
रु.४५,०0,०००।- तफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोख्जभ 
सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रस्ततु भदु्दाको दाफीको जग्गाको सम्फन्धभा प्रततवादीहरूरे आफ्नो हकबोगको प्रभाण देखाई नाऩी हुॉदाकै 
अवस्थादेख्ख र्ववाद जनाएको देख्खएको बन्ने आधायसभेतफाट प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
उि जग्गाभा व्मख्िको र्ववाद यहेको देख्खएको बन्ने आधायभा पैसरा गदै जाने हो बन ेसफै सयकायी/साविजतनक 
जग्गाभा व्मख्ि र्वशेषरे र्ववाद खडा गयी सफै सयकायी जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गने प्रवखृ्त्त फढी सफै 
साविजतनक जग्गा व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि हनुे अवस्था आउॉछ । जमु्रा ख्जल्रा सातफक गठुीचौय गा.र्व.स. 
वडा नॊ. ६ को र्क.नॊ. ३ को जग्गा बेंडा तथा फाख्रा अनसुन्धान केन्ि, गठुीचौय, जमु्राका नाभभा नाऩी बई 
र्पल्डफकुसभेत कामभ यहेको कागज तभतसर सॊरग्न यहेको छ । उि जग्गा ऩयाऩूवि कारदेख्ख साविजतनक 
गौचयनको हो बन्ने व्महोया जमरार न्मौऩाने, यभानन्द आचामि तथा केवरप्रसाद आचामिसभेतरे रेखाएको 
अवस्थासभेतरे सो जग्गा साविजतनक यहेको ऩरु्ष्ट हनु्छ बने अकोतपि  ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, जमु्राका 
स.प्र.ख्ज.अ. र्वष्णपु्रसाद न्मौऩानेको सॊमोजकत्वभा गदठत छानतफन सतभततरे ऩेस गयेको प्रततवेदन तथा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग टॊगार काठभाडौंका प्रभखु नाऩी अतधकृत ददनेश काफ्रेसभेतको स्थरगत उि 
प्रततवेदनसभेतफाट उि जग्गा बेंडा तथा फाख्रा अनसुन्धान केन्ि गठुीचौय जमु्राको नाभभा र्पल्डफकु कामभ 
बएको य र्पल्डभा उि जग्गाभा व्मख्िको बोगचरन य बौततक सॊयचना नबएको बन्ने व्महोया उल्रेख बएफाट 
उि जग्गाभा व्मख्ि र्वशेषरे दाफी गनै तभल्न ेहोइन य व्मख्िको नाभभा दताि गनि तभल्न ेहोइन बन्न ेकुया ऩरु्ष्ट 
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बएको अवस्थाभा नाऩी हुॉदाकै अवस्थादेख्ख प्रततवादीहरूरे र्ववाद जनाएको देख्खएको बन्ने आधायभा प्रस्ततु भदु्दाका 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा तभरेको देख्खॉदैन ।त्मस्तै बेंडा तथा फाख्रा अनसुन्धान कामिक्रभ 
गठुीचौय जमु्राको नाभभा नाऩनक्सा बएको जमु्रा ख्जल्रा सातफक गठुीचौय गा.र्व.स.वडा नॊ.6/द र्क.नॊ. 3 को 
र्पल्डफकुको कागज तभतसर सॊरग्न यहेको छ । त्मस्तै बेंडा तथा फाख्रा अनसुन्धान कामिक्रभ गठुीचौय जमु्राको 
नाभभा नाऩनक्सा बएको जमु्रा ख्जल्रा सातफक गठुीचौय गा.र्व.स.वडा नॊ.6/द र्क.नॊ. 3 भध्मे ऩख्श्चभतपि को तीन 
राख व.तभ.जग्गा हरयहय न्मौऩानेसभेतका नाभभा दताि हनुे गयी भारऩोत कामािरम, जमु्राफाट तभतत 
2066।3।10 भा गरयएको गैयकाननुी तभराऩर एवॊ तनणिमको याम र्कताफको प्रभाख्णत प्रतततरर्ऩ ऩतन तभतसर 
सॊरग्न यहेको अवस्था छ । साथै भारऩोत कामािरम, जमु्राको तभतत 2066।3।10 गतेको गैयकाननुी 
तभराऩरफाट बेंडा तथा फाख्रा अनसुन्धान कामिक्रभ गठुीचौय जमु्रा तथा हरयहय न्मौऩानेसभेत 15 जना व्मख्िको 
नाभभा खडा गरयएको जमु्रा ख्जल्रा सातफक गठुीचौय गा.र्व.स.वडा नॊ.6/द र्क.नॊ. 7 देख्ख 23 सम्भका 
जग्गाको जग्गाधनी दताि शे्रस्ताको प्रभाख्णत प्रतततरर्ऩसभेत ऩतन तभतसर सॊरग्न यहेको अवस्था छ बने नाऩी 
कामािरम, जमु्राफाट तमाय गरयएको जमु्रा ख्जल्रा सातफक गठुीचौय गा.र्व.स.वडा नॊ.6/द र्क.नॊ. 1 देख्ख 29 
सम्भका र्कत्ताको प्रट यख्जष्डायको प्रभाख्णत प्रतततरर्ऩसभेत तभतसर सॊरग्न यहेको छ । उऩयोि तथ्म 
प्रभाणहरूफाट मदद उि जग्गा सयकायी/साविजतनक नबएको बए तभतत २०६६।३।१० भा तभराऩर गनुिऩने 
आवश्मकता ऩतन हनुे तथएन बने तभराऩरऩश्चात व्मख्िको नाभभा दताि गनुिऩयेको ऩतन उि जग्गा 
सयकायी/साविजतनक बएको बएय नै हो बन्ने तथ्म स्ऩष्ट देख्खन्छ । तसथि तभतसर सॊरग्न कागज प्रभाणहरूफाट 
उि जग्गा सयकायी/साविजतनक हो बन्ने देख्खॉदा देख्खॉदै आयोऩ दाफीको जग्गा सयकायी नै हो बनी हारको 
अवस्थाभा मर्कन गनि सर्कने अवस्था नयहेको बन्ने कुयाराई आधाय फनाएय प्रततवादीहरूराई आयोऩ दाफीफाट 
सपाइ ददन तभल्ने देख्खॉदैन । 
 

५५. ख्जल्रा काठभाडौं कागशे्वयी भनहया नगयऩातरका वडा नॊ. 4 फस्न ेभारऩोत कामािरम, साॉखभुा नामफ सबु्फा ऩदभा 
कामियत वषि 51 को याभेश्वय कुइॉकेर सभेत....................................................२ जना । 

भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (घसु/रयसवत)गयेको । (०७६-CR-०२४६) 
पैसरा बएको तभतत:   २०७७।९।२३ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2077।12।30             ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७८।१।१० 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा आयोर्ऩत नामफ सबु्फा याभेश्वय कुइॉकेररे रेखाऩढी व्मवसामी श्रीयाभ साऩकोटासॉग घसु/रयसवत 
भाग गयी तरइसकेको अवस्थाभा तनजफाट उि यकभ फयाभद बएको अनसुन्धानफाट खलु्न आई तनज आयोर्ऩत 
नामफ सबु्फा याभेश्वय कुइॉकेररे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसयु गयेको 
देख्खॉदा तफगो रु.५५,०००।- कामभ गयी तनज याभेश्वय कुइॉकेरराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोख्जभ सजामको भागदाफी तरन य आयोर्ऩत 
रेखाऩढी व्मवसामी श्रीयाभ साऩकोटारे घसु/रयसवत भाग गने नामफ सबु्फा याभेश्वय कुइॉकेरराई घसु/रयसवत 
ददइसकेको अवस्थाभा तनमन्रणभा तरई उि यकभ फयाभद बएको अनसुन्धानफाट खलु्न आई तनज आयोर्ऩत 
रेखाऩढी व्मवसामी श्रीयाभ साऩकोटारे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (३) फभोख्जभको 
कसयु गयेको स-प्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा तनजराई तफगो रु.५५,०००।- कामभ गयी सोही दपा ३ को 
उऩदपा (३) रे तनदेश गयेफभोख्जभ ऐ. ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ग) फभोख्जभ सजाम य आयोर्ऩत याभेश्वय कुइॉकेरको साथफाट फयाभद बएको घसु/रयसवतफाऩतको यकभ 
रु.५५,०००।- भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ उऩदपा (१) फभोख्जभ जपत हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
आयोऩऩरसर्हत ऩेस गयेको तस.तस.र्ट.बी. पुटेजको दृश्म अवरोकन गदाि प्रततवादी श्रीयाभ साऩकोटारे य याभेश्र्वय 
कुइॉकेरराई ददएको प्रस्ट रूऩभा देख्खॉदैन मसयी प्रततवादीहरू शॊकायर्हत उऩयको आयोऩ दाफी अतबमोजनकताि वादी 
नेऩार सयकायरे शॊकायर्हत तवयरे सप्रभाण ऩरु्ष्ट गनि नसकेको । प्रततवादी श्रीयाभ साऩकोटारे याभेश्वय 
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कुइॉकेरराई आफ्नो काभकायफाही गने प्रामोजनका रातग रु.५५,०००।- ददएको बनी अदारतभा गयेको फमानकै 
आधायभा उि यकभ रयसवतफाऩत ददएको अथि गयी प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय जस्तो गम्बीय कसयुभा कसयुदाय 
ठहयाउन न्मामसम्भत हनुे देख्खॉदैन मस सन्दबिभा सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत भ्रष्टाचायको कसयु 
स्थार्ऩत हनुका रातग प्रततवादीरे आपू वा अरू कुनै व्मख्िराई गैयकाननुी राब ऩु\ र् माएको बन्ने कुया प्रत्मऺ, 
साथिक य र्वश्वासऩयक प्रभाणफाट शॊकायर्हत तवयरे ऩरु्ष्ट बएको हनुऩुदिछ (नेकाऩ २०७२, अॊक ३, तन.नॊ. 
९३६०) बन्ने तसर्द्ान्त प्रस्ततु भदु्दाभा आकर्षित हनुे देख्खन्छ । प्रततवादी याभेश्र्वय कुइॉकेरफाट फयाभद बएको 
रु.५५,०००।- भध्मे रु.२,०००।- श्रीयाभ साऩकोटाफाट प्रततवादी याभेश्वय कुइॉकेररे साऩटी र्पताि प्राि गयेको 
य रु.५३,०००।- तनजरे आफ्नो घयफाट ल्माऩटऩ र्कन्न ल्माएको बन्ने प्रततवादीको फमान य तनजका साऺीको 
फकऩरसभेतफाट देख्खन आई उि यकभ घसु/रयसवतफाऩतको हो बन्ने वादी नेऩार सयकायको आयोऩ दाफी ऩरु्ष्ट 
हनु नसकेकारे उि यकभ जपत हनुसक्ने देख्खएन । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
आयोर्ऩत प्रततवादी याभेश्वय कुइॉकेरसभेतरे कसयुभा इन्कायी फमान गये ताऩतन प्रततवादीहरूफीच ख्चनजान यहेको 
यकभ साऩटी तरनदुदन ुगयेको हो फयाभद बएको यकभ हाम्रो साथफाट बएको य हाभीहरूफीच आतथिक कायोफाय 
फायम्फाय बइयहन्थ्मो, वायदातको ददन दृर्ष्टफन्धक तरखत ऩासको काभ बएको हो बनी फमान गयी ददएका य 
सेवाग्राही तथा रेखाऩढी व्मवसामी गने श्रीयाभ साऩकोटारे घसु/रयसवत यकभ ददॉदातरॉदै गयेको अवस्थाभा पेरा 
ऩायी तनमन्रणभा तरई सो कामािरमका प्रभखुको कामिकऺभा यहेको सोपासेटभा याखी तनजहरूको शयीय 
तनमभानसुाय खानतरासी तरॉदा नामफ सबु्फा याभेश्वय कुइॉकेररे रगाएको नीरो यङको ऩाइन्टका ऩछातड दाॉर्हने 
खल्तीभा यहेको रु.२,०००।-, ऩाइन्टको अगातड दाॉर्हने तबरी खल्तीफाट रु.५३,०००।-, फयाभद गरयएको 
बन्ने फयाभदी भचुलु्काभा उल्रेख बएफाट उजयुी सभतथित बएको छ । प्रततवादीहरू याभेश्वय कुइॉकेर य श्रीयाभ 
साऩकोटाफीच घसु/रयसवत तरॉदाददॉदै गयेको ख्खख्चएको श्रव्मदृश्म येकडिफाट सभेत प्रततवादी नामफ सबु्फा याभेश्वय 
कुइॉकेररे रेखाऩढी व्मवसामी प्रततवादी श्रीयाभ साऩकोटासॉग घसु/रयसवतफाऩतको यकभ तरॉदाददॉदै गयेको 
प्रस्टरूऩभा देख्खएफाट ऩतन प्रततवादीहरूरे काभ तछटो छरयतो गरयददने बनी घसु/रयसवत भाग गयी वायदात घटाई 
यकभ तरनदुदन ु गयी भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म ऩरृ्ष्ट हुॉदाहुॉदै ऩतन मी प्रततवादीहरू याभेश्र्वय कुइॉकेर य श्रीयाभ 
साऩकोटाराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददएको सरुु र्वशेष अदारतको पैसरा ररु्टऩूणि छ । प्रततवादी याभेश्र्वय 
कुइॉकेररे फमान गदाि फयाभद बएको ऩैसाभध्मे रु.२०००।- प्रततवादी श्रीयाभ साऩकोटारे साऩटी तरएको ऩैसा 
हो य फाॉकी रु.५३०००।- ल्माऩटऩ खरयद गनिका रातग घयफाट ल्माएको हो बनी कसयुफाट फच्ने अतबप्रामरे 
फमान गये ताऩतन काभ तछटो गरयददने बनी घसु/रयसवत भाग गने गयेको बनी उजयुी ऩयेऩतछ आमोगको टोरीरे 
छानतफन गदाि तनज प्रततवादीहरूफीच वायदातकै ददन दृर्ष्टफन्धक तरखत ऩास गयाई तनजहरूफीच घसु/रयसवत 
यकभ तरनदुदन ुगयेको श्रव्मदृश्म येकडिभा देख्खएको प्रततवादीहरू उि यकभसर्हत यङ्गे हात ऩक्राउसभेत ऩयेको 
फयाभदी भलु्चकुासभेतफाट देख्खएको य प्रततवादीहरूरे घसु/रयसवत तरनेददने गयेको तथ्म ऩरु्ष्ट बएकारे भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ उऩदपा (१) फभोख्जभ घसु/रयसवत यकभ जपत हनुे काननुी 
व्मवस्थासभेतराई उऩेऺा गयी वायदातफाट फयाभद बएको यकभसभेत जपत नगयी प्रततवादीहरू याभेश्र्वय 
कुइॉकेर य श्रीयाभ साऩकोटाराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा ररु्टऩूणि छ ।  
 

५६. दैरेख ख्जल्रा सातफक तछउडी ऩसुाकोट गा.र्व.स वडा नॊ. ४, हार दलु्र ुनगयऩातरका वडा नॊ. ६ फस्न ेदैरेख ख्जल्रा 
आठफीस नगयऩातरका वडा नॊ. ८ को वडा सख्चव ऩदभा कामियत वषि ३८ को प्रभेफहादयु खड्कासभेत .....५जना । 
भदु्दा्- घसु रयसवत तरई बष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०११९)     

     पैसरा बएको तभतत:  २०७७।११ ।३ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2078।1।20            ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७८।४।१ 

आयोऩऩर भागदाफी 
सख्चव प्रभेफहादयु खड्कारे रागत इख्स्टभेटअनसुायको काभ सम्ऩन्न नबएको अवस्थाभा, अतसषे्टन्ट सव-इख्न्जतनमय 
कर्वयाभ ऩोखयेररे ददएको गरत तफर य कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन स्वीकृत गयी झठुा तफरको आधायभा 
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रु.१,४७,४२०।२० यकभ फढी बिुानी ददई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको हुॉदा तनज प्रततवादीहरू 
प्रभेफहादयु खड्का य कर्वयाभ ऩोखयेरराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१)(ङ) को 
कसयुभा तफगो रु.१,४७,४२०।२० कामभ गयी सोही दपाफभोख्जभ सजाम हनु । अन्म प्रततवादीहरूरे दैरेख 
ख्जल्रा सातफक सात्तरा गा.र्व.स. वडा न. १ हार आठफीस न.ऩा. वडा नॊ. १ फण्डारी आधायबतू र्वद्यारमदेख्ख 
स्वास्थ्म चौकीसम्भ सडक तनभािण कामिका उऩबोिा सतभततका अध्मऺ देवेन्ि र्वष्ट, सख्चव तेजफहादयु र्वष्ट य 
कोषाध्मऺ र्वष्णा र्व.क.रे रागत इख्स्टभेटअनसुायको काभ ऩूया नबएकोभा तफगो रु.१,४७,४२०।२० फढी यकभ 
बिुानी तरई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको हुॉदा प्रततवादीहरू देवेन्ि र्वष्ट, र्वष्णा र्व.क. य 
चेतफहादयु र्वष्टराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) को कसयुभा तफगो 
रु.१,४७,४२०।२० कामभ गयी सोही दपाफभोख्जभ सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
इख्न्जतनमय योशनकुभाय दासको प्रततवेदन य अदारतभा गयेको फकऩर ऩयस्ऩय अतभल्दो य र्वयोधाबाषऩूणि यहेको । 
इख्न्जतनमय योशनकुभाय दासको प्रततवेदन य प्रततवादीहरूको ख्जर्कयफभोख्जभ ऩतन फाटो भभितको कामि बएको 
देख्खएको य प्रततवादीहरूरे फदतनमतऩूविक यकभ र्हनातभना गयी खाईभासेको नदेख्खएको । भ्रष्टाचायजस्तो गम्बीय 
अऩयाधभा अऩयाध स्थार्ऩत हनुका रातग आवश्मक ऩने आधायबतू तत्वको र्वद्यभानता प्रभाख्णत हनु नसकेको य 
अन्म स्वतन्र प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट हनु नसकेको ख्स्थततभा दोषी कयाय गनि नतभल्ने (न.ेका.ऩ. २०६६ ऩषृ्ठ ३३२ 
तन.नॊ. ८०८५) बनी तसर्द्ान्त प्रततऩादन बएको सभेत आधायफाट प्रततवादीहरूरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ  
ऩाउने ।  
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
योशनकुभाय दासरे स्थरगत तनयीऺण गदाि जम्भा ११० तभटय सडक भार खनेको य फाॉकी बागभा खेतीफारी 
रगाएको हुॉदा र्वतनमोख्जत फजेटको रु.५२,५७९।८० भार काभ बएको बनी तभतत २०७५।२।२७ भा 
प्रततवेदन ददएको हुॉदा प्रततवादीहरूरे एकआऩसभा तभरोभतो गयी फदतनमतऩूविक काभै नगयीकन काभ बएको हो 
बनी झठुा तफर बयऩाई फनाई बिुानी तरन-ुददन ु गयेको हुॉदा फदतनमतऩूविक गैयकाननुी राब तरने य नेऩार 
सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने प्रस्ट देख्खएकोभा सपाइ ददएको र्वशेष अदारतको पैसरा ररु्टऩूणि हुॉदा 
फदय हनुे देख्खन्छ । उऩबोिा सतभततका अध्मऺ प्रततवादी देवेन्िफहादयु र्वष्ट, सतभततका सख्चव चेतफहादयु 
र्वष्टसभेतरे फाटो ऩूयै खन्न नसकेको य यकभ तनकासा बएको हो बनी भौकाभा स्वीकाय गयेको, अदारतभा 
कसयुभा इन्काय यहे ऩतन सोको मखु्िमिु प्रभाण ऩेस गनि नसकेको, तनयीऺण गदाि ११० तभटय भार फाटो 
फनेको तथमो बनी इख्न्जतनमय योशनकुभाय दासरे अदारभा फकऩर गयेको, सम्झौताफभोख्जभफाट नखतनएको बनी 
मऻश्वय खरी य र्वष्णपु्रसाद जैसीसभेतरे फकऩर गयेको हुॉदा सो प्रभाणराई अनदेखा गयी गयेको र्वशेष 
अदारतको पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहभा नै पयक ऩने देख्खन्छ । अदारतको आदेशानसुाय बएको 
नाऩनक्सा प्रततवेदन भचुलु्कासभेतभा ४१४.६ तभटय फाटो प्रमोगभा यहेको य फाॉकीभा गहखेुती रगाएको बनी 
उल्रेख बएको देख्खॉदा सो प्रततवेदन आपैं भा ररु्टऩूणि यहेको छ । फाटोभा भातनसहरू तथा ऩशहुरू आवतजावत 
गनुिऩने ठाउॉभा गहुॉखेती रगाएको बनी प्रततवेदनभा उल्रेख गयेको हुॉदा फाटो फनेको बए खेती रगाउन सक्ने 
अवस्था नै नहनुेभा खेती जग्गाराई ऩतन फाटो बनी उल्रेख गयेको हुॉदा प्रततवादीहरूको भौकाको फमान प्रततकूर 
देख्खॉदा गरत तथ्मराई प्रभाणभा ग्रहण गयी कसयुफाट प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने र्वशेष अदारतको पैसरा 
ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी हनुे देख्खन्छ । मसै सन्दबिभा सम्भातनत सवोच्च अदारतफाट "सयकायी वा साविजतनक 
सम्ऩतत र्हनातभना वा दरुुऩमोग बएको कुया उसको व्मवहायफाट देख्खने हनु्छ । By conduct अथाित कामि 
तत्वरे नै फदतनमत तत्व य भनसाम तत्वरे नै फदतनमत तत्व ऩत्ता राग्छ । प्रस्ततु सन्दबिभा प्रततवादीहरूको 
र्क्रमा तत्व हेदाि भासीखाएको यकभ फेरुज ुप्रकृततको नबई आफ्नो ख्जम्भाको यकभ भासी खाने दरुुऩमोग गने 
भनसामफाट काभकायफाही बएको देख्खन्छ । मस्तो कामि भ्रष्टाचायजन्म कसयु अन्तगित ऩने "बनी (स.अ. 
फरेुर्टन वषि १८, अॊक १५, भॊतसय २०६६, ऩूणािङ्क ४१७, ऩषृ्ठ १९) तसर्द्ान्त प्रततऩादन बएको हुॉदा काभै 
नगयी झठुा बयऩाई य प्रततवेदन ऩेस गयी आपूहरूरे गैयकाननुी राब तरने य नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी 
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ऩरु् माउने फदतनमत तरई प्रततवादीहरू एकआऩसभा तभरेभतो गयी भ्रष्टाचाय गयेकोभा सपाइ ददएको र्वशेष 
अदारतको पैसरा ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ ।  

५७. ख्जल्रा सियी र्वष्णऩुयु गाउॉऩातरका वडा नॊ. १ (सातफक ख्जल्रा सियी भरेकऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. ५) स्थामी वतन 
बएका वषि ७७ को कृर्ष उऩज तथा ऩश ुहाटफजाय सतभतत भरेकऩयुका अध्मऺ भधकुय मादवसभेत ........२ जना। 

  भदु्दा्- सयकायी यकभ व्मख्िगत प्रमोजनभा खचि गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०३२१) 
  पैसरा बएको तभतत:  २०७७।१०।५ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2078।1।20         ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७८।४।१ 

आयोऩऩर भागदाफी 
प्रस्ततु भदु्दाभा कृर्ष उऩज तथा ऩश ुहाटफजाय सतभतत, भरेकऩयु, सियीका तत्कारीन अध्मऺ भधकुय मादव य 
कोषाध्मऺ र्वश्वप्रसाद मादवरे ख्जल्रा ऩशसेुवा कामािरम, सियीफाट ऩश ुहाटफजायका रातग सॊयचना तनभािण गनि 
बनी रु.५,००,०००।- य तभरेकऩयु गार्वसफाट रु.२,००,०००।- गयी जम्भा रु.७,००,०००।- तथा 
स्थानीम जनश्रभदानसभेत गयी जम्भा रु.१०,०२,६५६।- भध्मे ऩोखयी जीणोर्द्ाय तथा तायफायका रातग 
रु.७,६०,३९३।७५ खचि गयेको य सो ऩोखयी हार साविजतनकरूऩभा प्रमोगभा आएको तय ऩश ुहाटफजायको 
कामािरम बवनका रातग रु.२,४२,२६२।३२ खचि गयी तनभािण गयेको सॊयचना तनज र्वश्वप्रसाद मादव आपैं रे 
थऩ सॊयचना तनभािण गयी व्मख्िगत प्रमोजनभा ल्माई सयकायी यकभ रु.२,४२,२६२।३२ तनज अध्मऺ भधकुय 
मादव य कोषाध्मऺ र्वश्वप्रसाद मादवरे तभरेभतो गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको तथ्म ऩरु्ष्ट हनु आएकारे 
प्रततवादीहरू भधकुय मादव य र्वश्वप्रसाद मादवराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ फभोख्जभको 
कसयुभा सोही ऐनको दपा ८ फभोख्जभ जनही तफगो रु.२,४२,२६२।३२  कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
८(४) फभोख्जभ सजाम हनु ।  
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
सयकायी यकभभध्मेफाटै बवनको टाइतफभसम्भको सॊयचना तनभािण बएको तथा तनकासा बएको सयकायी यकभ ऩूयै 
प्रमोग बएको देख्खएको अवस्थाभा आयोऩ दाफीफभोख्जभको यकभ र्हनातभना बएको बन्नु र्वयोधाबास हनुे हुॉदा 
प्रततवादीरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
भ्रष्टाचाय तनवायण  ऐन, २०५९ को दपा ८(४) भा मस्तो गैयकाननुी राब ऩरु् माउने फदतनमतरे नेऩार सयकाय वा 
साविजतनक सॊस्थासभऺ गयेको सम्झौतासभेतको उल्रॊघन हनुे गयी प्रचतरत काननुद्वाया तनषतेधत तवयफाट त्मस्तो 
सॊस्थाको सरु्वधा वा अतधकायको दरुुऩमोग गयेको अवस्थासभेतराई कसयु कामभ गयी सजामको व्मवस्था गयेको 
देख्खन्छ । उि सयकायी तफगो फयाफयको यकभको रागतफाट तनतभित साविजतनक बवन प्रततवादीहरूरे व्मख्िगत 
स्वाथिभा दरुुऩमोग गयेको अवस्थाराई र्वश्लषेण नगयी बएको प्रस्ततु पैसरा उख्ल्रख्खत काननुी व्मवस्थाको 
प्रमोगको योहभा ररु्टऩूणि छ ।सतभततरे सम्झौताफभोख्जभ जग्गाधनीराई यकभ ददन नसकेको बन्न ेसम्फन्धभा छुटै्ट 
काननुी उऩाम अवरम्फन गनि सर्कनेभा सोही कायणराई उल्रेख गयी तथा ऩर्हरो र्कस्ताफाऩत तनकासा बएको 
यकभको रगानी अधयुो यहेकोसभेतको अवस्थाफाट प्रततवादीहरूको तभरेभतोभा साविजतनक सॊयचना दरुुऩमोग 
बएको देख्खन्छ । जग्गाधनी गॊगाई मादवका छोया तथा हाटफजाय सतभततका कोषाध्मऺ र्वश्वप्रसाद मादवरे 
हाटफजाय सतभततसॉगको सम्झौताफभोख्जभ सॊयचना तनभािणका रातग उि जग्गा उऩरब्ध गयाएकोभा सो सॊयचना 
र्वर्वध कायणवश ऩूया हनु नसकेको पाइदा उठाई सोही सॊयचनाभा तरा थऩी तनजी प्रमोजन गयेको देख्खन्छ । 
मस तथ्मराई प्रततवादीहरूरे अदारतसभऺ सभेत स्वीकाय गयी फमान गयेकोसभेत अवस्थाभा तनज प्रततवादीहरूरे 
कसयुफाट उन्भखु्ि ऩाउने अवस्था छैन । सयकायी यकभ रु.७ राख भार तनकासा बएको देख्खएको य तनकासा 
बएको यकभभध्मेफाटै टाइतफभसम्भको सॊयचना तनभािण बएको अवस्थाभा त्मसयी साविजतनक प्रमोजनका रातग 
तनभािण गरयएको सॊयचना व्मख्िगत काभभा प्रमोग बएको अवस्थाराई सयकायी सम्ऩख्त्त दरुुऩमोग गयेको भानी 
सजाम हनुऩुने हनु्छ । साजिन ऩाण्डेर्वरुर्द् नेऩार सयकाय (सअफ,ु वषि १८, अॊक १५, भॊतसय २०६६, ऩूणाांक 
४१७, ऩषृ्ठ १९) बएको भदु्दाभा “सयकायी वा साविजतनक सम्ऩख्त्त र्हनातभना वा दरुुऩमोग बएको कुया उसको 
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व्मवहायफाट देख्खने हनु्छ” बनी व्मातमा बएको छ । सोही भदु्दाभा “कामितत्वरे नै फदतनमत तत्व य भनसाम 
तत्वरे नै फदतनमत तत्व य भनसाम तत्व ऩत्ता राग्छ” बनी थऩ व्मातमा बएको छ । मस्तो कामि भ्रष्टाचायजन्म 
कामि बएको ऩरु्ष्ट बइयहेको अवस्थाभा र्वतनमोख्जत यकभ सॊयचना तनभािणभा नै खचि बएको बनी त्मस्तो 
सॊयचनाको दरुुऩमोगराई र्वयोधाबासऩूणि भातनसकेऩतछ ऩतन प्रततवादीहरूरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने गयी 
बएको उि पैसरा उऩमुिि नख्जय तसर्द्ान्तको ऩारनाको योहभा सभेत ररु्टऩूणि छ ।  
 

५८. ख्जल्रा सरािही, सातफक र्ऩऩरयमा गा.र्व.स. वडा नॊ.६, हार कर्वरासी नगयऩातरका वडा नॊ. २ स्थामी ठेगाना बई 
सातफक ख्जल्रा वन कामािरम, डोल्ऩा हार तडतबजन वन कामािरम, डोटीका वन अतधकृत (उऩसख्चव) ऩदभा कामियत 
वषि ४3 को याभ र्वचायी ठाकुयसभेत.......................................................................३ जना । 
भदु्दा्- भ्रष्टाचाय (गरत प्रततवेदन ददई सयकायी सम्ऩख्त्त र्हनातभना) । (०७५-CR-०२२१) 
पैसरा बएको तभतत:  २०७७।१०।२७ 

आमोगको तनणिम तभतत: 2078।3।7         ऩनुयावेदन दताि तभतत: २०७८।४।३ 
आयोऩऩर भागदाफी 
ख्जल्रा वन कामािरम, डोल्ऩाका तत्कारीन ख्जल्रा वन अतधकृत याभ र्वचायी ठाकुयरे जपत गयी काननुी 
कायफाही गनुिऩने १,८५,९९६ के.जी. जटाभसीको तफगो रु.१,४८,७९,६८०।-छोडऩजुॉ ददई सयकायी सम्ऩख्त्तको 
फदतनमतसाथ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु 
अऩयाध गयेको हुॉदा तनज प्रततवादीराई तफगो रु.१,४८,७९,६८०।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (झ) फभोख्जभ सजाम हनु य तनजरे 
र्हनातभना हातन नोक्सानी गयेको तफगो रु.१,४८,७९,६८०।- तनज प्रततवादी याभ र्वचायी ठाकुयफाट ऐ. ऐनको 
दपा १७ फभोख्जभ असरुउऩय हनुका साथै तनज याभ र्वचायी ठाकुयरे पयेष्टयहरूसभेतको सहमोगभा आपैं  
भचुलु्काहरू य प्रततवेदन तमाय गयी गयाई वन यऺकहरूराई कामािरम सभमभा, सो सभम अगातड वा ऩछातड 
फोराई दस्तखत गयाई गरत प्रततवेदन तमाय गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा 
(२) को कसयु अऩयाध गयेको हुॉदा तनज प्रततवादी याभ र्वचायी ठाकुयराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन,२०५९ को 
दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनु, ख्जल्रा वन कामािरम, डोल्ऩाका पयेष्टय रुिफहादयु फढुा य 
बीभफहादयु फढुारे जपत गयी काननुी कायफाही गनुिऩने १,८५,९९६ के.जी. जटाभसीको तफगो 
रु.१,४८,७९,६८०।- छोडऩजुॉ ददई सयकायी सम्ऩख्त्तको फदतनमतसाथ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोख्जभको कसयु अऩयाध गयेको स-प्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा तनज 
प्रततवादीहरूराई तफगो रु.१,४८,७९,६८०।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (झ) फभोख्जभ सजाम हनु य तनजहरूरे र्हनातभना हातन 
नोक्सानी गयेको तफगो रु.१,४८,७९,६८०।- तनज प्रततवादी रुिफहादयु फढुा य बीभफहादयु फढुाफाट ऐनको दपा 
१७ फभोख्जभ असरुउऩय हनु, साथै तनज रुिफहादयु फढुा य बीभफहादयु फढुारे र्पल्डभा नगई आपैं  भचुलु्काहरू 
य प्रततवेदन तमाय गयी गरत प्रततवेदन ददई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) को 
कसयु अऩयाध गयेको स-प्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा तनज प्रततवादीहरू रुिफहादयु फढुा य बीभफहादयु फढुाराई 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोख्जभ सजाम हनु । 
 
र्वशेष अदारतको पैसरा 
प्रततवादीहरू भौका य अदारतभा कसयुभा इन्कायी यही फमान गयेको, छोडऩजुॉ ददइएको जटाभसी जतडफटुी 
यार्ष्डम वन वा साभदुार्मक वनफाट सॊकरन बएको बन्ने ऩरु्ष्ट हनु नसकेको, तनजी आवादद जग्गाको जटाभसी 
सॊकरन गयी छोडऩजुॉ तरए ददएको देख्खएको, जग्गाधनीहरूरे झठुो र्ववयण य प्रततवेदन ददएको बए तनजहरूउऩय 
सभेत अनसुन्धान बई आयोऩऩर दामय हनुऩुनेभा सो बएको अवस्था छैन बने तनजी आवादद जग्गाको जटाभसी 
सॊकरन बएको बन्ने स्थानीम तनकामहरूरे झठुा व्महोयाको ऩराचाय गयेको बन्ने नदेख्खएको य उख्ल्रख्खत 
तसपारयस व्महोयाका सम्फन्धभा स्थानीम तनकामहरूरे कुनै उजयुफाजयु गयेको नदेख्खएको य प्रततवादीहरूरे 
जग्गाधनी वा व्माऩायीराई छोडऩजुॉ ददई राब तरएको वा राब तरई फदतनमत बएको सभेत ऩरु्ष्ट हनु नसकेको 
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हुॉदा आयोऩ दाफीफभोख्जभ कसयु गयेको बन्न तभल्ने नदेख्खएको । 
 
ऩनुयावेदन गने आधाय 
सॊकतरत १,८५,९९६ के.जी.जटाभसी यार्ष्डम वनको हो बनी उि भचुलु्काभा सही गने ख्जल्रा वन 
कामािरमका कभिचायीहरू गणेशफहादयु घतॉ, बिफहादयु शाही, कणिदत्त न्मौऩानेसभेतरे अनसुन्धानको क्रभभा 
फमान गदाि खरुाएको देख्खन्छ बने आयोऩऩरभा सयकायी साऺीको रूऩभा यहेका तनज व्मख्िहरूरे 
अदारतसभऺ फकऩर गदाि उि भौकाको फमान ऩरु्ष्ट हनुे गयी फकऩर गयेको देख्खन्छ। उख्ल्रख्खत फकऩर 
सभेतफाट जग्गाधनी तथा व्मवसामीहरूरे वन कामािरमको अनभुतत नतरई सयकायद्वाया सॊयख्ऺत य व्मवख्स्थत 
वनफाट सॊकरन गयेको अवैध जटाभसीको छोडऩजुॉ भाग गयेको कुया कभिचायीहरू स्ऩष्ट रूऩभा जानकाय 
यहेको य साभदुार्मक वन तथा सयकायद्वाया व्मवख्स्थत वनफाट अवैध रूऩभा सॊकतरत जटाभसी वन ऐन, 
२०४९ फभोख्जभ जपत गनुिऩने सो नगयी जटाभसी सॊकरन गयी ओसायऩसाय गने व्मख्िहरूसॉग तभरेभतो गयी 
याजस्व दाख्खरा गयाई छोडऩजुॉ ददएको य मसयी छोडऩजुॉ ददॉदासभेत वन तनमभावरी, २०५१ को तनमभ ११ 
को प्रर्क्रमा अवरम्फन गयेको सभेत देख्खएन । तभतसर सॊरग्न खरयद तफक्रीको यतसदको कऩी तथा 
जग्गाधनीहरूको फमानसभेतफाट उि जटाभसीको स्ऩष्टरूऩभा न्मूनतभ प्रततके.जी. रु.८०।- देख्ख रु.३००।- 
सम्भभा कायोफाय बएको बनी कायोफायको यकभ खतुरयहेको अवस्थाभा सयकायी कोषभा न्मूनतभ 
रु.१,४८,७९,६८०।- जम्भा हनुऩुनेभा सो यकभ जम्भा नगयी नगयाई सयकायी सम्ऩख्त्त हातन नोक्सानी गयेको 
स्ऩष्ट देख्खएको अवस्थाभा र्वशेष अदारतफाट उख्ल्रख्खत काननुी व्मवस्था तथा तभतसर सॊरग्न उख्ल्रख्खत 
भातनसहरूको फमान य फकऩरसभेतको सभखु्चत भूल्माॊकन, व्मातमा य र्वश्लषेण गयी प्रभाण ग्रहण गयी पैसरा 
गनुिऩनेभा सो नगयी पैसरा बएको देख्खन्छ । एक ददनभा ऩगु्नै नसक्न ेस्थानभा उही ददन स्थरगत सजितभन 
भचुलु्का गयेको य सोही तभततभा नाऩतौर भचुलु्कासभेत गयेको य भचुलु्काहरूभा उही कभिचायीहरू खर्टएको 
देखाइए ऩतन तनजहरूको स्वीकृत भ्रभण आदेश, भ्रभण प्रततवेदन य भ्रभण तफरहरूसभेत याख्खएको छैन । 
उख्ल्रख्खत व्महोयाफाटै स्थरगत रूऩभा भ्रभण गयी भचुलु्का तमाय बएको बन्ने व्महोया तसधै खख्ण्डत हनु्छ बने 
उि भचुलु्काभा सही गने कभिचायीहरू गणेशफहादयु घतॉ, बिफहादयु शाही, कणिदत्त न्मौऩानेसभेतरे 
अनसुन्धानको क्रभभा फमान गदाि य अदारतसभऺ फकऩर गदाि वन अतधकृतको आदेशफभोख्जभ ख्जल्रा वन 
कामािरमभै भचुलु्काभा सही गयेको बन्ने फकऩर व्महोयासभेतफाट सो तथ्मराई ऩरु्ष्ट गयेको । कायोफाय 
बइसकेको जटाभसीको याजस्व सॊकरन गदाि उि तनमभावरीको तनमभ ११ रे व्मवस्था गयेफभोख्जभ गनुिऩनेभा 
सो गये गयाएको सभेत देख्खएन ।प्रततवादीहरू कसयुभा इन्काय यहेको बनी पैसराभा आधाय तरए ऩतन उि 
इन्कायी फमान तभतसर सॊरग्न गणेशफहादयु घतॉ, बिफहादयु शाही, कणिदत्त न्मौऩानेसभेतरे अनसुन्धानको 
क्रभभा फमान गदाि य अदारतसभऺ गयेको फकऩरसभेतका प्रभाणफाट खख्ण्डत बइयहेको अवस्था छ । आफ्नो 
ऩदीम दार्मत्वको फेवास्ता गयी गरत भचुलु्का, प्रततवेदन तथा कागजात तमाय गयी साविजतनक सम्ऩततको 
र्हनातभना गयी सो आऩयातधक र्क्रमा ढाकछोऩ गनि वन तनमभावरीफभोख्जभ याजस्व आम्दानी फाॉतधएको बनी 
तथ्म ढाकछोऩ गयी गयेको प्रततवादीहरूको उि कामिफाट फदतनमत स्ऩष्ट देख्खएको छ । आफ्नो ऩदीम 
दार्मत्वको फेवास्ता गयी गरत भचुलु्का, प्रततवेदन तथा कागजात तमाय गयी सयकायी वा साविजतनक सम्ऩख्त्त 
र्हनातभना वा दरुुऩमोग बएको कुया प्रततवादीहरूको व्मवहायफाटै देख्खइयहेको अवस्थाभा प्रततवादीहरूको Actus 

Reus अथाित कामितत्वरे नै फदतनमत तत्व य भनसाम तत्वको प्रधानता यहेको स्ऩष्ट देख्खएको छ । 
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२.८ कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाइएको 
  

साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गयेको काभ कायफाही अन्म अतधकायी वा तनकामको अतधकाय ऺेर अन्तगित ऩने 
प्रकृततको देख्खएभा अनसुन्धानऩश्चात ्आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत कामािरम, ऩदातधकायी वा साविजतनक सॊस्थाराई 
सझुाव ददन सक्न ेकाननुी व्मवस्था बए अनरुूऩ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८ भा 
बएको व्मवस्थाफभोख्जभ आतथिक वषि २०७७/७८ भा आमोगफाट तनणिम बई रेखी ऩठाइएका सझुावहरू तनम्नानसुाय यहेका 
छन ्। 
 
१. प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्  को कामािरम 

१.१ यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि आतथिक वषि 207५/7६ को सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस नगने साविजतनक ऩदधायण गयेका 
व्मख्िहरूको र्ववयण सभावेश बएको सम्ऩख्त्त र्ववयण अनगुभन प्रततवेदन (आतथिक वषि 07५/7६) उऩय आमोगको तभतत 
२०७७।६।८ को तनणिमानसुाय देहाम फभोख्जभ आवश्मक कायफाहीको रातग रेखी ऩठाइएको । 
१. यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि सम्ऩख्त्त र्ववयण अनगुभन प्रततवेदन आ.व. ०७५/०७६ भा उल्रेख बएका 

सॊघीम तहका तनजाभती कभिचायीतपि का २५०४ जना, नेऩार प्रहयीतपि का १११ जना, ख्शऺकतपि का ७६१३ 
(उख्ल्रख्खत ७६२६ भध्मे १३ जनाको भतृ्म ुबएको बनी ख्शऺक यार्ष्डम र्कताफखानाको च.नॊ. ११३ तभतत 
२०७७।४।१२ फाट रेखी आएकारे) जना तथा तनजाभती,  सैतनक, प्रहयी य स्थामी ख्शऺक फाहेकका अन्म 
ऩदातधकायी कभिचायीहरू १४३२ जना ऩदातधकायी/कभिचायीहरूराई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) फभोख्जभ रु.५,०००।- जरयवाना गयी तोर्कएको तनकामभा 
सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत तत ्
तत ्भन्रारम/सख्चवारम/आमोग/केन्िीम तनकामहरूभा रेखी ऩठाउने । 

२. उि अनगुभन प्रततवेदनभा उख्ल्रख्खत र्वदेशभा यहेका बनी रेखी आएका नेऩारी सेनाका ४६० जनाको 
हकभा तनमभानसुायको अवतधतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण बने/बयाउने व्मवस्थाका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी 
ऩठाउने ।   

३. यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि र्ववयणअनसुाय प्रदेश तहभा सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने ५५४ जना साविजतनक 
ऩद धायण गयेका व्मख्िहरूको हकभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क. 
को उऩदपा (२) फभोख्जभ रु.५,०००।- जरयवाना गयी तोर्कएको तनकामभा सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस 
गने/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत प्रदेशसबाको सख्चवारम य 
प्रदेश भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्का कामािरमहरूभा रेखी ऩठाउने । 

4. यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि र्ववयणअनसुाय स्थानीम तहका सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउन े  ऩातरका तहका 
४४६३ तथा यार्ष्डम सतकि ता केन्िको च.नॊ. ११००००००१० तभतत २०७७।४।२८ को ऩरसाथ प्राि 
आ.व. ०७५/७६ को सम्ऩख्त्त र्ववयणको प्रततवेदनउऩय थऩ छानतफनको र्ववयणभा उख्ल्रख्खत सभमऩश्चात ्
सम्ऩख्त्त र्ववयण फझुाउने चॊखेरी गाउॉऩातरकाका ३६ जना गयी कुर ४४९९ य ख्ज.स.स. तहका ३५ गयी 
कुर ४५३४ जना साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िहरूको हकभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) फभोख्जभ रु. ५,०००।- जरयवाना गयी तोर्कएको तनकामभा 
सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत 
स्थानीम तहहरूभा रेखी ऩठाउने ।  

५. तोर्कएको सभमावतधतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने स्वास्थ्म तथा जनसङ्तमा भन्रारम वा अन्तगितका 
तनकामहरूका र्वकास/अस्थामी/कयाय आददभा कामियत ऩदातधकायी/ कभिचायीहरूराई अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) फभोख्जभ रु.५,०००।- जरयवाना गयी 
सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन स्वास्थ्म तथा 
जनसङ्तमा भन्रारमभा रेखी ऩठाउने ।  

६. स्वास्थ्म तथा जनसङ्तमा भन्रारमफाट प्रदेश तह वा स्थानीम तह अन्तगित हस्तान्तयण बएका बनी स्वास्थ्म 
तथा जनसङ्तमा भन्रारमको च.नॊ. ३२ तभतत २०७७।४।१२ फाट रेखी आएका तनकामहरूभा कामियत 
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ऩदातधकायी/कभिचायीहरूरे तोर्कएको सभमावतधभा सम्ऩख्त्त र्ववयण फझुाए नफझुाएको मर्कन गयी तोर्कएको 
सभमावतधभा सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने ऩदातधकायी/कभिचायीहरूराई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) फभोख्जभ रु.५,०००।- जरयवाना गयी सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस 
गने/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत प्रदेश भतुमभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को कामािरम वा सम्फख्न्धत स्थानीम तहको कामािरमराई रेखी ऩठाउने । 

७. तोर्कएको अवतधतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण पायाभ नबने उख्ल्रख्खत साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िराई 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) फभोख्जभको जरयवाना 
सॊघीम याजस्व खाता नॊ. १४३१२ भा दाख्खरा गयी तोर्कएको तनकामभा सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने गयाउन े
व्मवस्था हनु य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउनसभेत सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउने । 

१.२ यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि "सम्ऩख्त्त र्ववयण अनगुभन प्रततवेदन (आतथिक वषि ०७६/७७)" फभोख्जभ सम्ऩख्त्त 
र्ववयण नफझुाउने साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िको सम्फन्धभा आमोगको तभतत २०७८।२।३१ को 
तनणिमानसुाय देहामफभोख्जभ आवश्मक कायफाहीका रातग रेखी ऩठाइएको । 

१. यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि आ.व. ०७६/७७ को सम्ऩख्त्त र्ववयण अनगुभन प्रततवेदनभा उल्रेख बएका 
सॊघीम तहका तनजाभती कभिचायी ३,४२९ जना, नेऩार प्रहयी १६१ जना, ख्शऺक ७,४५१ जना तथा अन्म 
२,८०२ जना ऩदातधकायी/कभिचायीहरूराई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
३१क. को उऩदपा (२) फभोख्जभ जनही रु.५,०००।- जरयवाना गयी तोर्कएको तनकामभा ३० ददनतबर 
सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत 
आमोग/भन्रारम/सख्चवारम/केन्िीम तनकामहरूभा रेखी ऩठाउने । 

२. यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि र्ववयण अनसुाय सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने प्रदेश तह (प्रदेश प्रभखुको कामािरम, 
प्रदेशसबा सख्चवारम, भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामािरम य प्रदेश भन्रारमहरू) का साविजतनक ऩद 
धायण गयेका स्थामी, अस्थामी, याजनीततक तनमखु्ि, र्वकास सतभतत, कयाय, ज्मारादायी व्मख्िहरूको हकभा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) फभोख्जभ जनही 
रु.५,०००।- जरयवाना गयी तोर्कएको तनकामभा ३० ददनतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने/गयाउने व्मवस्था हनु 
य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत प्रदेश प्रभखुको कामािरम, प्रदेशसबा सख्चवारम, 
भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामािरम य प्रदेश भन्रारमहरूराई रेखी ऩठाउने । 

३. तोर्कएको सभमावतधतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण फझुाउनऩुने सातै प्रदेशका भन्रारमहरू य अन्तगितका तनकामका 
स्थामी, अस्थामी, याजनीततक तनमखु्ि, र्वकास सतभतत, कयाय, ज्मारादायी  आददभा कामियत 
ऩदातधकायी/कभिचायीहरूको सम्ऩख्त्त र्ववयणसम्फन्धी तथ्माॊक प्रर्वर्ष्टका रातग रगइन गयी तथ्माॊक अऩूणि रूऩभा 
प्रर्वर्ष्ट गयेको/गयाएको वा प्रर्वर्ष्ट नै नगयेको/नगयाएको देख्खएकारे ती तनकामका साविजतनक ऩद धायण 
गयेका ऩदातधकायी/कभिचायीहरूराई सम्ऩख्त्त र्ववयण सभमभै फझुाउन रगाउने, फझुाएका सम्ऩख्त्त र्ववयण 
तोर्कएको तनकामभा ऩठाउने य सम्ऩख्त्त र्ववयण फझुाउने य नफझुाउन े ऩदातधकायी/कभिचायीहरूको र्ववयण 
सभमतबरै उऩरब्ध गयाउने कतिव्म सम्फख्न्धत तनकामको प्रभखुको हनुेछ बन्ने तभतत २०७५।३।२० को 
याजऩरभा उख्ल्रख्खत व्मवस्थाफभोख्जभ सम्फख्न्धत तनकामका प्रभखुराई ख्जम्भेवाय फनाउन सफै प्रदेशका प्रभखु 
सख्चवहरूराई रेखी ऩठाउने । 

४. यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि र्ववयणअनसुाय स्थानीम तहका सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने ऩातरका तहका 
४,०३६ जना तथा  ख्ज.स.स. तहका २८ जना गयी जम्भा ४,०६४ जना साविजतनक ऩद धायण गयेका 
व्मख्िहरूको हकभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) 
फभोख्जभ जनही रु.५,०००।- जरयवाना गयी तोर्कएको तनकामभा ३० ददनतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस 
गने/गयाउने व्मवस्था हनु य सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत स्थानीम तहहरूभा रेखी 
ऩठाउने । 

५. जनकऩयुधाभ उऩभहानगयऩातरकाका सफै जनप्रतततनतधहरूको आ.व. २०७६/०७७ को सम्ऩख्त्त र्ववयण 
तोर्कएको सभमतबर फझुाए/नफझुाएको अतबरेख यार्ष्डम सतकि ता केन्िराई जानकायी नगयाएको, केन्िरे 
उऩरब्ध गयाएको मजुयनेभ य ऩासवडि प्रमोग गयी जनप्रतततनतधहरूको तथ्माॊक प्रर्वर्ष्ट नगयेको एवॊ सो 
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सम्फन्धभा केन्िराई ऩरभापि त सभेत जवाप नददएको बनी यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्रततवेदन प्राि बएको 
हुॉदा उि उऩभहानगयऩातरकाका जनप्रतततनतधहरूरे तोर्कएको सभमतबरै सम्ऩख्त्त र्ववयण फझुाएको बए सोको 
प्रभाणसर्हत नाभ नाभेसी उल्रेख गयी ऩठाउन य तोर्कएको सभमतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने 
जनप्रतततनतधहरूको हकभा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ५०(३) फभोख्जभ जनही रु.५,०००।–
जरयवाना गयी  तोर्कएको तनकामभा ३० ददनतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने/गयाउने व्मवस्थाका रातग 
जनकऩयुधाभ उऩभहानगयऩातरकाको कामािरमभा रेखी ऩठाउने ।  

६. यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट प्राि प्रततवेदनभा कततऩम र्वद्यारमहरूको स्थानीम ठेगाना नखरेुको य एउटै 
ख्जल्रातबर एकै नाभ गयेका र्वद्यारमहरू देख्खएकारे र्वद्यारमको स्थानीम ठेगानासभेत खरुाई र्ववयण भाग 
गनि यार्ष्डम सतकि ता केन्िराई रेखी ऩठाउने । 

७. तोर्कएको अवतधतबर सम्ऩख्त्त र्ववयण पायाभ नबने साविजतनक 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 कामािरम कोड नॊ. २०६००३५०१ 
खरुाई सयकायी कायोफाय गने फैंकहरूभा दाख्खरा गयाउनका रातग सम्फख्न्धत तनकामराई ऩराचाय गने । 
साथै उि तनकामहरूरे ऩर प्राि बएको तभततरे ३० ददनतबर तोर्कएको तनकामभा सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस 
गने/गयाउने य सोको र्ववयण यार्ष्डम सतकि ता केन्िको सफ्टवेमयभा अतनवामि रूऩभा प्रर्वर्ष्टसभेत गयाउने 
व्मवस्था गयी सोको एकभषु्ट जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फख्न्धत तनकामराई रेखी ऩठाउन भनातसफ 
देख्खन्छ । मसयी जरयवाना ततयेऩश्चात ्बयेको सम्ऩख्त्त र्ववयणको अतबरेखीकयण गनि यार्ष्डम सतकि ता केन्िको 
Software भा आवश्मक व्मवस्था तभराउन यार्ष्डम सतकि ता केन्िराई रेखी ऩठाउने साथै सो जरयवाना यकभ 
आमोगको कामािरम कोड खरुाई सॊघीम याजस्व खाता नॊ. १४३१२ भा दाख्खरा हनुे व्मवस्थाका रातग 
भहारेखा तनमन्रक कामािरमभा रेखी ऩठाउने ।  

१.३ भहाकारी अञ्चर फैतडी ख्जल्रा अन्तगित यहेको श्री भख्णरेक उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम केसयऩयु काॉडा भेरौरीका 
प्राचामि देवदत्त करौनीरे र्व.सॊ. २०७० सारभा प्रार्वतधक साभग्री खरयद गदाि तफना तफर बऩािई य कोटेसन तफना 
रु.१५,००,०००।-  फयाफयको शैख्ऺक साभग्री आफ्नो भनोभानी ढॊगरे खरयद गयी करयफ रु.५,००,०००।- जतत 
आतथिक अतनमतभता गयेको, प्रत्मेक र्वद्याथॉफाट वार्षिक शलु्क रु.60000।- उठाई व्मख्िगत प्रमोजनका रातग खचि 
गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा सॊकतरत प्रभाणहरूफाट भ्रष्टाचायजन्म कामि 
बएको बन्ने ऩरु्ष्ट हनु आएको नदेख्खए ताऩतन साविजतनक खरयद ऐन, 2063 को कामिर्वतधफभोख्जभ खरयद नगयेको 
देख्खमो । साविजतनक खरयद ऐन, 2063 को दपा ३ को उऩदपा (1) भा साविजतनक तनकामरे खरयद गदाि मस 
ऐनफभोख्जभको कामिर्वतध ऩूया गयी खरयद गनुिऩनेछ बन्ने व्मवस्था यहेको, सोही दपाको उऩदपा (२) भा उऩदपा 
(1) य (1क) को प्रततकूर हनुे गयी गरयएको खरयद फदय तथा अभान्म हनुेछ बन्ने स्ऩष्ट व्मवस्था गरयएको हनुारे 
ख्जल्रा फैतडी भेरोरी न.ऩा. वडा नॊ. 1 भा यहेको श्री भख्णरेक भा.र्व. केशयऩयुरे प्रमोगात्भक साभग्रीहरू खरयद गदाि 
साविजतनक खरयद ऐन, 2063 को दपा 8 को उऩदपा (2) तथा दपा ४० तथा साविजतनक खरयद तनमभावरी, 
2064 को तनमभ 31 को उऩतनमभ (1) तथा तनमभ 84 को उऩतनमभ (1), (2) य (३) फभोख्जभको प्रर्क्रमा 
ऩूया नगयेको हनुारे साविजतनक खरयद ऐन, 2063 को दपा ३ को काननुी व्मवस्थाफभोख्जभ आवश्मक कायफाही 
हनु श्री साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरम, काठभाडौंराई आमोगको तभतत २०७८।३।७ को तनणिमानसुाय सझुाव 
रेखी ऩठाइएको। 

२.    भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्  को कामािरम 

२.१ आ.व. ०७५/०७६ भा बतूभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्रारम कणािरी प्रदेशफाट र्कसानराई बैंसी र्वतयण गने 
बनी र्वतनमोख्जत सयकायी अनदुान तथा स्वमॊ कृषकफाट व्महोरयएको सॊकतरत यकभफाट खरयद गनुिऩने बैंसीहरू खरयद 
गरयएको हुॉदा प्राि सयकायी अनदुान तथा स्वमॊ कृषकरे व्महोरयएको सॊकतरत यकभ अतनमतभतता बएको नदेख्खएको 
तय आ.व. 2०७५/०७६ भा श्री बतूभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्रारम कणािरी प्रदेशसॉग बएको 
सभझौताअनसुाय प्रदेशका र्वतबन्न ख्जल्राभा ऩशऩुारन र्कसानका रातग गरयएको बैंसी खरयद प्रर्क्रमा साविजतनक खरयद 
ऐन, 2063 साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 अनसुाय खरयद कामि नगरयएको तथा प्रदेश सयकायफाट जायी 
कामिर्वतध अनरुूऩ नबएको देख्खएकारे अफ उप्रान्त कुनै ऩतन भन्रारमफाट जनुसकैु कामािरमराई अनदुान यकभ 
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र्वतनमोजन गनुिऩूवि स्ऩष्ट भाऩदण्ड तनभािण गयी सो फभोख्जभ गनि गयाउन हनु आमोगको तभतत २०७८।३।७ को 
तनणिमानसुाय श्री भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरम, कणािरी प्रदेश, सखेुतराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

२.२ कणािरी प्रदेश, उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्रारम, वन तथा वातावयण तनदेशनारम अन्तगित तडतबजन वन 
कामािरम, हमु्रारे आ.व. 2075/076 भा तनमभर्वऩयीत ऩेश्की बिुानी य आ.व. 2076/077 अस्वाबार्वक 
कख्न्टजेन्सी यकभ खचि गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत र्वषमको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा 
कणािरी प्रदेश सयकायफाट जायी बएको खचि भाऩदण्ड तनदेख्शका य कामिर्वतधफभोख्जभ नै खचि रेखाॊकन गरयएको 
ऩाइएकारे भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको बन्ने नदेख्खए ऩतन सॊघीम काननुको बावना प्रततकूर हनुे गयी त्महाॉ कामािन्वमनभा 
यहेका कामिर्वतधफभोख्जभ ऩेश्की बिुानी ददॉदा जभानी तरने वा नतरन ेर्ववेकी अतधकाय प्रमोग गनि सर्कने व्मवस्थारे 
भ्रष्टाचायजन्म र्क्रमाकराऩ हनु सक्ने हुॉदा सॊघीम काननुसॉग नफाख्झने व्मवस्था कामािन्वमनका रातग जो-जे गनुिऩने गनि 
श्री भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद् को कामािरम, कणािरी प्रदेशराई आमोगको तभतत २०७८।३।९ को तनणिमानसुाय 
सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

३. बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम 

३.१  काठभाडौं ददगो सहयी मातामात आमोजना अन्तगित काठभाडौंको टेकुभा तनभािण व्मवसामी ZIEC-Pappu J/V द्वाया 
तनभािणाधीन ऩरु ठेक्का सम्झौता तभतत २०७१।१।२८ को  Letter of Acceptance (LOA) फाट २८ ददनतबरै 
सम्झौता गनुिऩने य मसयी सम्झौता हनु नसकेभा ऩर्हरोको तफड फन्ड जपत गयी दोस्रोभा जानऩुने बन्ने साविजतनक 
खरयद ऐन, २०६३ को दपा २१ को उऩदपा (२) रे व्मवस्था गयेकोभा सो अनसुाय नगयी म्माद नघाई सम्झौता 
गयेको देख्खएको य कामिसम्ऩादन जभानतको अवतध तोर्कएफभोख्जभ बएको नदेख्खएको हुॉदा अफ उप्रान्त मस 
र्कतसभका ठेक्का सम्झौता गदाि उख्ल्रख्खत ऐनसभेतका प्रावधानहरू रागू गनि गयाउन ेसम्फन्धभा जे-जो गनुि गयाउनऩुने 
हो गयाउन बनी सडक र्वबागराई आमोगको तभतत २०७७।९।२ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

३.२ काठभाडौं ख्जल्राख्स्थत कीततिऩयु ल्माब्रोटयी स्कुरदेख्ख कीततिऩयु गेटसम्भको सडक खण्ड कारोऩरे गयेको भर्हना ददन 
नतफत्दै उख्प्कएय खाल्डाखलु्डीभा ऩरयणत बएको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा र्वऻको सहमोगभा आवश्मक Rectification ऩर्हचान गयी सडक तनभािणको ररु्ट सच्माइएको य सडक 
ऩूणिरूऩभा सॊचारनभा ल्माएको बए ऩतन साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १५० को (१) अनसुाय 
रागत अनभुान सॊशोधन गने, खरयद सम्झौता सॊशोधन गने, खरयद सम्झौताको म्माद थऩ गने य बेरयएसन आदेश गने 
अतधकाय प्रत्मामोजन गनि सर्कने छैन बनी स्ऩष्ट व्मवस्था हुॉदाहुॉदै तत्कारीन तडतबजन प्रभखु कणिफहादयु यानाबाटरे 
तडजाइन तथा ड्रइङभा फदल्नऩुने अवस्था बई बेरयएसन आदेश जायी गदाि साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को 
तनमभ ११८ को (१) को देहाम (ख) फभोख्जभ याजऩराॊर्कत दद्वतीम शे्रणीका प्रभखुरे एक तहभातथको अतधकायीफाट 
स्वीकृत गनुिऩनेभा नगयी आपैं रे स्वीकृत गयेको य रागत अनभुान सॊशोधन बई रु.१५,१०,५०,१६२।१८ हुॉदा 
साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १४ को (१) को देहाम (घ) फभोख्जभ स्वीकृत गनुिऩनेभा नगयेको 
देख्खॉदा अफ उप्रान्त ठेक्का व्मवस्थाऩनभा साविजतनक खरयद ऐन/तनमभावरीको ऩूणिऩारना गयी सभमभा नै गणुस्तयीम 
तनभािण कामिको सतुनख्श्चतता गने गयाउन ेसम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सोको व्मवस्था तभराउन ुबनी आमोगको तभतत 
२०७७।११।१० को तनणिमानसुाय सडक र्वबागराई रेखी ऩठाइएको ।  

३.३  मातामात व्मवस्था कामािरम गण्डकीको Vehicle Registration system (VRS) भा याजस्व इन्ट्री र्ववयण य आतथिक वषि 
०७२/७३, ०७३/७४ य ०७४/७५ भाघ भर्हनासम्भ फैंक दाख्खरा बएको याजस्व यकभ पयक बएकारे गहन 
रूऩभा छानतफन गनुिऩने प्राि प्रततवेदनभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा Vehicle Registration system (VRS) सेवा 
प्रदामक कम्ऩनी पोकसवान प्रा.तर.सॉग मातामात व्मवस्था र्वबागफाट अख्न्तभ ऩटक २०७५ ऩसु भसान्तसम्भका 
रातग सम्झौता बएकोभा सो ऩश्चात सम्झौता नवीकयण बएको नदेख्खएको य तभतत २०७५।८।२० गतेको 
भख्न्रस्तयीम तनणिमफाट तभतत २०७५।८।२८ गतेदेख्ख नै रागू हनुे गयी मातामात व्मवस्था कामािरम य सेवा 
कामािरमहरू प्रदेशका भतुमभन्रीको कामािरमहरू भातहत यहेकोभा प्रदेशका सम्फख्न्धत भन्रारम एवॊ मातामात 
कामािरमहरूसभेतफाट नवीकयण एवॊ अन्म कुनै सम्झौतासभेत गयेको नदेख्खएको तय मातामात कामािरमहरूरे Vehicle 

Registration system (VRS) फाट नै सेवाप्रवाह गरययहेको हुॉदा सो सम्फन्धभा देहामनसुाय गनि/गयाउन आमोगको तभतत 
२०७७।११।१० को तनणिमानसुाय बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम, तसॊहदयफाय य प्रदेशका सफै बौततक 
ऩूवािधाय र्वकास भन्रारमराई सभेत सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
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१. Vehicle Registration system (VRS) भा इन्ट्री बएको नेऩार सयकायको तथ्माॊक (र्ववयण) अनतधकृत रूऩभा 
प्राइबेट कम्ऩनी पोकसवान प्रा.तर.को अधीनभा यही उि तथ्माॊकको दरुुऩमोग हनुसक्ने देख्खएकारे हारसम्भ 
Vehicle Registration system (VRS) भा इन्ट्री बएका सम्ऩूणि र्ववयण पोकसवान प्रा.तर.सॉग सभन्वम गयी 
सम्फख्न्धत भन्रारमरे आ-आफ्नो कामािरमभा सयुख्ऺत याख्न े।  

२. Vehicle Registration system (VRS) वा त्मसराई प्रततस्थाऩन गयी अन्म कुनै सफ्टवेमयराई प्रमोगभा ल्माउॉदा 
Revenue Management information system (RMIS) फीच Linkage स्थाऩना गने । फैंक बौचयअनसुायको 
यकभ फैंक दाख्खरा बए/नबएको सम्फख्न्धत मातामात कामािरमका कभिचायीहरूरे ई-तफर गने क्रभभा हेनि 
तभल्ने व्मवस्था गयी वास्तर्वक याजस्व असरुी य प्रातिभा मर्कन गने । 

३. Vehicle Registration system (VRS) वा त्मसराई प्रततस्थाऩन गयी अन्म कुनै सफ्टवेमयराई प्रमोगभा ल्माउॉदा 
Revenue Management information system (RMIS) को जस्तो कुनै ऩतन र्ववयण एकऩटक भार इन्ट्री हनु े
गयी तभल्ने व्मवस्था गने । 

४. कुनै ऩतन सवायी साधनको कय Revenue Management information system (RMIS) भा इन्ट्री बएऩतछ भार 
कामािरमफाट प्रमोग हनुे सफ्टवेमयभा इन्ट्री गयी ई-तफर गनि तभल्ने व्मवस्था गने।  

५. Revenue Management information system (RMIS) को आधायभा भार नबई Vehicle Registration system 

(VRS) वा त्मसराई प्रततस्थाऩन गयी अन्म कुनै सफ्टवेमयराई प्रमोगभा ल्माउॉदा कामािरमभा इन्ट्री गयेको 
र्ववयणको दैतनक र्हसाफ तनकारी त्मसको आधायभा सािार्हक, ऩाख्ऺक, भातसक य वार्षिक र्ववयण याखी 
रेखाऩयीऺण गने व्मवस्था गने । 

६. Revenue Management information system (RMIS) को बौचयको आधायभा कामािरमरे इन्ट्री गयी ई-तफर 
जायी गयी सम्फख्न्धत पाॉट वा ख्जम्भेवाय अतधकृतरे सेवाप्रवाह गनुिऩूवि अतनवामि रूऩभा ई-तफरअनसुाय 
सेवाग्राहीरे फैंकभा यकभ दाख्खरा गये-नगयेको र्ववयण हेयेय भार सेवा प्रवाह गने व्मवस्था तभराउने । 

३.४ तत्कारीन मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायीचारक अनभुततऩर गण्डकी, ऩोखयाका कामािरम प्रभखु तेजनायामण 
मादवसभेतरे सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, 2049 फभोख्जभ सतभतत गठन गयी हेबी इख्क्वऩभेन्टको ट्रामर 
ऩयीऺा तरनऩुनेभा सो फभोख्जभको सतभतत गठन नगयी ऩयीऺा सञ्चारन गयेको बन्ने देख्खएकारे मस र्कतसभका ऩयीऺा 
सञ्चारन गदाि सम्फख्न्धत काननुरे तोकेको प्रर्क्रमा ऩरु् माई ऩयीऺा सञ्चारन गने सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सोको 
आवश्मक व्मवस्था तभराउन ु बनी आमोगको तभतत २०७८।२।२७ को तनणिमानसुाय मातामात व्मवस्था र्वबाग, 
तभनबवन काठभाडौंराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

३.५ भकवानऩयु ख्जल्रा बीभपेदी गाउॉऩातरकाका आफ्नै साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूह य ओखे साभदुार्मक वन उऩबोिा 
सभूहको चतुनमाफजायको इस्टयभोड, चौकीडाॉडा, फाघभाया, आरेचौय भोडहरूभा वनऺेरहरू अततक्रभण गयी 
फोटतफरुवासभेत हटाई वनऺेरफाट ढुॊगा तनकारी घयटहया फनाई होटर व्मवसाम गरययहेको, साभदुार्मक वन 
उऩबोिा सभूहको अध्मऺरगामतका ऩदातधकायीफाट यकभ तरई तनमन्रण गने तनकाम येन्जऩोष्ट, ख्जल्रा वन 
कामािरमको सभेत तभरोभतो हनु सक्ने बएकारे कायफाहीका रातग भाग गदिछु बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा उजयुीभा उल्रेख बएका र्वषमहरूभा भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको बन्ने नदेख्खए 
ऩतन भकवानऩयु ख्जल्रा बीभपेदी गाउॉऩातरका अन्तगित तरबवुन याजऩथको सडक सीभातबर दामाॉफामाॉ र्कनाया एवॊ 
सडक छेउछाउको साभदुार्मक वनऺेरसभेतभा अस्थामी घयटहयाहरू तनभािण बएको बन्ने देख्खन आएकारे सो 
सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो जे गनुि गयाउनऩुने हो सो गने गयाउने व्मवस्था हनु बनी बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात 
भन्रारम, तसॊहदयफाय, सडक र्वबाग, फफयभहर, भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामािरम, वाग्भती प्रदेश, ख्जल्रा 
प्रशासन कामािरम भकवानऩयु य बीभपेदी गाउॉऩातरकाराई अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को 
दपा २८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोख्जभ सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

४. प्रदेश बौततक ऩूवािधाय र्वकास भन्रारम 

४.१  ख्जल्रा याभेछाऩ (ऺेर नॊ. २), दोयम्बा गाउॉऩातरकाभा खानेऩानी मोजना तनभािण कामि गदाि आवश्मक तनभािण 
साभग्रीहरू उत्खनन ्एवॊ ढुवानी गयी दगुिभ स्थानफाट ल्माउनऩुयेको, पयक-पयक आ.व.भा तनभािण कामिहरू गयेको 
कायण तनभािण साभग्री य ज्मारा दययेट पयक ऩनि गएकारे मस कामिराई अन्मथा बन्न सक्ने अवस्था नदेख्खएको, 
आमोजनाभा हारसम्भ करयफ रु. ९८ राख खचि बइसकेको य आमोजनाको रागतको हायाहायीभा २० प्रततशत भार 
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कामि बई आमोजना चार ु अवस्थाभा यहेको हुॉदा बौततक ऩूवािधाय र्वकास भन्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडा, 
भकवानऩयुराई आमोजना तछटो सम्ऩन्न गने गयी फजेट व्मवस्थाऩन गने य प्राथतभकताका साथ मथाशीघ्र अधयुा 
काभहरू सम्ऩन्न गनि काननुफभोख्जभ आवश्मक कदभ चाल्न उऩमिु हनुे सझुाव आमोगको तभतत २०७७।७।३ को 
तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

४.२  खानेऩानी तथा सयसपाइ तडतबजन नॊ. 1 कामािरम, भकवानऩयुफाट तभतत २०७५।१०।२० गते प्रकाख्शत तसरफन्दी 
दयबाउ ऩर ठेक्का नॊ. DWSS1 Makawanpur 5।2075।2076 भा तसरफन्दी दयबाउ ऩर स्वीकृत बई सम्झौता 
गयेको नायामणी ऩाइऩ इन्डर्ष्डज, ख्चतवनरे स्वीकृत रागत अनभुानतबर नै कफोर गयी सम्झौता एवभ ्कामािदेशअनसुाय 
काभ सम्ऩन्न गरयसकेको देख्खॊदा सयकायी हातन नोक्सानी बएको नदेख्खए ताऩतन उि ठेक्काभा तसरफन्दी दयबाउ ऩर 
ऩेस गयेका तीनवटा दयबाउ ऩरदाताहरू र्क्रष्टर प्रोडक्ट प्रा.तर. हेटौंडा भकवानऩयु, ख्चतवन ऩोरी ऩाइऩ इन्डर्ष्डज 
ख्चतवन य नायामणी ऩाइऩ इन्डर्ष्डज ख्चतवनरे साविजतनक खरयद ऐन, 2063 को दपा 62 भा उख्ल्रख्खत 
प्रस्तावदाताको आचयणर्वऩयीत कामि गयेको देख्खएकारे ती तीनवटा दयबाउ ऩरदाताहरूराई प्रचतरत काननुफभोख्जभ 
जो-जे गनुिऩने हो आवश्मक कायफाही गनिका रातग आमोगको तभतत २०७७।८।११ को तनणिमानसुाय खानेऩानी तथा 
सयसपाइ तडतबजन नॊ. १ कामािरम, फागभती प्रदेश, हेटौंडा, भकवानऩयुराई रेखी ऩठाइएको ।  

खानेऩानी तथा सयसपाइ तडतबजन नॊ. 1 कामािरम, भकवानऩयुका तत्कारीन कामािरम प्रभखु य उि कामािरमफाट 
गठन बएको तसरफन्दी दयबाउऩर भूल्माॊकन सतभततका ऩदातधकायीहरूरे साविजतनक खरयद ऐन, 2063 को दपा 
६१ फभोख्जभ साविजतनक खरयद कामिभा सॊरग्न ऩदातधकायीहरूरे ऩारना गनुिऩने आचयण ऩूणिरूऩभा ऩारना गयेको 
नदेख्खएकारे आगाभी ददनभा मस्तो प्रवखृ्त्त दोहोरयन नददनेतपि  आवश्मक सतकि ता एवभ ्सजगता अऩनाउने व्मवस्था 
हनुका रातग सभेत आमोगको तभतत २०७७।८।११ को तनणिमानसुाय बौततक ऩूवािधाय र्वकास भन्रारम, फागभती 
प्रदेश, हेटौंडा, भकवानऩयुराई रेखी ऩठाइएको ।  

४.3 यानी-र्वयाटनगय-इटहयी-धयान सडक मोजना, इटहयी अन्तगित आॉऩगाॉछी मातामात-तयहया सडक खण्ड (ठेक्का नॊ. 
TRIP/RBID/337312/073/074/005) सडक मोजनाको तनभािण कामि तोर्कएको सभमतबर कामि सम्ऩन् न हनु नसकेको 
बन्ने देख्खन आएको हुॉदा तनभािणाधीन ठेक्का मोजनाहरू तोर्कएको म्मादतबर सम्ऩन्न गनि गयाउन, बइयहेको कामिको 
सघन प्रार्वतधक सऩुयतबजन तथा सघन अनगुभन गनि गयाउन, सम्झौताफभोख्जभ ठेक्का व्मवस्थाऩनभा जोड ददन य ठेक्का 
रगाउनऩूुवि गरयनऩुने ऩूवि तमायीहरू/कामिहरू (जग्गा अतधग्रहण, र्वद्यतु ् का ऩोरहरू य खानेऩानीका सॊयचनाहरू 
रगामतका साविजतनक उऩमोगभा ऩूवि तनभािण बइसकेका सॊयचनाहरू स्थानान्तयण गनुिऩने बए सभमभै स्थानान्तयण हनु े
व्मवस्था) बएऩश्चात भार ठेक्का प्रर्क्रमा अगातड फढाउने रगामतका ठेक्का व्मवस्थाऩन र्वषमभा सजकता अऩनाउन ुहनु 
आमोगको तभतत २०७८।१।३० को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत भन्रारमहरू य भतुमभन्रीका कामािरमहरूराई सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

५.   वन तथा वातावयण भन्रारम 

५.१ कैरारी ख्जल्रा, बजनी नगयऩातरका वडा नॊ. २ य ३ भा ऩने याधाकृष्ण साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहका 
ऩदातधकायीहरूरे साभदुार्मक वनको कामि सञ्चारन गदाि साभदुार्मक वनको र्वधान य कामिमोजनार्वऩयीत आफ्नो 
भनोभानी य आपूखसुी तनणिम गयी कामि सञ्चारन गदै आइयहेको य काठ दाउया तफक्री र्वतयण गयेको यकभ र्हनातभना 
गयेको सभेतका उजयुी तनवेदन सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा भ्रष्टाचायजन्म कसयु बए गयेको बन्ने अवस्था 
नदेख्खए ऩतन रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा औॊल्माइएका कैर्पमत/फेरुज ुबनी उल्रेख बएको यकभ, तत्कारीन अध्मऺ 
खभुफहादयु खड्काको नाभभा यहेको ऩेश्की यकभ रु.५९,५७६।- भध्मे रु.५०,०००।- असरु उऩय बएको देख्खन 
आएको य अन्म व्मख्िहरू तथा स ॊघसॊस्थाहरूको नाभभा ततनि फझुाउन फाॉकी यहेको बन्नेसभेत देख्खएकारे सभूहको 
नाभभा उठ्न फाॉकी यकभसभेत असरुउऩय गयाउन काननुफभोख्जभ गनि गयाउन आमोगको तभतत २०७७।६।२६ को 
तनणिमानसुाय तडतबजन वन कामािरम, ऩहरभानऩयु य याधाकृष्ण साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहराई रेखी ऩठाइएको । 

५.२ जाजयकोट ख्जल्रा, छेडागाड नगयऩातरका वडा नॊ. ४ ख्स्थत सातगनेगैयी साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहफाट तफर 
बयऩाईको आधायभा भार अतबरेख याखी रेखाऩयीऺण गये-गयाएको देख्खएको, सभूहको भतुम आम्दानीको स्रोत खोटो 
सॊकरनफाट प्राि आम्दानी बएकोभा केही आ.व.को यकभ हारसम्भ ऩतन सभूहको खाताभा जम्भा नबई कोष तथा 
रेखा तनमन्रण कामािरम, जाजयकोटको धयौटी खाताभा जम्भा बएको देख्खएकारे खोटो तफक्रीफाट प्राि आम्दानी यकभ 
साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहराई हस्तान्तयण गनुिहनु, वन उऩबोिा सभूहको वार्षिक आमव्ममको र्हसाफ एवॊ 
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रेखासम्फन्धी भान्म तसर्द्ान्त य प्रचतरत काननुको अनशुयण गयी अतबरेख याखी रेखाऩयीऺण गने गयाउन ेकतिव्मको 
ऩारना गनि य प्रचतरत वन ऐन, २०७६ फभोख्जभ वन उऩबोिा सभूहरे सो फभोख्जभ आमव्ममको रेखा प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ ऩायदशॉ तवयरे याखे-नयाखे तथा रेखाऩयीऺण गये-नगयेको अनगुभन गयी आवश्मक देख्खए तनदेशन 
ददई तनमतभत य दरुुस्त याख्नसभेत रगाउने ख्जम्भेवायी सम्फख्न्धत तडतबजन वन कामािरमको बएको हुॉदा सो फभोख्जभ 
तोर्कएको ख्जम्भेवायी प्रबावकायी रूऩभा ऩारन गनि गयाउन आमोगको तभतत २०७७।११।२६ को तनणिमानसुाय 
तडतबजन वन कामािरम, जाजयकोटराई सझुाव रेखी ऩठाइएको।  

५.३ कन्चनऩयु ख्जल्रा बीभदत्त नगयऩातरका वडा नॊ. १३, १४ य १६ ख्स्थत शकु्रापाॉटा यार्ष्डम तनकुञ्ज कामािरम, 

भझगाउॉको भध्मवतॉ ऺेर उऩबोिा सतभततरे भानव वन्मजन्त ुद्वन्द्व न्मूनीकयणका रातग यार्ष्डम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्त ु
सॊयऺण र्वबागफाट आ.व. २०७५/०७६ भा तनकासा बएको रु.२५,००,०००।- यकभ कुनै काभै नगयी 
तभरेभतोभा नक्करी तफर बौचय याखी यकभ र्हनातभना गयेको नबए ताऩतन इख्स्टभेटअनसुायको सम्ऩूणि काभ ऩूया नहुॉदै 
आवश्मक ऩने कागजातहरू तमाय गयी बिुानी ददइएको कामि साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ को तनमभ 
११७ य तनमभ १२४ सभेत र्वऩयीत बएकारे प्रचतरत काननुरे तनदेख्शत गयेको र्वतध य प्रर्क्रमाको अवरम्फन गयी 
खरयद तथा तनभािणको कामि गनि गयाउनेतपि  आवश्मक व्मवस्था तभराउन यार्ष्डम तनकुञ्ज तथा वन्मजन्त ु सॊयऺण 
र्वबागराई आमोगको तभतत २०७८।१।१३ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको।  

६.  प्रदेश उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्रारम 

६.१ सव-तडतबजन वन कामािरम, रारफजाय, याभऩयुका पयेष्टय यभेश याईसभेतरे रु.१7,000।- घसु/रयसवत यकभ तरई 
गएकारे कायफाही गयी ऩाऊॉ  बनी गोर्वन्द याईरे तभतत २०७7।४।26 गते इराका प्रहयी कामािरम, याभऩयु, 
ठोख्क्सरा, उदमऩयुभा तनवेदन ऩेस गयेकोभा उजयुी तनवेदकफाट यभेश याईसभेतका कभिचायीहरूरे काठ ख्चयान गयेको 
सम्फन्धभा घसु/रयसवत तरएको बन्ने स्थार्ऩत हनुे आधाय प्रभाण नयहे ऩतन तनज कभिचायीहरूराई कामािरमरे 
नखटाएको, वन गस्तीको नाभभा आपूखसुी कामािरम फार्हय गई आफ्नो ऩदीम आचयणभा आॉच ऩरु् माउने कामि गयेको, 
तनवेदनसाथ ऩेस बएको तबतडमो येकडिहरूभा देख्खएको स्थानीम भातनसहरू य कभिचायीहरूफीचको वादर्ववाद तथा 
आयोऩ य तनवेदकको र्कटानी तनवेदनसभेतफाट तनज कभिचायीहरूको आचयण य व्मवहाय याष्डसेवक कभिचायीहरूको 
आचायसॊर्हता य ऩदीम ख्जम्भेवायी तथा भमािदार्वऩयीत देख्खई तनजहरूरे सेवाग्राहीसॉग गनुिऩने व्मवहायसभेत उख्चत 
रूऩभा गयेको नदेख्खएकारे तनज कभिचायीहरू सहामक वन अतधकृत र्वनोदकुभाय साह, सहामक वन अतधकृत 
ख्शवनायामण मादव, पयेष्टय र्वशेश्वयप्रसाद चौधयी, पयेष्टय यभेश याई, वनयऺक शैरेन्ि झा य वनयऺक भनोजकुभाय 
याउतराई याष्डसेवक कभिचायीको ऩदीम ख्जम्भेवायी य भमािदाभा आॉच ऩरु् माउने खयाफ आचयण गयेको सम्फन्धभा 
प्रचतरत सेवा शतिसम्फन्धी काननुफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो सो गयी, बए गयेको कायफाहीसम्फन्धी जानकायी मस 
आमोगभा गयाउनसभेत आमोगको तभतत २०७७।७।२७ को तनणिमानसुाय प्रदेश नॊ. १ उद्योग, ऩमिटन, वन तथा 
वातावयण भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

६.२ ख्जल्रा सनुसयी तत्कारीन भहेन्िनगय गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ ख्स्थत याभधनुी साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहको 
अध्मऺको ऩदभा कामियत यहॉदा रारफहादयु तरम्फकुो नाभभा तभतत २०६२ भॊतसय ११ गतेसम्भको रेखाऩयीऺण गदाि 
देख्खएको फेरुज ु यकभ रु.६६,८२५।३५ य तनजको ख्जम्भाभा यहेको नगद यकभ दाख्खरा नगयेको कायण कामभ 
बएको रु.९३,२२३।७२ फेरुज ुगयी जम्भा रु.१,६०,०४९।०७ फेरुज ुयकभ तनज रारफहादयु तरम्फरेु फझुाउनऩुने 
देख्खएकोभा तनजको भतृ्म ु बइसकेको बन्ने देख्खएकारे तनजउऩय भ्रष्टाचायको कसयु कामभ गयी भदु्दा चराउन 
न्मामोख्चतसभेत नदेख्खॉदा तनजको नाभभा यहेको फेरुज ु य तनजको ख्जम्भा बएको यकभ गयी जम्भा 
रु.१,६०,०४९।०७ को असरुउऩय सम्फन्धभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ जो-जे गनुिऩने हो गनुि बनी तडतबजन वन 
कामािरम, सनुसयीराई आमोगको तभतत २०७७।९।२ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

६.३ ख्जल्रा दाङ, गढवा गाउॉऩातरका वडा नॊ. ७ ख्स्थत चन्दनऩयु साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहको कामि सतभततरे आ.व. 
०७२/७३ देख्ख ०७५/७६ सम्भको कामिर्वतधभा साधायणसबा नफोराई भनोभानी ढॊगरे जथाबावी रूखहरू कटान 
गयी चोयी तनकासी गरययहेको य वन कामािरमका कभिचायीहरूको सॊरग्नताभा रूखहरू कटान गयी अन्मर सप्राई गयी 
अतनमतभतता गयेकारे आवश्मक छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्ने उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात 
हुॉदा हारसम्भ सॊकतरत प्रभाणहरूफाट भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको नदेख्खए ताऩतन चन्दनऩयु साभदुार्मक वन उऩबोिा 
सतभततरे रेखाऩयीऺण प्रततवेदन साधायण बेराफाट अनभुोदन गयाएको एवभ ् काठदाउया सॊकरन तथा रूख 
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कटानसभेतका सम्फन्धभा तडतबजन वन कामािरमफाट सहभततसभेत तरएको नदेख्खएकारे अफ उप्रान्त काठदाउया 
कटान एवभ ्सॊकरन य आतथिक ऩायदख्शिता कामभ गनि चन्दनऩयु साभदुार्मक वन उऩबोिा सतभततराइि य रूख कटान 
गदाि प्रचतरत काननुफभोख्जभ प्रर्क्रमा ऩूया गयेको नदेख्खएकारे सो सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो आवश्मक प्रर्क्रमा अख्घ 
फढाउन तडतबजन वन कामािरम दाङ (देउखयुी) राई आमोगको तभतत २०७८।१।६ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी 
ऩठाइएको ।  

६.४ ख्जल्रा सोरखुमु्फ,ु सोर ु दूधकुण्ड नगयऩातरका वडा नॊ. २ ख्स्थत दोजॉ शेऩािको र्कत्ता नॊ. १४५ य काण्ड ु शेऩािको 
र्कत्ता नॊ. १७१ को तनजी जग्गा य उि जग्गा फार्हयको सयकायी वन ऺेरफाट सभेत १५० वटाबन्दा फढी रेकारी 
सल्रा य दठॊ गयेु सल्राका रूखहरू काटी वन कामािरमका कभिचायीहरूको तभरेभतोभा चन्िफहादयु याईरे तनकायी 
ऩैठायी गरययहेको बन्नसेभेत व्महोयाको उजयुीको सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा अवैध रूऩभा रूख कटान गयी 
तनकासी ऩैठायी गनि तडतबजन वन कामािरम, सोरखुमु्फ ु वा अन्तगितका कभिचायीहरूसभेतको तभरेभतो बएको बन्ने 
अवस्था नदेख्खए ताऩतन तडतबजन वन कामािरम, सोरखुमु्फ,ु सल्रेयीरे अवैध रूऩभा कटान गरयएका ६४ वटा रूखफाट 
तनस्केका गोतरमा थान ४८९ को ऩरयभाण ३७५८.७३ र्क्यु.र्प. काठ फयाभद गयेको देख्खएकारे सो सम्फन्धभा 
प्रचतरत काननुफभोख्जभ गनि गयाउन बनी तडतबजन वन कामािरम, सोरखुमु्फ,ु सल्रेयीराई आमोगको तभतत 
२०७८।३।७ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

६.५ तसन्धरुी ख्जल्रा, कभराभाई नगयऩातरका, वडा नॊ. ९ तबभानभा यहेको तबभान ऩन्नेसी साभदुार्मक वन उऩबोिा 
सभूहका अध्मऺ गॊगाफहादयु फस्नेतसभेतका ऩदातधकायीहरूरे अतनमतभतता गयेको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा उजयुीभा उल्रेख बएफभोख्जभ तत्कारीन साभदुार्मक वनका अध्मऺ गॊगाफहादयु शे्रष्ठसभेतका 
ऩदातधकायीहरूरे भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको बन्ने नदेख्खए ऩतन वन ऐन, वन तनमभावरी, भागिदशिन तथा तनदेख्शकाभा 
उल्रेख बएअनसुायको प्रर्क्रमा ऩूया गयी साभदुार्मक वनको काभकाज गयेको देख्खन नआएकारे तबभान ऩन्नेसी 
साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूह, कभराभाई नगयऩातरका वडा नॊ. ९ तसन्धरुीराई साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहरे 
सभूहतबर वन ऩैदावयको तफक्री र्वतयण गदाि वन तनमभावरी, २०५१ को तनमभ ३३ को उऩतनमभ (१) भा उल्रेख 
बएअनसुाय गने गयाउन,े वन ऐन, २०७६ को ऩरयच्छेद- ५ को दपा २२ को उऩदपा (१) य (२) फभोख्जभ 
साभदुार्मक वनको कोषभा प्राि बएको यकभ छुट्याउने, साभदुार्मक वन र्वकास कामिक्रभको भागिदशिन (ऩरयभाख्जित), 
२०७१ भा बएको व्मवस्थाअनसुाय साभदुार्मक वनको साधायणसबाफाट वार्षिक कामिक्रभ तमाय गने य साभदुार्मक 
वनको साधायणसबाफाट स्वीकृत वार्षिक कामिक्रभ साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहको आतथिक कामिर्वतध तनदेख्शका, 
२०७३ भा उल्रेख बएअनसुाय सभूहको कोष ऩरयचारन गने गयाउन ेबनी आमोगको तभतत २०७८।३।१४ को 
तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

६.६ तडतबजन वन कामािरम, कञ्चनऩयुराई ख्जल्रा कञ्चनऩयु, कृष्णऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. २ भा यहेको गडतफजरुा 
साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहका ऩूवि अध्मऺ अख्म्फकादेवी करौनीको अध्मऺताभा गदठत ऩदातधकायीहरूरे सभूहको 
र्हसाफ र्कताफ दरुुस्त नयाखेको, सभूहभा कुनै तनणिम नगयी आपूखसुी सभूहको यकभ र्हनातभना गयेको तथा सो 
सतभततफाट र्हनातभना बएकोभध्मे रु.५,५६,३९५।- अझै असरुउऩय गनि फाॉकी यहेको देख्खएकारे प्रचतरत वन 
ऐनअनसुाय प्रस्ततु उजयुीभा जे जसो गनुिऩने हो सो कामि सोही कामािरमफाट नै गयी आमोगराई जानकायी ददन 
आमोगको तभतत २०७८।३।३१ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

७. अथि भन्रारम  

७.१  कम्ऩनी यख्जष्डाय कामािरमका कभिचायीहरूसभेतको तभरेभतोभा असम्फख्न्धत व्मख्िको नागरयकता प्रभाणऩर दरुुऩमोग 
गयी अनतधकृत रूऩभा सनु्िावती टेतरटक प्रा.तर. नाभक पजॉ कम्ऩनी खडा गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा कम्ऩनी यख्जष्डायको कामािरमका तत्कारीन उऩ-यख्जष्डाय तोमानाथ अतधकायी, 
सहामक यख्जष्डाय टेकप्रसाद ऩरुाभी, रेखाऩार कणिफहादयु बण्डायी, कामािरम सहमोगी सतुनर काकी य आन्तरयक 
याजस्व कामािरम बिऩयुका तत्कारीन कय अतधकृत कभितसॊह राभासभेतराई भदु्दा चराउन ेऩमािि आधाय य कायण 
नदेख्खए ऩतन कम्ऩनी यख्जष्डायको कामािरमरे कम्ऩनी दताि गयी प्रभाणऩर जायी गयेऩतछ आन्तरयक याजस्व 
कामािरमफाट उि कम्ऩनीराई स्थामी रेखा नम्फय (PAN) ददने प्रर्क्रमा य प्रभाणऩर तरने कामिभा कततऩम अवस्थाभा 
उनाउ व्मख्ि सॊरग्न बई प्रभाणऩरसभेत फझुी रगी गैयकाननुी कामि गयेको देख्खॉदा सो हनु नददन तथा प्रबावकायी 
उऩाम अऩनाउन आमोगको तभतत २०७७।५।२३ को तनणिमानसुाय अथि भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 
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७.2 सडक तडतबजन कामािरम, सखेुतको तभतत 2075।12।15 गते साविजतनक बएको ठेक्का नॊ. ४३/०७५/७६ य 
४७/०७५/७६ को फोरऩरका सम्फन्धभा तफ.जी. कन्स्ट्रक्सनरे फोरऩर खरयदफाऩतको यकभ सडक तडतबजन 
सखेुतको सही खाता नॊ. य कामािरम कोड नॊ. रेखी ऩेस गयेको अवस्थाभा सभेत यार्ष्डम वाख्णज्म फैंक तर. शाखा 
कामािरम, सखेुतफाट अन्म कामािरमको कोडभा याजस्व यकभ जम्भा गयेको कायण तफ.जी. कन्स्ट्रक्सनको न्मूनतभ 
कफोर अॊकको फोरऩर भूल्माॊकन प्रर्क्रमाभा सभावेश हनुे भौकाफाट वख्ञ्चत बई रागत अनभुानबन्दा थोयै भार अॊक 
कफोर गने तनभािण कम्ऩनीको फोरऩर स्वीकृत बएको देख्खएको । फैंकका कभिचायीहरूरे उि कामि कोही 
कसैसॉगको तभरेभतोभा आतथिक राब तरन ेभनसामरे गयेको हो बन्ने सम्फन्धभा हारसम्भ मर्कन तथ्म प्रभाण पेरा 
नऩयेको बए ऩतन याजस्व बौचयहरू उऩमिु तरयकारे रुज ुगयी यकभ ऩोर्ष्टङ गनुिऩने दार्मत्व बएका कभिचायीहरूको 
राऩयफाहीऩूणि य गैयख्जम्भेवायऩूणि कामि साविजतनक खरयदसम्फन्धी कामिर्वतध, प्रर्क्रमा तथा तनणिमराई अझ फढी खलु्रा, 
ऩायदशॉ, वस्ततुनष्ठ य र्वश्वसनीम फनाउन, प्रततस्ऩधाि, स्वच्छता य जवापदेर्हता प्रवर्द्िन गयी तभतव्ममी तथा र्ववेकऩूणि 
ढॊगफाट साविजतनक खचिको अतधकतभ प्रततपर हातसर गने साविजतनक खरयद ऐन, 2063 को प्रस्तावनार्वऩयीत 
देख्खएकारे अफ उप्रान्त फोरऩर खरयदसम्फन्धी काभ कायफाही गदाि ररु्टयर्हत तरयकारे रुज ुगयी साविजतनक खरयद 
ऐन तनमभको बावना य भभिफभोख्जभ कुनै ऩतन तनभािण व्मवसामी वा सेवा प्रदामकराई साविजतनक खरयद प्रर्क्रमाभा 
सहबागी हनुे सभान अवसय सतुनख्श्चत गने सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सो गनि गयाउन यार्ष्डम वाख्णज्म फैंक तरतभटेड, 
केन्िीम कामािरम, तसॊहदयफाय, काठभाडौंराई आमोगको तभतत २०७७।१०।९ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

७.३  आन्तरयक याजस्व कामािरम, फाराज,ु काठभाडौंभा कम्प्मटुय अऩयेटय (डा.ई.स.ु) ऩदभा कयायभा कामियत यहेका याजन 
शभाि य सेवाग्राही सन्तोष थाऩा भगयरे रु.४३०००।- घसु/रयसवत रेनदेन गरयसकेको अवस्थाभा तनजहरूराई 
ऩक्राउ गयी अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा उि कायोफाय घसु/रयसवतफाऩतकै हो बन्ने हारसम्भ सॊकतरत प्रभाणहरूफाट 
स्थार्ऩत हनु नआएकारे ऩतछ प्रभाण पेरा ऩयेभा काननुफभोख्जभ गने गयी हारराई याष्डसेवक कभिचायीरे कामािरम 
सभमभा कामािरम ऩरयसयबन्दा फार्हय येषु्टयेन्टभा सेवाग्राहीरे याजस्व दाख्खरा गनुिऩने यकभ रेनदेन गने कामि 
अस्वाबार्वक देख्खएको हुॉदा त्मस्ता कामि हनु नददनेतपि  आवश्मक व्मवस्थाऩनका रातग आन्तरयक याजस्व कामािरम, 
फाराजरुाई आमोगको तभतत २०७७।१२।१३ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

८. बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारम 

८.1  सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण र्वबागका तत्कारीन तसतनमय तडतबजनर इख्न्जतनमय काशीप्रसाद गिुा (हार 
अवकाशप्राि) को स्रोत ऩरु्ष्ट हनु नसक्न ेअकुत सम्ऩख्त्त आजिन गयेको सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा प्रो-एड 
फहउुद्देश्मीम सहकायी सॊस्थाभा काशीप्रसाद गपु् तासॉगको कायोफायको तसरतसराभा सम्फख्न्धत खातावारा व्मख्िहरू 
उऩख्स्थत नै नबई तनजहरूको नाभभा खाता खोल्ने, खातावाराहरूको नाभफाट यकभ बिुानी ददने, खातावाराहरूको 
नाभ य खाता नॊ. सभेत ऩरयवतिन गयी अन्म व्मख्िको नाभभा खाता कामभ गने जस्ता गैयव्मावसार्मक र्क्रमाकराऩ 
प्रो-एड फहउुद्देश्मीम सहकायी सॊस्थाफाट बए गयेको अनसुन्धानफाट देख्खएको हुॉदा उि कामिसॉग सम्फख्न्धत कागजात 
तथा फमानसभेत सॊरग्न याखी आवश्मक प्रचतरत काननुफभोख्जभ गयाउनका रातग आमोगको तभतत २०७७।५।१५ 
को तनणिमानसुाय बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
साथै अनसुन्धानको क्रभभा उददतनायामण प्रसाद यौतनमाय य सन्तोषकुभाय गपु् ताको नाभभा यहेको अष् टाङ्ग पाउण्डेसन 
प्रा.तर. को सेमय खरयद प्रमोजनका रातग गणेश बट्टको नाभभा प्रो-एड फहउुद्देश्मीम सहकायी सॊस्थाभा यहेको भौज्दात 
रु.1,45,00,000।- योक् का याख्खएकोभा उददतनायामण प्रसाद यौतनमाय य सन्तोषकुभाय गपु् ताको नाभभा यहेको 
अष् टाङ्ग पाउण्डेसन प्रा.तर. को रु.1,45,00,000।-को सेमय नै योक् का याखी जपतको भागदाफी तरइएकारे गणेश 
बट्टको प्रो-एड फहउुद्देश्मीम सहकायी सॊस्थाभा यहेको उि यकभ पुकुवाका रातग आमोगको तभतत २०७७।५।१५ 
को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको । 

८.२ ख्जल्रा नवरऩयासी (फदिघाट ससु्ताऩूवि), भारऩोत कामािरम, कावासोती कामािरमरे २०७३ श्रावणभा होटर 
भौराकातरकाको नाभभा दताि यहेको गैंडाकोटको जग्गा स्वातभत्व तफक्री गदाि याजस्व र्हनातभना गयेको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धानको तसरतसराभा प्राि कागजातहरूका आधायभा भ्रष्टाचायजन्म कसयु बए गयेको नदेख्खए ताऩतन 
भारऩोत कामािरम, कावासोतीफाट य.नॊ. १६१० य १६१२क तभतत २०६९।6।26 को ऩारयत याजीनाभारे होटर 
भौराकातरका प्रा.तर.को नाभभा कामभ हुॉदा सॊचारकको नाभ उल्रेख बएको नदेख्खएको, भारऩोत कामािरमभा यहने 
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शे्रस्ताभा सॊचारकको नाभ यहने व्मवस्थासभेत नदेख्खएकारे भारऩोत कामािरम कावासोतीको तभतत २०७3।4।2 
को तनणिमानसुाय होटर भौराकातरका प्रा.तर.को नाभको शे्रस्ताभा सॊचारकको नाभ थऩ गने तनणिमका सम्फन्धभा 
प्रचतरत काननुफभोख्जभ जे जो फझु्नऩुने हो फझुी आवश्मक तनणिमका रातग आमोगको तभतत २०७७।७।३ को 
तनणिमानसुाय बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

८.३  मसभा काठभाडौं ख्जल्रा चऩरी बिकारी गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ (सातफक ६क)  र्क.नॊ. ७३२ को ज.तफ. ०-३-०-० 
भेयो नाउॉभा दताि शे्रस्ता कामभ यहेको जग्गा सम्भातनत आमोगको च.नॊ. २१५४ तभतत २०६९।१।१४ को ऩरफाट 
भारऩोत कामािरम, चाफर्हरभा योक्का यहेको देख्खएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी करुणा आय.सी.सभेतको तनवेदनका 
आधायभा आमोगफाट साविजतनक ऩतति जग्गा तभची बोग कामभ गने व्मख्िरे साविजतनक जग्गा छुट्टमाई नछोडेसम्भ 
उि र्क.नॊ. ७३२ को जग्गा आमोगको तभतत २०६९।१।४ को तनणिमानसुाय योक्का याख्न े बनी भा.ऩो.का. 
चाफर्हरभा च.नॊ. २१२४ तभतत 2069।1।14 भा ऩराचाय बई हारसम्भ योक्का यहेको, आमोगफाट तनवेदकको 
भागफभोख्जभको जग्गा योक्का याखी यहन औख्चत्मतासभेत यहेको नदेख्खएकारे सो ख्जल्रा काठभाडौं, चऩरी ६(क) 
र्क.नॊ. ११३ को साविजतनक जग्गा सॊयऺण गने सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गनुि बनी आमोगको तभतत 
२०७७।७।२० को तनणिमानसुाय स्थानीम तनकामसभेतभा रेखी ऩठाइएको साथै आमोगको च.नॊ. २१५४ तभतत 
२०६९।१।१४ को ऩरानसुाय हारसम्भ योक्का यहन गएको र्क.नॊ. ७३२ ऺेरपर ०-३-०-० को जग्गा अन्म कुनै 
कायणरे योक्का याख्न ुनऩने बए आमोगको तपि फाट यहेको योक्का पुकुवा गरयददन ुबनी भारऩोत कामािरम, चाफर्हर, 
काठभाडौंभा रेखी ऩठाइएको ।  

८.४ ख्जल्रा सरािही ईश्वयऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. 9 ग र्क.नॊ. 140 ऺे.प.(0-10-5), र्क.नॊ. 290 ऺ.ेप.(0-8-12) य 
र्क.नॊ. 294 ऺे.प.(0-18-0) गयी तीन र्कत्ता व्मख्ि र्वशेषको जग्गाहरूभा वादी वैज ुयाम मादव य प्रततवादी चन्ि 
शाह बई सरािही ख्जल्रा अदारतभा ऩयेको रेनदेन भदु्दाभा उि अदारतको आदेशानसुाय कुनै र्कतसभफाट हक 
हस्तान्तयण गनि नऩाउन ेगयी अ.फ. 171(क)नॊ. फभोख्जभ उि जग्गाहरू योक्का याख्न ेगयी भारऩोत कामािरम सरािही 
भरॊगवाराई ऩराचाय बएकोभा सो कामािरमको दईु ऩथृक ऩरहरूफाट योक्का याखेकोभा उि जग्गाहरू भारऩोत 
कामािरम सरािहीको यख्जषे्डशन. नॊ 11171(क), तभतत 2071।2।1 भा शेषऩतछको फकसऩरफाट ऩास बएको 
देख्खएको, ख्जल्रा अदारतभा ऩयेको उि रेनदेन भदु्दाभा दाफी नऩगु्ने तथा र्कतेतपि  वादी वैज ु याम मादवराई 
जरयवाना हनुे ठहयी ख्जल्रा अदारत सरािहीफाट तभतत 2071।10।29 भा बएको पैसराराई उच्च अदारत 
जनकऩयुफाट तभतत 2075।9।22 भा सदय बई तभतत 2076।1।6 गते सरािही ख्जल्रा अदारतफाट उि योक्का 
यहेको जग्गा पुकुवासभेत बएको देख्खएको, जग्गा योक्का गयाउन र्पयाद ददन े तनवेदक स्वमॊ उख्ल्रख्खत जग्गाको 
काननुी हकदायसभेत नबएको य अदारतफाट र्कते जारसाझ भदु्दाभा कसयुदायसभेत स्थार्ऩत बइसकेको तथा उि 
व्मख्ि र्वशेषका जग्गाहरू सम्भातनत ख्जल्रा अदारतफाट योक्का पुकुवा बइसकेको देख्खॉदा उि जग्गा सयकायी 
साविजतनक जग्गा यहेको बन्ने देख्खन नआएकारे प्रस्ततु उजयुीका सम्फन्धभा भदु्दा चराउनऩुने नदेख्खइए ताऩतन 
भारऩोत कामािरम सरािहीको सॊवेदनशीर भोठ तथा योक्का पाॉटभा काभ गने कभिचायीरे आॉखा कभजोय बएको 
रगामतका फहाना देखाई योक्का यहेको जग्गाराई योक्का छैन बनी जग्गा यख्जषे्डशन तरखतभा गरत व्महोया जतनन ु
जस्ता कामिराई उख्चत बन्न नतभल्ने बएकारे आगाभी ददनभा मस्ता र्कतसभका ररु्ट हनु नऩाउनेतपि  आवश्मक 
सतकि ता अऩनाउन जो-जे गनुिऩने हो गनि बतूभ व्मवस्था सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमराई आमोगको तभतत 
२०७७।७।२० को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

८.५ ख्जल्रा फाया सातफक भनहवाि गा.र्व.स. वडा नॊ. ५ को र्कत्ता नॊ. ६५ ज.तफ. (०-९-०) को जग्गा तभतत 
२०५५।१०।१९ भा र्कत्ताकाट बई र्क.नॊ. 460 ज.तफ. (0-2-0) जग्गा जमरार भहतो अवतायराई तफक्री गयी 
फाॉकी र्क.नॊ. ४६१ ज.तफ. (०-७-0) सातफक जग्गाधनी गणेश भहतोवतायभा नै कामभ बएको नाऩी कामािरमको 
च.नॊ. 461 तभतत 2076।2।10 को ऩरफाट खलु्न आएको हुॉदा भारऩोत कामािरमरे तभतत 2067।11।4 भा 
तनणिम गनुिऩूवि नाऩी कामािरम, तसभया, फायासॉग सभन्वम गयी आवश्मकताअनसुाय सजितभनसभेत गयी नमाॉ शे्रस्ता कामभ 
गनुिऩने र्कत्ताको र्कत्ताकाट बएको जानकायी र्ववयण नतरई, र्कत्ता नॊ. य ऺेरपरभै गरत व्महोया जतनई चाय 
तहसम्भ कायोफाय हनुे जस्ता कामि बएको ऩाइएकारे आगाभी ददनभा मस्ता र्कतसभका ररु्ट हनु नऩाउनेतपि  
आवश्मक सतकि ता अऩनाउन जो-जे गनुिऩने हो गनि भारऩोत कामािरम, फायाराई आमोगको तभतत २०७७।८।११ 
को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  
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८.६ तभतत २०५४।१।१९ भा झाऩा ख्जल्रा सातफक जयुोऩानी गा.र्व.स. वडा नॊ- ९ भा नमाॉ नाऩी हुॉदा तेजरार याजवॊशी 
य दगुािप्रसाद याजवॊशीको नाभभा सॊमिु र्पल्डफकुभा अतबरेख कामभ यहेको र्क.नॊ. ३५२ को जग्गा तेजरार 
याजवॊशीको भार हक ऩगु्ने गयी हारसातफक गने, हारसातफक गदाि उि र्क.नॊ. 352 को जग्गाभा तनवेददका तफफी 
कुभायी याजवॊशीरे घयसभेत फनाई हकबोग गयेको तथ्मराई सभेत नजयअन्दाज गयी सातफक र्क.नॊ. ४४१ भध्मे 
तबड्ने र्क.नॊ. ३५२ को जग्गाराई सातफक र्क.नॊ. ४४० तबडाई हारसातफक तनणिम बएको बनी याम-र्कताफभा 
उल्रेख गयेको । सातफक र्क.नॊ. ४४० को जग्गाभध्मे अतधकाॊश जग्गा हार साविजतनक फाटो कामभ बएको देख्खॉदा 
उि हारसातफक तनणिमसॉग सम्फख्न्धत सक्कर पाइर ताभेरी शाखाभा फझुाउनऩुनेभा नफझुाई तभतसर नष्ट गने, भोठ य 
ऩजुाि प्रभाख्णत गने रगामत काभभा राऩयफाही गने तत्कारीन भारऩोत अतधकृत याजेन्िप्रसाद ऩयाजरुी, ना.स.ु बोजयाज 
ऩोखयेर, तत्कारीन ना.स.ु रोकेन्ि ओझा, तत्कारीन ना.स.ु फाफयुाभ बट्टयाईरगामतका कभिचायी एवॊ मस भदु्दासॉग 
सम्फख्न्धत र्वषमभा सेवाग्राही तनवेददकाउऩय सभेत जे-जो फझु्नऩुने हो फझुी आवश्मक कायफाहीका रातग आमोगको 
तभतत २०७७।९।१६ को तनणिमानसुाय बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमभा सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

८.७ सॊजीवनी व्मवसाम प्रा.तर.को नाभभा यहेका शतनश्चये-८ का र्वतबन्न जग्गा र्कत्ताहरू आमोगको च.नॊ. ९५४ तभतत 
२०६४।२।२२ को ऩरफाट योक्का यहेकोभा सो उऩय सवोच्च अदारतभा रयट तनवेदन ऩयी तभतत २०७५।८।५ भा 
ऩयभादेश आदेश जायी हनुे ठहयी आदेश बइसकेकारे र्कयण टी एण्ड वेबयेज कम्ऩनी प्रा.तर.का अध्मऺ ख्चरप्रसाद 
कुइॉकेरको भागफभोख्जभका सॊजीवनी व्मवसाम प्रा.तर.को नाभभा दताि कामभ शतनश्चये-८ भा यहेका र्वतबन्न र्कत्ता 
जग्गाहरू आमोगको तपि फाट योक्का याखी यहनऩुने औख्चत्मतासभेत यहेको नदेख्खॉदा उख्ल्रख्खत जग्गा र्कत्ताहरू अन्म 
कायणरे योक्का याख्न ुनऩने बए आमोगको तपि फाट यहेको योक्का पुकुवा गरयददन बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरम, 
बिऩयु झाऩाराई आमोगको तभतत २०७७।९।२३ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको।  

८.८ ख्जल्रा फाया, ख्जतऩयु तसभया उऩभहानगयऩातरका, वडा नॊ. 14, सातफक र्ऩऩया तसभया वडा नॊ. 4क, र्क.नॊ. 138, 
ज.तफ. 1-10-१४, ऐ.ऐ. ४क, र्क.नॊ. 164, ज.तफ. 0-15-10, ऐ.ऐ. ४ख, र्क.नॊ. 125, ज.तफ. 3-17-5, ऐ.ऐ. 
3, र्क.नॊ. 81, ज.तफ. 0-7-15 जग्गाको नाऩीको सभमभा तमाय बएको नेऩार सयकाय (श्री 5 को सयकाय) को 
नाभको शे्रस्ता आमोगभा उऩरब्ध हनु नसकेकारे र्हसाफरु्र्द्न अन्सायीको नाभभा उख्ल्रख्खत जग्गा दतािको तनणिम 
बएको तथमो/तथएन, तनणिम प्रर्क्रमाभा को कसको सॊरग्नता तथमो, जग्गा दताि गदाि के, कुन आधाय, प्रभाण य 
काननुफभोख्जभ तनणिम बएको तथमो बन्ने र्ववयण खलु्न नसकेकारे कागज प्रभाण प्राि हुॉदाको अवस्थाभा त्मसतपि  
काननुफभोख्जभ अनसुन्धान तहर्ककात हनुे य उख्ल्रख्खत र्ववाददत जग्गाको सम्फन्धभा सम्भातनत सवोच्च अदारतको 
उत्प्रषेण ऩयभादेशफभोख्जभ भारऩोत कामािरम, तसभयाफाट हारसम्भ तनणिम बएको नदेख्खएकारे जग्गाको र्पल्डफकुको 
र्ववयण, बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमफाट प्रकाख्शत सयकायी, साविजतनक जग्गाको र्ववयण ऩखु्स्तका, नेऩार 
सयकाय (श्री 5 को सयकाय) को नाभको सरुु शे्रस्ता, सम्भातनत सवोच्च अदारतको उत्प्रषेण ऩयभादेश, जग्गाको 
बोग, सातफक रगत प्रभाणसभेतको भूल्माॊकन गयी जे-जो फझु्नऩुने हो फझुी उख्ल्रख्खत जग्गाको सम्फन्धभा 
काननुफभोख्जभ तनणिम गनि आमोगको तभतत २०७७।१०।१५ को तनणिमानसुाय भारऩोत कामािरम, तसभयाराई सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

८.९  नाऩी कामािरम, फटुवरका कभिचायीहरूरे ब-ूभार्पमाहरूसॉगको तभरेभतोभा ख्जल्रा रुऩन्देही, सातफक गा.र्व.स. ऩयोहा, 
वडा नॊ. ५ग को र्क.नॊ. ७२१ य ७२३ को पाइर नक्सा फनाउॉदा उत्तयतपि को करयफ ०-३-० (तीन कट्ठा) 
साविजतनक जग्गासभेत घसुाएको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा जग्गा नाऩजाॉच 
तथा नक्सा शे्रस्ता अद्यावतधकसम्फन्धी तनदेख्शका, २०७३ को दपा ५९ को उऩदपा (११) एवॊ नाऩी र्वबागको 
ऩ.सॊ. ३/१/०७४/०७५, च.नॊ. ८८ तभतत २०७४।५।३०, प्रार्वतधक सकुि रय नॊ. २ फभोख्जभ ररु्टऩूणि पाइर 
नक्सा आमोगभा उजयुी दताि हनुअुगावै सॊशोधन गयी सयकायी, साविजतनक जग्गा घसेुको हदसम्भको जग्गाधनी दताि 
शे्रस्ता एवॊ जग्गाधनी दताि प्रभाण-ऩजुाि सधुाय तथा फदयका रातग भारऩोत कामािरम, फटुवरभा नाऩी कामािरम, 
फटुवरफाट रेखी ऩठाई भारऩोत ऐन, 2034 को दपा 24 को उऩदपा (२) फभोख्जभ सयकायी, साविजतनक जग्गा 
घसेुको हदसम्भको जग्गाधनी दताि शे्रस्ता एवॊ जग्गाधनी दताि प्रभाण-ऩजुाि सधुाय तथा फदय बइसकेको देख्खएकारे 
मसभा नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी हनुे अवस्था नदेख्खए ऩतन ररु्टऩूणि पाइर नक्सा तमाय गने कामिभा सॊरग्न 
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कभिचायीहरूको सम्फन्धभा जो-जे फझु्नऩुने हो फझुी आवश्मक कायफाही गनि आमोगको तभतत २०७७।१०।१५ को 
तनणिमानसुाय नाऩी र्वबागभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

८.१० भारऩोत कामािरम, साॉखकुा खरयदाय ऩूणि भहजिन य कामािरम सहमोगी याज ु भारयऩा शे्रष्ठरे गोकणेश्वय रेखाऩढी 
सेवाका देवकुभाय शे्रष्ठसॉग तरएको यकभ घसु/रयसवतफाऩतकै हो बन्ने तथ्म स्थार्ऩत नबए ताऩतन भारऩोत कामािरम, 
साॉखकुा याष्डसेवक कभिचायीहरूरे कामािरम सभमरगतै्त भारऩोत कामािरम नख्जकै यहेको गोकणेश्वय रेखाऩढी 
व्मवसामीको कामिकऺभा प्रवेश गयी गयेको मस र्कतसभको कायोफाय स्वाबार्वक नदेख्खएकारे मस कामिभा सॊरग्न 
कभिचायीहरूराई अफ उप्रान्त मस प्रकायका र्क्रमाकराऩभा सॊरग्न हनु नददनेतपि  जो जे गनुिऩने हो सो गनिका रातग 
आवश्मक कदभ उठाउन बतूभ व्मवस्थाऩन तथा अतबरेख र्वबाग, फफयभहरराई आमोगको तभतत २०७७।११।२६ 
को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

८.११ बायतीम नागरयक श्रीऩतत तसॊहको नाभभा दताि यहेको कर्ऩरवस्त ुख्जल्रा सातफक फैदौरी गा.र्व.स. वडा नॊ. ५ख ख्स्थत 
र्क.नॊ. ११, ७८, ८८, ९५, ९७, ११७, १४१, १४२, १९३, १९८, २१७ य ४९६ का ज.तफ.१-१७-४ जग्गा 
बतूभसधुाय कामािरम, कर्ऩरवस्तफुाट २०४२ सारभा हदफन्दी योक्का यहेका सयकायी सयहका उि जग्गा 
याजीनाभाद्वाया व्मख्िको नाभभा हक हस्तान्तयण बई दताि हनु ऩगुेकोभा उि तफक्री बएको जग्गाको र्वषमभा 
कामािरमरे थाहा ऩाऊॉ दाकै अवस्थाभा फदय गरयएको बन्ने तथ्म भारऩोत कामािरम, कर्ऩरवस्तकुो तभतत 
२०७४।९।२१ को र्टप्ऩणी सदय तनणिमफाट खलु्न आउनकुा साथै तभतत २०७४।९।१४ को ऩारयत तरखतराई 
फदय गयी सातफक दतािवाराको नाभभा मथावत कामभ याखी हदफन्दी योक्कासभेत जनाइएको बन्ने बतूभसधुाय तथा 
भारऩोत कामािरम, कर्ऩरवस्तकुो च.नॊ. ७७९२ तभतत २०७६।२।२३ को ऩरफाट सभेत रेखी आएको देख्खॉदा 
हारसम्भ सॊकतरत प्रभाणहरूफाट मसभा बष्टाचायजन्म कामि बएको बन्ने नदेख्खएकारे उख्ल्रख्खत र्कत्ता नॊ.का 
जग्गाहरूका सम्फन्धभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो आवश्मक कायफाही गनि गयाउन आमोगको तभतत 
२०७८।२।२७ को तनणिमानसुाय श्री बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरम, तौतरहवा, कर्ऩरवस्तरुाई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

८.१२ बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारम अन्तगितका र्वतबन्न भारऩोत कामािरमहरूरे घय-जग्गाको हक हस्तान्तयण गदाि 
प्रचतरत काननुफभोख्जभ असरु गनुिऩने ऩुॉजीगत राबकयभा अतनमतभतता गयेको बन्ने सम्फन्धभा प्राि प्रततवेदनभा 
2073 साउन १ गतेदेख्ख 2073 ऩसु भसान्तसम्भको अवतधभा भारऩोत कामािरम, बिऩयुफाट बएको घयजग्गा 
तन:सगि गदाि प्रचतरत काननुफभोख्जभ असरु गनुिऩने ऩुॉजीगत राबकयका सम्फन्धभा ऩारयत बएका तरखतहरूभा र्वतबन्न 
कैर्पमत गयी अतनमतभतता बएको प्रायख्म्बक अनसुन्धानफाट देख्खएको बन्ने व्महोयाको छानतफन प्रततवेदन, 
तन:सगिकतािरे बयेको ऩुॉजीगत राबकय घोषणा पायाभ य नेऩार फैंक तरतभटेडभा याजस्व दाख्खरा गयेका यतसद तथा 
बौचयहरू, आमकय ऐन, २०५८ भा राबकय स्व:घोषणा सम्फन्धभा बए गयेका व्मवस्थाहरू, जग्गा तथा घयजग्गा 
तन्सगिभा ऩुॉजीगत राबकयसम्फन्धी तनदेख्शकाभा व्मवस्था बएफभोख्जभ ऩुॉजीगत राबकय गणनासम्फन्धी व्मवस्था य 
भारऩोत कामािरम, बिऩयुको च.नॊ. 16183 तभतत 2078।3।16 को ऩरसाथ प्राि याजस्व दाख्खरा बौचय 
सॊरग्न कागजातहरूसभेत अध्ममन एवभ ् र्वश्लषेण गयी हेदाि, याज्मकोषभा छुट हनु गएको तथा असरु गनि फाॉकी 
देख्खएको याजस्व यकभ रु.15,72,885।74 उल्रेख बएफभोख्जभ सम्फख्न्धत तनकामभा दाख्खरा बएको देख्खन 
आएकारे अन्म भारऩोत कामािरम य बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरमहरूभा सभेत सोही प्रकृततका 
राबकय/यख्जषे्डसन शलु्कफाऩत असरुउऩय हनुऩुने बन्दा कभ याजस्व दाख्खरा बई उठ्नऩुने याजस्व यकभ नउठेको 
हनु सक्ने हुॉदा सो सम्फन्धभा मर्कन गयी भौजदुा तनमभ य ऐनभा बएको व्मवस्थाअनसुाय गनिका रातग आमोगको 
तभतत २०७८।३।२८ को तनणिमानसुाय बतूभसधुाय तथा व्मवस्था र्वबागभा रेखी ऩठाइएको । 

९. सॊचाय तथा सूचना प्रर्वतध भन्रारम 

९.१  नेऩार टेतरकभ, सूचना प्रणारी सहमोगी तनदेशनारम (ISSD), जावराखेर शाखाफाट तभतत २०७५।४।२६ भा आह् वान 
बएको ठेक्का नॊ. NDCL/ISSD/NCB/01/075-076 को फोरऩरभा Satisfactory Performance Certificate (SPC) अतनवामि 
ऩेस गनुिऩने गयी याख्खएको प्रावधानकै कायणफाट भार उि ठेक्काभा भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको बनी ऩरु्ष्ट हनुे अवस्था 
नदेख्खए ताऩतन प्रस्ततु ठेक्काभा याख्खएको उि प्रावधान साविजतनक खरयद ऐन 2063, सोको तनमभावरी 2064 
साथै Standard Bidding Document को भभि अनकूुर नबई सोको कायण प्रततस्ऩधाि सीतभत हनु सक्ने देख्खॉदा अफ 
आइन्दा मसप्रकायका कामिहरू गदाि प्रततस्ऩधाि सीतभत नहनुे गयी साविजतनक खरयद ऐन 2063, सोको तनमभावरी 



                                                      139   वार्षिक प्रततवेदन¸ २०७7/७८ ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणिम, अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको र्वश्लषेण 
  
 
  

2064 साथै साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरम (PPMO) फाट जायी बएको Standard Bidding Document को ऩूणि 
ऩारना हनुे गयी भूल्माॊकनका आधायहरू तनधाियण गनि गयाउन आमोगको तभतत २०७७।९।२३ को तनणिमानसुाय 
नेऩार टेतरकभराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१०. गहृ भन्रारम 

१०.१ भारऩोत कामािरम बयतऩयु, ख्चतवनभा कामियत रेखा अतधकृत रयठे्ठ दजॉसभेतको सॊरग्नताभा यार्ष्डम वाख्णज्म फैंक, 
शाखा कामािरम, बयतऩयु, ख्चतवनका बौचयहरू उि फैंकको छाऩ तथा कभिचायीहरूको दस्तखतसभेत र्कते गयी 
नक्करी बौचय तमाय गयेको देख्खएकारे सो सम्फन्धभा अनसुन्धान गयी र्कतेतपि  आवश्मक कायफाही गनिका रातग 
आमोगको तभतत २०७७।८।१८ को तनणिमानसुाय प्रहयी प्रधान कामािरम, नक्सार, काठभाडौंभा रेखी ऩठाइएको । 

१०.2 ख्जल्रा कैरारी, सातफक तनगारी गा.र्व.स.-३ भा अवख्स्थत ख्शव साभदुार्मक वन उऩबोिा सतभततका अध्मऺ 
बोजफहादयु फभरे उऩबोिा सतभततको खाताफाट तनकारेको यकभ रु. दइुि राख तनजको नाभभा फेरुज ुकामभ बई 
उि फेरुज ु यकभ कृर्ष र्वकास फैंक धनगढीको खाता नॊ. 142863 भा जम्भा गयी बौचय ऩेस गयेको देख्खन 
आएकारे सयकायी यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग बएको ऩरु्ष्ट हनुे नदेख्खए ताऩतन तनज बोजफहादयु फभरे साभदुार्मक 
वन उऩबोिा सतभततको खाताफाट रु. दइुि राख र्कते दस्तखत गयी तनकारेको हो बन्ने व्महोया उल्रेख बइि 
आएकारे र्कतेतपि  आवश्मक अनसुन्धान गनिका रातग प्रहयी प्रधान कामािरम, नक्सार, काठभाडौंराइि आमोगको 
तभतत २०७७।११।१० को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

10.३ ख्जल्रा नवरऩयासी सातफक जभवुाड गा.र्व.स. वडा नॊ. ७क को र्क.नॊ. ५९ ऺेरपर ०-२-१२, र्क.नॊ. ५८ 
ऺेरपर ०-७-० य र्क.नॊ. ६८० ऺेरपर ०-३-५ को जग्गाहरू र्कते नागरयकता य ख्जल्रा नवरऩयासी याभग्राभ 
नगयऩातरका वडा नॊ. १२ को र्कते तसपारयससभेतका आधायभा जग्गाधनी यर्वन नेऩार य नवीन नेऩार बन्ने व्मख्ि 
खडा बई याजीनाभा तरखत ऩारयत बएको देख्खए ताऩतन उि जग्गाहरू सातफकका जग्गाधनीकी आभा तायादेवी नेऩार 
वायेस फनी सातफककै जग्गाधनी यर्वन नेऩार य नवीन नेऩारकै नाभभा र्पताि बइसकेको, उख्ल्रख्खत जग्गाहरूको 
कायोफाय हुॉदा र्कते प्रभाण तथा कागजातको आधायभा बएको देख्खएकारे सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुिऩने 
हो सो गनिका रातग आमोगको तभतत २०७७।११।१७ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा प्रहयी कामािरम, नवरऩयासी 
(फदिघाट ससु्ता ऩख्श्चभ) राई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

10.४ ख्जल्रा सनुसयी इनरुवा नगयऩातरका वडा नॊ. ८ फस्न ेर्ऩथॉ कुभाय साह हरवुाईराई नक्करी फाफ ुफनाई झठुा र्ववयण 
य एस.एर.सी. को पजॉ प्रभाणऩर ऩेस गयी आमि सोनी साहको नाभभा तभतत २०७५।२।१५ गते नागरयकता नॊ. 
०६-०१-७५-०१८६० बएको नागरयकता प्रभाण-ऩर ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, सनुसयीफाट जायी बएको हुॉदा 
छानतफन गयी ऩाऊॉ  बन् ने व्महोयाको उजयुी/तनवेदनउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा आमि सोनी साहरे नागरयकता 
प्रभाणऩर प्राि गनिका रातग ऩेस गयेका शैख्ऺक मोग्मताका प्रभाणऩरहरू एवभ ्अनसूुची पायभभा वडा कामािरमफाट 
बएको तसपारयससभेत र्कते बन्ने देख्खएको य सोही गरत एवभ ् र्कते तरखतका आधायभा नागरयकता प्रभाणऩर 
तरएको देख्खएकारे सो सम्फन्धभा आवश्मक अनसुन्धान एवभ ्कायफाही गनि उि अनसूुची पायभको सक्कर, केन्िीम 
प्रहयी र्वतध र्वऻान प्रमोगशाराफाट प्राि ऩयीऺण प्रततवेदनको प्रतततरर्ऩ, आमि सोनी साहको नाभभा बएका शैख्ऺक 
मोग्मताका प्रभाणऩरहरूको प्रतततरर्ऩ, श्री याजाजी याभजी भहतो (दास) भाध्मतभक र्वद्यारमफाट प्राि ऩरको 
प्रतततरर्ऩसभेत सॊरग्न याखी आमोगको तभतत २०७७।११।२६ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा प्रहयी कामािरम, सनुसयी य 
ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, सनुसयीभा रेखी ऩठाइएको साथै सोको फोधाथि एवभ ्आवश्मक कामािथिका रातग नेऩार 
सयकाय, गहृ भन्रारम, तसॊहदयफाय य प्रहयी प्रधान कामािरम, नक्सारसभेतभा रेखी ऩठाइएको । 

10.५ ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, भगुभुा सहामक प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी ऩदभा कामियत यही हार तरबवुन अन्तयािर्ष्डम 
र्वभानस्थरभा कामियत प्रदीऩकुभाय ढकाररे पजॉ तफर बयऩाई ऩेस गयी वास्तर्वक यकभबन्दा फढी यकभ बिुानी 
तरई र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा तनज प्रदीऩकुभाय 
ढकाररे ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, भगुभुा सहामक प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी ऩदभा कामियत यहॉदा मारा नै नगयेको 
हवाई र्टकटसभेत ऩेस गयी बिुानी तरएको बन्ने देख्खएको य तनजरे उि यकभ दाख्खरा गयेको देख्खए ऩतन 
याष्डसेवक कभिचायीको उि कामि ऩदीम भमािदार्वऩयीतको देख्खएकारे सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुिऩने हो 
सो गने गयाउने व्मवस्था हनु आमोगको तभतत २०७८।३।९ को तनणिमानसुाय गहृ भन्रारमभा रेखी ऩठाइएको ।  
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१०.६ ख्जल्रा कास्की ऩोखया भहानगयऩातरका वडा नॊ. १८ सयाङकोट फस्ने रेखफहादयु थाऩा भगय य सोही वडाका वडा 
अध्मऺ यणफहादयु थाऩाको तभरोभतोभा राखौंको ठूरो आतथिक रेनदेन गयी ततव्फतीमन नागरयक सरू थाऩा भगय य 
तासी आङ्मो थाऩा भगयराई र्कते कागजात तमाय गयी नागरयकता तसपारयस गरयददएको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा तासी आङ्मो थाऩा भगयराई नागरयकताको प्रभाणऩर जायी गने र्वषमभा गरत 
र्ववयण ऩेस गने, प्रभाख्णत गने, तसपारयस गने य सोही र्ववयणको आधायभा राऩयफाहीऩूणि तरयकारे कामि गने 
याष्डसेवक कभिचायीहरू ऋर्षयाभ आचामि, ऩयशयुाभ ऩौडेर य डाॉतसयाभ रातभछाने य ऩोखया भहानगयऩातरका वडा नॊ. 
१८ का वडा अध्मऺ यणफहादयु थाऩाउऩय सभेत कास्की ख्जल्रा अदारतभा झठुा व्महोया उल्रेख गयी नागरयकता 
तरएको भदु्दा र्वचायाधीन यहेको देख्खएको य नागरयकता प्राि गने तासी आङ्मो थाऩा भगयको हकभा ख्जल्रा प्रशासन 
कामािरम, कास्कीरे तनजको नाभभा जायी बएको नागरयकता यद्द बई कास्की ख्जल्रा अदारतभा भदु्दा दामय बएको 
देख्खॉदा तनजको हकभा सभेत केही गरययहन ुनऩने । सातफक सयाङकोट गाउॉ र्वकास सतभततका तत्कारीन सख्चव 
(ऩख्ञ्जकातधकायी) र्वष्णपु्रसाद ऩौडेरको हकभा, कामािरमभा यहेको जन्भ दताि अतबरेख नष्ट गयी ऩनु् अको अतबरेख 
तमाय गयी जन्भ दताि र्कताफ य जन्भ प्रभाणऩरभा पयक पयक फाफकुो नाभ कामभ गयी जायी गयेको य रेखफहादयु 
थाऩा भगयरे व्मख्िगत राब तरने तनमतरे झठुो व्मख्िगत घटनाको सूचना ददएको देख्खएको हुॉदा सो सम्फन्धभा जो-
जे गनुिऩने हो सो गनिका रातग आमोगको तभतत २०७८।३।१७ को तनणिमानसुाय प्रभखु ख्जल्रा अतधकायी, ख्जल्रा 
प्रशासन कामािरम, कास्कीराई रेखी ऩठाइएको । 

१०.७ ख्जल्रा सॊखवुासबा सातफक ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरमको तत्कारीन आन्तरयक रेखाऩयीऺण शाखाभा कामियत 
दावा बोटेरे आ.व. ०७४/७५ भा एकाघयकी छोयी र्ऩभा बोटेका नाभभा दताि बएको गयुाॉस तनभािण सेवा, सॊखवुासबारे 
ख्जल्रा तनकासी कय ठेक्काको सम्फन्धभा कफोर गयेको यकभभध्मे रु.५२,१२,०००।- को  फैंक जभानी कामािरमको 
छाऩ य प्माड दरुुऩमोग गयी आतथिक अतधकाय नबएको शबुाषचन्ि कुइॉकेरको हस्ततरख्खतफाट पुकुवा गयेको य 
आ.व. २०६९/०७० भा तनज दावा बोटेरे ऩयोऺ रूऩभा खाॉदफायी नगयऩातरका वडा नॊ. ९ फस्ने शेयफहादयु गरुुङ 
देखाई दावा बोटेकै नाभको जग्गा जभानत याखी ठेक्का तरएकोभा अख्न्तभ र्कस्ता यकभ नफझुाई जभानतऩरअनसुायको 
यकभ कामािरमभा दाख्खरा गने ऩर रकुाई म्माद गजुायेय रु.३१,०००००।- नफझुाएकारे असरु गयी कायफाही गयी 
ऩाऊॉ  बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीको सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा ख्जल्रा सभन्वम सतभततको कामािरम, 
खाॉदफायीरे आ.व. २०७४/०७५ को तनकासी कय सॊकरन गनि गयुाॉस तनभािण सेवासॉग ठेक्का सम्झौता गयी अनभुतत 
ददएकोभा ठेकेदाय मवुयाज काकीरे ठेक्काफाऩतको ततनि फाॉकी यकभ रु.११,२५,००५।- य हजिनाफाऩत बनी 
रु.१,१२,५०१।- र्वतबन्न तभततभा दाख्खरा गयेको,  ठेकेदाय गॊगाफहादयु बण्डायीरे ठेक्काफाऩतको ततनि फाॉकी यकभ 
रु.३,८२,६६६।- य हजिनाफाऩत बनी रु.३८,२६६।६० र्वतबन्न तभततभा दाख्खरा गयेको य ठेकेदाय शेयफहादयु 
गरुुङरे ततनि फाॉकी यकभ रु.४५,२१,१३५।६५ य हजिनाफाऩत बनी रु.४,00,१०५।- य दावा बोटेरे ठेक्काफाऩतको 
रु.52,12000।- र्वतबन्न तभततभा दाख्खरा गयेको बन्ने देख्खएकोभा र्ऩभा बोटेरे याखेको फैंक जभानत शबुाषचन्ि 
कुइॉकेरको हस्ताऺयफाट दावा बोटेरे पुकुवा गयेको बन्ने देख्खएकारे सो सम्फन्धभा आवश्मक छानतफन गनि प्रहयी 
प्रधान कामािरमराई आमोगको तभतत २०७८।३।२१ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

११.  उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारम 

1१.१ कम्ऩनी यख्जष्डाय कामािरमका कभिचायीहरूसभेतको तभरेभतोभा असम्फख्न्धत व्मख्िको नागरयकता प्रभाणऩर दरुुऩमोग 
गयी अनतधकृत रूऩभा सनु्िावती टेतरटक प्रा.तर. नाभक पजॉ कम्ऩनी खडा गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीका 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा कम्ऩनी यख्जष्डायको कामािरमका तत्कारीन उऩ-यख्जष्डाय तोमानाथ अतधकायी, 
सहामक यख्जष्डाय टेकप्रसाद ऩरुाभी, रेखाऩार कणिफहादयु बण्डायी, कामािरम सहमोगी सतुनर काकी य आन्तरयक 
याजस्व कामािरम बिऩयुका तत्कारीन कय अतधकृत कभितसॊह राभासभेतराई भदु्दा चराउने ऩमािि आधाय य कायण 
नदेख्खए ऩतन कम्ऩनी यख्जष्डायको कामािरम, काठभाडौंभा कम्ऩनी दताि प्रर्क्रमा अनराइनफाट हनुे य कततऩम अवस्थाभा 
उनाउ व्मख्ि अनराइन दताि प्रर्क्रमा य प्रभाणऩर तरने कामिभा सॊरग्न बई प्रभाणऩरसभेत फझुी रगी गैयकाननुी 
कामि गयेको देख्खॉदा त्मस्तो कामि हनु नददन र्वश्वसनीम तथा प्रबावकायी उऩाम अऩनाउन आमोगको तभतत 
२०७७।५।२३ को तनणिमानसुाय उद्योग, वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारमराई रेखी ऩठाइएको । 

1१.२ नेसनर टे्रतडङ तरतभटेडको स्वातभत्वभा यही फहारभा रगाएका घय, जग्गा, टहया, गोदाभहरूको फहार सम्फन्धभा 
बाडाभा रगाउने सम्ऩख्त्तको हकभा तऩतसरफभोख्जभको सझुाव ऩारना गदाि तत्कारीन नेसनर टे्रतडङ तरतभटेडको 
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स्वातभत्वभा यहेको सम्ऩख्त्तको व्मवस्थाऩन चसु्तदरुुस्त हनुे देख्खएकारे ऩठाइएका सझुाव ऩारना बएको जानकायी 
आमोगराई 6 भर्हनासम्भभा गयाउॉदा उऩमिु नै हनुे हुॉदा आमोगको तभतत २०७७।१२।१९ को तनणिमानसुाय 
उद्योग वाख्णज्म तथा आऩूतति भन्रारमराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

 सझुावहरू 
(क) सातफकको नेसनर टे्रतडङ तरतभटेडको स्वातभत्वभा यहेको घयजग्गा, गोदाभ, कामािरम बवन, टहया आदद 

बाडाभा रगाउनका रातग बाडादयरगामतका र्वषमभा स्ऩष्ट एवॊ वैऻातनक भाऩदण्ड फनाई रागू हनु, 
(ख)  फहारभा रगाइएका सम्ऩूणि सम्ऩख्त्तहरूको फहार सम्झौता अद्यावतधक हनु,  
(ग)  प्राि हनुऩुने, प्राि बएको एवॊ असरु हनु फाॉकी फहार यकभको र्ववयण अद्यावतधक हनु, 
(घ)  वैऻातनक रूऩभा बाडासम्फन्धी भाऩदण्ड फनाई फहार सम्झौताको म्माद सभाि बएका सफै स्थानको 

साविजतनक सूचना तनकारी फढाफढद्वाया बाडा व्मवस्थाऩन हनु,  
(ङ)  बाडाफाऩत असरु गनि फाॉकी यकभहरू असरुतपि  आवश्मक प्रफन्ध हनु । 

१२.  ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॉचाइ भन्रारम 

12.१ बेयी फफई डाइबसिन फहउुद्देश्मीम आमोजनाको फोरऩर ICB-HM-01/ GPS/ BBDMP/ 2076/77 आह् वान गदाि 
फोरऩरदातासॉग तभरेभतो गयी गोप्म कफोर अॊक कुनै एक फोरऩरदाताराई उऩरब्ध गयाएको बन्नेसभेत व्महोयाको 
उजयुीका सम्फन्धभा साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे खरयद कामिका सम्फन्धभा उऩरब्ध गयाएको यामको 
तमार नगयी खरयद कायफाहीभा प्रततस्ऩधाि हनु नसकेको, तसतबर तनभािण कामिको प्रगततसॉग तारभेर नतभल्दा 
Contractutal Dispute तसजिना बई नेऩार सयकायराई थऩ आतथिक दार्मत्व ऩनि जाने य साविजतनक खरयद ऐन, 
2063 को दपा २६ (१ग) अनसुाय भाग गरयएको भारसाभान, तनभािण कामि, ऩयाभशि सेवा वा अन्म सेवा 
आवश्मक नबएभा खरयद कायफाही यद्द गनि सर्कने कायण जनाई खरयद प्रर्क्रमा अगातड नफढाउॉदा आतथिक तथा 
प्रार्वतधक कायणरे सभेत नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी नहनुे य उऩयोिअनसुायको खरयद प्रर्क्रमा यद्द गदाि 
साविजतनक खरयद ऐनको प्रस्तावनाअनरुूऩ हनुे बएकारे खरयद प्रर्क्रमा यद्द हनुे बनी उि खरयद प्रर्क्रमा यद्द गयेको 
देख्खएकारे तसतबर तनभािण कामि य हाइड्रोभेकातनकर कामि अन्तयसम्फख्न्धत बएको अवस्थाभा ऩतन तसतबर तनभािण 
कामिको प्रगततको र्वश्लषेण नगयी कुनै हाइड्रोभेकातनकर कामि तनभािणका रातग फोरऩर आह् वान गयेको, एउटा भार 
फोरऩर सायबतूरूऩभा प्रबावग्राही बएको कायणरे भार फोरऩर अस्वीकृत गनि वा ऩनु: फोरऩर आह् वान गनि 
सर्कने छैन बन्ने साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा 26 को उऩदपा (२) को प्रावधानर्वऩयीत सो यार्ष्डम 
गौयवको आमोजनाभा ऩमािि प्रततस्ऩधाि नबएको य आमोजनाको उद्देश्मअनसुाय अतनवामि तनभािण गनुिऩने 
हाइड्रोभेकातनकर कामिराई ऩतन तनभािण कामि आवश्मक नबएको बनी खरयद कामि यद्द गयेको देख्खएकारे अफ 
आइन्दा साविजतनक खरयद ऐनभा उख्ल्रख्खत प्रावधानहरूको ऩूणिरूऩभा ऩारना गयी मोजनाफर्द् ढॊगरे आमोजनाका 
कामिहरू सम्ऩादन गयेय तनधािरयत सभमभा नै आमोजना सम्ऩन्न गनेतपि  सतकि ता अऩनाउनेतपि  आवश्मक कदभ 
उठाउन आमोगको तभतत २०७७।७।२० को तनणिमानसुाय ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॊचाइ भन्रारम, तसॊहदयफाय, 
काठभाडौंराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

12.2 नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, ढल्केवय तग्रड शाखा, धनषुाफाट सॊचातरत Septic Tank and Toilet Construction Works, 
ढल्केफय सवस्टेसनको मोजनाभा वास्तर्वक बए गयेका कामिहरू बन्दा रु.1,46,094.95 फढी भूल्माॊकन गयी 
यकभ बिुानी गयेको बए ऩतन उि मोजनाको ठेक्का तरने पभि ख्ऺयेश्वय कन्स्ट्रक्सनका सॊचारकरे नेऩार र्वद्यतु 
प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखाको धयौटी खाताभा रु.१,५०,०००।- जम्भा गयेको य सयुऺा धयौटी यकभ 
रु.३९,७८८.६३ याखेको बन्ने व्महोयाको नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखाको ऩरफाट देख्खएकारे 
उि मोजनाभा फढी भूल्माॊकन गयी बिुानी हनु गएको यकभ ख्ऺयेश्वय कन्स्ट्रक्सनरे धयौटी खाताभा याखेको 
रु.१,५०,०००।- फाट प्रचतरत आतथिक ऐन, तनमभफभोख्जभ असरु गयी नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, आतथिक प्रशासन 
र्वतनमभावरी, २०६८ को र्वतनमभ ७२, ९५, १७९, १९३, २०३ य प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन, 
तनमभसभेतरे तोर्कएको र्वतध य प्रर्क्रमाको अवरम्फन गयी खरयद तथा तनभािणको कामि गने गयाउनेतपि  जो जे 
गनुिऩने हो सो गनिका रातग आमोगको तभतत २०७८।३।२८ को तनणिमानसुाय नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय 
तग्रड शाखाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  
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12.3 नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, यौतहट सवस्टेसन, चऩयुको Maintenance of Roof Railing Work को मोजनाभा थऩ काभ 
गदािसभेत कभ कामि बएको रु.२८,०३०।- यकभ ब्रम्हफाफा कन्स्ट्रक्सनरे धयौटी खाताभा याखेको 
रु.३०,०००।- यकभफाट प्रचतरत आतथिक ऐन, तनमभफभोख्जभ असरु गयी नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, आतथिक 
प्रशासन र्वतनमभावरी, २०६८ को र्वतनमभ ७२, ९५, १७९, १९३, २०३ य प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन, 
तनमभसभेतरे तोर्कएको र्वतध य प्रर्क्रमाको अवरम्फन गयी खरयद तथा तनभािणको कामि गने गयाउनेतपि  जो जे 
गनुिऩने हो सो गनिका रातग आमोगको तभतत २०७८।३।२८ को तनणिमानसुाय नेऩार र्वद्यतु ्प्रातधकयण, ढल्केफय 
तग्रड शाखाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१२.४ नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखा, धनषुाफाट सॊचातरत Brick Masonary Works for Shed, ढल्केफय 
सवस्टेसनको मोजनाभा रु.३६,८४०।- फयाफयको कभ कामि बएको देख्खए ताऩतन भहाभामा र्वल्डसिरे 
रु.३५,०००।- धयौटी खाताभा जम्भा गयेको य उि कामिफाऩतको यकभ सम्फख्न्धत तनभािण कम्ऩनीराई बिुानी 
हनु फाॉकी यहेको देख्खएको हुॉदा उि कामिफाऩतको यकभ सम्फख्न्धत तनभािण कम्ऩनीराई बिुानी ददॊदा 
मोजनास्थरभा बएको कामिको सम्फख्न्धत तसतबर इख्न्जतनमय (प्रार्वतधक) फाट तनयीऺण, नाऩजाॉच य भूल्माॊकन गयी 
कभ काभ बएको यकभ कट्टा गयी काननुफभोख्जभ बिुानी ददन य नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, आतथिक प्रशासन 
र्वतनमभावरी, २०६८ को र्वतनमभ ७२, ९५, १७९, १९३, २०३ य प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन, 
तनमभसभेतरे तोर्कएको र्वतध य प्रर्क्रमाको अवरम्फन गयी खरयद तथा तनभािणको कामि गने गयाउनेतपि  जो जे 
गनुिऩने हो सो गनिका रातग आमोगको तभतत २०७८।३।२८ को तनणिमानसुाय नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, ढल्केफय 
तग्रड शाखाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१२.५ नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखा, धनषुाफाट सॊचातरत Roof Floor Seepage Control Works, चऩयु, 
यौतहट सवस्टेसन मोजनाभा रु.12,523।50 फढी भूल्माॊकन बएको देख्खए ताऩतन उि कामिफाऩतको यकभ 
बिुानी गनि फाॉकी नै यहेको देख्खएको हुॉदा सम्फख्न्धत तनभािण कम्ऩनीराई बिुानी ददॊदा मोजनास्थरभा बएको 
कामिको सम्फख्न्धत तसतबर इख्न्जतनमय (प्रार्वतधक) फाट तनयीऺण, नाऩजाॉच य भूल्माॊकन गयी कभ कामि बएको 
यकभ कट्टा गयी काननुफभोख्जभ बिुानी ददन य नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, आतथिक प्रशासन र्वतनमभावरी, २०६८ 
को र्वतनमभ ७२, ९५, १७९, १९३, २०३ य प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन, तनमभसभेतरे तोर्कएको र्वतध य 
प्रर्क्रमाको अवरम्फन गयी खरयद तथा तनभािणको कामि गने गयाउनेतपि  जो जे गनुिऩने हो सो गनिका रातग 
आमोगको तभतत २०७८।३।२८ को तनणिमानसुाय नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखाराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

१२.६ नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखा, धनषुाफाट सॊचातरत Railing Maintenance, ढल्केफय सवस्टेसन 
मोजनाभा रु.१४,४३१।- फयाफयको कभ कामि बएको देख्खए ताऩतन उि कामि फाऩतको यकभ बिुानी हनु फाॉकी 
बएको देख्खएको हुॉदा उि कामिफाऩतको यकभ सम्फख्न्धत तनभािण कम्ऩनीराई बिुानी ददॉदा मोजनास्थरभा बएको 
कामिको सम्फख्न्धत तसतबर इख्न्जतनमय (प्रार्वतधक) फाट तनयीऺण, नाऩजाॉच य भूल्माॊकन गयी कभ काभ बएको 
यकभ कट्टा गयी काननुफभोख्जभ बिुानी ददन य नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, आतथिक प्रशासन र्वतनमभावरी, २०६८ 
को र्वतनमभ ७२, ९५, १७९, १९३, २०३ य प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन, तनमभसभेतरे तोर्कएको र्वतध य 
प्रर्क्रमाको अवरम्फन गयी खरयद तथा तनभािणको कामि गने गयाउनेतपि  जो जे गनुिऩने हो सो गनिका रातग 
आमोगको तभतत २०७८।३।२८ को तनणिमानसुाय नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखाराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

१२.७ नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखा, धनषुाफाट सॊचातरत PCC Flooring Works, ढल्केफय सवस्टेसनको 
मोजनाभा रु.२,७५०।- फयाफयको कभ कामि बएको देख्खए ताऩतन उि कामिफाऩतको यकभ सम्फख्न्धत तनभािण 
कम्ऩनीराई बिुानी हनु फाॉकी यहेको देख्खएको हुॉदा उि कामिफाऩतको यकभ बिुानी ददॉदा मोजनास्थरभा बएको 
कामिको सम्फख्न्धत तसतबर इख्न्जतनमय (प्रार्वतधक) फाट तनयीऺण, नाऩजाॉच य भूल्माॊकन गयी कभ काभ बएको 
यकभ कट्टा गयी काननुफभोख्जभ बिुानी ददन य नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, आतथिक प्रशासन र्वतनमभावरी, २०६८ 
को र्वतनमभ ७२, ९५, १७९, १९३, २०३ य प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन, तनमभसभेतरे तोर्कएको र्वतध य 
प्रर्क्रमाको अवरम्फन गयी खरयद तथा तनभािणको कामि गने गयाउनेतपि  जो जे गनुिऩने हो सो गनिका रातग 
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आमोगको तभतत २०७८।३।२८ को तनणिमानसुाय नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखाराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको । 

१३. कृर्ष तथा ऩशऩुॊऺी र्वकास भन्रारम 

13.1  ख्जल्रा कास्की, ऩोखया भहानगयऩातरका शाख्न्त वनख्स्थत सहयी र्वकास भन्रारमको स्वातभत्वभा यहेको ४६ योऩनी 
जग्गाभा तयकायी फजाय सञ् चारन गनि उऩत्मका नगय र्वकास सतभततभापि त २०५७ सारदेख्ख २०७२ सारसम्भ 
बाडा सम्झौता बई तयकायी फजाय सञ् चारन बइयहेकोभा सो अवतध सभाप् त बएऩश् चात ऩतन कुनै टेन्डय आह् वान 
नगयी गैयकाननुी तवयरे हारसम्भ सञ् चारन बइयहेको अवस्थाभा उऩत्मका नगय र्वकास सतभततरे उि तयकायी 
फजाय सञ् चारन गनिका रातग तभतत २०७४।९।११ गते तफना टेन्डय ऩयुानो दययेटभा १५% थऩ गयी गैयकाननुी 
रूऩरे सम्झौता गनि रागेको हुॉदा आवश्मक अनसुन्धान गयी कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्ने व्महोयाको उजयुीउऩय 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा कृर्ष तयकायी फजाय सॊचारन गनि ददन े सम्फन्धभा सॊकतरत कागजातहरूफाट 
भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको नदेख्खए ऩतन कृर्ष फजाय सॊचारन गदाि प्रततस्ऩधाित्भक प्रर्क्रमा अवरम्फन गयको 
नदेख्खएकारे कृर्ष फजाय सविसाधायण नागरयकको चासोको र्वषम बएको हुॉदा ऩोखया भहानगयऩातरका वडा नॊ. ९ 
शाख्न्त वनख्स्थत कृर्ष फजाय सॊचारन प्रर्क्रमाराई सवु्मवख्स्थत एॊव र्वतधसम्भत तरयकारे सॊचारन/व्मवस्थाऩन गनि 
आगाभी ६ भर्हनातबर खरुा प्रततस्ऩधाित्भक प्रर्क्रमाफाट फजाय सॊचारन एवॊ व्मवस्थाऩन गने गयी तनमभनकायी 
तनकाम कृर्ष र्वबाग हरयहयबवन, रतरतऩयुराई कृर्ष तथा ऩशऩुन्छी र्वकास भन्रारमभापि त य जग्गाधनी ऩोखया 
उऩत्मका नगय र्वकास सतभततराई ऩोखया भहानगयऩातरकाभापि त आमोगको तभतत २०७८।३।१४ को 
तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१४  ख्शऺा, र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारम 

14.१  तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम सेवा आमोगद्वाया २०७५ सारभा सञ्चातरत र्वतबन्न र्वषमको प्राध्माऩक तथा सह-प्राध्माऩक 
ऩदहरूको र्वतबन्न र्वऻाऩनको छनौट प्रर्क्रमाभा अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा 
सॊकरन बएका प्रभाण कागजातहरू अध्ममन गयी हेदाि र्वतबन्न र्वषमका खलु्रा तथा आन्तरयक प्रततमोतगताभा 
तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम ख्शऺक तनमखु्िको तसपारयससम्फन्धी र्वतनमभ, २०७५ फभोख्जभ सफैबन्दा फढी अॊक प्राि 
गनेराई तसपारयस गयेको सॊरग्न कागजात य सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत तसर्द्ान्तसभेतफाट देख्खॉदा मी 
र्वऻाऩनहरूका सम्फन्धभा अतनमतभतता बएको ऩरु्ष्ट हनुे आधाय प्रभाण नहुॉदा भ्रष्टाचायको कसयु स्थार्ऩत हनुे नदेख्खए 
ताऩतन कृतत भूल्माॊकनका क्रभभा कभी कभजोयी यहेको देख्खॉदा देहामका र्वषमभा काननुफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो 
गयी न्मामसम्भत तरयकारे तनणिम तरन आमोगको तभतत २०७७।६।१ को तनणिमानसुाय तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम सेवा 
आमोगराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

 र्वऻाऩन नॊ. १३८/०७५-०७६, सह-प्राध्माऩक ऩद खलु्रा प्रततमोतगतातपि  याजनीततशाष्ण र्वषमका आवेदक 
इन्िकुभायी अतधकायीरे ऩेस गयेका कृततहरू भूल्माॊकन नै नगयी तनजराई छनौट प्रर्क्रमाफाट अरग्माएको 
खलु्न आएफाट तनजराई भकाि ऩनि गएको बन्ने देख्खॉदा सो ऩदको छनौट प्रर्क्रमा तथा उि र्वषमका 
आवेदकका कृतत भूल्माॊकनका सम्फन्धभा, 

 उम्भेदवायहरूको कृतत भूल्माॊकन गने क्रभभा र्वशेषऻहरूफाट जनिरको शे्रणी र्वबाजन य भूल्माॊकन, Impact 

Factor Rated Journal को भूल्माॊकन, ISBN को नमाॉ व्मवस्थाफभोख्जभ ऩसु्तक/सन्दबि ग्रन्थको भूल्माॊकन 
रगामतभा उल्रेतम कभी कभजोयी यहेको देख्खएका सन्दबिभा आगाभी सभमभा उम्भेदवायरे ऩेस गयेका कृतत 
भूल्माॊकनका रातग भूल्माॊकनकताि/र्वशेषऻसभऺ ऩठाउनऩूुवि ऩेस बएका कृततहरू तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम ख्शऺक 
तनमखु्िको तसपारयससम्फन्धी र्वतनमभ, २०७५ भा उख्ल्रख्खत व्मवस्थाफभोख्जभ भूल्माॊकन हनु मोग्म छन ्
छैनन,् उम्भेदवायरे कृततसाथ ऩेस गयेका आधाय/प्रभाणहरू ऩमािि छन ्छैनन,् ऩेस गरयएका अन्तयािर्ष्डम/यार्ष्डम 
जनिरहरू Peer Reviewed हनु ्होइनन,् उि जनिरहरू SCImago Journal वा Impact Factor Rated Journal हनु ्
होइनन,् ऩेस बएका जनिरहरू कुन शे्रणीका हनु ् बन्ने रगामतका र्वषमभा सेवा आमोगरे आवश्मकतानसुाय 
र्वशेषऻहरू सख्म्भतरत सॊमन्र/सतभततफाट मर्कन गयी गयाई भूल्माॊकनभा वस्ततुनष्ठता एवभ ्एकरूऩता कामभ 
गनि वस्तगुत आधाय तथा सूचकहरूका आधायभा र्वशेषऻहरूफाट कृतत भूल्माॊकन गने गयाउने व्मवस्था 
सम्फन्धभा । 
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14.2 रखु्म्फनी फौर्द् र्वश्वर्वद्यारम, रुऩन्देहीरे ऩदऩूततिका रातग आह् वान गयेको र्वऻाऩन नॊ. 001/070/71 'ख' को 
प्रशासन सहामक ३ ऩदका रातग र्वऻाऩन गयेकोभा कभिचायी छनौटभा अतनमतभतता गयेकारे छानतफन गयी दोषीराई 
कायफाही गयाई ऩाऊॉ  बन्ने उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा र्वश्वर्वद्यारमभा अतधकायप्राि 
ऩदातधकायीहरूफाट र्वद्यभान नीतत, तनमभ य कामिर्वतध नबएका कायण सम्ऩयीऺणका रातग कुनै स्ऩष्ट र्वतध तनधाियण 
नगयी छनौट गने कामि गयेफाट ऩदऩूतति सतभततरे गयेको कामिफाट मोग्मता प्रणारीराई व्मवख्स्थत गनि सकेको बन्ने 
स्ऩष्ट आधाय नदेख्खएकारे रखु्म्फनी फौर्द् र्वश्वर्वद्यारमफाट ऩदऩूततिसम्फन्धी कामि गदाि सॊगठनका रातग आवश्मकता 
ऩने ऩदको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण गयी रयि ऩदको र्वऻाऩन प्रकाशन गयी उऩमिु उम्भेदवाय छनौट गने 
र्कतसभरे प्रततस्ऩधाित्भक रूऩभा ऩदऩूतति गनि य तरख्खत ऩयीऺाको सम्ऩयीऺण रगामतको कामि व्मवख्स्थत गनि स्ऩष्ट 
कामिर्वतधको व्मवस्था गयी छनौट प्रणारीराई व्मवख्स्थत, भमािददत य तनष्ऩऺता कामभ गयी मोग्मता प्रणारीराई 
व्मवख्स्थत गने सम्फन्धभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो आवश्मक प्रफन्ध गनि य बए गयेका र्वषमको 
जानकायी आमोगराई गयाउनसभेत रखु्म्फनी फौर्द् र्वश्वर्वद्यारमराई आमोगको तभतत २०७७।६।२० को 
तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

१४.३ श्री याभ तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम, तसभरचौय, ऩोखयाको र्वद्यारमको सटय तफना सूचना, तफना प्रततस्ऩधाि गीता 
तगयीराई बाडाभा ददएको तथा तनजरे तभतत २०७७।३।३० सम्भ र्वद्यारमराई जम्भा रु.४,९५,६६६।४० ऩैसा 
सटय बाडाफाऩतको फर्क्यौता तथा सम्झौताअनसुायको ऩानी तथा तफजरुीको भहसरुसभेत फझुाउन फाॉकी यहेको तथा 
र्वद्यारमको जग्गा तफक्री गने उद्देश्मरे र्वतबन्न व्मख्िहरूफाट ऩेश्की तरई जग्गा अततक्रभण गरययहेको देख्खएकोभा 
ख्शऺा तनमभावरीको २०५९ को तनमभ १६० को उऩतनमभ (१) रे  र्वद्यारमको जग्गा तफक्री गनि योक रगाएको 
तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद-३ को दपा-११ को उऩदपा (२) को देहाम क. (२) 
(छ) भा साविजतनक ऐरानी य ऩतॉ जग्गा, साविजतनक बवन, सम्ऩदा तथा बौततक ऩूवािधायको सॊयऺण य सयुऺा तथा 
ऐ. देहाम झ. (९) भा साभदुार्मक र्वद्यारमको जग्गाको स्वातभत्व, सम्ऩख्त्तको अतबरेख, सॊयऺण य व्मवस्थाऩन 
नगयऩातरका वा गाउॉऩातरकाको काभ, कतिव्म य अतधकाय बएको उल्रेख बएको य स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ 
को दपा ४. को उऩदपा (५) को देहाम (ग) भा ख्जल्रातबर यहेको नेऩार सयकायको सफै सम्ऩख्त्तको येखदेख, 

सम्बाय तथा भभित गने, गयाउने कामि प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीको यहेको बन्ने उल्रेख बएकारे र्वद्यारमको सटय 
प्रचतरत काननुफभोख्जभ बाडाभा रगाउन, तनज गीता तगयीफाट फाॉकी फर्क्यौता असरुउऩय गनि तथा र्वद्यारमको जग्गा 
सॊयऺण गनिका रातग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोख्जभ जो-जे गनुिऩने हो सो गनि गयाउन आमोगको 
तभतत २०७७।८।१८ को तनणिमानसुाय ऩोखया भहानगयऩातरका, कास्की तथा र्वद्यारमको जग्गा सॊयऺण गनिका 
रातग स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ फभोख्जभ जो-जे गनुिऩने हो सो गनि गयाउन ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, 
कास्कीराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१४.४ ख्जल्रा सनुसयी, दहुफी नगयऩातरका, वडा नॊ. ६ ख्स्थत श्री ऩॊचामत तन.भा.र्व., दहुफीभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम 
सनुसयीफाट र्वद्यारम बवन तथा शौचारम तनभािणका रातग यकभ तनकासा गदाि तसधै तफना सम्झौता, तफना रागत 
इख्स्टभेट, यकभ तनकासा गयेको य राभो सभमसम्भ उि सॊयचनाहरू तनभािण नबई अरऩर अवस्थाभा देख्खएकारे सो 
र्वषमभा प्रचतरत काननुफभोख्जभ जो-जे गनुिऩने हो सोको आवश्मक व्मवस्था तभराउन ख्शऺा र्वकास तथा सभन्वम 
इकाई, सनुसयी य दहुफी नगयऩातरका, सनुसयीराई आमोगको तभतत २०७७।११।१० को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी 
ऩठाइएको ।  

१४.५ वनदेवी भा.र्व., साॉगा, तसन्धऩुाल्चोकका प्रधानाध्माऩक ददरफहादयु काकीरे आफ्नो र्वद्यारमकी ख्शख्ऺका सार्वरी 
तसरवाररे गने गयेको हाख्जय सम्फन्धभा स्वाबार्वक रूऩभा तनजराई जानकायी हनुे  र्वषमभा सभेत ख्शऺा र्वकास 
तथा सभन्वम इकाई, तसन्धऩुाल्चोकराई ऩराचाय गदाि उि तथ्मराई नदेखाई अन्मथा व्महोया उल्रेख गयी र्ववयण 
ऩठाएको देख्खए ताऩतन तनजरे फदतनमतऩूणि रूऩभा भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको बन्ने नदेख्खएकारे अफ उप्रान्त मस्ता 
र्ववयणहरू ऩठाउॉदा मस र्कतसभका गरत तथ्म उल्रेख नगने नगयाउनेतपि  जो-जे गनुिऩने हो सोको आवश्मक 
व्मवस्था तभराउन आमोगको तभतत २०७७।१२।३० को तनणिमानसुाय ख्शऺा र्वकास तथा सभन्वम इकाई, 
तसन्धऩुाल्चोकराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१४.६ तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, गलु्भी य खड्गकोट गा.र्व.स.फाट कोयेङ तन.भा.र्व.को बवन तनभािण तथा पतनिचय 
खरयदका रातग प्राि अनदुान यकभफाट रगत इख्स्टभेटअनसुाय तोर्कएको भाऩदण्ड ऩूया गयी गणुस्तयभा कभी हनु 
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नददई बवन तनभािण गनुिऩनेभा सो नगयी रगत इख्स्टभेटबन्दा पयक गयी बवन तनभािण गयेको देख्खएकारे अफ उप्रान्त 
र्वद्यारमको बवन तनभािण तथा पतनिचय खरयद गदाि रगत इख्स्टभेटअनसुाय तोर्कएको भाऩदण्ड ऩूया गयी गणुस्तयभा 
कभी हनु नददई, जनु कामिका रातग यकभ तनकासा बएको हो सोही शीषिकभा खचि गने गयाउने सम्फन्धभा जो-जे 
गनुि/गयाउनऩुने हो सोको आवश्मक व्मवस्था तभराउन ख्शऺा भन्रारम य सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारमराई आमोगको तभतत २०७७।१२।३० को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१४.७ स्माङजा ख्जल्रा सातफक ख्चरेबञ्ज्माङ-३, गहृकोटभा यहेको जनजागतृत भाध्मतभक र्वद्यारम तथा फार ज्मोतत प्राथतभक 
र्वद्यारम कयङस्वाॉयाभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, स्माङजाफाट ऩयेको शौचारम तनभािणको यकभफाट शौचारम नफनाई 
प्रधानाध्माऩक तथा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, स्माङ्जाका प्रार्वतधकसभेतको तभरेभतोभा तफर बयऩाई तभराई यकभ 
र्हनातभना गयेको बन्नसेभेत व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा उजयुीको अनसुन्धानको क्रभभा देख्खएको तथ्म तथा 
प्रभाणराई र्वश्लषेण गदाि श्री जनजागतृत भाध्मतभक र्वद्यारम, स्माङ्जा य श्री फार ज्मोतत प्राथतभक र्वद्यारम, 
स्माङजाको हकभा तनभािण कामिभा कुनै अतनमतभतता बएको नदेख्खएको एवॊ श्री यणवीय जनर्हत भा.र्व.फाट बएको 
तनभािण कामिका सम्फन्धभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमफाट पयपायक हुॉदा रु.55,372।72 फढी यकभ ऩेस बएको 
प्रततवेदनराई आधाय भानी पयपायक बएको देख्खएकोभा उि फढी बिुानी बएको यकभ फैंक दाख्खरा बइसकेको 
देख्खएकारे मसफाट नेऩार सयकायराई प्रत्मऺ हातन नोक्सानी बएको नदेख्खए ताऩतन तत्कारीन ख्जल्रा ख्शऺा 
कामािरम, स्माङ्जाफाट यकभ पयपायक हुॉदा वास्तर्वक रूऩभा काभ बएको बन्दा फढी काभ देखाइएको 
प्रततवेदनराई आधाय भातनएको देख्खएकारे अफ उप्रान्त मस र्कतसभका यकभ पयपायक गदाि वास्तर्वक बएको 
काभको मर्कन गने गयाउने सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सोको आवश्मक व्मवस्था तभराउन आमोगको तभतत 
२०७८।१।६ को तनणिमानसुाय ख्शऺा र्वकास तथा सभन्वम इकाई, स्माङ्जाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१४.८ ख्शऺा र्वकास तथा सभन्वम इकाई, सनुसयीफाट प्राि र्ववयणभा फार र्वकास केन्िको स्थाऩना, सञ्चारन वा फन्द 
यहेको अवस्था, र्वद्याथॉ सॊतमा, सहमोगी कामिकतािको नाभ, सहमोगी कामिकतािको तनमखु्ि गने तनकाम, ख्शऺक 
उऩख्स्थत ऩखु्स्तका, फारफातरकाको दैतनक हाख्जय ऩखु्स्तका, ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, सनुसयीको र्वद्यारमगत तनकासा 
भाग पायाभ एवॊ तनकासा बई प्राि बएको यकभ, सहामक कामिकतािराई यकभ बिुानी गयेको बयऩाई, फार र्वकास 
केन्ि व्मवस्थाऩन सतभततका तनणिमहरूको आधायभा १४ वटा फार र्वकास केन्िभध्मे १३ वटा सञ्चारनभा यहेको य 
१ वटा फार र्वकास केन्ि र्वणा फार र्वकास केन्ि सञ्चारनभा नयहेको य सञ्चारनभा नयहेका फार र्वकास 
केन्िहरूको यकभ योक्का याख्खएको, जानकीकुभायी भेहता य यानी ऩोद्दायको ऩारयश्रतभक एवॊ बत्ता सम्फन्धभा 
अतनमतभतता नगये ऩतन प्रचतरत फार र्वकास कामिक्रभ सॊचारनसम्फन्धी तनदेख्शका, २०६१ को ३१(१) अनसुाय 
सहामक कामिकतािको तनमखु्िअख्घ कम्तीभा १५ ददनको सूचना प्रकाख्शत गयी इच्छुक सफै उम्भेदवायफाट तनवेदन 
आह् वान गनुिऩनेभा उि प्रर्क्रमा ऩूया नगयी सहामक कामिकताि तनमखु्ि गयेको देख्खएकारे १४ वटै फार र्वकास 
केन्िभा सहामक कामिकताि तनमखु्िभा सॊरग्न ऩदातधकायीराई काननुफभोख्जभ जो-जे गनुिऩने हो सो गनि/गयाउन 
आमोगको तभतत २०७८।३।९ को तनणिमानसुाय ख्शऺा र्वकास तथा सभन्वम इकाई, सनुसयीराई सझुाव रेखी 
ऩठाइएको ।  

१५. सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम 

१५.1 जभिन नागरयक भाइकर कोवोल्डरे नेऩार पामय ट्रक एख्क्सर्ऩतडसन कामिक्रभ अन्तगित सेकेण्ड ह् मान्ड दभकर 
ल्माउन,े र्वश्वका प्रतमात सेतरबे्रटीराई फोराई नेऩारको ऩमिटन प्रफर्द्िन गने बन्दै नेऩार ऩमिटन फोडिफाट एक कयोड 
रुऩैमाॉ तरएको तय सम्झौतानसुायको काभ नगयी नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी बएको बन्ने सम्फन्धभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा नेऩार ऩमिटन फोडि य Soarway Institute for Development  सॊस्थाफीच २३ जनवयी २०१७ 
(2073 भाघ 10) भा बएको Organizing “Fire truck Expedition to Nepal” with International Celebrities र्वषमक 
MOU/सभझदायीअनसुाय नेऩार ऩमिटन फोडिरे ऩेश्की स्वरूऩ Soarway Institute for Development राई ददएको एक 
राख अभेरयकी डरय यकभ सम्फन्धभा भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट बएको रेखाऩयीऺण प्रततवेदनरे फेरुज ु
रेखेको देख्खएकारे नेऩार ऩमिटन फोडिराई कुनै ऩतन प्रकायरे हातन नोक्सानी हनु नददने व्मवस्था तभराउन प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ जो-जे गनुिऩने हो गनिका रातग आमोगको तभतत २०७८।३।१४ को तनणिमानसुाय नेऩार ऩमिटन फोडि, 
बकुृटीभण्डऩ, काठभाडौंराई रेखी ऩठाइएको । 
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१६. सहयी र्वकास भन्रारम 

१६.१ अतधकाय सम्ऩन्न फागभती सभ्मता एकीकृत र्वकास सतभततअन्तगितको Bagmati River Basin Improvement Project 

(BRBIP) अन्तगित सञ्चातरत Contract No. BRBIP/PCMU-1/2015/016, Kalika-Ranken-Lama JV रे काभ 
गरययहेको तनभािण कामिभा र्वतबन्न अतनमतभतताहरू बएको उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा उि 
आमोजनाको ठेक्का हार तनभािणाधीन अवस्थाभा नै यहेको, हारसम्भ पुटऩाथ Paving Type 1 भा प्रमोग हनुे 
Flagstone कामिको BOQ भा यहेको ऩरयभाणको ४३.८१% कामिको भार बिुानी बई ढुङ्गा प्रमोग गनुिऩने अतधकाॊश 
तनभािण कामिहरू रगामत अन्म कामिहरू फाॉकी नै यहेको तथा आमोजनाको तपि फाट ऩयाभशिदाताराई उि Flagstone 
को स्ऩेतसर्पकेसन ऩरयवतिन गयी भोटाई घटाएको कामिको प्रबावको फायेभा Re-Assessment भाग बई सो अनसुायको 
Reasonable Assessment आमोजनाको Employer फाट स्वीकृत नहुॉदासम्भ उि Item को बिुानी तसपारयस नगनि 
तथा सो Item को कामि तथा बिुानी होल्डभा याख्न ेआशमको ऩराचाय बएको देख्खॉदा सोभा उल्रेख बएअनसुाय हनुे 
नै हुॉदा तनम्नानसुायको र्वषमभा अतधकाय सम्ऩन्न फागभती एकीकृत र्वकास सतभततराई आमोगको तभतत 
२०७७।५।२५ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
   र्पल्डभा देख्खएका ररु्टहरूको सम्फन्धभा ठेक्काको प्रावधानभा यहेको QAP अनसुाय गणुस्तयमिु कामि गयाउन 

तनयन्तय अनगुभन ऩयीऺण गनि तथा सो अनसुाय नततजा नआएभा सो कामिराई ऩरयवतिन गयी गणुस्तयभा कुनै 
ररु्ट नआउने गने गयी आवश्मक व्मवस्था तभराउने, 

   स्ऩेतसर्पकेसनभा Granite Paving Blocks को भार Water Absorption उल्रेख बएको तय इख्स्टभेट य ड्रइङभा 
पुटऩाथभा Natural Flagstone प्रमोग गने बन्ने यहेकोभा सोको Water Absorption सम्फन्धभा स्ऩेतसर्पकेसनभा 
उल्रेख नयहेको, अन्म तनकाम (Department of Road) को स्ऩेतसर्पकेसनराई आधाय तरई ऩयीऺण गयेकोभा उि 
र्वषमभा सरुुभै ठेक्का रगाउॉदा नै स्ऩेतसर्पकेसनभा प्रस्ट उल्रेख हनुऩुनेभा नबएकारे सो सम्फन्धभा आइन्दा तत ्
प्रकायका ररु्ट हनु नददने गयी आवश्मक व्मवस्था तभराउने, 

   ढुङ्गाको भोटाई ऩरयवतिन गनुिऩने भतुम कायणभा ढुङ्गाको उऩरब्धता बन्ने उल्रेख बएको देख्खॉदा ठेक्का 
रगाउनअुख्घ नै आमोजनाफाट ठेक्काका रातग आवश्मक तनभािण साभग्रीहरूको ऩमाििता यहे/नयहेको सम्फन्धी 
र्वस्ततृ अध्ममन गयेय भार ठेक्का रगाउने व्मवस्था तभराउन,े 

  आमोजनाको तपि फाट Flagstone को भोटाई घटाएको सम्फन्धभा Reasonable Assessment स्वीकृत नहुॉदासम्भ सो 
Item को कामि योक्का गयी याख्न ेआशमको ऩर Ref No. ०७६।७७ च.नॊ. १५२ तभतत 13 May 2020 भा 
ऩयाभशिदाताराई ऩराचाय गयेको तथा IPC 16 को तफरफाट सोही ऩरराई आधाय भानी Flagstone को भोटाई 
घटाएको र्वषमको PMDSC फाट Reslove नबएसम्भ एक तभतरमन रुऩैमाॉको बिुानी योकी याखेको बन्ने देख्खॉदा 
उि ठेक्काको Flagstone को भोटाई घटाएको र्वषमभा आमोजनाको तपि फाट आफ्नो Reservation यहेको ऩरु्ष्ट 
हनु आएको देख्खन्छ । अत: मसयी ठेक्काभा Contractor फाट बएको कामि Employer राई ख्चत्त नफझेुभा वा सो 
कामिफाट Employer राई हातन नोक्सानी हनुे अवस्था आएभा ठेक्काको General Conditions of Contract (FIDIC 

MDB June 2010) को Clause No. 2.5 Employer’s Claim अनसुाय आमोजनारे Claim गनि सक्न े
व्मवस्थासभेत यहेको देख्खॉदा सो र्वषमभा ठेक्का सम्झौता तथा प्रचतरत काननुफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो तहाॉ 
कामािरमफाट गनि। 

१६.२ कोहरऩयु नगय र्वकास सतभतत, कोहरऩयु, फाॉकेरे अटोरयक्सा ऩार्कि ङका रातग भध्मऩख्श्चभ जनसेवा मातामात 
प्रा.तर.राई उऩरब्ध गयाएको जग्गाभा भध्मऩख्श्चभ जनसेवा मातामात प्रा.तर.रे सम्झौतार्वऩयीत १२ वटा अस्थामी टहया 
फनाई बाडाभा रगाएको य जग्गाको सम्झौता अवतध सभाि बएऩश्चात ऩतन जग्गाको प्रमोग गरययहेको बन्ने देख्खएकारे सो 
सम्फन्धभा नगय र्वकास ऐन एवॊ प्रचतरत काननुफभोख्जभ जे-जो गनुिऩने हो सो गनि-गयाउन कोहरऩयु नगय र्वकास 
सतभततराई आमोगको तभतत २०७७।१२।१९ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१७. सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम 

१७.1 काठभाडौं भहानगयऩातरका, वडा नॊ. 3, भा स्भाटि डस्टर्वन, सी.सी. र्क्याभेयासर्हतको ट्रार्पक राइट तथा र्वद्यतुीम 
ऩोरभा र्वऻाऩनसम्फन्धी कामि गदाि तफना प्रततस्ऩधाि सोझै ठेक्का ददई भ्रष्टाचाय गयेको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात बई भ्रष्टाचाय बएको ऩरु्ष्ट हनुे आधाय प्रभाण नदेख्खए ताऩतन आमोगको तभतत २०७७।५।१५ 
को तनणिमानसुाय देहामका र्वषमभा काननुफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो गयी आगाभी ददनभा कुनै ऩतन प्रकायको आम 
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ठेक्का रगाउॉदा खलु्रा प्रततस्ऩधाि गयाई प्रचतरत ऐन, तनमभावरीको ऩूणित् ऩारना गयाउन काठभाडौं 
भहानगयऩातरकाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको :- 

(1) मासाि टेक्नोरोजीसॉग बएको ठेक्का सम्झौतासभेतको अध्ममन गदाि भहानगयऩातरकाफाट प्राि तनणिमहरू, ट्रार्पक 
राइटको ड्रइङ, तडजाइन, इख्स्टभेटसर्हतको प्रस्ताव मासाि टेक्नोरोजीरे तमाय गयी ऩेस गयेफभोख्जभ 
भहानगयऩातरकारे एक भार प्रस्तावकै आधायभा तफना प्रततस्ऩधाि मासाि टेक्नोरोजीसॉग रु.26,55,952।-  को 
सम्झौता गयी कामािदेश ददएको य  सोको कामि सम्ऩन्न ऩश्चात रु.25,79,112।- बिुानी गयेको, साविजतनक 
खरयद ऐन, 2063 को दपा 2 (ढ) फभोख्जभको र्वशेष ऩरयख्स्थतत तसजिना बएको कुनै आधाय तफना काठभाडौं 
भहानगयऩातरका, नगय कामिऩातरकाको तभतत 2074 सार ऩसु 24 को फोडि फैठकरे र्वशेष ऩरयख्स्थतत बनी 
तनणिम गयेको तय सो प्रभाख्णत गने आधाय/प्रभाण नदेख्खएको हुॉदा भहानगयऩातरकाराइि आगाभी ददनभा 
साविजतनक खरयद ऐन, 2063 तथा साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 य अन्म प्रचतरत ऐन, तनमभावरीको 
ऩूणित् ऩारना गयी/गयाई खरयद कामि गने गयाउन े। 

(2) काठभाडौं भहानगयऩातरकारे बिकारीदेख्ख तसॊहदयफायसम्भको सडकभा Solar Dustbin य तत्ऩश्चात भहानगयका 
अन्म स्थानहरूभा सभेत क्रभश: Solar Dustbin याख्न ेकामि तफना प्रततस्ऩधाि श्री कृष्ण सप्रामसिको एक भार 
प्रस्तावकै आधायभा तभतत 2073 सार भॊतसय 19 भा सम्झौता गयी सडक तनभािणको कायण देखाई 27 
भर्हनाऩतछ तभतत 2075।11।17 भा भार कामािदेश ददएको देख्खॊदा आगाभी ददनभा कुनै ऩतन प्रकायको आम 
ठेक्का रगाउॉदा एउटै प्रकृततको काभको सम्फन्धभा खण्ड खण्ड नहनुे गयी एकीकृत रूऩभा कामि सम्ऩन्न हनुे गयी 
खलु्रा प्रततस्ऩधाि गयाई प्रचतरत ऐन, तनमभावरीको ऩूणित् ऩारना गने गयाउने । 

1७.2 रुऩन्देही ख्जल्रा सक्रौन ऩकडी गा.र्व.स.ख्स्थत श्री सक्रौन ऩकडी तन.भा.र्व.भा गैयअतबबावकराई र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततको अध्मऺ फनाएको, याहत कोटाभा भर्हरा ख्शख्ऺका बनाि गनुिऩनेभा ऩरुुष तनमखु्ि गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको 
उजयुीभा उल्रेख गयेअनसुायको भ्रष्टाचाय बए गयेको ऩरु्ष्ट हनुे अवस्था नदेख्खए ताऩतन र्वद्यारमरे आ.व. 
२०६५/०६६ देख्ख आ.व. २०७१/०७२ सम्भको रेखाऩयीऺण एकै ऩटक गयी ऩेस गयेकारे र्वद्यारमरे सयकायी 
तनकामरे कामभ याख्नऩुने रेखा अनशुासन कामभ नयाखेको तथा र्वद्यारमका र्वद्यारम व्मस्थाऩन सतभतत अध्मऺ 
सनुीरकुभाय दद्ववेदीको छोया सतभयकुभाय दद्ववेदी एकै सभमभा तनजी तथा सयकायी दफैु र्वद्यारमभा अध्ममनयत गयेको 
बन्ने सम्फख्न्धत र्वद्यारमफाट खलु्न आएकारे सोफाट गैयअतबबावक र्वद्यारमको व्मवस्थाऩन सतभततको अध्मऺ हनुे 
अवस्था बई ख्शऺा ऐन, २०२८ र्वऩयीत कामि बएको देख्खॉदा आगाभी सभमभा र्वद्यारमराई रेखा अनशुासन कामभ 
गयाउन तथा अतबबावक मर्कन गयी भार र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ चमन गनि गयाउनका रातग 
आमोगको तभतत २०७७।६।१ को तनणिमानसुाय कोटहीभाई गाउॉऩातरका, गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम, 
रुऩेन्देहीराई य तनज सतुनरकुभाय दद्ववेदीरे पर्छ्यौट गनि फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गयाउनका रातग ख्शऺा 
र्वकास तथा सभन्वम इकाई, रुऩन्देहीराई रेखी ऩठाइएको।  

१७.३ जमु्रा ख्जल्रा तातोऩानी गाउॉऩातरकारे आ.व. २०७५/०७६ भा गाउॉऩातरका स्तयीम वतृ्तख्चर तनभािण कामिको खरयद 
प्रर्क्रमाभा साविजतनक खरयद ऐन य तनमभावरीर्वऩयीत आपू तनकट व्मख्िको दफाफ तथा प्ररोबनभा ऩयी प्रस्ताव 
छनौटभा अतनमतभतता गयेकारे छानतफन गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुीउऩय 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा, कामि सम्ऩादनका रातग भस्टो र्पल्भस ्  प्रा.तर.राई गाउॉऩातरकारे तभतत २०७६।१।९ 
भा रु.१,५६,०००।- ऩेश्की यकभ उऩरब्ध गयाएकोभा उि कम्ऩनीफाट सम्झौताफभोख्जभ तोर्कएको सभमभा कामि 
सम्ऩन्न नबएकारे तभतत २०७६।१२।७ को तातोऩानी कामिऩातरकाको फैठकफाट सम्झौता यद्द गयी वतृ्तख्चर 
तनभािणका रातग भष्टो र्पल्भस ्  प्रा.तर.सॉग ऩेश्की यकभ य थऩ १०% जारयवानासभेत ततयाउने तनणिम बएको य सोही 
तनणिमफभोख्जभ भस्टो र्पल्भस् रे तरएको रु.१,५६,०००।- गाउॉऩातरकाको आन्तरयक कोष खाता नॊ. 
९२७४०१०००००५ भा तभतत २०७६।१२।७  जम्भा गयेको य थऩ १०% जरयवानासभेत कामिऩातरकाको 
फैठकरे तोकेफभोख्जभ जम्भा गयेको देख्खएकारे भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको बन्न ेदेख्खन नआए ताऩतन अफ उप्रान्त मस 
र्कतसभको खरयद कामि गदाि र्वद्यभान ऐनकाननुको प्रावधानफभोख्जभ गने गयाउने सम्फन्धभा आवश्मक प्रफन्ध 
गने/गयाउने व्मवस्था हनु आमोगको तभतत २०७७।६।२६ को तनणिमानसुाय तातोऩानी गाउॉऩातरकाको कामािरम, 
तातोऩानी, जमु्राराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 
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1७.४ काठभाडौं भहानगयऩातरका, भनोहया जग्गा एकीकयण आमोजनाको ऩूवि स्वीकृतत नतरई अतभन प्रकाशचन्ि ऩौडेररे 
आफ्नो कामिऺ ेरबन्दा फार्हय गई प्रवेश बन्ने ऻानफहादयु काकीको अनयुोधभा काठभाडौं, सनु्दयीजर वा.नॊ. 8/घ को 
र्कॊ .नॊ. 184,238,239 को जग्गा नाऩजाॉच गयी सोको ऩारयश्रतभकफाऩत रु.२०,०००।- तरएको देख्खन आएकारे 
आपू कामियत यहेको कामािरमको ऩूविस्वीकृतत नतरई कुनै ऩतन फार्हयको काभ नगने नगयाउने व्मवस्था तभराउन 
आमोगको तभतत २०७७।६।२६ को तनणिमानसुाय काठभाडौं भहानगयऩातरकाराई रेखी ऩठाइएको ।       

1७.५ भकवानऩयु ख्जल्रा बीभपेदी गाउॉऩातरकाको बैंसेदेख्ख बीभपेदीतपि  जाने यािी नदी ऺेरभा साविजतनक सम्ऩख्त्तको 
रूऩभा यहेको ढुङ्गा, फारवुा, तगट्टीरगामतका नदीजन्म ऩदाथिहरू अवैधरूऩभा उत्खनन गयी खरयद तफक्री बइयहेको बन्न े
सम्फन्धभा स्थानीम व्मवसामीहरूरे नदीको दामाॉ फामाॉ ऩाखाभा केही ढुङ्गाहरू थऩुायेय याखेको देख्खएको साथै 
सम्फख्न्धत तनकामहरूफाट यािी नदीको प्राकृततक धायराई तमार नगरयएको एवभ ् सम्बार्वत प्राकृततक र्वऩख्त्तराई 
सभेत फेवास्ता गयी सो ऺेरको सॊयऺण, अनगुभन/भूल्माॊकन य तनमभनको कामि प्रबावकायीरूऩभा नबएको य रयर्द्ीतसर्द्ी 
तसभेन्ट प्रा.तर.रे सम्फख्न्धत तनकामहरूसॉग सभेत सभन्वम नगयी वातावयणभा ऩने प्रबावराई सभेत ध्मानभा नयाखी 
बैंसेदेख्ख ऩान्िाङसम्भको यािी नदीको दामाॉ फामाॉ र्कनायभा फाटो ऩनुतनिभािण कामि गयेको देख्खन आएकारे सो 
सम्फन्धभा उख्चत काननुी प्रर्क्रमा ऩूया गयी कामि गनि/गयाउन एवभ ्प्रदेश सयकायफाट जायी गरयएको नदीजन्म ऩदाथि 
(सॊकरन य उऩमोग) सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको कामिर्वतध, 2075 को प्रबावकायी कामािन्वमन गनि/गयाउन 
स्थानीम तहराई आमोगको तभतत २०७७।६।२६ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

1७.६ नेऩार प्रशासतनक प्रततष्ठानरे अतधकृत प्रथभ शे्रणीको ऩदऩूतति गदाि प्रततष्ठानको तनमभावरी, 2055 को ऩरयच्छेद 4 
को उऩतनमभ 12 भा उऩतनमभ 9 फभोख्जभ छुट्याइएका ऩदभा जनु वषिका रातग र्वऻाऩन बएको हो, सो वषि हनु े
र्वऻाऩनभा उऩमिु उम्भेदवाय उऩरब्ध हनु नसकेभा त्मस्तो ऩद अको वषि हनुे र्वऻाऩनभा सभावेश गनुिऩने । त्मसयी 
र्वऻाऩन गदाि ऩतन उऩमिु उम्भेदवाय उऩरब्ध हनु नसकेभा त्मस्तो ऩद सोही वषि खलु्रा प्रततमोतगताद्वाया ऩूतति हनुे 
ऩदभा सभावेश गनुिऩनेछ बन्ने प्रावधानराई नजयअन्दाज गयी सरुुभै उम्भेदवायको दयखास्त नऩयेको बनी सातफक 
र्वऻाऩन खलु्राभा ऩद सभावेश गयेको, उम्भेदवायको दयखास्त तरॉदा तनजी ऺेरभा साभान्म कम्ऩनीका व्मख्िरे 
ऩदऩूततिको प्रर्क्रमा नै ऩूया नगयी तनमखु्ि गयेको अतधकृत ऩदको अनबुवराई स्वीकाय गयी ऩयीऺा तरई ऩदस्थाऩनसभेत 
गयी रोकसेवा आमोगको कामि सञ्चारन तनदेख्शका, 2067 को आॊख्शक ऩारना गयेको देख्खए ऩतन उजयुीभा उल्रेख 
गयेजस्तो भ्रष्टाचायजन्म कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनुे आधाय नदेख्खएकारे अफ उप्रान्त ऩदऩूतति गदाि रोकसेवा आमोगको 
भान्म तसर्द्ान्तराई तादात्म्मता हनुे गयी आफ्नो तनमभावरी सॊशोधन गनि य सॊशोतधत प्रावधानको ऩूणि ऩारना गनि 
आमोगको तभतत २०७७।६।२६ को तनणिमानसुाय नेऩार प्रशासतनक प्रततष्ठानराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१७.७ कास्की ख्जल्रा ऩोखया भहानगयऩातरका वडा नॊ. ५ ख्स्थत धायाऩानी भागिभा याभचन्ि जैसीरे तनभािण सम्ऩन्न प्रभाणऩर 
तरएऩश्चात आफ्नो आवश्मकताअनसुाय भहानगयऩातरकाको अनभुतततफना घय सॊयचना ऩरयवतिन गयेको बन्ने उल्रेख 
गयेको हुॉदा प्रार्वतधक कभिचायीको तभरेभतोभा नक्साऩासको प्रततकूर अनखु्चत तवयरे तनभािण सम्ऩन्न प्रभाणऩर तरए 
ददएको बन्न े प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट हनुसक्न े नदेख्खएकारे सम्फख्न्धत प्रार्वतधक कभिचायीराई य सम्फर्द् घयधनीराई 
भ्रष्टाचायजन्म कामिभा सॊरग्न यहेको बनी कसयु कामभ गयी भदु्दा चराउनऩुने सम्भको अवस्था य आधाय नदेख्खए 
ताऩतन ऩोखया भहानगयऩातरकाको ऺेरातधकायतबर फनेका/फन्ने बवन तथा बौततक सॊयचना नक्सा ऩास एवॊ तनधािरयत 
भाऩदण्डफभोख्जभ बए नबएको अनगुभनको सम्फन्धभा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ ऩरयच्छेद ७ को दपा 
२७, दपा ३४, दपा ३५, दपा ३९ य दपा ४१ को प्रावधानफभोख्जभ प्रबावकायी रूऩभा अनगुभन तथा कायफाही 
गनि उऩमिु हनुे देख्खएकारे मसभा उजयुीभा उख्ल्रख्खत र्कत्ताहरूभा तनभािण बएका सॊयचनाहरूको हकभा प्रचतरत 
काननुफभोख्जभ भाऩदण्डभा ल्माउन जो-जे गनुिऩने हो गनि य अफ उप्रान्त ऩोखया भहानगयऩातरकाअन्तगित फन्ने नमाॉ 
घय सॊयचना तथा फतनसकेका घय सॊयचनाहरूको हकभा तनभािण कामि स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को 
ऩारना गयी सोहीफभोख्जभ अनगुभनरगामतका कामि गनि आमोगको तभतत २०७७।७।३ को तनणिमानसुाय ऩोखया 
भहानगयऩातरका, नगय कामिऩातरकाको कामािरम, कास्कीराई रेखी ऩठाइएको ।  

1७.८ भहाकारी नगयऩातरका वडा नॊ. १, कञ्चनऩयुका वडाध्मऺ अजुिनदत्त बट्टरे वडाको रातग आवश्मक ट्रान्सपभिय 
वडावासीराई जानकायी नगयाई आफ्नो सहोदय फाजे ऩनेराई अध्मऺ य अरू नातागोताराई सदस्मभा याखी 
उऩबोिा सतभतत गठन गयी ट्रान्सपभिय खरयद गयेको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुी । सो सम्फन्धभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा भहाकारी नगयकामिऩातरकाको कामािरमरे नगयऩातरकाका 10 वटा वडाभा गठन बएको उऩबोिा 
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सतभततभापि त ट्रान्सपभिय खरयद गने गयी सम्फख्न्धत वडाभा यकभ र्वतनमोजन बई दययेट भाग गयी ट्रान्सपभिय 
खरयद बएको, सम्फख्न्धत व्मख्ि तथा सॊस्थाफाट असरु उऩय गनुिऩने देख्खएको बनी रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा 
उल्रेख गरयएको फेरुज ुजम्भा यकभ रु.98,971।- तभतत 2077।7।17 भा भहाकारी नगयऩातरकाको कृर्ष 
र्वकास फैंकको खाताभा जम्भा गयेको देख्खएको, साविजतनक खरयद ऐन, 2063 को दपा ४४ य साविजतनक खरयद 
तनमभावरी, 2064 को तनमभ ९७ भा उऩबोिा सतभतत वा राबग्राही सभदुामफाट तनभािण कामि वा सो सम्फन्धी 
सेवा प्राि गने र्वषम भार उल्रेख बएको, भारसाभानको खरयदका र्वषमभा उल्रेख नबएकोभा भहाकारी 
नगयऩातरकारे उऩबोिा सतभततहरू गठन गयी भारसाभान (ट्रान्सपभिय) खरयद गयेको कामि साविजतनक खरयद ऐन, 
2063 य साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 र्वऩयीत यहेको देख्खॉदा सो सम्फन्धभा खरयद कामि गदाि 
साविजतनक खरयद ऐन, 2063 य साविजतनक खरयद तनमभावरी, 2064 फभोख्जभ भार गनि गयाउन आमोगको 
तभतत २०७७।७।२० को तनणिमानसुाय भहाकारी नगयऩातरकाको कामािरम, दोधाया-चाॉदनी, कञ्चनऩयुराई रेखी 
ऩठाइएको ।  

1७.९ ऩाल्रा तानसेन नगयऩातरका वडा नॊ. ६ भा यहेको कुन्सये सॊगभ मवुा क्रफको भौयीखोरा चौयभा ऩाकि  तथा टहया 
तनभािणका रातग तानसेन नगयऩातरकाफाट आ.व. 2०७३/०७४ भा र्ऩछडा वगि रख्ऺत कामिक्रभअन्तगित 
र्वतनमोजन बएको रु.५०,०००।- फाट टहया तनभािण उऩबोिा सतभततरे तनभािण साभग्री खरयद गयी तनभािणस्थर 
साभदुार्मक वनको जग्गा बएको कायण टहया तनभािण नगयी बिुानी तरएको । बिुानी बएको यकभबन्दा फढी 
नाऩी र्कताफअनसुायकै टहया तनभािण बएको देख्खन आएकारे नेऩार सयकायको कुनै हातन नोक्सानी बएको नदेख्खए 
ऩतन उि क्रफको टहया तनभािण उऩबोिा सतभततरे टहया तनभािण नगयी गरत टहया देखाई भूल्माॊकन गयाई 
नबएको नगयेको काभराई बए गयेको बनी गरत कागजात फनाई तानसेन नगयऩातरकासभऺ ऩेस गयी 
सोहीफभोख्जभ तानसेन नगयऩातरकाफाट ऩतन रागत इख्स्टभेट य सम्झौताफभोख्जभ काभ बए नबएको मर्कन नगयी 
बिुानी हनु ुसाविजतनक खरयद तनभािणसम्फन्धी ऐनतनमभको प्रर्क्रमा य कामिर्वतधर्वऩयीत बएकोरे अफ उप्रान्त कुनै 
ऩतन तनभािण मोजनाको पयपायक य बिुानी गदाि रागत इख्स्टभेट, सम्झौताअनरुूऩ कामि सम्ऩन्न ऩूणिरूऩभा बए 
नबएको मर्कन गयी साविजतनक खरयद तनभािणसम्फन्धी ऐनतनमभको प्रर्क्रमा य कामिर्वतधफभोख्जभ मोजनाको 
पयपायक गने गयाउने सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सो गनि गयाउन तानसेन नगयऩातरका, ऩाल्ऩाराई आमोगको 
तभतत २०७७।९।१६ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१७.१० ख्जल्रा भहोत्तयी फरवा नगयऩातरका वडा नॊ. 9 अध्ममनऩयुभा नारा तनभािण मोजनाको बिुानी गदाि उऩबोिा 
सतभततरे सो तनभािण कामिको सम्फन्धभा गयेका र्वतबन्न तनणिमहरूभा तभतत उल्रेख नबएको । Work Completion 

Report भा Date of work order य Due date of completion भा उल्रेख बएको तभततभा तादम्मता नबएको । 
नगयऩातरकारे बिुानी ददने क्रभभा उठाएको गौश्वाया बौचयभा सो तभततऩतछका तफरहरू याखी बिुानी बएको देख्खए 
ताऩतन नाऩी र्कताफ तथा कामि सम्ऩन्न प्रततवेदनअनसुाय तनभािण कामि सम्ऩन्न बएको देख्खएकारे मस र्कतसभका 
तनभािण कामिको बिुानी गदाि गयाउॉदा बिुानी तफर, कागजातको सॊगतत हनुे व्मवस्था तभराउन आमोगको तभतत 
२०७७।१०।२ को तनणिमानसुाय फरवा नगयऩातरको कामािरम, भहोत्तयीराई सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१७.११ वीयगञ्ज भहानगयऩातरकारे 2069।11।9 भा याहरु टे्रडसिसॉग 5 वषिको सम्झौता गयी टाउनहर बाडाभा 
ददएकोभा सो अवतध नऩगु्दै तफना प्रततस्ऩधाि सम्झौता गयी वीयगञ्ज भहानगयऩातरकारे याहरु टे्रडसिराई आफ्नो 
नगयसबागहृ हस्तान्तयण गयेको बन् ने उजयुी ऩरु्ष्ट हनु े अवस्था नदेख्खएको । सम्झौताफभोख्जभ बौततक सॊयचना 
तनभािणका कामि सम्ऩन्न बएको बनी नगय कामिसतभततको तभतत 2077।9।2 को ऩरफाट स्ऩष्टसभेत बएको हुॉदा 
अतनमतभतता बएको बन्ने आधाय नदेख्खए ऩतन 22 वषे सम्झौता अवतधभध्मे ऩर्हरो 5 वषे सम्झौताको अवतध 
नसर्कॉ दै थऩ सम्झौता गदाि प्रततस्ऩधाि गयाएको नदेख्खॉदा आगाभी ददनभा साविजतनक तनजी साझेदायीभा आमोजना 
सञ्चारन गदाि तनजी ऺेररे गने रगानी, साविजतनक ऺेररे गने रगानी वा मोगदान, आमोजना/कामिक्रभ सञ्चारन 
हनुे अवतध, तरजभा तरने अवतध, साविजतनक ऺेररे प्राि गने आमसभेत ऩर्हरे नै मर्कन गयी सो सम्फन्धी प्रचतरत 
काननुभा बएका व्मवस्थासभेतराई अवरम्फन गयी कामि गनि आमोगको तभतत २०७७।१०।२ को तनणिमानसुाय 
वीयगञ्ज भहानगयऩातरकाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७.१२ झाऩा ख्जल्रा भेचीनगय नगयऩातरकारे आ.व. ०७५/७६ भा फाहनुडाॉगी कृर्ष तथा ऩशऩुारन प्रा.तर.राई अनदुान 
ददॉदा ऩरयषद् को फैठकभापि त फजेट र्वतनमोजन गयी तफना मोजना, भाऩदण्ड य सूचकहरूका अबावभा हचवुाको बयभा 
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कामिक्रभ ददएको । ऩशऩुारन जस्तो प्रार्वतधक र्वषमभा कृर्ष प्रार्वतधकहरूराई कतै सभावेश नगनुि, कभिचायी य 
जनप्रतततनतधको तारभेरको अबावभा र्पतरो अनगुभनरे गदाि कामिक्रभ कामािन्वमन प्रबावकायी नदेख्खएकारे मस्ता 
कभीकभजोयीहरू नदोहोरयन सभमभै आवश्मक ऐन, काननु/कामिर्वतधहरू तनभािण गयी मोजना य फजेटको व्मवस्था 
गयी सम्फख्न्धत सयोकायवाराहरू एवॊ जनप्रतततनतधहरू ऩतन जवापदेही हनुे व्मवस्था तभराउन आमोगको तभतत 
२०७७।१०।९ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१७.१३ ख्जल्रा दाङ, याजऩयु गाउॉऩातरका कामािरमका साभानहरू नफझुाई र्हनातभना गयेको बन्ने र्वषमभा कामािरमफाट 
फझेुका साभानहरू हयाएको बनी साभानको भूल्म फयाफयको यकभ याजऩयु गाउॉऩातरका दाङको फैंक खाताभा 
दाख्खरा बइसकेको देख्खॉदा साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी एवॊ र्हनातभना बएको बन्ने नदेख्खए ऩतन उि 
गाउॉऩातरकाको ख्जन्सी व्मवस्थाऩन ऩऺ कभजोय देख्खएको हुॉदा ख्जन्सी व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउने 
सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनुि बनी आमोगको तभतत २०७७।११।१० को तनणिमानसुाय याजऩयु गाउॉऩातरका 
दाङराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७.१४ ख्जल्रा नवुाकोट र्वदयु नगयऩतरका-५ का वडा अध्मऺ ख्शवकुभाय ख्चरकाय य फेरकोटगढी नगयऩातरका-८ का 
वडा अध्मऺ बोजप्रसाद ऩडुासैनीरे देवीघाटख्स्थत तादी खोराभा यहेको झोरुॊगे ऩरु कवाडीभा तफक्री गयी यकभ 
र्हनातभना गयेको बन्नसेभेत व्महोयाको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा नमाॉ ऩरुको 
Alignment ऩयुानो झोरुॊगे ऩरु यहेको स्थानभा ऩयेको तथा स्थरगत प्रततवेदनसभेतफाट उि ऩयुानो झोरुॊगे ऩरु 
यहेको ठाउॉभा नमाॉ ऩरुको Ambutment सभेत तनभािण बएको, सडक मोजनारे काटी खोराभा झायेका ऩरुका ऩयुाना 
साभग्री व्मवस्थाऩन गनुिऩने अवस्था तसजिना बएको य उि ऩरुराई कवाडीभा तरराभ तफक्री गयी प्राि यकभसभेत 
सम्फख्न्धत नगयऩातरकाको खाताभा जम्भा गयेको बन्नेसभेत व्महोया खलु्न आएकारे प्राि कागज प्रभाणफाट उि 
र्वषमभा सयकायी हातन नोक्सानी बएको ऩरु्ष्ट हनुे वस्ततुनष्ट प्रभाण हार देख्खन नआए ताऩतन र्वदयु नगयऩातरका य 
फेरकोटगढी नगयऩातरकाराई मस र्कतसभका साविजतनक सम्ऩख्त्तको व्मवस्थाऩन गदाि स्वातभत्व प्राि तनकामसॉग 
सभन्वम गयी आवश्मक व्मवस्था तभराउन बनी आमोगको तभतत २०७७।११।१७ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी 
ऩठाइएको ।  

१७.१५ ख्जल्रा फाया भहागढीभाई नगयऩातरका फरयमायऩयुका नगयप्रभखुसभेतरे आ.व. २०७४/०७५ भा साइकर र्वतयण 
य स्वीकृत तफना नै १० राखको वृऺयोऩण कामिक्रभरगामतका मोजनाहरूभा अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत 
व्महोयाको उजयुीउऩय अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा भ्रष्टाचाय बए गयेको ऩरु्ष्ट हनु नसके ऩतन साविजतनक खरयद ऐन, 
२०६३ य साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ अनसुाय तनभािण कामि वा सो सम्फन्धी सेवा प्राि गनेसम्फन्धी कामि 
भार उऩबोिा सतभततफाट गयाउन सर्कन े प्रावधान यहेकोभा साइकर खरयद तथा र्वतयणजस्तो गैयतनभािण कामि 
उऩबोिा सतभततभापि त सम्ऩन्न बई साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ य तनमभावरी २०६४ को भभिर्वऩयीत कामि 
बए-गयेको देख्खएकारे अफ उप्रान्त मस र्कतसभका कामिहरू गदाि गयाउॉदा साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ य 
तनमभावरी २०६४ भा बएको व्मवस्थाफभोख्जभ आवश्मक व्मवस्था तभराउन ु बनी भहागढीभाई नगयऩातरका, 
फरयमायऩयु, फायाराई आमोगको तभतत २०७७।११।२६ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।   

१७.१६ ख्जल्रा फाया, भहागढीभाई नगयऩातरका फरयमायऩयुभा आ.व. २०७४/०७५ भा सूमि भख्न्दय तनभािण रगामतका 
मोजनाको यतनङ तफर तथा अख्न्तभ तफरको नाऩी तमाय गने तथा चेकजाॉच गने प्रार्वतधक कभिचायीहरूरे मथोख्चत 
ध्मान ऩरु् माएको नदेख्खॉदा आगाभी ददनभा मस र्कतसभका ररु्ट हनु नऩाउन े व्मवस्था गनि आमोगको तभतत 
२०७७।११।२६ को तनणिमानसुाय भहागढीभाई नगयऩातरका, नगय कामिऩातरकाको कामािरम, फरयमायऩयु, 
फायाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७.१७ कर्ऩरवस्त ु ख्जल्रा भामादेवी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ६ को डभुया चोकदेख्ख डभुया हुॉदै यजवाऩयु तससवासम्भ हार 
सडक सॊचारनभा यहेको देख्खएको, अतनमतभतता बए गयेको प्रभाण हारसम्भको अनसुन्धानफाट नदेख्खए ऩतन प्रस्ततु 
उजयुीभा भामादेवी गाउॉऩातरकारे वडा नॊ. ६ डभुया भौजाभा यहेको डभुयाचोकदेख्ख डभुया हुॉदै यजवाऩयु 
तससवासम्भको सडक आय.सी.सी. ढरान गने मोजनाको स्वीकृत फजेट रु.३०,००,०००।- फाट सडक 
आय.सी.सी. ढरान गनिका रातग उऩबोिा सतभततराई सडक तनभािणका रातग सम्झौता गयेको य सम्झौताको क्रभभा 
ऩेस बएको रागत अनभुानभा उख्ल्रख्खत सडकको रम्फाइ य चौडाइभा, सडक तनभािण सम्ऩन्न बई गयेको 
नाऩजाचॉभा केही पयक ऩनि गएकारे मस प्रकायको तनभािण कामि गदाि रागत अनभुान सॊशोधन गयी तनभािण कामि 
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अख्घ फढाउनऩुनेभा सो गयेको नदेख्खएकारे बर्वष्मभा गरयने सडक रगामतका तनभािण कामि गदाि रागत 
अनभुानबन्दा पयक (रम्फाइ य चौडाइ) बएभा सो रागत अनभुान सॊशोधन गयी, गणुस्तयमिु तनभािण कामि सम्ऩन्न 
गने, गयाउने सझुाव आमोगको तभतत २०७७।१२।१९ को तनणिमानसुाय भामादेवी गाउॉऩातरका, ऩकडी, 
कर्ऩरवस्तरुाई रेखी ऩठाइएको ।  

१७.१८ फाया ख्जल्रा सातफक याभऩयु टोकनी गा.र्व.स.फाट गा.र्व.स. सख्चव ररनयाभ नेऩारीको ऩाराभा र्वतयण बएको 
ऩेश्कीभध्मे कल्बटि तनभािण उऩबोिा सतभततका अध्मऺ याजायाभ भहतोरे सातफक याभऩयु टोकनी-1 भा कल्बटि 
तनभािण गने कामिका रातग रु.1,00,000।- ऩेश्की यकभ तरएकोभा ऩेश्की पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेको देख्खएको 
हुॉदा ऩेश्कीका सन्दबिभा आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, 2064 को तनमभ (74) उऩतनमभ (3) रे ऩेश्की पर्छ्यौट 
गने-गयाउन ेकतिव्म ऩेश्की तरनेददने दवैुको हनुेछ बन्ने व्मवस्था गयेकोरे सो ऩेश्की पर्छ्यौट गयाउन ेसम्फन्धभा य 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता र्वतयणसम्फन्धी अतबरेख व्मवख्स्थत नबएको, गैयराबग्राहीरे तरएको साभाख्जक सयुऺा बत्ता 
असरु गयी राबग्राहीहरूको अद्यावतधक र्ववयण अतबरेखीकयणसभेत गनिका रातग जो-जे गनुिऩने हो गनि गयाउन 
ऩयवानीऩयु गाउॉऩातरका, फायाराई आमोगको तभतत २०७७।१२।३० को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१७.१९ रतरतऩयु भहानगयऩातरकाको कामािरम, ऩलु्चोकभा कामियत नगय प्रहयी हवल्दाय ददरीऩ थाऩारे तभतत 
2076।8।16 गते सेवाग्राहीभापि त यकभ तरएको बन्ने तभतसर सॊरग्न सॊकतरत तबतडओ ख्क्रऩफाट यकभ ददने 
व्मख्ि ऩर्हचान हनु नसकेको एवॊ तनजरे यकभ भाग गयेको हो वा होइन बन्ने र्वषमसभेत उि तबतडमोको 
सॊवादफाट खलु्न नसकेको साथै के प्रमोजनका रातग उि यकभको रेनदेन बएको हो बनी ऩरु्ष्ट गनि सक्न े
प्रभाणसभेत नदेख्खएकारे ददरीऩ थाऩारे तरएको यकभ घसु/रयसवतफाऩतको नै हो बन्ने ऩरु्ष्ट हनु नसके ऩतन उि 
नगयऩातरकाको कभिचायीरे यकभ तरएको बन्न ेदेख्खएकारे मस र्कतसभका अस्वाबार्वक र्क्रमाकराऩ हनु नददन जो 
जे गनुिऩने हो गनुि बनी आमोगको तभतत २०७८।१।२७ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

१७.२० ख्जल्रा ऩसाि जगयनाथऩयु गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ ख्स्थत नेऩार यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारम, रक्ष्भीऩयुको बवन तनभािण 
सतभततको अध्मऺ र्कसनु भहयारे रु.४५,०००।- भार यकभ तरएको बनी फमानभा खरुाए ताऩतन नेऩार के्रतडट 
एण्ड कभसि फैंक तरतभटेड, ऩसािको फैंक स्टेटभेन्टफाट तनजरे रु.७५,०००।- यकभ ख्झकेको य तनजरे तरएको 
ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट बएको नदेख्खए ताऩतन तनजरे भ्रष् टचायजन्म कामि गयेको बन्ने सॊकतरत प्रभाणफाट नदेख्खएको 
साथै र्कसनु भहयारे तरएको ऩेश्कीको हकभा तनजको फमान एवॊ सजितभनफाट तनज तनम्नस्तयको ज्मारा भजदयुी 
गयी जीवन तनवािह गने व्मख्ि बएको बन्ने देख्खनकुा साथै तनजरे तत्कार उि र्वद्यारम बवन तनभािण प्रमोजनाथि 
केही तनभािण साभग्री झायेको बन्नेसभेत देख्खएकारे उि तथ्मराई सभेत भध्मनजय याखी तनजरे तरएको ऩेश्की 
सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सो गनुि बनी आमोगको तभतत २०७८।१।३० को तनणिमानसुाय ख्जल्रा ऩसाि 
जगयनाथऩयु गाउॉऩातरकाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७.२१ रतरतऩयु ख्जल्रा, रतरतऩयु भहानगयऩातरका वडा नॊ. २२ फङु्गभतीदेख्ख पतसिडोरसम्भको गाडी चल्ने फाटोफाट 
तरबवुन र्वभानस्थरभा धावनभागि भभितका रातग तथा काठभाडौं उऩत्मकाभा र्वकास तनभािण रगामतका तनभािण 
प्रमोजनसभेतका रातग तगट्टी, फारवुा ढुवानी गने र्ट्रप्ऩयहरूरे फङु्गभतीका स्थानीमवासीहरूराई असय ऩायेको हुॉदा 
स्थानीमस्तयभा र्ववाद बइयहने गयेकोभा रतरतऩयु भहानगयऩातरका वडा नॊ. २२ का वडाअध्मऺ अख्म्फययाज 
शार्क्यको सभन्वमभा स्थानीम सयोकायवाराहरू, र्ट्रप्ऩय व्मवसामीहरूसभेतको सहबातगताभा सविऩऺीम बेरा गयाई 
छरपर गदाि सो फाटो प्रमोग गयी गडु्न े र्ट्रप्ऩयहरूफाट प्रतत ठूरो र्ट्रऩय रु.४००।- य प्रतत सानो र्ट्रऩय 
रु.३००।-उठाउन े गयी तनणिम बई सो अनसुाय र्ट्रऩयहरूफाट यकभ सॊकरन गयेको साथै स्थानीम 
सयोकायवाराहरूफाट गदठत उि सतभततरे ऩायदशॉरूऩभा प्रत्मेक यतसदफाट उठेको यकभको र्हसाफ याखेको, 
सॊकरन गयेको यकभको आम्दानी य खचिको र्ववयण याखी सहकायी सॊस्थाभा खाता खोरी यकभ जम्भा गयेकोभा सो 
यकभफाट उि फाटो तनभािण, भभितसभेत बएको देख्खन आएको साथै सो यकभ कुनै ऩतन सयकायी तनकामफाट 
र्वतनमोख्जत यकभसभेत बएको देख्खन नआएकारे फङु्गभती पतसिडोर सडक सयोकाय सतभततरे यकभ उठाउन ेय सो 
यकभ खचि गयेको कामिभा भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको देख्खन नआए ताऩतन उि सतभतत काननुफभोख्जभ दताि नबई 
सञ्चारन बएको य उि सतभततरे यकभसभेत उठाएको देख्खएकारे सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ आवश्मक व्मवस्था 
गनि रतरतऩयु भहानगयऩातरका ऩलु्चोकराई आमोगको तभतत २०७८।२।१३ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी 
ऩठाइएको ।  
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१७.२२ ख्जल्रा सखेुत, सातफक यजेना गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ हार ख्चॊगाड गाउॉऩातरका वडा नॊ. 1 ख्स्थत जनसेवा फहउुद्देशीम 
सहकायी सॊस्था (सयकायी अनदुान प्राि) फाट सॊचातरत सऩुथ भूल्म सहकायी ऩसर उधायो साभानको यकभ उठाउन 
नसकी र्वगतभा फन्दसभेत बएको । अनसुन्धानको क्रभभा हारसम्भ ऩतन र्वर्वध साभानहरू तफक्री र्वतयण गयी 
उधायो यकभ उठाउन/असरु गनि फाॉकी यहेको देख्खएकारे उधायोभा साभान तफक्री र्वतयण गयी उऩबोिाफाट 
साभानको यकभ उठाउन ुऩने/असरु गनुिऩने सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सो सम्फन्धभा ख्चॊगाड गाउॉऩातरका गाउॉ 
कामिऩातरकाको कामािरम, सखेुतराई आमोगको तभतत २०७८।२।२० को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको। 

१७.२३ कातरका भाध्मतभक र्वद्यारम, आठफीसकोट नगयऩातरका-९, रुकुभ (ऩख्श्चभ) का प्रधानाध्माऩक इन्िफहादयु शाहीरे 
रु.५,८८,२०२।- य कामािरम सहामक दमा के.सी.रे रु.४,८८,२०२।- गयी कुर जम्भा रु.१०, ,७६, ,४०३।७९ 
यकभ र्वद्यारमको नाभभा यहेको सेन्चयुी फैंक आठफीसकोटभा यहेको खाताभा जम्भा गयेको फैंक बौचयको प्रतततरर्ऩ 
य फैंक स्टेटभेन्टफाट खलु्न आएको साथै ऩाठ्यऩसु्तकफाऩतको रु.३,१०,०१०।- यकभको तफर बयऩाइि पर्छ्यौट 
गयेको बनी तफरको प्रतततरर्ऩ य तनज व्मख्िहरूको नाभभा मस र्वद्यारमको यकभ नगद भौज्दात फाॉकी नयहेको 
बनी आभबेराको सविसहभततफाट तनणिम बएको तनणिमको प्रतततरर्ऩफाट सभेत खलु्न आएकारे उजयुीको आयोऩ ऩरु्ष्ट 
हनुे वस्ततुनष्ठ आधाय प्रभाण र्वद्यभान यहेको नदेख्खए ताऩतन र्वद्यारमरे ख्शऺा तनमभावरी, २०५९ (सॊशोधनसर्हत) 
को तनमभ १४६ को उऩतनमभ (२) र्वऩयीत र्वद्याथॉहरूसॉग शलु्क उठाएको य फैंक दाख्खरासभेत गयेको नदेख्खॉदा 
उि कामि प्रचतरत काननु, आतथिक कामिर्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ को दपा २८ को 
प्रततकूरसभेत देख्खएकारे काननुफभोख्जभ गनिका रातग आठफीसकोट नगयऩातरका, नगय कामिऩातरकाको कामािरम, 
रुकुभ (ऩख्श्चभ) य ख्शऺा र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारमराइि आमोगको तभतत २०७८।२।३१ को तनणिमानसुाय 
सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७.२४  ख्जल्रा कञ्चनऩयु, सातफक भहाकारी नगयऩातरका हारको दोधाया चाॉदनी नगयऩातरका वडा नॊ. १ ख्स्थत दोधाया 
चाॉदनीभा यहेको आ.व. २०७५/०७६ भा भहाकारी आदशि भा.र्व.को ऩखािर तथा गेट तनभािण कामि गदाि नाऩी 
र्कताफ य इख्स्टभेट अनसुाय नगयी फढी बिुानी बएको यकभभा तनमभानसुायको राग्ने १०% ब्माजसर्हत जम्भा 
रु.२,७५,२१७।- यकभ भहाकारी आदशि भा.र्व. दोधाया चाॉदनीको गेट तथा ऩखािर तनभािण मोजनाको फेरुज ु
खाताभा दाख्खरा गयेको यार्ष्डम वाख्णज्म फैंक कञ्चनऩयुको सक्करै बौचय हार दोधाया चाॉदनी न.ऩा.को च.नॊ. १६९७ 
तभतत २०७८।१।७ गतेको ऩरसर्हत आमोगभा प्राि बएको हुॉदा सो सम्फन्धभा सयकायी यकभ हातन नोक्सानी 
बएको नदेख्खए ऩतन  सॊकतरत कागज प्रभाणफाट र्वद्यारमको जग्गा अततक्रभण बएको सम्फन्धभा आवश्मक 
छानतफन गयी सो सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सो गनुि गयाउन ुबनी भहाकारी आदशि भा.र्व. य सातफक भहाकारी 
नगयऩातरका हारको दोधाया चाॉदनी नगयऩातरकाराई आमोगको तभतत २०७८।३।७ को तनणिमानसुाय सझुाव 
रेखी ऩठाइएको । 

१७.२५ ख्जल्रा कर्ऩरवस्त ुसातफक हतथहवा गा.र्व.स.का गा.र्व.स. सख्चव य प्रार्वतधक दवैुजना तभरेय आ.व. ०७०/०७१ 
को फजेट काभ नै नगयी ऩूणिरूऩभा आफ्नै नाभभा तनकासा गयेय र्हनातभना गयेको बन्नसेभेतको उजयुी तनवेदन 
सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव छर्वरार ऩौडेर, कामािरम सहामक सबाख्जतप्रसाद 
चौधयी य अ.स.ई. र्वष्णपु्रसाद न्मौऩानेरे तत्कारीन रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उख्ल्रख्खत असरुउऩय गनुिऩने फेरुज ु
यकभ दाख्खरा गरयसकेको देख्खॉदा गा.र्व.स.को फजेट यकभ र्हनातभना गयेको देख्खन नआए ताऩतन हतथहवा गाउॉ 
र्वकास सतभततको र्वगत वषिहरूदेख्ख उऩबोिा सतभतत, र्वद्यारम य सॊघसॊस्थाको नाभभा फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभ 
रु.८४३,२६७।- पर्छ्यौट नगयी फेरुज ुयहेको देख्खॉदा ऩेश्की यकभ पर्छ्यौटका रातग तनमभानसुाय जो-जे गनुिऩने हो 
गयी ऩेश्की पर्छ्यौट गनि शरु्द्ोधन गाउॉऩातरका गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम, कर्ऩरवस्तरुाई आमोगको तभतत 
२०७८।३।९ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७.२६ दाच ुिरा ख्जल्रा भहाकारी नगयऩातरका वडा नॊ. ४ अन्तगित ऩने तल्रोसैन ढरतनकास तथा र्ऩ.तस.तस. फाटो तनभािण 
मोजनाभा भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको बन् ने हारसम् भ सॊकतरत प्रभाणहरूफाट नदेख्खए ऩतन उि मोजनाका 
अ.स.इख्न्जतनमय भोहनतसॊह काकीरे तमाय ऩायेको इख्स्टभेट इख्न्जतनमय भहेन्ितसॊह दॊगारे चेकजाॉच गयी प्रभखु 
प्रशासकीम अतधकृत खेभयाज देवकोटारे उऩबोिा सतभततको तनणिमको आधायभा भार इख्स्टभेट ऩरयवतिन गयेको 
बन् न ेदेख्खएको, साविजतनक खरयद ऐन तथा तनमभावरी अनसुाय के/कतत कायणरे इख्स्टभेट ऩरयवतिन बएको हो बन्ने 
नखरेुको साथै नाऩी र्कताफअनसुाय र्पल्डभा काभ नबएको य र्पल्डभा काभ बएअनसुायको नाऩी र्कताफभा नाऩ 
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बएको नदेख्खएकारे सो सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ जो-जे गनुिऩने हो सो गने गयाउन ेव्मवस्था हनु सॊघीम भातभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमराई आमोगको तभतत २०७८।३।९ को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७.२७ फाया ख्जल्रा सातफक गा.र्व.स. फन्जरयमा वडा नॊ. 9 र्क.नॊ. 1 ज.तफ. 5-8-10 को ऩतॉ गौचय जग्गा बोगभा 
अततक्रभण हनुसक्ने सम्बावना मथावत यहने बएकारे उि जग्गाको आवश्मक सॊयऺण गनि जे-जो गनुिऩने हो सोको 
आवश्मक व्मवस्था गनि गयाउन आमोगको तभतत २०७८।३।९ को तनणिमानसुाय ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, फाया 
य करैमा उऩभहानगयऩातरका, फायाराई सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१७.२८ फायऩाक सतुरकोट गाउॉऩातरका वडा नॊ. ७, गोयखाख्स्थत झाक्रीचोकदेख्ख टाकुसम्भको सडक तनभािणका रातग 
आतथिक वषि ०७५/०७६ भा रु.५२ राख यकभ र्वतनमोजन बई वडा नॊ. ७ का वडाध्मऺ कृष्ण गरुुङ, इख्न्जतनमय 
य ठेकेदाय तभरी र्हनातभना गयेको हुॉदा छानतफन कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्न े व्महोयाको उजयुीका सम्फन्धभा 
अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा ७३ को उऩदपा (१) भा सबाफाट 
फजेट स्वीकृत बएको सात ददनतबर प्रभखु वा अध्मऺरे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई फजेटको खचि गने 
अख्ततमायी प्रदान गनुिऩनेछ । उऩदपा (४) भा स्थानीम सख्ञ्चत कोषको सञ्चारन गाउॉऩातरका वा नगयऩातरकाको 
प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत य रेखा प्रभखुरे गनेछ, उऩदपा (५) भा खचि खाताको सञ्चारन गाउॉऩातरका वा 
नगयऩातरकाको प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत वा तनजरे तोकेको अतधकृतस्तयको कभिचायी य रेखा प्रभखु वा तनजरे 
तोकेको रेखाको कभिचायीरे गनेछ बन्न ेउल्रेख बएकोभा Field Measurement गयी तमाय ऩायेको र्वस्ततृ रागत, 
नाऩी र्कताफ य कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गने इख्न्जतनमय सजुन अम्गाईंरे तनमभानसुाय राग्ने आमकय य 5% 
धयौटी कट्टा गयी तनभािण व्मवसामीराई बिुानी ददनका रातग तभतत 2076।3।7 भा र्टप्ऩणी उठाएको, र्टप्ऩणी 
सदय गने अतधकाय नै नबएको एवॊ प्रार्वतधक नाऩजाॉच गने तथा बिुानी ददने व्मख्िसभेत नबएको गाउॉऩातरकाका 
अध्मऺफाट उि र्टप्ऩणी सदय गयाएको/गयेको, बिुानी ददने सम्फन्धभा तनणिम गने अतधकाय प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृतभा बएको देख्खॉदा सो सम्फन्धभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 को दपा ७३ फभोख्जभ गनि 
गयाउनका रातग आमोगको तभतत २०७८।३।१७ को तनणिमानसुाय फायऩाक सतुरकोट गाउॉऩातरका, गोयखाराई 
सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१८. स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम 

१८.१  ख्जल्रा ख्चतवन, बयतऩयु अस्ऩतार प्रशासनकै तभरेभतोभा सटय बाडा, औषधी खरयद एवभ ् र्वतयण जस्ता कामिभा 
अतनमतभतता बएको बन्नेसभेत व्महोयाको उजयुी सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात हुॉदा भ्रष्टाचायको कसयु स्थार्ऩत 
हनुे ऩमािि प्रभाण नदेख्खए ऩतन बयतऩयु अस्ऩतारका ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीरे हस्ताऺय गयेको य कामािरमको 
छाऩसभेत रगाएको ऩजुािको आधायभा श्रीयाज भेतडकर हररे बयतऩयु अस्ऩतारराई औषधी उऩरब्ध गयाएको तय 
बिुानी नऩाएको सन्दबिभा बयतऩयु अस्ऩताररे श्रीयाज भेतडकर हरफाट खरयद गयेको बतनएको औषधी सम्फन्धभा 
उि भेतडकर हररे बयतऩयु अस्ऩतार, ख्चतवनफाट ऩाउनऩुने बतनएको औषधी तफक्रीफाऩतको यकभ सम्फन्धभा 
तथा दईु ऩऺफीच बएको सम्झौतानसुाय के कतत यकभ ततने ततयाउने हो सो सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो 
काननुअनसुाय गनुि बनी अस्ऩतार र्वकास सतभतत, बयतऩयु अस्ऩतार, ख्चतवनराई आमोगको तभतत २०७७।८।२५ 
को तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको । 

१८.2 ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, हमु्रा य ख्जल्रा अस्ऩतार फददिमाभा कामियत यहेका स्टाप नसिहरू क्रभश: भेतरना शे्रष्ठ 
य सऩना फाठा भगयरे सयकायी सेवाभा फहार यहेको अवस्थाभा कामियत ख्जल्राबन्दा पयक ख्जल्राभा यहेको 
नेऩारगञ्ज नतसिङ र्क्याम्ऩस, फाॉकेभा सञ्चातरत फी.एन.एस. कामिक्रभभा बनाि बई अध्ममन गदै गयेको, उि अवतधभा 
हाख्जयी काज तफदा तरएको साथै दोहोयो हाख्जयसभेत बएको, ऩदातधकाय यहेको कामािरमफाट तरफ बत्ता य भ्रभणभा 
खर्टॊदाको अवस्थाभा ऩाउने थऩ सरु्वधासभेत तरएको बन्नेसभेतको उजयुी तनवेदनका सम्फन्धभा अनसुन्धान 
तहर्ककात हुॉदा भ्रष्टाचायजन्म कामि नदेख्खए ताऩतन नेऩार स्वास्थ्म सेवा तनमभावरी, २०५३ को तनमभ ४८, ४९ 
य ५५ भा स्वास्थ्म सेवाका कभिचायीरे प्रत्मेक वषिका रातग ६ ददन बैऩयी आउने तफदा, ६ ददन ऩवि तफदा, काभ 
गयेको १२ ददनका रातग १ ददनका दयरे घय तफदा य साविजतनक तफदाका ददनभा काभ गयेफाऩत सट्टा तफदा ऩाउन े
व्मवस्था यहेको देख्खॉदा तनज भेतरना शे्रष्ठको उि अवतधको हाख्जयी यख्जष्टयभा जनाइएका तफदाहरू काननुसम्भत हो 
बन्न सर्कने अवस्था नयहेको य काजतपि  हेदािसभेत नेऩार स्वास्थ्म सेवा ऐन, २०५३ को दपा २० को उऩदपा 
(४) भा उख्ल्रख्खत व्मवस्थाअनसुाय साधायणतमा: कुनै कभिचायीराई एक वषिभा तीस ददनबन्दा फढी सभमका रातग 
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काजभा खटाउन तभल्ने नदेख्खएको य भ्रभण खचि तनमभावरी २०६४ को तनमभ ३ भा भ्रभण गदाि भ्रभण आदेश 
बयी स्वीकृत हनुऩुने देख्खएकोभा तनज भेतरना शे्रष्ठ तभतत २०७२।६।२२ देख्ख २०७३।७।३० सम्भको 
अवतधभा १३९  ददन काजभा यहेको बन्ने देख्खएको य तनज भेतरना शे्रष्ठको उऩयोिानसुायका तफदा तथा काज 
तत्कारीन कामािरम प्रभखु अतनरकुभाय गिुा य स्भतृत भहतरे ददएको बन्ने देख्खएकारे तनमभ काननुर्वऩयीत हनुे 
गयी मस र्कतसभका तफदा काज स्वीकृत नगने सम्फन्धभा जो-जे गनुिऩने हो सोको आवश्मक व्मवस्था तभराउन ुबनी 
आमोगको तभतत २०७८।१।६ को तनणिमानसुाय स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारमभा सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

१८.3 तत्कारीन भध्मभाञ्चर ऺेरीम स्वास्थ्म तनदेशनारम, हेटौंडाभा आ.व. 2072/073 भा सोझै खरयद गदाि प्रचतरत 
खरयदसम्फन्धी काननुका प्रर्क्रमाहरू ऩारना नबएको सम्फन्धभा श्री स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम, काठभाडौं य 
फागभती प्रदेश सयकाय अन्तगित स्वास्थ्म तनदेशनारम, हेटौंडाराई आगाभी ददनभा साविजतनक खरयद ऐन, २०६३ य 
साविजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ का व्मवस्थाको ऩूणिरूऩभा ऩरयऩारना गयी वषिबरयराई ऩगु्ने गयी 
प्रततस्ऩधाित्भक र्वतधफाट आइटभवाइज न्मूनतभ दययेट तनधाियण गयी सॊयचनागत खरयद र्वतधसभेत अऩनाई औषधी 
खरयद कामि गनि, तत्कारीन स्टोयर्कऩय ना.स.ु दाभोदय चातरसेराई तनज हार कामियत कामािरम यार्ष्डम ऩनुतनिभािण 
प्रातधकयण, तसॊहदयफायराई ख्जन्सी व्मवस्थाऩन कामिभा राऩयफाही गयेकारे तनजको प्रचतरत सेवासम्फन्धी 
काननुफभोख्जभ जो जे गनुिऩने हो सो गनिका रातग य तत्कारीन भध्मभाञ्चर ऺेरीम स्वास्थ्म तनदेशनारम, हेटौंडाका 
ऺेरीम तनदेशक डा. वासदेुव ऩाण्डे, रेखा अतधकृत श्रीयाभ ऩडुासैनी य स्टोयर्कऩय नामफ सबु्फा र्टॊकु शे्रष्ठरे आतथिक 
वषि 2073/074 भा तसरफन्दी दयबाउऩर र्वतधफाट बएको खरयद कामिको तसरतसराभा रागत अनभुान तमायीभा 
गयेको ररु्ट य गणुस्तयीम साभग्री न्मूनतभ भूल्मभा खरयद गने प्रमास नगयी असॊवेदनशीर बई गयेको राऩयफाहीको 
सम्फन्धभा तनजहरूको सेवासम्फन्धी काननुफभोख्जभ जे जो हनुऩुने हो सो गने गयाउने प्रफन्ध तभराउन य आगाभी 
ददनभा मस्ता ररु्ट, राऩयफाही एवॊ कभजोयीहरू हनु नददन आवश्मक व्मवस्था तभराउनका रातग श्री स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमा भन्रारम, याभशाहऩथ, काठभाडौंराई आमोगको तभतत २०७८।३।२४ को तनणिमानसुाय रेखी 
ऩठाइएको । 

१९. मवुा तथा खेरकुद भन्रारम 

१९.१ आतथिक वषि 2065/066 भा यार्ष्डम खेरकुद ऩरयषद् फाट ऩाॉचौँ याख्ष् ट्रम खेरकुद प्रततमोतगता सञ्चारन गदाि बए 
गयेका खचिहरू सम्फन्धभा भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट रेखाऩयीऺण हुॉदा उि खेरकुद प्रततमोतगता 
सञ्चारनाथि उऩरब्ध गयाइएको ऩेश्कीभध्मे रु.6,92,06,999।84 पर्छ् मौट हनु नसकेकारे ऩाॉचौं यार्ष्डम 
खेरकुदको मथाथि खचि मर्कन गनि सर्कने अवस्था देख्खएन बनी उल्रेख गयेको । उख्ल्रख्खत पर्छ्यौट हनु फाॉकी 
यकभभध्मे तभतत 2070।5।24 गतेसम्भ रु.2,19,22,004।55 पर्छ्यौट बई रु.4,72,84,995।29 
पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेकोभा याख्ष् ट्रम खेरकुद ऩरयषद्   काठभाडौँफाट र्वतबन्न तभततभा प्राि हनु आएका ऩरफाट ऩाॉचौं 
यार्ष्डम खेरकुदको पर्छ्यौट हनु फाॉकी बएको रु.4,72,84,995।2९ ऩेश् कीभध्मे रु.2,०२,७९,४३९।- 
फयाफयको ऩेश्की पर्छ्यौट बई रु.2,70,05,557।२९ फयाफयको ऩेश्की पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेको देख्खएको य 
ऩेश्की पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेको यकभभा भ्रष्टाचायजन्म कसयु बमो बन्न सर्कने अवस्था नयहेको तथा पर्छ्यौट हनु 
फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गयाउने दार्मत्व आतथिक कामिर्वतध तनमभावरी, २०६४ को तनमभ ७४ तथा 
यार्ष्डम खेरकुद ऩरयषद्   आतथिक प्रशासनसम्फन्धी तनमभावरी, २०६२ को तनमभ ७० फभोख्जभ ऩेश्की तरने व्मख्ि, 
सम्फख्न्धत कामािरम तथा सोका ऩदातधकायीको हनुे बएकारे ऩाॉचौँ यार्ष्डम खेरकुद सम्फन्धभा पर्छ्यौट हनु फाॉकी 
देख्खएको रु.2,70,05,557।२९ फयाफयको ऩेश्की यकभ सम्फख्न्धतहरूफाट पर्छ्यौट गयाउनेतपि  आवश्मक 
कदभ उठाउन मवुा तथा खेरकुद भन्रारम य यार्ष्डम खेरकुद ऩरयषद् राई आमोगको तभतत २०७७।११।२६ को 
तनणिमानसुाय सझुाव रेखी ऩठाइएको ।  

२०.  अन्म  

2०.१ गैयकाननुी रूऩभा सवायी साधन दताि गयी भ्रष्टाचाय गयेको भदु्दाको अनसुन्धानका क्रभभा  ख्जल्रा ख्चतवन गीतानगय 
वडा नॊ. १ हार बयतऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ६ ख्स्थत र्कत्ता नॊ. १६६९ ऺेरपर ०-१-१०, र्क.नॊ. १९०९ 
ऺे.प. ०-०-१० य ख्जल्रा नवरऩयासी गैंडाकोट गा.र्व.स. वडा नॊ. ७(घ) ख्स्थत र्कत्ता नॊ. ११६ को ऺेरपर ७-

११-२-० सात योऩनी ११ आना २ ऩैसा शून्म दाभ ऺेरपर बएको जग्गा धनी छर्वरार कॉ डेरको नाभभा यहेको 
जग्गा य ख्ज.न.ऩ. गैंडाकोट-९ फस्ने ठगीकरा साऩकोटाको नाभभा जग्गाधनी प्रभाणऩजुाि बएको ख्ज.न.ऩ. गैंडाकोट 
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७(घ) ख्स्थतत र्क.नॊ. ५१ ऺेरपर ०-९-०-३१
/२ जग्गा आमोगको तभतत २०६२।४।३२, च.नॊ. १०८, भारऩोत 

कामािरम नवरऩयासीराई तभतत २०६२।४।३२ च.नॊ. १०९, ऩर रेखी योक् का याखेकोभा, उख्ल्रख्खत जग्गा 
आयोर्ऩत अख्स्भरार कॉ डेरका रातग छर्व कॉ डेर य ठगीकरा साऩकोटारे तधतो जभानत ददएको देख्खएकोभा अन्म 
कायोफायका हकभा उि जग्गा योक्का यहेको यहेछ बने सोही काननुफभोख्जभ हनुे नै हुॉदा अनसुन्धानको ऩऩुिऺ  क्रभभा 
उि भदु्दाभा धयौट जभानत ददने तनज ठगीकरा साऩकोटा य छर्व कॉ डेरका तपि फाट भञ्जुयी ददएको (धयौट 
जभानत) उि जग्गा योक्का याख्खयहन आवश्मक नदेख्खॊदा आमोगको तभतत २०७७।५।१५ को तनणिमानसुाय 
तनवेदकहरूको भागफभोख्जभ उि जग्गाहरू जरयवाना सजाम चिुा गयेको प्रभाण तरई पुकुवा गयी सम्फख्न्धतराई 
जानकायी ददइएको । 

2०.2 चवुा गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 ऩवित स्थामी ठेगाना बई हार ऩोखया उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. 4 ख्चप्रेढुॊगा कास्की 
फसोफास गयी यार्ष्डम वाख्णज्म फैंक, ऺेरीम कामािरम, नागढुॊगा ऩोखयाभा तत्कारीन सहामक ऩाॉचौं तहभा कामियत 
कभिचायी बानबुि सवेुदी (हार फेऩत्ता बतनएका) को नाभभा यहेका फैंक खाताहरू अनसुन्धानको तसरतसराभा 
योक्काका रातग रेखी ऩठाइएकोभा तनजको नाभभा यहेका खाताहरू योक्का याख्खएको बए उि खाताहरू पुकुवा 
गरयददन आमोगको 2075/076 को ऩरफाट च.नॊ. 209 तभतत 2075।5।29 को ऩरफाट फैंक खाताहरू 
पुकुवा गयेको देख्खएको, अनसुन्धान गरयएका बानबुि सवेुदी हारसम्भ फेऩत्ता यहेको अवस्थाभा तनजका र्वरुर्द्को 
उजयुी आमोगफाट तभतत 2074।9।14 भा ताभेरीभा याख्खसकेको अवस्था य तनजको फैंक खाता पुकुवाका रातग 
ऩराचायसभेत गरयसकेको अवस्थाभा तनज बानबुि सवेुदीको नाभभा यहेका घयजग्गा सम्ऩख्त्तहरू योक्का पुकुवा 
गरयददन आमोगको तभतत २०७७।७।२७ को तनणिमानसुाय सम्फख्न्धत कामािरमभा रेखी ऩठाइएको । 

२०.३ अनसुन्धानको क्रभभा आमोगफाट तनवेदक/प्रततवादी गरुुदत्त ऩाण्डेमफाट भाग बएको धयौटी रु.२०,००,०००।- 
फाऩत नान ुतगयीको नाउॉभा दताि शे्रस्ता कामभ बएको सातफक काठभाडौं ख्जल्रा दहचोक गा.र्व.स. वडा नॊ. २(ग) 
र्क.नॊ. १५७ ऺे.प. ३-०-०-० जग्गा जेथा जभानी याख्खएको य सोही प्रमोजनका रातग आमोगफाट योक्का 
याख्खएकोभा हार प्रस्ततु भदु्दा अख्न्तभ बइसकेको देख्खॉदा उि भदु्दाभा अनसुन्धानको क्रभभा आमोगको च.नॊ. १६६ 
तभतत २०६१।४।२७ ऩरानसुाय हारसम्भ योक्का यहेको तनवेदन भागफभोख्जभको र्क.नॊ. १५७ को जग्गा अन्म 
कायणरे योक्का याख्न ुनऩने बएभा प्रस्ततु भदु्दाभा आमोगको तपि फाट यहेको योक्का पुकुवा गरयददन ुबनी सम्फख्न्धत 
भारऩोत कामािरम, करॊकीराई आमोगको तभतत २०७७।९।२३ को तनणिमानसुाय रेखी ऩठाइएको ।  

२०.४ तनवेदकहरू र्वश्वनाथ खरी, चडुाकुभायी शे्रष्ठ, ख्शवकुभाय र्वष्ट, ख्जत ुभाझी, नयवीय थाऩा य टीकायाभ ऩनु, र्वक्रभ 
आचामि, जमयाभ शे्रष्ठ, ऩरुुषोत्तभकुभाय शाही, भोहनयत्न ताम्राकाय, कृष्णफहादयु चौधयी, ठुरीकान्छी खड  का, चन्िवती 
याजवॊशी य र्कशोयकुभाय याजवॊशी, नायामण चौधयी, प्रदीऩकुभाय मादव य र्वनोदकुभाय मादवसभेत १४ जना 
तनवेदक बएको र्वतबन्न तभततभा सातफकको र्वशेष प्रहयी र्वबाग, भ्रष्टाचाय तनमन्रण शाही आमोग य मस 
आमोगसभेतरे अनसुन्धानको तसरतसराभा योक्का याखेको जग्गा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ऩयेकोभा आमोगको 
तभतत २०७८।१।२० को तनणिमानसुाय देहामफभोख्जभ रेखी ऩठाइएको :- 

(१) तनवेदक :  र्वश्वनाथ खरी (जमयाभ खरीको छोया): तनवेदकरे र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएको जग्गा 
सपाइ ऩाएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको,  सूमिर्वनामक बिऩयुको र्क.नॊ. ९४३ ऺे.प. १-१०-२-

० जग्गा र्वशेष प्रहयी र्वबागको च.नॊ. २६० तभतत २०५४।२।७ फाट योक्का यहेको बनी भारऩोत कामािरम, 
बिऩयुफाट सोको जवाप प्राि बएको, योक्का याखी याख्नऩुने  आधाय नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्न ुनऩने 
बए सातफक र्वशेष प्रहयी र्वबागको ऩरफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको । 

(२) तनवेदक :  चडुाकुभायी शे्रष्ठ (स्व. ऩतत कृष्णप्रसाद शे्रष्ठ) : तनवेदकरे आफ्नो ऩततको नाभभा यहेको र्क.नॊ. ४९१ 
ऺे.प. ०-५-१-२ जग्गा र्वशेष प्रहयी कामािरम, गोखािफाट योक्का यहेको तथा तनज ऩततको भतृ्मसुभेत बइसकेको 
हुॉदा जग्गा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको, सातफकको र्वशेष प्रहयी कामािरम, गोयखाफाट योक्का बएको 
बनी भारऩोत कामािरम, गोयखाफाट जवाप प्राि बएको, जग्गावाराको ऩतन तभतत २०६४।१२।२३ भा भतृ्म ु
बएको देख्खएको,  दण्ड सजाम रागेको बए ऩतन भरुकुी पौजदायी कामिर्वतध सॊर्हता, २०७४ को दपा १५८ 
फभोख्जभ तभनाहा हनुे हुॉदा योक्का याखी याख्नऩुने  आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्न ु
नऩने बए सातफक र्वशेष प्रहयी कामािरम गोखािको ऩरफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  
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(३) तनवेदक : ख्शवकुभाय र्वष्ट  (स्व. इन्िफहादयु र्वष्टको नातत  स्व.  नेर व. र्वष्टको छोया): इन्िफहादयु र्वष्टको नाभभा 
यहेको सूमिर्वनामक ७ बिऩयुको र्क.नॊ. ३१७ को ऺे.प.१-१२-२-०, र्क.नॊ. ३४७ को ऺे.प.०-१२-३-०, 
र्क.नॊ. ३९२ को २-९-२-० य र्क.नॊ. ३९७ को ऺे.प.१-१-२-० जग्गा र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का 
बएकारे जग्गाधनीको सभेत भतृ्म ु बएको य योक्का बएको जग्गा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदकरे तनवेदन 
ददएको,  दण्ड सजाम रागेको बए ऩतन भरुकुी पौजदायी कामिर्वतध सॊर्हता, २०७४ को दपा १५८ फभोख्जभ 
तभनाहा हनुे हुॉदा योक्का याख्खयाख्नऩुने  आधाय य कायण नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्न ुनऩने बए सातफक 
र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

(४) तनवेदक : ख्जत ुभाझी : तत्कारीन प्रधानऩञ्च र्वनोदानन्द चौधयीरे भोहनऩयु कठौना फजायको जग्गा र्वतयण गदाि 
भ्रष्टाचाय गयेको बन्ने भदु्दाभा भैरे जेथा जभानी ददएको य हार तनजको भतृ्मसुभेत बइसकेको हुॉदा र्वशेष प्रहयी 
र्वबागफाट योक्का बएको र्क.नॊ. २४२ ऺे.प.०-१४-१७ जग्गा सपाइ ऩाएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी 
तनवेदकरे तनवेदन ददनबुएको । जग्गा पुकुवा तनवेदन ऩठाएको ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, सियीको ऩर,  र्वशेष 
प्रहयी र्वबाग रखु्म्फनी शाखा तसॊहदयफाय, काठभाडौं च.नॊ. १३९ तभतत २०३६।३।२८ फाट योक्का यहेको 
ऩरको प्रतततरर्ऩ  यहेको देख्खन्छ। सातफकको र्वशेष प्रहयी र्वबाग रखु्म्फनी शाखाफाट योक्का बएको छामाप्रतत प्राि 
बएको, तनवेदकरे अन्म व्मख्िराई जेथा जभानत ददएकोभा तनजको भतृ्म ुबएको बनी तनवेदनभा व्महोया उल्रेख 
बएको य ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, सियीको ऩरसाथ तनवेदन प्राि बएको देख्खॉदा करयफ ४० वषिदेख्ख 
अनसुन्धान गने तनकामरे नागरयकको जग्गा योक्का याखी याख्नऩुने  आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा योक्का 
याख्खएको तभतसर पेरा नऩयेको बए ऩतन योक्का याखी याख्नऩुने  आधाय य कायण नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का 
याख्न ुनऩने बए सातफक र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

(५) तनवेदक : नयवीय थाऩा, टीकायाभ ऩनु : नयवीय थाऩा तनग्रीहवा गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ श्री नगय कर्ऩरवस्त ुय 
टीकायाभ ऩनु फरु्द्फार्टका नगयऩातरका वडा नॊ. १३, भौजा बेराई कर्ऩरवस्तरेु हाम्रो आपन्त भातनस 
ऩोभफहादयु भगयरे यकभ र्हनातभना गयेको बनी र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट धयौटी भाग बई जेथा जभानी याख्खएको 
र्क.नॊ. ६४, ऺे.प.०-१६-७.5, नयवीय थाऩाको ततरौयाकोट ९ (ङ) कर्ऩरवस्त ुतथा र्क.नॊ. १५२, ऺे.प ०-
३-१०, र्क.नॊ. १५३, ऺे.प.०-६-१०, र्क.नॊ. १५५ ऺे.प. ०-१२-१० टीकायाभ ऩनु भहेन्िकोट ३(ग)  को 
जग्गा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको ।भारऩोत कामािरम तौतरहवाको जवापफाट र्वशेष प्रहयी र्वबाग  
तसॊहदयफायफाट च.नॊ. २१९ तभतत २०५५।१२।३० भा योक्का यहेको तथा उि जग्गा सकुुम्फासी बएफाऩत 
प्राि बएको हो बनी जवाप प्राि बएको व्महोयाफाट देख्खन्छ। सातफकको र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएको 
छामाप्रतत प्राि बएको,  अन्म व्मख्िराई अनसुन्धानभा जेथा धयौट ददएको बनी तनवेदन ऩयेको,  अनसुन्धानऩतछ 
भदु्दा चरी कसयुदाय ठहये ऩतन पैसरा कामािन्वमन गने तनकाम सम्फख्न्धत ख्जल्रा अदारत नै यहेको, योक्का याखी 
याख्नऩुने  आधाय य कायण नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्न ु नऩने बए सातफक र्वशेष प्रहयी र्वबाग 
तसहदयफायफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

(६) तनवेदक :  र्वक्रभ आचामि (चन्िफहादयु आचामिको छोया): र्वद्यारमको बवन तनभािणभा काठ र्हनातभना गयेको 
बनी ओभप्रकाश शे्रष्ठराई धयौटफाऩत जेथा ददई र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएको तथा जग्गाधनीको सभेत 
भतृ्म ुबइसकेको य नाभसायी गनि जाॉदा योक्का यहेको देख्खॉदा र्वदयु नवुाकोटको र्क.नॊ. २९९ ऺे.प.३-१-२-१, 
र्क न ८०८ ऺे.प. ३-११- १-१ को जग्गा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन प्राि बएको, र्वशेष प्रहयी 
र्वबागको च.नॊ ५० तभतत २०५०।७।१८ को ऩरफाट योक्का यहेको बन्ने भारऩोत कामािरम, नवुाकोटको ऩर 
प्राि बएको, भदु्दा चरी कसयु कामभ बएको बए ऩतन पैसरा कामािन्वमन गने तनकाम सम्फख्न्धत ख्जल्रा 
अदारत यहेको,  जग्गाधनीको भतृ्म ुबइसकेको देख्खएको तथा अनसुन्धानभा जेथा जभानी तरएकोभा कसयु ठहय 
बई पैसरा बए ऩतन पौजदायी दार्मत्व कसयुदाय स्वमॊ हनुे हुॉदा अन्म व्मख्िरे मी तनवेदकको जग्गा योक्का याखी 
याख्नऩुने  आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्न ुनऩने बए सातफक र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट 
योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

(७) तनवेदक : जमयाभ शे्रष्ठ : जॊगर काटी नोक्सान ऩरु् माएको भदु्दाभा र्वनोद याणा य नयहरयनन्द खयेरराई जेथा 
धयौटी ददॉदा र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएको तथा जभानी यात नेको सभेत भतृ्म ुबइसकेकारे र्क.नॊ. १६८ 
ऺे.प. २-१४-१-० जग्गा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदकरे तनवेदन ददएको, र्वशेष प्रहयी र्वबाग च.नॊ. ११२ 
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तभतत २०४३।६।१० य च.नॊ. १२२ तभतत २०४३।६।१६ को ऩरफाट योक्का यहेको बन्ने भारऩोत 
कामािरम, साॉख,ु काठभाडौंको जवाप प्राि बएको, भदु्दा चरी कसयु कामभ बएको बए ऩतन पैसरा कामािन्वमन 
गने तनकाम सम्फख्न्धत ख्जल्रा अदारत यहेको, जेथा जभानी याख्नकेो भतृ्म ु बइसकेको बनी तनवेदनभा व्महोया 
उल्रेख बएको तथा अनसुन्धानभा जेथा जभानी तरएकोभा कसयु ठहय बई पैसरा बए ऩतन पौजदायी दार्मत्व 
कसयुदाय स्वमॊभा हनुे हुॉदा अन्म व्मख्िरे मी तनवेदकको जग्गा योक्का याखी याख्न  आधाय य कायण यहेको 
नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्न ुनऩने बए सातफक र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि 
रेखी ऩठाइएको ।  

(८) तनवेदक : ऩरुुषोत्तभकुभाय शाही  (ऩत्नी ज.ध. याजश्री ऩयाजरुी शाही): भेयी ऩत्नीको नाभभा दताि यहेको रतरतऩयु 
सैंफ ुवडा नॊ. ४(क) र्क.नॊ. ९२२ ऺे.प. ०-१०-१-१ को जग्गा भ्रष्टाचाय तनमन्रण शाही आमोगको च.नॊ.४० 
तभतत २०६१।१२।२५ को ऩररे योक्का यहेकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको, सातफकको भ्रष्टाचाय 
तनमन्रण शाही आमोगफाट योक्का बएको बन्ने भारऩोत कामािरमको ऩर य जग्गाधनी दताि प्रभाणऩरफाट 
देख्खएको,  तनवेदक तत्कारीन अवस्थाभा तस.तड.ई. बई उजयु ऩयी अनसुन्धानको क्रभभा योक्का बएको तय ऩतछ 
उजयुी ताभेरीभा याखेको बनी तनवेदकराई च.नॊ. १७३ तभतत २०६२।९।१३ को ऩरफाट जानकायी ददएको 
ऩरको छामाप्रतत देख्खएको य योक्का याख्नऩुने  आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्न ुनऩने 
बए सातफक भ्रष्टाचाय तनमन्रण शाही आमोगफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

(९) तनवेदक : भोहनयत्न ताम्राकाय (ज.ध. कृष्णफहादयु ऩाण्डे मी तनवेदकराई अनसुन्धानभा जेथा जभानी ददने): र्वशेष 
प्रहयी र्वबागफाट अनसुन्धानका रातग जेथा जभानत भाग बएकोभा जग्गावारारे भेया रातग सोखेर गा.र्व.स. 
वडा नॊ. ६ र्क.नॊ. ९६ ऺे.प. २-७-०-० को जग्गा जेथा जभानी ददएकोभा हार प्रमोजन सर्कएकारे योक्का 
पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददएको, सातफकको र्वशेष प्रहयी र्वबागको च.नॊ. ५०७ तभतत २०४६।२।२५ 
को ऩर य भारऩोत कामािरम, काठभाडौंको च.नॊ. १८५७ तभतत २०४६।२।२७ को योक्का ऩरको प्रतततरर्ऩ 
यहेको,  भारऩोत कामािरमको ऩरफाट ऩतन हारसम्भ योक्का यहेको देख्खएको,  हार अनसुन्धान बइयहेको बन्ने 
नदेख्खएको तथा मतत राभो सभमसम्भ योक्का याखी याख्नऩुने  आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट 
योक्का याख्न ुनऩने बए सातफक र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

(१०) तनवेदक :  कृष्णफहादयु चौधयी (ज.ध. तनवेदकको सहोदय बाइ बोजा तसॊ चौधयी):  भ तनवेदक र्टम्फय 
कऩोयेसनभा काभ गदाि तभतत २०३८।११।२९ भा जतु्ता खरयदभा रु.१३२५।- र्हनातभना गयेको अतबमोगभा 
र्वशेष प्रहयी टुयभकुाभ धनगढीफाट भेयो सहोदय बाइ बोजातसॊ चौधयीको नाभभा यहेको र्क.नॊ. १३१ ऺे.प. ०-
४-०  तायानगय वडा नॊ. ४ कैरारीको जग्गा योक्का बएको य भैरे सपाइ ऩाएको हुॉदा पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी 
तनवेदकरे तनवेदन ददएको । उि जग्गा र्वशेष प्रहयी र्वबाग टुयभकुाभ धनगढीफाट योक्का यहेको बनी भारऩोत 
कामािरम, कैरारीको च.नॊ. ७३८७, तभतत २०७०।११।४ को ऩर प्राि बएको,  तनवेदकको व्महोया य 
भारऩोत कामािरमको ऩरानसुाय योक्का याखेको सभम राभो बएको, अनसुन्धानभा नयहेको य योक्का याखी याख्नऩुने 
 आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्न ु नऩने बए सातफक र्वशेष प्रहयी टुयभकुाभ 
धनगढीफाट योक्का बएको जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको । 

(११) तनवेदक :  ठुरी कान्छी खड्का (भीनफहादयु खड्काकी श्रीभती): भेया ऩतत स्व. भीनफहादयु खड् काको नाभभा 
दतािको र्क.नॊ. ६२ ऺे.प. १-१३-०-०  य  र्क.नॊ. ३८८ ऺे.प.१-१४-२-० को जग्गा नाभसायी गयी घय 
व्मवहाय चराउन आवश्मक बएकारे र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट योक्का बएकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदकरे 
तनवेदन ददएको, भारऩोत कामािरम, साॉख,ु काठभाडौंको र्टप्ऩणी य आदेशको प्रतततरर्ऩ तथा सातफकको र्वशेष 
प्रहयी र्वबागको च.नॊ. ६० तभतत २०४८।७।१७ को ऩरफाट योक्का बएको बन्ने व्महोया । अनसुन्धानभा जेथा 
जभानी तरई योक्का याखेको हुॉदा भदु्दा चराई कसयु कामभ गयेको बए ऩतन पैसरा कामािन्वमन गने तनकाम 
अदारत नै यहेको तथा जेथा जभानी ददने व्मख्िसभेतको भतृ्म ुबएको देख्खॉदा मतत राभो सभमसम्भ योक्का याखी 
याख्नऩुने  आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्नऩुने नबए सातफक र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट 
योक्का बएको जग्गा पुकुवा गयी रेखी ऩठाइएको । 

(१२)तनवेदक:  चन्िवती याजवॊशी (बाउजू)¸ र्कशोयकुभाय याजवॊशी (देवय) (ससयुा तथा फाफ ुकुतरनचन्ि याजवॊशीको 
नाभको जग्गा): हाभी तनवेदकहरूका ससयुा तथा फाफ ु कुतरनचन्ि याजवॊशीको नाभभा दतािको ख्जल्रा झाऩा 
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भहेशऩयु वडा नॊ. २ र्क.नॊ. ७८३ ऺे.प. २-०-०-०, र्क.नॊ. ४० ऺे.प. ३-१९-०-०, र्क.नॊ. ३१३ ऺे.प. ०-

१३-०-०, र्क.नॊ. १२६ ऺे.प. १-१६-०-०, र्क.नॊ. ३०९ ऺे.प. १-०-०-०, र्क.नॊ. ३१० ऺे.प. ०-९-१०-०, 
र्क.नॊ. ३६ ऺे.प. २-६-०-०, र्क.नॊ. ७८१ ऺे.प. २-७-०-०, र्क.नॊ. ३०८ ऺे.प. ०-१८-०-०, र्क.नॊ. ४२ 
ऺे.प. २-५-०-०, र्क.नॊ. ३१२ ऺे.प. ०-१३-०-०, र्क.नॊ. ३११ ऺे.प. ०-११-०-०, र्क.नॊ. ४१ ऺे.प. २-

२-०-० जग्गा र्वशेष प्रहयी र्वबागको च.नॊ. ९१ तभतत २०४८।११।२९ को ऩरफाट योक्का यहेकारे 
जग्गाधनीको सभेत भतृ्म ुबइसकेको हुॉदा हाभी हकवाराको नाभभा जग्गा नाभसायी गनि योक्का पुकुवा गयी ऩाऊॉ  
बनी तनवेदन प्राि बएको, सातफकको र्वशेष प्रहयी र्वबागफाट भातथ उख्ल्रख्खत जग्गाभध्मे भहेशऩयु वडा नॊ. २ 
अन्तगितका र्क.नॊ. ४१, ४२, १२६, ७८१, ७८३, ३६ य वडा नॊ. ३ अन्तगितका र्क.नॊ. ३०८, ३१२ जग्गा 
र्वशेष प्रहयी र्वबाग तसॊहदयफायको च.नॊ. ९१ तभतत २०४८।११।२९ को ऩरफाट योक्का यहेको भारऩोत 
कामािरम, झाऩाको ऩरफाट देख्खएको, जग्गाधनीको भतृ्म ुबएको, मी तनवेदकहरू जग्गाधनीका फहुायी तथा छोया 
यहेको नाता प्रभाख्णतऩरफाट देख्खएको, जग्गाधनीराई पौजदायी कसयुभा भदु्दा चरी सजाम बएको बए ऩतन 
भतृ्मऩुतछ सजाम भाप हनुे काननुी व्मवस्था यहेको हुॉदा योक्का याखी याख्नऩुने  आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा 
अन्म तनकामफाट योक्का याख्नऩुने नबए सातफक र्वशेष प्रहयी, र्वबागफाट योक्का बएको भारऩोत कामािरम, झाऩाको 
ऩरानसुायका जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

(१३)तनवेदक : नायामण चौधयी (ज.ध. स्व. पनीरार चौधयी नाता फफुा): भेया र्ऩताको नाभभा दतािको घोघनऩयु 
गा.र्व.स. वडा नॊ.१- हार कन्चनरूऩ न.ऩा. ६ सियीका र्क.नॊ. ४४ ऺे.प.०-८-०-०, र्क.नॊ. ४५ ऺे.प.०-२-
१०-०, र्क.नॊ. ७२ ऺे.प.१-१६-१०-०, र्क.नॊ. ७५ ऺे.प.०-६-८-०, र्क.नॊ. ८७ ऺे.प.०-९-११-०, र्क.नॊ. 
५४ ऺे.प.०-११-८-०, र्क.नॊ. ६५ ऺे.प.०-१-८-०, र्क.नॊ. ६६ ऺे.प.०-७-७-०, र्क.नॊ. ८१ ऺे.प.०-१-
०-०, र्क.नॊ. ७ ऺे.प.०-१०-१५-०, र्क.नॊ. ४२ ऺे.प.०-५-१३-०, र्क.नॊ. ९४ ऺे.प.०-१६-१०-०, र्क.नॊ. 
३४ ऺे.प.०-१-१६-०, र्क.नॊ. १४१ ऺे.प.०-६-१९-० सभेत १४ र्कत्ता जग्गा ख्जल्रा तसॊचाइ कामािरम 
फायाभा यहॉदा भ तनवेदकसभेतरे कोटेसनफाट काभ गयाउॉदा भ्रप्टाचाय गयेको बनी उजयु ऩयी र्वशेष प्रहयी 
र्वबागफाट जेथा जभानी भाग बई योक्का बएको य तसॊचाइ र्वबागरे स्ऩष्टीकयणसम्भ सोधेको य कुनै कायफाही 
नबई हार सेवातनवतृ बइसकेको तथा फफुा पतनरार चौधयीको सभेत भतृ्म ुबइसकेको हुॉदा र्वशेष प्रहयी र्वबाग, 
काठभाडौंको च.नॊ. १५४ तभतत २०५०।१०।२७ को ऩरफाट योक्का यहेकारे पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी 
तनवेदकको तनवेदन प्राि बएको । सातफकको र्वशेष प्रहयी र्वबाग काठभाडौंफाट योक्का बएको भारऩोत 
कामािरम, कन्चनऩयु सियीको ऩरफाट देख्खएको, मी तनवेदकराई र्वबागीम कायफाही गयेको बतनएको पाइर 
पेरा नऩयेको बनी तसॊचाइ र्वबागको ऩर यहेको, मी तनवेदकसभेतराई भ्रष्टाचायभा भदु्दा चराई कसयु ठहय बएको 
बए ऩतन सम्फख्न्धत ख्जल्रा अदारतरे पैसरा कामािन्वमन गने काननुी व्मवस्था यहेको, हार मी तनवेदकउऩय 
अनसुन्धान बइयहेको बन्ने नदेख्खएको हुॉदा अनसुन्धान अतधकायीरे भागेको जेथा जभानी फाऩत मी तनवेदकका 
फाफकुो नाभको जग्गा जेथा जभानी याखेको देख्खएको हुॉदा करयफ २७ वषिअख्घ योक्का याखेको जग्गा हारसम्भ 
योक्का याखी याख्नऩुने  आधाय य कायण यहेको नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्नऩुने नबए सातफक र्वशेष प्रहयी 
र्वबागफाट योक्का बएको भारऩोत कामािरम, कन्चनऩयु, सियीको ऩरानसुायका र्क.नॊ. ४४, ४५, ७२, ७५, 
८७, ५४, ६५, ६६, ८१, ७, ४२, ९४, ३४ य १४१ का जग्गाहरू पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

(१४) तनवेदक : प्रदीऩकुभाय मादव¸ र्वनोदकुभाय मादव (ज.ध. भेया ससयुा याभनायामण मादव): अ.द.ुअ.आ.फाट 
अनसुन्धानको क्रभभा जेथा जभानतफाट योक्का बएको तथा भैरे सवोच्च अदारतफाट सपाइ ऩाएको हुॉदा योक्का 
यहेको भेयो ससयुाको नाभको र्वयाटनगय- १८¸ भहादेवा गा.ऩ. वडा नॊ. १ र्क.नॊ. ७९४ ऺे.प.०-१-८  जग्गा 
पुकुवा गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदकरे तनवेदन ददनबुएको । उि जग्गा अ.द.ुअ.आमोगको च.नॊ. ८०३ तभतत 
२०६१।१२।१६ को ऩरफाट योक्का यहेको बनी भारऩोत कामािरम, र्वयाटनगय भोयङको च.नॊ. ७४५५ तभतत 
२०७७।१०।२२ को ऩरफाट देख्खएको। सवोच्च अदारतको तभतत २०७३।११।१९ को पैसराफाट मी 
तनवेदक र्वनोदकुभाय मादवरे सपाइ ऩाएको देख्खएको ।  र्वशेष अदारतको च.नॊ. २४४३ तभतत 
२०७४।१०।२९ को ऩररे र्वशेष अदारतरे योक्का याखेको उि जग्गा पुकुवा गनि ऩराचाय गयेको ।  मस 
आमोगफाट योक्का यहेको बनी भारऩोत कामािरमको ऩरफाट देख्खएको, अदारतको पैसरा य योक्का पुकुवा ऩरका 
अततरयि हार अनसुन्धान बएको ऩतन देख्खएको नहुॉदा उि जग्गा योक्का याखी याख्नऩुने आधाय य कायण यहेको 
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नदेख्खॉदा अन्म तनकामफाट योक्का याख्नऩुने नबए मस आमोगफाट योक्का बएको भारऩोत कामािरम, र्वयाटनगय, 
भोयङको ऩरानसुायका र्क.नॊ. ७९४  को जग्गा पुकुवा गनि रेखी ऩठाइएको ।  

२०.५ सयकायी जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गयी गयाई भ्रष्टाचाय गयेको भदु्दा र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा दताि बई सो 
अदारतफाट प्रततवादीहरूरे सपाइ ऩाउने ठहयी तभतत २०७२।५।३ भा पैसरा बएको य उि पैसराउऩय 
आमोगरे सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गयेकोभा सवोच्च अदारतफाट सभेत तभतत २०७३।८।१९ गते र्वशेष 
अदारतको पैसरा नै सदय हनुे गयी पैसरा बएको य सवोच्च अदारतको उि पैसराउऩय ऩनुयावरोकन नगने गयी 
मस आमोगफाट तभतत २०७३।१२।२४ भा तनणिमसभेत बइसकेको देख्खॉदा अनसुन्धानको क्रभभा मस आमोगको 
ऩरफाट योक्का यहन गएको रतरतऩयु ख्जल्रा रतरतऩयु उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ३ङ र्कत्ता नॊ. ८८२ ऺेरपर ०-१३-३-
० जग्गा र्कत्ताकाट बई र्क.नॊ. ९२४,९२५,९२६,९२७ कामभ बई आमोगको ऩरानसुाय योक्का यहेको बनी बतूभ 
व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमको च.नॊ. १०४२ तभतत २०७७।११।२३ को ऩरफाट देख्खन 
आएको हुॉदा तनवेदक नायामणफहादयु के.सी.को तनवेदनभा उख्ल्रख्खत जग्गाफाट र्कत्ताकाट बई कामभ बएका 
उख्ल्रख्खत र्कत्ता जग्गा योक्का याख्खयहनऩुने अवस्था नदेख्खॉदा अन्म कुनै भदु्दा, तनकाम वा व्महोयाफाट योक्का याख्न नऩने 
बए प्रस्ततु भदु्दाफाट बएको योक्का यहेको जग्गा पुकुवा गयी ददन ु बनी आमोगको तभतत २०७८।३।१७ को 
तनणिमानसुाय भारऩोत कामािरम रतरतऩयुभा रेखी ऩठाइएको ।  

 
२.९ ताभेरी  

आमोगभा ऩनि आएका उजयुीहरूभध्मे आ.व. ०७७/७८ भा र्वस्ततृ अनसुन्धानऩश्चात गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनतपि का उजयुी 
२१ य अन्म देहामफभोख्जभका 243 गयी जम्भा २६४ उजयुीहरू 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 
अनसुन्धानऩश्चात ताभेरीभा याख्खएका पाइरहरू 

क्र.सॊ. उजयुीको व्महोया ताभेरी तनणिम तभतत 
१. ऩेट्रोतरमभ ऩदाथि ढुवानीकतािहरूराई फढी यकभ बिुानी गयेको बन्न ेबन्नेसभेत । २०७७।४।1९ 
२. ख्जल्रा नवरऩयासी सूमिज्मोतत तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम, धौवादी-२ का ख्शऺक जगन्नाथ 

ऩाण्डेरे र्कते कागजात ऩेस गयी अस्थामी अध्माऩन अनभुततऩर तरएको य सोही आधायभा 
उि अस्थामी अध्माऩन अनभुततऩरराई तभतत २०७५।३।२२ गते स्थामी 
अनभुततऩरभा ऩरयणत गयी नऩगुेको मोग्मताराई ऩगुेको बनी अध्माऩन अनभुततऩर तरई 
भ्रष्टाचाय गयेको हुॉदा कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७७।४।1९ 

3. ख्जल्रा भकवानऩयु, इन्िसयोफय गाउॉऩातरकाको हभुाने बन्ज्माङदेख्ख पर्ऩिङसम्भको सडक 
र्ऩच गने कामिका रातग प्रदेश सयकायफाट र्वतनमोख्जत 1 कयोड 50 राखफाट ऩम्पा 
तनभािण सेवारे ठेक्का ऩाएकोभा गणुस्तयहीन कामि गयेको, र्ऩच गयेको सात ददनभै बत्केको, 
सोही सडकको फाॉकी यकभ 49 राखफाट दाउन्ने चौयदेख्ख शेऩाि गमु्फासम्भको उऩबोिा 
सतभततका अध्मऺसभेतरे गणुस्तयहीन कामि गयी यकभ र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।५।१५ 

४. ख्जल्रा ख्चतवन, यािी न.ऩा. वडा नॊ. १ भा यहेको श्री यार्ष्डम भा.र्व., भहादेवटाय, 
र्ऩप्रेराई आ.व. 2069/070 भा चायकोठे बवन तनभािण गनि ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, 
ख्चतवनफाट रु.24,00,000।- सम्झौता बएकोभा ऩयुानै बवनभातथ दईुकोठे तनभािण 
गयी सम्झौताअनसुाय नबएको, स्थानीम रोथय उऩबोिा सतभततरे ऩतन करयफ 7 राख 
अनदुान ददएकोभा हारसम्भ दईुकोठे बवन ऩतन तनभािण कामि सम्ऩन्न नगयी अतनमतभतता 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।५।१५ 

5. भहाकारी अञ्चर अस्ऩताररे आ.व. 2073/74 भा अस्ऩतार प्रमोजनका रातग 
उऩकयण खरयद गदाि अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।५।१५ 

६. श्री वनदेवी भा.र्व., साॉगा, तसन्धऩुाल्चोकका ख्शख्ऺका सार्वरी तसरवारसभेतरे दृर्ष्टर्वहीन 
र्वद्याथॉका रातग नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाएको यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको 

२०७७।५।१५ 
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बन्नेसभेत । 
७. भोयङ ख्जल्रा ग्राभथान गाउॉऩातरकारे स्थानीम रोहन्िा खोराको खोराजन्म ऩदाथिको 

तनकासी कय उठाउनका रातग टेन्डय आह  वान गयेकोभा सो गाउॉऩातरकाका तनवािख्चत 
ऩदातधकायीहरू य प्रार्वतधक शाखाका कभिचायीहरूसभेतरे गणेश टे्रडसि नाभका हाडिवेमय 
ऩसरका सञ्चारकसॉग आतथिक चरखेर गयी ठूराठूरा काभ गने व्मवसामीराई टेन्डय 
नददई वार्षिक ३ राखसम्भको काभ गने स्वीकृतत ऩाएका गणेश टे्रडसिराई २ कयोड १ 
राख फयाफयको टेन्डयभा तफना कायण छुट ददएकारे कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७७।५।२३ 

8. साझा स्वास्थ्म सेवा सहकायी सॊस्था तर.रे बोटार्हटीख्स्थत ऩसर कवर 2074 सारभा 
बाडाभा रगाउन खोरेको फोरऩरअनसुाय ऩसर नॊ. 2 य 6 को हकभा दोस्रो फढी 
कफोर गनेसॉग सम्झौता गदाि प्रथभ फढी कफोर गनेको धयौटी जपत नगयेको बन्नेसभेत 
। 

२०७७।५।२५ 

9. यार्ष्डम सूचना प्रर्वतध केन्ि (NITC) रे आह  वान गयेको फोरऩर नॊ. NITC/G/NCB-7-

074/75 For Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network 

Equipment भा अनखु्चत ढॊगरे RFP भगाई एउटै सॊस्थाराई भार बाग तरन रगाई नेऩार 
सयकायराई आतथिक बाय हनुे गयी साविजातनक खरयद ऐनर्वऩयीत ICB गनुिऩनेभा NCB 

गयेय य प्रततस्ऩधािराई सीतभत गने मोग्मताका प्रावधान याखेय अतनमतभतता गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।५।२५ 

१०. नेऩार र्वद्यतु ्प्रातधकयण, हेटौंडा र्वतयण केन्ि, हेटौंडाभा हेल्ऩय ऩद (तह-२) भा कामियत 
कभिचायी याभजी प्रसाद अतधकायीको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी बएको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।५।२५ 

११. भहेन्ि ख्शश ु उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम, धभािऩयु, कैरारीका तनजी स्रोत ख्शऺक 
झनकफहादयु र्वश्वकभािरे नक्करी बायतीम प्रभाणऩर ऩेस गयी जातगय खाएकारे तनजको 
शैख्ऺक मोग्मताका प्रभाणऩरहरू छानतफन गयी दोषीउऩय आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७७।६।१ 

१२. ऩोखया र्वश्वर्वद्यारम सेवा आमोग, ऩोखयारे रयि ऩदहरूको स्थामी ऩदऩूततिका रातग 
गरयएको र्वऻाऩनको अख्न्तभ नततजा प्रकाशन गदाि अनतु्तीणि बएका आपन्तराई उत्तीणि 
गयाएको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।१२ 

१३. फाॉसगढी नगयऩातरका वडा नॊ. १ चेऩाङ फददिमाको स्वास्थ्म चौकी तनभािण उऩबोिा 
सतभततका अध्मऺ अजम र्वष्टसभेतरे नबएको काभराई फढी गयेको देखाई फढी बिुानी 
तरएको  बन्नेसभेत । 

२०७७।६।१२ 

१४. तभतत २०७७।४।८ गतेको  तडतबजन वन कामािरम, सनुसयीका तडतबजनर प्रभखु 
याभफाफ ु साहरे र्वतबन्न व्मवसामीहरूसॉग ५/६ राख घसु यकभ तरई तभतत 
२०७७।४।९ गते सयकायी गाडीभा यौतहटतपि  जाॉदैछन ्बन्नेसभेत । 

२०७७।६।१२ 

१५. काठभाडौं उऩत्मका खानेऩानी तरतभटेडका भहाप्रफन्धक तत्कारीन भहाप्रफन्धक चन्िरार 
नकभॉरे तनजको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर तथा नागरयकताभा जन्भ तभतत 
२०१२।८।९ राई सच्माई तभतत २०१५।५।१० फनाई जातगय फढी खाएय 
भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।१२ 

१६. तडतबजन वन कामािरम, नवुाकोटका तत्कारीन प्रभखु जम भॊगर प्रसादरे तादी तसभेन्ट 
एण्ड राइभ इन्डर्ष्डज प्रा.तर.का अध्मऺ होभनाथ बसुारसॉग रु.६,००,०००।- 
घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२० 

१७. काठभाडौं भहानगयऩातरकाख्स्थत खरुाभञ्चभा काठभाडौं भ्मटुावय फनाउन ख्जम्भा तरएको 
ठेकेदायसभेतरे ५२ वटा सटय तमाय गयेको य अन्म व्मख्ि सभदुामसभेतरे सटय फनाई 
यत्नऩाकि को खरुाभञ्च कब्जा गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२० 
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१८. ख्जल्रा दैरेख दलु्र ुनगयऩातरका वडा नॊ. १० ख्स्थत श्री ऩञ्चकोशी ज्वारा भाध्मतभक 
र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक श्री गगनफहादयु खड्कारे तनम्न भाध्मतभक ततृीम तहफाट 
अवकाश बई उच्च भाध्मतभक तहको अनदुान कोटाभा तनमखु्ि तरई दोहोयो सरु्वधा 
तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२० 

१९. कणािरी प्रार्वतधक ख्शऺारमद्वाया सञ्चातरत प्रार्वतधक एस.एर.सी. कामिक्रभभा र्वद्याथॉ 
बनािका रातग तभतत २०७१।६।४ भा तरइएको प्रवेश ऩयीऺाभा अतनमतभतता बएको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२० 

२०. भोयङ ख्जल्रा उरािफायी नगयऩातरकारे काननुरे कयायभा तनमखु्ि गनि नऩाउने बनेका 
ऩदभा कायायभा योजगायीको र्वऻाऩन खरुाएय तरख्खत ऩयीऺा सञ्चारन नगयी भौख्खक 
ऩयीऺा देखावटी रूऩभा सॊचारन गयी आफ्नो भान्छे तनमखु्ि गने, योजगायी ददराइददन्छु 
बन्दै ऩैसा असरुी गने कामि बएको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२० 

२१. अछाभ ख्जल्राको भेल्रेख गाउॉऩातरकारे तमाय गयेको ऩाश्विख्चरभा व्माऩक अतनमतभतता 
बएको बन्नसेभेत । 

२०७७।६।२० 

२2. ख्जल्रा तसयहा, तभचैमा नगयऩातरकाको वडा नॊ. ३ ख्स्थत फताहा खोरादेख्ख रारवीयको 
घय हुॉदै नहयसम्भको सडकभा भाटो र्पतरङ य ग्राबेर गनि य र्वयाजऩयु टोर एरयमाको 
सडकभा नारा तनभािण य ग्राबेर गनिका रातग तनकासा बएको यकभ र्कते तफर बयऩाई 
फनाई यकभ र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२० 

23. नेऩार प्रहयीका प्रहयी सहामक तनयीऺक गोतफन्दफहादयु साउदसभेतरे डय धम्की ददई 
घसु/रयसवत भाग गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२० 

२४. ख्जल्रा ख्चतवन यत्ननगय नगयऩातरका वडा नॊ. ३ ख्स्थत फेल्सी हाजीऩयु सडक कारोऩरे 
तथा भभितभा वडा कामािरमको रु.१०,50,000।- य उऩबोिा सतभततको 
रु.३,00,000।- गयी कुर रु.१३,५०,000।- कारोऩरे तथा भभित गने कामिभा 
अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२६ 

२५. कास्की ख्जल्रा सातफक बयतऩोखयी गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ घय बई हार ऩोखया 
भहानगयऩातरका वडा नॊ. १० याभ फजाय डेया गयी फस्न े डण्डऩानी ऩयाजरुीकी छोयी 
र्वष्णकुुभायी ऩयाजरुीरे तभतत २०४३।५।३१ भा ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, 
कास्कीफाट ना.प्र.नॊ. ४६० को नागरयकता तरएकोभा तभतत २०६०।२।१५ भा ऩनु् 
ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, कास्कीफाट उभेय घटाई ना.प्र.नॊ. १३६१३३ को नागरयकता 
तरएको य र्व.सॊ. 2052 सारदेख्ख ऩोखया भहानगयऩातरकाको कामािरमभा बायतफाट 
ल्माएको नक्करी सर्टिर्पकेटको आधायभा जातगय खाॉदै आएको बन्नेसभेत । 

२०७७।६।२६ 

26. भारऩोत कामािरम, हरयवन, सरािहीभा कामियत खरयदाय बयत शभािरे सेवाग्राहीफाट घसु 
रयसवत तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।३ 

२७. भारऩोत कामािरम, जनकऩयुधाभ, धनषुाभा कामियत नामफ सबु्फा याभदेव मादवरे 
सेवाग्राहीफाट घसु रयसवत तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।३ 

२८. ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, काठभाडौंका कामािरम सहमोगी र्वष्ण ु गौतभरे कामािरम 
ऩरयसयको चौधयी खाजा घयभा गई सेवाग्राहीसॉग यकभ रेनदेन गदै गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।३ 

29. तभतत २०७६।5।26 गते मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी चारक अनभुततऩर 
एकान्तकुना, रतरतऩयुभा कामियत कम्प्मटुय अऩयेटय (कयाय) सैरेशकुभाय तनधीरे 
सेवाग्राहीसॉग शॊकास्ऩद यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।३ 

30. धकुोटवस्त ुगाउॉ र्वकास सतभतत, गलु्भीको साभदुार्मक र्वद्यतुीकयण बवन तनभािण गनिका 
रातग नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण य खानी तनभािण सेवाफीच रु.७५ राखभा सम्झौता 
बएकोभा खानी तनभािण सेवारे ठेक्का यकभको ३०% भार यकभ खचि गयी अत्मन्त 

२०७७।७।३ 
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कभसर तनभािण साभग्री प्रमोग गयी बवन तनभािण गयेको, तनभािण सम्ऩन्न बएको बतनएको 
उि बवनको ढरान गरयएको छतफाट ऩानी चरु्हएको एवॊ बवनको र्वतबन्न बाग 
चर्कि एको बन्नेसभेत । 

३१. ख्जल्रा सॊखवुासबा, खाॉदफायी नगयऩातरका कामािरमको आ.व. ०७४/७५ भा सॊचातरत 
ख्ज.र्व.स. गेटफाट बेंडेटाय जाने फाटोको तनख्म्त रु.२५ राख र्वतनमोजन बएकोभा 
इख्स्टभेटफभोख्जभ कामि नबई केही सभमभै ख्चया-ख्चया ऩयेको हुॉदा छानतफन गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत ।  

२०७७।७।३ 

३२. कर्ऩरवस्त ुख्जल्रा फरु्द्बतूभ नगयऩातरकाको भोभाि गाउॉभा आ.व. ०७३/७४ भा तनतभित 
७०० तभटय कारोऩरे नभनुा सडकका रातग नेऩार सयकायको करयफ रु.४६ राख य 
उऩबोिा सतभततको करयफ रु.८ राख गयी जम्भा ५२ राख रगानी बएको सडकभा 
ठेकेदाय अतनर भल्ररे गणुस्तयहीन काभ गयेकारे सडक कारोऩरे गयेको २ साता 
नतफत्दै बख्त्कएको, उऩबोिा सतभततरे रगानी गयेको सहबातगताफाऩतको रु.८ राख 
ठेकेदायफाट र्पताि तरएको य नेऩार सयकायफाट प्राि यकभ र्हनातभना बएको  
बन्नेसभेत । 

२०७७।७।३ 

३३. यौतहट ख्जल्रा गौय नगयऩातरका वडा नॊ. ४ र्क.नॊ. 634 ऺेरपर 0-3-10 तफघा 
जग्गाका जग्गाधनी ददनेशकुभाय रयभारसभेतको नाभफाट बन्साय कामािरम गौयका नाभभा 
कामभ यहने गयी नेऩार सयकायरे अतधग्रहण गयी ददनेशकुभाय रयभारसभेतरे 
भआुब्जासभेत फझुी तरइसकेको अवस्था हुॉदा उि जग्गा बन्साय कामािरम गौय य 
भारऩोत कामािरम गौयका कभिचायीसभेतको तभरेभतोभा उि जग्गाधनीको नाभ कट्टा 
नगयी हारसम्भ ददनेशकुभाय रयभारसभेतकै नाभभा कामभ यर्हयहेको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।20 

३४. मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक अनभुततऩर, एकान्तकुना, रतरतऩयुभा तभतत 
२०७६।5।26 गते कामियत कभिचायीरे शॊकास्ऩद यकभ तरएको । 

२०७७।७।20 

35. मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक अनभुततऩर, एकान्तकुना, रतरतऩयुभा 
कामियत टा.ना.स.ु कर्वता खड्कारे तभतत २०७६।5।26 गते शॊकास्ऩद यकभ तरएको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।७।20 

३६. नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, र्वतयण तथा ग्राहक सेवा तनदेशनारमका उऩकामिकायी तनदेशक 
याभचन्ि ऩाण्डेसभेतरे सोराय तग्रड प्रान्ट तनभािण कामिका रातग ठेक्का ददराउन कतभसन 
तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।20 

३७. सल्मान ख्जल्रा वनगाड कुर्ऩण्डे नगयऩातरका वडा नॊ. १ ख्स्थत श्री प्रबाकय भा.र्व 
देवस्थरभा वनगाड कुर्ऩण्डे नगयऩातरकाका नगय प्रभखु, र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका 
अध्मऺसभेतको तभरोभतोभा तनमभर्वऩयीत ख्शऺक तनमखु्ि गयेको, तफना सूचना प्रततस्ऩधाि 
नगयाई रेखाको कभिचायी तनमखु्ि गयेको, नगय प्रभखुरे र्वद्यारमभा र्वतबन्न शीषिकभा 
यकभ तनकासा गयी अध्मऺसभेतको तभरोभतोभा आतथिक दरुुऩमोग गने गयेको  
बन्नेसभेत । 

२०७७।७।20 

३८. फाॉके यार्ष्डम तनकुञ्ज फाॉकेका प्रभखु सॊयऺण अतधकृत प्रभोद बट्टयाई य सहामक सॊयऺण 
अतधकृत र्वष्ण ुयोकामासभेतरे र्वतबन्न ठेकेदायहरूसॉग घसु/रयसवत फाऩत तरएको यकभ 
रु. ३,००,०००।- बन्दा फढी नगद य रु. ५,००,०००।- बन्दा फढीका फैंकभा जम्भा 
गयेका बौचयहरू तरई कामािरमको फा२झ १८७३ नॊ. को सयकायी टोमटा हाइरक्स 
गाडीभा तभतत २०७७।४।१९ गते तफहान करयफ ७ फजे फाॉकेदेख्ख काठभाडौंतपि  जान 
रागेको हुॉदा तनजहरूराई सो यकभसर्हत ऩक्राउ गयी काननुफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७७।७।20 

३९. दोरखाख्स्थत ताभाकोशी ऩरु तडजाइन तथा ऩरु तनभािण कामि सभमभा सम्ऩन्न नबएको 
बन्नसेभेत । 

२०७७।७।27 
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४०. ख्जल्रा सभन्वम सतभतत, भकवानऩयुरे ख्जल्राबरयफाट तनख्स्कएको नदीजन्म ऩदाथिको 
याजस्व सॊकरन गनि ७ कयोड ५० राख न्मूनतभ अॊक बएको ठेक्का १७ कयोड 91 
राख ७८ हजाय रुऩैमाॉ (भ.ुअ. कयफाहेक) भा एक व्मवसामीसॉग सम्झौता गर् मो । 
फजाय भूल्म य गत वषिको ख्जल्रातबरको खऩत ऩरयभाण एवॊ तनकासी ऩरयभाण नखरुाई 
न्मूनतभ ठेक अॊक तनधाियण गर् मो । ख्ज.स.स.रे 24 कयोड ६२ राख ६६ हजाय आम 
हनुे देख्खएको कयसभेत ८ कयोड ४७ राख ५० हजाय रुऩैमाॉ कामभ गयेफाट न्मूनतभ 
अॊक मथाथि कामभ नगयेको बन् ने सम्फन्धभा आ.व. ०७४/75 भा नदीजन्म ऩदाथिको 
याजस्व सॊकरन गनि न्मूनतभ ठेक्का यकभ कामभ गदाि मथाथि रूऩभा कामभ नगयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।७।27 

४१. ख्जल्रा कर्ऩरवस्त ुभहेन्िकोट गा.र्व.स.ख्स्थत चॊघाट प्रा.र्व.भा कामियत ख्शख्ऺका शायदा 
बसुारसभेतको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी बएकारे छानतफन गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७७।७।27 

४२. र्वन्देश्वयप्रसाद ऩटेररे काननुर्वऩयीत कामि गयेको, तसॊगोरभा याष्डऩतत चयेुको कामिक्रभभा 
सहामक वन अतधकृत सॊमोग फस्नेतसॉगको तभरेभतोभा ६ कयोडको काभ गयाई यकभ 
र्हनातभना गयेको, प्रधानभन्री मोजना कामिक्रभभा ५० राखको घोटारा गयेको, फोधवन 
जतडफटुीभा करयफ १० राख, उख्चडीभा भदन ऩटेरफाट एक तफरुवा ऩतन नयोऩी १० 
राख यकभ र्हनातभना गयेको, ताभगढी तसभसाय ऺेरका रातग रु.४० राख खचि 
देखाएको तय काभ नबएको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।27 

4३. सखेुत ख्जल्राख्स्थत भध्मऩख्श्चभाञ्चर र्वश्वर्वद्यारम इख्न्जतनमरयङ केन्िीम सॊकाम तसतबर 
तेस्रो वषिभा अध्ममनयत र्वद्याथॉराई सबे र्क्याम्ऩका रातग दाङ तफजौयीभा रैजाॉदा नक्करी 
तफर बयऩाई ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।27 

४४. भारऩोत कामािरम, करॊकीका नामफ सबु्फा यभेश सवेुदी नाभ गयेका कभिचायीसभेतरे 
तभतत २०७६।७।२१ गते भनकाभना रेखाऩढी व्मवसामीको कामािरमका 
सॊचारकभापि त यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।27 

४५. तायाखोरा गाउॉऩातरकाको कामािरम यहेको बवनभा तरा थऩ गने क्रभभा उऩबोिा 
सतभतत य कामािरम प्रभखु तथा रेखा प्रभखुफीच आतथिक तभरेभतोभा प्रार्वतधक 
इख्स्टभेटअनसुाय काभ नबएकोभा ऩतन कामि सम्ऩन्न बएको भूल्माॊकन गयाई भ्रष्टाचाय 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।७।27 

४६. नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण याजर्वयाज र्वतयण केन्िको आतथिक वषि ०६६/६७ को 
फजेटफाट उि केन्िका प्रभखु याधेशयण भहतोसभेतको तभरेभतोभा सो केन्ि अन्तगितका 
उऩकेन्िहरूका सवस्टेसनहरूभा र्पडयहरूको भभित नै नगयी भभितको तफर फनाई 
खाएको, सवस्टेसनहरूभा झायऩात सयसपाइको काभै नगयी तफर तभराई खाएको, 
कामािरमभा गाडी हुॉदाहुॉदै व्मख्िगत काभको रातग गाडी बाडाभा तरई सो फाऩत बिुानी 
तभराई खाएको बन्नेसभेत । 

२०७७।८।११ 

४७. नायामणी अस्ऩतारको स्तयोन् नतत तथा र्क्याथल्माफ खरयदका रातग प्राि कयोडौं यकभराई 
र्वतध प्रर्क्रमा तभचेय अधयुो काभ गयी आतथिक अतनमतभतता गयेकारे छानतफन गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७७।८।११ 

४८. सॊघीम खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजनाको कामािरम, जनकऩयुरे ठेक्का नॊ. 
03/2076-077/FWSSMP_Janakpur को रातग आह  वान बएको फोरऩरको Bid Document 

को Evaluation and Qualification Criteria अन्तगित Construction Experience in Key 

Activities भा साविजतनक खरयद ऐन तथा तनमभावरीरे तनददिष्ट गयेको बन्दा र्वऩयीत हनुे 
गयी 600mm वा सो बन्दा भातथको साइजको RCC Pipe १२ र्क.तभ. Supply, laying, 

leveling and Joining गयेको अनबुव हनुऩुने बनी फोरऩर आह  वान बएको तथमो । सो 

२०७७।८।१८ 
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फोरऩरको BOQ  फभोख्जभ 500mm Size को फढी ऩरयभाण बए ऩतन प्रततस्ऩधाि सीतभत 
गनिका तनतभत्त 600mm वा सो बन्दा फढी साइजको कामि अनबुव भाग गरयएको 
सम्फन्धभा सो ठेक्का नॊ. 03/2076-077/FWSSMP_Janakpur भा अतनमतभतता बएको 
बन्नेसभेत । 

४९. ख्जल्रा फाया, सातफक जमनगय गा.र्व.स. वडा नॊ. 7 र्क.नॊ. 239 को जग्गाभा 
भाछाऩारन उत्ऩादन गने उद्देश्म यहेको पाभि दतािका रातग सम्फख्न्धत वडा कामािरमरे 
झठुो तथा र्कते सजितभन भचुलु्का तमाय गयी तसपारयस गयेकारे छानतफन गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७७।८।१८ 

५०. काठभाडौं भहानगयतबर यहेका साविजतनक सडकहरूभा ट्रार्पक सॊकेत फोडि व्मवस्थाऩन 
एवॊ त्मसभा याख्खने र्वऻाऩनफाऩतको यकभ उठाउन ऩाउने गयी जम जनता जागयण 
कल्माण ऩरयषद्, अनाभनगय य भहानगयीम ट्रार्पक कामािरमफीच बएको सम्झौता 
काननुर्वऩयीत यहेकारे छानतफन गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७७।८।१८ 

५१. ख्जल्रा कर्ऩरवस्त,ु कृष्णनगय नगयऩातरका वडा नॊ. १२ भा आ.व. ०७४/७५ भा 
सञ्चारन बएका र्वतबन्न ६ वटा आमोजनाहरूभा नाऩी र्कताफअनसुाय काभ नगयी यकभ 
र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।८।१८ 

५२. फागभती नदी तनमन्रण आमोजनाको ठेक्का नॊ. I-N/Bag/L-stud/P-62/2012-13 सभमभा 
सम्ऩन्न गनि नसकेको बन्नेसभेत । 

२०७७।८।१८ 

५३. योर्हणी गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ का वडा अध्मऺ सयोजकुभाय ऩाण्डेरे घसु/रयसवत तरई 
भ्रष्टाचाय गयेको, र्वयाट कृर्ष सहकायी सॊस्था तरतभटेडका अध्मऺ तनवेदक श्माभवचन 
मादवरे यकभ बिुानीका रातग झठुो तफर, बयऩाई तमाय गयी योर्हणी 
गाउॉऩातरका, गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरमभा ऩेस गयी रु.२,००,०००।- अनदुान 
बिुानी तरई नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको बन्नेसभेत । 

२०७७।८।२१ 

५४. मातामात व्मवस्था कामािरम, सानोबर् माङका नाभ दजाि नखरेुका कभिचायीसभेतरे तभतत 
२०७६।८।२९ गते कामािरम ऩरयसयभा सेवाग्राहीसॉग यकभ तरएको बन्नेसभेत 

२०७७।८।२५ 

५५. सवायी प्रदूषण जाॉच केन्ि, टेकुका नाभ दजाि नखरेुका कभिचायीसभेतरे तभतत 
२०७६।9।23 गते कामिकऺभा सेवाग्राहीभापि त यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।८।२५ 

५६. ख्जल्रा कास्की, सातफक तससवुा गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ र्क.नॊ. ६९६ को जग्गा ऩोखया 
उऩत्मका नगय र्वकास सतभतत, कास्कीरे तोकेको भाऩदण्ड एवभ ् फस्ती र्वकास 
तनदेख्शका, 2072 र्वऩयीत र्कत्तापोड गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।८।२५ 

५७. ख्जल्रा सियी, सातफक वबनगाभाकट्टी गा.र्व.स. वडा नॊ. १ को र्क.नॊ. ४८१ य र्क.नॊ. 
४८२ को ऐरानी ऩोखयी जतनएको जग्गा भारऩोत य नाऩी कामािरम, सियीका 
कभिचायीहरूको तभरेभतोभा काननुर्वऩयीत व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि गयेको  
बन्नेसभेत । 

२०७७।८।२५ 

५८. र्वतबन्न पभि तथा व्मख्िहरूफाट सडक ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, फाॉकेभा कामियत 
कामािरम प्रभखु (तस.तड.ई.) भतनषकुभाय अमािररे तरएको घसु यकभ रु.ऩाॉच राखबन्दा 
फढी यकभसर्हत कामािरमको ६६-१-०७६१ नॊ.को गाडीभा तभतत २०७७।५।१४ गते 
तफहान ८ फजेततय नेऩारगञ्जदेख्ख फटुवरतपि  जाॉदै गयेको हुॉदा आवश्मक कायफाही गयी 
ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७७।८।29 

५९. मातामात व्मवस्था कामािरम, रतरतऩयु, एकान्तकुनाख्स्थत कामािरमको सेवाप्रदामक य 
सेवाग्राहीफीच आऩसी कुयाकानी बई स्वास्थ्म ऩयीऺणफाऩत शलु्क छुटै्ट कोठाभा तरने बए 
ताऩतन Color Vision ऩयीऺणको क्रभभा अनतु्तीणिसॉग चेक गने अवस्थाभा थऩ यकभ 
तरएय उत्तीणि गयाउने तथा यकभ तरई जाने जस्ता गततर्वतधहरू गयी रयसवत रेनदेन 

२०७७।९।२ 
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गयेको अवस्थासभेतको गोप्म रूऩभा तबतडमो ख्खची आवश्मक कायफाहीका रातग तबतडमो 
तथा छामाख्चरसभेत प्रभाणस्वरूऩ ऩेस गयेको बन्नेसभेत । 

६०. तनऺेऩ तथा कजाि सयुऺण कोष फटुवर शाखाका रातग जग्गा खरयद गदाि फोरऩर 
सूचनाभा उल्रेख बएफभोख्जभको भाऩदण्ड नऩगुेको कभसर जग्गा ख्शर ुशे्रष्ठको र्क.नॊ. 
८८७५ भध्मेको नक्साभा फाटोसभेत नबएको जग्गा याजीनाभा तरखतभा 
रु.५,५५,००,०००।- थैरी याखी तरखत ऩारयत गयाई जग्गाधनीराई 
३,२२,००,०००।- को चेक ददई आतथिक र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।२ 

६१. इराका प्रहयी कामािरम, रखु्म्फनीका प्रहयी नामफ तनयीऺक गगनतसॊह फोगटीरे  

घय फनाउन े सटरयङका साभग्रीहरू र्कनेफाऩतको यकभ ततनि फझुाउन ऩनेभा नततनि 
नफझुाउन उजयुी तभराइददने प्रमोजनका रातग दगेुश मादव य तनज प्र.ना.तन. फीच घसु 
रयसवत रेनदेन हनु गइयहेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।२ 

६२. कास्की ख्जल्रा, सातफक घान्िकु गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ हार अन्नऩूणि गाउॉऩातरका वडा 
नम्फय १० य ११ का फीचभा ऩने कल्चाने खोराको झोरङु्गेऩरु तनभािणभा 
इख्स्टभेटअनसुायको कामि नगयी प्रार्वतधक कभिचायीको तभरेभतोभा यकभ तनकारी 
र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।८ 

६३. नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयणरे र्वतबन्न आ.व.हरूभा ताभाको Winding Material बएको बनी 
Aluminum को Winding बएको, अत्मतधक फढी No Load Loss य Full Load Loss हनु े
य कभ तौरसभेतको ट्रान्सपभिय खरयद गयी भ्रष्टाचाय गयेको र्वषमभा र्वशेष अदारतभा 
भदु्दा र्वचायाधीन यहेको अवस्थाभा भ्रष्टाचायको र्वषमराई र्ववाद ऩयेको बनी अथि रगाई 
भध्मस्थकताि तनमिु गयेको बन्ने । 

२०७७।९।८ 

६४. ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, भहोत्तयीफाट आ.व. 070/71 को र्वद्यारमहरूको 
सयोकायवारा ऺभता अतबवरृ्र्द् कामिक्रभ सञ्चारन नै नगयी कामिक्रभसॉग असम्फख्न्धत 
व्मख्ि कयाय सेवाअन्तगित कामियत इख्न्जतनमय भकेुशकुभाय दवेुराई ख्ज.ख्श.अ. 
प्रभोदकुभाय साह य रेखाऩार रक्ष्भण यामको तभरेभतोभा रु.30,00,000।- ऩेश्की 
ददइएकोभा सो कामिक्रभ तनमभानसुाय सञ्चारन नगयी नक्करी कागजात तमाय गयी यकभ 
र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।८ 

६५. ख्जल्रा सरािही, भरॊगवा नगयऩातरका वडा नॊ. 11 गम्हरयमा चोकदेख्ख रक्ष्भण साह 
कानकुो घयसम्भ सडक ढरान गदाि फढी दययेट याखी बिुानी गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।८ 

६६. कास्की ख्जल्रा भाछाऩचु्रे गाउॉऩातरका-८, ल्वाङघरेरख्स्थत श्री फायाही आधायबतू 
र्वद्यारम (तत्कारीन श्री फायाही तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम)भा शौचारम तनभािणका रातग 
सातफकको ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, कास्कीफाट र्वतनमोख्जत रु.२,००,०००।- यकभ 
र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।८ 

६७. भारऩोत कामािरम, करॊकी, बिऩयु तथा रगनखेरभा तनगयानीको क्रभभा अतनमतभतता 
वा काननुर्वऩयीतका कामि वा वातािराऩ य सेवाप्रदामक य सेवाग्राहीफीच रयसवत रेनदेन 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।८ 

68. नेऩार कृर्ष अनसुन्धान ऩरयषद् भा कामियत वरयष्ठ वैऻातनक ऩरुुषोत्तभप्रसाद खततवडा य 
प्रार्वतधक अतधकृत याभफहादयु कटुवारसभेतरे तफदा स्वीकृत गयाइि अन्मर काभ गयी 
दोहोयो सरु्वधा तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।१६ 

६९. यार्ष्डम ऩश ुप्रजनन ्कामािरम, ऩोखयाको तभतत २०७५।८।२८ गतेको प्रकाख्शत तयर 
नाइट्रोजन कन्टेनय खरयदसम्फन्धी ६ वटा फोरऩरको सूचनाअनसुाय तयर नाइट्रोजन 
कन्टेनय खरयद गदाि रु.५० राख घोटारा बएको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।१६ 

70. दैरेख ख्जल्रा, सातफक राॉकुयी गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ हार डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका वडा नॊ. २०७७।९।१६ 
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२ ख्स्थत कुइमाॉतारको सॊयऺणका रातग तनभािण कामि गदाि आ.व. २०७२/०७३ भा 
रु.१०,००,०००।- यकभ र्वतनमोजन बएकोभा अतनमतभतता गयी भ्रष्टाचाय गयेको 
बन्नेसभेत । 

71. दैरेख ख्जल्रा, सातफक राॉकुयी गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ हार डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
२ ख्स्थत कुइमाॉतारसम्भ जाने पुट टे्रर (ऩदभागि) तनभािण गदाि आ.व. २०७३/०७४ 
सभेतभा यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।१६ 

७२. सल्मान ख्जल्रा फनगाड कुर्ऩन्डे न.ऩा. वडा नॊ. 5 ख्स्थत याभजानकी प्रा.र्व.को बवन 
तनभािण गदाि यकभ र्हनातभना गयी अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।१६ 

७३. यार्ष्डम अनसुन्धान र्वबागअन्तगितका कामािरमहरूका प्रभखुरे कामािरम प्रमोजनका रातग 
आएको भ्रभण खचि, इन्धन, सञ्चाय, ऩानी फत्तीजस्ता सफै फजेट एकरौटी रूऩभा खचि गयी 
बयऩदो सूचना सम्प्रषेणभा फाधा ऩयी सयकायी यकभसभेत र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।९।२३ 

७४. मातामात व्मवस्था कामािरम, सानोबर् माङका याजकुभाय नाभ गयेका कभिचायीसभेतरे तभतत 
२०७६।८।२९ गते यभेश ऩयुी नाभ गयेका सेवाग्राहीसॉग आतथिक रेनदेन गयेको 
बन्नसेभेत । 

२०७७।९।२३ 

७५. खानेऩानी तथा सयसपाइ तडतबजन कामािरम, फाॉकेका सव-इख्न्जतनमय खगेन्ि खरीरे 
अध्ममन तफदा नतरई Sharda University भा M tech अध्ममन गयेको हुॉदा छानतफन गयी 
आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७७।९।२३ 

76. ऩख्श्चभ नेऩारका केही साना जरर्वद्यतु ् आमोजनाहरू (फझाङ, फाजयुा य रुकुभको 
स्माऩुिदह) को भभित तथा ऩनु:स्थाऩना गने कामिभा अतनमतभतता बएको हुॉदा छानतफन गयी 
कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७७।९।२३ 

77. ख्जल्रा फाया, ऩयवानीऩयु गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ याभऩयु टोकनीभा याभजानकी भख्न्दय 
ऩखािर तनभािण कामि, सडक ढरान तथा नारा तनभािण गने कामि, वडा नॊ. २ को वडा 
कामािरमभा ऩखािर रगाउने य कर गाड्ने कामि मोजनाहरूभा आफ्नो नख्जकका 
नातेदायहरूराई याखी फैठक नै नगयी उऩबोिा सतभतत गठन गयेको, प्रार्वतधकको रागत 
इख्स्टभेटराई तमार नगयी आफ्नो भनोभानी ढॊगरे कभसर, गणुस्तयहीन साभान प्रमोग 
गयी कामि सम्ऩन्न गयी व्माऩक र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।२३ 

78. काठभाडौँ ख्जल्रा सातफक धोफीखोराको नदी उकासको जग्गा ब-ूभार्पमाको तभरोभतोभा 
व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि गयेको, प्रभखु नाऩी अतधकृतरे तनज तत्कारीन ६ नॊ. नाऩी 
गोश्वायाभा हुॉदा सातफक चऩरी गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ग२ को नक्साभा कामभ सातफक 
धोफीखोरा ऩनु: नाऩनक्सा हुॉदा सातफक धोफीखोराको जग्गासभेत घसुाइ कयोडौंको राब 
तरई र्क.नॊ. १३३, १३४ य १४३ कामभ गयी व्मख्िर्वशेषको नाभभा दताि गयेको, 
प्रभखु नाऩी अतधकृत प्रकाश जोशीरे ऩदीम आचयण प्रवाह नगयी उच्चऩदस्थ 
ऩदातधकायीराई सभेत आफ्नो प्रबावभा ऩायी सयकायी, साविजतनक जग्गा व्मख्िहरूसॉग 
भोरभोराई गयी आतथिक राब तरई व्मख्िर्वशेषको नाभभा दताि गयेको, प्रभखु नाऩी 
अतधकृत गणेशप्रसाद बट्टसभेतरे गरत य दयुाशमऩूणि भानतसकतारे प्रततवेदन तमाय गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।९।२३ 

79. स्थानीम ऩूवािधाय र्वबाग अन्तगित सञ्चातरत Rural Connectivity Improvement Project 

(RCIP), रुकुभका मोजना प्रभखु भतनष अमािरसभेतरे Baluwa-Naigadpul-Tribeni Road 
य Sitalpokhari-Jhulkhet-Chunwang Road को प्रथभ यतनङ तफर बिुानी गदाि प्रचतरत 
काननुर्वऩयीत फढी बिुानी गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।९।२३ 

80. भारऩोत कामािरम, रगनखेरका नाभ दजाि नखरेुका कभिचायीसभेतरे तभतत 
२०७६।8।4 गते कामािरम ऩरयसय फार्हय सेवाग्राहीसॉग यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२ 
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81. भारऩोत कामािरम, साॉखकुा नामफ सबु्फा प्रधमु्नप्रसाद कुइॉकेर नाभ गयेका 
कभिचायीसभेतरे तभतत २०७६।८।५ गते कामािरमको चभेनागहृभा रेखाऩढी 
व्मवसामीभापि त यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२ 

82. नाऩी कामािरम, रगनखेर, रतरतऩयुका कामािरम सहमोगी चन्िफहादयु गरुूङरे तभतत 
२०७६।7।१7 गते कामािरम प्रवेशद्वाय नख्जकै कभर नाभ गयेका सेवाग्राहीसॉग यकभ 
तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२ 

83. भारऩोत कामािरम, भनभैज,ु काठभाडौंका नामफ सबु्फा फच्च ुचाऩागाईँरे तफचौतरमाभापि त 
कामािरम सभमऩश्चात कामािरम ऩरयसय फार्हय यहेको ऩोखयेर ढकार काननुी सेवाको 
कामािरमभा गई घसु/रयसवत रेनदेन गरययहेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२ 

84. कम्ऩनी यख्जष्डायको कामािरम, तरऩयेुश् वय, काठभाडौंभा कामियत कामािरम सहमोगी 
नन्दरुार भहजिनरे तभतत २०७६।१०।१० गते कामािरम ऩरयसयभा यहेको चभेनागहृभा 
तफचौतरमाभापि त यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२ 

85. यार्ष्डम ऩनुतनिभािण प्रातधकयण अन्तगित तायकेश्वय नगयऩातरका, काठभाडौंभा कामियत 
इख्न्जतनमय रक्ष्भीशोबा भहजिनरे तभतत २०७६।९।१४ गते कामािरम ऩरयसय फार्हय 
सेवाग्राहीसॉग रु.५००।- तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२ 

86. भहानगयीम प्रहयीवृत्त फौर्द्का तत्कारीन कामियत प्रहयी नामफ उऩयीऺक श्माभकुभाय याई 
बएको घसु/रयसवत तरई भ्रटाचाय गयेको भदु्दाको सक्कर तभतसर सॊरग्न जाहेयी तनवेदन, 
फयाभदी भचुलु्का, खानतरासी भचुलु्काभा यकभ, तभतत, फाय रगामतका र्वषमहरू 
सच्माएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२ 

87. ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, तनहुॉ अन्तगितका र्वद्यारम श्री फारभख्न्दय भा.र्व., व्मासभा 
कामियत ख्शश ुसहमोगी कामिकताि चन्िकरा वाग्रेको देशफार्हय (बायतीम) फोडिफाट जायी 
गरयएको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर यहेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२ 

88. मातामात व्मवस्था कामािरम, तफतािभोडका नाभ, दजाि नखरेुको कभिचायीहरूको 
तभरोभतोभा र्वचौतरमासॉग यकभ तरई तबरतबरै काभ सहजीकयण गरयददएको बन्नेसभेत ।  

२०७७।१०।९ 

89. मातामात व्मवस्था कामािरम, तफतािभोडको भोटयसाइकर शाखा कोठा नॊ. 9 भा कामियत 
ऩसु्कय (थय दजाि नखरेुको) व्मख्िको छामाख्चर य चरख्चरभा सो नाभको कभिचायीरे 
तफचौतरमारे ब्रफुकुतबर रकुाई ददएको यकभ कामिकऺभा तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।९ 

90. र्वयाटनगय बन्साय कामािरमभा ड्युउटीभा खर्टएका ट्रार्पक प्रहयी नामफ तनयीऺक 
सनु्दयश्माभ ऩोखयेररे सेवाग्राहीफाट तरएको घसु/यकभ गन्दै गयेको छामाख्चर यहेको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।९ 

91. सडक तडतबजन, र्वयाटनगय य ठेकेदाय सौयब कन्स्ट्रक्सन इटहयी, सनुसयीफीच बएको 
ठेक्का नॊ. DROBRT/3371653/073/074/260 को धयान-बे|डेटाय सडक खण्डभा सपेस 
डे्रतसङ गने कामिको सम्झौताअनसुायको तनभािण कामि सम्ऩन्न बई सडक तडतबजन, 
र्वयाटनगयफाट तमाय बएको तभतत २०७७।३।२६ गतेको रु.२६,६४,७१९।- को 
कृर्ष र्वकास फैंक तरतभटेडको चेक नॊ. ०००८८८१०६० को A/C payee चेक सौयब 
कन्स्ट्रक्सनराई ददनऩुनेभा नददई उि चेक सडक तडतबजन, र्वयाटनगयका प्रभखु ऩशऩुतत 
ऻवारीरे अनेकौं फाध्मताभा ऩायी सौयब कन्स्ट्रक्सनको छाऩ रगाउन रगाई उि चेक 
आफ्नो कब्जाभा तरई कारोसूचीभा याखी ददने, १०% पाइन गने जस्ता र्वतबन्न डयरास 
देखाई साह तनभािण सेवा, इनरुवाका जमप्रकाश साहको नाभभा सौयब कन्स्ट्रक्सनको 
यार्ष्डम वाख्णज्म फैंक, इटहयीको खाता नॊ. २५५०००१७०८०१ को चेक नॊ. 
००१९८४०११२ को Blank चेक तरई गएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।९ 

92. वाख्णज्म, आऩूतति तथा उऩबोिा र्हत सॊयऺण र्वबाग, फफयभहरभा खरयदाय ऩदभा २०७७।१०।९ 
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कामियत याभफहादयु थाऩारे तभतत २०७६।११।१६ गते सेवाग्राहीभापि त कामािरम 
ऩरयसय फार्हय यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

93. खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी तरतभटेडका कभिचायीहरूको राऩयफाहीको कायण 
राखौं भूल्म फयाफयको फासभती चाभर गोदाभभा नै कुर्हन गई सयकायी यकभको 
दरुुऩमोग बएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।९ 

94. ख्जल्रा दाच ुिरा सातफक गोकुरेश्वय गा.र्व.स. वडा नॊ. ५ हार शैल्मख्शखय नगयऩातरका 
वडा नॊ. ९ घय बई भहाकारी तसॊचाइ आमोजनाका का.भ.ु आमोजना तनदेशक 
(तस.तड.ई.) वषि ५१ को प्रचण्डदेव र्वष्ट य ख्जल्रा कास्की रेखनाथ ऩोखया 
भहानगयऩातरका वडा नॊ. ५ घय बई हार काठभाडौं ख्जल्रा काठभाडौं भहानगयऩातरका 
वडा नॊ. १४ करॊकी फस्ने वषि २५ की रयमा बन्ने अस्भी थाऩासभेत भददया सेवन गयेको 
अवस्थाभा पेरा ऩायी चेकजाॉच तथा खानतरासी गने क्रभभा कोठाको उत्तयऩूविऩदट्ट यहेको 
काठको दयाजतबर यहेको यातो झोराफाट स्रोत नखरेुको यकभ रु.११,००,०००।- 
सभेत यीतऩूविक फयाभद गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।९ 

95. ख्जल्रा रूऩन्देही रखु्म्फनी साॊस्कृततक नगयऩातरका वडा नॊ. ८ फस्ने सार्वमा खातनु भ.ुरे 
नागरयकताको प्रभाणऩर तरॉदा जन्भ तभतत २०२४।१।८ उल्रेख गयी तरएको य ऩतछ 
तभतत २०६६।५।८ भा प्रतततरर्ऩ तरॉदा २००६।१।८ उल्रेख गयी नागरयकता 
प्रभाणऩर फनाई ज्मेष्ठ नागरयक साभाख्जक सयुऺा बत्ता तरई याष्डराई घाटा फनाएको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।९ 

96. ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, फायाका ख्ज.ख्श.अ. अरुणकुभाय कोइयारारे र्वद्यारम सञ्चारन 
अनभुततऩर नक्करी बएको र्वद्यारमहरूराई कतभसन तरएय बौततक सरु्वधा, छारवखृ्त्त 
रगामतको यकभ तनकासा गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।१५ 

97. रोक सेवा आमोगको र्व.नॊ. १८३/०७१/०७२ तभतत २०७१।८।२४ को 
र्वऻाऩनअनसुाय साभान्म प्रशासन सभूहको शाखा अतधकृत ऩदभा ज्मेष्ठता य का.स.भ.ुद्वाया 
हनुे फढुवाको दयखास्त पायभसाथ कृष्णतसॊह नामकरे नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩर सभावेश 
गयी दयखास्त ददएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।१५ 

98. तडतबजन सडक कामािरम, अछाभरे आ.व. 2072/073 भा गयेको ठेक्काहरू (ठेक्का नॊ. 
DROSNFL3371653/072/073/01, ठेक्का नॊ. DROSNFL 3371653/072/073/03 ठेक्का नॊ. 
DROSNFL3371653/072/073/05, ठेक्का नॊ. DROSNFL3371653/072/073/15 य 
DROSNFL3371653/072/073/34) को भभित कामि रागत अनभुान अनसुाय नबएको  
तथा गणु्स्तयमिु सभेत नबएको हुॉदा स्थरगत छानतफन कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नसेभेत । 

२०७७।१०।१५ 

99. ख्जल्रा तसयहा, धनगढीभाई नगयऩातरका वडा नॊ. ११ य १२ जोड्ने डभु खोराभा ऩक्की 
ऩरु तनभािण गनिका रातग नगयऩातरकाफाट रु.२२ राख यकभ तनकासा बई उऩबोिा 
सतभततका अध्मऺ श्री प्रकाश मादवराई काभको ख्जम्भा ददइएकोभा तनजरे 
नगयऩातरकाका प्रार्वतधकसॉग तभरेय ऩरुको र्ऩरय R.C.C हनुऩुनेभा ढुङ्गाको वार 
फनाएको, कभ गणुस्तयको तसभेन्ट, यड य भाटो प्रमोग गयी रु.५ राख यकभभा ऩरुको 
तनभािण सम्ऩन्न गयी सफै यकभ खचि बएको र्कते कागजऩर फनाई सम्ऩूणि यकभ तनकासा 
गयी र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।१५ 

१००. सरािही, ख्जल्राका र्वतबन्न स्थानभा शैख्ऺक सर, २०६४ ऩतछ खरेुका केही र्वद्यारमहरू 
ख्शऺा ऐन, तथा तनमभावरीरे तोकेका भाऩदण्ड ऩूया नबएका, नक्साॊकन फेगय खरेुका 
तथा झठुा शैख्ऺक तथ्माॊक रगामतका कागजातहरू ऩेस गयी यकभ तनकासा रतग 
दरुुऩमोग गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।१५ 

१०१. ख्जल्रा सियी सातफक फेल्ही चऩेना गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ ख्स्थत याभ जानकी प्रा.र्व. 
छाताऩयुका प्रधानाध्माऩक भोहभद तसर्र्द् हसेुनरे आ.व. ०६९/७० भा ५० र्वद्याथॉ 

२०७७।१०।१५ 
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भारै यहेकोभा ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमभा १६० जनाको ददवा खाजाफाऩत 
रु.२,६०,०००।- तरए ऩतन एक वषिभा ३ भर्हना भारै ददवा खाजा खवुाइएको, 
अतबबावकसभेतरे ०६९/७० को हयर्हसाफ भाग गदाि तनज प्रधानाध्माऩकरे 
२०७०।९।२६ को फैठकभा छरपर हुॉदा रु.३,००,०००।- भासेको तनणिम बएको 
देखाई ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमसभेतको तभरोभतोभा यकभ र्हनातभना बएको बन्नेसभेत । 

१०२. भगु ुख्जल्राका सातफक र्वतबन्न गाउॉ र्वकास सतभततहरूभा र्व.सॊ. 2071 काख्त्तक 8 गते 
ऩयेको अतसनारे अन्नफारी ऺतत बएऩतछ सयकायफाट ऩीतडतका रातग आएको याहतको 
खाद्यान्न जमु्राको गोठीज्मरुाफाटै यातायात गामफ बएको एवॊ ऩीतडतको नक्करी र्ववयण 
फनाई खाद्य सॊस्थानफाट राखौं रुऩैमाॉ बिुानी तरएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।१५ 

१०३. नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखा, धनषुाका कामािरम प्रभखु उऩ-प्रफन्धक 
(नवौँ तह) रयतेश गिुारे बिुानीका रातग आवश्मक ऩने कागजातहरू स्वीकृत नहुॉदै 
कामािरम अन्तगित सञ्चातरत र्वतबन्न मोजनाहरूको बिुानी (ऩाटॊ ऩेभेन्ट) ददन बनी ऩर्हरे 
नै रु.१ कयोडबन्दा फढी यकभका चेकहरू काटी उि चेकहरू तरएय तभतत 
२०७७।४।२४ गते काठभाडौंतपि  जाने हुॉदा तनजराई कायफाही गयी ऩाऊॉ   
बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।१५ 

104. बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरम, बिऩयु, झाऩाभा कामियत र्वतबन्न कभिचायीहरूरे 
सेवाग्राहीसॉग शॊकास्ऩद यकभ तरॊदै गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१०।२६ 

105. तत्कारीन शैख्ऺक जनशख्ि र्वकास केन्ि (हार ख्शऺा तथा भानवस्रोत र्वकास केन्ि) 
सानोदठभी, बिऩयुरे तनभािण गयेको टेतरएजकेुसन सेन्टयको बवन तनभािणभा गणुस्तयीम 
तनभािण साभग्री प्रमोग नहुॉदा नवतनतभित टेतरएजकेुसन सेन्टय बवनको छाना तनभािण 
सम्ऩन्न नहुॉदै चरु्हएको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।१० 

१०६. आफ्नो नाभभा कामभ यहेको ख्जल्रा ऩसाि सातफक ठोयी गा.र्व.स. वडा नॊ.५(क) को 
र्क.नॊ. 131, 105, 117, 118, 47, 44, 43, 40, 53, य 56 को जग्गाहरू 
जग्गाधनीको उऩख्स्थतत तफना नै गम्बीयतसॊह ख्घतभयेरे र्कते गयी हारको फकसऩर रेखाई 
आफ्नो नाभभा ऩारयत गयाएकारे सो कामिभा सॊरग्न सफैराई कायफाही गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७७।११।१० 

१०७. भहारेखाऩयीऺकको तरऩन्नौं वार्षिक प्रततवेदन, 2072 अनसुाय सडक र्वबाग अन्तगितका 
र्वतबन्न ऩरयमोजनाहरू सॊचारन गदाि भूल्म सभामोजनभा फढी बिुानी बएको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।१० 

108. गणुस्तय तथा नाऩतौर कामािरमका चाय कभिचायी (वीयेन्ि उऩाध्माम, ऩदभफहादयु योका, 
उदमप्रताऩ तसॊह य सत्मनायामण चौधयी) रे वीयगञ्जख्स्थत एक कायखानाभा अनगुभनका 
नाभभा उद्योगराई कायफाहीको धम्की ददई त्महाॉको उऩकयण उठाएय जपत गयी एकै 
तछनऩतछ रु.11,000।- उद्योगका प्रतततनतधफाट फझेुऩतछ उऩकयण र्पताि गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।११।१० 

109. मातमात व्मवस्था कामािरम, जनकऩयुधाभ, धनषुाफाट स्काबेटय य रोडय (J1,J2), 
ट्रमाक्टय रगामत गाडीहरूको राइसेन्सको प्रमोगात्भक ऩयीऺा उत्तीणि गयाइददएफाऩत 
दरारहरूभापि त कामािरम सहमोगी बोगेन्ि काऩय य अतधकृत छैटौं अतनर तगयी बन्ने 
तेजेन्िकुभाय तगयीरे मातामात व्मवस्था कामािरम, जनकऩयुधाभ धनषुाको बवनभा तभतत 
२०७७।१०।१३ गते यकभ सॊकरन गयी याखेको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।१७ 

110. याष्डसेवक कभिचायी इराका प्रहयी कामािरम, तसभया, फायाका प्र.ना.तन.रे उजयुी 
तनवेदकसॉग घसु/रयसवत तरन भोरार्हजा गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।१७ 

111. वादी नेऩार सयकाय प्रततवादी प्रहयी चौकी गन्जबवानीऩयु, फायाका तत्कारीन प्रहयी नामफ 
तनयीऺक जटाशॊकयप्रसाद करवाय बएको घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको कसयुभा 
तभतत २०७6।8।10 गते  र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा दामय गरयएको भदु्दाभा वादी 

२०७७।११।१७ 
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ऩऺको साऺीका रूऩभा ऩेस गरयएका उजयुी तनवेदक पुर भहभद अन्सायीरे फकऩर गदाि 
तनवेदनको व्महोया य अनसुन्धानको क्रभभा गयेको कागजको व्महोयाराई अन्मथा हनुे 
गयी प्रततकूर फकऩर गयेको बन्नेसभेत । 

112. नेऩारगन्ज बन्साय कामािरमफाट तभतत २०७५।२।२४ गतेका ददन नक्करी प्रऻाऩनऩर 
प्रमोग गयी धरुो दूध चोयी ऩैठायी गयी नेऩारगन्ज बन्साय माडिफाट काठभाडौंसम्भ ढुवानी 
बई याजस्व चहुावट गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।१७ 

११३. गण्डकी गाउॉऩातरका, गोयखाको नाकाफाट प्रवेश गने सवायी साधनको ऩटके कय 
सॊकरन सम्झौता गदाि फोरऩरभा उल्रेख गयेको बन्दा पयक तरयकारे वगॉकयण गयी 
गाउॉऩातरकारे कभ य ठेकेदायरे फढी यकभ सॊकरन गनि सक्ने गयी गाउॉऩातरकारे 
सम्झौता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।26 

११४. श्री कातरका प्रा.र्व. नारफङु, प्रा.र्व.,तनहुॉकी अस्थामी ख्शख्ऺका र्वनी गरुुङको शैख्ऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी यहेको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।२६ 

११५. ख्जल्रा गोयखा सातफक च्माङरी (हार ऩारङुटाय नगयऩातरका) र्कत्ता नॊ. ३८९ य ३८७ 
राई नमाॉ १४५ र्कत्ता कामभ गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।२६ 

११६. ख्जल्रा झाऩा सातफक खजयुगाछी गा.र्व.स. 6ग  भहेन्िनगय फजाय एरयमातबर ख्स्थत 0-
2-1/2 ऺे.प. जग्गा र्कते सहीछाऩ गयी सो गा.र्व.स.का कभिचायी सख्चव गॊगाप्रसाद 
याजवॊशी य श्माभनायामण तसॊहको तभरेभत्तोभा तनज श्माभनायामण तसॊहको श्रीभती नीरवती 
गनगाईंको नाभभा ऩट्टाऩजुाि फनाएको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।२६ 

११७. ख्जल्रा फाया आदशि कोतवार गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ र्क.नॊ. 111 को जग्गाराई वडा 
अध्मऺफाट गरत तसपारयस गयाई याजस्व छरी गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।११।२६ 

११८. कम्ऩनी यख्जष्डायको कामािरम, तरऩयेुश्वय, काठभाडौंका नाभ दजाि नखरेुका कभिचायीरे 
तभतत २०७६।११।१४ गते कामािरम ऩरयसयभा तफचौतरमाभापि त यकभ तरएको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।९ 

११९. सडक र्वबाग अन्तगितका र्वतबन्न ऩरयमोजनाहरू सञ्चारन गदाि भूल्म सभामोजनभा फढी 
बिुानी बएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।९ 

१२०. सातफक भरेकऩयु गा.र्व.स.को कामािरम भरेकऩयु, सियीफाट आ.व. ०७३/०७४ भा 
सञ्चारन बएको बतनएको ट्रान्सपभिय खरयद कामि सातफक भरेकऩयु गा.र्व.स. ७, ८, ९ 
नाभक मोजनाका रातग बिुानी बएको यकभ काभै नगयी उऩबोिा सतभतत अध्मऺ 
सम्ऩैत मादवसभेतरे र्हनातभना गयेको बन्ने सभेत । 

२०७७।१२।९ 

१२१. ख्जल्रा रूऩन्देही, रखु्म्फनी साॊस्कृततक नगयऩातरका वडा नॊ. १२ भा आ.व. 074/075 
भा अजभ गाउॉदेख्ख फन्जयहीसम्भ सडक तनभािण कामिभा अतनमतभतता बएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।९ 

१२२. ख्जल्रा रतरतऩयु, रतरतऩयु भहानगयऩातरका वडा नॊ. ९ फारकुभायी फस्ने याभ शे्रष्ठरे 
दोहोयो नागरयकता तरएको य दोस्रो व्मख्िको नागरयकता ऩेस गयी सयकायी जातगय 
खाएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।१९ 

१२३. ऩसाि ख्जल्राको सातफक तफजवतनमा गाउॉ र्वकास सतभततका गा.र्व.स. सख्चव याभतनवास 
ऩख्ण्डतरे सो गा.र्व.स.को आतथिक वषि ०७०/०७१ को र्वकास तनभािण फजेटभा व्माऩक 
र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।१९ 

१२४. ख्जल्रा फाग्रङु तनतसखोरा गा.ऩा. वडा नॊ. ४ ख्स्थत ख्झवाखोरा तनतसखोरा तटफन्धनभा 
रु.१० राख र्वतनमोजन बएकोभा उि मोजना तनभािणभा उऩबोिा सतभतत गठन 
प्रर्क्रमादेख्ख मोजना सम्ऩादनसम्भ आतथिक अऩायदख्शिता य तभरेभतोभा फजेटको दरुुऩमोग 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।१९ 

१२५. सातफक श्री फहादयेु भा.र्व.,  बदौये, कास्कीका तनम्न भाध्मतभक तहको साभाख्जक २०७७।१२।१९ 
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र्वषमको अस्थामी ख्शख्ऺका, हार श्री जनर्प्रम भाध्मतभक र्वद्यारम, तसभरचौय, ऩोखय, 
कास्कीभा अध्माऩनयत ख्शख्ऺका कुन्तादेवी शभािरे 'झठुा र्ववयण ऩेस गयी अस्थामी 
अध्माऩन अनभुततऩर प्राि गयी अस्थामी ख्शऺकभा तनमखु्ि बई अतनमतभतता गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत। 

१२६. डोल्ऩा ख्जल्रा, सातफक तरऩयुाकोट गा.र्व.स.भा तत्कारीन ख्जल्रा र्वकास सतभततको 
कामािरम डोल्ऩाद्वाया सञ्चातरत खोऩखुोरा तसॊचाइ मोजना, तरऩयुा तन.भा.र्व. बवन तनभािण 
मोजना, तरऩयुाकोट फगय तसॊचाइ मोजना य तरऩयुाकोट बेयी नदी तनमन्रण मोजनाहरूभा 
अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।१९ 

१२७. ख्जल्रा सरािही, सातफक नेरगॊज गा.र्व.स. वडा नॊ.४ हारको रारफन्दी न.ऩा. वडा नॊ.२ 
स्थामी वतन बई नाऩी कामािरम, हरयवन, सरािहीभा तत्कारीन सभमभा ख्स्वऩयको रूऩभा 
कामियत गौयी ऩौडेर, ख्जल्रा यौतहट, सातफक भडुवरवा गा.र्व.स. वडा नॊ.३ हारको 
याजदेवी न.ऩा. वडा नॊ.७ स्थामी वतन बई बतूभसधुाय तथा भारऩोत कामािरम, गौय, 
यौतहटभा तत्कारीन सभमभा कामािरम सहमोगीको रूऩभा कामियत र्कशोयी याम मादव य 
ख्जल्रा सरािही, सातफक भसैुरी गा.र्व.स. वडा नॊ.१ हारको भरॊगवुा न.ऩा.७ स्थामी 
वतन बई नाऩी कामािरम, भरॊगवुा, सरािहीभा तत्कारीन सभमभा कामियत कामािरम 
सहमोगी भहेन्ि याम मादवसभेतरे सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवत रेनदेन गयेको बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।१९ 

128. फाॉके यार्ष्डम तनकुञ्जअन्तगित कोहरऩयु भध्मवतॉ ऺेरभा याष्डऩतत चयेु सॊयऺण 
कामिक्रभभापि त तायजारी रगाउन तरएको यकभसभेतफाट तोर्कएबन्दा कभ ऩरयभाण तथा 
गणुस्तयहीन काभ बएको बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।३० 

१२९. ठेक्का नॊ. IDO/Banke/ Road/W/NCB/42/2076-77 य IDO/Banke/Road/W/NCB/ 

43/2076-77 को भूल्माॊकनभा ररु्टऩूणि प्रर्क्रमाहरू अवरम्फन गयी अतनमतभतता गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।३० 

१३०. तडतबजन सडक कामािरम, भहेन्िनगयफाट गजवा नाराभा ऩरु तनभािण सभमभा सम्ऩन्न 
गनि नसकेको बन्नसेभेत । 

२०७७।१२।३० 

131. ख्जल्रा कैरारी बजनी न.ऩा.ख्स्थत भहनु्मार भा.र्व.को नाउॉभा दतािशे्रस्ता कामभ यहेको 
बजनी न.ऩा.५ को ६४ तफघा १६ कठ्ठा १० धयु जतभनराई ठेक्काभा रगाई र्वद्यारमको 
आम्दानी फढाउने सम्फन्धभा ऩर्हरोऩटक फोराइएको ठेक्का सदय बएको व्मख्िराई 
ठेक्काऩट्टा उठाउन ददएको म्मादभा तनजरे ठेक्का नउठाएकारे धयौटी जपत गनुिऩनेभा 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺका नातेदाय ऩयेकारे तनमभ तभचेय आतथिक 
प्ररोबनभा ऩयी धयौटी र्पताि गयाएकारे छानतफन गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत। 

२०७७।१२।३० 

132. ख्जल्रा जमु्रा, चन्दननाथ नगयऩातरका-३, ख्स्थत कणािरी स्वास्थ्म र्वऻान प्रततष्ठानभा 
कामियत प्रशासकीम अतधकृत द्वन्द्वफहादयु शाही, रेखा अतधकृत इन्ियाज डाॉगी य 
स्टोयर्कऩय नन्दयाज उऩाध्मामको प्रत्मऺ सॊरग्नताभा प्रततष्ठानका र्वतबन्न साभग्री खरयदभा 
अतनमतभतता बएको, आपूअनकूुर ऩदातधकायीहरूको सेवा शति य सरु्वधासम्फन्धी 
तनमभावरी ऩरयवतिन गयेको, प्रशासकीम अतधकृत द्वन्द्वफहादयु शाही य रेखा अतधकृत 
इन्ियाज डाॉगीरे नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरहरू ऩेस गयी स्थामी तनमखु्ि तरएको, 9kva 

stabilizer खरयद नै नगयी बिुानी ददएको तथा अस्ऩतारको स्वातभत्वभा यहेका ऩयुाना 
जस्ताऩाता, काठऩातको तरराभी सूचना तफना नै तन्शलु्क उऩरब्ध गयाएको रगामतका 
आतथिक तथा प्रशासतनक अतनमतभतता गरयएकारे छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।३० 

13३. ख्जल्रा ख्चतवन यािी न.ऩा. वडा नॊ. ९ अतभरऩानीभा पजॉ यतसद प्रमोग गयी ढुङ्गा, तगट्टी, 
फारवुा, भाटो आददको याजस्व सॊकरन गयी नगयऩातरकाको आम्दानी र्हनातभना गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७७।१२।३० 
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134. ख्जल्रा जाजयकोट तरवेणी नरगाण न.ऩा. वडा नॊ. ११ चोखादेख्ख १० यख्जकसम्भ 
जोड्ने सडक तनभािणभा काभ नबएको, सडक मोजनाको कामि सम्ऩन्न देखाई नक्करी तफर 
बयऩाई फनाई यकभ र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।६ 

135. कैरारी ख्जल्राको जानकी गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ अभौयीभा सञ्चातरत यार्ष्डम तनम्न 
भाध्मतभक र्वद्यारमका व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ बीभफहादयु थारूरे २०७३ सारभा 
कम्ऩाउण्डवार तनभािण गदाि नाऩी र्कताफअनसुाय नबएको बन्नेसभेत। 

२०७८।१।६ 

13६. ख्जल्रा यौतहट, गढीभाई नगयऩातरका वडा नॊ.७ ख्स्थत धन्हयी टोरभा ०५०/५१ 
सारभा प्रान इन्टयनेसनररे अन्दाजी १ र्क.तभ. राभो सडकको छेउभा ऩानी तनकासका 
रातग नारा तनभािण गरयएकोभा आ.व. ०७४/७५ भा वडा अध्मऺ जवेुय अन्सायीसभेतरे 
सोही नारा तनभािण गनि ऩनु् यकभ तनकासा गयाई ऩयुानो सॊयचनाभा थऩथाऩ गयी यकभ 
र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।६ 

137. नायामण नगयऩातरका, वडा नॊ. ३ भा सञ्चातरत श्री ऩञ्चदेवर आधायबतू र्वद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक धभियाज शभािसभेतको तभरेभतोभा आफ्ना छोया फहुायी नाता ऩने बवुनेश्वयी 
उऩाध्मामराई प्राथतभक तह याहत कोटाभा तनमखु्ि गयी र्वद्यारमभा उऩख्स्थत नै नगयाई 
प्रधानाध्माऩक य अध्मऺसभेतको तभरेभतोभा तरफ बत्ता उऩरब्ध गयाई अतनमतभतता 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।६ 

138. कैरारी ख्जल्रा, धनगढी उऩभहानगयऩातरकारे कोयोना बाइयस तनमन्रण, योकथाभ य 
व्मवस्थाऩनका रातग रकडाउन अर्वधबय असहाम य ज्मारा भजदयुी गयी खाने 
ज्मारादायकभॉराई याहत र्वतयण गने क्रभभा भाऩदण्डर्वऩयीत टेन्डय स्वीकृत गयी 
कुर्हएको चाभर र्वतयण गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।६ 

१३९. ख्जल्रा काभ्रऩेराञ्चोक धतुरखेरभा यहेको भारऩोत कामािरम य नाऩी कामािरम 
धतुरखेरका कभिचायीहरूरे ब-ूभार्पमाहरूसॉग तभरी आतथिक चरखेर गयी टुक्रा गनि 
नहनुे जग्गाराई प्रर्टङ गयी तफक्री र्वतयण गयेको, एकै व्मख्िको अॊशवण्डाको नाभभा 
र्कत्ताकाट गयी जग्गा तफक्री र्वतयण गरययहेको साथै साॉगा ८ख को र्कत्ता नॊ. १२१, 
२१७, २१३, २६५, ७०५, ७०६, य ७२ सभेतको र्क्रमास्थरको जग्गाराई तफक्री 
र्वतयण गनि रागेको हुॉदा कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।१।६ 

140. कञ्चनऩयु ख्जल्रा बीभदत्त नगयऩातरका वडा नॊ. ११ का वडाध्मऺरे २०७६ सार 
वैशाख भर्हनाको ऩर्हरो साता भहाकारी नदीभा आएको फाढीरे तनभािण साभग्रीसॉगै 
उऩकयण फगेको बनेय "फीस राख ऩाउने आशभा वडा अध्मऺरे गये तसपारयस" 

ठेकदायराई पाइदा ऩगु्ने गयी गयेको तसपारयस अवैध बन्नेसभेत । 

२०७८।१।१३ 

141. डडेरधयुा ख्जल्राभा भिु हतरमाहरूको ऩनु:स्थाऩनाका रातग नेऩार सयकायफाट प्राि 
यकभ सम्फख्न्धत भिु हतरमाहरूराई र्वतयण गदाि भारऩोत कामािरमका कभिचायीहरूरे 
घसु रयसवत यकभ भाग गयी द:ुख ददएको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२० 

१४२. सशष्ण प्रहयी फर ३८ नॊ. गलु्भ रूऩन्देहीका कामािरम प्रभखुसभेतको तभरेभतोभा 
गैयकाननुी तरयकारे यासन यकभको बिुानीसभेत तरई फाॉडीच ुॉडी खाई र्हनातभना गयेको  
बन्नेसभेत 

२०७८।१।२० 

143. प्राथतभक स्वास्थ्म केन्ि चरयकोट, दोरखाभा दयफन्दी बई ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, 
दोरखा प्रभखुको ख्जम्भेवायीभा यहॉदा डा. झरक शभाि गौतभरे चायततयफाट एकैसाथ 
बिुानी तरनकुा साथै र्वतबन्न र्कतसभको साभान खरयद गदाि नक्करी तफर बयऩाई तमाय 
गयी सयकायी यकभ अतनमतभतता गयेको बन्नसेभेत । 

२०७८।१।२० 

144. ख्जल्रा नवरऩयासी सातफक ऩाल्ही गा.र्व.स.सभेतरे आ.व. ०६९/७० देख्ख ०७१/७२ 
सम्भभा प्रत्मेक वडाहरूभा शौचारमको रयङ/ढक्कन तनभािण गयी र्वतयण गदाि अतनमतभतता 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२० 
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145. बौततक ऩूवािधाय भन्रारम  प्रदेश नॊ. ५ फाट जरस्रोत तथा तसॊचाइ तडतबजन कामािरम, 
ऩाल्ऩाराई आ.व. 075/76 भा र्वतनमोख्जत यकभफाट जरस्रोत तथा तसॊचाइ तडतबजन 
कामािरम ऩाल्ऩाका कभिचायी, तनभािण व्मवसामी य जरउऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीको 
तभरेभतोभा ऩाल्ऩा ख्जल्राको याभऩयु पाॉट तसॊचाइ आमोजना अन्तगित नहय तनभािण एवॊ 
भभित कामि गदाि गणुस्तयहीन तनभािण साभग्री प्रमोगको कायणरे तनभािणकै क्रभभा तनभािण 
सम्ऩन्न बएको बतनएको नहय बख्त्कएको हुॉदा स्थरगत छानतफन गयी कायफाही गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२० 

146. नाऩी कामािरम, फेनी म्माग्दीको बवन तथा फेनी फसऩाकि  तनभािण कभ गणुस्तयको बएको 
बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२० 

१४७. आतथिक चरखेर गयी ततब्फतीमन नागरयकराई नेऩारी नागरयकता जायी गयेको  
बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२० 

१४८. नतबिक इन्टयनेसनर हख्स्ऩटर एण्ड भेतडकर करेज प्रा.तर.रे भारऩोत कामािरम, 
करॊकीसभेतको तभरेभतोभा सम्फख्न्धत तनकामफाट स्वीकृतत नतरई हदफन्दीबन्दा फढी 
जग्गा खरयद तफक्री गयेकारे आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

१४९. फोरऩरहरूभा low Level को  Specification याखी High Price को फोरऩर स्वीकृत 
गयेको हुॉदा आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

150. फाग्रङु ख्जल्रा सातफक दगातमु्डाॉडा गा.र्व.स वडा नॊ. ३ हार फतडगाड गाउॉऩातरकाख्स्थत 
दगातमु्डाॉडा प्राथतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक ढारेन्ि वनसभेतरे र्वद्यारमभा हाख्जय 
नबई तरफ तनकासा गयेको,  नक्करी तफर ऩेस गयी बवन तनभािणभा राखौँ रुऩैमाॉ खाएको, 
र्वद्यारमभा प्राि छारवखृ्त्त यकभ खाएको य ख्जल्रा ख्शऺा कामािरमभा र्कते तफर ऩेस 
गयी पयपायक गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

151. ख्जल्रा ब-ूसॊयऺण कामािरम, राहान, तसयाहाफाट आ.व. ०७४/७५ भा राहान न.ऩा. 
१६ य १७ ख्स्थत फरान खोराभा भाटोको फाॉध फाॉध्नका रातग ददएको यकभ २०७० 
सारभा गठन बएको उऩबोिा सतभततको अध्मऺ य सख्चवको नाभभा खाता खोरी 
र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

152. फढैमातार गाउॉऩातरका फददिमारे कयाय सेवाभा कभिचायी तनमखु्ि गदाि रखु्म्फनी दैतनक 
ऩतरकाभा सभम सभाि बएऩश्चात सूचना प्रकाशन गयेको, जनप्रतततनतधका नातेदायहरूराई 
उम्भेदवाय फनाई 25 जना कभिचायी तनमखु्ि गयेको साथै सॊघीम सयकायफाट सभामोजन 
बई आएका कभिचायीहरूराई दयफन्दी नै छैन बनी हाख्जय नगयाई र्पताि ऩठाएकारे सो 
सम्फन्धभा छानतफन गयी कयाय तनमखु्ि फदय गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

153. इटहयी-आॉऩगाॉछी मातामात (ठेक्का नॊ.TRIP/RBID/337312/073/74/004) सडक मोजनाको 
तनभािण कामि तोर्कएको भाऩदण्ड एवॊ रागत इख्स्टभेटअनरुूऩ नबएको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

154. ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, फायाका ख्जल्रा ख्शऺा अतधकायी धनप्रसाद ऩोखयेर रगामतरे 
ककडी प्रसौना, अभरेखगन्ज, डभुयवानाभा ख्शऺक तनमखु्ि गदाि अतनमतभतता गयेको, 
स्वीकृतत तफनै बौततक ऩूवािधाय र्वतयण गयेको य गैयकाननुी सरुवा गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

155. ख्जल्रा कैरारी घोडाघोडी न.ऩा. ९ य १० ख्स्थत फरुफरेु यानी साभदुार्मक वन 
उऩबोिा सभूहका अध्मऺ यनी योकामा य कोषाध्मऺ खडक फोगटीको तभरोभतोभा 
सभूहभा कुनै छरपर य सल्राह नगयी सभूहको कृर्ष र्वकास फैंक उऩशाखा कामािरम, 
सतुखडभा यहेको फचत खाताफाट ऩटकऩटक गयी रु.१६ राख तनकारी व्मख्िगत 
रूऩभा र्हनातभना गयेको साथै साभदुार्मक वनको घाटगद्दी गयी तरराभ प्रर्क्रमा अगातड 
फढी तफभाकि  बएको काठभा फार्हयफाट अवैध रूऩभा ४६ थान खैय जातको काठ ल्माई 
थऩेकारे कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।०१।२७ 
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156. अध्मागभन र्वबागभा कामियत तत्कारीन अध्मागभन अतधकृत याभचन्ि काफ्रे य खरयदाय 
र्वष्णफुहादयु काकीरे गैयकाननुी रूऩभा तबसा दरुुऩमोग गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

157. सडक ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, योल्ऩाका तनतभत्त कामािरम प्रभखु इख्न्जतनमय नवीन 
शे्रष्ठसभेत तभतत 2077।10।29 गते तफहान करयफ 5 फजेको सभमभा योल्ऩाफाट 
फागभती प्रदेश-01-002 झ 5318 सेतो नम्फय प्रेटको पोडिको येन्जय गाडीभा स्रोत 
नखरेुको यकभ तरई फटुवरतपि  जाॉदै गयेको हुॉदा तनजराई उख्ल्रख्खत यकभसर्हत 
ऩक्राउ गयी काननुफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।१।२७ 

158. ख्जल्रा तसयहाख्स्थत तरुसीयाभ सत्मबाभा डोटेर उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम, 
र्वष्णऩुयुकट्टीभा आ.व. ०६६/६७ देख्ख ०६९/७० सम्भ र्वद्यारमराई बवन तनभािण 
रगामत शीषिकभा प्राि सयकायी अनदुान यकभ अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।३० 

१५९. ख्जल्रा झाऩा फदु्घशाख्न्त गाउॉऩातरका वडा नॊ. ४ ख्स्थत गणेश भा.र्व.का तनवितभान 
प्र.अ.(हार ख्शऺक) आनन्द कोइयारारे र्वद्यारम बवन तनभािण गदाि रागत 
इख्स्टभेटबन्दा फढी खचि गयेको, रेखाऩयीऺणफाट देख्खएको नगद भौज्दात, ऩाठ्यऩसु्तक 
य छारवखृ्त्तको यकभसभेत र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।३० 

160. ख्जल्रा सियी, हनभुाननगय कॊ कातरनी नगयऩातरकारे आ.व. 072/73 भा र्वकास 
फजेट रगामत सनुौरो हजाय कामिक्रभभा व्माऩक भ्रष्टाचाय गये-गयाएको तथा र्वतबन्न 
सॊघसॊस्थाहरूको नाभभा यकभ दरुुऩमोग बएको, उऩबोिाको सतभतत य कामिस्थान 
उल्रेख नबएको, नगयऩातरकारे साविजतनक गयेको आमव्ममको र्ववयणभा उल्रेख 
बएका मोजनाहरूभध्मे केही मोजना कागजभा भार तफर बौचय फनाएको तथा अन्म 
र्वकासीम मोजनाहरूभा सभेत कुनै प्रकायको काभसम्ऩादन नगयी कागजीबयभा 
कामिसम्ऩादन गयी सम्ऩूणि यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।३० 

161. भारऩोत कामािरम, दभक, झाऩाका कभिचायीहरूको तभरेभतोभा जग्गा याजीनाभा ऩास 
गदाि सयकायी याजस्व छल्ने तनमतरे एउटै जग्गाको कायोफायभा एकबन्दा फढी याजीनाभा 
तरखत तमाय गयी पयक-पयक थैरी कामभ गने तथा न्मून थैरी रेख्खएको याजीनाभा 
देखाई याजस्व कभ दाख्खरा गने य अतधक थैरी रेख्खएको याजीनाभाफाट जग्गाधनीसॉग 
यकभ असरु गयी सयकायी याजस्व र्हनातभना बएको र्पल्डभा फाटो बएको जग्गाराई 
यख्जषे्डसन ऩास तरखतहरूभा फाटो नबएको जग्गाको भाऩदण्डअनसुाय याजस्व असरु 
गयेकारे कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।१।३० 

162. ख्जल्रा फाया, आदशि कोतवार गाउॉऩातरकाका वडाअध्मऺ सयोजप्रसाद जैसवारसभेतरे 
वडा नॊ. ६ ख्स्थत अतनर ऩाण्डेको घयदेख्ख ऩटेवाि जाने फाटोसम्भ ३०० तभटय सडक 
ढरानका रातग गाउॉऩातरकाफाट ३० राख यकभ र्वतनमोजन बई आएकोभा 
इख्स्टभेटअनसुाय ६" सोतरङ गनुिऩनेभा ४" गयेको, ढरानभा तगटी, फारवुा य OPC 
तसभेन्ट हाल्नऩुनेभा तभक्स ग्राबेर य PCC तसभेन्ट रगाई ढरान गयेकारे कायफाही गयी 
ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।१।३० 

163. गैयकाननुी तसपारयसऩरको आधायभा नेऩारभा दताि नबएको बायतीम कम्ऩनीफाट 
उत्ऩाददत औषधी तथा औषधीजन्म ऩदाथि वीयगञ्ज बन्साय कामािरमभापि त आमात गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७८।१।३० 

164. सियी ख्जल्रा, सातफक तसस्वाफेल्ही गा.र्व.स.का तत्कारीन गा.र्व.स. सख्चव हरयनायामण 
मादवरे आ.व. ०६७/६८ को तेस्रो चौभातसक अवतधको साभाख्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण 
नगयी खाई भासेको बन्नेसभेत । 

२०७८।१।३० 

165. प्रदेशसबा सदस्म भाननीम भनु ु तसग्देरका स्वकीम सख्चव ख्शख्शय ऩयाजरुीरे नामफ 
सबु्फारे प्राि गने तरफ/सरु्वधा साथै हेटौंडा उऩभहानगयऩातरकाभा गरयफ घय/ऩरयवाय 
ऩर्हचानको तथ्माॊक सॊकरन कामिक्रभभा सऩुयबाइजयको रूऩभा कामियत यही नामफ सबु्फा 

२०७८।१।३० 
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सो सयहको तरफ/सरु्वधा फझुी एकैऩटक दोहोयो सयकायी सरु्वधा तरएको बन्नेसभेत । 
166. झाऩा ख्जल्राख्स्थत २ नॊ. नाऩी टोरी अनायभनीका सवेऺक अतनरप्रसाद साह य अतभन 

भानफहादयु चौधयीरे सेवाग्राही यॊ ख्जतभान याईको नाभभा दताि कामभ यहेको तफतािभोड-४ 
को जग्गा एकीकृत गने बनी रु.४,०००।- घसु/रयसवत यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।१० 

167. श्री शायदा प्राथतभक र्वद्यारम, भझौवा, कर्ऩरवस्तकुा ऩूवि प्रधानाध्माऩक दमायाभ मादव 
तभतत २०६७।१२।१ गते श्री शायदा प्राथतभक र्वद्यारमफाट सरुवा बई श्री 
फारकल्माण प्राथतभक र्वद्यारम, फगिदवा, कर्ऩरवस्तभुा तभतत २०६७।१२।२ गते 
हाख्जय गयेको य सोऩश्चात तभतत २०६७।१२।३ गते शायदा प्राथतभक र्वद्यारमको 
यार्ष्डम वाख्णज्म फैंकभा यहेको खाताफाट नक्करी हस्ताऺय गयी रु.२१,८००।- यकभ 
तनकारेको बन्नेसभेत । 

२०७८।०२।१० 

१६८. डोटी ख्जल्रा, के.आई.तसॊह गाउॉऩातरका वडा नॊ. ५ ख्स्थत श्री दगुाि आधायबतू 
र्वद्यारमको खेर भैदान तनभाणिका रातग आ.व. ०७३/७४ भा आएको फजेट यकभभा 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ रगामत ख्जल्रा सभन्वम सतभततका 
ऩदातधकायीसभेतको तभरोभतोभा गणुस्तयहीन कामि गयी फनाएको सॊयचना सम्ऩन्न नहुॉदै 
बख्त्कएकारे झन्डै रु.३,००,०००।- फयाफयको यकभ र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।१० 

१६९. प्रकाशफहादयु साउदरे खरॊगा खानेऩानी उऩबोिा तथा सयसपाइ सतभततको कामािरम, 
डडेल्धयुाका केही ऩदातधकायीहरूसॉग तभरेय सतभततरे बोगचरन गरययहेको ऩर्वरा 
साउदको नाभभा यहेको जतभनसॉग जोड्ने गयी सतभततको जग्गाफाट साविजतनक फाटो 
तनभािण गयेभा तनज ऩर्वरा साउदरे सतभततराई १ योऩनी जग्गा उऩरब्ध गयाउने बनी 
आभ बेराराई भ्रभभा ऩाने र्कतसभको तनणिम गयी अतनमतभतता गयेको हुॉदा तनज 
प्रकाशफहादयु साउद साथै येखाॊकन गयेको कागज प्रभाण ख्झकाई येखाॊकन गने अतभनराई 
सभेत कायफाही गयी नाऩी गोश्वायाफाट अतभन खटाई साॉधसॉतधमाय याखी नाऩी नक्सा 
येखाॊकनसभेत गनुिऩने बन्नेसभेत । 

२०७८।२।१० 

170. जनु ुअतधकायी (फढुाथोकी) य र्वजमकुभाय साहरे हेटौँडा तसभेन्ट उद्योग य नेऩार र्वद्यतु ्  
प्रातधकयणभा दवैुतपि  नाभ तनकारी काभकाज गरययहेको य तनजहरूरे एकै सभमभा 
दवैुततयफाट सेवा सरु्वधा तरएको हुॉदा तनजहरूराई काननुफभोख्जभको कायफाही गयी ऩाऊॉ  
बन्नेसभेत । 

२०७८।२।१० 

171. भोयङ ख्जल्राको सनु्दयहयैंचा नगयऩातरका वडा नॊ. ५ य ६ भा ऩने तीनऩैनी फजायदेख्ख 
सबाहरसम्भको १२२१ तभटय सडक सनु्दयहयैंचा नगयऩातरकाफाट रु.४,००,०००।- य 
स्थानीम उऩबोिा सतभततफाट रु.१,७१,४२८।५७ गयी जम्भा रु.५,७१,४२८।५७ 
खचि गयी ग्राबेर गने बनी सम्झौता गयी उि सडक भभितको कामि नै नगयी नक्करी तफर 
बयऩाई फनाई यकभ पयपायक गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।१३ 

१७२. ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, दैरेखभा आ.व. ०७२/७३ भा हात्तीऩाइरे योग र्वरुर्द्को 
औषधी खवुाउने अतबमान अन्तगित र्वतनमोख्जत यकभ रु.७३,००,०००।- सो 
कामिक्रभका सॊमोजक करभकुभाय थाऩारे अऩायदशॉ ढॊगरे खचि गयी ऩेश्की पर्छ्यौट 
गयेकारे छानतफन गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।२।१३ 

१७३. इराका प्रहयी कामािरम, हरयनगया, सनुसयीका प्रहयी नामफ तनयीऺक गजाधय गोइत य 
प्रहयी हवल्दाय बोराप्रसाद मादवरे तनवेदक सवीय तभमा य कातसद तभमासॉग बायतीम 
फजायफाट साभान खरयद गयी नेऩारतपि  ल्माउन सहजीकयण गरयददने बनी रु.६,०००।- 
घसु/रयसवत भाग गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।१३ 

१७४. यौतहट ख्जल्राका र्वतबन्न गा.र्व.स.हरूभा सयकायी अधिसयकायी अनदुान यकभ तथा 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता, स्थानीम ऩूवािधाय र्वकास तनभािणको यकभ दरुुऩमोग बई भ्रष्टाचाय 
य अतनमतभतता बएको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।१३ 
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१७५. गठुी सॊस्थानतबर अतनमतभतता तथा भ्रष्टाचाय बएको बन्नेसभेत । २०७८।२।१३ 
१७६. नेऩार ऩवितायोहण सॊघ र्वघटन गयी ऩमिटन तथा नागरयक उड् डमन भन्रारमका 

सहसख्चव यञ्जनकृष्ण अमािरको सॊमोजकत्वभा गदठत सतभततरे नेऩार ऩवितायोहण सॊघभा 
उठ्ने धयौटी, योमल्टीफाऩतको यकभ अतनमतभतरूऩरे र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७८।२।२० 

१७७. छततफन साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूह, ऩथयैमा-६ य फतरमा-९, कैरारीका अध्मऺ 
यघयुाज देवकोटारे भ.ुअ. कय नबएको येषु्टयेण्ट तथा होटरका तफरहरू सभावेश गयी 
रु.२,१६,६००।- य प्रार्वतधक खचि बनी रु.३,५६,५००।- गयी जम्भा 
रु.५,७३,१००।- यकभ अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।२० 

१७८. दैरेख ख्जल्रा ऩरुफजाय-भटेरा-र्वशारा-फाॉहाकोट सडक तनभािण/भभित/स्तयोन्नतत कामिका 
रातग Estimate तथा Measurement Sheet Gabion, Dry wall, Stone Causeway कुनै 
Structure को Chainage नखरुाइएको तथा Chainage Overlap गयी एउटै Chainage भा 
दईु ऩटक तफर फनाएय बिुानी गयेकारे कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नसेभेत । 

२०७८।२।२० 

179. तसॊचाइ र्वबाग अन्तगितका भझौरा तसॊचाइ आमोजना, तसॊचाइ सम्बाव्मता अध्ममन तथा 
तनभािण गणुस्तय कामिक्रभ, सभदुाम व्मवख्स्थत तसॊख्चत कृर्ष ऺेर आमोजना, तसॊचाइ 
जरस्रोत व्मवस्थाऩन आमोजना य बतूभगत जर तसॊचाइ मोजनाहरूभा ऩयाभशिदाता छनौट 
भूल्माॊकनभा तजतफजी अतधकाय प्रमोग बएको, कोटेसनफाट कामि गयाएको, एउटै पभिराई 
फढी कामि ददएको, तातरभ गदाि होटेरको फढी बिुानी गयेको, ऩुॉजीगत र्वतनमोजनफाट 
गाडी भभित गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।२० 

180. भारऩोत कामािरम, धाददङभा कामियत खरयदाय तफनोद भगु्रातीरे तभतत २०७६।११।२९ 
गते कामािरम ऩरयसयतबर रेखाऩढी व्मवसामीभापि त यकभ तरएको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।२७ 

181. कञ्चनऩयु ख्जल्रा वेदकोट नगयऩातरकाको वडा नॊ. ३ य ४ भा ऩने फैतडाख्स्थत फगनु 
खोराफाट जथाबावी रूऩभा भेतसन प्रमोग गयी ढुॊगा, तगट्टी, फारवुाको उत्खनन तथा चोयी 
तनकासी गयी वेदकोट नगयऩातरकाका ऩदातधकायी तथा ठेकेदायहरूको सॊरग्नताभा केही 
गाडीहरूको भार याजस्व सॊकरन गयेको देखाएय अवैधरूऩभा धेयै तगट्टी, फारवुा रगी 
भ्रष्टाचाय बएको देख्खएको य वषाितको सभमभा फाढीरे फस्तीहरूभा ऺतत ऩरु् माउने हुॉदा 
आवश्मक कायफाही गनि अनयुोध गदिछौं बन्नेसभेत । 

२०७८।२।२७ 

182. सरािही बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास बई आएको तस.आय. टे्रतडङ (स्था.रे.नॊ. 
६०७७७२८७२) रे बायतफाट बन्साय चोयी ऩैठायी गयी ल्माएको भासजुन्म 
ऩदाथिसभेतभा याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।२७ 

183. सरािही बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास बई आएको दीऩज्मोतत ग्रऩु एण्ड पुड प्रोडक्ट 
कम्ऩनी प्रा.तर. (स्था.रे.नॊ. ६०२४१३७५४) रे बायतफाट बन्साय चोयी ऩैठायी गयी 
ल्माएको भासजुन्म ऩदाथिसभेतभा याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।२७ 

१८४. काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. 14 भा बकूम्ऩको कायण बख्त्कएको घय तनभािण 
सम्ऩन्न गयी दोस्रो य तेस्रो र्कस्ताको यकभ तनकासाका रातग काठभाडौं भहानगयऩातरका 
र्वऩद् व्मवस्थाऩन र्वबाग, फफयभहरका सव-इख्न्जतनमय गणेश ठकुल्रारे तनवेदक 
फरफहादयु प्रधानसॉग घसु/रयसवतफाऩत रु.20,000।- भाग गयी तरइसकेको अवस्थाभा 
तभतत 2076।11।5 गते ऩक्राउ ऩयेऩश्चात खानतरासी/फयाभदीको क्रभभा तनज गणेश 
ठकुल्राको साथफाट तनवेदक फरफहादयु प्रधानसॉग घसु/रयसवतफाऩत तरएको 
रु.20,000।- को अततरयि फयाभद बएको रु.30,000।-  को मर्कन स्रोत 
खरुाउन नसकेको तथा ऩोतरग्राप ऩयीऺणफाट ढाॉटेको रयऩोटि प्राि बएको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।२७ 

१८५. ख्जल्रा सियी शम्बनुाथ नगयऩातरका वडा नॊ. ५ भोहनऩयुभा आ.व. ०७४/७५ भा 
सञ्चातरत ऩरु (Box Culvert) तनभािण कामिभा उऩबोिा सतभतत य न.ऩा.को एकआऩसभा 
तभरेभतोभा र.ई. तथा गणुस्तयको काभ नगयी वास्तर्वक कामिबन्दा फढी बिुानी बएको 

२०७८।२।२७ 
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बन्नेसभेत । 
१८६. ख्जल्रा सॊखवुासबा खाॉदफायी नगयऩातरका कामािरमरे डख्म्ऩङ साइडको रातग 

जग्गादातासॉग तभरेभतो गयी प्रततयोऩनी ४५ हजायभा फोरऩर ऩयेकोभा प्रततयोऩनी १५ 
हजाय कतभसन तभराई रु.१२,५०,०००।- कतभसन तरएको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।२७ 

१८७. ख्जल्रा फझाङ हार छर्वस ऩाथीबेया गाउॉऩातरका वडा नॊ. २ भमु्रा टोरख्स्थत श्री 
सत्मवादी उ.भा.र्व.का ख्शऺक भाधवचन्ि कडामतरे एकै सभमभा दईु पयक-पयक 
र्वद्यारमको स्थामी तनमखु्ि तरई दोहोयो सरु्वधा तरई याज्मकोषको दरुुऩमोग गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७८।२।31 

१८८. ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, कर्ऩरवस्तकुा स्थानीम र्वकास अतधकायी याभप्रसाद 
ऩाण्डे, इख्न्जतनमय र्वनोद चौधयी य रेखा अतधकृत ददनेश थाऩासभेतरे नक्करी ट्रान्सपभिय 
खरयद गयी ठूरो यकभ र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।२।31 

१८९. ख्जल्रा स्वास्थ्म कामािरम, धनकुटाभा कामियत भे.स.ु डा. पणीन्िप्रसाद फयाररे तभतत 
२०७४।६।२० देख्ख २०७५ असाय भसान्तसम्भ कामियत यहॉदा एक वषिराई ६ सम 
६४ ददन फनाएय भ्रभण खचि रगामत र्वतबन्न सेवा सरु्वधाफाऩतको यकभ र्हनातभना गयेको 
बन्नेसभेत। 

२०७८।३।७ 

190. ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, फायाफाट आ.व. 072/73 भा 2 कोठे बवन तनभािणका रातग 
तनकासा बएको यकभ प्र.अ. रुऩेशकुभाय यौतनमायरे ख्झकी आफ्नो व्मख्िगत काभभा खचि 
गयेको, हारसम्भ जग खन्ने काभसभेत नगयेको, ख्ज.ख्श.का., स्रोत व्मख्िसभेतको 
तभरेभतोभा अनदुान यकभ तसधै ख्झकी व्मख्िगत काभभा खचि गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।७ 

191. ख्जल्रा सॊखवुासबा खाॉदफायी नगयऩातरका, वडा नॊ. ३ भानेबञ्ज्माङख्स्थत कृर्ष फजाय केन्ि 
तनभािणका रातग खाॉदफायी नगयऩातरका य ख्जल्रा ऩशसेुवा कामािरम, सॊखवुासबाफाट 
र्वतबन्न आ.व.हरूभा यकभ उऩरब्ध गयाइएकोभा सो यकभ र.ई.फभोख्जभको काभ सम्ऩन्न 
नै नगयी खाॉदफायी नगयऩातरका कभिचायीहरूको तभरेभतोभा काभ सम्ऩन्न बएको बनी 
कागजातहरू फनाई बिुानीसभेत ददई अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।७ 

192. वसनु्धया तरऩयुा टोर र्वकास सॊस्था खानेऩानी उऩबोिा सतभततसभेतरे टोखा ५ य ७ 
तसभाना ख्शव भख्न्दय वसनु्धया काठभाडौंफीच २५० तभ. तडऩ फोरयङ खानेऩानी मोजना 
तनभािण गदाि अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।७ 

193. सव-तडतबजन वन कामािरम, फेरा, दाङभा कामियत तत्कारीन सहामक वन अतधकृत 
याभाऻाप्रसाद शाह बएको घसु/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको कसयुभा तभतत 
२०७6।३।२४ गते र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गरयएकोभा वादी 
ऩऺको साऺीका रूऩभा ऩेस गरयएका उजयुी तनवेदक धनफहादयु योका य साऺी िोण 
शाहरे फकऩर गदाि अनसुन्धानको क्रभभा गयेको कागजको व्महोयाराई अन्मथा हनुे गयी 
प्रततकूर फकऩर गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।७ 

194. याजस्व अनसुन्धान र्वबागभा कामियत उद्ववफहादयु याउतरे भ्रष्टाचाय गयेय गैयकाननुी 
रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयेकारे काननुफभोख्जभ कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्ने सभेत । 

२०७८।३।७ 

195. ख्जल्रा सरािही, हरयऩवुाि नगयऩातरकाभा नगयप्रभखु तसमायाभ मादवरे वडा कामािरमकोभ 
रातग रु.२२ राखभा पतनिचय खरयद गयी रु.७० राखको पजॉ तफर बयऩाई फनाई 
यकभ र्हनातभना गयेकारे आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।३।७ 

196. साभाख्जक र्वकास भन्रारम, प्रदेश नॊ. २ रे कोतबडका कायण रकडाउन सरुु बएऩतछ 
सॊघीम सयकायरे सॊचारन गयेकै जस्तो कामिक्रभ कोतबड-१९ को तभतडमा तब्रर्पङ 
कामिक्रभ सॊचारन गदै आएको य सो कामिक्रभको फायेभा भन्रारमको पेसफकु ऩेज, 
नेऩार टेतरतबजन इटहयी च्मानर य साभदुार्मक येतडमो नेटवकि रे प्रसायण गदै आएको । 

२०७८।३।७ 
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उि ऩरकाय सम्भेरनभा तनमतभत बए-गयेका कामि प्रगतत भारै तब्रर्पङ हनुे गयेको तय 
उि कामिक्रभको उत्ऩादन य प्रसायण गयेफाऩत बनेय याइख्जङ नेटवकि  तभतडमा प्रा.तर.को 
नाभभा सम्झौता गयी साविजतनक खरयद ऐन तनमभ तथा भानवीम सॊवेदनार्वऩयीत खचि नै 
नराग्ने उि कामिभा दैतनक ६० हजाय खचि गयी भ्रष्टाचाय गयी साभाख्जक र्वकास 
भन्रारमका भाननीम भन्रीका छोया सतुभतकुभाय, भन्रारमका रेखा अतधकृत नवीन 
दास य याइख्जङ नेटवकि  तभतडमा प्रा.तर.का सॊचारक तनभेष कणिरे आधा-आधा यकभ 
फाॉडेय खाने गयेको बन्नेसभेत । 

197. ख्जल्रा फाया जीतऩयुतसभया उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. 12 का वडा अध्मऺ 
रारफाफपु्रसाद चौधयीरे जोख ुयाउत अर्हय य याजेश्वयप्रसाद मादवसभेतको नाभभा आ.व. 
०७५/७६ भा घयफाटो तसपारयस गदाि अतनमतभतता गयी याजस्व यकभभा ठूरो नोक्सानी 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।७ 

198. मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी चारक अनभुततऩर, एकान्तकुना, रतरतऩयुभा 
कामियत कामािरम सहमोगी झभुा फस्नेतरे कामािरम ऩरयसयभा तफचौतरमाभापि त 
रु.५००।- तरएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।७ 

199. मातामात व्मवस्था कामािरम भोटयसाइकर, गजु ुिधाया, काठभाडौंका शाखा अतधकृत शकु्र 
बट्टयाईरे कामािरम ऩरयसयफार्हय यहेको हरयतसर्द्ी रेखाऩढीभा गई शॊकास्ऩद यकभ 
तरएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।७ 

200. ख्जल्रा ऩसाि, सातफक वीयगॊज उ.ऩ.न.ऩा. वडा नॊ.६ हारको वीयगॊज भ.न.ऩा. वडा नॊ. ५ 
स्थामी वतन बई सोही स्थानभा फसोफास गने वडा नॊ. ५ का वडासदस्म ऩदभा कामियत 
सयुजकुभाय कुभॉरे वडा कामािरमफाट सेवा प्राि गनि सेवाग्राहीहरूरे ऩेस गयेका 
नागरयकता प्रभाणऩरको प्रतततरर्ऩको दरुुऩमोग गयी र्कते भञ्जुयीनाभा रगामतका कागजात 
तमाय गयी सयकायी यकभ र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

201. ख्जल्रा सरािही हरयवन न.ऩा. वडा नॊ. 1 का वडाध्मऺ याभफहादयु र्क्याप्छाकी भगय 
सभेतरे आ.व. 074/75 भा ऩटौना य अतयौरी खोराफीचको तटफन्ध, र्क्यानेश्वय जाने 
फाटो भभित स्तयोन्नतत य ग्राबेर गने सभेतका र्वतबन्न शीषिकको यकभ र्हनातभना गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

202. नगय र्वकास प्रख्शऺण केन्ि, फगय, ऩोखयाको कामािरमको नाभभा यहेको अत्मन्त भहॉगो 
ठाउॉको करयफ ६/७ आना जग्गा प्रख्शऺण केन्िका कभिचायी य स्थानीम र्वकास 
प्रख्शऺण प्रततष्ठानका कामिकायी तनदेशक तभरेय साविजतनक फाटो कामभ गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको, फाटो खोल्नअुख्घ र्क्याख्न्टन सॊचारकको नाभभा जग्गा खरयद गयी फाटो 
खोतरसकेऩतछ भहॉगोभा तफक्री गयी आतथिक राब तरएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

203. ख्जल्रा रूऩन्देही, रखु्म्फनी साॊस्कृततक नगयऩातरका, वडा नॊ. 7 ख्स्थत श्री कभिहवा 
भाध्मतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक रक्ष्भण आरेभगय य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततका अध्मऺ र्वन्दयाभ मादवसभेतरे र्वद्यारमभा कम्प्मटुय खरयदका रातग तनकासा 
बएको यकभ तभरेभतोभा र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

204. भहानगयीम प्रहयी ऩरयसय, बिऩयुका तत्कारीन प्रहयी उऩयीऺक र्कयण फज्राचामि (हार 
प्र.व.उ.) सभेतरे घय खचि चराउन य बोजबतेय गयी चाकडी गनि रेखाऩारहरूराई 
नक्करी तफर बयऩाई फनाउन रगाई राखौं सयकायी यकभ तनकाल्न रगाई खचि गयाउन े
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

205. नाऩी कामािरम, चाफर्हरका कभिचायीहरूको तभरेभतोभा सातफक चाफर्हर गा.र्व.स. वडा 
नॊ. 3 र्क.नॊ. 74 को 2-8-0-0 जग्गाका जग्गाधनी फाफकुाजी गबुाज ुय भोही फॊगारी 
जेठा डॊगोर यहेकोभा उि जग्गाको जग्गाधनी य भोहीरे जग्गादताि कायफाही अगातड 
नफढीकन गैयकाननुी तवयरे उि जग्गाको नक्करी ऩजुाि फनाई र्क.का. गयी अन्म 

२०७८।३।९ 
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व्मख्िहरूको नाभभा जग्गाधनी प्रभाणऩजुाि कामभ गयेको बन्नेसभेत । 
206. तत्कारीन ख्जल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, भकवानऩयुरे धयौटी जपत गनुिऩने 

पभिराई तसभेन्ट तनकासी कय सॊकरन गने ठेक्का ददएको, १० प्माड नक्करी यतसद पेरा 
ऩयेको तथा काननुर्वऩयीत कयायभा ३ जना कभिचायी तनमिु गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

207. बेटरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्ि तौतरहवा, कर्ऩरवस्तकुा प्रभखु श्रवणकुभाय 
चौधयीको तभरेभतोभा ख्जल्रा कर्ऩरवस्त ु ख्शवयाज नगयऩातरका वडा नॊ. ५ ख्स्थत 
नौतडहवाभा फधशारा तनभािणका रातग प्रदेश कृर्ष तथा ऩशऩुन्छी र्वकास भन्रारमफाट 
रु.६६,००,०००।- तनकासा बएकोभा थोयै काभ गयी यकभ र्हनातभना गयेकारे स्थरगत 
तनयीऺण गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

208. र्वयाटनगय भ.न.ऩा. वडा नॊ. ९ को ट्रार्पक चोकफाट दख्ऺण भहेन्ि भोयङ करेज 
योडख्स्थत सातफक र्वयाटनगय न.ऩा. वडा नॊ. १४ तसट नॊ. १७८-०७४३-२२ र्क.नॊ. 
२२० ऺे.प. ०-०-१६-० जग्गाको जग्गाधनी सयुज शभसेय थाऩाको जग्गाभा र्ऩच 
सडक य ऩक्कीघयसभेत यहेकोभा वडा अध्मऺ र्वश्वनाथ बगतरे ग्राबेर य घयसभेत 
नबएको बनी तसपारयस गयी रु.४८ राखभा सतुनता बण्डायीराई फेचतफखन गयेको साथै 
भारऩोतका कभिचायीको तभरीबगतभा ५० राखको आतथिक चरखेर गयी याजस्व ठगी 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

209. नेऩार भेतडकर काउख्न्सरको तभरेभतोभा काठभाडौं भेतडकर करेज ऩख्ब्रक तरतभटेड, 
तसनाभॊगर, काठभाडौं  य नऩेारी सेना स्वास्थ्म र्वऻान सॊस्थान, काठभाडौंरे नेऩार 
भेतडकर काउख्न्सररे तोकेफभोख्जभको भाऩदण्ड ऩूया नगयेको, काठभाडौं भेतडकर 
करेज, ऩख्ब्रक तरतभटेड, तसनाभॊगररे नेऩार भेतडकर काउख्न्सरका ऩदातधकायीहरूराई 
आतथिक प्रबावभा ऩायी MBBS तपि  १५० जना र्वद्याथॉ बनािका रातग अनभुतत तरएको, 
साविजतनक स्वास्थ्म सेवा प्रदान गदाि राऩयफाही गयेको रगामतका र्वतबन्न र्कतसभका 
अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।९ 

210. गौशारा नगयऩातरका वडा नॊ. २ तनगौरभा नारा तनभािण गदाि इख्स्टभेट अनसुाय नगयी 
कभ गणुस्तयको तनभािण साभग्री प्रमोग गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१४ 

21१. दाच ुिरा ख्जल्रा भहाकारी नगयऩातरका वडा नॊ.३ ख्स्थत भानकोट सडक तनभािण 
सतभततका अध्मऺ रोकेन्िफहादयु फभसभेतरे सडक तनभािण कामि गणुस्तयहीन गयेको य 
तेर हारेय रु.२०००।- प्रततघण्टाको जे.तस.र्व.राई रु.५०००।- को झठुा तफर ऩेस 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१४ 

21२. भाधवनायामण नगयऩातरका यौतहटको वडा नॊ. ६ को वडा सख्चव य वडा अध्मऺरे 
साभाख्जक सयुऺा बत्ता र्वतयण गदाि र्कते सही छाऩ गयी भ्रष्टाचाय गयेकारे आवश्मक 
कायफाही गयी भ्रष्टाचायको यकभ र्पताि गयाई सजामसभेत गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१४ 

213. ख्जल्रा ख्शऺा कामािरम, यौतहटका तनतभत्त ख्शऺा अतधकायी नन्दर्कशोय गिुारे प्राि 
अख्ततमायी र्वऩयीत अतनमतभत कामि गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१७ 

214. श्री नेऩार यार्ष्डम तन.भा.र्व., शीतरऩयु, फायाको चायकोठे बवन तनभािणभा अतनमतभतता 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१७ 

215. नेऩार प्रहयी, प्रधान कामािरमरे ३० थान स्कर्टिङ भोटयसाइकर खरयद गनि फोरऩर आह  वान 
गयेकोभा यीत नऩगुेको आऩूततिकतािराई आसमको सूचना जायी गयेको, भोटयसाइकरको भूल्म 
अन्तयािर्ष्डम भूल्मबन्दा धेयै कामभ गरयएको, फोरऩरभा भोटयसाइकरको कय तथा 
भ्माटसर्हतको उल्रेख बएको भूल्म य अन्तयािर्ष्डम भूल्मराई नेऩारीभा रूऩान्तयण गदाि ५ 
कयोडसम्भको पयक देख्खएको हुॉदा छानतफन गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१७ 

216. सखेुत ख्जल्राको रेखगाउॉ गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ ख्चउयेऩानीभा यहेको तसजिना साभदुार्मक २०७८।३।१७ 
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वन उऩबोिा सभूहका अध्मऺ ततरक रातभछाने रगामतका ऩदातधकायीहरूको 
तभरोभतोभा उि साभदुार्मक वनको कोषको यकभ र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

217. फददिमा ख्जल्रा, सातफक सूमिऩटुवा गा.र्व.स.ख्स्थत कैराशी खेर भैदान तनभािणका रातग 
आ.व. ०७2।७3 भा रु.3,00,000।-  फयाफयको मोजना साविजतनक खरयद ऐन 
तनमभको प्रर्क्रमा अवरम्फन नगयी सोझै जम बवानी तनभािण सेवा खरॊगा, जाजयकोटराइि 
कामािदेश ददएको य कामि ऺेरभा भाटो ऩटानको कामिसभेत नगयी भाटो ऩटान गयेको 
नाऩजाॉच कागजात फनाइि रु.2,56,779।- यकभ बिुानी ददइि र्हनातभना गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१७ 

218. कैरारी, घोडाघोडी नगयऩातरका वडा नॊ. १३ ख्स्थत फढीभातरका साभदुार्मक वनतबरका 
ऐरानी जग्गाभा यहेका रूखहरू अवैध रूऩभा कटान गयेको, ओसायऩसाय तथा तफक्री 
र्वतयण गयेको । सो सम्फन्धभा सहामक वन अतधकृत हरयरार मादव रगामतरे 
रु.४५,०००।- घसु/रयसवत तरई ऩक्राउ ऩयेका व्मख्िहरूराई कायफाही नगयी छाडेको 
तथा उि वनतबरका सयकायी जग्गाभा बएका रूखहरू दताि जग्गाको हो बनी 
घसु/रयसवत तरई झठुा व्महोया प्रभाख्णत गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१७ 

219. ख्जल्रा दोरखा, फैतेश्वय गाउॉऩातरका, भैनाऩोखयीख्स्थत जनसचेतन फचत तथा ऋण 
सहकायी सॊस्था तर.भा जम्भा गरयएको कोषभा यहेको यकभको भ्रष्टाचाय गने तनमतरे 
फैतेश्वय गा.ऩा. वडा नॊ. ४ का वडा अध्मऺ कुभाय चौरागाईं य कम्प्मटुय सहामक 
अऩयेटय कभिचायी भतनषा साऩकोटाको सॊमिु दस्तखतफाट रु. १२,००,०००।- 
तनकारी साविजतनक कोषको भौज्दात यकभको दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको  

बन्नेसभेत । 

२०७८।३।१७ 

220. यार्ष्डम वाख्णज्म फैंक, केन्िीम कामािरमरे स्तयीम स्टेफराइजय खरयद गनि 
सप्रामसिहरूसॉग दययेट तरई फोरऩर आह  वान गयेको, भूल्माॊकनऩश्चात सवो ब्रान्डको हाइ 
डेर्पनेसनको स्तयीम स्टेफराइजय खरयद गने गयी Key Concept Pvt. Ltd. सॉग ठेक्का 
सम्झौता बएकोभा फैंकका कभिचायी य सप्रामसिको तभरेभतोभा सवो ब्रान्डको हाइ 
डेर्पनेसनको स्तयीम स्टेफराइजयको सट्टाभा सोही ब्रान्डको नक्कर गरयएको कभसर 
स्टेफराइजय रु.४० राखभा खरयद गयी ब्रान्डेड स्टेफराइजयको यकभ बिुानी ददई 
कयोडौं यकभ भ्रष्टाचाय गयेको हुॉदा कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत। 

२०७८।३।२१ 

221. सहयी र्वकास भन्रारम, सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण र्वबाग अन्तगित श्री सॊघीम 
आमोजना कामािन्वमन इकाई, धनषुा, जनकऩयुधाभरे आ.व. 073/74 जनकऩयु 
उऩभहानगयऩातरका, वडा नॊ. ११ ख्स्थत रक्ष्भणसागय ऩोखयीको सयसपाइ तथा घाट 
तनभािण कामिभा बएको कामिको गणुस्तयीमताभा, बेरयएसन, फढी बिुानी, भभितसम्बाय गने 
कामिभा व्माऩक अतनमतभतता गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत। 

२०७८।३।२१ 

222. यौतहट ख्जल्राको सातफक ऩोठीमाही गा.र्व.स.सभेतभा सयकायी अधिसयकायी अनदुान, 
र्वकास तनभािणको कामि य साभाख्जक सयुऺा फजेट ऩरयचारनभा अतनमतभतता बएकारे 
कायफाही गयी ऩाऊॉ  बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२१ 

223. फाया ख्जल्रा, भहागढीभाई नगयऩातरका वडा नॊ. 7,1,4,3 को फवािऩसािदेख्ख गढीभाई-
भरहनी हुॉदै गॊजबवानीऩयुसम्भको सातफक फाटोभा योडको दामाॉ-फामाॉ नगयऩातरकाको 
यकभफाट सम्फख्न्धत जग्गाधनीसॉग सहभतततफना नै डोजयरे फाटोको दवैुतपि फाट 4/5 

र्पटका दयरे फाटोभा भाटो खनी हारी उि फाटोभा भाटो ऩयुी तनकासा बएको सयकायी 
यकभ एक्साबेटयको प्रतत घनतभटय रु.75।- यहेको य ट्याक्टयको प्रततघनतभटय 
275।- रुऩैमाॉ यहेकोभा इख्स्टभेटभा ट्याक्टयरे भाटो ऩनेु हुॉदाहुॉदै एक्साबेटयरे भाटो 
काटी ऩरुयएको य ट्याक्टयरे ऩरुयएको भूल्माॊकन गरयएको । उऩबोिा सतभततका अध्मऺ 
वैधनाथ याउतको छोया सॊदीऩकुभाय मादवरे ट्याक्टयरे फार्हयफाट ल्माई बयेको बनी 

२०७८।३।२१ 
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नक्करी तफर बयऩाई फनाई यकभ र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 
224. ख्जल्रा  फागरङु, तभानखोरा  गाउॉऩातरकाका अध्मऺ जोकरार फढुाभगयरे श्री र्वष्ण ु

आधायबतू र्वद्यारमको र्वऻान र्वषमका ख्शऺक तनमखु्ि गदाि उभेय हदबन्दा फढी उभेय 
बएको (४७ वषिका) उम्भेदवायराई ख्शऺक तनमखु्ि गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२१ 

225. सखेुत ख्जल्रा, रेकवेंसी नगयऩातरका वडा नॊ. ३ का अध्मऺ तथयफहादयु चराउनेरे 
ऩाइऩ खरयद गदाि यकभ र्हनातभना गयेको य तरफ्ट तसॉचाइ आमोजनाको यकभ दरुुऩमोग 
गयी दवैु आमोजना प्रमोगर्वहीन फनाएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२४ 

226. प्रदेश स्वास्थ्म आऩूतति व्मवस्थाऩन केन्ि, धनगढीका वरयष्ठ पाभेसी अतधकृत नायदप्रसाद 
साहनीरे कञ्चनऩयु य कैरारी ख्जल्राभा सञ्चारन बएको हात्तीऩाइरे योगसम्फन्धी  औषधी 
खवुाउने कामिभा तभतत २०७५।१०।२९ देख्ख २०७५।११।६ गतेसम्भ धनगढीफाट 
य स्वास्थ्म सेवा र्वबाग, खोऩ शाखाफाट नेऩारगञ्जभा तभतत २०७५।११।१ देख्ख 
२०७५।११।४ गतेसम्भ सञ्चातरत गोष्ठीभा सभेत भ्रभण आदेश स्वीकृत गयाई दोहोयो 
दैतनक भ्रभण बत्ता बिुानी तरएको य भभितसम्बाय तथा इन्धनको यकभसभेत र्हनातभना 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२४ 

227. ख्जल्रा भोयङ, ऩथयी शतनश्चये नगयऩातरकाका न्मार्मक सतभतत सदस्म दगुािप्रसाद तसटौरा 
य वडा नॊ. ३ का वडा सख्चव कभरफहादयु बट्टयाईसभेतको तभरेभतोभा ऩथयी शतनश्चये 
न.ऩा. वडा नॊ. २ ख्स्थत िऩुदा गजयेुरको र्क.नॊ. ५१० य १४१ को जग्गा झठुो 
तसपारयस गयी नगयऩातरकातबरकै कभिचायी/ऩदातधकायी य आफ्नो ऩरयवायको नाभभा ऩास 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२४ 

228. ख्जल्रा झाऩा, झाऩा गाउॉऩातरका, वडा नॊ. २ को झाऩा फजायदेख्ख ऩख्श्चभ जाने हरुाकी 
फाटोको पतनिचय तभरसम्भको फाटो भभितभा उऩबोिा सतभतत य गाउॉऩातरकाको 
तभरेभतोभा तनभािण कामिभा दरुुऩमोग बई आतथिक र्हनातभना गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२४ 

229. भारऩोत कामािरम, रतरतऩयुभा आ.व. ०७३/७४ को साउन १ देख्ख २०७३ ऩसु 
भसान्तसम्भभा घयजग्गाको हक-हस्तान्तयण गदाि प्रचतरत काननुफभोख्जभ असरु गनुिऩने 
यख्जषे्डसन दस्तयु य ऩुॉजीगत राबकयभा अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२४ 

230. सखु्जतकुभाय शे्रष्ठरे तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम ऩयीऺा तनमन्रण कामािरम, फल्खफुाट जायी 
गरयन े प्रभाणऩर तह (र्वऻान सॊकाम) को ट्रान्सर्क्रप्ट नक्करी फनाई सोही आधायभा 
MBBS अध्ममन गयी नेऩार भेतडकर काउख्न्सरफाट तरइने ख्चर्कत्सक दताि 
प्रभाणऩरसभेत तरई ओहोदा ढाॉटी सयकायी सरु्वधा तरई ख्जल्रा अस्ऩतार डोटीभा 
कयायभा काभकाज गदै आएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२४ 

231. तभतत २०७२।९।२० गते य तभतत २०७२।९।२७ गतेको दख्ऺण कोरयमाका रातग 
नेऩारी याजदूत कभानतसॊह राभारे आफ्नो तनवासको बाडा वास्तर्वकबन्दा फढी देखाएय 
भातसक दईु राखबन्दा फढी नेऩारी रुऩैमाॉ अतनमतभतता गयेको य दख्ऺण कोरयमाका रातग 
नेऩारी याजदूत कभानतसॊह राभाका बाइ सोही दूतावासका ड्राइबय तनभिर राभारे 
आपन्तको नाभभा येषु्टयेन्ट य पोटो स्टुतडमो खोरेय व्माऩायभा रागेको, आफ्नो याजदूत 
दाइको आडभा कोरयमाभा योजगाययत नेऩारीको MRP ऩोष्ट गनिका रातग प्रततव्मख्ि 
२२०० वन राग्नेभा ५००० वन तरई त्महाॉ कामियत ३०००० नेऩारीको जम्भा आठ 
कयोड चारीस राख वन तनजरे खाएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२४ 

232. नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखा, धनषुाफाट सॊचातरत Tower Protection 

Works, धन्साय खोरा, फायाको मोजनाभा वास्तर्वक बए गयेको कामिहरूबन्दा 
रु.५६,५००।- फढी भूल्माॊकन गरयएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२८ 

233. नेऩार र्वद्यतु ्  प्रातधकयण, ढल्केफय तग्रड शाखा, धनषुाफाट सॊचातरत Maintenance of 

office (PCC Works), ढल्केफय सवस्टेसनको मोजनाभा वास्तर्वक बए गयेका 
२०७८।३।२८ 



                                                      182   वार्षिक प्रततवेदन¸ २०७7/७८ ऩरयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका तनणिम, अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको र्वश्लषेण 
  
 
  

कामिहरूबन्दा रु.28,538।95 फढी भूल्माॊकन गरयएको बन्नेसभेत । 
234. ख्जल्रा कञ्चनऩयुख्स्थत भहाकारी मातामात व्मवस्था कामािरमरे २०७३ सार असोज 

भर्हनादेख्ख आवेदन दताि बएका दईुऩाङ्ग्र ेसवायीसाधनको चारक अनभुततऩरको तरख्खत 
ऩयीऺाभा राऩयफाही गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२८ 

235. ख्जल्रा धाददङ धतुनफेसी न.ऩा. वडा नॊ. १ छरेदेउयारीख्स्थत जमतसर्र्द् योडाढुङ्गा उद्योग, 
नवदगुाि चनुढुङ्गा इन्डर्ष्डज य उविया कृर्ष चनुढुङ्गा तथा शख्ितग्रर उद्योगरे काननुर्वऩयीत 
ख्शवऩयुी नागाजुिन यार्ष्डम तनकुञ्ज अन्तगितको वन तभचेय योडाढुङ्गा य चनुढुङ्गा खानी 
सॊचारन गयी साविजतनक सम्ऩख्त्त र्वनास गयी गैयकाननुी राब तरएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२८ 

236. काभ्रऩेराञ्चोक ख्जल्राको फनेऩा नगयऩातरकाफाट 066/67 भा ढर तनभािण गदाि चौध 
कयोडको रागत बतनए ऩतन कभसर तथा सानो ढर तनभािण गयी दईु कयोड रुऩैमाॉ जतत 
भार खचि गयी फाॉकी यकभ अतनमतभतता गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२८ 

237. ऩकाहा भैनऩयु गाउॉऩातरका ऩसािभा RCC नारा तनभािण तथा अन्म खरयदभा अतनमतभतता 
गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।२८ 

238. प्रदीऩफहादयु तसॊहको नाभभा यहेको ख्जल्रा फददिमा सातफक गा.र्व.स. याजाऩयु वडा नॊ. ९ 
को र्क.नॊ. ४३३ ऺेरपर १-१२-० जग्गा भारऩोत कामािरम फददिमाको य.नॊ. ४०७९ 
तभतत २०५९।२।१३ को अॊशवण्डाको तरखतफाट धनवीय थारू य धनीयाभ थारूको 
नाभभा कामभ गयेको बन्नसेभेत । 

२०७८।३।२८ 

239. ख्जल्रा अघािखाॉची, सातफक अघाि गा.र्व.स.-७ को ऩाहायऩाखो साभदुार्मक वनऺेरको 
जग्गा से्रस्ता कामभ गयी फेचतफखन गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।३१ 

240. ख्जल्रा कास्की, घयेर ुतथा साना उद्योग कामािरम ऩोखयाको दताि शाखारे सेवाग्राहीराई 
र्वतबन्न फहानाभा हैयानी ददने य घसु नखाई काभ नहनुे गयेको तथा प्रसे उद्योगका रातग 
र्वद्यतु ् को ऺभता फढाउन ऩगुेका सेवाग्राहीसॉग दताि शाखाभा काभ नगयी झरुाई हैयानी 
ददएको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।३१ 

241. ख्जल्रा सभन्वम सतभततको कामािरम, कर्ऩरवस्त ुय ऐतसएर्टक इख्न्जतनमसि एण्ड एन.फी. 
कन्स्ट्रक्सनसभेतरे सयकायी ऐक्साबेटय य बे्रकयको दरुुऩमोग गयेको बन्नेसभेत । 

२०७८।३।३१ 

242. सखेुत ख्जल्रा इराका वन कामािरम, गटुुभा कामियत सहामक वन अतधकृत एजाज 
अहभद अन्सायीरे र्वतबन्न फहाना फनाई सखेुत ख्जल्राख्स्थत चौकुने गाउॉऩातरका तथा 
ऩञ्चऩयुी नगयऩातरकातबर ऩने रारझाडी साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहफाट रु. ऩच्चीस 
हजाय, सानडुाॉडा साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहफाट रु. ऩच्चीस हजाय, तबरी कोर्ऩरा 
साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहफाट रु. फत्तीस हजाय य धाभीडाॉडा साभदुार्मक वन 
उऩबोिा सभूहफाट रु. ऩन्ध्र हजाय यकभ तरई र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको  
बन्नेसभेत । 

२०७८।३।३१ 

243. ख्जल्रा सनुसयी, इटहयी उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ. 19 ऩकरीख्स्थत याभजानकी भख्न्दय 
जाने फाटोभा डे्रन तनभािणका रातग इटहयी उऩ-भहानगयऩातरकाफाट यकभ तनकासा बई 
कामि बएकोभा गणुस्तयहीन साभग्री प्रमोग गयी उऩबोिा सतभततका अध्मऺ दीऩनायामण 
चौधयीरगामत अन्म उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीहरूरे तभरेभतो गयी भ्रष्टाचाय गयेको 
बन्नेसभेत । 

२०७८।३।३१ 

 
तऩतसर फभोख्जभका याष्ढसेवक कभिचायीहरूरे स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त आजिन गयेको बन्ने सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
साविजतनक ऩद धायण गयेको अवतधतबरको आम्दानीका फैध स्रोतफाट प्रात यकभको अनऩुातभा तनजहरूरे आजिन गयेको 
चरअचर सम्ऩख्त्त तथा अन्म खचिहरू कभ बएको खलु्न आएकारे ऩतछ अन्म थऩ प्रभाण प्राि हनु आएभा सोही फखत ऩनु: 
अनसुन्धान रगामत काननुफभोख्जभ कायफाहीहरू हनुे नै हुॉदा हार देहामका कभिचायी/ऩदातधकायीर्वरुर्द्का 21 वटा 
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उजयुीहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) फभोख्जभ ताभेरीभा 
याख्खएको छ । 

तातरका २.2० 
स्रोत नखरेुको सम्ऩख्त्त आजिन सम्फन्धभा अनसुन्धानऩश्चात ताभेरीभा याख्खएका पाइरहरू 

 
तस.नॊ. आमोगको तनणिम 

तभतत 
नाभ,थय ऩद कामािरम 

१ २०७७।४।५ कोषयाज वन्त तत्कारीन सशष्ण प्रहयी 
भहातनयीऺक 

सशष्ण प्रहयी फर । 

२ २०७७।५।२३ तनश्चर काफ्रे इख्न्जतनमय जरस्रोत तथा तसॊचाइ र्वकास 
तडतबजन कामािरम, गलु्भी । 

३ २०७७।५।२३ दीऩक के.सी. तस.तड.ई. बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात 
भन्रारम, तसॊहदयफाय,  काठभाडौं 
। 

४ २०७७।५।२५ रोकयाज फोहया शाखा अतधकृत यार्ष्डम मोजना आमोग । 
५ २०७७।७।20 याभशयण आचामि इख्न्जतनमय ख्जल्रा आमोजना कामािन्वमन, 

इकाई, गोयखा 
६ २०७७।७।27 भनोजकुभाय गौतभ तत्कारीन शाखा अतधकृत 

(अवकाश) 
याजस्व अनसुन्धान र्वबाग । 

७ २०७७।७।27 धतनचन्द ठकुयी तत्कारीन ख्जल्रा वन 
अतधकृत 

ख्जल्रा वन कामािरम, फाजयुा । 

८ २०७७।८।११ साधयुाभ बट्टयाई उऩतनदेशक (आठौं तह) काठभाडौं भहानगयऩातरका । 
९ २०७७।८।१८ धभि भतुनकाय कभिचायी काठभाडौं भहानगयऩातरका । 
१० २०७७।८।२५ ख्खभफहादयु कुॉ वय तनदेशक याजस्व अनसुन्धान र्वबाग । 
११ २०७७।९।२ दीऩककुभाय 

बट्टयाई 
स.ुई. ऩूवािञ्चर ऺेरीम सडक 

तनदेशनारम, दभक । 
१२ २०७७।९।८ याभकृष्ण ततवायी ना.स.ु याजस्व अनसुन्धान र्वबाग । 
१३ २०७७।९।८ केशवयाज ओरी बन्साय अतधकृत तरबवुन र्वभानस्थर बन्साय 

कामािरम, काठभाडौं । 
१४ २०७७।९।१६ कर्ऩरप्रसाद सवेुदी उऩसख्चव यार्ष्डम प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त 

आमोग । 
१५ २०७७।९।२३ रमु्फध्वज भहत अध्मऺ कय पर्छ्यौट आमोग, २०७१ । 
१६ २०७७।९।२३ बऩेुन्ियाज भैनारी नामफ सबु्फा यसवुा बन्साय कामािरम । 
१७ २०७७।१०।२ सूमिफहादयु बाट तस.तड.ई. भध्मऩहाडी रोक भागि मोजना । 
१८ २०७७।१०।९ सशुीर फाफ ुढकार सऩेुरयन्टेन्डेन्ट इख्न्जतनमय सडक र्वबाग । 
१९ २०७७।१०।१५ उत्तभरार प्रधान तत्कारीन ऺेरीम तनदेशक 

(सऩेुरयन्टेन्डेन्ट इख्न्जतनमय) 
अवकाश 

ऩख्श्चभाञ्चर ऺेरीम सडक 
तनदेशनारम, ऩोखया । 

20 2078।3।9 कभानतसॊह राभा याजदूत गणतन्र कोरयमा (दख्ऺण 
कोरयमा) । 

21 २०७८।३।३१ तडरफहादयु ऺेरी उऩ-सख्चव अथि भन्रारम । 
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२.१० भलु्तफी 
आमोगभा ऩनि आएका उजयुीहरूभध्मे आ.व. ०७७/७८ भा देहामका ५ वटा उजयुीहरू अख्ततमाय दरुुऩमोग  अनसुन्धान 
आमोग तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १० को उऩतनमभ (२) फभोख्जभ भलु्तफीभा याख्खएको छ । 

तातरका २.2१ 
भलु्तफीभा याख्खएका पाइरहरू 

क्र.
सॊ. 

उजयुीको व्महोया 
ताभेरी तनणिम 

तभतत 
१. ददनेश ऩयाजरुी बने्न याभशॊकय ऩयाजरुीसभेत बएको जवुा भदु्दाको अनसुन्धानको क्रभभा ऩक्राउ ऩयेका 

प्रततवादी ददनेश ऩयाजरुी बने्न याभशॊकय ऩयाजरुीसभेतरे अतधकाय प्राि अतधकायीसभऺ फमान गदाि 
प्र.स.तन. तफख्चर थाऩा भगय जवुा कौडा खेल्दै गयेको स्थानभा गई रु.४,००,०००।- तरई जवुा कौडा 
खेल्ने व्मख्िहरूराई छाडी ददएकारे तनज प्र.स.तन. तफख्चर थाऩा भगय य प्र.ज. सवुासकुभाय काकीराई 
आवश्मक कायफाही गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत । 

२०७७।५।२३ 

२. काठभाडौं  ख्जल्रा, सातफक थानकोट-3क, र्क.नॊ. 1, ऺेरपर 14-2-0-0 को सातफक नाऩीको 
र्पल्डफकुभा ऩतॉ जतनएको नऩेार सयकायको नाभभा जग्गाधनी दताि शे्रस्ता कामभ बएको जग्गा 
काठभाडौं ख्जल्रा, फाॉडबञ् ज्माङ गाउॉ र्वकास सतभतत, वडा नॊ. 5, फस्ने प्रभेफहादयु फस्नेतरे भारऩोत 
कामािरमका कभिचायीको तभरेभतोभा र्कते जग्गाधनी दताि शे्रस्ता खडा गयी र्कत्ताकाट गयी फेचतफखन 
सभेत गयेकारे गैयकाननुी कामि गयी भ्रष्टाचाय गने व्मख्िहरूराई कडाबन्दा कडा कायफाही गयी 
सयकायी जग्गाको सॊयऺण गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत । 

२०७७।६।२० 

३. ऩूवािञ्चर र्वश्वर्वद्यारम, सेवा आमोगद्बाया ऩदऩूततिका रातग गरयएको र्वऻाऩनभा आतथिक प्ररोबनभा ऩयी 
याजनैततक स्वाथिका रातग तनख्श्चत व्मख्िराई र्वश्वर्वद्यारमभा सेवा प्रवेश गयाउने उदे्दश्मका साथ सेवा 
आमोगका अध्मऺ फिीनाथ शे्रष्ठरे गोप्म रुऩभा अन्तवािताि तमायी गरययहेकोरे छानतफन गयी कायफाही 
गरयऩाऊॉ  बने्नसभेत । 

२०७७।९।२३ 

४. ख्जल्रा ऩसाि सातफक गा.र्व.स. र्ऩडायीगठुी वडा नॊ. ५ को र्क.न.97 को ज.र्व.12-15-0 को 
सयकायी साविजतनक नदीको जग्गाभध्मे ज.तफ.11-0-0 सयकायी जग्गा र्वऩऺी केशयाज दास 
थारूसभेतरे गैयकाननुी तवयफाट व्मख्िर्वशेषको नाभभा दताि कामभ गयाएकारे मसयी सयकायी जग्गा 
गैयकाननुी तवयफाट व्मख्िर्वशेषको नाभभा दताि कामभ गने अतधकृत कभिचायीसभेतराई कायफाही गयी 
गयी ऩाऊॉ  बने्नसभेत । 

२०७७।१०।९ 

5. रूऩन्देही ख्जल्राभा यहेको श्री जानकी भा.र्व.को र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततभा २०७१ सारभा 
तनवािख्चत अध्मऺ ऻानचन्ि चाईको शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी यहेको बने्नसभेत । 

२०७७।१२।९ 
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३.१ ऩषृ्ठबतूभ 

 आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन गनि उऩचायात्भक, तनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक तथा सॊस्थागत ऺभता 
र्वकास गयी चायवटा यणनीततहरू अवरम्फन गदै आइयहेको छ। मी चायवटा यणनीततहरूराई आमोगरे आफ्नो चाय 
खम्फे यणनीततको रूऩभा सॊस्थागत यणनीततक मोजना (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) कामािन्वमनभा ल्माएको 
छ। उऩचायात्भक यणनीततरे भार भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनि नसर्कने हुॉदा आमोगरे तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
यणनीततअन्तगित सदाचाय सॊस्कृतत प्रवर्द्िनको प्रमास गदै आइयहेको छ। 

 मसै अन्तगित आमोगफाट तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर, 2074 फभोख्जभ भ्रष्टाचायका 
फहआुमातभक कायण य असयफाये अनसुन्धान तथा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सचेतना अतबवरृ्र्द्, सहमोग आदान-प्रदान, 
सयोकायवारा तनकामफीच असर सञ्चाय य अनबुव साटासाटभा सहकामि गने कामिरे तनयन्तयता ऩाइयहेको छ। 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजयुी ऩयेऩतछ अनसुन्धान, अतबमोजन य तहर्ककात भार नगयी भ्रष्टाचाय हनुे सम्बाव्म ऺेरको 
ऩर्हचानका रातग जोख्खभ ऺेर ऩर्हचानरगामतका कामि गने गयी आमोगरे आन्तरयक कामिमोजनासभेत तमाय ऩायेको 
छ।  

 आमोगरे तनयोधात्भक एवॊ प्रवर्द्िनात्भक कामि गनि सक्ने काननुी व्मवस्था अनरुूऩ सचेतना फढाउने, सयोकायवारा 
तनकाम य ऩदातधकायीराई तातरभ प्रदान गने, गोष्ठी य अन्तयर्क्रमा जस्ता कामिक्रभहरू सञ्चारन, फहस ऩैयवी गने, 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् टेतरतबजन, येतडमो, एप.एभ., ऩरऩतरका, अनराइन तभतडमा भापि त तथा ऩचाि, ऩम्प्रेट रगामत श्रव्म-
दृश्म साभग्रीहरू सभेत उत्ऩादन, प्रकाशन, प्रसायण य प्रवर्द्िन गदै आइयहेको छ। साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभफाट 
र्वद्याथॉ, ख्शऺक, अतबबावक, ऩदातधकायीरगामतराई सभ्म सभाज तनभािणभा सभदुामको मोगदानको भहत्व उजागय 
गने कामि एकाततय हुॉदै आइयहेको छ बने आमोगरे र्वतबन्न ख्जल्रा तथा स्थानीम तहभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् तनयोधात्भक य 
प्रचायात्भक कामिक्रभहरू सभेत सञ्चारन गदै आइयहेको छ।  

 आमोगको एकर प्रमासफाट भार भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणको उद्देश्म ऩूया हनु सिैन । सशुासन प्रवर्द्िन गने 
ख्जम्भेवायीका हातभा हात तभराउने काभ आभ नागरयकको ऩतन र्वषम बएको हुॉदा मस्ता साभदुार्मक ख्शऺा य र्वतबन्न 
अन्तर्क्रि मा कामिक्रभहरू आमोगको नेततृ्वभा सञ्चारन हुॉदै आएका छन।् आभ नागरयकको सहमोग हातसर गने हेतरेु 
आमोगको सभन्वम तथा ख्जल्रा प्रशासन कामािरमहरूको सहमोगभा ख्जल्रा-ख्जल्राभा नागरयक तनगयानी सॊस्थाहरू 
सभेत गठन गरयएका छन ्बन े र्वतबन्न व्मख्ि तथा सयोकायवारा तनकामरे सभेत भ्रष्टाचायर्वरुर्द् अतबमान सञ्चारन 
गयेका छन।् 

 मस्ता छरपर, अन्तर्क्रि मा य अतबमानफाट कभिचायी, जनप्रतततनतध, सञ्चायकभॉ, भ्रष्टाचायर्वयोधी अतबमन्ता, नागरयक 
सभाजका प्रतततनतधरगामत आभ नागरयकसभेतको अथिऩूणि सचेतना, सहबातगता य बतूभका एवॊ ख्जम्भेवायी फढेको छ। 
सदाचाय सॊस्कृतत प्रवर्द्िन गने कामिभा सफै वगिको उल्रेतम मोगदान यहेको य आगाभी ददनभा सभेत भ्रष्टाचाय तनमन्रण 
य सशुासन प्रवर्द्िनभा प्रमास य अतबमानभापि त सहमोग तभल्ने कुयाभा आमोग र्वश्वस्त छ ।  

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भ्रष्टाचायर्वरुर्द् आफ्नो काभ कायफाहीभा सॊगारेको अनबुवको आधायभा 
प्रत्मेक वषि नेऩार सयकायराई वार्षिक प्रततवेदनभापि त ्याम सझुाव ऩेस गदै आएको छ । आमोगको तनणिम य सझुाव 
कामािन्वमनका रातग सभम-सभमभा सयोकायवारा ऩदातधकायीहरूसॉग सभन्वम तथा सहजीकयण फैठक तथा 
छरपरसभेत गदै आएको छ । मी याम सझुाव दृढता य इभान्दारयताका साथ कामािन्वमन बएभार ऩतन भ्रष्टाचाय 
तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनभा अऩेख्ऺत उऩरख्ब्ध हातसर हनुेछ बन्ने आमोगको र्वश्वास यहेको छ । 

 भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्तयािर्ष्डम ददवस तडसेम्फय ९ का ददन र्वतबन्न कामिक्रभको सॊचारन गयी भनाइॉदै आएको  
छ । मसैगयी आमोगको स्थाऩना ददवसको अवसयभा भाघ २८ गते सम्भाननीम याष्डऩतत, सम्भाननीम प्रधानभन्री 

ऩरयच्छेद– ३ 

भ्रष्टाचाय तनमन्रणका तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू  
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रगामत र्वख्शष्ट भहानबुावहरूको सहबातगताभा र्वतबन्न कामिक्रभ सञ्चारन गयेय तनमतभत रूऩरे वार्षिकोत्सव भनाइॉदै 
आएको छ । मस्ता कामिक्रभहरूफाट सभेत भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सचेतना अतबवरृ्र्द् हनुे आमोगको अऩेऺा यहेको छ । 

३.२. तनयोधात्भक कामिक्रभ 
३.२.१. भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी सझुाव सम्प्रषेण 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनि र्वद्यभान अवस्थाको सभीऺा, भूल्माॊकन य कामािनबुवफाट आगाभी ददशा 
य यणनीततका रातग आमोगरे नेऩार सयकायराई र्वतबन्न सभमभा र्वर्वध सझुावहरू ददॊ दै आइयहेको छ। आमोगभा 
ऩने उजयुीका र्वषम, आमोगको अनसुन्धान, अतबमोजन य तहर्ककातको ऺेरगत अनबुव, अन्म तनकामको कामिक्रभ, 
शोध तथा प्रकाशन, आमोगसॉग ती तनकामहरूको अन्तयर्क्रमा तथा सभम सभमभा आमोगरे आमोजना गने र्वतबन्न 
कामिक्रभहरू सभेतको अनबुतूतफाट मस्ता र्वर्वध ऺेरगत सभस्माहरूको ऩर्हचान गदै सभस्मा तनदानका रातग 
आमोगको तपि फाट नेऩार सयकायराई सझुाव ददॊ दै आएको हो। मसयी प्रस्ततु सझुावहरू सभमभै कामािन्वमन गनि 
सक्ने हो बन ेनेऩारभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन सॊस्कृतत प्रवर्द्िन गनि सर्कन ेदेख्खन्छ। आमोगरे आतथिक वषि 
०७७/७८ भा भूरत् देहामका र्वषमसम्फन्धी सझुाव प्रदान गयेको छ्- 
(क) ढुॊगा, तगट्टी, फारवुा उत्खनन ्प्रशोधन गने सम्फन्धभा आमोगको सझुाव 
ढुॊगा, तगट्टी, फारवुा उत्खनन ्प्रशोधन, प्रवर्द्िन, तफक्री र्वतयण य आवश्मक दोहन य व्मवस्थाऩनका रातग र्वतबन्न ८ 
फुॉदे सझुाव नेऩार सयकायराई ददएको तथमो। ढुॊगा, तगट्टी, फारवुा उत्खनन ्प्रशोधन गने उद्योगको दताि, तोर्कएको 
कामिर्वतध, प्रर्क्रमा य वातावयणीमरगामतका सतिको ऩारना, ढुॊगा, तगट्टी, फारवुा उत्खननभा र्वतबन्न थ्रसेहोल्ड य सीभाका 
आधायभा वातावयणीम अध्ममनको प्रततवेदन स्वीकृतत य कामािन्वमन, तनकामगत अनगुभनको अतनवामिता, नदीजन्म 
ऩदाथिको ठेक्का, याजस्व सॊकरन तथा सोको उऩमोगभा ऩायदख्शिताका रातग साविजतनक खरयद ऐन तथा तनमभावरी एवॊ 
नेऩार सयकाय (भख्न्रऩरयषद्) फाट स्वीकृत “ढुॊगा, तगट्टी, फारवुा उत्खनन, तफक्री तथा व्मवस्थाऩनसम्फन्धी भाऩदण्ड, 

२०७७” का प्रावधानको ऩारना, ख्जल्रा सभन्वम सतभततको यचनात्भक बतूभका, ठेक्काऩट्टा रगाउने य अनगुभन गने 
ख्जम्भेवायी, जवापदेही तनवािह गने तनकामरे सयकायी सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी, याजस्व र्हनातभना रगामत हनु नददन 
ऩूया गनुिऩने दार्मत्व, नदीनाराफाट उत्ऩादन हनुे नदीजन्म ऩदाथिराई भौसभी रूऩभा भार तनकाल्न ऩाउने व्मवस्थाको 
थारनी तथा तगटी, ढुॊगा, फारवुा, भाटोरगामतका खानीजन्म ऩदाथिको ऩर्हचान, र्वकास आददका रातग खानी र्वबागराई 
ख्जम्भेवाय फनाउने गयी नेऩार सयकायफाट नीतत स्वीकृत गयी/गयाई कामािन्वमनभा ल्माउने गयी सझुाव ददएको छ। 

(ख) सभान प्रकृततको काभका रातग एकरूऩता हनु ेगयी नम्सि तमाय गने सझुाव 
सभान प्रकृततको काभभा र्वतबन्न तनकामफाट पयक साधनस्रोत य ऩरयणाभ राग्ने गयी नम्सि तमाय बएको कायण 
आफ्नो अनकूुरताको नम्सि प्रमोग गयी रागत अनभुान फढाई भ्रष्टाचायजन्म कामि हनु सक्न ेअवस्था देख्खएकारे सभान 
प्रकृततको कामिभा एकरूऩता ल्माउने गयी नम्सि तमाय गने गयाउने गयी खरयद तनमभावरीफभोख्जभ उि नम्सि स्वीकृत 
गयाई सोहीफभोख्जभ दययेट र्वश्लषेण गयी तनभािण कामि गने गयाउने। 

(ग) अथि भन्रारम य यार्ष्डम मोजना आमोगको सहभतत फेगय फहवुषॉम ठेक्का नरगाउन ेसझुाव 

र्वतबन्न तनकामरे वार्षिक फजेट तथा कामिक्रभ तमाय ऩादाि नीततगत रक्ष्म तनधाियण गनुिऩनेभा सो सभेत नगयी फहवुषॉम 
ठेक्का रगाउने य आमोजनाको सञ्चारनको ऩूवि तमायी नगयी आमोजना सञ्चारनभा गैयफजेटयी बाय ऩाने कामि हनुे 
गयेको हुॉदा उि कामि तनरुत्सार्हत गने प्रमोजनका रातग अथि भन्रारम य यार्ष्डम मोजना आमोगको सहभतत फेगय 
फहवुषॉम ठेक्का नरगाउने गयी फहवुषॉम ठेक्कासम्फन्धी स्वीकृत भाऩदण्डफभोख्जभ खरयद कामि गने गयाउने व्मवस्था 
तभराउन।े 

(घ) तनभािणाधीन ठेक्का मोजना व्मवस्थाऩनसम्फन्धी सझुाव 

तनभािणाधीन ठेक्का मोजनाहरू तोर्कएकै म्मादतबर सम्ऩन्न गनि गयाउन, बइयहेको कामिको सघन प्रार्वतधक सऩुयीवेऺण 
तथा सघन अनगुभन गनि गयाउन, ठेक्का व्मवस्थाऩनका र्वषमभा सजगता अऩनाउन तथा सम्झौताफभोख्जभ ठेक्का 
व्मवस्थाऩनभा जोड ददन ठेक्का रगाउनऩूुवि गनुिऩने ऩूवितमायीका कामिहरू (जस्तै: जग्गा अतधग्रहण, र्वद्यतुीम ऩोरहरू य 
खानेऩानीका सॊयचनाहरूरगामतका साविजतनक उऩमोगभा ऩूवि तनभािण बइसकेका सॊयचनाहरू स्थानान्तयण गनुिऩने बए 
सभमभै स्थानान्तयण हनुे व्मवस्था) बएऩश्चात भार ठेक्का प्रर्क्रमा अगातड फढाउने।  
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३.२.२ सभन्वम फैठक, छरपर तथा अन्तर्क्रि मा 
(क) सॊसदीम सतभततफाट अनगुभन, छरपर तथा अन्तयर्क्रमा  

नेऩार सयकाय, सॊघीम सॊसदका र्वतबन्न सतभततहरूभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट भ्रष्टाचाय तनमन्रण य 
सशुासन प्रवर्द्िनभा सहमोग ऩरु् माउन ेगयी छरपर कामिक्रभहरू आमोजना हुॉदै आएका छन ्। फैठकभा आमोगरे 
सम्ऩादन गयेको काभ, तरएको यणनीतत तथा हातसर गयेको कामिप्रगततका आधायभा आमोगका चनुौतीहरू तथा 
आमोगको आगाभी कामिददशाका सम्फन्धभा छरपरसभेत हनुे गयेको छ । साथै, र्वतबन्न तभततभा सॊसदीम 
सतभततहरूको फैठकभा आमोगरे आफ्नो र्क्रमाकराऩको प्रस्ततुीकयण य छरपरसभेत गरयएको छ । आमोगफाट हनु े
उजयुीभातथको अनसुन्धान, अतबमोजन य तहर्ककातसम्फन्धी कामि र्वतधसम्भत, तथ्मऩयक य वस्ततुनष्ठ ढॊगरे अख्घ 
फढ्ने व्महोयासभेत व्मि बएको छ । कुनै ऩतन साविजतनक ऺेरको र्वकासका रातग आमोग फाधक नबई तनमभ 
ऩारनाका रातग सहजकताि भार यहेको र्वषमसभेत उल्रेख बएको छ। र्वतबन्न मस्ता छरपर कामिक्रभहरूभा नेऩार 
सयकायरे तरएको र्वकाससम्फन्धी रक्ष्म ऩूया गने सन्दबिभा भ्रष्टाचाय हनु नददन तथा सदाचाय सॊस्कृतत कामभ गयी 
सशुासन प्रवर्द्िन गनि सफै सयोकायवारा तनकामको साथ, सहमोग य सभथिनका रातग आमोगको आग्रह यहेको छ । 

(ख)  सभन्वम फैठक तथा छरपर  
आमोगरे सॊर्वधानरे तोकेको ख्जम्भेवायी ऩूया गने सन्दबिभा आमोगभा उजयुीको रुऩभा ग्रहण बएका जनगनुासा 
सम्वोधन गदाि र्वतबन्न तनकामका प्रभखु तथा ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीहरूसॉग ती तनकामहरूफाट प्रदान बइयहेको सेवा 
प्रवाहको अवस्था, सभस्मा तथा चनुौतीहरू एवॊ सभाधानका उऩामहरूको र्वषमभा सभन्वम फैठक तथा अन्तयर्क्रमा 
कामिक्रभहरू सभेत सञ्चारन गयेको छ। सभन्वम फैठक तथा अन्तयर्क्रमा कामिक्रभहरूभापि त आवश्मक तनदेशन, 
सल्राह य सझुावभापि त सभेत आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनको रातग यचनात्भक प्रमास गयेको छ। 
प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिभा सहमोग ऩगु्ने गयी र्वतबन्न भन्रारम, प्रदेश वा तनकामगत रूऩभा सभम सभमभा 
गरयएका सभन्वमात्भक एवॊ सहजीकयण फैठकहरूको भाध्मभफाट आ-आफ्ना तनकामभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग 
सचेतना वा ऩूविसावधानी अऩनाउन सझुावहरू प्रदान गरयएको तथा मसफाट प्रबावकायी य नततजाभखुी साविजतनक सेवा 
प्रवाह हनुे य र्वकास तनभािण भ्रष्टाचाययर्हत बई अऩेख्ऺत नततजा हातसर हनुे र्वश्वास गरयएको छ । 
(ग) अनगुभन फैठक  
तोकेको ख्जम्भेवायी ऩूया गने सन्दबिभा आमोगभा सभम सभमभा बएका छरपर, अन्तयर्क्रमा, कामिक्रभ तथा 
फहसभापि त र्वतबन्न तनकामहरूराई ददएका सझुावहरू तथा आमोगभा ऩयेका उजयुीको छानतफनको क्रभभा आमोगका 
तनणिमहरूको कामािन्वमनको सन्दबिभा आमोगरे र्वतबन्न सम्फर्द् तनकाम, ऺेर तथा व्मख्िहरूसॉग सो सम्फन्धभा र्वतबन्न 
चयणभा र्वतबन्न तरयकारे अनगुभनसभेत गने गयेको छ। कोतबड-१९ को जोख्खभरे उत्ऩन्न ऩरयख्स्थततका कायण 
रख्ऺत सॊतमाभा फैठक फस्न तथा स्थरगत अनगुभन गनि नसर्कए ताऩतन आमोगफाट सञ्चाय तथा सूचना प्रर्वतध एवॊ 
ऩराचायको भाध्मभद्वाया सयोकायवारा तनकाम य व्मख्िसॉग सम्फख्न्धत र्वषमहरूको अवस्थाको प्रगतत य जानकायी तरन े
कामि बएका छन ्।  
३.२.३ भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनि तथा सदाचाय सॊस्कृततभा जनसहबातगता फढाई फाख्ञ्छत रक्ष्म हातसर 
गनि जनस्तयफाट भ्रष्टाचायर्वयोधी अतबमानको थारनी गने उद्देश्मरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट तभतत 
२०७५।१०।११ भा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्थासम्फन्धी अवधायणाऩर स्वीकृत बई आतथिक वषि 
०७५/७६ भा ऩयीऺणका रूऩभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन गयी आमोगफाट जनताको तहसम्भ 
सहकामि प्रायम्ब गने कामिको थारनी बएको तथमो। मसयी गदठत भ्रष्टाचाय तनगयानी सॊस्थाहरूको प्रबावकारयताका 
आधायभा तथा स्थानीम नागरयक सभाजको सर्क्रमताभा मस्ता सॊस्थाहरू गठन गने अवधायणा अगातड फढाइएकोभा 
उि अवधायणाफभोख्जभ हारसम्भ कञ्चनऩयु, कैरारी, दैरेख, सखेुत, रुऩन्देही, गलु्भी, कास्की, ऩवित, स्माङ्जा, 
ख्चतवन, भकवानऩयु, धाददङ, तसयाहा, धनषुा, सनुसयी, रुकुभ-ऩूवि, झाऩा, भोयङ य फैतडीसभेत गयी १९ वटा ख्जल्राभा 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन बएका छन ्। अख्घल्रो आतथिक वषि ०७६/७७ को तरुनाभा 
आतथिक वषि ०७७/७८ भा थऩ चाय ख्जल्राभा मस्ता नागरयक तनगयानी सॊस्थाहरू गठन गरयएका छन।् नागरयक 
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तनगयानी सॊस्थाहरूभापि  र्वतबन्न जनचेतनाभूरक कामिक्रभ, फहस/ऩैयवी, साभाख्जक य साविजतनक ऩयीऺण जस्ता 
कामिहरूभापि त भ्रष्टाचायर्वरुर्द् साभाख्जक जागयण उजागय हनुे आमोगरे अऩेऺा तरएको छ।   

३.३  प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभ 
३.३.१ साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभ 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् जनचेतना पैराउने कामिअन्तगित आतथिक वषि 064/65 देख्ख आमोगरे साभदुार्मक ख्शऺा 
कामिक्रभराई तनयन्तयता ददॊ दै आएको छ। आमोगका भातहत कामािरमहरूफाट र्वद्यारमस्तयभा अध्ममन गने र्वद्याथॉ 
एवॊ ख्शऺकराई रख्ऺत वगिभा याखी मो कामिक्रभ सञ्चारन हुॉदै आएको छ । र्वद्याथॉहरू बर्वष्मका सफै ऺेरभा 
नेततृ्व गने ठाउॉभा ऩगु्ने हनुारे त्मस्ता वगिराई भ्रष्टाचायर्वरुर्द् उभ्माउन सर्कमो बने वतिभानभा भार नबई बोतर गएय 
सदाचायी य भ्रष्टाचायर्वयोधी नागरयक य नेततृ्व तनभािण गनि सहज हनुे कुयाभा र्वश्वस्त बएय नै मस प्रकायका 
कामिक्रभहरूराई भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को यणनीततको रूऩभा आमोगरे अवरम्फन गयेको हो । मस कामिक्रभको भतुम 
उद्देश्म व्मख्िको सदाचाय, इभान्दारयता, कतिव्मतनष्ठता, भूल्मभान्मता तथा ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हता अतबवरृ्र्द् गनुि  
हो । आतथिक वषि ०७७/७८ भा कोतबड-१९ भहाभायीको असयरे गदाि रक्ष्मअनसुाय कामिक्रभहरू सॊचारन गनि 
कदठनाई उऩत्ऩन्न बएको तथमो । अख्घल्रो आतथिक वषि ०७६/७७ भा कुर ३२ ख्जल्राहरूभा कुर ३२ वटा नै 
कामिक्रभहरूभापि त २९७६ जनाको उऩख्स्थततभा साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभ सञ्चारन बएको तथमो बने आतथिक वषि 
०७७/७८ भा जम्भा २० ख्जल्राभा २५ वटा तबन्नातबन्नै कामिक्रभ सञ्चारन बई कुर २१७० जना सहबागी बएका 
तथए। आतथिक वषि ०७७/७८ भा सञ्चारन गरयएका कामिक्रभहरूको र्ववयण देहामफभोख्जभ यहेको छ :  

तातरका ३.१ 
आतथिक वषि ०७७।७८ भा सञ्चातरत साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभसम्फन्धी र्ववयण 

क्र.सॊ. कामािरम सञ्चारन स्थान कामिक्रभ 
सॊतमा 

सहबागी 
सॊतमा 

१ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोखया 

ऩवित य स्माङ्जा २ १४६ 

२. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, फटुवर 

अघािखाॉची, गलु्भी, ऩाल्ऩा, योल्ऩा, नवरऩयासी-फदिघाट ससु्ता 
ऩूवि, नवरऩयु, फदिघाट ससु्ता ऩख्श्चभ, प्मूठान य रूऩन्देही 

१० १०१९ 

३ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, नेऩारगञ्ज 

दाङ, फददिमा य फाॉके ३ ३३५ 

४ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, सखेुत 

रुकुभ-ऩख्श्चभ १ १२७ 

५ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩयु 

डडेल्धयुा, कञ्चनऩयु, फझाङ, दाच ुिरा, फाजयुा य कैरारी  ९ ५४३ 

जम्भा : २० ख्जल्रा २५ २,१७० 

तातरका ३.२ 
हारसम्भ सॊचारन बएका साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभहरूको र्ववयण 

क्र.सॊ. आतथिक वषि कामिक्रभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1. २०७५/७६ सम्भ ५५६ ६,९६६७ 
२. २०७६/७७ भा  ३२ २,९७६ 
३. २०७७/७८ भा  २५ २१७० 

 जम्भा :  ६१३ ७४,८१३ 

३.३.२ अन्तयर्क्रमा कामिक्रभ  
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भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रफर्द्िन गने कामिभा आमोग य भातहतका ८ वटा कामािरमहरू भापि त आ-आफ्नो 
ऺेरभा स्थानीमस्तयका अन्तयर्क्रमा कामिक्रभहरू सञ्चारन हुॉदै आएको य मस्ता कामिक्रभहरूभा स्थानीम तहका 
तनवािख्चत ऩदातधकायीहरू, ख्जल्रास्तयका सयकायी कामािरम तथा सॊस्थानका कभिचायी, गैयसयकायी सॊस्थाका प्रतततनतध, 
तनजी ऺेर, नागरयक सभाज, उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायी, ऩरकायरगामतको सहबातगता हनुे गयेको छ । 
अन्तयर्क्रमा कामिक्रभको उद्देश्म सॊघीमताभा स्थानीम तहफाट प्रवाह हनुे सेवासरु्वधाहरू गणुस्तयीम य सरुब तवयभा 
जनतारे ऩाउनऩुने, र्वकास तनभािणको काभ स्थानीम जनताको भागअनसुाय स्थानीमकै सहबातगताभा हनुऩुने बन्ने हो । 
मसका साथै, स्थानीम तहभा यहेको भ्रष्टाचाय य अतनमतभतताको अवस्था फझु्ने, भ्रष्टाचायर्वरुर्द् जनचेतना अतबवरृ्र्द् गदै 
स्थानीम सशुासन प्रवर्द्िन गने य जनताराई भ्रष्टाचायर्वरुर्द् आपैं  सर्क्रम बएय आमोगको काभकायफाहीभा सहमोग गनि 
अर्ऩर गनेसभेत यहेको छ । कोतबड-19 भहाभायीका कायण बौततक उऩख्स्थततभा सञ्चारन गनुिऩने अन्तर्क्रि मा 
कामिक्रभहरू सञ्चारनभा कदठनाईका फाफजतु आतथिक वषि 07७/7८ भा सञ्चारन बएका देहाम फभोख्जभका 
अन्तयर्क्रमा कामिक्रभहरूभा आमोगका ऩदातधकायीहरूको सहबातगता यहेको तथमो :- 
  

तातरका ३.३ 
आमोगका ऩदातधकायी सहबागी अन्तयर्क्रमा कामिक्रभको र्ववयण 

क्र.सॊ. स्थान तभतत प्रभखु अतततथ 

1. सखेुत २०७७।९।१३ कामिवाहक प्रभखु आमिु डा. गणेशयाज जोशी 

२. गलु्भी २०७७।९।२४ आमिु डा. सार्वरी थाऩा गरुुङ 

३. अघािखाॉची २०७७।९।२४ आमिु डा. सार्वरी थाऩा गरुुङ 

४. रुकुभ-ऩूवि २०७७।९।२६ आमिु डा. सार्वरी थाऩा गरुुङ 

५. इराभ २०७७।१२।११ आमिु श्री र्कशोयकुभाय तसरवार 

६. ऩाॉचथय २०७७।१२।१२ आमिु श्री र्कशोयकुभाय तसरवार 
७. ताप्रेजङु २०७७।१२।१३ आमिु श्री र्कशोयकुभाय तसरवार 
८. उदमऩयु २०७७।१२।२४ आमिु श्री जमफहादयु चन्द 
९. भोयङ २०७७।११।२१ सख्चव श्री तोमभ यामा 

आमोग भातहत कामािरमहरूरे सञ्चारन गयेका अन्तयर्क्रमा कामिक्रभहरूको र्ववयण देहामअनसुाय यहेको छ : 
 

तातरका ३.४ 
आतथिक वषि २०७७।७८ भा सञ्चातरत अन्तर्क्रि मा कामिक्रभको र्ववयण 

क्र.सॊ. कामािरम सञ्चारन बएका ख्जल्रा कामिक्रभ 
सॊतमा 

सहबागी 
सॊतमा 

१. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

सनुसयी, झाऩा, भोयङ, इराभ, ऩाॉचथय य ताप्रेजङु ६ ६४० 

२. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, फददिफास 

यौतहट, भहोत्तयी, सरािही, तसन्धरुी, उदमऩयु य तसयाहा ७ ६३० 

३. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोखया 

कास्की य फाग्रङु ५ १५१ 

४. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग, फटुवर 

रूऩन्देही, गलु्भी, अघािखाॉची, रुकुभ-ऩूवि, योल्ऩा य 
नवरऩयासी-फदिघाट ससु्ता ऩख्श्चभ 

६ ३१८ 

५. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, सखेुत 

सखेुत, डोल्ऩा, दैरेख, जाजयकोट य सल्मान १० ५५६ 
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६. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩयु 

कैरारी, कञ्चनऩयु, अछाभ, फझाङ, दाच ुिरा, डोटी, 
डडेल्धयुा य फैतडी 

९ ६३९ 

जम्भा : ३३ ख्जल्रा ४३ २९३४ 

तातरका ३.५ 
हारसम्भ सञ्चातरत अन्तर्क्रि मा कामिक्रभको र्ववयण 

क्र.सॊ. आतथिक वषि कामिक्रभ 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 

 जम्भा : ४९५ ५०,३१३ 
 

३.३.३ सॊचाय भाध्मभभापि त प्रवर्द्िनात्भक कामि 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् जनचेतना फढाउन आमोगरे सूचना प्रर्वतध तथा साभाख्जक सञ्जारको प्रमोग गनुिका साथै र्वर्वध सूचना 
तथा जानकायीभूरक साभग्रीहरूको प्रकाशन/प्रसायणसभेत गदै आएको छ । आमोगको वेफऩेज, इभेर, पेसफकु, 
टोरिी टेतरपोन, हट राइन नॊ. 107 भापि त आमोगभा उजयुी ददन य आमोगका गततर्वतधहरूको जानकायी सख्जरै 
प्राि गनि सर्कन े व्मवस्था गरयएको छ । तनमतभत रूऩभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्का जानकायी एवॊ सूचनाभूरक साभग्रीहरू 
फरेुर्टन, ब्रोतसमय, स्भारयका, वार्षिक प्रततवेदन, प्रसे र्वऻतिहरूभापि त सयोकायवाराहरूराई सम्प्रषेण गरयएको छ । 
आमोग य नेऩार टेतरतबजनसॉगको सहकामिभा आ. व. ०७५/७६ देख्ख नै ''सशुासन सवार'' र्वषमक साप् तार्हक 
टेतरतबजन कामिक्रभ हयेक भॊगरफाय साॉझ ७:२५ भा प्रसायण  हुॉदै आएको छ। आतथिक वषि ०७७/७८ को 
अवतधभा नेऩार टेतरतबजनफाट ५२ बाग “सशुासन सवार” कामिक्रभ प्रसायण बएको छ । आमोग य नेऩार 
टेतरतबजनको सहकामिभा प्रसायण हनुे “सशुासन सवार” कामिक्रभरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन स्थाऩनाका 
सम्फन्धभा नागरयकको बतूभका, कतिव्मका साथै भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा आमोगफाट बएका कामिका सम्फन्धभा मथोख्चत 
जानकायी प्रवाह गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण तथा सशुासन प्रवर्द्िनका रातग प्रवर्द्िनात्भक कामि गदै आएको छ । साथै 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् तनष्ऩऺ य उत्कृष्ट सभाचाय सम्प्रषणे गने सॊचाय भाध्मभका अततरयि अन्म र्वतबन्न भाध्मभफाट भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणको अतबमानभा सहमोग ऩरु् माउन े र्वख्शष्ट व्मख्िहरूराई ऩयुस्कृत य सम्भान गने नीततसभेत यहेको छ। 
आमोगरे भ्रष्टाचायर्वरुर्द्का यार्ष्डम य अन्तयािर्ष्डम ददवसहरूराई उल्रास य र्वशेष बव्मताका साथ सम्ऩन्न गने 
अभ्माससभेत गदै आइयहेको छ ।मस्ता कामिक्रभहरू आमोगको पेसफकु ऩेज य मटुु्यफ च्मानरफाट सभेत प्रत्मऺ 
प्रसायण हुॉदै आएको छ। 
त्मसैगयी आमोगरे आतथिक वषि २०७७/७८ भा भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन गने प्रमोजनका रातग 
प्रफर्द्िनात्भक कामिक्रभअन्तगित दईु वटा श्रव्मदृश्म साभग्रीहरू तनभािण गयी नेऩार टेतरतबजनभापि त प्रसायणसभेत 
गरयएको छ। 
३.३.४ तनफन्ध रेखन प्रततमोतगता 
आमोगको स्थाऩना ददवसको अवसयभा २०७7 सार भाघ २८ गते र्वगत वषिहरूभा जस्तै तनफन्ध रेखन प्रततमोतगता 
आमोजना गरयएको तथमो । तनफन्ध रेखन प्रततमोतगताको र्वषम “याष्ड तनभािणभा सदाचाय य सशुासन” यहेको तथमो ।  
“याष्ड तनभािणभा सदाचाय य सशुासन” र्वषमभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको तनदेशनभा आमोगका सफै 
आठवटा कामािरमहरूरे खरुा प्रततमोतगता आमोजना गयी २/२ जना प्रततस्ऩधॉ तनफन्ध रेखहरू छनौट गयी 
आमोगको केन्िीम कामािरमभा ऩयुस्कायका रातग तसपारयस गयेका तथए। आमोगको केन्िीम कामािरमभा गठन 
गरयएको भूल्माॊकन सतभततरे मसयी आमोग भातहतका कामािरमहरूफाट तसपारयस बई आएका तनफन्धहरूभध्मेफाट 
सभेत उत्कृष्ट तनफन्धहरूको सूची भूल्माॊकनभापि त छनौट गयी तभतत २०७७।१०।२८ गते आमोख्जत आमोगको 
३० औॊ स्थाऩना ददवसको सभायोहभा ऩयुस्काय तथा प्रभाणऩर र्वतयण गरयएको तथमो।  
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४.१ ऩषृ्ठबतूभ 
 सॊर्वधानरे आमोगराई तनददिष्ट गयेको भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने ख्जम्भेवायी तनवािह गदै सदाचाय य सशुासन प्रवर्द्िनभा 

मोगदान ऩरु् माउने गयी कामिसम्ऩादन गनि आमोगरे तम गयेको सॊस्थागत यणनीततक मोजना अनरुूऩ बौततक ऩूवािधाय 
र्वकास, जनशख्िको ऺभता य भनोफर अतबवरृ्र्द्, ऩरयस्कृत कामिऩर्द्ततको अवरम्फन तथा कामिवातावयण सधुाय गने 
गयी कामिक्रभहरू सञ्चारन गदै आएको छ । ऩाॉचवषे सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 
फभोख्जभ आमोगरे कामािरम बवन, इख्न्जतनमरयङ य पयेख्न्सक ल्माफ, कामिकऺहरूको ऩूवािधाय र्वकास, 
कभिचायीहरूको ऺभता र्वकास, कामिप्रर्क्रमाभा सधुाय, सॊचाय, ऻान, सीऩ य प्रर्वतध हस्तान्तयणरगामतका र्वषमभा जोड 
ददएको छ । काननुी सधुायतपि  आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग सम्फख्न्धत काननु य कामिर्वतध ऩरयभाजिनका रातग 
ऩहरकदभी तरइएको छ। आमोगरे सभमानकूुर अनसुन्धान कामिभा प्रबावकारयता य कामिप्रर्क्रमा सयरीकयणका 
र्वतधहरू अवरम्फन गयी ऩयुानो कामिर्वतध र्वस्थार्ऩत गदै अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिर्वतध, 2078 
तनभािण गयी रागू गरयएको छ। साथै, आमोगको कामिसम्ऩादनराई प्रर्वतधभैरी फनाउन तथा अतबरेख प्रणारीभा सधुाय 
गनि आमोग य भातहतका कामािरमहरूभा सञ्चारनभा यहेको स्वचातरत कामािरम सञ्चारन प्रणारी (Office 

Automation System) भा तनयन्तय सधुाय गदै मसको र्वस्ताय गने य प्रणारीराई थऩ सयुख्ऺत, बयऩदो य नततजाभखुी 
फनाई सॊचारनभा ल्माइएको छ। भानव सॊसाधनको र्वकासभा प्रत्मऺ सहमोग ऩगु्ने गयी आमोगभा खर्टई आउने 
नवआगन्तकु अनसुन्धान अतधकृतहरूराई अनसुन्धानसम्फन्धी अतबभखुीकयण तातरभ प्रदान गरयएको छ। कोतबड-19 
फाट तसख्जित ऩरयख्स्थततजन्म कायणफाट मोजना अनरुूऩका ऺभता र्वकास कामिक्रभहरू सञ्चारन गनि कदठनाइ बए 
ताऩतन र्वख्शष्टीकृततपि  अनसुन्धानभूरक साविजतनक खरयद व्मवस्थाऩनसम्फन्धी तातरभ कामिक्रभ सञ्चारन गरयएको 
छ। मस अवतधभा भहाभायीरे देशका अन्म ऺेरजस्तै आमोगभा सभेत प्रत्मऺ प्रबाव ऩायेको हुॉदा प्रततवेदन अवतधभा 
स्वदेशी तथा वैदेख्शक तातरभ, गोष्ठी य सेतभनायहरू अवरुर्द् हनु ऩगुेको य सीतभत अन्तयािर्ष्डम अन्तर्क्रि मा एवॊ 
तातरभभा बच ुिअर सहबातगता भार सम्बव यह् मो। आमोगराई नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाएको स्रोतसाधनहरूको 
कुशर य तभतव्ममी रूऩभा उऩमोग गदै सॊस्थागत सदुृढीकयणका कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयएको छ।आतथिक वषि 
2०७7/७8 भा आमोगको सॊस्थागत सदुृढीकयण कामिक्रभतपि  सम्ऩन्न बएका कामिहरूको र्ववयणराई मस खण्डभा 
प्रस्ततु गयीएको छ। 

४.२ आमोगको बौततक ऩूवािधाय र्वकास  
 आतथिक वषि २०७7/७8 भा आमोगको कामािरम फददिफास, ऩोखया य सखेुतका प्रशासतनक बवन तनभािणको काभ 

सम्ऩन्न बएको छ। आमोगको कामािरम हेटौंडा, फटुवर य कञ्चननऩयुको आवासीम बवनको तनभािण कामि बइयहेको 
छ। त्मसैगयी आमोगको कामिसम्ऩादनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन बवन तनभािणका साथै तडख्जटर उऩकयण, सूचना 
प्रर्वतध तथा अन्म प्रर्वतधको उऩमोग फढाइएको छ। आमोगको केन्िीम कामािरम य भातहतका आठवटै 
कामािरमहरूभा साविजतनक तनभािण कामिको गणुस्तय ऩयीऺण गयी तनभािणसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरूको अनसुन्धानभा 
सहमोग गनिका रातग Engineering Lab स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइएको छ । आमोग य भातहतका 
कामािरमहरूका रातग 19 वटा दईुऩाॊग्र ेय 8 वटा चायऩाॊग्र ेसवायी साधन खरयद गयी प्रमोगभा ल्माइएको छ। मस 
अवतधभा र्वद्यतुीम कामिसञ्चारनका रातग आमोग य भातहत कामािरमभा 43 थान कम्प्मटुय य 65 थान र्प्रन्टय तथा 
अन्म र्वद्यतुीम सञ्चाय उऩकयणहरू खरयद गयी प्रमोगभा ल्माइएको छ। साथै, अनसुन्धान तथा व्मवस्थाऩनभा सूचना 
प्रर्वतधको अतधकतभ प्रमोग गयी कामिप्रणारीभा सधुाय ल्माउने यणनीततअनरुूऩ तबतडमो कन्िेख्न्सङ प्रणारी, सीसीटीबी 
र्क्याभेया, एक्स-ये भेतसन तथा अनसुन्धानसम्फन्धी र्वद्यतुीम उऩकयणहरूको प्रमोगराई र्वस्ताय गरयएको छ । 

ऩरयच्छेद- ४ 
सॊस्थागत सदुृढीकयणभा आमोगको र्क्रमाशीरता 
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४.३ आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको ऺभता र्वकास  
 आमोगफाट हनुे छानतफन, अनसुन्धान तथा अतबमोजनका कामिहरू प्रबाकायीरूऩभा सम्ऩादन गनि र्वख्शष्टीकृत ऻान, सीऩ 

य ऺभता आवश्मक ऩने हुॉदा कामियत जनशख्िको ऺभता य भनोफर अतबवरृ्र्द् गयी अनसुन्धान य अतबमोजन 
प्रर्क्रमाराई वस्तगुत, प्राभाख्णक य वैऻातनक फनाउने तनयन्तयको प्रमास अन्तगित आमोगरे कभिचायीहरूराई स्वदेश य 
र्वदेशभा र्वतबन्न र्वषमभा तातरभहरू प्रदान गदै आएकोभा मस वषि मस्ता केही कामिक्रभहरू बच ुिअर र्वतध य स्वास्थ्म 
भाऩदण्ड कामभ गयी बौततक उऩख्स्थततभा सभेत सञ्चारन गरयएको छ। 

तातरका ४.1 
आतथिक वषि 2०७7/78 भा आमोगका कभिचायी सहबागी बएका तातरभ तथा प्रख्शऺण कामिक्रभहरू 

क्र.सॊ. तातरभका नाभहरू/र्वषमहरू सञ्चारन अवतध सहबागी सॊतमा 

१. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण १४-२० असोज २०७7 17 

२. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण  २७ असोज -२ काख्त्तक २०७7 31 

३. साविजतनक खरयदसम्फन्धी तातरभ (बच ुिअर र्वतध) ७-१२ भॊतसय २०७7 40 

४. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण १६-१९ पागनु २०७7 २8 

५. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण २-६  चैत २०७७ 24 

8. अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू अतबभखुीकयण  ५-९  वैशाख २०७७ २1 

जम्भा : 1६१ 

आतथिक वषि 2०७7/७8 भा आमोगका कभिचायीहरू अन्तयािर्ष्डम सॊघसॊस्थाहरूफाट सञ्चातरत देहामका सम्भेरन, 
तातरभ, प्रख्शऺण तथा कामिक्रभहरूभा सहबागी बएका छन:्- 

Programe Organizer Date Number of 

Participants 

Workshop on "Clean COVID-

19 Response and Economic Reopening" 

Government of People’s 

Republic of China 
December 29- November 

2, 2020 

2 

Impact of COVID-19 on the work of 

Anti-Corruption Law Enforcement 

Agencies 

Anti-Corruption Initiative 

for Asia Pacific 

29 September, 2020 

 

1 

Webinar on Digitalization Against 

Corruption 

United Nations Office on 

Drugs and Crime 

25 November, 2020 1 

24th Steering Group Meeting  

 

Anti-Corruption Initiative 

for Asia Pacific 

17 December, 2020 

 
2 

Public Integrity Network – Capacity 

Development Program 

Anti-Corruption Initiative 

for Asia Pacific 

5 February, 2021 2 

Corruption Prevention in Public 

Procurement 

Anti-Corruption Initiative 

for Asia Pacific 

5 February 2021, 25 

February 2021, 14 April, 

2021 and 28 April, 2021 

2 

2021 OECD Global Anti-Corruption 

& Integrity Forum 

Anti-Corruption Initiative 

for Asia Pacific 

 

23-25 March, 2021 

 
2 
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५.१ ऩषृ्ठबतूभ  
 आमोगरे भ्रष्टाचाय तथा अतनमतभतता सम्फन्धभा ऩयेका उजयुीहरूको र्वश्लषेण, छानतफन तथा अनसुन्धानफाट देख्खएका 

तथ्महरू, आमोगरे सभम सभमभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण तथा सशुासनका प्रवर्द्िनका ऺेरभा गयेका अध्ममन तथा 
अनसुन्धानहरूका आधायभा भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवख्त्त र्वश्लषेण गने गयेको छ ।आपूरे गयेको काभकायफाहीको 
आधायभा भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्त्त केराउॉदा घसु/रयसवत तरने ददने, साविजतनक सम्ऩख्त्तको र्हनातभना, हातन नोक्सानी वा 
दरुुऩमोग गने, गैयकाननुीरूऩभा सयकायी/साविजतनक जग्गा व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि गने, साविजतनक खरयद तथा 
तनभािणका काभ फदतनमतऩूविक गयी व्मख्िगत राब तरने तथा नेऩार सयकायराई हातन ऩरु् माउने, झठुा र्ववयण ऩेस 
गयी सयकायी तनमखु्ि, फढुवा तथा राब तरने, गरत तरखत वा प्रततवेदन फनाउने, कागजात सच्माउने, ऩयीऺाको 
गोऩनीमता बॊग गने, ऩरयणाभ पेयफदर गने, गैयकाननुीरूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गने, याजस्व चहुावट/र्हनातभना गनेजस्ता 
प्रवखृ्त्तहरू यहेका छन।् 

 

५.२ भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू 

 भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 रे 'भ्रष्टाचाय' बन् नारे सो ऐनको ऩरयच्छेद २ अन्तगित सजाम हनुे कसयु सम्झनऩुछि 
बनी ऩरयबार्षत गयेको छ । तातरका ५.1 भा उि ऩरयच्छेदको दपा ३ देख्ख दपा २४ सम्भका भ्रष्टाचायसम्फन्धी 
र्वतबन्न कसयु य सजामका व्मवस्थाहरूराई उल्रेख गरयएको छ ।  

  

तातरका ५.१ 

भ्रष्टाचायजन्म कसयु य सजामसम्फन्धी व्मवस्था 
क्र.सॊ. भ्रष्टाचायजन्म कसयु/सजाम दपा क्र.सॊ. भ्रष्टाचायजन्म कसयु/सजाम दपा 
1.  रयसवत तरने/ददने 3 12. गैयकाननुी व्माऩाय व्मवसाम गने 14 

2.  तफनाभूल्म वा कभ भूल्मभा वस्त ु वा 
सेवा तरने 

4 13. नऩाएको ओहदा ऩाएॉ बन्ने 15 

3.  दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा तरने 5 14. झठुा र्ववयण ददने 16 

4.  कतभसन तरने 6 15. साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन 
नोक्सानी गने 

17 

5.  याजस्व चवुाहट गने 7 16. गैयकाननुी दवाफ ददने 18 

6.  गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माउन े
फदतनमतरे काभ गने 

8 17. गरत प्रततवेदन ददने 19 

7.  गरत तरखत तमाय गने 9 18. गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त 
आजिन गने 

20 

8.  गरत अनवुाद गने 10 19. उद्योग गनेराई हनुे सजाम 21 

9.  सयकायी कागजात सच्माउने 11 20. भततमायराई सजाम 22 

10.  सयकायी वा साविजतनक सॊस्थाको 
कागजात नोक्सान गने 

12 21. सॊगदठत सॊस्थाफाट बएको 
कसयुभा भतुम बई काभ गनेरे 
कसयु गयेको भातनने 

23 

11.  प्रश्नऩरको गोऩनीमता बॊग गने वा 
ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गने 

13 22. थऩ सजाम 24 

   

ऩरयच्छेद– ५ 
भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवखृ्त्त र्वश्लषेण 
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५.३ भ्रष्टाचायका कामिगत प्रवखृ्त्तहरूको र्वश्लषेण 

    आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान तहर्ककातऩतछ र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका र्वगत ऩाॉच वषिका भदु्दाहरूको 
सॊतमात्भक र्ववयण ख्चर 5.1 भा प्रस्ततु गरयएको छ । आमोगफाट आतथिक वषि ०७३/७४ देख्ख आतथिक वषि 
०७7/७8 सम्भ क्रभश् १५४, १९४, ३५१, ४४१ य 11४ वटा भ्रष्टाचायसम्फन्धी आयोऩऩरहरू र्वशेष 
अदारतभा दामय बएका छन।्  

 

ख्चर ५.१ 

र्वगत ऩाॉच वषिभा भदु्दा दतािको प्रवखृ्त्त 
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 तातरका ५.2 भा आतथिक वषि 077/78 भा आमोगरे दामय गयेका भदु्दाहरूको तफगो यकभका आधायभा गरयएको 

वगॉकृत सॊतमात्भक र्ववयण प्रस्ततु गरयएको छ । आतथिक वषि 077/78 भा दामय बएका 114 वटा 
भदु्दाहरूभध्मे 108 वटाभा तफगो यकभ भागदाफी गरयएको छ । झठुा र्ववयण (शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी 
प्रभाणऩर, नागरयकता, तसपारयसऩररगामत) ऩेस गयेको सम्फन्धी भदु्दाभा तफगो यकभ दाफी गरयएको छैन। रु. 10 
हजायदेख्ख 1 राखसम्भको तफगो यकभ भाग गरयएका भदु्दाहरू सफैबन्दा फढी ३५ वटा यहेका छन ्बने रु. १० 
हजायबन्दा कभ तफगो भागदाफी गरयएका भदु्दाहरूको सॊतमा जम्भा ११ वटा यहेको छ । त्मस्तै, 19 वटा भदु्दाभा 
१ कयोडबन्दा फढी तफगो भाग गरयएको छ । आमोगरे आतथिक वषि 077/78 भा दामय गयेका भदु्दाहरूभा जम्भा 
रु. 1,89,४७,३५,43४।०7 तफगो भागदाफी तरइएको छ । 

  

तातरका 5.2 

तफगो यकभका आधायभा भदु्दाहरूको वगॉकृत सॊतमा 

   

1 रयसवत (घसु) 11 35 16 4 3 0 0 69

2 साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी 0 0 3 1 4 1 11 20

3 गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माएको 0 0 3 2 3 2 2 12

4 गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन 0 0 0 0 0 0 3 3

5 याजस्व चहुावट 0 0 0 0 1 0 2 3

6 र्वर्वध भदु्दा 0 0 0 0 0 0 1 1

11 35 22 7 11 3 19 108

५० राख 
देख्ख १ 
कयोडसम्भ

१ कयोड 
बन्दा फढी

जम्भा

क्र.सॊ . भदु्दाको र्कतसभ

तफगो यकभ

जम्भा१०००० 
बन्दा कभ

१० हजाय 
देख्ख १ 
राखसम्भ

१ राख 
देख्ख ५ 
राखसम्भ

५ देख्ख 
१० 

राखसम्भ

१० राख 
देख्ख ५० 
राखसम्भ
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 आमोगभा ऩने उजयुीहरूको सॊतमा, आमोग तथा र्वतबन्न तनकामहरूफाट गरयने भ्रष्टाचायसम्फन्धी सवेऺणहरूका 
नततजा, आभ सॊचायभाध्मभहरूभा आइयहने भ्रष्टाचाय एवॊ अतनमतभतताका सभाचायहरू, ट्रान्स्ऩयेन्सी इन्टयनेसनर 
जस्ता सॊस्थारे उल्रेख गयेका भ्रष्टाचायसम्फन्धी सूचकाॊकभा नेऩारको स्थान जस्ता कायणहरूरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा 
आमोगका चनुौतीहरूराई उजागय गयेका छन।् 

 भ्रष्टाचायका कायणहरू फहआुमातभक हनुे य मसको असयसभेत सभाजका धेयै ऺेरभा ऩने हुॉदा मसको तनमन्रण गनि 
आमोगराई याज्मका सफै तनकामको साथ य सहमोग आवश्मक ऩदिछ। आमोगरे गने अनसुन्धान तहर्ककात य 
अतबमोजनको काभ भ्रष्टाचायजन्म कामि बइसकेऩतछ भार हनुे हुॉदा नेऩार सयकायका सम्फख्न्धत ऺेरगत य तनमाभक 
तनकामहरूफाट भ्रष्टाचाय हनैु नददनेतपि  आवश्मक नीततगत, ऩर्द्ततगत, प्रर्वतधगत य प्रवखृ्त्तगत सधुायका परदामी 
प्रमास हनु सक्दा भार भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्त्तहरूभा अऩेख्ऺत कभी हनु सक्दछ। 

 भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूका सम्फन्धभा आतथिक वषि 077/७8 भा आमोगफाट बएका अनसुन्धान य तत्ऩश्चात ्र्वशेष 
अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको र्वश्लषेण गदाि र्वगतका वषिहरूभा देख्खएका र्वतबन्न भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्त्तहरू 
मस वषिसभेत दोहोरयएको देख्खन्छ । रयसवत तरने ददन,े याजस्व चहुावट गने, साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी 
गने, गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माउने फदतनमतरे काभ गने, झठुा र्ववयण ददने, गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन 
गनेजस्ता र्वगत वषिहरूभा देख्खएका भ्रष्टाचायका प्रवखृ्त्तहरूको ऩनुयावखृ्त्त मस वषिसभेत देख्खएको छ। साविजतनक ऩद 
धायण गयेका व्मख्िरे गने भ्रष्टाचाय सफैबन्दा फढी आतथिक रेनदेनसॉग जोतडएको देख्खएकारे सयकायी कोषभा 
याजस्व सॊकरन गने य खचि गने, दवैु अवस्थाभा भ्रष्टाचाय हनुे प्रवखृ्त्त र्वद्यभान छ । मसका साथै साविजतनक सेवा 
प्रवाहका क्रभभा सेवाग्राहीसॉग रयसवत तरने प्रवखृ्त्तसभेत व्माऩक यहेको देख्खन्छ । सयकायी वा साविजतनक जग्गा 
व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि गने प्रवखृ्त्तरे गदाि साविजतनक सम्ऩख्त्तको अततक्रभण बएको छ । साविजतनक खरयद य 
तनभािणका क्रभभा काननुद्वाया तनधाियण गरयएको खरयद प्रर्क्रमा उल्रॊघन गने, सम्झौताफभोख्जभको गणुस्तयको काभ 
नगने, ऩूवािनभुान गनि सर्कने आकख्स्भक अवस्थाभा सभेत ऩूवितमायी नगयी आकख्स्भक अवस्था तसजिना बएऩतछ भार 
खरयद गने रगामतका प्रवखृ्त्तहरूभा कभी आएको देख्खॊदैन । साविजतनक राबको ऩद हातसर गनिका रातग शैख्ऺक 
मोग्मता वा अन्म कागजातका नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गने य अन्म झठुा र्ववयण ददने प्रवखृ्त्तसभेत र्वद्यभान यहेको 
देख्खन्छ । स्थानीम तहफाटै अतधकाॊश साविजतनक सेवा प्रवाह य र्वकास तनभािणका कामि हनुे य जनताको ऩहुॉचसभेत 
स्थानीम तहभा फढी हनुे हुॉदा स्थानीम तहसॉग सम्फख्न्धत र्वतबन्न भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूको उजागय बएको छ । 
मसयी सयकायी आम्दानी, खचि, साविजतनक सम्ऩख्त्त, साविजतनक खरयद, तनभािण य साविजतनक सेवाप्रवाहका र्वर्वध 
ऺेरभा र्वतबन्न रूऩ, यॊग य शैरी य प्रवखृ्त्तका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू हनुे गयेको देख्खन्छ। 

 ५.३.१ रयसवत तरन ेददन ेप्रवखृ्त्त  

 याज्म सॊमन्र य साविजतनक सेवाप्रततको जनताको र्वश्वास सेवा प्रवाह गने कभिचायीको सेवाग्राहीप्रततको व्मवहाय, 
कामिकुशरता य ख्जम्भेवायीफोधभा तनबिय यहन्छ। भरुकु सॊघीम प्रणारीभा रूऩान्तयण बएऩश्चात ् सेवा प्रवाह गने 
कामािरमहरूको सॊतमाभा सभेत वरृ्र्द् बएको छ । मसफाट याज्म सॊमन्र, तनणिम प्रर्क्रमा, र्वकास तनभािण य सेवा 
प्रवाहभा जनताको सहबातगता वृर्र्द् गनि सर्कने अवसय प्राि बएको छ। साथै सेवा प्रवाहभा कुशरता, ऩायदख्शिता य 
व्मावसार्मकता जस्ता भूल्मभान्मताहरू स्थार्ऩत गयी सशुासनका रक्ष्महरू हातसर गनि याज्मका तीनै तहको ऺभता 
र्वकास गनुिऩने चनुौतीसभेत थर्ऩएको छ।   

काननुरे तोकेको तनख्श्चत प्रर्क्रमा ऩूया गयेऩतछ कामािरमफाट तनमभानसुाय ऩाउनऩुने सेवाभा सभेत केही कभिचायीहरूरे 
सेवाग्राहीसॉग घसु (रयसवत) तरएको बन्ने उजयुीउऩय अनसुन्धान हुॉदा उजयुीको व्महोया सप्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएका 
उजयुीउऩय आमोगफाट र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएका छन ्। आमोगफाट दामय गरयएका घसु रयसवतका 
70 वटा भदु्दाहरूभा र्वतबन्न ऺेरभा कामियत ८5 जना याष्डसेवक कभिचायीका साथै 6 जना तनवािख्चत/भनोनीत 
ऩदातधकायी य 33 जना अन्म तफचौतरमा, भततमाय तथा घसु ददने व्मख्ि गयी जम्भा 124 जनाराई प्रततवादी कामभ 
गरयएको छ । घसु रयसवत तरनेभा 5 जना उऩसख्चव वा सो सयह तथा 24 जना शाखा अतधकृत वा सो सयहका 
कभिचायी गयी कुर 29 जना अतधकृत वा सो बन्दा भातथल्रो स्तयका कभिचायीहरू यहेका छन ्।  

 घसु रयसवतको तफगो यकभ हेदाि घटीभा रु. १ हजायदेख्ख फढीभा रु. 37 राख 50 हजायसम्भ यहेको छ, जसभा 
१० हजायबन्दा कभ तफगो बएका भदु्दा 1१ वटा, १० हजायदेख्ख १ राखसम्भका 35 वटा, १ राखदेख्ख ५ 
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राखसम्भका 16 वटा, ५ राखदेख्ख १० राखसम्भका 4 वटा य १० राखदेख्ख ५० राखसम्भका 3 वटा भदु्दा 
यहेका छन ्। मससम्फन्धी र्ववयण तातरका ५.३ य ख्चर नॊ. ५.२ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

 

तातरका ५.3 

आतथिक वषि ०७7/७8 भा घसु रयसवतसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीको ऩदगत/ऩेसागत र्ववयण 

क्र.सॊ. ऩद/शे्रणी प्रततवादीको सॊतमा 

प्रशासन प्रार्वतधक प्रहयी ख्शऺक तनवािख्चत/ 

भनोनीत 

भततमाय/ 

तफचौतरमा/ 

अन्म 

कुर 
जम्भा 

1 उऩसख्चव वा सो सयह 2 3         5 

2 शाखा अतधकृत वा सो सयह 12 9 2 1     24 

3 नामफ सबु्फा वा सो सयह 10 14 3       27 

4 खरयदाय वा सो सयह 3 3 1       7 

5 सहामक कभिचायी 7 5 10       22 

6 भततमाय/तफचौतरमा/ अन्म           33 33 

7 तनवािख्चत/भनोनीत         6   6 

कुर जम्भा 34 34 16 1 6 33 124 

 

ख्चर ५.२ 

आतथिक वषि ०७७।७८ भा घसु रयसवत भदु्दाका प्रततवादीको ऺरेगत सॊतमा 

 
 

उख्ल्रख्खत र्ववयणहरूफाट सानोदेख्ख ठूरो यकभसम्भ घसु रयसवत तरने प्रवखृ्त्त यहेको देख्खन्छ बने उच्चऩदस्थ 
कभिचायी य तनवािख्चत/भनोनीत ऩदातधकायीहरू जम्भा 35 जना घसु रयसवत तरने कामिभा सॊरग्न यहेकारे घसु 
रयसवत तरने प्रवखृ्त्त कभिचायीतन्रको उच्च तहभा य तनवािख्चत/भनोनीतहरूभा सभेत यहेको देख्खन्छ । साथै, घसु 
ददन खोज्ने व्मख्िहरू र्वरुर्द्सभेत भदु्दा दताि गरयएको हुॉदा सभाजभा घसु ददन खोज्न े प्रवखृ्त्तसभेत र्वद्यभान  

यहेको देख्खन्छ । 

५.३.२ याजस्व चहुावट गने प्रवखृ्त्त  

याज्मको आम्दानीको ऩरयभाणभा अतधकतभ वरृ्र्द् हनुे गयी याजस्व सॊकरन तथा असरुीको ख्जम्भेवायी ऩाएका 
कभिचायी/ऩदातधकायीफाट नै याजस्व असरुीका कामिभा चयभ राऩयफाही गयी अनखु्चत कय छुट य याजस्वफाऩत 
उठेको यकभ र्हनातभना, न्मून कय तनधाियण, कय ऩयीऺणभा गडफडी जस्ता कामिहरू बए गयेको बनी मस आमोगभा 
दताि हनु आएका र्वतबन्न उजयुीहरूभध्मे आतथिक वषि ०७7/७8 भा अनसुन्धान ऩूया बएका याजस्व चहुावटसम्फन्धी 
3 वटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा दताि बएका छन।् मी भदु्दाहरूभा तत्कारीन कय पर्छ्यौट आमोगका भनोनीत 
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ऩदातधकायीहरू २ जना य नेऩार सयकायका सहसख्चवस्तयका सदस्म-सख्चव १ जना गयी तीन जना, 
बतूभसधुायअन्तगितका 3 जना य स्थानीम तहका २ जना गयी जम्भा 8 जनाराई प्रततवादी फनाइएको छ । 

ख्चर ५.३ 
याजस्व चहुावट भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺरेगत र्ववयण 

 
 

कय पर्छ्यौट आमोगका ऩदाधीकायीहरू र्वरुर्द् र्वगतभा ऩतन भदु्दा दामय गरयएकोभा फाॉकी यहेका पामरहरूभातथ 
अनसुन्धान हुॉदा थऩ कसयु गयेको देख्खन आएको हुॉदा आतथिक वषि २०७७/७८ भा सभेत थऩ भदु्दा दामय बएको 
छ । त्मसैगयी,  स्थानीम तह य भारऩोत कामािरमहरूभा सॊकतरत याजस्व यकभ फैंकभा दाख्खरा नगयी याजस्व 
यकभ र्हनातभना गयेको अनसुन्धानफाट देख्खन आएकारे अन्म भदु्दाहरू दामय गरयएका छन ्। मससम्फन्धी र्ववयण 
तातरका ५.४ य ख्चर नॊ. ५.३ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका ५.4 

आतथिक वषि ०७7/७8 भा याजस्व र्हनातभनासम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको शे्रणी/ऩदगत सॊतमा 

मातामात गहृ उजाि बतूभसधुाय अथि स्थानीम भनोनीत अन्म कुर जम्भा

1 सहसख्चव वा सो सयह 1 1
2 उऩसख्चव वा सो सयह 0
3 शाखा अतधकृत वा सो सयह 1 1
4 नामफ सबु्फा वा सो सयह 2 1 3
5 खरयदाय वा सो सयह 1 1
6 सहामक कभिचायी 0
7 अन्म 0
8 भनोनीत 2 2

0 0 0 3 1 2 2 0 8

क्र.सॊ . ऩद/शे्रणी
प्रततवादीको सॊतमा

कुर जम्भा
 

 

याज्म सॊचारन गनि अत्मावश्मक य अथितन्रको भेरुदण्डको रूऩभा यहेको याजस्वको सॊकरन गने सॊवेदनशीर 
ख्जम्भेवायी फहन गने व्मख्िहरूफाट नै सयकायी कोषभा याजस्व जम्भा नगयी र्हनातभना गने य फर्क्यौता यहेको कय 
तनरूऩण गनि गदठत आमोगका ऩदातधकायीहरूरे सभेत अनतधकृतरूऩभा याजस्व छुट ददने गयेको देख्खन्छ ।  

 ५.३.३ साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गने प्रवखृ्त्त 

नेऩार सयकाय वा साविजतनक सॊस्थाको साधनस्रोत तथा सम्ऩख्त्त राऩयफाही वा फदतनमतऩूणि ढॊगफाट र्हनातभना, हातन 
नोक्सानी वा दरुुऩमोग गयेको र्वषमभा आतथिक वषि ०७7/७8 भा आमोगभा ऩयेका उजयुीभध्मे अनसुन्धान 
तहर्ककातऩश्चात ् 161 जनाराई प्रततवादी फनाई 20 वटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका छन ् । मी 
भदु्दाभा जम्भा 161 जना प्रततवादीहरू यहेकोभा अतधकृतस्तयका कभिचायी 103, सहामक तथा सहमोगी स्तयका 
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कभिचायी 9, तनवािख्चत/भनोनीत/तनमिु ऩदातधकायी ५ य अन्म भततमाय/तफचौतरमा रगामतका व्मख्िहरू ४४ जना 
यहेका छन ्।  

 

तातरका ५.5 

साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानीसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺरेगत र्ववयण 

मातामात स्थानीम ख्शऺा अथि कृर्ष तनवािख्चत अन्म कुर जम्भा

1 भन्री 0

2 र्वख्शष् ट शे्रणी 0

3 सहसख्चव वा सो सयह 0

4 उऩसख्चव वा सो सयह 1 91 92

5 शाखा अतधकृत वा सो सयह 2 3 2 4 11

6 नामफ सबु्फा वा सो सयह 1 1 1 3

7 खरयदाय वा सो सयह 4 4
8 सहामक कभिचायी 1 1 2
9 भततमाय/तफचौतरमा/अन्म 44 44
10 तनवािख्चत/भनोनीत 2 3 5

4 9 2 97 2 3 44 161

क्र.सॊ . ऩद/शे्रणी
प्रततवादीको सॊतमा

कुर जम्भा

भदु्दा 
सॊतमा

20

 
 

आमोगफाट आतथिक वषि ०७7/७8 भा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन 
नोक्सानीसम्फन्धी भदु्दाहरूभा सफैबन्दा फढी अथि भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत 97 जना प्रततवादी यहेका छन ्। प्रततवादी 
सॊतमा हेदाि अथि भन्रारमअन्तगितको नागरयक रगानी कोषको सभेत रगानी बएको फैंकका सॊचारकहरूको 
तभरेभतोभा कजाि प्रवाह गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको र्वषमभा दामय गरयएका ११ वटा भदु्दाका प्रततवादीहरूसभेत 
यहेका छन ्। त्मस्तै, 9 जना स्थानीम तहका, 4 जना मातामात कामािरमका तथा 2/2 जना ख्शऺा य कृर्षका 
कभिचायीहरू, ५ जना तनवािख्चत तथा भनोनीत ऩदातधकायीहरू य 44 जना अन्म भततमाय/र्वचौतरमाहरू यहेका  

छन ्। मससम्फन्धी र्ववयण तातरका ५.५ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

ख्चर 5.4 

साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानीसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺरेगत र्ववयण 

 

 

मसयी सयकायी कोषको सॊयऺण गने दार्मत्व बएका अतधकृत य सहामकस्तयका कभिचायीहरूफाटै राऩयफाही वा 
फदतनमत गयी साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गने प्रवखृ्त्त देख्खनकुा साथै अन्म तनवािख्चत/भनोनीत वा तनमिु 
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ऩदातधकायी/कभिचायी य तनजी सॊस्था वा व्मख्िहरूको सभेत तभरेभतो यहने प्रवखृ्त्त देख्खएफाट भ्रष्टाचाय तनमन्रणका 
रातग सफै ऺेरभा तनगयानी, अनगुभन य सचेतना अतबवरृ्र्द् हनु ुआवश्मक छ । 

 ५.३.४ गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माउन ेप्रवखृ्त्त 
साविजतनक जग्गा, साविजतनक तनभािण/खरयद, साविजतनक व्ममरगामतका र्वषमभा आतथिक वषि ०७7/७8 भा 
आपूराई गैयकाननुी राब य नेऩार सयकायराई गैयकाननुी हातन ऩरु् माउने कामि गयी बएका भ्रष्टाचायका 12 वटा 
आयोऩऩरभा जम्भा 102 जनाराई प्रततवादी कामभ गरयएको छ । प्रततवादीहरूभा अतधकृतस्तयका कभिचायी 24 
जना, सहामकस्तयका कभिचायी 9 जनाका साथै भततमाय, तफचौतरमारगामतका व्मख्ि 60 जना एवॊ 
तनवािख्चत/भनोनीत व्मख्िहरू 9 जना यहेका छन।् मससम्फन्धी र्ववयण तातरका ५.६ य ख्चर ५.५ भा प्रस्ततु 
गरयएको छ। 

 तातरका ५.6 

गैयकाननुी राब हातनसम्फन्धी भदु्दाको ऺरेगत र्ववयण 

मातामात
मवुा तथा 
खेरकुद

ऊजाि बतूभसधुाय खानेऩानी कृर्ष स्थानीम तनवािख्चत अन्म कुर जम्भा

1 भन्री 0
2 र्वख्शष् ट शे्रणी 0
3 सहसख्चव वा सो सयह 0
4 उऩसख्चव वा सो सयह 1 2 3 1 1 8
5 शाखा अतधकृत वा सो सयह 2 1 2 2 3 6 16
6 नामफ सबु्फा वा सो सयह 1 3 2 6
7 खरयदाय वा सो सयह 1 1 2
8 सहामक कभिचायी 1 1
9 भततमाय/तफचौतरमा/अन्म 60 60
10 तनवािख्चत/भनोनीत 9 9

4 1 4 9 4 1 10 9 60 102

क्र.सॊ . ऩद/शे्रणी

प्रततवादीको सॊतमा

कुर जम्भा

भदु्दा 
सॊतमा

12

 
  

गैयकाननुी राब वा हातनसम्फन्धी उजयुीभा आमोगफाट अनसुन्धान गयी अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूभा 
सफैबन्दा फढी स्थानीम तहभा कामियत 10 जना यहेका छन ् बने बतूभसधुायका 9 जना, ऊजाि, मातामात य 
खानेऩानीका 4/4 जना, मवुा तथा खेरकुद य कृर्षका 1/1 जना यहेका छन ् । त्मस्तै, तनवािख्चत/भनोनीत य 
भततमाय/तफचौतरमा रगामत अन्म व्मख्ि 69 जना यहेका छन ्। र्वशेषत: स्थानीम तहभा खरयद गदाि प्रततस्ऩधाि 
सीतभत गने, खरयद गदाि अवरम्फन गनुिऩने काननुी प्रावधान ऩारना नगने तथा तनभािण कामिभा तनभािणस्थरभा बए 
गयेको काभबन्दा फढी ऩरयभाणभा काभ बएको भूल्माॊकन गयी बिुानी गने, गणुस्तयीम काभ नगने, नक्करी तफर 
बयऩाई फनाई बिुानी गनेजस्ता कामि गयी भ्रष्टाचाय गयेका र्वषमहरू यहेका छन ् । त्मस्तै, साविजतनक जग्गा 
गैयकाननुीरूऩभा व्मख्िर्वशेषको नाभभा घसुाउने तथा नाऩी नक्सा तोडभोड गयी व्मख्िर्वशेषराई राब हनुे गयी 
साविजतनक जग्गाभा सभेत प्रर्टङ गयेका र्वषम यहेका छन ्।  

ख्चर 5.५ 

गैयकाननुी राब हातनसम्फन्धी भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺरेगत र्ववयण 
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 ५.३.५ झठुा र्ववयण (शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, झठुा अध्माऩन अनभुततऩर) ऩेस गने प्रवखृ्त्त  

साविजतनक सेवाभा प्रवेश गने वा ऩदोन्नतत हनुे उद्देश्मरे शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, झठुा अध्माऩन 
अनभुततऩर/नागरयकता/तनमखु्िऩरजस्ता कागजातहरु" ऩेस गने जस्ता कसयुभा आमोगफाट भदु्दा दामय बएको छ । 
शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरका आधायभा सेवा प्रवेश हुॉदा मोग्म व्मख्िको छनौटभा मसरे असय ऩादिछ बन े
शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरको आधायभा ऩदोन्नतत हुॉदा मोग्म य सऺभ कभिचायीको भनोफर य कामािरमको 
कामिसम्ऩादनभा नकायात्भक असय ऩदिछ । आतथिक वषि २०७७/७८ भा कोतबड-19 को भहाभायीफाट तसख्जित 
ऩरयख्स्थततका कायण मातामातसभेत प्रबार्वत बएकारे बायतफाट प्राि गयेको बतनएका प्रभाण-ऩरहरूको 
प्रभाणीकयणका रातग आमोगको टोरी बायत गएय जाॉचफझु गनि सम्बव यहेन । मद्यर्ऩ, आतथिक वषि ०७7/७8 भा 
शैख्ऺक मोग्मतारगामत झठुा र्ववयणसम्फन्धी उजयुीहरूउऩय अनसुन्धान तहर्ककात गयी आमोगफाट 3 वटा भदु्दा 
र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका छन ्। 

आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान गयी अदारतभा दामय गरयएका शैख्ऺक मोग्मताको झठुा प्रभाण-ऩरसम्फन्धी तीन 
वटा भदु्दाहरूभा यहेका तीनजना प्रततवादीहरूभा ख्शऺक दईुजना य तनजाभती कभिचायी एकजना यहेका छन।् दवैुजना 
ख्शऺक प्राथतभक र्वद्यारम तह अध्माऩन गने य दवैुजनारे नक्करी स्थामी अध्माऩन अनभुततऩर ऩेस गयेको देख्खएको 
छ ।  

ख्शऺक, तनजाभतीरगामत अन्म सयकायी सेवा य सॊस्थाका कभिचायीरगामतरे बनाि य ऩदोन्नततका रातग ऩेस गने 
उख्ल्रख्खत शैख्ऺक सॊस्थाफाट प्राि शैख्ऺक प्रभाणऩरहरूको आतधकारयकताफाये सभमभै मर्कन गयेय भार कभिचायी 
बनाि य फढुवा गने ऩर्द्ततको अवरम्फन हनुसकेभा मसफाट मोग्मता प्रणारी य कामिसम्ऩादनस्तयभा सकायात्भक 
प्रबाव ऩने अऩेऺा गनि सर्कन्छ । 

 ५.३.६ गरत तरखत वा प्रततवेदन ददन,े कागजात सच्माउन ेवा ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गने प्रवखृ्त्त  

गरत तरखत तमाय गने, गरत प्रततवेदन ददने, सयकायी कागजात सच्माउने, नोक्सान गने वा रकुाउने, ऩयीऺाको 
ऩरयणाभ पेयफदर गने जस्ता कामि याष्डसेवकफाट बएभा मस्ता कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 अनसुाय 
भ्रष्टाचायजन्म कसयु भातनन्छ। मद्यर्ऩ राऩयफाही वा फदतनमत याखी कामिसम्ऩादनका तसरतसराभा मस र्कतसभका 
कामि गने प्रवखृ्त्त साविजतनक ऺेरभा र्वद्यभान छन ् । आतथिक वषि ०७7/७8 भा यार्ष्डम वाख्णज्म फैंकका 
कभिचायीसभेतको तभरेभतोभा सयकायी कागजात सच्माएय र्कते गयी ऋण प्रवाह गयेको, सवायी चारक 
अनभुततऩरको तरख्खत ऩयीऺाको उत्तयऩखु्स्तका ऩयीऺणभा खर्टएका कभिचायीहरूरे अनतु्तीणि बएका ऩयीऺाथॉहरूराई 
उत्तीणि गयाई नततजा पेयफदर गयेको य रोकसेवा आमोगका कभिचायीरे आपन्तराई ऩयीऺाभा सपर गयाउन े
तनमत याखी ऩयीऺाका सहबागीको उत्तयऩखु्स्तका सच्माएको कसयुभा आमोगफाट र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय बएका 
छन ्। भातनसको सयुऺा तथा जीउधनसॉग जोतडएका सॊवेदनशीर र्वषम य मोग्मता प्रणारी कामभ यात ने र्वषमभा 
सभेत याष्डसेवक कभिचायीरे नैततकता य सदाचाय कामभ गनि नसकेको देख्खएफाट उख्ल्रख्खत तनकामका आन्तरयक 
तनमन्रण प्रणारी प्रबावकायी फनाउनऩुने तथा सदाचाय प्रवर्द्िनभा ध्मान ददनऩुने आवश्मकता यहेको देख्खन्छ। 

 

५.३.७ गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गने प्रवखृ्त्त  

साविजतनक ऩदभा फहार बएऩतछ याष्डसेवकरे साठी ददनतबर य त्मसऩतछ हयेक आतथिक वषि सभाि बएको साठी 
ददनतबर आफ्नो सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गनुिऩने काननुी व्मवस्था भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ भा यहेको छ। मसयी 
ऩेस गयेको सम्ऩख्त्त र्ववयण अतभल्दो य अस्वाबार्वक देख्खन आएभा वा साविजतनक ऩद धायण गयेको ऩदातधकायीरे 
अस्वाबार्वक रूऩभा उच्च जीवनमाऩन गयेभा त्मस्ता व्मख्िरे आफ्नो सम्ऩख्त्तको वैधातनक स्रोत खरुाउनऩुने 
व्मवस्था यहेको छ। साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे काननु य आचयणर्वऩयीतका र्वतबन्न काभ गयी 
गैयकाननुी रूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गयेको बनी आमोगभा उजयुीहरू ऩने गयेका छन ् । कततऩम उजयुीहरूको 
अनसुन्धानफाट साविजतनक ऩदभा यहॉदा र्वतबन्न र्कतसभरे अनखु्चत राब तरई चरअचर सम्ऩख्त्त आजिन गयेको 
कायणरे सम्फख्न्धत कभिचायी/ऩदातधकायीरे सम्ऩख्त्तको वैधातनक स्रोत ऩरु्ष्ट गनि नसकेको ऩाइएको हुॉदा र्वशेष 
अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको छ ।मससम्फन्धी र्ववयण ख्चर नॊ. ५.6 भा प्रस्ततु गरयएको छ। 
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ख्चर ५.6 
गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन भदु्दाका प्रततवादीहरूको ऺरेगत र्ववयण 

 

 
 
 

आतथिक वषि ०७7/७8 भा गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनतपि  दामय गरयएका 3 वटा भदु्दाका प्रततवादीहरूभा र्वख्शष्ट 
शे्रणीको कभिचायी एकजना, उऩसख्चवस्तयका कभिचायी दईु जना, भततमाय एकजना य सम्ऩख्त्त जपत प्रमोजनका रातग 
प्रततवादी फनाएय 13 जना गयी कुर 17 जना यहेका छन ्।   

 ५.३.८ नीततगत भ्रष्टाचाय गने प्रवखृ्त्त  

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ भा भख्न्रऩरयषद् वा त्मसको कुनै सतभततरे साभूर्हकरूऩभा 
गयेको नीततगत तनणिम सम्फन्धभा आमोगरे कुनै कायफाही नगने प्रावधान यहेको छ।आमोगरे र्वगत वषिका वार्षिक 
प्रततवेदनभापि त भख्न्रऩरयषद् भा ऩेस गरयने नीततगत तनणिमहरूको स्ऩष्ट ऩरयबाषा य व्मातमा गयी नीततगत य प्रशासतनक 
तनणिमको सीभा तनधाियण गनुिऩने सझुाव ददॊ दै आएको बए ऩतन कामािन्वमन बएको देख्खॊदैन। उच्चऩदस्थ 
ऩदातधकायीहरूरे भन्रारमफाट गनि सर्कन ेप्रशासतनक य साविजतनक खरयदसम्फन्धी र्वषमराई सभेत तनणिमका रातग 
भख्न्रऩरयषद्  भा ऩरु् माई काननुको बावनार्वऩयीत कामि गने गयेको देख्खन आएको छ ।  

 आमोगफाट र्वतबन्न सभमभा गयाइएका "नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सशुासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" तथा "स्थानीम 
तहभा हनुे भ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण, २०७६" जस्ता अध्ममन/सवेऺणहरूफाट सभेत नेऩारभा नीततगत 
भ्रष्टाचाय हनुे गयेको धायणा सेवाग्राहीहरूभा व्माऩकरूऩभा यहेको ऩाइएको छ । सेवाग्राही सवेऺणअनसुाय 
उच्चऩदस्थ ऩदातधकायीहरूफाटै फढी नीततगत भ्रष्टाचाय हनुे देख्खएको छ। 

 

५.४ भ्रष्टाचायको ऩदीम/ऩेसागत प्रवखृ्त्तको र्वश्लषेण 

 आमोगरे आतथिक वषि 077/78 भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गने तनणिम बएका 114 आयोऩऩरहरूभा कुर 
443 प्रततवादीहरू यहेका छन।् र्मनीहरूभध्मे र्वख्शष्ट शे्रणीका १, अतधकृतस्तयका 165, सहामकस्तयका 96 जना 
कभिचायी, २२ जना तनवािख्चत/भनोनीत ऩदातधकायी य १५९ जना तफचौतरमा/भततमाय/घसुदाता जस्ता व्मख्िहरू 
यहेका छन।् मसरे भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्त्त उच्च तहदेख्ख सहामक तहका कभिचायीसम्भ य सविसाधायणदेख्ख याजनीततको 
भातथल्रो तहका व्मख्िसम्भभा यहेको देखाउॉछ । मससम्फन्धी र्ववयण तातरका ५.७ य ख्चर ५.7 भा प्रस्ततु 
गरयएको छ। 
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  तातरका 5.7 

 आतथिक वषि ०७7/७8 भा दामय बएका र्वतबन्न र्कतसभका भदु्दाअन्तगित प्रततवादीको ऩद/शे्रणीगत सॊतमा 

स .स . उ.स . शा .अ. जम्भा ना .सु. खरयदाय स .क. जम्भा

1 रयसवत (घसु) 70 5 24 29 27 7 22 56 6 33 124

2 झठुा शैख्ऺक प्रभाणऩर 3 0 3 3 3

3 साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी 20 92 11 103 3 4 2 9 5 44 161

4 गैयकाननुी राब वा हातन ऩरु् माएको 12 8 16 24 6 2 1 9 9 60 102

5 गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन 3 1 2 2 0 14 17

6 याजस्व चहुावट 3 1 1 2 3 1 4 2 8

7 र्वर्वध भदु्दा 3 1 4 5 11 2 2 15 8 28

114 1 1 108 56 165 50 19 27 96 22 159 443कुर जम्भा

सहामक /सहमोगी कभिचायीभदु्दाको र्कतसभक्र.सॊ . र्वख्शष् ट 
कभिचायी

अतधकृतस्तय कभिचायीभदु्दा सॊतमा तनवािख्चत /
भनोनीत

भततमाय /
तफचौतरमा
/अन्म

जम्भा

 

 
ख्चर ५.7 

 आतथिक वषि २०७६।७७ भा दामय भदु्दाका र्कतसभका आधायभा प्रततवादीहरूको ऩदगत र्ववयण  

 
 

कभिचायीको ऩदगत अवस्थाको र्वश्लषेण गदाि सहामकस्तयदेख्ख भातथल्रो स्तयसम्भका कभिचायीसभेत भ्रष्टाचायभा 
सॊरग्न हनुरेु आतथिक अवस्था भार भ्रष्टाचाय हनुकुो भूर कायण नबएको देख्खन्छ। भ्रष्टाचायको प्रवखृ्त्त हेदाि 
कभिचायीका साथै तनवािख्चत/भनोनीत ऩदातधकायी य तफचौतरमा/भततमायसभेतको सॊरग्नतारे भ्रष्टाचाय एक आचयणगत 
य भनोवखृ्त्तगत सभस्माको रूऩभा देख्खएको हुॉदा मसको तनमन्रणभा सफै सयोकायवारा तनकामको उख्त्तकै गहन साथ, 
सहमोग य सभथिन यहनऩुने देख्खन्छ । 
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५.५ भ्रष्टाचायको ऺेरगत प्रवखृ्त्त र्वश्लषेण 

आतथिक वषि २०७2/७3 देख्ख २०७7/७8 सम्भ आमोगभा ख्शऺा, सॊघीम भातभरा, बतूभ व्मवस्था, स्वास्थ्म, गहृ 
प्रशासन य वनजस्ता ऺेरसॉग सम्फख्न्धत र्वषमभा सफैबन्दा फढी उजयुी ऩयेको देख्खन्छ। याजस्व प्रशासन, साविजतनक 
तनभािण य खरयद, साभाख्जक सयुऺा र्वतयणरगामत अन्म ऺेरहरूभा सभेत भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता बएको बनी 
उजयुी ऩयेका छन ्। मसयी र्वगतदेख्ख हारसम्भ आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको र्वश्लषेण गदाि र्वतबन्न ऺेरभा हनुे 
भ्रष्टाचायका ऺेरगत प्रवखृ्त्तका केही दृष्टान्त तनम्नफभोख्जभ यहेका छन:्- 

  

 ५.५.१  स्थानीम तह 

 स्थानीम ऩातरकाको स्वीकृत ऩुॉजीगत खचिफाट गरयने र्वकास तनभािणअन्तगित खरयद मोजनादेख्ख तनभािण सम्ऩन्न 
प्रततवेदन तमायी य बिुानी प्रर्क्रमासम्भ स्वाथिको द्वन्द्व देख्खने गयी कामि गयी भ्रष्टाचाय गने तथा साविजतनक 
सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी तथा गैयकाननुी राब य हानी हनुे कामि गने,  

 स्थानीम ऩञ्जीकयणका कामिहरू, र्वतबन्न तसपारयस, प्रततवेदनहरू तथा कय तनधाियणरगामत सेवा प्रवाहभा सहमोग 
गरयददएको बनी घसु रयसवत भाग गने, 

 एउटै प्रकृततको काभका रातग दोहोयो कामिक्रभ फनाई दोहोयो बिुानी गने तथा एउटै काभराई अको 
तनकामफाट सभेत गयी गयाई बिुानी तरने ददने, 

 तोर्कएको काभै नगयी नक्करी बयऩाई य र्कते कागज फनाई सयकायी यकभ बिुानी तरने, 
 प्रचतरत ऐन, तनमभ, तनदेख्शका, कामिर्वतध तथा अन्म काननुरे तोकेफभोख्जभका प्रर्क्रमा ऩूया नगयी, ऩारना 

नगयी नगयाई यकभ र्वतनमोजन तथा र्हनातभना गने, 
 उऩबोिा सतभततफाट गयाउने कामिभा भाऩदण्ड ऩारना नगयी व्मख्िगत राबसभेत तरई सयकायी हातन नोक्सानी 

गने तथा माख्न्रक कामिको बिुानी डोय हाख्जयी गयाई तरने ददने, 
 ख्शऺातपि को बौततक तनभािणको कामि सम्ऩन्न नगने, छारवखृ्त्त यकभ र्वतयण नगने, ऩाठ्यऩसु्तक खरयद नगने, 

ख्शऺकहरूराई ददनऩुने तरफ बत्ता, सॊचमकोष तथा नागरयक रगानी कोष फाऩतको यकभसभेत र्हनातभना गने, 

 ऩातरकाको फजेट तनजी तथा व्मख्िगत खाताभा स्थानान्तयण गने, यकभ फैंकफाट तनकारी व्मख्िगत प्रमोजनका 
रातग खचि गयी सयकायी कोषको दरुुऩमोग गने, 

 सयकायी प्रमोगका बवन आदद सभेत उऩबोिा सतभतत भापि त तनभािण गयाउने । 

५.५.२ ख्शऺा 
 र्वद्यारमभा हाख्जय नबएको ख्शऺकको सभेत तनजको नाभभा तरफ बिुानी तरने, 
 उत्तयऩखु्स्तका साटपेय गयी तथा तभरेभतोभा ऩयीऺा केन्ि फार्हय अको उत्तयऩखु्स्तकाभा रेख्न रगाई ऩयीऺाको 

नततजाभा पेयफदर गने तथा स्थामी ऩदऩूतति रगामतका ऩयीऺाभा ऩयीऺाथॉको प्रािाॊक अनखु्चत ढॊगरे थऩी 
ऩरयणाभ पेयफदर गने, 

 अनतधकृतरूऩभा ऩयीऺा हनु ुअगावै ऩयीऺाको प्रश्नऩर तनकारी र्वतबन्न र्वद्यतुीम/सञ्चाय भाध्मभफाट ऩठाउने य 
साविजतनक गने, 

 नक्करी शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर/झठुा अध्माऩन अनभुततऩर ऩेस गने, 
 ख्शऺातपि का बौततक तनभािण कामिभा हुॉदै नबएको कामि बएको देखाई अतनमतभत बिुानी तरने ददने, 
 छारवखृ्त्त र्वतयण/ऩसु्तक खरयदभा वास्तर्वक र्वद्याथॉबन्दा फढी सॊतमा देखाई फढी यकभ बिुानी तरई 

र्हनातभना गने, 

 र्वद्यारमहरूको कागजी येकडि भार खडा गयी अतनमतभतता गने तथा र्कते दस्तखत वा कागजात तमाय गयी 
यकभ र्हनातभना गने,   

 तरनऩुने ऩूविस्वीकृतत नतरई अन्म शैख्ऺक सॊस्थाभा काभकाज गने गयाउन ेतथा भाऩदण्ड नै ऩूया नगयेका ख्शऺण 
सॊस्थाहरूराई सम्फन्धन वा स्वीकृतत ददने,    

५.५.३  बतूभ व्मवस्था : 
 सयकायी, ऩतॉ, जॊगर, फटु्यान, गठुी, आददका जग्गाहरू व्मख्ि वा तनजी कम्ऩनीको नाभभा दताि गयी गयाई 

फेचतफखन गने,  
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 सयकायरे भआुब्जा ददई अतधग्रहण गयी तरएको सयकायी, साविजतनक य गठुीका जग्गाहरू गैयकाननुी रूऩभा 
व्मख्िर्वशेषको नाभभा दताि गने, 

 र्पल्डफकु/कैर्पमत भहरको र्ववयणर्वऩयीत छुट जग्गा दतािका नाभभा व्मख्ि र्वशेषका नाभभा दताि गने, 

 जग्गाको र्कत्ता हारसातफक गदाि साॉधभा यहेको सयकायी जग्गा व्मख्िको जग्गाभा घसुाउने तथा सयकायी 
जग्गा आपन्तका नाभभा फाॉडपाॉड गयी तफक्री र्वतयणसभेत गने, 

 सयकायी/साविजतनक जतनएको जग्गाको नक्करी जग्गाधनी प्रभाणऩजुाि फनाई भदु्दा हारी तभराऩरका नाभभा 
सयकायी जग्गा हडप्ने य अनतधकृत बोगचरन गने, 

 दताि से्रस्ताको कागजात हेयपेय गयी साविजतनक जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गने,  

 वास्तर्वक जग्गाधनीको र्ववयण सच्माई नक्करी जग्गाधनी कामभ गयी एक व्मख्िको जग्गा अको व्मख्िको 
नाभभा दताि गने, 

 नाऩीको काभ गदाि, ब्ररु्प्रन्ट तरन जाॉदा तथा जग्गाको नक्सा टे्रस उऩरब्ध गयाउॉदा घसु/रयसवत भाग गने, 

 जग्गाको र्कत्ताकाट/दताि/एकीकयण/हारसातफक/नाभसायी/अॊशफण्डा/रारऩजुाि/तधतोफन्धक/पुकुवा/भोर्हमानी 
कामभ जस्ता कामि गयाउॉदा तफचौतरमाभापि त वा सम्फख्न्धत कभिचायीरे तसधै घसु/रयसवत तरने, 

 ऩयीऺण गनुिऩने कागजात नहेयी, स्थानीम तनकामको घय/फाटो चायर्कल्रा प्रभाख्णतको तसपारयसरगामतका 
आवश्मक प्रभाण कागजात सॊकरन नगयी याजस्व चहुावट गने,  

 जग्गाको भूल्माॊकन गदाि हनुऩुने वास्तर्वकबन्दा कभ थैरी कामभ गयी ऩुॉजीगत राबकय य यख्जषे्डसन शलु्क 
तनधाियण गने,  

 याजस्व यकभ नक्करी यतसदफाट उठाई प्रचतरत काननुफभोख्जभ दाख्खरा नगयी र्हनातभना गने, 

 भोठ तबडान नगयी अदारतफाट योक्का यहेको जग्गा ऩास गने तथा योक्का जग्गा योक्का छैन बनी प्रभाख्णत गने, 

 सयकायी कागजात अनतधकृतरूऩभा तनमतफस रकुाउने, नष्ट गने य अतबरेखाॊकन नगने,  

 ऩारना गनुिऩने कामिर्वतध ऩारना नगयी अॊख्शमायको हकभा असय ऩने गयी नाभसायी गरयददने,  

 जग्गा प्रर्टङको नाउॉभा साविजतनक ऩततिजग्गा सभेत दरुुऩमोग गने । 

 ५.५.४  गहृ प्रशासन  

 व्माऩाय व्मवसामभा, प्राकृततक स्रोतको उत्खनन ्य ओसायऩसाय, रगामतका र्वषमभा सहजीकयण गने नाभभा 
प्रहयी प्रशासनफाट घसु रयसवत तरने, 

 सवायी चारक अनभुततऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺा ऩास गयाइददने बनी घसु रयसवत तरने, सडक दघुिटनाभा घसु 
रयसवत तरई नक्करी चारक खडा गयी गरत अनसुन्धान प्रततवेदन तमाय ऩाने तथा प्रहयीरे सञ्चारन गयेका 
ऩेट्रोर ऩम्ऩहरूभा अतनमतभतता गने 

 साविजतनक खरयद काननुको ऩारना नगयी सयुऺा तनकामफाट खरयद कामिभा अतनमतभतता गने,  सोझै खरयद गने 
तथा दैवीप्रकोऩ उर्द्ायका याहत साभग्री खरयदभा अतनमतभतता गने, 

 नक्करी कागजात तमाय ऩायी यकभ र्हनातभना गने तथा सयुऺाको नाउॉभा प्रर्क्रमाको ऩूणि ऩारना नगने, 

 अध्मागभन कामािरमफाट मारा अनभुतत ददन नहनु ेव्मख्िहरूराई सभेत घसु रयसवत तरई मारा अनभुतत प्रदान 
गने, 

 नागरयकता प्रदान गनि नहनुे व्मख्िराई सभेत ख्जल्रा प्रशासन कामािरमरे अतनमतभतता गयी नागरयकता प्रदान 
गने, 

 ५.५.५  स्वास्थ्म : 
 तीनवटै सयकायरे औषधी खरयद गदाि फार्षिक आवश्मकताका आधायभा टेन्डय गनुिऩनेभा नगने, 
 गनुिऩने ऩूवितमायी सभमभै नगयी आऩत्कारीन अवस्था तसजिना गयाई खरयद गने, 
 ठूरो ऩरयभाणभा खरयद गयेको देखाई स्टोय दाख्खरा कागजीरूऩभा भार गने, 

 मथाथिबन्दा फढी सॊतमा देखाई सतु्केयी बत्ताको यकभ र्हनातभना गने,  

 कागजीरूऩभा एउटै कामिक्रभ ऩटकऩटक सञ्चारन गयेको देखाई यकभ तनकासा तरने, 
 नक्करी तफरको आधायभा सञ्चारन नै नबएको प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभको बिुानी ददने/तरने,  
 स्वास्थ्म सॊस्थाभा र्वतनमोजन बएको यकभ नक्करी सेवाग्राहीहरूको अतबरेख खडा गयी र्हनातभना गने, 
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 नेऩार भेतडकर काउख्न्सररे तनधाियण गयेको भाऩदण्ड ऩूया नगयेका भेतडकर य नतसिङ करेजहरूराई सञ्चारन 
गने अनभुतत ददन,े 

 भेतडकर करेजहरूरे भेरयट तरस्टभा नऩयेका र्वद्याथॉराई बनाि गने य चको शलु्क तरने, 
 सयकायी सॊस्थाभा ददनऩुने सभम नददएय तनजी स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा कामि गने, 

 याज्मरे तन्शलु्क र्वतयण गने बनेको औषधीहरू सभेत तनजी ख्क्रतनकफाट तफक्री गयाउन,े 

 स्वास्थ्म सॊस्थाहरूरे उऩरब्ध गयाउने सेवाको अनगुभन गने तनकामरे तनमतभत/प्रबावकायी अनगुभन नगने, 

 अऩयाधका घटनाको स्वास्थ्म ऩयीऺण गदाि गरत प्रततवेदन ददने, 
 साविजतनक खरयद ऐनका व्मवस्थार्वऩयीत तथा आवश्मकता नै नबएका औषधी/स्वास्थ्म उऩकयण खरयद  

गने, 
 आभ नागरयकको स्वास्थ्म ऩयीऺणभा आवश्मक ऩने फहभूुल्म मन्र उऩकयणसभेत खरयदऩश्चात राभो सभमसम्भ 

ऩतन जडान/प्रमोग नगने ।  

 ५.५.६  वन 

 र्वतबन्न र्कतसभका तनमतभत कामि (काठको रगत जाॉच, कटान आदेश, छुटऩजुॉ, वन उऩबोिा सभूहको र्वधान य 
कामिमोजना दताि तसपारयस) गनिसभेत रयसवत तरने, 

 फदनीमताऩूविक वनका काठ कटान गयी ओसायऩसाय गने, वन सम्ऩदाको र्वनाश/चोयी तनकासीभा सॊरग्नराई 
सहमोग ऩरु् माई अनखु्चत राब तरने तथा अतनमतभत रूऩभा कटान गयेका काठको झठुा रगत तमाय गयी 
स्वीकृत गने गयाउन,े 

 ररु्टऩूणि कामिमोजना तमाय गयी अत्मतधक ऩरयभाणभा कटान आदेश ददने तथा साभदुार्मक वन सभूहको यकभ 
र्हनातभना गने, 

 तफरुवा उत्ऩादन, र्वतयण, वृऺायोऩण, तातरभ, गोष्ठीरगामतका कामिक्रभहरूको झठुा तफर/बयऩाई फनाई 
साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी गने। 

 ५.५.७  अथि, याजस्व  

 कभिचायी, एजेन्ट तथा भारसाभान धनीको तभरेभतोभा आमाततत साभानको नक्करी प्रऻाऩनऩर प्रमोग गने, 
गणुस्तय, ऩरयभाण य भूल्म पयक ऩायी बन्साय जाॉचऩास गने, न्मून तफजकीकयण गने जस्ता कामि गयी याजस्व 
छरी गने, 

 कजाि प्रवाहसम्फन्धी तोर्कएका भाऩदण्डहरू नअऩनाई, तधतोको गरत भूल्माॊकन गयी फदतनमतऩूविक प्रततवेदन 
तमाय गयी अतनमतभत तवयरे कजाि प्रवाह गने,  

 भूल्म अतबवरृ्र्द् कयको नक्करी तफर फनाई भ्रष्टाचाय गने,  

 र्कते/गरत फैंक बौचय, फैंक र्ववयण, भौज्दात जस्ता कागजातहरू तमाय ऩायी वा र्कते सहीछाऩ गयी यकभ 
र्हनातभना गने, 

 सॊकरन बएको याजस्वसभेत सभमतबर फैंकभा दाख्खरा नगने, 

 सीतभत वगि वा सभूहराई पाइदा ऩगु्ने गयी कय सहतुरमत/छुट ददन े तथा कयमोग्म कायोफायराई कयको 
दामयाभा सभावेश नगयी याजस्व चहुावट गने, 

 सयकायराई ततनुिऩने कय छल्ने तनमतरे उद्यभीहरूरे व्मावसार्मक कायोफायको दईु र्कतसभको रेखा याखी 
ततनुि/फझुाउनऩुने याजस्व छरी गने गयाउन,े  

 दताि नै नगयी व्मवसाम सञ्चारन गयी गयाई कय नततने । 

 ५.५.८  साविजतनक खरयद तथा तनभािण : 
 फजेट य कामिक्रभअनसुाय दयबाउऩर वा फोरऩरफाट खरयद गनुिऩनेभा मस्तो खरयद कामि नगयी तथा साविजतनक 

खरयद काननुर्वऩयीत हनुे गयी सोझै फजायफाट खरयद गने गयाउने, 
 गरत रगत इख्स्टभेट फनाउने, रागत अनभुानबन्दा फढी कफोर गने दयबाउऩर/फोरऩर स्वीकृत गने तथा 

असम्फख्न्धत कभिचायीरे दयबाउऩर य फोरऩर स्वीकृत गने, 
 खरयद अनसुाय स्टोय दाख्खरा य ख्जन्सी भारसाभानको अतबरेख दरुुस्त नयाख्न,े झठुा खरयद दाख्खरा गयी गयाई 

गरत ख्जन्सी दाख्खरा प्रततवेदन तमाय ऩाने, 
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 काननुद्वाया तनधािरयत सति य भाऩदण्डर्वऩयीत तनभािण कामि गयाई वा तनभािण कामि नै नगयाई वा कभ तनभािण 
गयी गयाई, नाऩजाॉच र्पल्डभा बएअनसुायको नगयी झठुा स्थरगत अनगुभन प्रततवेदन य कामिसम्ऩन्न प्रततवेदन 
ऩेस गयी गयाई बिुानी तरन ेददने, 

 सभमभै गनुिऩने ऩूवितमायी (सूची अतबरेखीकयण, रगत इख्स्टभेट, खरयद प्रर्क्रमा जस्ता कामिहरू) नगयी आतथिक 
वषिको अन्त्मततय सयकायी कोषको र्हनातभना य दरुुऩमोग गने तनमत याखी सोझै भारसाभान खरयद गने, 

 मोजना, कामिक्रभ वा ऩरयमोजनाको रागत य सभम फढाई, तनमतफस अस्वाबार्वक बेरयमसन कामि गयी गयाई 
साविजतनक स्रोत साधनको दरुुऩमोग गने तथा सयकायी हातन नोक्सानी गयाउन,े 

  ५.५.९  श्रभ तथा वैदेख्शक योजगाय : 
 कभिचायी, प्रहयी य तफचौतरमारे तभरेभतो गयी सेवाग्राहीराई अनावश्मक दखु हैयानी ददई सहजीकयणको नाभभा 

घसु रयसवत तरने ददने, 
 काभदायको आवश्मकता, मोग्मता तथा तरफबत्तासम्फन्धी नक्करी कागजात तमाय ऩाने तथा नक्करी कयाय 

ऩरभा सम्झौता गयाई यकभ असरुी गने, 

 वैदेख्शक योजगाय व्मवसामीहरूरे कभिचायीसॉग तभरेभतो गयी वैदेख्शक योजगायीभा जाने व्मख्िहरूसॉग वास्तर्वक 
रागतबन्दा फढी यकभ उठाउने, 

 कभिचायीको तभरेभतोभा अनखु्चत राब तरई नेऩारी नागरयकता य ऩासऩोटिभा र्वदेशी नागरयकराई वैदेख्शक 
योजगायीभा ऩठाउने, 

 अतनमतभत तवयरे श्रभ स्वीकृतत ददने, श्रभ स्वीकृततका रातग अनराइन प्रणारीको सभेत दरुुऩमोग गने, 
 फदनीमतऩूणि तनणिमका अतबरेख य कागजातहरू रकुाउने वा नष्ट गने, 

 सवायी चारक अनभुततऩरको नेऩारीकयण गदाि गरत तरखत तमाय गने,  

 अनगुभनको क्रभभा म्मानऩावय कम्ऩनीहरूसॉग गैयकाननुी साॉठगाॉठ गने, छुट ददने । 

 ५.५.१० र्वर्वध (कृर्ष, ऊजाि, सभाज कल्माण, मातामात आदद) : 
 कृर्ष अनदुानभा र्हनातभना गने,  

 सवायी दताि गने नाभभा सयकायी कागजात सच्माई याजस्व र्हनातभना, भस्मौट तथा चहुावट गने, 

 सवायी चारक अनभुततऩरको तरख्खत तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनतु्तीणि य अनऩुख्स्थत बएका 
ऩयीऺाथॉहरूराइि ऩास गयाउने, 

 रोक सेवा आमोगको ऩयीऺाभा सहबागीको उत्तयऩखु्स्तका सच्माई उत्तीणि गयाउन खोज्ने, 
 र्कसानहरूको नक्करी र्ववयण सॊकरन गयी ऺततऩूतति, याहत तथा अनदुान र्वतयण गयी साविजतनक कोषको 

र्हनातभना गने,  

 कृर्ष फीउ तफजनको सभखु्चत बण्डायण तथा उऩमोग, कृर्ष उत्ऩादनभा र्वषादद ऩयीऺण प्रमोगशारा तनभािण य 
सञ्चारन तथा कृर्ष उत्ऩादनको र्वतयण व्मवस्था नगयी तफचौतरमासॉगको तभरेभतोभा साविजतनक सम्ऩख्त्त हातन 
नोक्सानी गने, कृर्ष भर आददको खरयदभा गणुस्तय भाऩन प्रभाण नतरने, 

 तोकेको ऩरयणाभबन्दा कभ कृर्ष तथा ऩश ुसेवाको ओसायऩसाय सेवाको स्वीकृत कामिक्रभ सम्ऩन्न नगयी फजेट 
र्हनातभना गने तथा हुॉदै नबएको काभ बएको बनी वा तफर फढाई बिुानी तरने ददने, 

 गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई स्वीकृतत ददॊदा अतनमतभतता गने, अनगुभन नगने, तभरेभतोभा गरत प्रततवेदन तमाय 
ऩायी अनखु्चत राब तरई सयकायराई हातन नोक्सानी गने, 

 अऩाॊगताको वगॉकयणको भाऩदण्ड ऩारना नगयी अऩाॊगताको प्रभाणऩर ददने, 
 र्वद्यतु ऐन तनमभर्वऩयीत तभरेभतोभा अतनमतभत य असान्दतबिक खरयद गने, न्मून गणुस्तयका ट्रान्सपभिय जडान 

गयी अनखु्चत राब तरने तथा र्वद्यतुीकयण गदाि अततरयि यकभ तरन,े 

 तनमभानसुाय ऩाउनेबन्दा फढी सेवा सरु्वधा तरने य नक्करी हस्ताऺय गयी वा नक्करी तफर बयऩाई ऩेस गयी 
दैतनक तथा भ्रभण बत्ताको यकभ बिुानी तरने । 
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५.६ आमोगको स्थाऩनाकारदेख्ख हारसम्भ अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको प्रवखृ्त्त र्वश्लषेण 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे आफ्नो स्थाऩनाकारदेख्ख नै प्राि उजयुीहरूउऩय अनसुन्धान य तहर्ककात 
गयी अदारतसभऺ भदु्दा दामय गने काभ गदै आइयहेको छ । स्थाऩनादेख्खको ३1 वषिभा आमोगभा ऩयेका 
उजयुीको सॊतमा, अनसुन्धान तहर्ककात गयी पर्छ्यौट गरयएका उजयुीको सॊतमा य अदारतभा दामय गरयएका 
आयोऩऩरहरूको सॊतमा देहामफभोख्जभ यहेको छ । 

      ५.६.१. आतथिक वषि ०४८।४९ देख्ख ०५6।५7 सम्भ : 
 र्वक्रभ सॊवत ्२०४७ सारभा आमोगको स्थाऩना बएदेख्ख आतथिक वषि 2056।57 सम्भको अवतधभा आमोगफाट 

सीतभत सॊतमाभा आयोऩऩरहरू अदारतभा दामय बएका छन ्। मस अवतधभा सफैबन्दा कभ आयोऩऩर आतथिक वषि 
०४८।४९ य ०५१।५२ भा एक-एक वटा भार दताि बएका तथए बने आतथिक वषि ०५3।५4 भा सफैबन्दा 
फढी (1१ वटा) आयोऩऩरहरू दामय बएका तथए । मस अवतधभा आमोगभा दामय बएका उजयुीहरूको सॊतमाभा 
सभेत न्मूनता देख्खन्छ । आतथिक वषि 2०५4।५5 भा सफैबन्दा फढी 1606 वटा उजयुीहरू यहेको बए ऩतन 
अतधकाॊश आतथिक वषिहरूभा करयफ एक हजायको हायाहायीभा उजयुीहरू यहेको देख्खन्छ । तातरका 5.8 भा मस 
अवतधभा आमोगभा ऩयेको उजयुी, उजयुीको पर्छ्यौट तथा भदु्दा दतािको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

 
तातरका ५.8 

आतथिक वषि २०४७।४८ देख्ख २०५6।५7 सम्भको उजयुी दताि, पर्छ्यौट य भदु्दा दतािको सॊतमा 
क्र.सॊ. वषि उजयुी 

दताि 
पर्छ्यौट भदु्दा 

दामय 
क्र.सॊ. वषि उजयुी 

दताि 
पर्छ्यौट भदु्दा 

दामय 

१. २०४७/४८ ५६४ - - २. २०४८/४९ १०६९ ५८१ १ 

३. २०४९/५० १०५० ६१८ ५ ४. २०५०/५१ १०२० ५२६ ७ 

५. २०५१/५२ १००३ ६३६ १ ६. २०५२/५३ १०८५ ७११ २ 

७. २०५३/५४ १५०१ ७५० ११ ८. २०५४/५५ १६०६ ९२० ७ 

९. २०५५/५६ १३१३ ८६१ १० १०. २०५६/५७ ८५९ ४९८ ५ 

 
५.६.२. आतथिक वषि २०५7।58 देख्ख २०६3।६4 सम्भ : 
आतथिक वषि 2057।58 देख्ख आतथिक वषि 2063।64 को अवतधभा भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी 
भहत्वऩूणि काननुी य सॊस्थागत सधुायका कामि बएका तथए । र्वक्रभ सॊवत ्२०५९ सार असाय ५ गते भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ रागू हनुकुा साथै अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दोस्रो सॊशोधन 
सोही वषिको साउन ३० गते रागू बई भ्रष्टाचायर्वरुर्द् प्रबावकायी काननुी व्मवस्था बएको तथमो । साथै, र्वशेष 
अदारत ऐन, २०५९ को व्मवस्थाफभोख्जभ तभतत २०५९ सार बाि ६ गते र्वशेष अदारत स्थाऩना बई 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूको न्माम तनरुऩणसम्फन्धी कामि र्वशेष अदारतफाट हनुे व्मवस्थाको सरुुवात बएको ऩाइन्छ 
। उख्ल्रख्खत सधुायसभेतका कायणरे आतथिक वषि २०५९।६० देख्ख आमोगफाट र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका 
आयोऩऩरहरूको सॊतमाभा फढोत्तयी बएको देख्खन्छ । आतथिक वषि 2057।58 देख्ख आतथिक वषि 2063।64 
को अवतधभा आयोऩऩरहरूको दतािको सॊतमाराई हेदाि आतथिक वषि २०५९।६० भा सफैबन्दा फढी १४७ वटा 
आयोऩऩरहरू दताि बएका छन ्बने मस अवतधभा सफैबन्दा कभ २6 वटा आयोऩऩरहरू आतथिक वषि २०57।58 
भा दताि बएको ऩाइन्छ । तातरका 5.9 भा मस अवतधभा आमोगभा ऩयेको उजयुी, उजयुीको पर्छ्यौट तथा भदु्दा 
दतािको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ।  
 
 
 



208  वार्षिक प्रततवेदन¸ २०७7/७८ ऩरयच्छेद-५¸  भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवखृ्त्त र्वश्लषेण 
 
  

 तातरका ५.9 
आतथिक वषि २०५7।58 देख्ख २०६3।६4 सम्भको उजयुी दताि, पर्छ्यौट य भदु्दा दतािको सॊतमा 

क्र.सॊ. वषि उजयुी दताि पर्छ्यौट भदु्दा दामय क्र.सॊ. वषि उजयुी 
दताि 

पर्छ्यौट भदु्दा दामय 

१. २०५७/५८ १२६१ ६९८ २६ 2. २०५८/५९ २५२२ २०१५ ४१ 

३. २०५९/६० ३९६६ २४८१ १४७ 4. २०६०/६१ ३७३२ ३१८८ १०५ 

५. २०६१/६२ ४७५९ ३७०९ ११३ 6. २०६२/६३ ४३२४ ३३५३ ११४ 

७. २०६३/६४ ३५६४ २९७६ ११५      

  
 भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ रागू बएऩतछ आतथिक वषि २०५९।६० देख्ख शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी 
प्रभाणऩरसम्फन्धी आयोऩऩरसभेत दताि हनु थारेको ऩाइन्छ य मस अवतधभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे हयेक 
आतथिक वषिभा शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी भदु्दा सफैबन्दा फढी सॊतमाभा यहेका छन।् आतथिक 
वषिहरू २०५९।६० य 2060।61 भा बने गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनसम्फन्धी भदु्दाहरू ऩतन उल्रेतम सॊतमाभा 
यहेको देख्खन्छ। मस अवतधभा दताि बएका र्वर्वध र्वषमका आयोऩऩरहरूअन्तगित याहदानी, सवायीसाधन दताि, बतूभ 
प्रशासन, फैंक कजाि र्हनातभनासम्फन्धी भदु्दाहरू सभेत यहेका छन ्। आमोग स्थाऩना बएऩतछ ऩर्हरोऩटक आतथिक 
वषि २०६०।६१ भा घसु/रयसवतसम्फन्धी आयोऩऩर दताि बएको देख्खन्छ । तातरका 5.10 भा भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ रागू बएऩतछ आतथिक वषि 2063।64 सम्भका र्वतबन्न र्वषमका भदु्दाहरूको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको 
छ ।  

तातरका ५.10 
आतथिक वषि २०५९।६० देख्ख २०६3।६4 सम्भका र्वतबन्न र्वषमका भदु्दाको सॊतमा 

क्र.सॊ. वषि गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त 
आजिन 

नक्करी 
शैख्ऺक 
प्रभाणऩर 

याजस्व 
र्हनातभना/ 
चहुावट 

घसु/ 
रयसवत 

साविजतनक 
सम्ऩख्त्तको हातन 

नोक्सानी 

गैयकाननुी 
राब वा 
हानी 

र्वर्वध 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  ९३ ९ ३ १ ० ९ ११५ 

 

५.६.३. आतथिक वषि २०६4।65 देख्ख २०69।70 सम्भ  
मस अवतधभा सफैबन्दा कभ 27 भदु्दा आतथिक वषि २०६6।67 भा दताि बएका छन ्। त्मस्तै, सफैबन्दा फढी 
१11 भदु्दा आतथिक वषि २०68।69 भा दताि बएका छन ्। सफैबन्दा फढी उजयुी बने आतथिक वषि २०69।७0 
भा ऩयेको देख्खन्छ । तातरका 5.11 भा मस अवतधभा आमोगभा ऩयेको उजयुी, उजयुीको पर्छ्यौट तथा भदु्दा 
दतािको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

तातरका ५.11 
आतथिक वषि २०६4।65 देख्ख २०69।७0 सम्भको उजयुी दताि, पर्छ्यौट य भदु्दा दतािको सॊतमा 

क्र.सॊ. वषि उजयुी दताि पर्छ्यौट भदु्दा 
दामय 

क्र.सॊ. वषि उजयुी दताि पर्छ्यौट भदु्दा दामय 

१. २०६४/६५ २७३२ २१३५ ६५ २. २०६५/६६ ४१४९ 3303 ५० 

3. २०६६/६७ ४२९५ ३०६७ २७ 4. २०६७/६८ ६१४५ ३९०४ ६७ 

5. २०६८/६९ ८८३९ ५४६६ १११ 6. २०६९/७० ११२९८ ६६७२ ९३ 
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मस अवतधभा दताि बएका आयोऩऩरहरूभा शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी भदु्दा उल्रेतम सॊतमाभा 
यहेका छन ् । त्मसैगयी, घसु रयसवतसम्फन्धी तथा गैयकाननुी राबहातनसम्फन्धी भदु्दाहरूको सॊतमा ऩतन 
क्रतभकरूऩभा फढ्दै गएको देख्खन्छ । तातरका 5.12 भा मस अवतधभा आमोगफाट दामय बएका भदु्दाहरूको 
र्वषमगत सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

तातरका ५.12 
आतथिक वषि २०६4।65 देख्ख २०69।७0 सम्भका र्वतबन्न र्वषमका भदु्दाको सॊतमा 

क्र.सॊ. वषि गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त 
आजिन 

नक्करी 
शैख्ऺक 
प्रभाणऩर 

याजस्व 
र्हनातभना 
/ चहुावट 

घसु/रयसवत साविजतनक 
सम्ऩख्त्तको 

हातन 
नोक्सानी 

गैयकाननुी 
राब वा 
हानी 

र्वर्वध 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 

 
५.६.४. आतथिक वषि २०70।71 देख्ख २०77।78 सम्भ  
आतथिक वषि 2०७0।७1 देख्ख आतथिक वषि 2077।78 को अवतधभा आमोगभा दताि बएको उजयुीको, उजयुी 
पर्छ्यौट तथा आयोऩऩर दामय सॊतमा सफैभा उल्रेखतनम वरृ्र्द् बएको छ । मस अवतधको उत्तयार्द्ि ततय कोतबड-
१९ को र्वश्वव्माऩी भहाभायीका कायण तसख्जित ऩरयख्स्थतत तथा तनषधेाऻारे गदाि राभो सभमसम्भ साविजतनक 
कामािरमहरू ऩूणिरूऩभा सॊचारनभा आउन नसकेको तथा मस अवतधभा मातामातका गततर्वतधसभेत प्रबार्वत यहेकारे 
स्थरगत छानतफनदेख्ख फमान य सोधऩछुरगामतका अनसुन्धानका अत्मावश्मक कामिहरू सभेत प्रबार्वत बएको  
तथमो । मस ऩरयख्स्थततका फाफजदु ऩतन आमोगरे सयकायरे तोकेको स्वास्थ्म भाऩदण्डको ऩारना गदै अनसुन्धान 
रगामतका दैतनक कामिहरू सम्ऩन्न गनि प्रमास गयेको छ । तातरका 5.13 भा आतथिक वषि २०70।71 देख्ख 
२०77।७8 को अवतधभा आमोगभा ऩयेका उजयुी, उजयुी पर्छ्यौट तथा भदु्दा दामयको सॊतमा प्रस्ततु गरयएको  
छ ।  

तातरका ५.13 
आतथिक वषि २०70।71 देख्ख २०77।७8 सम्भको उजयुी दताि, पर्छ्यौट य भदु्दा दतािको सॊतमा 

क्र.सॊ. वषि उजयुी दताि पर्छ्यौट भदु्दा 
दामय 

क्र.सॊ. वषि उजयुी दताि पर्छ्यौट भदु्दा दामय 

1. २०७०/७१ २२६०२ १२८९२ 168 2. २०७१/७२ ३१२१३ २१६४८ ३०३ 

३. २०७२/७३ २४६९१ १६६९४ १४४ ४. २०७३/७४ १९५८० ११८६१ १५४ 

५. २०७४/७५ १९४८८ १२४०० १९४ ६. २०७५/७६ २४०८५ १५५२७ ३५१ 

७. २०७६/७७ 25152 16952 441 ८. २०७7/७8 22625 14532 114 

 
मस अवतधभा घसु रयसवत तथा नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩरसम्फन्धी भदु्दाहरूको सॊतमा उल्रेखनीम यहेको छ। त्मस्तै, 
साविजतनक सम्ऩख्त्तको हातननोक्सानी, गैयकाननुी राब वा हातन तथा गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनसम्फन्धी भदु्दाहरूको 
सॊतमाभा सभेत वरृ्र्द् बएको छ । तातरका 5.14 भा मस अवतधभा आमोगफाट दामय बएका भदु्दाहरूको र्वषमगत 
सॊतमा प्रस्ततु गरयएको छ ।  
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तातरका ५.14 
आतथिक वषि २०70।71 देख्ख २०77।७8 सम्भका र्वतबन्न र्वषमका भदु्दाको सॊतमा 

क्र.सॊ. वषि गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त 
आजिन 

नक्करी 
शैख्ऺक 
प्रभाणऩर 

याजस्व 
र्हनातभना 
/ चहुावट 

घसु/रयसवत साविजतनक 
सम्ऩख्त्तको 

हातन 
नोक्सानी 

गैयकाननुी 
राब वा 
हातन 

र्वर्वध 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 12 3 114 

 
५.६.५ आमोगको स्थाऩनादेख्ख हारसम्भको भदु्दा दतािको सभग्र अवस्था : 
स्थाऩनाकार देख्ख हारसम्भ 31 वषिको अवतधभा आमोगरे जम्भा २,992 वटा भदु्दाहरू अदारतभा दामय गयेको 
छ । जसअनसुाय औसतभा प्रततवषि 96 बन्दा फढी आयोऩऩरहरू अदारतभा दताि बएका छन ् । आमोगफाट 
हारसम्भ अदारतभा दताि बएका आयोऩऩरहरूभध्मे र्वषमगत रूऩभा हेदाि सफैबन्दा फढी १,१93 वटा शैख्ऺक 
मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी आयोऩऩरहरू यहेका छन ् बने त्मसऩतछ घसु रयसवतसम्फन्धी 76३ वटा 
आयोऩऩरहरू यहेका छन ् । गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिनसम्फन्धी भदु्दाको सॊतमा बने १23 वटा यहेको छ । 
मससम्फन्धी र्ववयण तातरका ५.१३ तथा ख्चर नॊ. 5.8 भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका ५.१5 
आमोग स्थाऩनादेख्ख हारसम्भको उजयुी दताि, पर्छ्यौट य भदु्दा दतािको सॊतमा 

क्र.सॊ. आतथिक वषि उजयुी दताि पर्छ्यौट भदु्दा दामय क्र.सॊ. वषि उजयुी दताि पर्छ्यौट भदु्दा 
दामय 

१. २०४७/४८ ५६४ - - २. २०४८/४९ १०६९ ५८१ १ 
३. २०४९/५० १०५० ६१८ ५ ४. २०५०/५१ १०२० ५२६ ७ 
५. २०५१/५२ १००३ ६३६ १ ६. २०५२/५३ १०८५ ७११ २ 
७. २०५३/५४ १५०१ ७५० ११ ८. २०५४/५५ १६०६ ९२० ७ 
९. २०५५/५६ १३१३ ८६१ १० १०. २०५६/५७ ८५९ ४९८ ५ 
११. २०५७/५८ १२६१ ६९८ २६ १२. २०५८/५९ २५२२ २०१५ ४१ 
१३. २०५९/६० ३९६६ २४८१ १४७ १४. २०६०/६१ ३७३२ ३१८८ १०५ 
१५. २०६१/६२ ४७५९ ३७०९ ११३ १६. २०६२/६३ ४३२४ ३३५३ ११४ 
१७. २०६३/६४ ३५६४ २९७६ ११५ १८. २०६४/६५ २७३२ २१३५ ६५ 
१९. २०६५/६६ ४१४९ 3303 ५० २०. २०६६/६७ ४२९५ ३०६७ २७ 

२१. २०६७/६८ ६१४५ ३९०४ ६७ २२. २०६८/६९ ८८३९ ५४६६ १११ 
२३. २०६९/७० ११२९८ ६६७२ ९३ २४. २०७०/७१ २२६०२ १२८९२ 168 
२५. २०७१/७२ ३१२१३ २१६४८ ३०३ २६. २०७२/७३ २४६९१ १६६९४ १४४ 
२७. २०७३/७४ १९५८० ११८६१ १५४ २८. २०७४/७५ १९४८८ १२४०० १९४ 
२९. २०७५/७६ 24085 15527 ३५१ ३०. २०७६/७७ 25152 16952 441 
31. 2077/78 22625 14532 114      
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ख्चर नॊ. 5.8 

 
 

५.६.६ अदारतफाट पैसरा बएका भदु्दाहरूभा कसयु स्थार्ऩत बएको दय  
आमोगको तपि फाट दताि बएका आयोऩऩरहरूउऩय अदारतफाट पैसरा हुॉदा ऩूणि वा आॊख्शक रूऩभा आमोगको 
भागदाफीफभोख्जभको पैसरा प्राि बएका आधायभा हयेक आतथिक वषिभा कसयु कामभ बएको दय (Conviction 

Rate) ऩचास प्रततशतबन्दा फढी यहॉदै आएको छ । र्वतबन्न आतथिक वषिभध्मे आतथिक वषि २०६६।६७ भा 
सफैबन्दा कभ ५२.९ प्रततशत कसयु कामभ बएको छ बने सफैबन्दा फढी आतथिक वषि २०६१।६२ भा ९१.५ 
प्रततशत यहेको छ । आतथिक वषि २०७7।0७8 भा बने 71.68 प्रततशत पैसराभा कसयु कामभ बएको छ । 

 
तातरका ५.१6 

र्वशेष अदारतफाट प्राि पैसराभा कसयु कामभ बएको दय 
क्र.सॊ. आतथिक वषि पैसरा 

प्राि 
सॊतमा 

कसयु 
कामभ 
बएको 
सॊतमा 

कसयु 
कामभ 
बएको  
प्रततशत 

क्र.सॊ. आतथिक वषि पैसरा 
प्राि सॊतमा 

कसयु 
कामभ 
बएको 
सॊतमा 

कसयु 
कामभ 
बएको 

प्रततशत 

१. २०५९/६० ५५ ४७ ८५.४५ २. २०६०/६१ १२९ १०९ ८४ 

३. २०६१/६२ १०६ ९७ 91.5 ४. २०६२/६३ 109 89 81.65 

५. २०६३/६४ 171 140 81.87 ६. २०६४/६५ 12७ ९५ 74.8 

७. २०६५/६६ ९२ 62 67.4 ८. २०६६/६७ 104 ५५ ५२.९ 

९. २०६७/६८ 59 37 ६२.७१ १०. २०६८/६९ 59 52 ८८.१४ 

११. २०६९/७० ९५ ७६ ८० १२. २०७०/७१ ९८ ७४ ८० 

१३. २०७१/७२ १०८ ८८ ८१.५ १४. २०७२/७३ २७९ १६७ ६० 

१५. २०७३/७४ १६० ११७ ७३.१३ १६. २०७४/७५ १७४ ११८ ६७.८२ 

१७. २०७५/७६ 204 180 ८८.24 १८. २०७६/७७ 197 167 ८४.८ 

19. 2077/78 113 81 71.68      
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५.६.७ ऩनुयावेदन/ऩनुयावरोकनको प्रवखृ्त्त : 
आमोगरे दामय गयेका आयोऩऩरहरूभा अदारतफाट बएका पैसराभा ख्चत्त नफझेुको अवस्थाभा आमोगरे ऩनुयावेदन 
गदै आएको छ। साथै, ऩनुयावेदनऩश्चात बएको पैसराभा ऩनुयावरोकन गनुिऩने आवश्मकता देख्खएभा आमोगरे 
ऩनुयावरोकनसभेत गदै आएको छ। देहामको तथ्माॊकरे केही आतथिक वषिहरूभा फाहेक आमोगफाट उल्रेतम 
सॊतमाभा ऩनुयावेदनको तनवेदन दताि बएको देखाउॉछ । मससम्फन्धी र्ववयण तातरका ५.१७ य ख्चर ५.९ भा 
प्रस्ततु गरयएको छ। 

तातरका ५.१7 
ऩनुयावेदन य ऩनुयावरोकनको सॊतमा 

क्र.सॊ. आ.व. ऩनुयावदेन 
गरयएको 
सॊतमा 

ऩनुयावरोकन 
गरयएको सॊतमा 

क्र.सॊ. आ.व. ऩनुयावदेन 
गरयएको 
सॊतमा 

ऩनुयावरोकन 
गरयएको सॊतमा 

१. २०५३/५४ 6 0 २. २०५४/५५ 5 0 

३. २०५५/५६ 9 0 ४. २०५६/५७ 12 0 

५. २०५७/५८ 13 0 ६. २०५८/५९ 19 0 

७. २०५९/६० 4 2 ८. २०६०/६१ 13 0 

९. २०६१/६२ 29 1 १०. २०६२/६३ 30 1 

११. २०६३/६४ 17 0 १२. २०६४/६५ 30 0 

१३. २०६५/६६ 23 १ १४. २०६६/६७ 35 १ 

१५. २०६७/६८ 40 २ १६. २०६८/६९ १८ ० 

१७. २०६९/७० २५ ० १८. २०७०/७१ १९ ० 

१९. २०७१/७२ 20 ० २०. २०७२/७३ १२३ २ 

२१. २०७३/७४ ५२ ० २२. २०७४/७५ ६८ 0 

२३. २०७५/७६ 83 ० २४. २०७६/७७ २0 २ 

25. 2077/78 5८ 0     

ख्चर ५.9 
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मसयी अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा ऩयेका उजयुी, आमोगफाट बएको अनसुन्धान, अनसुन्धानऩश् चात ्र्वशेष 
अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरू य आमोगफाट गरयएका अध्ममन, अनसुन्धान तथा र्वश्लषेणफाट साविजतनक ऺेरभा 
भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्त्त दोहोरयइयहेको देख्खएको छ । अकोतपि  भ्रष्टाचाय तनमन्रण गदै सशुासन कामभ गने सन्दबिभा 
सभम सभमभा आमोगको तपि फाट नेऩार सयकाय य र्वतबन्न साविजतनक तनकामहरूराई ददइएका सझुावहरूको 
कामािन्वमनसभेत प्रबावकायी हनु सकेको देख्खॊदैन । उख्ल्रख्खत भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्त्तहरूको र्वश्लषेणसभेतका आधायभा 
सम्फख्न्धत तनमाभक तनकाम, ऩदातधकायी, कभिचायी, सञ्चाय जगत, नागरयक सभाज, आभ नागरयक तथा अन्म 
सयोकायवारा व्मख्ि य तनकामसभेतफाट भरुकुभा सशुासन कामभ गनिका रातग प्रबावकायी सभन्वम, सहकामि, साथ य 
सभथिन हनु आवश्मक देख्खन्छ । 
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६.१ ऩषृ्ठबतूभ 
  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे वार्षिक प्रततवेदनभापि त वषिबरयभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सदाचाय 

प्रवर्द्िनसम्फन्धी कामिसम्ऩादनको क्रभभा ऩर्हचान गरयएका सधुाय गनुिका ऺेरहरू य र्वगतभा नेऩार सयकायराई 
प्रदान गरयएका सझुावहरूको कामािन्वमन अवस्थाको सभीऺाका आधायभा हयेक वषि सझुावहरू प्रदान गदै आइयहेको 
छ। भ्रष्टाचाय तनमन्रण एक फहआुमातभक र्वषम बएको हुॉदा मसभा तीनै तहका सयकाय य शासकीम प्रणारीभा 
आफर्द् अन्म ऺेरको साथ, सभथिन य सहमोगरे भहत्वऩूणि बतूभका खेल्दछ। नेऩारको सॊर्वधानफभोख्जभ साविजतनक 
ऩद धायण गयेका व्मख्िरे तनजी स्वाथिका रातग अतधकायको दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको सम्फन्धभा आमोगरे 
अनसुन्धान तथा तहर्ककात गयी दोषी देख्खएभा सम्भातनत अदारतभा आयोऩऩर दामय गने व्मवस्था यहेको छ। 
र्वगत वषिहरूभा सभेत मसै व्मवस्थाफभोख्जभ नेऩार सयकायराई साविजतनक ऺेरको सधुाय गयी भ्रष्टाचाय तनयोध तथा 
तनमन्रण गनि र्वतबन्न सझुावहरू प्रदान गरयएको तथमो। मस ऩरयच्छेदभा र्वगतभा आमोगरे प्रदान गयेका 
सझुावहरूका सम्फन्धभा नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरूफाट बए/गयेका प्रगततहरूको सॊख्ऺि र्ववयण एवॊ अफ 
गनुिऩने सधुायसम्फन्धी सझुावहरू प्रस्ततु गरयएको छ। 

 
६.२  र्वगतका सझुावहरूको कामािन्वमनको अवस्था 
 आतथिक वषि 207६/7७ को तीसौं वार्षिक प्रततवेदनभापि त आमोगरे र्वतबन्न आठवटा र्वषमगत ऺेरहरू अन्तगित 

भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको कामािन्वमन, सशुासन य सदाचाय प्रवर्द्िन, याजस्व चहुावट तनमन्रण 
एवॊ साविजतनक र्वत्तीम ऺेरभा सधुाय, साविजतनक सेवा प्रवाह य सेवाग्राही सयोकायका र्वषम, साविजतनक खरयद तथा 
आमोजना कामिक्रभ व्मवस्थाऩन, कृर्ष, बतूभ, वन तथा वातावयण सॊयऺण, ख्शऺा, स्वास्थ्म य साभाख्जक सयुऺा, एवॊ 
र्वर्वध र्वषमहरूभा सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहहरूराई ७२ फुॉदे सझुाव ददएको तथमो । सॊघीम 
तथा प्रदेश सयकायका भन्रारम य स्थानीम तहहरूरे आमोगरे ददएका सझुावहरू कामािन्वमनका सन्दबिभा आपूरे 
गयेका काभकायफाहीको प्रगतत, सझुाव कामािन्वमन हनु नसक्नकुा कायणहरू य आगाभी ददनभा सझुाव कामािन्वमन 
गनि चातरने कदभहरूको आॊख्शक र्ववयण आमोगराई प्राि बएको छ ।प्रदेश सयकायतपि  गण्डकी, रखु्म्फनी य 
सदुयुऩख्श्चभ प्रदेशफाट तथा केर्ह स्थानीम तहहरूफाट भार सझुाफ कामािन्वमनको र्ववयण प्राि बएको छ। प्राि 
र्ववयण अनसुाय प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहरे तजुिभा गने काननुहरू भ्रष्टाचाय तनवायणभैरी फनाउॉदै रगेका छन ्
।साविजतनक तनकामरे कामिसम्ऩादनभा अनराइन तथा फैंर्कङ प्रणारीराई फढावा ददएका छन ् । अतधकाॊश 
तनकामरे सूचना अतधकायी तथा कततऩमरे सदाचाय अतधकायीको व्मवस्था गनुिरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणको कदभभा 
प्रगतत बइयहेको र्वश्वास गनि सर्कन्छ । तथार्ऩ कततऩम साविजतनक तनकामरे आमोगका सझुाव कामािन्वमनभा 
फेवास्ता गने, सझुावराई गम्बीय रूऩभा तरई सम्फोधन नगने, सझुाव कामािन्वमनको प्रगतत र्ववयण सभमभै 
आमोगराई उऩरब्ध नगयाउने जस्ता कभजोयी देख्खएका कायण उस्तै प्रकृततका सझुावहरू ऩटक-ऩटक 
दोहोर् माउनऩुने अवस्थासभेत यहेको छ । सभग्रभा आमोगका सझुाव कामािन्वमनको अवस्थाराई देहामफभोख्जभ प्रस्ततु 
गरयएको छ :- 

 सॊघीम सयकाय 
तनकाम सझुावको सॊख्ऺि व्महोया सझुाव कामािन्वमन अवस्थाको सॊख्ऺि र्ववयण 

अथि भन्रारम  कय प्रणारीभा सधुाय गने। 
 यकभान्तय, तनकासा य बिुानीको सीभा य 

भाऩदण्ड ऩनुयावरोकन गने। 
 फजेटको प्रबावकायी कामािन्वमन गने। 
 अनदुान र्वतयण प्रबावकायी फनाउन।े 

•   कयदाता ख्शऺा कामिक्रभ सॊचारनभा ल्माइएको य 
कयदाताको अतबरेख फामोभेर्ट्रक प्रणारीभा 
अद्यावतधक गरयएको। 

•   भन्रारमगत फजेट सूचना प्रणारीभा सभावेश 
बएको कामिक्रभराई नै स्वीकृत कामिक्रभ य खचि 

ऩरयच्छेद– ६ 
सझुावहरू 
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गने अख्ततमायीको रूऩभा तरन ेप्रफन्ध तभराइएको। 
•   यकभान्तय गदाि सोही प्रकृततका 

आमोजना/कामिक्रभहरूभा फाहेक अन्मर 
यकभान्तय नगरयने प्रफन्ध गरयएको। 

•   र्क्रमाकराऩभा आधारयत फजेट तनभािण प्रणारी 
अवरम्फन गरयएको। 

•   यार्ष्डम प्राकृततक स्रोत तथा र्वत्त आमोगको 
तसपारयसभा र्वत्तीम सभानीकयण अनदुान य सशति 
अनदुान र्वतनमोजन हनुे व्मवस्था गरयएको। 

•   सभऩूयक अनदुान य र्वशेष अनदुानका 
आमोजनाहरू ऩरयमोजना फैंकभा सूचीकृत गयी 
प्राथतभकता, आवश्मकता एवॊ बौगोतरक 
सन्तरुनका आधायभा छनौटको प्रफन्ध 
तभराइएको। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/काननु, न्माम 
तथा सॊसदीम भातभरा 
भन्रारम 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ य भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
राई सॊशोधन गने। 

 साऺी य र्वशेषऻ, ऩीतडत य सूचनादाताको 
सयुऺा, स्वाथिको द्वन्द्व तनमन्रणसम्फन्धी 
एकीकृत काननु तनभािण गने तथा 
सभसाभर्मक सधुाय गने । 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ य भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ राई 
सॊशोधन गनि फनेको र्वधेमक सॊघीम सॊसदभा 
र्वचायाधीन यहेको। 

 उजयुीकताि, साऺी वा अनसुन्धानभा सॊरग्न 
कभिचायीको सॊयऺणका रातग अनसुन्धान 
अतधकायीरे आवश्मक उऩामहरू अवरम्फन गनुिऩने 
गयी व्मवस्था थऩ गरयएको । 

 नागरयक एऩ (सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन) 
तनदेख्शका, २०७८ जायी बई कामािन्वमनभा 
यहेको। 

खानेऩानी भन्रारम  ठेक्का व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन 
कामिफोझका आधायभा जनशख्ि, फजेट, 
काननुी प्रावधानको ऩारना, म्माद थऩ, 
अनगुभन, सभन्वम य सहजीकयण आदद 
गने। 

 कामिसम्ऩादन जभानत, सभमफर्द् 
कामिमोजना, कामिप्रगतत सभीऺा, ठूरो य 
जर्टर प्रकृततका ठेक्काभा व्मवस्थाऩन 
मोजना, गणुस्तय सतुनख्श्चत मोजना, र्ववाद 
सभाधानका रातग भध्मस्थ/अदारतको 
व्मवस्था आददभापि त ठेक्का सम्झौता गने 
आवश्मक व्मवस्था तभराउने। 

 खरयद शाखाका कभिचायीहरूराई खरयद 
व्मवस्थाऩनसम्फन्धी तातरभ प्रदान गरयएको, 

 आमोजनाहरूको कामािन्वमन गदाि DPR (Detailed 

Project Report), वातावयणीम अध्ममन य EMP 
(Environmental Management Plan?) तमायीऩश्चात 
भार सम्झौताअनसुाय नेऩार य दात ृतनकामका 
खरयद काननुफभोख्जभ खरयद कामि सञ्चारन 
गरयएको तथा मस्ता आमोजनाहरूको तनमतभत 
सऩुयीवेऺण य प्रगतत सभीऺा गने गरयएको। 

 तनभािण व्मवसामीरे गने काभको तडजाइन 
ऩयाभशिदाताफाट सऩुयीवेऺण गने तथा त्मसको 
अनगुभन आमोजना कामािन्वमन तनदेशनारमफाट 
गने गरयएको तथा सोको तनमतभत प्रगतत सभीऺा 
गने गरयएको। 

 र्ववाद सभाधानको सभमभा भध्मस्थ/अदारत 
सभऺ आवश्मक प्रभाणहरू ऩेस गने गयी ख्जम्भेवाय 
अतधकृत तोर्कएको। 

गहृ भन्रारम  सयुऺाकभॉको सरुवा य फढुवाको वस्तऩुयक 
भाऩदण्ड फनाई तनष्ऩऺ रूऩभा रागू गने। 

 तातरभभा सदाचायसम्फन्धी र्वषमवस्त ुसभेत 
सभावेश गने । 

 आन्तरयक अनगुभन तथा तनमन्रण प्रणारी  

चसु्त य प्रबावकायी फनाउन े। 

 सरुवा तथा फढुवासम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय बई 
रागू बएको। 

 तातरभ तथा प्रख्शऺणको ऩाठ्यक्रभभा 
सदाचायसम्फन्धी र्वषम सभावेश गरयएको। 

 सीभा नाकाभा तनगयानीको रातग र्वतबन्न ८८ 
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 आधतुनक उऩकयण य प्रर्वतधको प्रमोग 
सभेतफाट सयुऺा चेकजाॉचराई प्रबावकायी 
फनाउने । 

स्थानभा २६० थान तससी र्क्याभेया जडान  

गरयएको । 

 सीभा नाकाका  र्वतबन्न १२ स्थानको तनगयानी 
सशष्ण प्रहयी फर, नेऩारको प्रधान कामािरमफाटै 
गने व्मवस्था तभराइएको। 

ऩययाष्ड भन्रारम  भ्रष्टाचायको कसयुभा अनसुन्धान तथा 
अतबमोजनभा ऩायस्ऩारयक काननुी सहामताका 
रातग सम्फर्द् भरुकुसॉग दद्वऩऺीम वा फहऩुऺीम 
सम्झौता गने । 

 नेऩार य मएुइिफीच “Treaty on Mutual Legal 

Assistance”  य “Treaty on Mutual Judicial 

Assistance in Civil and Commercial Matters” 
भा हस्ताऺय गनि मएुइि सयकायफाट प्रस्तार्वत 
भस्मौदाहरू काननु, न्माम तथा सॊसदीम व्मवस्था 
भन्रारमभा ऩठाइएको।  

 रुसी भहासॊघ य नेऩारको भहान्मामातधविाको 
कामािरमफीच ऩायस्ऩारयक काननुी सहामतासम्फन्धी 
र्वषम सभावेश बएको सहमोग 
आदानप्रदानसम्फन्धी प्रस्ताव भख्न्रऩरयषदभा ऩेस 
बएको । 

बतूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी तनवायण 
भन्रारम 

• सयर, सहज य तछटो छरयतो रूऩभा 
सेवाग्राहीराई सेवा उऩरब्ध गयाउन।े 

• र्वद्यतुीम शासनभा जोड ददने। 
 अतबरेखको सयुऺा एवॊ प्रबावकायी व्मवस्थाऩन 
गने । 

 अतधकाॊश भातहतका कामािरमहरूभा 
ऺततऩूततिसर्हतको नागरयक फडाऩरको प्रफन्ध 
गरयएको। फाॉकी कामािरमहरूभा सेवाग्राहीरे देख्न े
स्थानभा नागरयक फडाऩर याख्खएको । 

 कामािरमका कागजातभा आतधकारयक 
कभिचायीफाहेक अन्मको ऩहुॉचराई तनषेध  

गरयएको ।  
 देशैबयको र्कत्तानाऩी नक्साराई तडख्जटाइज 

गरयएको तथा केन्िभा डाटाको ब्माकअऩ 
याख्खएको। 

 व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि बएको १५०० 
तफघाबन्दा वढी साविजतनक जग्गाराइि सयकायी 
कामभ गरयएको। 

बौततक ऩूवािधाय तथा 
मातामात भन्रारम 

 सफ्टवेमयभापि त याजस्वको दाख्खरा गने 
प्रणारी स्थार्ऩत गने । 

  ठेक्का व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउने। 

 मामामात कामािरमहरूभा कम्प्मटुय प्रणारी भापि त 
याजस्व असरु गयी सोही ददन फैंक दाख्खरा गने 
गरयएको । 

 फागभती प्रदेशफाट अनराइन प्रणारीभापि त 
मातामातसम्फन्धी कय बिुानी गने कामि सरुुवात 
बएको । 

 भन्रारम वा अन्तगितका तनकामहरूभा 
जनशख्िको व्मवस्थाऩन गनि सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी २०७८ साउनदेख्ख नमाॉ 
दयफन्दी रागू गरयएको। 

 फहवुषॉम खरयद गरुु मोजना स्वीकृत य फजेटको 
सतुनख्श्चतताऩतछ भार आमोजना सरुु गरयएको । 

 फैंकसॉग धयौटी आतधकारयता जाॉच गयेय भार फैंक 
धयौटी स्वीकाय गने गरयएको । 

 साविजतनक खरयद काननु य फोरऩरसम्फन्धी 
कागजातहरूभा बएको व्मवस्थानसुाय भूल्म 
सभामोजन गने गरयएको । 

 प्रगतत सभीऺा ऩाख्ऺक, भातसक य चौभातसकरूऩभा 
गने गरयएको। 
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यार्ष्डम मोजना आमोग • साविजतनक खरयद तथा आमोजना/कामिक्रभको 
प्रबावकायी  व्मवस्थाऩन गने। 

 जग्गा अतधग्रहण तथा भआुब्जा तनधाियणसम्फन्धी 
एकीकृत यार्ष्डम नीतत भस्मौदा गयी स्वीकृततको 
चयणभा यहेको । 

 आमोजनाको फहवुषॉम ठेक्कासम्फन्धी भाऩदण्ड 
सॊशोधन बई रागू बएको। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

 यार्ष्डम वनऺेरको अततक्रभण योक्न ेगैयकाननुी 
काठ कटान य तस्कयी तनमन्रण गने तथा वन 
तसभानाको ऩतॉ जग्गा सॊयऺण गने । 

 भन्रारम, र्वबाग तथा सम्फख्न्धत तनकामफाट 
तनमतभत अनगुभनको व्मवस्था गरयएको । 

 तनमभानसुाय असरु गनुिऩने याजस्व, कामिक्रभ 
कामािन्वमनको सभम -सीभा तथा रागत य गणुस्तय 
सम्फन्धभा सम्फख्न्धत अतधकायीराई ख्जम्भेवाय 
फनाइएको । 

 यार्ष्डम वनऺेरको अततक्रभण, गैयकाननुी काठ 
कटान य तस्कयी तनमन्रण गनि तनमतभत गस्ती 
गने व्मवस्था तभराइएको। 

 काठ तथा जडीफटुी तस्कयीभा सॊरग्न बएको 
ऩाइएभा तनमभानसुाय कायफाही गने गरयएको। 

सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा 
नागरयक उड्डमन 
भन्रारम 

सम्ऩदाहरूको एकीकृत अतबरेख याख्न,े सॊयऺण य 
सम्बाय गने य सम्ऩदाको सॊख्ऺि जानकायी सफैरे 
देख्न ेगयी याख्न ेव्मवस्था तभराउने । 

 सम्ऩदाको एकीकृत अतबरेख याख्न ऩयुातत्व 
र्वबागराई ख्जम्भेवाय फनाइएको। 

 सम्ऩदा यहेको स्थरभा सॊख्ऺि जानकायी सफैरे 
देख्न ेगयी याख्न ेव्मवस्था तभराइएको,  

 सम्ऩदाहरूको तनमतभत सॊयऺण य सम्बाय गने 
कामि  बइयहेको। 

सञ् चाय तथा सूचना 
प्रर्वतध भन्रारम 

 साविजतनक तनकामका वेफसाइट, सबिय, 
सप्टवेमयरगामतको व्मवस्थाऩन, सयुऺा य 
ऺभता र्वकास गने। 

 आतथिक वषि २०७६/७७ भा  र्वतबन्न ५१ वटा 
सयकायी तनकामहरूका ८५ वटा Website / Web 
Portal हरूको Web  Security Audit  गयी 
प्रततवेदन ऩेस गयेका । 

 २५ वटा तनकामको GEA(Government 

Enterprise Architecture) Audit सम्ऩन्न बएको 
साथै गयी उि तनकामका ५० जना 
कभिचायीहरूराई तातरभ प्रदान गरयएको। 

 Artifact Repository य Knowledge Management 

प्रणारीको तनभािण बएको। 
साविजतनक खरयद 
अनगुभनको कामािरम 

 ठेक्का व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन 
साविजतनक खरयदसम्फन्धी अन्म काननुी 
प्रावधानहरूराई कडाइका साथ ऩारना गनि 
रगाउने, भनातसफ भार्पकको कायणफाट 
भार तनमभानसुाय म्माद थऩ गने, सहजीकयण 
य अनगुभनराई वस्ततुनष्ठ फनाउने,  

 कभिचायीराई अनखु्शऺण, अतबभखुीकयण य 
तातरभ प्रदान गने, गयाउने, काननुको 
ररु्टयर्हत ऩारनाका रातग सभमानकूुर 
ऩरयभाजिन गदै कामािन्वमन गने गयाउने। 

 

 साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमफाट 
ऐनफभोख्जभ नभनुा फोरऩर कागजात ऩरयभाजिन 
बइयहेको। 

 साविजतनक तनकामको खरयद कामिभा सॊरग्न हनुे 
कभिचायीका रातग मोग्मता तनधाियण भाऩदण्ड जायी 
गरयएको। 

 ई.र्ऩ.सी. भाध्मभफाट खरयद गने तनदेख्शका नऩेार 
सयकाय भख्न्रऩरयषदफाट स्वीकृत बएको य सो 
फभोख्जभ हनुे गयी NCB य  ICB जायी गरयएको। 

 साविजतनक तनकामफाट खरयद प्रर्क्रमाका र्वषमभा 
ऩयाभशि भाग हुॉदा ऩयाभशि उऩरब्ध गयाई 
सहजीकयण गरयएको, 

 उऩरब्ध जनशख्ि य फजेटको ऩरयतधतबर यही 
साविजतनक खरयदको अनगुभन गने गरयएको  

 साविजतनक खरयद सम्फन्धभा अन्तयर्क्रमा, 
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अनखु्शऺण य तातरभ सभेत प्रदान गरयएको। 
स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा 
भन्रारम 

 ठेक्का व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन 
याज्मरे गनुिऩने ठेक्का सम्झौताहरूको 
कामिफोझको आधायभा ऩमािि रूऩभा 
प्रार्वतधक जनशख्ि अतबवरृ्र्द् गने । तफना 
तमायी फोरऩर आह् वान गने कामि योकी 
ऩमािि अध्ममनऩश्चात भार ठेक्का रगाउने य 
काननुी प्रावधानहरूराई कडाइका साथ 
ऩारना गनि रगाउन े

 भहाभायी जस्तो असाभान्म य असहज 
ऩरयख्स्थततभा ऩमािि सूचना प्रवाह, तनकामगत 
य तहगत सभन्वम तथा ख्जम्भेवायी य 
जवापदेर्हता र्कटान गयी स्वास्थ्म सेवा 
प्रवाहको व्मवस्था गने । आगाभी ददनभा 
मस्ता भहाभायीसॉग जुॉध्न ऩूवािधाय य ऺभता 
र्वकासभा जोड ददन,े 

 सरुब य सहज आधायबतू स्वास्थ्म सेवाका 
रातग सयकायी अस्ऩतार य स्वास्थ्म सॊस्थाको 
गणुस्तय वरृ्र्द् गने, 

 तनजी स्वास्थ्म सेवाभा नागरयकको सहज 
ऩहुॉच फढाउन स्वास्थ्म ऺेरराई नापाभूरक 
व्मवसमाको रूऩभा नबई सेवाभूरक ऺेरभा 
रूऩान्तयण गने। 

 
 
 
 

 स्वास्थ्म साभग्रीहरूको ठेक्का व्मवस्थाऩनराई 
प्रबावकायी फनाउन औषधीजन्म भारसाभानको 
रातग पभाितसस्ट य इख्क्वऩभेन्टका रातग 
फामोभेतडकर इख्न्जतनमयहरू कयायभा बनाि गयी 
जनशख्ि थऩ गरयएको । 

 आऩूतति बएका भारसाभानहरूको सम्बव बएसम्भ 
फाह् म तनकाम (जनस्वास्थ्म प्रमोगशारा) फाट य 
सम्बव नबए र्वबागतबरकै प्रार्वतधक कभिचायीफाट 
तनयीऺण गयाउन ेगरयएको । 

 ठेक्काको म्माद थऩ, बेरयएसन,जरयवानारगामतका 
कामिहरू काननुी प्रावधानअनसुाय नै गने गरयएको। 

 आऩूतति गने भारसाभानहरूको स्ऩेतसर्पकेसन तमाय 
गयी स्ऩतेसर्पकेसन फैंकभा याखी साविजतनक 
गरयएको। 

 ठेक्काभा सव-कनट््रमाक्टको प्रावधान नबएको 
जानकायी सरुुभै गयाउने गरयएको । तनभािण 
कामिको तनमतभत अनगुभन इख्न्जतनमयफाट गयाउने 
गरयएको तथा जनशख्ि य भेतसनयी ऩरयचारनको 
सतुनख्श्चतता तरने गरयएको। 

 सातै प्रदेशभा भहाभायीको अवस्था र्वश्लषेण गयी 
सेवा सॊचारनका रातग तत्कार चार्हने साधन य 
स्रोतको ऩर्हचान गनिका रातग उच्चस्तयीम टोरी 
खटाइि कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमन 
गरयएको। 

 सातै प्रदेशभा भहाभायी तनमन्रणका रातग 
आवश्मक सहजीकयण गनि भन्रारमभा ख्जम्भेवाय 
व्मख्ि तोर्कएको। 

 ६,००० थान अख्क्सजन तसतरण्डय थऩ बएको।  
 ५,५०० थान अख्क्सजन कन्सन्टे्रटयको व्मवस्था 

गरयएको। 
 ५ स्थानभा तरख्क्वड अख्क्सजन ट्याॊक जडान 

गरयएको। 
सॊघीम भातभरा तथा 
साभान्म प्रशासन 
भन्रारम 
 

 भ्रष्टाचाय तनमन्रण तथा सशुासन य 
सदाचायसम्फन्धी र्वषमवस्त ुस्थानीम तहभा 
सञ्चारन हनु ेतातरभ कामिक्रभको 
ऩाठ्यक्रभभा सभावेश गनि ऩहरकदभी तरने। 

 स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरू य कभिचायीहरूको 
ऺभता र्वकाससम्फन्धी तातरभभा र्वत्तीम सशुासन, 
ऩायदख्शिता, सूचनाको हक, साभाख्जक 
उत्तयदार्मत्व, सदाचाय य नैततकताजस्ता र्वषमहरू 
सभेर्टएको । 

 स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरू य कभिचायीहरूको 
ऺभता र्वकाससम्फन्धी कामि तथा सदाचाय, 
सशुासन य भ्रष्टाचाय तनमन्रणरगामतका 
कामिसम्ऩादनसॉग सम्फख्न्धत तातरभ सञ्चारन गनि 
र्वतबन्न २२ प्रकायका तातरभ भोड्युरहरू तमायी 
गने काभ स्थानीम र्वकास प्रख्शऺण प्रततष्ठान य 
प्रदेश तथा स्थानीम शासन सहमोग कामिक्रभको 
सभन्वमभा सम्ऩन्न गरयएको। 
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प्रदेश सयकाय 
तनकाम सझुावका र्वषमहरू सझुाव कामािन्वमनको अवस्था 

गण्डकी 
प्रदेश 

 प्रदेश तहभा तजुिभा हनुे काननुहरूराई 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणभैरी फनाउन े। 

 कभिचायीहरूको तनमखु्ि तथा 
सेवासम्फन्धी र्वषमराई ऐन एवॊ 
कामिर्वतधद्वाया व्मवख्स्थत गयी तनष्ऩऺ 
रूऩभा मोग्म व्मख्ि तनमखु्िको 
सतुनख्श्चतता गने । 

 प्रदेश सशुासन ऐन य प्रदेश सशुासन तनमभावरी जायी बएको। 
 प्रदेश तहका काननु तजुिभा गदाि भ्रष्टाचाय तनमन्रणराई प्राथतभकता 

ददइएको। 
 र्वतबन्न तनकामभा कयायभा कभिचायी बनाि गदाि काननु तथा 

तनमभसम्भत तरयका अवरम्फन गरयएको। 
 प्रदेश रोकसेवा आमोगफाट र्वऻाऩनभापि त ऩदऩूततिको प्रर्क्रमा 

अगातड फढेको। 

 साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िको 
सम्ऩख्त्तको मथाथिऩयक य वास्तर्वक 
र्ववयणको तडख्जटर अतबरेख 
अद्यावतधक एवॊ रेखाजोखा हनुे 
व्मवस्था गने। 

 सफ्टवेमय भापि त याजस्व दाख्खरा गने 
तथा मर्कन हनुे प्रणारी स्थार्ऩत गने। 

 यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट र्वकतसत सम्ऩख्त्त र्ववयण व्मवस्थाऩन 
प्रणारीभा ऩदातधकायी तथा कयायभा यहेका कभिचायीको सम्ऩख्त्त 
र्ववयण अद्यावतधक गने गरयएको। 

  RMIS प्रणारीभापि त याजस्व दाख्खरा गनि तथा सफ्टवेमय भापि त 
याजस्वको मर्कन गने प्रमोजनका रातग आवश्मक व्मवस्था 
गरयएको। 

 सॊघीम सयकायको सहमोग य स्वीकृतत 
तरई वैदेख्शक अनदुान य सहमोग 
तरने। 

 

 अनदुान र्ववयणसम्फन्धी वस्तऩुयक 
भाऩदण्ड/कामिर्वतध फनाई रागू गने  

 

 फजेट तजुिभा ददग्दशिन/तनदेख्शका फनाई 
रागू गने,  

 

 ठेक्का व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी  

फनाउने । 

 

 सॊघीम सयकायको स्वीकृतत तरई वैदेख्शक अनदुान तथा सहमोग 
तरने गरयएको। 

 फजेट तथा कामिक्रभ कामािन्वमनसम्फन्धी एकीकृत कामिर्वतध जायी 
गयी अनदुानराई वस्तऩुयक फनाइएको। 

 प्रदेश तथा स्थानीम तह अनगुभन तथा भूल्माॊकन ददग्दशिन, 
२०७७ जायी गयी प्रदेश सयकायका तनकाम य ख्जल्रा सभन्वम 
सतभततको अनगुभन भूल्माॊकनराई प्रबावकायी फनाइएको।  

  प्रदेश साविजतनक खरयद तनमभावरी जायी गयी कामािन्वमनभा 
ल्माइएको। 

 
 सझुावको र्वषम सझुाव कामािन्वमनको अवस्था 

रखु्म्फनी 
प्रदेश 

 प्रदेश तहभा तजुिभा हनुे काननुहरू भ्रष्टाचाय  

तनमन्रणभैरी  फनाउने। 

 सल्राहकाय तथा सख्चवारमका अन्म 
कभिचायीहरूको तनमखु्ि तथा सेवा 
शतिसम्फन्धी र्वषमराई ऐन एवॊ 
कामिर्वतधद्वाया व्मवख्स्थत गयी तनष्ऩऺ रूऩभा 
मोग्म व्मख्ि तनमखु्िको सतुनख्श्चतता गने । 

 प्रदेश सशुासन ऐन तथा तनमभावरी तनभािण गयी कामािन्वमनभा 
ल्माइएको । 

 काननु तनभािण गदाि भ्रष्टाचाय तनमन्रणभैरी फनाउॉदै रतगएको। 

 प्रदेश रोकसेवाफाट कभिचायी बनाि प्रर्क्रमाको सरुुवात  

गरयएको । 
 कभिचायीहरूको तनमखु्ि कामिर्वतधफभोख्जभ हनुे गयेको । 

 साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िको 
सम्ऩख्त्तको मथाथिऩयक य वास्तर्वक 
र्ववयणको तडख्जटर अतबरेख अद्यावतधक 
एवॊ रेखाजोखा हनु ेव्मवस्था गने। 

 सफ्टवेमयभापि त याजस्व दाख्खरा गने तथा 
मर्कन हनु ेप्रणारी स्थार्ऩत गने। 

 सम्ऩख्त्त र्ववयण यार्ष्डम सतकि ता केन्िभा अनराइन इन्ट्री गयी 
सम्फख्न्धत भन्रारमहरूभापि त भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरमभा सयुख्ऺत  गने गरयएको । 

  RMIS तथा VRS जस्ता सफ्टवेमयहरूको भाध्मभद्वाया याजस्व 
याजस्व दाख्खरा गने कामिराई व्मवख्स्थत गरयएको। 
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 फजेट तजुिभा ददग्दशिन/तनदेख्शका फनाई रागू 
गने, ठेक्का व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी 
फनाउने । 

 अनदुान र्वतयणसम्फन्धी फस्तऩुयक भाऩदण्ड 
य कामिर्वतध फनाई रागू गने 

 
 ऩदातधकायी य कभिचायीहरूको कामिप्रणारी य 

व्मवहाय तथा सेवाप्रवाहभा सधुाय ल्माउने। 

 चार ु 15औॊ मोजना, प्रदेशको प्रथभ आवतधक मोजना तथा 
भध्मभकारीन खचि सॊयचनाको आधायभा फजेट तथा कामिक्रभ 
तमाय गने गरयएको । 

 अनदुान र्वतयणसम्फन्धी वस्तऩुयक भाऩदण्ड य कामिर्वतध 
फनाई रागू गरयएको। 

  प्रदेश प्रख्शऺण प्रततष्ठानरे जनप्रतततनतध तथा कभिचायीराई 
तातरभ प्रदान गरययहेको। 

 सेवाग्राही सन्तरु्ष्ट सवेऺण तथा सञ्चातरत कामिक्रभहरूको 
प्रबाव भूल्माॊकन गरयएको। 

 गनुासो सनुवुाइको रातग प्रदेश भातभरा सूचना केन्िको 
स्थाऩना गरयएको । 

• आमोजना फैंकको अवधायणा रागू  
गने । 

• साभदुार्मक वनको व्मवस्थाऩन तथा 
सधुायका उऩाम अवरम्फन गने। 

• प्राकृततक स्रोत साधनको उऩमोग एवॊ 
सॊयऺण गनि तनदेख्शका/कामिर्वतध फनाई रागू 
गने। 

• कृर्षरगामतका ऺेरहरूको दोहोयो 
अनदुानको सरु्वधा योक्ने,  

• कोतबड-१९ ऩतछ कृर्ष र्वकासका रातग 
ठोस मोजना फनाई कामािन्वमनभा ल्माउने। 

• प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना कामािन्वमनको क्रभभा 
यहेको। 

• प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन  तथा वातावयण सॊयऺण 
तनमभावरी कामािन्वमनभा ल्माइएको। 

• १ (एक) घण्टाभा २० हजाय तफरुवा योप्ने कामिक्रभ सम्ऩन्न 
गरयएको। 

• खानी अन्वेषण  य व्मवस्थाऩनसम्फन्धी ऐन रागू गरयएको। 
• अनदुानको दोहोयोऩन हटाउन अनदुानग्राही र्ववयणसर्हत 

ऩखु्स्तका प्रकाशन गरयएको। 
• दोहोयो अनदुानराई तनरुत्सार्हत गनि कामिर्वतध रागू 

गरयएको। 
• कोतबड र्वशेष कृर्ष कामिक्रभ स्थानीम तहहरूभा र्वत्त 

हस्तान्तयणका भाध्ममभफाट सम्ऩन्न बएको। 
• भहाभायीसॉग जुॉध्न ऩूवािधाय य ऺभता 

र्वकासभा जोड ददने। 
• अतबरेखको सयुऺा य सॊयऺण हनु े व्मवस्था 

गने। 
• मोजना, कामिक्रभ छनौट तथा दोहोयो 

बिुानी  नहनु े  गयी कामािन्वमन  
गने । 

 प्रदेश कोतबड कोषको स्थाऩना, १७ वटा HDU, १०३ वटा 
ICU य ५९ थान बेख्न्टरेटय तमाय गरयएको। 

 र्वद्यतुीम अतबरेख व्मवस्थाऩन कामिराई अगातड फढाइएको। 
 सॊघ तथा स्थानीम तहहरूसॉगको सभन्वम य सहकामिभा 

आमोजना छनौट तथा कामािन्वमन गने गरयएको । 
 बिुानी प्रर्क्रमाराई र्वद्यतुीम भाध्मभफाट हनुे प्रफन्ध  

गरयएको । 

   
 सझुावको र्वषम सझुाव कामािन्वमनको अवस्था 

सदूुयऩख्श्चभ 
प्रदेश 

 प्रदेश तहभा तजुिभा हनु ेकाननुराई 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणभैरी फनाउने। 

 सल्राहकाय तथा सख्चवारमका अन्म 
कभिचायीहरूको तनमखु्ि तथा सेवा 
शतिसम्फन्धी र्वषमराई ऐन एवॊ 
कामिर्वतधद्वाया व्मवख्स्थत गयी तनष्ऩऺ 
रूऩभा मोग्म व्मख्ि तनमखु्िको 
सतुनख्श्चतता गने। 

 प्रदेश सशुासन ऐन कामािन्वमन बएको। 
 मस प्रदेशभा तजुिभा हनु ेकाननुहरू भ्रष्टाचाय तनमन्रणभैरी 
फनाउॉदै रतगएको। 

 कभिचायीहरू य अन्म साविजतनक ऩद धायण गयेका 
व्मख्िहरूको बनाि वा तनमखु्ि प्रचतरत ऐन एवॊ कामिर्वतधद्वाया 
व्मवख्स्थत गयी तनमखु्ि गने गयेको, 

 प्रदेश रोकसेवा आमोग गठन बई कभिचायी बनाि प्रर्क्रमाभा 
यहेको । 
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 साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िको 
सम्ऩख्त्तको मथाथिऩयक य वास्तर्वक 
र्ववयणको तडख्जटर अतबरेख अद्यावतधक 
एवॊ रेखाजोखा हनु ेव्मवस्था गने। 

 सफ्टवेमयभापि त याजस्व दाख्खरा गने 
प्रणारी स्थार्ऩत गने। 

 सम्ऩख्त्त र्ववयण अतबरेख भतुमभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरमभा याख्न ेगयेको। 

 फैंर्कङ प्रणारीभापि त याजस्व दाख्खरा गने गरयएको। 
 RMIS रागू गरयएको। 

 सॊघीम सयकायको सहमोग य स्वीकृतत 
तरई वैदेख्शक अनदुान य सहमोग तरने। 

 फजेट तजुिभा ददग्दशिन/तनदेख्शका फनाई 
रागू गने । 

 वैदेख्शक अनदुान तरॉदा सॊघीम सयकायको अनभुतत तरने गयेको 
य फजेट प्रणारीभा सभावेश गयी खचि गने गरयएको । 

 फजेट तजुिभा भागिदशिन अनसुाय गने गरयएको। 
 MTEF तजुिभा गयी फजेट तथा कामिक्रभ तम गने गरयएको। 

•  अनदुान र्वतयणसम्फन्धी वस्तऩुयक 
भाऩदण्ड/कामिर्वतध फनाई रागू गने, 

•  सेवा प्रवाहभा सधुाय ल्माउने । 
•  ठेक्का व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन,े 
•  कृषकराई कृर्ष ऋणभा ऩहुॉच अतबवरृ्र्द् 

गने। 
•  अतबरेख व्मवस्थाऩन कामिराई चसु्त 

दरुुस्त याख्न ेव्मवस्था तभराउन े। 

 अनदुान र्वतयण भाऩदण्ड/कामिर्वतध फनाई रागू गरयएको, 
 सेवा प्रवाहको गणुस्तयीमता कामभ गनि प्रादेख्शक सशुासन 
केन्िभापि त कामिक्रभहरू सञ्चारन बइयहेको। 

 प्रदेश साविजतनक खरयद तनमभावरी रागू गरयएको। 
 चौभातसक तथा वार्षिक प्रगतत सभीऺा गने गरयएको। 
 र्कसानहरूराई ऋण उऩरब्ध गयाउन फैंकसॉग सम्झौता 
गरयएको। 

 अतबरेख व्मवस्थाऩन गनि सफ्टवेमयहरू फनाउन ेफजेट 
र्वतनमोजन बएको । 

 
स्थानीम तह 

तनकाम सझुावको र्वषम सझुाव कामािन्वमनको अवस्था 
  स्थानीम तहको अतधकायफभोख्जभको कय 

सॊकरन सम्फन्धभा आवश्मक काननुी सधुाय 
गने। 

 स्थानीम मोजना छनोट, कामािन्वमन, खचि य 
आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी सदुृढ गने। 

 

 केही स्थानीम तहद्वाया सफ्टवेमयभापि त याजस्व 
सॊकरन गने  गयेका।मोजनाको छनोट गदाि सम्ऩूणि 
चयणहरूभा छरपर य जनसहबातगता फढाइएको। 

 उऩबोिा सतभततराई आमोजना सॊचारन तथा  
भभितसॊबायसम्फन्धी अनखु्शऺण ददन ेगरयएको। 

 स्थानीम ऩूवािधायका रातग र्वतनमोख्जत फजेटभा 
उऩबोिाको अॊश सतुनख्श्चत गयी उनीहरूकै 
सहबातगताभा कामािन्वमन गने गरयएको। 

 स्थानीम तहभा तजुिभा हनुे काननुहरूराई भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणभैरी फनाइएको। 

 स्थानीम तहभा काननुर्वऩयीत कभिचायी तनमखु्ि 
गने तथा स्वमॊसेवक बनाि फन्द गने। 

 स्थानीम तहभा कभिचायीको दयफन्दीभा ऩदऩूततिको रातग 
रोक सेवा आमोगभा भाग गयी रेखी ऩठाई केही रयि 
ऩदहरू रोकसेवा आमोगको तसपारयसभा ऩदऩूतति 
गरयएको। 

 साविजतनक ऩदधायण गयेका व्मख्िको 
सम्ऩख्त्तको मथाथिऩयक य वास्तर्वक अतबरेख 
याख्न।े 

 केही स्थानीम तहहरूभा साविजतनक ऩदधायण गयेका 
व्मख्िको सम्ऩख्त्तको मथाथिऩयक य वास्तर्वक अतबरेख 
याख्न ेगरयएको । 

 स्थानीम तहफाट र्वतयण हनु ेसफै खारे 
अनदुान ऩायदशॉ फनाउने। 

 अनदुान र्वतयण प्रबावकायी य नततजाभूरक फनाउन 
अनदुान र्वतयणका सफै प्रर्क्रमा ऩायदशॉ ढॊगरे ऩूया गने 
गरयएको। 

 जनप्रतततनतधरे ऩारना गनुिऩने आचयणगत 
शतिहरू सभेत काननुभा व्मवस्था गयी 
कामािन्वमन गने। 

 केही स्थानीम तहद्वाया जनप्रतततनतधरे ऩारना गनुिऩने 
आचयण य कामिहरूको सम्फन्धभा कामिर्वतध नै फनाई 
रागू गरयएको। 

 र्वद्यारमको सम्ऩख्त्त/जग्गाको सॊयऺण, आतथिक  अतधकाॊश स्थानीम तहरे साविजतनक जग्गाको अतबरेख 
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ऩायदशॉताका रातग रेखा अनशुासन य 
सॊस्थागत स्भयणका रातग अतबरेख व्मवख्स्थत 
गने। 

याख्न ेगयेको। 

 केही स्थानीम तहद्वाया सफ्टवेमयभापि त अतबरेख 
व्मवख्स्थत गने कामि सरुुवात गरयएको। 

 केही स्थानीम तहरे र्वद्यारमको अतबरेख व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धभा तनमभन, अनगुभन य कायफाही ऩतन गने 
गयेको। 

 साभाख्जक सयुऺा बत्ता फैंर्कङ प्रणारीफाट 
र्वतयण गने। 

 धेयै जसो स्थानीम तहरे फैंर्कङ प्रणारीफाट साभाख्जक 
सयुऺा बत्ता र्वतयण गरययहेका। 

 जर्टर आमोजनाहरू उऩबोिा सतभततफाट 
कामािन्वमन नगयाउने। 

 बवन, ऩरु तनभािणजस्ता जर्टर आमोजनाहरू ठेक्काभापि त 
गने गयाउने अभ्मास गरयएको। 

 
तीन तहगत सयकाय रगामत र्वतबन्न साविजतनक तनकामहरूरे आमोगरे ददएका सझुावहरू कामािन्वमन गनि गयेका 
प्रमत्नहरूरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनि भद्दत ऩगुेको छ। कततऩम अवस्थाभा स्थानीम तहहरूभा फझुाइभा एकरूऩता 
कामभ हनु नसकेका कायण ऩतन सधुायात्भक उऩामहरूरे अऩेऺाकृत नततजा ऩाउन सकेका छैनन ् बने कततऩम 
तनकामहरूरे आमोगको सझुाव कामािन्वमन र्ववयण उऩरब्ध नगयाएको य कततऩम तनकामरे तफरम्फ गयी उऩरब्ध 
गयाउनरेु साविजतनक सेवाभा जवापदेर्हताको अवस्थाराई उजागय गयेको छ। तनयन्तय सॊवाद, अन्तयर्क्रमा य 
ऩषृ्ठऩोषणफाट मी सधुायात्भक उऩामहरूरे नततजा देखाउन थाल्नेछन ् बन्ने अऩेऺा गरयएको छ । नमाॉ सॊयचना 
बएकारे स्थानीम तहभा ऩूवािधाय, जनशख्ि य अनबुव तथा र्वशेषऻताको व्मवस्थाऩन गनुि सशुासनको चनुौतीको 
रूऩभा यहेको देख्खएको छ।आमोगरे ददएका सझुावहरू ऩूणिरूऩभा कामािन्वमन हनु नसक्नकुा ऩछातड र्वतबन्न 
कायणहरू यहेका छन ् । भूरत: आमोगरे ददएका सझुावहरूराई प्राथतभकता नददन ु य सझुावहरूको गाम्बीमिता 
कामािन्वमनभा प्रतततफख्म्फत नहनु ुहो । मसका साथै, भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा सयकायी तनकामहरूफीच सभन्वमको कभी 
यहेको ऩाइन्छ । साविजतनक तनकामरे आफ्नै प्रमासभा रागू गनि सक्न े कततऩम सझुावहरू कामािन्वमनभा 
नआउनकुो ऩछातड आपैं  ऩहर नगने तथा मथाख्स्थततभा ख्चत्त फझुाउने प्रवखृ्त्त ऩतन हावी हनुसक्छ, जनु छुटै्ट 
अध्ममनको र्वषम फन्न सक्छ । सदाचायको ऩर्द्तत सॊस्थागत हनु नसक्न,ु सझुाव कामािन्वमनभा अको टड्कायो 
सभस्माको रूऩभा यहेको छ । र्वशेषगयी स्थानीम तह य प्रदेशहरू नमाॉ सॊयचना बएका हनुारे सरुुवातको 
अन्मोरका कायण सशुासन प्रवर्द्िन गनि देख्खएको चनुौतीरे गरत कामि सॊस्काय य ऩर्द्तत ऩतछसम्भ गढेय फस्न सक्न े
जोख्खभऩूणि सम्बावना छ ।स्थानीम तथा प्रदेश सॊयचनाको ऩूणि व्मवस्थाऩन, प्रशासतनक सॊघीमताको ऩरयऩक्व 
कामािन्वमन तथा आवश्मक काननु तनभािण य कामािन्वमन बई सफै तहगत सयकाय तथा तनकामहरूको तनयन्तय 
प्रमास बइयहेभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा अऩेख्ऺत नततजा हातसर हनुे र्वश्वास गनि सर्कन्छ । 

 

6.3 भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनिका रातग आमोगद्वाया ददइएका सझुावहरू 
 नागरयकको जीवनस्तय सधुाय गयी भरुकुराई र्वकासशीर याष्डभा स्तयोन्नतत गनिका रातग सदाचायी कामिसॊस्कृतत य 

भ्रष्टाचायको प्रबावकायी तनमन्रण आवश्मक छ। भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग एकातधकाय य स्वर्वकेकीम अतधकायको 
तनमन्रण गयी जवापदेही¸ ऩायदशॉ य नततजाभूरक शासकीम एवॊ प्रशासकीम ऩर्द्ततको र्वकास य अवरम्फन गनि 
जरुयी छ। शासन प्रणारीभा जोतडएका सफै ऺेर य नागरयक सभाजसभेत सफै ऺेरफाट भ्रष्टाचायर्वरुर्द् ऐर्क्यफर्द्ता 
अतबमान य अठोटरे भार सशुासनतपि को माराभा उल्रेतम प्रगतत हातसर गनि सर्कन्छ। 

 भरुकुभा भ्रष्टाचायको प्रवखृ्त्त हेदाि स्रोतसाधन ऩरयचारन हनुे ऺेरहरू, र्वकास आमोजना तथा जनतासॉग प्रत्मऺ 
सयोकाय हनुे दैतनक सेवा प्रवाहका ऺेरहरू फढी जोख्खभमिु देख्खएका छन।् र्वशेष गयी याजस्व असरुी¸ 
साविजतनक खरयद¸ ख्शऺा¸ स्वास्थ्म, वैदेख्शक योजगायी, अध्मागभन, मातामात, भारऩोत जस्ता ऺेरभा देख्खएको 
भ्रष्टाचायका कायण आतथिक र्वकास¸ ऩूवािधाय तनभािण¸ साविजतनक सेवा प्रवाह¸आन्तरयक सयुऺा प्रणारी एवॊ प्राकृततक 
स्रोतसम्ऩदा सॊयऺणभा नकायात्भक प्रबाव ऩयी मसफाट र्वकास तनभािण य गरयफी न्मूनीकयणका प्रमासहरूभा गम्बीय 
असय ऩायेको छ। भ्रष्टाचायफाट आख्जित शॊकास्ऩद सम्ऩख्त्तको साभाख्जक रूऩभा तनरुत्साहन हनु नसक्नु̧  मस्ता 
व्मख्िरे आफ्नो गल्ती कभजोयी रकुाउनका रातग देखावटीरूऩभा केही रगानी गयी उल्टै सभदुामफाट प्रशॊसा 
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ऩाउने जस्ता अवस्थारे सभेत जनुसकैु तरयकाफाट सम्ऩख्त्त आजिन गये ऩतन हनु्छ बन्ने गरत धायणा र्वकास हनु 
भद्दत ऩगुेको छ।  
भ्रष्टाचाय फहआुमातभक स्वरूऩको हनुे हुॉदा शासनका सफै ऩऺहरूको सहकामि, दृढ इच्छाशख्ि य प्रततफर्द्तारे भार 
मसको तनमन्रण सम्बव हनु्छ।भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सदाचायी सॊस्कृततको र्वकास गनि सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह 
एवॊ भातहतका तनकामहरूका सफै ऩदातधकायी य कभिचायीहरूरे कामिऩर्द्ततभा ऩायदख्शिता य जवापदेर्हता, 
जीवनशैरीभा सयरता य नैततकता एवॊ नेततृ्वभा योर भोडर बई कामि गने प्रततफर्द्ता हनु ु अत्मावश्मक छ । 
सयकायी¸ गैयसयकायी य तनजी ऺेर तथा नागरयक सभाजरगामत सफै ऺेरफाट आपूभा शरु्द्ता य ख्जम्भेवारयतासर्हत 
सयकायका कामिभा तनयन्तय खफयदायीका साथै ढृढ साथ, सभथिन य सहमोगको आवश्मकता ऩदिछ। 
मस खण्डभा आमोगफाट भरुकुभा ददगो शाख्न्त¸ र्वकास, सभरृ्र्द् य सशुासनभा मोगदान ऩरु् माउन भ्रष्टाचायजन्म 
र्क्रमाकराऩराई तनरुत्सार्हत गदै सदाचाय सॊस्कृततको प्रवर्द्िन गयी भ्रष्टाचायभिु सभाज स्थाऩना गने दृर्ष्टरे सॊघीम 
सयकाय¸ प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहका साथै अन्तयतनकाम य अन्तयतहसॉग सम्फख्न्धत देहामफभोख्जभका सझुावहरू 
प्रस्ततु गरयएका छन ्। आमोगफाट प्रस्ततु सझुावहरू भूरत: सभाजफाट भ्रष्टाचायराई अस्वीकाय गने सॊस्कृततको 
र्वकास गने¸ भ्रष्टाचाय गने अवसय घटाई भ्रष्टाचाय हनु नददन े ऩर्द्तत स्थाऩना गने य साविजतनक ऩदातधकायी एवॊ 
कभिचायीहरूराई आफ्नो काभप्रतत जवापदेही फनाउने ददशातपि  रख्ऺत यहेका छन ्। 
 
सझुाव सम्फर्द् तनकाम 
क. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC, 2003) को कामािन्वमनसम्फन्धी  
१. UNCAC, 2003 को कामािन्वमनका रातग हारसम्भको प्रगततको भूल्माॊकन गदै आगाभी कामिददशा 

तम गने, यार्ष्डम यणनीतत तथा कामिमोजना¸ २०६९ राई सॊघीम इकाइहरूको बतूभका सभेत स्ऩष्ट 
हनु ेगयी ऩरयभाजिन गने तथा भ्रष्टाचायको अनसुन्धान तथा अतबमोजनभा ऩायस्ऩरयक काननुी सहामता 
आदानप्रदान गने गयी बएका सम्झौताको भूल्माॊकन गयी थऩ सधुाय गने:- 

क. भहासख्न्ध कामािन्वमन कामिमोजना अनसुायको प्रगतत य प्रबावको भूल्माॊकनका आधायभा 
भ्रष्टाचाय अनबुतूत सूचकाॊकको रक्ष्म हातसर गने गयी आगाभी कामिददशा तम गने। 

ख. भरुकु सॊघीम प्रणारीभा गइसकेको सन्दबिभा भहासख्न्धको कामािन्वमनसम्फन्धी यार्ष्डम 
यणनीतत तथा कामिमोजना, २०६९ राई सॊघीम इकाइहरूको बतूभका सभेत स्ऩष्ट हनु ेगयी 
ऩरयभाजिन गने ।  

ग.  भ्रष्टाचायको अनसुन्धान तथा अतबमोजनभा ऩायस्ऩरयक काननुी सहामता आदानप्रदान गने गयी 
सम्फर्द् भरुकुसॉग बएका दद्वऩऺीम वा फहऩुऺीम सम्झौता कामािन्वमनको भूल्माॊकन गयी 
प्रबावकायी कामािन्वमनको व्मवस्था तभराउने।  

घ.  नेऩार याष्ड फैंकको र्वत्तीम जानकायी इकाइ (FIU) को बतूभकाराई प्रबावकायी फनाई सम्फर्द् 
भन्रारम य तनकामगत कामिएकता कामभ गयी तनकामगत तथा रख्ऺत प्रगतत हातसर गने। 

ङ   अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ य भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ राई 
सॊशोधन गदाि एवॊ साऺी य र्वशेषऻ, ऩीतडत य सूचनादाताको सयुऺासम्फन्धी काननु य 
स्वाथिको द्वन्द्व तनमन्रणसम्फन्धी एकीकृत काननु तजुिभा गदाि भहासख्न्धका प्रावधानहरूको 
कामािन्वमन, भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा सॊघ प्रदेश य स्थानीम तहको बतूभका ,भ्रष्टाचायका 
ऩरयवततित स्वरूऩ य प्रवखृ्त्त ,भ्रष्टाचाय तनवायणका यार्ष्डम प्रमासहरू तथा अन्तयािर्ष्डम 
अभ्मासहरू सभेत सभेट्ने। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/ 
काननु¸ न्माम 
तथा सॊसदीम 
भातभरा 
भन्रारम/ अथि 
भन्रारम/गहृ 
भन्रारम/ 
भहान्मामातधविा
को कामािरम/  
प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
तह 

२. तनजी  ऺरेको भ्रष्टाचायराई सभेत काननुको दामयाभा ल्माउन,े र्वद्यारमस्तयीम ऩाठ्यक्रभभा 
सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी र्वषम सभावेश गने तथा याष्डसेवक कभिचायीका रातग ऩमािि ऩारयश्रतभक 
रगामतका सरु्वधा उऩरब्ध गयाउन:े-  

क. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको धाया 21 रे गयेको तसपारयसराई 
कामािन्वमन गनि तनजी ,व्मावसार्मक तथा गैयसयकायी ऺेरभा हनु े भ्रष्टाचायराई पौजदायी 
अऩयाधको रूऩभा दण्डनीम वनाउन ेएवॊ त्मस्ता कामिहरूको अनसुन्धान तथा अतबमोजन गने 
ख्जम्भेवाय तनकाम तोक्ने काननुी व्मवस्था गने। सूचना प्रर्वतध प्रणारीभापि त मस्ता ऺेरका 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/  अथि 
भन्रारम/ख्शऺा, 
र्वऻान तथा 
प्रर्वतध 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय तथा 
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अतबरेख अद्यावतधक गदै ऩायदख्शिता कामभ गने/गयाउने। 
ख. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको धाया १३ को तसपारयसफभोख्जभ भ्रष्टाचाय 

तनमन्रण ,सशुासन तथा सदाचाय प्रवर्द्िनभा सभाजको सहबातगता अतबवरृ्र्द् गनि र्वद्यारम 
तथा र्वश्वर्वद्यारमका ऩाठ्यक्रभहरू ,नागरयक ख्शऺा एवॊ प्रचाय प्रसायका साभग्रीहरू ,
साविजतनक तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूका तातरभ ऩठ्यक्रभहरू सभेतभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण य 
सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी र्वषमवस्तहुरू सभावेश गने ।  

ग. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको धाया ७ को उऩधाया १ (ग)  तथा 
तनजाभती सेवा ऐन २०४९ को दपा २७ को उऩदपा १(ख) को व्मवस्था कामािन्वमन 
गदै ऩमािि ऩारयश्रतभक व्मवस्था य तरफभानभा वरृ्र्द् गने रगामत आवास, ख्शऺा, स्वास्थ्म 
उऩचाय जस्ता सरु्वधाको व्मवस्था गने। 

स्थानीम तह 

ख. सशुासन य सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी  
३. उच्च ऩदस्थ व्मख्िहरू तथा साविजतनक नतेतृ्वभा यहनरेे कामि सम्ऩादन गदाि आपूराई 

सदाचारयता, अनशुातसत य नैततक आचयणमिु आदशि नतेतृ्व (Role Model) को रूऩभा प्रस्ततु 
गनुिऩने :- 

क. स्वाथिको द्वन्द्व तनवायण (Conflict of Interest) सम्फन्धी स्ऩष्ट भाऩदण्ड एवॊ सजामको 
व्मवस्थासर्हतको काननु तनभािण गयी रागू गने। 

ख. याजनीततक तनमखु्ि हनुअुख्घ य ऩदातधकाय सर्कएऩतछ अतनवामि सम्ऩख्त्त र्ववयण साविजतनक 
गनुिऩने गयी कानूनी व्मवस्था गने। 

ग. साविजतनक नेततृ्व वगि तथा उच्चऩदस्थ व्मख्िरे ऩेस गयेको सम्ऩख्त्त र्ववयणको स्वामत्त एवॊ 
सऺभ तनकामफाट Audit य काननुफभोख्जभ सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गनुिऩने अन्म व्मख्िहरूरे 
ऩेस गयेको सम्ऩख्त्त र्ववयणको Sampling Basis भा Audit गने काननुी व्मवस्था तभराउने । 

घ. सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गने कामिभा सयरीकयण गनि तनख्श्चत तह/शे्रणीबन्दा तरका 
कभिचायीराई ऩाॉच-ऩाॉच वषिभा सम्ऩख्त्त र्ववयण ऩेस गनि सर्कन ेगयी काननु ऩरयभाजिन गने। 

ङ. काननुी¸ प्रर्वतधगत तथा सॊस्थागत प्रफन्ध गयी सयुख्ऺत सफ्टवेमय (Encryption) र्वतधसभेत 
अऩनाई सम्ऩख्त्त र्ववयण बने य सोको तडख्जटर अतबरेख अद्यावतधक गने व्मवस्था 
तभराउने। 

च. भन्री, सॊवैधातनक तनकामका प्रभखु, सख्चव, र्वबागीम प्रभखु तथा कामािरम प्रभखुरे 
साविजतनक कामिसम्ऩादनको क्रभभा गयेका तनणिमहरू तनमतभतरूऩभा साविजतनक गयी 
उत्तयदार्मत्व प्रवर्द्िन गनुिऩने।  

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/ 
सॊवैधातनक तनकाम 

४. नऩेार सयकाय भख्न्रऩरयषद्  फाट गरयन ेनीततगत तनणिमको स्ऩष्ट व्मातमा गने प्रचरन गनुिऩने:- 

क. व्मख्िगत वा सभूहगत स्वाथि यहेका साविजतनक खरयद जस्ता र्वषमसभेत भख्न्रऩरयषद् भा ऩेस 
गयी तनणिम गने कामिराई तनरुत्सार्हत गनि भख्न्रऩरयषद् भा ऩेस गरयने नीततगत तनणिमहरूको 
स्ऩष्ट ऩरयबाषा य व्मातमा एवॊ भख्न्रऩरयषद्रे गने कस्ता तनणिमहरू नीततगत हनुे बने्न सीभा 
तनधाियण गने काननुी व्मवस्था गने। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम 

५. र्वद्यभान खख्चिरो तनवािचन ऩर्द्ततभा सधुाय गने:- 
क. तनवािचनभा बाग तरने ऩदातधकायीरे उभेदवायी ददॊदा नै अतनवामि सम्ऩख्त्त घोषणा (Declaration) 

गनुिऩने गयी कानूनी व्मवस्था तभराउने । 
ख. याजनीततक दरको कोष तथा तनवािचनका उम्भेदवायको कोषभा हनुे आमव्ममराई अतनवामि फैंर्कङ 

प्रणारीसॉग आफर्द् गयी ऩायदख्शिता कामभ गने । 
ग. वडास्तयदेख्ख प्रतततनतधसबाको तनवािचनसम्भ प्रचायप्रसाय, कामिकताि ऩरयचारनजस्ता ऺेरभा अत्मतधक 

खचि गने प्रवखृ्त्त तनमन्रण गनि यचनात्भक व्मवस्थाहरू गने। 
घ. याजनीततक दरहरूराई तनख्श्चत भाऩदण्ड फनाई याज्मरे नै आतथिक तथा बौततक सहमोग उऩरब्ध 

गयाउने। 
ङ. चन्दा, दान, उऩहाय जस्ता कामिहरूको ऩरयभाणसभेत खलु्न ेगयी तरने/ददन ेव्मख्ि, पभि, तनकाम, 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम 
 
तनवािचन आमोग 
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दर तथा सोको उऩमोगको ऺेर रगामतका र्ववयणहरू साविजतनक गयी ऩायदख्शिता कामभ हनु े
व्मवस्था तभराउने। 

६. साविजतनक तनकामभा हनु ेभ्रष्टाचाय तनमन्रणभा उि तनकामका प्रभखुराई उत्तयदामी फनाउन:े- 

क. सॊघीम तथा प्रादेख्शक भन्रारम, र्वबाग, कामािरम तथा स्थानीम तहभा हनु ेभ्रष्टाचाय तनमन्रणको 
भतुम दार्मत्व तत-्तत ् तनकामका प्रभखुको हनु े गयी सशुासन ऐन तथा ऺेरगत काननुहरू 
ऩरयभाजिन गने।  

ख. भातहतका कभिचायीहरूफाट हनु े अतनमतभतता, दरुुऩमोग, अनशुासन उल्रॊघन जस्ता कामिभा 
र्वबागीम/कामािरम प्रभखुरे तनमन्रण गनि नसके तनज स्वमॊसभेत उत्तयदामी हनुऩुने काननुी 
व्मवस्था तभराउने। 

ग. Whistleblowers’ Protection Act तजुिभा गयी रागू गने। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/सम्वर्द् 
भन्रारमहरू 

७. अनखु्चत कामिराई छानतफन, अनसुन्धान तथा कायफाहीको दामयाभा ल्माई तनमन्रण गने:- 

क. भ्रष्टाचाय य अनखु्चत कामि एक अकािभा अन्मोन्माख्श्रतरूऩभा सम्फख्न्धत यहेको, ऩथृकरूऩभा हेनि 
नतभल्ने य एउटाको अनसुन्धान गदै जाॉदा अको ऩर्हचान हनुसक्ने र्वषम बएको हुॉदा गम्बीय 
प्रकृततका अनखु्चत कामिराई ऩरयबार्षत गयी भ्रष्टाचायको दामयाभा सभेट्न काननुभा अर्वरम्फ 
सॊशोधन गने।  

ख. अनखु्चत कामिको प्रबावकायी छानतफन य कायफाही गने ख्जम्भेवाय तनकाम य ऩदातधकायी तोक्न े
गयी स्ऩष्ट काननु, कामिर्वतध य सॊमन्रको व्मवस्था गने। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम 

८. प्रदेश तथा स्थानीम तहका काननुहरूको सदुृढीकयण गने:- 
क. प्रदेश तथा स्थानीम तहका काननुहरूको तजुिभा तथा ऩनुयावरोकनभा सघाउनका रातग सऺभ 

सॊमन्र र्वकास गयी त्मस्ता काननुहरूभा स्थार्ऩत र्वतध, प्रर्क्रमा य भाऩदण्ड कामभ गयी स्ऩष्टता, 
एकरूऩता तथा कामािन्वमनमोग्मता सतुनख्श्चत गने। 

ख. सॊघीम काननु तनभािण गयी आधाय, भाऩदण्ड जस्ता र्वषम नतोर्कॊ दा प्रदेश तथा स्थानीम तहका 
कततऩम काननु तथा कामिर्वतधहरू तनभािण हनु नसकी काभ कायफाही अवरुर्द् बएको हुॉदा मस्ता 
सॊघीम काननुहरू प्राथतभकताका साथ तनभािण गने ।  

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम, काननु¸ 
न्माम तथा 
सॊसदीम भातभरा 
भन्रारम/सङ् घीम 
भातभरा तथा 
साभान्म प्रशासन 
भन्रारम 

९. साविजतनक ऺेरभा देख्खएको सदाचारयता तथा नैततक आचयणको र्वचरनराई योक्न सॊघीम शासन 
प्रणारी अनरुूऩ तीनै तह सभेर्टन ेगयी यार्ष्डम सदाचाय नीतत तजुिभा गयी रागू गने। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम 

ग. याजस्व चहुावट तनमन्रणरगामत साविजतनक र्वत्तीम ऺरेसम्फन्धी  
१०. याजस्व चहुावट तनमन्रण गने, कय छुट य तभनाहा ददन ेप्रवखृ्त्त फन्द गने:- 

क. आमात-तनमाित रगामतका सम्ऩूणि आतथिक र्क्रमाकराऩराई अतनवामि रूऩभा फैंर्कङ प्रणारीभा 
आफर्द् गने व्मवस्था तभराउने। 

ख. कायोफायअनसुायको र्क्रमाकराऩराई कयको दामयाभा ल्माउन,े नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी  
य अन्म तनकाम वा व्मख्िराई गैयकाननुी राब हनु ेगयी कय छुट वा तभनाहा ददने प्रवखृ्त्तराई 
तनरुत्साहन गने, कय छल्नेराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने।  

ग. याजस्व चहुावट योक्नका रातग सफै आतथिक कायोफायराई सफ्टवेमय प्रणारीभा आफर्द् गयी 
अनगुभन ढाॉचा तमाय ऩायी कामािन्वमनभा ल्माउने। 

घ. गैयकय याजस्वअन्तगित शलु्क तनधाियणको भाऩदण्ड ऩायदशॉ रूऩभा तमाय गयी रागू गने, याजस्व 
चहुावट तनमन्रणका रातग सफै ऩातरकाहरूरे फैंर्कङ प्रणारी य सफ्टवेमय प्रणारीराई अतनवामि 
उऩमोग गयी प्रततवेदन गने व्मवस्था तभराउने। 

ङ. भूल्म अतबवरृ्र्द् कयराई यार्ष्डम कयाधायको रूऩभा र्वकास गनि तफतरङ प्रणारीभा सधुाय गयी 
सम्ऩूणि कायोफायराई क्रभश् CBMS (Central Billing Monitoring System) प्रणारीभा आफर्द् 
गने ।  

 

 

अथि भन्रारम/ 
प्रदेश सयकाय य 
स्थानीम तहसभेत 
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च. भूल्म अतबवरृ्र्द् कयतपि  फढ्दो के्रतडट र्ववयण, घट्दो डेतफट र्ववयण, शून्म र्ववयण तथा र्ववयण 
नददने कयदाताउऩयको तनगयानी फढाउने गयी याजस्व प्रशासनको ऺभता अतबवरृ्र्द् गने ।  

छ. भूल्म अतबवरृ्र्द् कय र्पताि ऩर्द्ततराई ऩायदशॉ फनाउन े।  
ज. कयको दयराई सभताभूरक फनाई दामया र्वस्ताय गने तथा कय प्रर्क्रमाराई सयर फनाई कय 

सहबातगताको रागत घटाउन आवश्मक प्रफन्ध गने। 
झ. भारवस्तकुो घोषणा गदाि दयफन्दी पयक ऩने गयी घोषणा गयी बन्साय याजस्व छरी गने प्रवखृ्त्त 

तनमन्रण गने, ऩरयभाण पयक ऩने य ऩाने प्रवखृ्त्त तनमन्रण गने । 
ञ. याजस्व छरी हनु ेजोख्खभ ऺेर ऩर्हचान गयी तनमन्रण गने। 
ट. अन्तशलु्क चहुावटराई तनमन्रण गनि माख्न्रकीकयण ऩर्द्ततको र्वकास गने ।   
ठ. अन्तशलु्क ख्स्टकय आददको दरुुऩमोग वा अनातधकृत उत्ऩादन य प्रमोग तनमन्रण गने । 
ड. आतथिक ऐन/अध्मादेश जायी गदाि कयका दयभा हनुे ऩरयवतिनको सूचना चहुावट गने अऩयाध हनु 

नददन अथि भन्रारमका ख्जम्भेवाय ऩदातधकायी य कभिचायीरे फजेट तजुिभा अवतधबय ऩारना 
गनुिऩने आचायसॊर्हता तनभािण गयी कडाइका साथ ऩारना गने व्मवस्था तभराउने। 

११. कामिक्रभ सञ्चारन गदाि साविजतनक कोषको सदऩुमोग गने तथा औख्चत्मऩूणि अनगुभन य तनमन्रण 
गने व्मवस्था तभराउन े: 

क. साविजतनक कामि गदाि प्राथतभकता प्राि कामिक्रभहरू तनधाियण गयी ती कामिक्रभहरू सञ्चारन गदाि 
भाऩदण्डफभोख्जभ साविजतनक तथा स्थानीम कोषको दरुुऩमोग नहनुे व्मवस्था सतुनख्श्चत गने। 
मसका रातग चौभातसक प्रगतत प्रततवेदन तमाय ऩायी साविजतनकसभेत गने व्मवस्था गने।  

ख. स्थानीम तह य प्रदेश सयकायफाट र्वतबन्न व्मख्ि तथा सॊघसॊस्थाराई प्रदान गरयने आतथिक 
सहामताको ऩायदशॉ भाऩदण्ड फनाउने तथा सहामता भागको औख्चत्म य आवश्मकता तनधाियणका 
सूचकहरू सभेत भाऩदण्डभा सभावेश गयी सोहीअनसुाय अनगुभन गने। मसयी गरयएको अनगुभन 
प्रततवेदनसभेत सयोकायवारा सफैरे थाहा ऩाउने गयी साविजतनक गने। 

ग. प्रचतरत काननु य भाऩदण्डर्वऩयीत तथा गरत तसपारयसका आधायभा कुनै ऩतन तनभािण कामिको 
बिुानी हनु नददन एवॊ याजस्व चहुावट य र्हनातभना हनु नददन स्थानीम तहको अनगुभन 
भूल्माॊकन सतभततराई र्क्रमाशीर फनाउन ेतथा सतभततको प्रततवेदनराई साविजतनक गने व्मवस्था 
गने। 

 
अथि भन्रारम / 
प्रदेश  सयकाय य 
स्थानीम तह 

१२. तनकासी/ऩैठायी भाऩदण्ड तथा कायोफायको अतबरेखाॊकन व्मवख्स्थत गयी कायोफायराई सूचना 
प्रर्वतधभैरी फनाउन:े- 

क. आमात तनमाितजन्म कायोफायराई व्मवख्स्थत फनाउन पभि दताि, एख्क्जभ कोड तथा तनकासी-
ऩैठायीका रातग अन्तयािर्ष्डम भाऩदण्डअनरुूऩका अन्म आवश्मक र्ववयणहरूको अतनवामि उऩमोगको 
व्मवस्था तभराउन,े  

ख. सफै खारे आमात/तनमाितजन्म कायोफायहरूराई तडख्जटाइज्ड य अनराईन गयी अनगुभनमोग्म 
फनाउन सप्टवेमय प्रणारीभा आफर्द् गने।  

उद्योग, वाख्णज्म 
तथा आऩूतति 
भन्रारम/ गहृ 
भन्रारम/ प्रदेश 
सयकाय य 
स्थानीम तह 

१३. फजेट स्वीकृतत य खचि व्मवस्थाऩन तनमभानसुाय गने तथा काननुफभोख्जभ गदठत र्वतबन्न 
सतभततहरूराई र्क्रमाशीरता फढाउन:े- 

क. फजेट तजुिभा ददग्दशिनको अतनवामि कामािन्वमन गने, प्रदेश मोजनाहरू छनौटभा ऩायदख्शिता कामभ 
गनि भाऩदण्ड तजुिभा य कामािन्वमन गने, ख्जल्रातबरका सफै र्वकास तनभािण र्क्रमाकराऩहरूको 
ख्जल्रा सभन्वम सतभततरे अनगुभन गने, फजेट तनकासा, यकभान्तय य शीषिकान्तय गने र्वषमभा 
सभेत स्ऩष्ट आधाय, र्वतध य भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गने। 

ख. प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे सॊर्वधान य काननुफभोख्जभ सभमभा नै सबाफाट फजेट स्वीकृत 
गयी/गयाई भार खचि गने।  

ग. याजस्व ऩयाभशि, र्वधामन, रेखा, आतथिक, स्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा तनधाियण, सशुासन तथा 
अनगुभन सतभततहरू र्क्रमाशीर फनाउने,  

घ. स्थानीम तहहरूरे सॊर्वधान य काननुफभोख्जभ सभमभै वार्षिक फजेट तथा कामिक्रभ स्वीकृत गने, 
भध्मभकातरक खचि सॊयचना अतनवामि कामािन्वमनभा ल्माउन,े ऺेरगत मोजना, र्वकास आमोजना य 
कामिक्रभफाये सबाद्वाया स्थानीम नीतत ऩारयत गयी रागू गने, ऩातरकास्तयीम वार्षिक मोजना तजुिभा 

प्रदेश सयकाय य 
स्थानीम तह 
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गयी कामािन्वमन गने, 
ङ. सॊर्वधान य भौजदुा काननुको आधायभा स्थानीम कयको दय तथा अन्म शलु्क तनधाियण गदाि 

स्थानीम तहभा कय/शलु्क ततनि सक्ने ऺभता, उऩमिु वस्तगुत भाऩदण्ड जस्ता आधाय तरई कय 
प्रणारीभा सधुाय गने। 

च. स्थानीम तहहरूरे र्वतनमोजन ऐनभा स्ऩष्ट काननुी व्मवस्था गयेय भार फजेट खचि गने व्मवस्था 
तभराउने । तोक आदेश भारका बयभा खचि गने प्रवखृ्त्त अन्त्म गने। 

घ. साविजतनक सेवाप्रवाह य सेवाग्राही सयोकायका र्वषमसम्फन्धी  
१४. स्थानीम तहको सॊस्थागत सदुृढीकयण तथा स्थानीम सशुासन प्रवर्द्िन गने:- 
क. स्थानीम तहभा आवश्मक सॊतमाभा प्रार्वतधक कभिचायी, साविजतनक खरयदसम्फन्धी कभिचायी, 

रेखासम्फन्धी कभिचायीसर्हत दयफन्दी अनरुूऩका कभिचायी ऩूतति हनुे व्मवस्था तभराउने।  
ख. स्थानीम जनप्रतततनतध य कभिचायीराई स्थानीम तहका ख्जम्भेवायी सम्ऩादन, नागरयकभैरी व्मवहाय, 

नततजाभूरक कामिसम्ऩादन सीऩ, भ्रष्टाचाय तनमन्रणका उऩाम जस्ता र्वषमभा प्रबावकायी तातरभ, 
प्रख्शऺण प्रदान गने प्रफन्ध तभराउने।  

ग. स्थानीम र्वकास प्रख्शऺण प्रततष्ठान य प्रदेश सशुासन केन्िजस्ता सॊस्थाको ऺभता र्वकास तथा 
ऩाठ्यक्रभ, तातरभ र्वतधभा ऩरयभाजिन गयी ततनीहरूराई भूरबतू रूऩभा प्रदेश य स्थानीम तातरभ 
प्रदामक तनकामको रूऩभा र्वकास गने। 

घ. ख्जल्रा सभन्वम सतभततको ऺभता अतबवरृ्र्द् गयी स्थानीम र्वकास तनभािण, सेवा प्रवाह य ख्जल्राको 
सन्ततुरत र्वकासको अवस्थाको अनगुभन, भूल्माॊकन तथा अध्ममन-अनसुन्धान गने सऺभ 
तनकामको रूऩभा र्वकास गने। 

सङ् घीम भातभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन 
भन्रारम/ 
प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
तह 
 

१५. सेवाभा प्रबावकारयता, कभिचायीभा भनोफर य उत्ऩादकत्व वरृ्र्द् गने:- 
क. सेवाग्राहीको फढी चाऩ हनु े भारऩोत, नाऩी, मातामात, वैदेख्शक योजगाय, ख्जल्रा प्रशासन, 

नगयऩातरका, गाउॉऩातरका कामािरमरगामतका तनकामहरूको सेवाराई क्रभश: अनराइन सेवाभा 
रूऩान्तयण, सेवाग्राही सहामता कऺको स्थाऩना य र्वस्ताय, कामिप्रणारीभा सधुाय, प्रर्क्रमा 
सयरीकयण, तनवेदन/पायभहरूको सयरीकयण, र्वचौतरमाको प्रवेशभा योक, ऩमािि कभिचायीद्वाया 
कामि सहजीकयण, CCTV जडान, अतडमो सर्हतको Digital नागरयक फडाऩर, गनुासो सम्फोधन 
सॊमन्रको र्वकास य अग्रऩॊख्िका (Frontline) कभिचायीको सेवाभैरी व्मवहायभा सधुाय गदै 
तनयन्तय तनगयानी गने । मसतपि को प्रगतत तारकु तनकामरे चौभातसक रूऩभा तरई उख्ल्रख्खत 
र्वषमहरूको अतनवामि ऩारना हनुे व्मवस्था तभराउने। 

ख. सफै साविजतनक सॊगठनरे ऩदातधकायी तथा कभिचायीको रातग आचायसॊर्हता तजुिभा गयी रागू  

गने । 
ग. आचयण उल्रॊघन गने कभिचायीभातथ र्वबागीम सजाम गयी हयेक आतथिक वषिभा साविजतनक गने 

व्मवस्था तभराउन े। 
घ. कभिचायीहरूको ऩदस्थाऩन य सरुवाराई अनभुानमोग्म फनाउन भाऩदण्डसर्हत काननुभा ऩरयभाजिन 

गयी कामािन्वमन गने गयाउने ।  
ङ. टे्रड मतुनमनका ऩदातधकायीहरूको ऩदीम आचायसॊर्हता तमाय गयी रागू गने य उनीहरूरे ऩदको 

ख्जम्भेवायी अनरुूऩको अतनवामि सेवा गने व्मवस्था तभराउने। 
च. सम्ऩूणि साविजतनक तनकामहरूभा कामिख्जम्भेवायीका आधायभा दयफन्दी सॊयचना ऩनुयावरोकन, 

सभानऩुाततक ढॊगरे स्रोतसाधनको र्वतनमोजन, अवसयभा एकरूऩता य कामिफोझका आधायभा 
प्रोत्साहन सरु्वधा (Incentives) सभेतको व्मवस्था गयी कामािरमहरू फीच यहेको आकषिक य 
अनाकषिकको र्वबेद हटाउन े। 

छ. स्थानीम तहफाट सभमभै फजेट ऩसे गने, कामिर्वतध ऩारना गयी सहबातगताभूरक ढॊगरे फजेट 
तजुिभा गने, साभाख्जक उत्तयदार्मत्वका औजायहरू (साविजतनक सनुवुाइ, साभाख्जक ऩयीऺण य 
साविजतनक ऩयीऺणरगामत) को प्रमोगभा एकरूऩता य प्रबावकारयता य अतनवामिता हनुे गयी 
काननुी प्रफन्ध गने । 

सॊघीम भातभरा 
तथा सभान्म 
प्रशासन/ श्रभ तथा 
योजगाय/ बतूभ 
व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी 
तनवायण/ ऊजाि/ 
गहृ/ अथि/ 
बौततक ऩूवािधाय 
तथा मातामात/ 
खानेऩानी/ सहयी 
र्वकास भन्रारम 
/प्रदेश सयकाय 
/स्थानीम तह 
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१६. र्वद्यतुीम शासनको अतधकतभ अभ्मास गयी सशुासन प्रवर्द्िन गने:- 
क. र्वद्यतुीम बिुानी प्रणारीफाट सफै प्रकायका कय तथा गैयकय  याजस्व ततनिसक्ने व्मवस्था 

तभराउने। 
ख. र्वद्यतुीम सेवा सञ्चारन गयेका कामािरमको र्वद्यतुीम प्रणारीको सयुऺा, डाटा सयुऺा जस्ता ऩऺको 

Audit गयी तारकु तनकामरे दरुुस्त यहेको तनख्श्चत गने। 
ग. सफै साविजतनक तनकामरे आपूरे प्रवाह गने सेवाहरूको प्रर्क्रमा, आवश्मक ऩने कागजात, राग्न े

शलु्क य अवतधको जानकायी अतनवामिरूऩरे वेफसाइटभापि त सभेत साविजतनक गने।  

अथि/ बतूभ 
व्मवस्था¸ सहकायी 
तथा गरयफी 
तनवायण/ बौततक 
ऩूवािधाय तथा 
मातामात 
भन्रारम/ 
स्थानीम तह 

१७. उऩबोिा र्हत प्रततकूर हनु ेगततर्वतधहरू तनमन्रण गने्- 
क. उऩबोग्म वस्त ुतथा तनभािण साभग्रीको Labeling सम्फन्धी प्रावधानहरूको कामािन्वमन अवस्थाको 

तनमतभत अनगुभन गयी दोषीभातथ बएको कायफाहीको प्रगतत चौभातसकरूऩभा साविजतनक गने। 
ख. यार्ष्डम तथा स्थानीम सञ्चाय भाध्मभफाट प्रबावकायी य सयर ढॊगका उऩबोिा ख्शऺासम्फन्धी 

प्रचायप्रसाय साभग्री उत्ऩादन गयी प्रसायण गने व्मवस्था तभराउने। 
ग. अस्वाबार्वक भूल्मवरृ्र्द्¸ काटेतरङ¸ कृतरभ अबाव रगामत फजायभा हनुे र्वतबन्न र्कतसभका ठगीका 

र्वरुर्द् मोजनाफर्द् रूऩभा तनमतभत कामितातरकासर्हत अनगुभन गयी तनमन्रण गने य प्रगतत 
चौभातसकरूऩभा साविजतनक गने। 

उद्योग¸ वाख्णज्म 
तथा आऩूतति 
भन्रारम/ प्रदेश 
सयकाय/ स्थानीम 
तह 

१८. साभाख्जक सयुऺा बत्ताको दरुुऩमोग योक्न राबग्राहीको ऩर्हचानसर्हत अद्यावतधक अतबरेख तनभािण 
गने:- 

क. साभाख्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने वास्तर्वक रख्ऺत वगिको ऩर्हचान गयी खण्डीकृत य अद्यावतधक 
तथ्माॊक तमाय गयी नगयऩातरका/गाउॉऩातरकाका Website भापि त अतनवामि साविजतनक गने  
व्मवस्था तभराउन े। मसको अनगुभन ख्जल्रा सभन्वम सतभतत य स्थानीम तह सभेतरे गने। 

स्थानीम तह 

१९. वैदेख्शक योजगायीराई भमािददत, सयुख्ऺत य उत्ऩादनभूरक फनाउन:े-  

क. वैदेख्शक योजगायीका ऺेरभा हनुे ठगी य भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनि य सेवाहरू अनभुानमोग्म फनाउन 
काननु तथा कामिर्वतध ऩरयभाजिन, ऩायदशॉ कामिसञ्चारन, र्वचौतरमा तनमन्रण य र्वद्यतुीम सेवाभा 
रूऩान्तयण गयी मसको प्रततवेदन वार्षिकरूऩभा  साविजतनक गने।  

ख. काभदायहरूराई नऩेारसॉग दद्वऩऺीम श्रभ सम्झौता बएका भरुकुहरूभा भार जान प्रोत्साहन गने य 
वैदेख्शक योजगायीको अवसय बएका सफै भरुकुहरूसॉग मस्तो सम्झौता गनि अतधकतभ प्रमत्न गने।   

ग. वैदेख्शक योजगायीको अत्मतधक ऩयतनबियता अन्त्म गनिका रातग दीघिकारीन सभाधानकारूऩभा 
भरुकुभा योजगायी तसजिनाका रातग कामािन्वमनमोग्म मोजना तनभािण गने। 

घ. येतभट्यान्सराई उत्ऩादनभूरक ऺरेभा ऩरयचारन गने गयी दीघिकारीन भहत्वका यणनीततक 
कामिक्रभहरू तनभािण गयी रागू गने। 

श्रभ¸ योजगाय 
तथा साभाख्जक 
सयुऺा 
भन्रारम/अन्म 
सम्फर्द् 
भन्रारमहरू 

ङ. साविजतनक खरयद तथा आमोजना/कामिक्रभ व्मवस्थाऩनसम्फन्धी  
२०. सॊघ, प्रदेश एवॊ स्थानीम तहका साविजतनक खरयदभा सॊरग्न जनशख्िहरूको ऺभता र्वकासको 

रातग सम्फख्न्धत साविजतनक तनकामभा हनुे खरयदको प्रकाय, खरयद गरयने वस्त,ु तनभािण कामि वा 
सेवाको प्रकृतत, भारा एवॊ  गणुस्तयसभेतको आधायभा आधायबतू तथा र्वख्शष्टीकृत तातरभ प्रदान 
गने ।साथै कभिचायीराई साविजतनक खरयद तातरभ प्रदान गयेयभार खरयदसम्फन्धी ख्जम्भेवायी ददन े
व्मवस्था तभराउन े। 

२१. खरयद काननुको ऩूणि ऩरयऩारना हनु ेव्मवस्था तभराउने । 

२२. फोरऩर आह् वान गनुिअख्घ आवश्मक ऩूवि तमायी जस्तै् स्रोतको सतुनख्श्चतता, फहवुषॉम/वार्षिक 
खरयद मोजनाको स्वीकृतत, तनभािणस्थरको सतुनख्श्चतता (Site Clearance), वातावयणीम अध्ममन 
रगामतका कामि सम्ऩन्न गनुिऩने व्मवस्था तभराउने। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/ सम्फर्द् 
सफै भन्रारम/ 
साविजतनक खरयद 
अनगुभन 
कामािरम/ 
स्थानीम तह 
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२३. आमोजनाको तनभािण सभमावतध वस्तऩुयक य वैऻातनक ढॊगरे तनधाियण नगरयॊदा अनावश्मकरूऩभा 
म्माद थऩघट गनुिऩने तथा मसफाट नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानीसभेत हनुे हुॉदा ऩमािि 
अध्ममन/र्वश्लषेण गयी वैऻातनक आधायभा सभमावतध तनधाियण गने व्मवस्था तभराउने।  

२४. सम्झौताभा उख्ल्रख्खत सभमावतधभा कामिसम्ऩन्न हनु नसकी म्माद थऩ गनुिऩने अवस्थाभा वैऻातनक 
आधाय य भनातसफ भार्पकको कायणफाट भार तनमभानसुाय ठेक्काको म्माद थऩ गने।  

२५. ठेक्का सम्झौता कामािन्वमनभा हनु सक्ने र्ववाद सभमभै सभाधान गनि ऩहर नगने, र्ववादको 
सभमभा भध्मस्थ/अदारतसभऺ आवश्मक प्रभाणहरू ऩेस नगने, ऩेस गनि र्ढराइ गने जस्ता 
राऩयफाहीऩूणि कामिफाट ठेकेदायराई अनखु्चत राब तभल्ने य सयकायको हातन नोक्सानी हनुे गयी 
कामि गने प्रवखृ्त्त अन्त्म गनि सम्फख्न्धत तनकाम/ऩदातधकायीहरू नै ऩूणिरूऩभा ख्जम्भेवाय एवॊ 
जवापदेही हनु ेव्मवस्था तभराउने।  

२६. एकै प्रकृततको साविजतनक खरयद एवॊ तनभािण  प्रर्क्रमाभा र्वतबन्न तनकामहरूरे प्रमोग गयेका नम्सि 
तथा भाऩदण्डहरू पयक-पयक  देख्खएकारे सोको एकरूऩताका रातग एकीकृत नम्सि तथा 
भाऩदण्ड तमाय गयी प्रचरनभा ल्माउनऩुने।  

२७. साविजतनक खरयद प्रर्क्रमाभा प्रततस्ऩधाि सीतभत गने वा रख्ऺत फोरऩरदाताराई भार पाइदा ऩगु्न े
गयी स्ऩेतसर्पकेसन, मोग्मता, र्वशेष काभको अनबुव एवॊ भूल्माॊकनका आधायहरू तमाय गने, 
अस्वाबार्वकरूऩभा स्राइतसङ एवॊ प्माकेख्जङ गने, गरत खरयद र्वतध छनौट गने, फोरऩरको 
सूचना ऩायदशॉरूऩभा प्रवाह नगने जस्ता गरत अभ्मासराई तनमन्रण गने व्मवस्था तभराउने ।  

२८. साविजतनक खरयद ऐनभा बएको र्वशेष ऩरयख्स्थततभा खरयद गने व्मवस्थाको अऩव्मातमा एवॊ 
दरुुऩमोग गयी भहॉगो भूल्मभा खरयद गयी साविजतनक हातन नोक्सानी गने प्रवखृ्त्तराई तनरुत्सार्हत 
गनि ऐनको दपा 66 को प्रमोजनका रातग नेऩार सयकायफाट वस्तऩुयक कामिर्वतध/तनदेख्शका 
तनभािण गयी प्रचरनभा ल्माउन े।  

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/ सम्फर्द् 
सफै भन्रारम/ 
साविजतनक खरयद 
अनगुभन 
कामािरम/ 
स्थानीम तह 

२९. दीघिकारीन र्वकास मोजना, वार्षिक/फहवुषॉम खरयद मोजना¸ स्थानीम आवश्मकता य प्राथतभकता¸ 
सम्बाव्मता अध्ममन¸ र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदनरगामतका आवश्मक ऩूवितमायी सम्ऩन्न गयेय 
भार आमोजना/कामिक्रभ फजेटभा याख्न।े आमोजना फैंकको अभ्मासराई सफै ऺेरभा र्वस्ताय गदै 
अतनवामि रागू गदै जाने । दार्मत्व तसजिना बइसकेका फहवुषॉम आमोजनाहरूका रातग फजेट 
सतुनख्श्चत हनुे गयी भार नमाॉ फहवुषॉम आमोजना स्वीकृत गने व्मवस्था तभराउने।  

अथि 
भन्रारम/यार्ष्डम 
मोजना आमोग/ 
भन्रारमहरू/ 
प्रदेश सयकाय 
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३०. उऩबोिा सतभतत गठन अऩायदशॉ तरयकारे गने, वास्तर्वक राबग्राहीको प्रतततनतधत्व नहनुे, 
श्रभभूरक काभ देखाई काननुर्वऩयीत हेबी इर्क्युऩभेन्टको प्रमोग गने, सतभततरे आपैं  काभ नगयी 
ठेकेदायभापि त काभ रगाउन,े उऩबोिा सतभततको तपि फाट व्महोनुिऩने रागत एवॊ श्रभ 
सहबातगताको अॊश नऩरु् माउन,े तनभािणऩश्चात भभितसम्बायको ख्जम्भा नतरने,  काभको गणुस्तयभा 
ध्मान नददन ेय र्वत्तीम अनशुासन तथा ऩायदख्शिता कामभ नगने जस्ता र्वकृतत देख्खएको हुॉदा मस 
खरिद र्वतधराई श्रभभूरक कामिभा भार सीतभत गने गयी उऩबोिा सतभततफाट हनु े तनभािण 
कामिराई व्मवख्स्थत गनि उऩबोिा सतभततको गठन, ऩरयचारन एवॊ व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामिर्वतध 
फनाई रागू गने । 

३१. ऩयाभशि सेवाभा बएको सोझै खरयद य भौजदुा सूचीभा यहेकोराई छनौट गने प्रावधानराई 
दरुुऩमोग गनि टुक्राटुक्रा गने, तभरेभतोभा ऩयाभशिदाता छनौट गने, प्रार्वतधक प्रस्तावभा छनौट 
हनुका रातग सऺभ ऩयाभशिदाता प्रस्ताव गने तय कामािन्वमनको क्रभभा अन्म कभ मोग्मता 
बएका ऩयाभशिदाता खटाउन,े ठूरा ऩुॉजीगत खचि ऩतन ऩयाभशि खचिको रागत अनभुानभा याख्न,े 
तनख्श्चत ऩयाभशिदाताराई राब ऩगु्ने गयी प्रार्वतधक प्रस्तावको मोग्मता एवॊ भूल्माॊकनका 
आधायहरूभा चरखेर य तभरेभतो गने प्रवखृ्त्तको अन्त्म हनु ेव्मवस्था तभराउने ।    

३२. ऩयाभशिदाताको फदतनमत, गम्बीय ररु्ट/कभजोयीका कायण साविजतनक खरयद कामिभा हनु े हातन 
नोक्सानीभा उि ऩयाभशिदाताराई ख्जम्भेवाय फनाउनका रातग तनजको कभीकभजोयीका कायण 
जेजतत ऺतत हनु्छ, सोको ऺततऩूतति तनजफाटै बयाउनका रातग आवश्मक व्मवस्था तभराउने।  

३३. साविजतनक खरयदअन्तगित भारसाभान एवभ ्तनभािण कामिको प्रकृततअनसुाय गणुस्तय सतुनख्श्चत गयी 
कामिस्वीकाय गनुिऩनेभा कततऩम तनकामरे सो गयेको नदेख्खएकारे खरयद सम्झौताको प्रावधानभा नै 
गणुस्तय सतुनख्श्चत मोजना (Quality Assurance Plan) स्ऩष्ट उल्रेख गने य मोजनाको पयपायक 
गनुिअख्घ गणुस्तय सतुनख्श्चतता अतनवामि रूऩभा गनुिऩने व्मवस्था तभराउन।े  

३४. प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह तथा अन्म साविजतनक तनकामहरूरे साविजतनक तनजी साझेदायी 
अन्तगित मोजना कामािन्वमन गदाि साविजतनक तनजी साझेदायी तथा रगानी ऐन य नीततफभोख्जभ 
मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन तथा साविजतनकरूऩभा आशमको प्रस्ताव भाग गने रगामतका 
प्रर्क्रमाहरू अवरम्फन गयेय भारै मोजना कामािन्वमन गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/ 
साविजतनक खरयद 
अनगुभन 
कामािरम/ प्रदेश 
सयकाय/ स्थानीम 
तह 

३५. साविजतनक तनकामरे साविजतनक सम्ऩख्त्त बाडाभा ददई/रगाई याजस्व उठाउने, स्थानीम 
स्रोतसाधनको उत्खनन,् सॊकरन, उऩमोग य तफक्रीका रातग याजस्व ठेक्का रगाउने व्मवस्था 
साविजतनक खरयद ऐन/तनमभभा स्ऩष्ट नयहेकारे साविजतनक तनकामहरूको काभकायफाहीभा 
प्रर्क्रमागत एकरूऩता कामभ हनु नसकेको कायणफाट याजस्व सॊकरनभा कभी हनुका साथै 
र्हनातभना य भस्मौटसभेत हनुसक्ने जोख्खभ यहेको हुॉदा मसप्रकायका कामिहरू व्मवख्स्थत गनि 
उख्चत काननुी व्मवस्था तभराउने। 

३६. एउटै तनभािण व्मवसामीरे आफ्नो ऺभताबन्दा फढी तनभािण कामिको ख्जम्भा तरन े तय तनधािरयत 
सभम य गणुस्तयफभोख्जभ कामिसम्ऩादन नगने प्रवखृ्त्त देख्खएकारे मस्ता तनभािण व्मवसामीहरूरे 
सञ्चारन गरययहेका आमोजनाहरू (Running Contract) को अद्यावतधक र्ववयण देख्खने गयी 
साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे एकीकृत सूचना प्रणारी तनभािण गयी सञ्चारन गने य 
साविजतनक तनकामहरूरे सोको आधायभा तनभािण व्मवसामीहरूको ऺभता (Bid Capacity) 

भूल्माॊकन गने काननुी व्मवस्था तभराउने।  

३७. दैतनक कामािरम सञ्चारनका रातग ऩटकेरूऩभा आवश्मक ऩने साभग्रीहरूको खरयदका रातग 
प्रत्मेक साविजतनक तनकामहरूभा ख्जम्भेवाय कभिचायी तोकी कामािरमको डेतफड-काडि तथा 
इऩेभेन्टको व्मवस्था गयी सोको प्रमोगभापि त काडिफाट बिुानी तरने व्मवस्था बएका आतधकारयक 
तफके्रता/पभिसॉग तनख्श्चत यकभसम्भको भारसाभान न्मूनतभ फजाय भूल्मभा खरयद गने व्मवस्था 
तभराउने। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/ 
साविजतनक खरयद 
अनगुभन 
कामािरम/ प्रदेश 
सयकाय/ स्थानीम 
तह 

च. कृर्ष, बतूभ, वन तथा वातावयण सॊयऺणसम्फन्धी  
३८. बतूभ व्मवस्थाऩन तथा अतबरेखाॊकन अन्तगित ब-ूसूचना प्रणारीको प्रमोग फढाउन,े सयकायी य  
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साविजतनक जग्गाको अतबरेख व्मवख्स्थत गने, हदफन्दीबन्दा फढी जग्गा सयकाय भातहतभा ल्माउन े
तथा सयकायी जग्गा बाडाभा वा तरजभा ददन ेआधाय/सूचकसर्हतको ऩायदशॉ भाऩदण्ड फनाउन:े- 

क. बतूभसम्फन्धी ऐन, २०२१ को व्मवस्था फभोख्जभ हदफन्दीबन्दा फढी स्वातभत्वको काननुफभोख्जभ 
छुट ऩाउन ेबएभा फाहेक सम्ऩूणि जग्गा एक वषितबर सयकायको स्वातभत्वभा ल्माउने । 

ख. गठुी, ऐरानी, वन, फटु्यान, नदी, रगामतका सयकायी/साविजतनक जग्गा गैयकाननुी रूऩभा व्मख्ि 
वा सॊस्थाको नाभभा यख्जषे्डसन ऩास गयी दरुुऩमोग गने प्रवखृ्त्त योक्न मस्ता सयकायी/साविजतनक 
जग्गाको र्ववयण तीनै तहका सयकायको सभन्वमभा एक वषितबर मर्कन गयी ब-ूसूचना प्रणारीभा 
आफर्द् गयी सम्ऩूणि बतूभको शे्रस्ता अद्यावतधक गने तथा सम्फख्न्धत तनकामहरूरे वार्षिक रूऩभा 
मस्तो रगत साविजतनक गने। 

ग. सयकायी जग्गा बाडा वा तरजभा तरनेददने व्मवस्थाराई सयर, प्रततस्ऩधॉ, ऩायदशॉ य स्ऩष्ट फनाई 
सॊयऺण य उऩमोग गनि काननुभा आवश्मक ऩरयभाजिन गने।   

घ. ब-ूअतबरेखराई व्मवख्स्थत फनाउन सूचना प्रर्वतधको प्रमोगफाट बतूभसम्फन्धी एकीकृत रगत तमाय 
गयी नाऩी (नक्साॊकन) य भारऩोत (यख्जषे्डसन) को काभ र्वद्यतुीम प्रणारीफाट भार गने व्मवस्था 
तभराउन ेय मस्तो सूचना एवभ ्र्ववयण जग्गाधनी स्वमॊरे सभेत अनराइन प्रणारीफाट हेनि सक्ने 
व्मवस्था तभराउने। 

ङ. जग्गाको अतबरेख यातदा जग्गा दताि वा जग्गा प्रातिको स्रोत थाहा हनुे गयी जग्गाधनी ऩजुािभा 
जनाइनऩुने। 

 

बतूभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा 
गरयफी तनवायण 
भन्रारम/प्रदेश/ 
स्थानीम सयकाय 

३९. वन ऺरे व्मवस्थाऩन गने, अततक्रभण योक्न े तथा दोहन, कटान य तस्कयी तनमन्रण गने तथा 
वनऺरेतबर अनभुततऩश्चात भार तनभािण कामि गने:- 

क. वन ऐन, २०७६ य प्रदेश स्तयका वनसम्फन्धी काननु अनसुाय वगॉकृत सफै प्रकायका वन, 
फटु्यान, जॊगर, आददको सवेऺण, वगॉकयण, नाऩ नक्सा य सीभाॊकन गयी प्राि रगत अनराइन 
प्रणारीभा अद्यावतधक गयी वार्षिक रूऩभा साविजतनक गने। 

ख. यार्ष्डम वनऺेरको अततक्रभण, दोहन, काठ कटान, तस्कयी, पडानी, आददराई तनरुत्सार्हत गने 
गयी सघन य प्रबावकायी अनगुभन प्रणारीको कामािन्वमन गने गयी ख्जम्भेवायी तोक्ने तथा 
चौभातसक प्रगततको रूऩभा मस्तो अनगुभनको रगत अद्यावतधक गने। 

ग. वन र्वकास, सॊयचनागत ऺभता र्वस्ताय, सॊयऺण य सदऩुमोगका रातग तनकामगत सभन्वमको 
स्ऩष्ट खाका तजुिभा गयी सम्फख्न्धत कामािरमराई उत्तयदामी फनाउने। 

घ. वन उऩबोिा सतभतत गठनको भाऩदण्ड ऩरयभाजिन गने एवॊ सतभततको काभकायफाही आवतधक 
रूऩभा साविजतनक गने, साभदुार्मक वनभा ऺभता र्वकास, व्मवस्थाऩनभा सधुाय तथा अनगुभनभा 
तनयन्तयताका रातग ख्जम्भेवायी सर्हतको कामिमोजना तजुिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माउने। 

ङ. वन, वातावयण तथा स्थानीम तहरगामतको तसपारयस, स्वीकृतत य अनभुतत काननुफभोख्जभ भार 
प्रदान गने व्मवस्था सतुनख्श्चत गने, मस्ता तसपारयस, स्वीकृतत य अनभुततको रगत अनराइन 
प्रणारीभा अद्यावतधक गयी साविजतनक गने। 

च. वातावयण सॊयऺण ऐनको ऩारना गदै वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको आधायभा भार वन 
ऺेरतबर तनभािण कामि गने।  

छ. वन ऺेरतबर तनभािण कामि गदाि हनुे वातावयणीम ऺततको मर्कन गयी ऺततऩूततिका रातग सॊयचना 
तनभािण, सॊमन्र व्मवस्थाऩन य काभकायफाहीसभेत सॉगसॉगै गने व्मवस्था सतुनख्श्चत गने।  

ज. वन्मजन्त ु य वनऩैदावायको तभरेभतोभा हनु े गैयकाननुी ओसायऩसाय एवॊ अऩयाध तनमन्रण गनि 
कभिचायी, सयुऺाकभॉ एवॊ अन्म सम्फर्द् व्मख्ि वा तनकामको ऺभता र्वकास, सचेतना कामिक्रभ 
य प्रबावकायी अनसुन्धान ऩर्द्ततराई एकीकृत ढॊगरे सञ्चारन गने व्मवस्था तभराउने। 

झ. प्राकृततक नदी नारा, तार तरैमा, ऩोखयी, चयेु, सीभसाय एवॊ जराधाय ऺेरको गैयकाननुी दोहन 
योकी सॊयऺणका रातग आवश्मक व्मवस्था तभराउने। 

 

 

 

वन तथा 
वातावयण 
भन्रारम/ प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
तह 

४०. कृर्ष अनदुान सदऩुमोगका रातग कृषक ऩर्हचान, अनदुानग्राही वगॉकयण य बिुानी प्रणारी सधुाय 
गने:- 

क. कृर्ष व्मवसामभा ददइने अनदुानको ऩायदशॉ भाऩदण्ड फनाउन,े अनदुान तरने कृषकहरू य 

कृर्ष तथा 
ऩशऩुन्छी र्वकास 
भन्रारम/ प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
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अनदुानको ऩरयभाणको र्ववयण अनराइन प्रणारीभा अद्यावतधक गयी साविजतनक गने व्मवस्था 
तभराउने।  

ख. कृर्ष अनदुानको अतनमतभतता योक्न अनगुभन, भूल्माॊकनराई नततजासॉग अनफुख्न्धत गने, 
अनगुभन, भूल्माॊकन प्रणारीभा हनुे अतनमतभतताराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउन 
भूल्माॊकनकतािरे गनुिऩने अनगुभन भूल्माॊकन ढाॉचा य र्वषमसूची (चेकतरष्ट) तमाय ऩायी 
कामािन्वमनभा ल्माउने। 

ग. कृषक य उऩबोिाफीच चरखेर गने र्वचौतरमाहरूको तह घटाई अस्वाबार्वक पाइदा तरन े
प्रणारीको अन्त्म गनि तथा उऩबोिारे स्वच्छ य गणुस्तयीम कृर्ष उत्ऩादनको उऩबोग गनि ऩाउन े
कुया सतुनख्श्चत गनि तनमतभत फजाय तनमभन तथा र्वषादी ऩयीऺण प्रमोगशारा र्वस्ताय गयी सोको 
प्रगतत चौभातसक रूऩभा साविजतनक गने। 

घ. कृषकको उत्ऩादनको ऩयर भूल्म सभमभा नै तोक्ने व्मवस्था तभराउने, कृर्ष उऩजको तोर्कएको 
भूल्म सभमभै प्राि गने व्मवस्था सतुनख्श्चत गने।  

ङ. भर, फीउतफजन, तफरुवा, कच्चा ऩदाथि, ऩुॉजी, आददको उत्ऩादन, प्रवर्द्िन य र्वतयणसॉग 
साभञ्जस्मता कामभ गने गयी कृर्ष मोजना, शीतबण्डाय तथा फजाय व्मवस्थाऩनरगामतभा ऩूवािधाय, 
प्रर्वतध य ऩुॉजीको उऩमोग गने। 

च. कृषकरे आफ्नो कृर्ष खेती रगाउने वा आवश्मक फेराभा कृर्ष भर, फीउतफजन य कृर्ष 
उऩकयणको अबाव हनु नददन ेगयी कृर्ष मोजनाफभोख्जभ कामि गने/गयाउने । 

छ. तनख्श्चत व्मख्ि, पभि वा कम्ऩनीराई अनदुान र्वतयण गदाि आभ नागरयकरे प्राि गने र्हतसभेत 
सतुनख्श्चत गनुिऩने । 

तह 

छ. ख्शऺा, स्वास्थ्म य साभाख्जक सयुऺासम्फन्धी  
४१. भहाभायी ऩूवािनभुान गयी सो फभोख्जभ स्वास्थ्म सेवा प्रदान गनि सक्न े गयी जनशख्ि, ऩूवािधाय, 

औषधी, उऩचाय य उऩकयण तथा सयकायी अनदुान य सहतुरमतऩूणि उऩचाय कोष रगामतको उख्चत 
व्मवस्थाऩन गने्- 

क. भहाभायीको ऩूवािनभुान, प्रततयोध तथा उऩचायका रातग सभमानकूुर ऩूवािधाय तनभािण, जनशख्ि 
व्मवस्थाऩन य ऺभता र्वकासका रातग काननुी तथा सॊयचनागत सधुाय गने।  

ख. औषधी, ऩूवािधाय तथा उऩकयण तनभािण तथा खरयदभा सयकायी सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी हनु 
नददन तथा सम्बाव्म भ्रष्टाचाय योक्न गणुस्तयभा सम्झौता नहनु ेगयी ऩायदख्शिता कामभ गने खरयद 
र्वतध अवरम्फन गने। भहाभायी तनमन्रणका रातग ऩूवािनभुान प्रणारीको र्वकास गयी आवश्मक 
औषधी य मन्रउऩकयण खरयद, आऩूतति, र्वतयण तथा व्मवस्थाऩन गने। 

ग. सफै प्रकायका खरयदभा प्रततस्ऩधािका साथै गणुस्तय कामभ गने गयी खरयद आवश्मकता अनसुाय 
सयोकायवारा तनकामफाट खरयद स्वीकृततसभेत तरई फाॉकी कामि अगातड फढाउने। साथै 
सयकायद्वाया गरयने G2G खरयद रगामतका र्वतध, खरयद दय, साभग्रीको ऩरयणाभ तथा औख्चत्म 
खरयद प्रर्क्रमा सरुु गनुिअख्घ य खरयद गयेऩश्चात सभेत सफैका रातग साविजतनक गने। 

घ. सरुब य शीघ्र स्वास्थ्म सेवाभा आभ नागरयकको सहज ऩहुॉच सतुनख्श्चत गने व्मवस्थाका रातग 
अस्ऩतार, जनशख्ि य ऩूवािधायको वगॉकयण तथा सूचीकयण गने य सयकायी सहतुरमत, उऩचाय 
खचि, अनदुानरगामतका र्वषमभा कडाइका साथ भाऩदण्डको ऩारना गने/गयाउने। 
 स्वास्थ्म सेवाभा ऩहुॉच स्थार्ऩत गनि स्वास्थ्म तफभा कामिक्रभ सफै ख्जल्राभा र्वस्ताय गने,  
 र्वऩन्न नागरयकका रातग कडा योगको उऩचायभा सहतुरमत ददन ेप्रमोजनका रातग स्वास्थ्म 

सॊस्था सूचीकृत गदाि य उऩचायको यकभ शोधबनाि ददॊदा अतनमतभतता गने प्रवखृ्त्त देख्खएको 
हुॉदा मसको कडाइका साथ तनमन्रण गनि वस्तगुत भाऩनमोग्म सूचकसर्हतको भाऩदण्ड 
तमाय गने य अनगुभनको उत्तयदार्मत्च तरने तह य तनकाम तनख्श्चत गने। 

 कभिचायीको सरुवा ऩदस्थाऩनाभा अतनमतभतता गने प्रवखृ्त्त देख्खएको हुॉदा स्वास्थ्मकभॉको 
रयि दयफन्दीभा तनमतभत ऩरयऩूतति तथा व्मवख्स्थत सरुवा प्रणारीको रातग सेवाको 
आवश्मकताफभोख्जभ न्मामऩूणि य अनभुानमोग्म ऩदऩूतति य सरुवा भाऩदण्ड/प्रणारी स्वीकृत 
गयी तरुुन्त कामािन्वमनभा ल्माउने, 

 र्वऩन्न वगिको रातग सहतुरमतऩूणि उऩचायभा एकरूऩता य कोषको दरुुऩमोग हनु नददन र्वऩन्न 
ऩर्हचानका रातग गरयफ घयऩरयवाय ऩर्हचान कामिक्रभभापि त प्राि गरयफ ऩरयचमऩरराई 

स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 
भन्रारम/ प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
तह 
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आधाय भान्ने व्मवस्था गने,  
 साभदुार्मक अस्ऩतारहरूराई नेऩार सयकायफाट प्राि अनदुानको भहत्तभ सदऩुमोग गने गयी 

आधाय, कायण य औख्चत्मसभेतका सूचकहरूभा ऩनुयावरोकन गयी सयकायी अनदुानको 
दरुुऩमोग हनु नददन आवश्मक प्रफन्ध तभराउने। 

४२. तनजी तथा साभदुार्मक अस्ऩतारहरूको सेवा सरुब य प्रबावकायी फनाउन,े सयकायी अनगुभन 
प्रणारीराई व्मावहारयक फनाई कभजोयी देख्खएभा कायफाहीको दामयाभा ल्माउन े तथा स्वास्थ्म 
भाऩदण्डको ऩारना गने गयाउने् - 

क. तनजी स्वास्थ्म सॊस्था, सॊस्थान तथा उऩचाय केन्िहरूफाट प्रदान गरयने सेवा, शलु्क य गणुस्तयको 
तनमतभत अनगुभन गने व्मवस्था तभराउन,े अनगुभनका रातग भाऩदण्ड, अनगुभन र्वतध, ऺेर, 
र्वषम र्वऻ य सभम र्कटान गयी अनगुभन प्रततवेदन अतनवामि ऩेस गने व्मवस्थासभेत गने। 

ख. स्वास्थ्म सॊस्थाहरूको भूल्माॊकनका आधाय तमाय गयी अतनमतभतता य राऩयफाहीभातथ कायफाहीको 
दामयाभा ल्माउन ेव्मवस्था गने। 

ग. स्वास्थ्म तफभारगामत स्वास्थ्मसॉग सम्फख्न्धत अन्म तफभाभापि त सरु्वधाको शोधबनािको व्मावहारयक 
अतबरेखाॊकनका रातग ख्जम्भेवायी र्कटान गने/गयाउने, 

घ. तनजी स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा ख्शऺा, शलु्क, सहतुरमतऩूणि उऩचाय, शैख्ऺक छारवखृ्त्त य 
स्वास्थ्मकभॉको मोग्मता प्रणारी आददका भौजदुा भाऩदण्डको ऩारनाको तनमतभत अनगुभन गयी 
तनजी स्वास्थ्म सॊस्थाराई स्चच्छ य ऩायदशॉ फनाउने। 

ङ. सयकायी पाभेसीभा सहज य सयर ढॊगरे औषधी उऩरब्ध हनुे व्मवस्था तभराउन े। 

स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 
भन्रारम तथा 
नेऩार भेतडकर 
काउख्न्सर 

४३. भौजदुा दयफन्दीतबर प्रततस्ऩधाि य आवश्मकताको आधायभा भार ख्शऺक बनाि गने, नक्करी शैख्ऺक 
प्रभाणऩर य नक्करी अनभुततऩरको प्रमोगफाट सयकायी हातन नोक्सानी हनु नददन आवश्मक व्मवस्था 
गने साथै दगुिभभा सभेत शैख्ऺक सरको सरुुवाती सभमभै ऩाठ्यऩसु्तक उऩरब्ध गयाउन े व्मवस्था 
गने:- 

क. नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩर, नक्करी मोग्मता, अनबुव तथा राइसेन्स चेक जाॉच गने सॊमन्र र्वकास 
गयी कामािन्वमनभा ल्माउन,े र्वदेशी शैख्ऺक प्रभाणऩरको सभकऺता तथा सक्कर बएको मर्कन गनि 
जाॉच गनि सक्न ेगयी आवश्मक प्रफन्ध तभराउने। 

ख. ऩेसागत र्वख्शष्टताका रातग आचायसॊर्हता, आतथिक अनशुासनका रातग प्रर्क्रमाको ऩारना, तातरभ य 
अतबरेख व्मवस्थाऩन तथा गणुस्तय कामभ गनि सभमानकूुर प्रर्वतधको उऩमोग गने। 

ग. सभमानकूुर ऩाठ्यक्रभ ऩरयभाजिन, सीऩ र्वकास एवॊ ऩयीऺण तथा सभमभै भरुकुका सफै 
र्वद्यारमहरूभा ऩाठ्यऩसु्तक उऩरब्ध गयाउने गयी सभमसीभा तोक्ने य सोहीअनसुाय छऩाइ, ढुवानी 
य र्वतयणको कामिढाॉचा तमाय गयी कामािन्वमनभा ल्माउने। 

घ. साविजतनक र्वद्यारम बवन तनभािण साविजतनक खरयद काननुको ऩारना हनु े गयी प्रततस्ऩधािभापि त 
गने व्मवस्था तभराउने। साविजतनक खरयद काननु य र्वतधको ऩारना गयेय भार ऩसु्तक तथा अन्म 
आवश्मक साभग्रीहरू खरयद गने व्मवस्था तभराउने तथा ऩायदख्शिताका रातग सो खरयद वा 
तनभािणको वगॉकयण, साविजतनकीकयण य प्रततवेदन गने व्मवस्था तभराउने। 

ख्शऺा, र्वऻान तथा 
प्रर्वतध भन्रारम, 

प्रदेश सयकाय 
तथा स्थानीम तह 

ज. सञ्चाय, सूचना प्रर्वतध य ऩमिटनसम्फन्धी   

४४. दूयसञ्चाय सेवाको र्वस्ताय, प्रर्वतध खरयद य व्मवस्थाऩनभा ऩायदख्शिता, स्वच्छता य प्रततस्ऩधाि कामभ 
गने्- 

क. दूयसञ्चाय ऺेरभा आवश्मक नवीनतभ प्रर्वतधको ठूरो ऩरयभाणका खरयद कामिहरूभा ऩायदख्शिता, 
प्रततस्ऩधाि, य स्वच्छता कामभ गनि काननु तथा भाऩदण्डभा सधुाय गने तथा मस्ता ठूरा खरयद 
कामिराई सभमभै सम्ऩन्न गने तथा गणुस्तयभा सभेत सम्झौता नहनु े गयी गनि मसको 
स्ऩेतसर्पकेसन, रागत अनभुान तथा भूल्माॊकन र्वतधहरूराई वस्तगुत, वैऻातनक य मथाथिऩयक 
फनाउने। साथै मस्ता कामिभा सरुुदेख्ख नै तनमन्रण य सहजीकयण सॊमन्रको ऩरयचारन गने। 

ख. ग्राभीण दूयसञ्चाय सेवा, इन्टयनेट य टेतरपोनको ऩहुॉच र्वस्ताय जस्ता कामिक्रभभा साविजतनक 
सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी तथा अतनमतभतता हनु नददन आवश्मक व्मवस्था तभराउने। 

सञ्चाय तथा सूचना 
प्रर्वतध भन्रारम 
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४५. सूचना प्रर्वतधको ऩहुॉच सतुनख्श्चत गने गयी साविजतनक सेवा प्रवाहभा सूचना प्रर्वतध य सञ्चाय सेवाको 
सदऩुमोग फढाउने् - 

क. साविजतनक तनकामहरूफाट सञ्चारनभा यहेका व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीहरू (MIS) भोफाइर 
एप्स, सयकायी ईभेर य वेफसाइटहरूभा एकरूऩता य गणुस्तय कामभ गने तथा डाटा सयुऺा 
प्रणारी य गोऩनीमताका रातग उऩमिु व्मवस्था गने।  

ख. सयकायी तनकामरे प्रमोग गने ल्माऩटऩ वा डेस्कटऩ कम्प्मटुयभा Genuine Software प्रमोगको 
व्मवस्था तभराउन े। 

४६. हरुाक सेवाराई सभमानकूुर ऩरयभाजिन गयी प्रततस्ऩधाित्भक य र्वश्वसनीम फनाउन े। 
४७. यार्ष्डम तथा अन्तयािर्ष्डम तनजी कुरयमय सेवा प्रदामकहरूको तनमभन प्रबावकायी फनाई मस्ता 

कायोफायहरूराई कयको दामयाभा ल्माउने। 

सञ्चाय तथा सूचना 
प्रर्वतध भन्रारम 

४८. र्क्यातसनो व्मवसाम सञ्चारन अनभुतत, नवीकयण य हयेक र्क्यातसनो खेरसम्फर्द् कायोफायभा 
सयकायरे प्राि गनुिऩने याजस्व छरी योक्न तनगयानी प्रणारी य प्रर्वतधको र्वकास गयी 
कामािन्वमनभा ल्माउने। 

४९. ऩमिटकीम होटर, येस्टुयेन्ट तथा आवास गहृहरूको सेवा य उत्ऩादनभा तनख्श्चत गणुस्तय कामभ 
गनि भाऩदण्ड तनभािण गयी कामािन्वमन गने तथा सोको कडाइका साथ ऩारना गने व्मवस्था 
तभराउने। 

५०. यणनीततक भहत्व, जनसॊतमा, दगुिभ सेवाजस्ता आधायहरू तरई भरुकुभा आवश्मक आन्तरयक 
तथा अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थर तनभािणस्थानहरू मर्कन गनि यार्ष्डम यणनीततक मोजना फनाउन े य 
सोको आधायभा भार र्वभानस्थर तनभािण तथा स्तयोन्नततका कामिक्रभहरूको सञ्चारन गने 
व्मवस्था तभराउने। 

५१. र्वभानस्थर तनभािण तथा भभित कामिका रातग हनुे ठेक्काको स्ऩेतसर्पकेसन, रागत अनभुान तथा 
भूल्माॊकनभा काननुको ऩारना तथा ऩायदख्शिता कामभ गनि भन्रारमरे उत्तयदार्मत्व फहन गने 
गयी मस्ता प्रर्क्रमाहरूराई स्वच्छ, वस्तगुत य प्रततस्ऩधॉ फनाउन आवश्मक तनगयानी य 
सऩुयीवेऺणको व्मवस्था तभराउने। 

५२. र्वभान य र्वभानका औजाय-उऩकयण खरयदसम्फन्धी भौजदुा काननु य खरयद अभ्मासहरूभा 
ऩरयभाजिन गयी दरुुऩमोग य अतनमतभतता हनु नददन े ऩमािि तनमन्रण य सन्तरुनका व्मवस्था 
तभराउने। 

५३. भहाभायी जस्तो सॊवेदनशीर सभमभा सभेत भौकाको पाइदा उठाई अन्तयािर्ष्डम उडान अनभुतत य 
र्टकट तफक्री र्वतयणभा हनुे तभरेभतो तथा अतनमतभतता गने प्रवखृ्त्तको अन्त्म गनि भाऩदण्ड य 
आचायसॊर्हता फनाई कडाइका साथ कामािन्वमनभा ल्माउने। 

५४. नेऩार वामसेुवा तनगभको सेवाराई गणुस्तयीम, र्वश्वसनीम, बयऩदो य अनभुानमोग्म फनाउन 
तनमतभत उडान, दऺ जनशख्िको र्वकास, र्टकट तफक्री प्रणारीभा सधुायरगामत सभग्र 
व्मवस्थाऩन कुशरता कामभ गने ।  

सॊस्कृतत, ऩमिटन 
तथा नागरयक 
उड्यमन भन्रारम 

झ. र्वर्वध र्वषमसम्फन्धी  
५५. प्रहयी सेवाराई सऺभ, स्वच्छ, र्वश्वसनीम य आकषिक सेवाभा रूऩान्तयण गने:- 
क. याजनीततक हस्तऺऩेको अन्त्म, सरुवा, फढुवा तथा तातरभ, सीऩ र्वकास गने अवसय जस्ता 

कामिका रातग वस्तगुत भाऩदण्ड फनाई तनष्ऩऺरूऩभा रागू गनि काननुभा सधुाय गने। 
ख. प्रहयी कभिचायीको आधायबतू तातरभभा सदाचायसम्फन्धी र्वषमवस्त ु सभावेश गयी सदाचाय 

सॊस्कृतत प्रवधिन गने। 
ग. प्रहयी जनशख्िको ऺभता र्वकास गनि आधतुनक उऩकयण य प्रर्वतधको प्रमोग, नवीनतभ 

अनसुन्धान भाऩदण्ड, भानव अतधकायको सम्भान य सॊयऺणप्रतत प्रततफर्द् फनाउन र्वशेष 
यणनीततक कामिक्रभ सॊचारन गने ।  

गहृ भन्रारम 

५६. सयुऺा तनकामका कल्माणकायी कोषराई कभिचायी ऩरयवायको र्हत तथा कल्माणका कामिभा भार 
ऩरयचारन गने य कोषको दरुुऩमोग तनमन्रण गने व्मवस्थाका रातग काननु तथा कामिर्वतधभा 
आवश्मक सधुाय गयी रागू गने । 

गहृ भन्रारम 

५७. सहकायी ऺरेको सधुाय बतूभ व्मवस्था¸ 
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क. सहकायी ऺेरराई रूऩान्तयण गयी उत्ऩादन य योजगायीभूरक कामिभापि त प्रभखुरूऩभा सभाजको 
कभजोय वगिभा र्वत्तीम ऩहुॉच र्वस्ताय गने गयी ऩरयचारन गने। 

ख. सहकायी ऺेरभा टाठाफाठा प्रबतु्व वगिको तनमन्रण, रगानी जोख्खभ, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण, 
अनतु्ऩादक ऺेरभा फढ्दो रगानी जस्ता र्वकृतत तनमन्रण गनि मसको तनमाभक तनकामराई 
सऺभ य स्वामत्त फनाउने एवॊ नऩेार याष्ड फैंक जस्ता तनमाभक तनकामसॉग आफर्द्ताको व्मवस्था 
तभराउने। 

ग. सहकायी प्रणारीभा सूचना प्रर्वतधको अतधकतभ प्रमोग गयी व्मावसार्मक ऩायदख्शिता कामभ 
गयाउने । 

घ. सहकायी ऺेरको जोख्खभ घटाउन फचत/रगानी अनऩुात, सयुऺण कोष जस्ता प्रबावकायी 
उऩामको अवरम्फन गने । 

सहकायी तथा 
गरयफी तनवायण 
भन्रारम /
स्थानीम तह  

५८. सयकायी अतबरेख व्मवस्थाऩन प्रणारीभा सधुाय गने:- 
क. तीनै तहका सयकायरे काननुफभोख्जभ भहत्वऩूणि सयकायी अतबरेखको सयुऺण, बण्डाय य 

सॊयऺणराई सतुनख्श्चत गने।  
ख. अतबरेख व्मवस्थाऩन कामिराई चसु्त दरुुस्त याख्न े व्मवस्थाका रातग सफै साविजतनक तनकामरे 

क्रभश: ई-अतबरेख प्रणारी अवरम्फन गने । 
ग. सफै सयकायी तथा साविजतनक तनकामरे तनणिम तथा कायोफायको अतबरेख दरुूस्त याखी 

आमोगफाट भाग गरयएका र्ववयण एवॊ कागजात सभमभै उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराउने। 

प्रदेश सयकाय य 
भातहतका 
तनकाम/ स्थानीम 
तह 

५९. ऩद, ख्जम्भेवायी य आवश्मकताको आधायभा भाऩदण्ड तनभािण गयी तनजाभती कभिचायीराई ल्माऩटऩ 
कम्प्मटुय उऩरब्ध गयाउन ेव्मवस्था तभराउन।े देहामका र्वषमसभेत सभेर्टन ेगयी भाऩदण्ड तमाय 
गयी रागू गने:- 

क. सरुु तनमखु्ि वा फढुवाफाट ऩदस्थाऩन हुॉदाको फखत नै ल्माऩटऩ कम्प्मटुय प्राि गने।  
ख. सरुवा बई नमाॉ कामािरमभा जाॉदासभेत आफ्नो ख्जम्भाभा यहेको ल्माऩटऩ कम्प्मटुय रैजान 

ऩाउने। 
ग. ल्माऩटऩराई प्रमोगभा ल्माउनऩुने न्मूनतभ आम ुय अवस्था तनधाियण हनुऩुने।  
घ. तनख्श्चत अवतधसम्भ आपूरे प्रमोग गने ल्माऩटऩको भभितसॊबायको व्मवस्था कभिचायी स्वमॊरे 

गनुिऩने।  
ङ. तनख्श्चत अवतधसम्भ प्रमोगभा ल्माइएको ल्माऩटऩ, अवकास हुॉदाका फखत रैजान ऩाउने। 
च. सरुवा वा अवकास बई ल्माऩटऩ रैजाॉदा कामियत कामािरमसॉग सम्फख्न्धत सूचना,  तथ्माॊक 

रगामतका अतबरेखहरू अतनवामि रूऩभा हस्तान्तयण गयी रुज ु गयेय भार रैजाने व्मवस्था 
तभराउने। 

छ. आतथिक फोझ घटाई साधनस्रोतको सभखु्चत उऩमोग हनुे व्मवस्थाका रातग ल्माऩटऩ प्राि गने 
कभिचायीराई डेष्कटऩ कम्प्मटुय प्रदान नगने। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/ अथि 
भन्रारम 

६०. कभिचायीको ऩद, ख्जम्भेवायी य आवश्मकताको आधायभा सवायी साधन सरु्वधा (उऩरब्धता, 
सञ्चारन,  भभितसॊबाय)  सम्फन्धी भाऩदण्ड तनभािण गयी सरु्वधाभा एकरूऩता कामभ गने य 
दरुुऩमोग तनमन्रण गने। मसका रातग देहामका र्वषमसभेत सभेर्टन ेगयी भाऩदण्ड तमाय गयी 
रागू गने:- 

क. सरु्वधाका सवायी साधनको अतधकतभ भूल्म य र्कतसभ, 
ख. इन्धन ऩरयभाण,  भभितसम्बाय,  फीभा खचि तथा अन्म खचिका आधाय य कायणसर्हतको 

भाऩदण्ड, 
ग. सवायीसाधन प्राि गने ऩदहरूराई त्मस्ता ऩदभा सरुू तनमखु्िदेख्ख नै एउटै सवायी साधन 

उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था, 
घ. तफदाका ददनहरूभा सवायीसाधन प्रमोग गनि ऩाउन ेअवस्थाहरू, 
ङ. सवायी चारकसम्फन्धी व्मवस्था, 
च. सवायी साधन हस्तान्तयणका अवस्था तथा र्वतधहरू, 
छ. तनख्श्चत अवतधसम्भ प्रमोगभा ल्माएका सवायी साधनराई अवकाश बई जाॉदा साथै रैजान 

ऩाउनेसम्फन्धी भाऩदण्ड। 

प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद्को 
कामािरम/ अथि 
भन्रारम 
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७.१ ऩषृ्ठबतूभ  

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भ्रष्टाचायर्वरुर्द् याज्मरे अॊगीकाय गयेको नीतत¸ सॊर्वधान य काननुरे समु्ऩेको 
ख्जम्भेवायी¸ आवतधक मोजनाको सोच य यणनीतत तथा अन्तयािर्ष्डम प्रततफर्द्तासभेतका आधायभा आफ्नो, यणनीतत, 
कामिददशा य कामिक्रभ तम गयी कामिसम्ऩादन गदै आएको छ। सॊर्वधानको धाया ५१ (ख) को याजनीततक तथा शासन 
व्मवस्थासम्फन्धी नीततको खण्ड (४) भा साविजतनक प्रशासनराई स्वच्छ¸ सऺभ¸ तनष्ऩऺ¸ ऩायदशॉ¸ भ्रष्टाचायभिु¸ 

जनउत्तयदामी य सहबातगताभूरक फनाउॉदै याज्मफाट प्राि हनु ेसेवासरु्वधाभा जनताको सभान य सहज ऩहुॉच सतुनख्श्चत 
गयी सशुासनको प्रत्माबतूत गने तथा धाया ५१ (ट) को  न्माम य दण्ड व्मवस्थासम्फन्धी नीततको खण्ड (३) भा 
याजनीततक¸ प्रशासतनक¸ न्मार्मक¸ साभाख्जकरगामत सफै ऺेरको भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता तनमन्रणका रातग प्रबावकायी 
उऩाम अवरम्फन गने नीतत यहेको छ। सॊर्वधानको बाग २१¸ धाया २३९ रे साविजतनक ऩद धायण गयेको कुनै 
व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा काननुफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राि 
अदारतभा भदु्दा दामय गने ख्जम्भेवायी आमोगराई समु्ऩेको छ । साथै¸ भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन¸ २०५९ रे भ्रष्टाचाय 
जतनने कसयु¸ कसयुको दामया य उि कसयु गयेभा हनुे सजाम तथा अनसुन्धान¸ तहर्ककात य भदु्दा दामयसम्फन्धी 
व्मवस्था य अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ रे आमोगको काभ¸ कतिव्म¸ अतधकाय य कामिर्वतधको 
सम्फन्धभा स्ऩष्ट व्मवस्था गयेको छ । चार ुऩन्ध्रौं मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) रे “सभरृ्द् नेऩार : सखुी 
नेऩारी” को दीघिकारीन सोच तरई भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरतासर्हत सदाचायमिु सभाज तनभािण गने¸ 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् चेतनाभूरक¸ तनयोधात्भक एवॊ दण्डात्भक काभकायफाहीराई प्रबावकायी फनाउने¸ साविजतनक सेवाराई 
जवापदेही एवॊ ऩायदशॉ फनाउने य साविजतनक¸ तनजी¸ गैयसयकायी¸ सहकायी¸ फैंर्कङ ऺेरभा हनुे आतथिक 
अतनमतभतताको तनमन्रण गयी तनजी ऺेरको सेवाराई गणुस्तयीम एवॊ सेवाभूरक फनाउने रगामतका यणनीततहरू 
तरएको छ ।  

 भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) राई नेऩाररे सन ्2011 पेब्रअुयी २३ भा अनभुोदन गयी 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को र्वश्वव्माऩी ऩहरभा ऐर्क्यफर्द्ता य हातेभारो गदै अख्घ फढ्ने दृढतासभेत प्रकट गयेको छ। साथै, 
नेऩाररे भहासख्न्धको कामािन्वमनसम्फन्धी यार्ष्डम कामिमोजना, २०६९ तजुिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ¸ जसभा 
भ्रष्टाचाय हनु नददन प्रबावकायी अभ्मासहरूको र्वकास य प्रवर्द्िन गने¸ भ्रष्टाचाय हनुसक्ने सम्बाव्म तनकाम य 
स्थानहरूको ऩर्हचान गयी उच्चतभ ् तनगयानी गने तथा साविजतनक ऩदातधकायीहरूभा सदाचाय¸ इभान्दारयता य 
ख्जम्भेवायीको बावना र्वकास गने र्वषमभा जोड ददइएको छ । मस कामिमोजनाभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको बतूभका य ख्जम्भेवायीराई सभेत उल्रेख गरयएको छ। भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणसम्फन्धी उख्ल्रख्खत व्मवस्थाहरूफाट आमोगराई उऩचायात्भक¸  तनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत 
सधुायको यणनीतत य कामिददशा अवरम्फनका रातग भागिदशिन प्राि बएको छ ।  

 

७.२  आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 
आमोगरे आफ्नो ख्जम्भेवायीराई प्रबावकारयता य जनअऩेऺा अनरुूऩ ऩूया गनिका रातग र्वगतका सॊस्थागत यणनीततको 
सभीऺा¸ सम्फर्द् तनकामसॉगको सहकामि̧  साविजतनक तनकाम¸ सयोकायवारा तथा र्वऻ सभूहको ऩषृ्ठऩोषणसभेतका 
आधायभा सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कामािन्वमन गरययहेको छ। सॊस्थागत यणनीततक 
मोजनाभापि त आमोगरे भ्रष्टाचायका ऩरयवततित प्रवखृ्त्तभातथ तनमन्रण, भ्रष्टाचाय तनमन्रणप्रततको अन्तयािर्ष्डम प्रततफर्द्ता 
साथै साविजतनक तनकामहरूको सॊस्थागत सधुायका आमाभहरूराई सभेत सम्फोधन गने अऩेऺा तरएको छ। सॊस्थागत 
यणनीततक मोजनाभा भ्रष्टाचायभिु य सदाचायमिु सभाज तनभािणको दूयदृर्ष्ट याखी यार्ष्डम र्वकास य साविजतनक सेवाभा 
जनताको सयर य सहज ऩहुॉच हनुे गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गने रक्ष्म प्रातिका रातग यणनीतत¸ नीतत¸ कामिनीतत एवॊ 

ऩरयच्छेद- ७ 
आमोगको यणनीतत य आगाभी कामिददशा  
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कामािन्वमन मोजना तनधाियण गरयएका छन।् मस यणनीततक मोजनारे भूरत: तनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक, उऩचायात्भक 
य सॊस्थागत सदुृढीकयण  र्वतधभापि त भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गने उद्देश्म तरएको छ । 

क. उऩचायात्भक यणनीतततपि  भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रबावकायी ऩर्हचान¸ अनसुन्धान य अतबमोजनभा जोड ददइएको छ। 
जसअन्तगित आधतुनक प्रर्वतधको उऩमोग¸ भ्रष्टाचायभा तनगयानी¸ भ्रष्टाचायसॉग सम्फख्न्धत सफै र्कतसभका सूचना 
व्मवस्थाऩन तथा इन्टेतरजेन्स सॊमन्रको सदुृढीकयण य भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजयुीहरूको प्राथतभकीकयण गयी अनसुन्धान 
य अतबमोजन कामिराई वस्ततुनष्ठ¸ र्वश्वसनीम एवॊ प्रबावकायी फनाउने नीतत अॊगीकाय गरयएको छ । उजयुीहरूको 
छानतफन य अनसुन्धान कामिराई सऺभ फनाउन य भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनसुन्धानसॉग सम्फख्न्धत दस्तावेजको सयुऺा 
तथा अतबरेखीकयणका रातग प्रर्वतधको सभखु्चत प्रमोग गने¸ अनसुन्धान य अतबमोजनभा तनष्ऩऺता¸ प्रबावकारयता य 
एकरूऩताका रातग अदारतका नख्जयको र्वश्लषेणका साथै अध्ममन अनसुन्धान गने¸ भ्रष्टाचायका सम्बाव्म ऺेर ऩर्हचान 
एवॊ र्वकास आमोजनाहरूको कामि सम्ऩादनको अध्ममन तथा अनसुन्धान गयी भ्रष्टाचायजन्म कामिको योकथाभका 
उऩामहरू अवरम्फन गने¸ आमोगका कामािरमहरूफीच सूचना सञ्जारीकयण¸ आमोगको वेफसाइटभा सूचनादाता य 
उजयुीकतािको ऩहुॉच अतबवरृ्र्द् तथा आमोग य भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फर्द् तनकामहरूफीच सूचना सञ्जारको र्वकास गने¸ 
आमोगको उजयुी छानतफन य वगॉकयणका आधाय तथा भाऩदण्ड तमाय गयी उजयुीउऩय तनख्श्चत अवतधतबर अनसुन्धान 
गदै उच्च जोख्खभमिु य ठूरा भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूराई प्राथतभकताभा याखी अनसुन्धान य तहर्ककात गने 
कामिनीततहरू अवरम्फन गरयएको छ । 

ख. तनयोधात्भक यणनीतततपि  काननुी य सॊगठनात्भक सॊयचनाको सदुृढीकयण एवॊ ऩरयचारन गदैं भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा 
सम्फर्द् सफै ऩऺहरूराई ख्जम्भेवाय फनाउने कामिभा जोड ददइएको छ । जसअन्तगित र्वतबन्न तनकामहरूसॉग सभन्वम¸ 

साझेदायी तथा सहकामिभा जोड ददई सम्फर्द् तनकामहरूराई भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका उऩामहरू अवरम्फन गनि 
प्रोत्सार्हत गने¸ भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी काननुी सधुाय¸ भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को यार्ष्डम यणनीतत तथा कामिमोजना ऩरयभाजिन 
एवॊ साविजतनक सेवा प्रवाहसम्फन्धी तनकामका ऩदातधकायीहरूको आचायसॊर्हताको तजुिभा य कामािन्वमनभा जोड 
ददइएको छ । साविजतनक सेवाप्रवाह¸ साविजतनक तनभािणका ठेक्का तथा खचि प्रर्क्रमारगामत प्रशासकीम र्वतध तथा 
आवतधक÷वार्षिक मोजना तजुिभा तथा कामािन्वमन प्रर्क्रमाभा सधुायका रातग ऩहरकदभी तरने¸ भ्रष्टाचायको जोख्खभऩूणि 
ऺेर ऩर्हचान गयी आमोजना तथा कामािरमहरूभा तनगयानी याख्ने̧  अन्तयािर्ष्डम सम्फन्ध र्वस्ताय¸ सॊजारीकयण य 
साझेदायी प्रवर्द्िन गदै नवीनतभ ्ऻान य सीऩ तथा असर अभ्मासहरूको अवरम्फन गने कामिनीतत तरइएको छ ।  

ग. प्रवर्द्िनात्भक यणनीततका रूऩभा सयोकायवारा ऩऺहरूका फीचभा चेतना¸ सभन्वम¸ सञ्जार य ऐर्क्यफर्द्ता अतबवरृ्र्द् गने 
कामिराई आत्भसात गरयएको छ । जसअन्तगित भ्रष्टाचायर्वरुर्द् र्वतबन्न ऩऺको सहबातगता य प्रततफर्द्ता अतबवरृ्र्द् गनि 
आवश्मक बएकारे सम्फर्द् ऩऺको अतबभखुीकयणका साथै र्वतबन्न सयोकायवारा तनकामफीच सॊजार र्वकास गने¸ 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् जनचेतना अतबवरृ्र्द् गयी भ्रष्टाचायप्रतत असर्हष्ण ु प्रवखृ्त्तराई सशि फनाउने̧  सदाचायमिु व्मवहाय य 
कामिप्रणारी आत्भसात गनि प्रोत्सार्हत गने य मसका रातग सूचना, ख्शऺा तथा सञ्चाय साभग्रीको तमायी य र्वतयण गने 
एवॊ उऩरब्ध प्रचायप्रसायका भाध्मभहरूको सभखु्चत उऩमोग गने तथा साभाख्जक अतबमान सॊचारन गने कामिभा जोड 
ददइएको छ ।    

घ. आमोगको सॊस्थागत ऺभता र्वकास यणनीततका रूऩभा सॊस्थागत सशुासनको सदुृढीकयण य ऺभता अतबवरृ्र्द्को 
कामिराई अगातड फढाइएको छ । जसअन्तगित सूचना प्रर्वतधको उऩमोगराई फढावा ददई स्वचातरत कामािरम 
सञ्चारन प्रणारी कामािन्वमन¸ तडख्जटर उऩकयणको प्रबावकायी प्रमोग¸ सॊगठनात्भक सॊयचनाराई सभमानकूुर 
सदुृढीकयण¸ सूचना तथा अतबरेख प्रणारी सदुृढीकयण¸ बौततक ऩूवािधाय र्वकास¸ जनशख्िको ऺभता र्वकास एवॊ 
अनगुभन¸ भूल्माॊकन य प्रततवेदन प्रणारी सदुृढीकयणभा जोड ददइएको छ । आमोगको काननुी तथा सॊस्थागत दामया 
पयार्करो फनाई प्रबावकायीरूऩभा भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनि ऩहरकदभी तरने तथा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम 
भहासख्न्धरे व्मवस्था गयेका अवसय य दार्मत्व तनवािह गनि यार्ष्डम काननुराई सभसाभर्मक ऩरयभाजिनसर्हत 
कामािन्वमनभा ल्माउन ऩहर गने कामिनीतत अवरम्फन गरयएको छ । 
मस यणनीततको कामािन्वमन मोजनारे काननु तथा कामिप्रर्क्रमाभा सधुाय¸ ऩूवािधाय तथा ऺभता र्वकास एवॊ सञ्चाय तथा 
अनसुन्धानभूरक र्क्रमाकराऩहरू अगातड सायेको छ । काननुी सधुायतपि  अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन 
य भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन सॊशोधनका साथै आवश्मक कामिर्वतधहरूको तजुिभा य ऩरयभाजिन तथा कामिप्रर्क्रमा सधुायतपि  
एकीकृत अतबरेख प्रणारी य स्वचातरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीको स्थाऩनाभा जोड ददइएको छ । ऩूवािधाय 
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र्वकासतपि  कामािरम बवन¸ इख्न्जतनमरयङ ल्माफ¸ थनुवुा घय य फमान कऺ तनभािण एवॊ ऺभता र्वकासतपि  
अतबभखुीकयण¸ र्वख्शष्टीकृत तातरभ¸ वैदेख्शक तातरभ य अन्तयािर्ष्डम सबा सम्भेरनभा सहबातगताभा जोड ददइएको  
छ । प्रबावकायी सञ्चायतपि  डकुभेन्ट्री/श्रव्मदृश्म साभग्री तनभािण य प्रसायण रगामत टेतरतबजन कामिक्रभ तथा सूचना 
सम्प्रषेणका कामिक्रभ कामािन्वमनभा जोड ददइएको छ। अध्ममन/अनसुन्धानतपि  अदारतफाट बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी 
पैसराको र्वश्लषेण¸ भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी काननुको र्वश्लषेण¸ भ्रष्टाचायको जोख्खभ र्वश्लषेण¸ सशुासन ऩयीऺण एवॊ  

सेवाग्राही सन्तरु्ष्ट सवेऺणरगामतका अध्ममन/अनसुन्धानका कामिहरू अगातड सारयएको छ। सभग्रभा आमोगको 
सॊस्थागत यणनीततक मोजना (2076/77-2080/81) राई देहामफभोख्जभको ख्चरभा प्रस्ततु गरयएको छ।  

 
ख्चर ७.१:  आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना : दूयदृर्ष्ट¸ रक्ष्म¸ उद्दशे्म¸ यणनीतत तथा नीततहरू  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

७.३ आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कामािन्वमनको अवस्था 
आ.व. २०७७।७८ यणनीततक मोजनाको दोस्रो वषि कोयोना तथा सोको सतकि ताका रातग गरयएको फन्दाफन्दीका 
फावजदु यणनीतत कामािन्वमनका रातग आवश्मक आधाय¸ ऩूवािधाय¸ कामिर्वतध तथा भाऩदण्ड रगामतका अतधकाॊश 
र्क्रमाकराऩहरू कामािन्वमन बएका तथए । कोतबड भहाभायीरे प्रबार्वत बएको मस अवतधभा तनधािरयत सफै 
र्क्रमाकराऩ सम्ऩन्न गनिभा केही व्मवधान यहे ऩतन धेयै हदसम्भ अऩेख्ऺत उऩरख्ब्ध प्राि बएको छ। सॊऺेऩभा¸ 
यणतनततक कामिददशा य प्रगतत देहामफभोख्जभ प्रस्ततु गरयएको छ : 
 

 
 
 

नी
तत
ह
रू 

दूयदृर्ष्ट 

रक्ष्म 

उद्दशे्म 

यणनीतत 

भ्रष्टाचायभिु य सदाचायमिु सभाज तनभािण । 

 
यार्ष्डम र्वकास य साविजतनक सेवाभा जनताको सयर/सहज ऩहुॉच हनेु गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनुि । 

 
आमोगको सॊस्थागत सदुृढीकयण¸ तनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य उऩचायात्भक र्वतधभापि त भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनुि । 

 
उऩचायात्भक  तनयोधात्भक  प्रवर्द्िनात्भक  सॊस्थागत ऺभता र्वकास  

(१) आधतुनक प्रर्वतधको 
उऩमोगफाट अनसुन्धान य 
अतबमोजन ऩर्द्ततराई 
वस्ततुनष्ठ य र्वश्वसनीम 
फनाउने । 

(२) भ्रष्टाचाय तनगयानी प्रणारीको 
र्वकास गयी अनसुन्धान एवॊ 
तनगयानी गने । 

(३) भ्रष्टाचायसॉग सम्फख्न्धत सफै 
र्कतसभका सूचना 
व्मवस्थाऩन तथा 
इन्टेतरजेन्स सॊमन्र सदुृढ 
गने । 

(४) भ्रष्टाचायसम्फन्धी 
भातभराहरूको 
प्राथतभकीकयण गयी 
अनसुन्धान य अतबमोजन  
गने । 

(५) नीततगत तथा सॊस्थागत 
भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनि 
र्वतबन्न तनकामहरूसॉग 
सभन्वम¸ साझेदायी तथा 
सहकामि गने । 

(६) साविजतनक तनकामहरूराई 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् उत्तयदामी 
फनाउॉदै सशिीकयण  
गने । 

 (७) भ्रष्टाचाय तनवायणसम्फन्धी 
र्वषमभा नवीनतभ खोज¸ 

अध्ममन¸ अनसुन्धान  
गने । 

(८) भ्रष्टाचायर्वरुर्द् यार्ष्डम 
तथा अन्तयािर्ष्डम सभन्वम 
य सञ्जारीकयण गने । 

(९) भ्रष्टाचायर्वरुर्द् 
जनचेतना 
अतबवरृ्र्द्  
गने । 

 

(१०) भ्रष्टाचायर्वरुर्द् 
शासनका र्वतबन्न 
ऩऺको 
सहबातगता य 
प्रततफर्द्ता 
अतबवरृ्र्द् गने । 

(११) आमोगको 
सॊगठनात्भक 
सॊयचना¸ र्वतध¸ 

ऩर्द्तत¸ 

स्रोतसाधनसर्हत 
सॊस्थागत ऺभता 
सदुृढ गने । 

 

(१२) भ्रष्टाचाय 
र्वरुर्द्को कानूनी 
य सॊस्थागत 
दामया पयार्करो 
फनाउने । 



239  वार्षिक प्रततवेदन¸ २०७7/७8 ऩरयच्छेद-७¸  आमोगको यणनीतत य आगाभी कामिददशा 
  

तातरका ७.१ 

आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कामािन्वमनको अवस्था 
क्र.
सॊ. 

कामिददशागत 
ऺरे 

यणनीततक मोजनाभा सभार्वष्ट 
र्क्रमाकराऩ 

प्राि उऩरख्ब्ध 

१ काननुी 
सधुाय 

काननु य कामिर्वतधहरू तजुिभा तथा 
ऩरयभाजिन 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन य भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन 

सॊशोधनका र्वधेमकहरू सॊघीम सॊसदसभऺ छरपरको क्रभभा यहेको¸ 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिर्वतध,2078 तजुिभा बई 
रागूबएको। 

२ ऩूवािधाय 
तनभािण 

पयेख्न्सक ल्माफ¸ फमान कऺ¸ 

कामािरम बवन तनभािण 

 इख्न्जतनमरयङ ल्माफ य पयेख्न्सक ल्माफ सदुृढीकयण गरयएको¸ 
 फमान कऺ तनभािण गरयएको¸ 
 मस अवतधभा 3 वटा सर्हत आमोगका 8 वटा कामािरमहरूको बवन 
तनभािण सम्ऩन्न बएको । 

३ ऺभता 
र्वकास 

आधायबतू तथा र्वख्शष्टीकृत तातरभ¸ 
फैठक/अन्तर्क्रि मा तथा अन्तयािर्ष्डम 
सम्भेरनभा सहबातगता  

 अनसुन्धान अतधकृतहरूको ऺभता र्वकासका रातग अनसुन्धानसम्फन्धी 
अतबभखुीकयण तातरभका साथै र्वख्शष्टीकृत तातरभ सञ्चारन गरयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग सॊसदीम सतभतत¸ आमोगका ऩूवि ऩदातधकायी य 
र्वऻहरू¸ सयोकायवारा ऩऺहरू तथा नागरयक सभाजका प्रतततनधीसॉग 
अन्तयर्क्रमा य छरपर गरयएको¸ 

 र्वतबन्न भन्रारम य तनकामका सम्ऩकि  र्वन्द ुअतधकृतसॉग फैठक 
गरयएको। 

४ कामि 
प्रर्क्रमा 
सधुाय 

एकीकृत अतबरेख प्रणारी¸ Office 

Automation¸ Intelligence unit 
स्थाऩना¸ अन्तय-तह भ्रष्टाचाय 
न्मूनीकयण कामिदर¸ SOP  तमाय¸ 
तनगयानी सभूह गठन¸ 

 सूचना सॊकरन तथा र्वश्लषेण सॊमन्र (Intelligence Mechanism) को 
सदुृढीकयण गरयएको¸ 

 झाऩा, भोयङ, रुकुभ ऩूवि य फैतडीभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को थऩ नागरयक 
तनगयानी सॊस्था (Citizen Jury) गठन गरयएको¸  

 आमोग¸ र्वशेष सयकायी वर्करको कामािरमका सम्फर्द् ऩदातधकायीसॉगको 
छरपर कामिक्रभ गरयएको । 

५ सॊचाय तथा 
ऻान 
हस्तान्तयण 

प्रवर्द्िनात्भक साभग्री¸ 
डकुभेन्ट्री/श्रव्म दृश्म साभग्री¸ 
टेतरतबजन कामिक्रभ य सूचना 
सम्प्रषेण¸ सूचना सॊजारीकयण य तीनै 
तहका जनप्रतततनतधराई 
अतबभखुीकयण  

 नेऩार टेतरतबजनको सहकामिभा सािार्हक "सशुासन सवार" कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी सूचना य जानकायी सॊचाय भाध्मभफाट सम्प्रषेण 
गरयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्िनात्भक साभग्री तनभािण, छऩाइ य 
र्वतयण एवॊ प्रसायण गरयएको¸ 

 स्थानीम तहका ऩदातधकायी¸ कभिचायी तथा र्वतबन्न सतभततका ऩदातधकायी¸ 
नागरयक सभाज य गैयसयकायी सॊस्थासॉग अन्तर्क्रि मा य अतबभखुीकयण 
सञ्चारन गरयएको¸ 

 साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभ सञ्चारन गरयएको¸ 
 र्वद्यारमको ऩाठ्यक्रभ तथा स्टाप करेज य स्थानीम र्वकास प्रख्शऺण 
प्रततष्ठानरे सॊचारन गने तातरभभा सदाचाय तथा भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणसम्फन्धी र्वषमवस्त ुसभावेश गनि वार्षिक प्रततवेदनभापि त सझुाव 
ददइएको। 

६ प्रततवेदन 
व्मवस्था 

सतकि ता केन्ि य अन्म तनकामफाट 
प्रततवेदन प्राति य आमोगको वार्षिक 
प्रततवेदन 

 यार्ष्डम सतकि ता केन्िफाट सम्ऩख्त्त र्ववयण अनगुभन प्रततवेदन प्राि गयी 
सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने उऩय जरयवाना गरयएको¸  

 आमोगको वार्षिक प्रततवेदन सम्भाननीम याष्डऩततज्मूसभऺ ऩेस  
गरयएको । 

७ अध्ममन/
अनसुन्धान¸ 
अनगुभन 
तथा 

अदारतका पैसरा¸ असहज काननु 
य जोख्खभ र्वश्लषेण¸ सशुासन 
ऩयीऺण¸ भहारेखा ऩयीऺकको 
प्रततवेदन अध्ममन¸ सूचक तनभािण¸ 

 अदारतफाट बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी पैसराहरूको नख्जय सॊग्रह प्रकाशन 
गरयएको¸ 

 भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को र्वश्वव्माऩी अतबमानका रातग अन्तयािर्ष्डम सम्भेरन¸ 

गोष्ठी¸ फैठकभा र्वद्यतुीम भाध्मभफाट सहबातगता गरयएको¸ 
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भूल्माॊकन सेवाग्राही सन्तरु्ष्ट सवेऺण¸ 

Corruption Zone mapping  
अध्ममन¸ UN भहासख्न्धको प्रगतत 
सभीऺा  

 अख्ततमायको दरुुऩमोग¸ सशुासन प्रवर्द्िन य भ्रष्टाचायको अवस्था सम्फन्धभा 
ऩयीऺण अध्ममन सम्ऩन्न बएको । 

 

७.४  आमोगको आगाभी कामिददशा 
 आमोगरे आगाभी ददनभा अवरम्फन गने नीतत, यणनीतत, कामिनीतत य भतुम र्क्रमाकराऩ मर्कन गयी आगाभी 

कामिददशाको रूऩभा सॊस्थागत यणनीततक मोजनारे २०८०/८१ सम्भका रातग र्वतबन्न कामिक्रभहरू तम गयेको 
छ। ऩूवािधाय तनभािण¸ ऺभता र्वकास¸ सूचना प्रर्वतध तथा व्मवस्थाऩन¸ काननुी तथा कामिप्रर्क्रमागत सधुाय¸ सञ्चाय 
तथा ऻान हस्तान्तयण¸ प्रततवेदन य अध्ममन अनसुन्धान एवॊ अनगुभन तथा भूल्माॊकनसम्फन्धी र्क्रमाकराऩहरूका 
आधायभा आमोगरे यणनीततक मोजनारे तम गयेका उऩचायात्भक, तनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक तथा सॊस्थागत ऺभता 
र्वकाससम्फन्धी यणनीततका आधायभा आगाभी कामिददशा तम गयेको छ । अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी 
कामिराई प्रबावकायी फनाउॉदै अन्म तनकामसॉगको सभन्वम य सहकामिराई सभेत जोड ददई तनम्न र्वषमहरूको 
प्रबावकायी कामािन्वमन गनुि नै आमोगको बावी कामिददशाको रूऩभा यहेका छन ्।  
१. अनसुन्धान कामिराई वैऻातनक य सघन फनाउन र्वषमको गहनता, सभाज य भरुकुराई हनुे हातन नोक्सानी य 

स्थार्ऩत हनु सक्ने गरत प्रवखृ्त्तराई आधाय तरई उजयुीहरूको वगॉकयण तथा प्राथतभकता तनधाियण गयी 
अनसुन्धान गने ऩर्द्तत र्वकास गरयनेछ । मस आधायभा तरुनात्भक रूऩभा उजयुीहरूराई उच्च, भध्मभ य 
न्मून जोख्खभमिु तहभा र्वबाजन गयी छुट्टा-छुटै्ट अनसुन्धान सेरद्वाया वस्तऩुयक, तनष्ऩऺ य सऺभ ढॊगरे 
तनख्श्चत सभमतबरै नततजा हातसर हनुे गयी अनसुन्धान गरयनेछ। 

२. आमोगका काभकायफाहीराई प्राि हनु आउने उजयुी तथा सूचनाभा भार सीतभत नयाखी भ्रष्टाचायका उच्च 
जोख्खभ ऺेर य कायोफाय ऩर्हचान गनि आफ्नै सॊमन्रसर्हतको अग्रसयताभा गरयने कामिहरूराई थऩ र्वस्ताय 
गदै रतगनेछ। 

३. ऺेरगत र्वशेषऻता हातसर हनुे गयी कभिचायीहरूको ऺभता र्वकास गदै छानतफन, अनसुन्धान य अतबमोजन 
कामिभा ऩरयचारन गरयनेछ । 

४. आमोगका काभकायफाहीराई कुनै प्रकायको दफाफ, अवयोध य आग्रह-ऩूवािग्रहफाट प्रबार्वत हनु नददई 
न्मामऩूणि, तनबॉक, स्वच्छ य सऺभ ढॊगरे सम्ऩादन हनु ेगयी कामिवातावयणभा थऩ सधुाय गरयनेछ। 

५. सभाजभा आमोगप्रततको साख, बयोसा य र्वश्वास अर्वतछन्न रूऩभा अतबवरृ्र्द् गनि आमोगका ऩदातधकायी तथा 
कभिचायीभा असर आचयण, सयर जीवन ऩर्द्तत य नागरयकभैरी व्मवहाय अतबवरृ्र्द् हनुे गयी तनयन्तय सधुायभा 
जोड ददइनेछ। 

६. आमोगभा प्राि हनुे उजयुीहरूको अतबरेख, कामिसम्ऩादन प्रर्क्रमा, प्रभाण सॊकरन तथा ऩयीऺण कामिभा सधुाय 
गनि सयुख्ऺत, बयऩदो य प्रबावकायी सूचना तथा सञ्चाय प्रर्वतध प्रणारीको भहत्तभ उऩमोगराई प्राथतभकता 
ददइनेछ। सूचनाको र्वश्लषेण य भातहतका कामािरमहरूफीच सञ्जारीकयणभा मस्तो प्रर्वतधराई उच्चतभ 
प्रमोगभा ल्माइनेछ। 

७. अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिर्वतध तथा ददग्दशिनको तनभािण, ऩरयभाजिन य कामािन्वमन, अतबमोजन 
नीतत तथा अदारतका नख्जयको र्वश्लषेण जस्ता कामिहरूराई तनयन्तयता ददइनेछ। 

८. अनसुन्धान र्वतध य ऩर्द्ततको प्रबावकारयता अध्ममन तथा अनसुन्धान अतधकृतहरूको ऺभता र्वकासका साथै 
भनोफर अतबवरृ्र्द् य तनाव व्मवस्थाऩनका रातग प्रबावकायी कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 
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९. सभस्माग्रस्त य सपररूऩभा कामािन्वमन बएका, दवैु प्रकृततका र्वकास आमोजनाहरूको तरुनात्भक अध्ममन 
तथा र्वकास आमोजनाको कामिसम्ऩादनका क्रभभा भ्रष्टाचाय हनुे सम्बार्वत चयण य तरयकाहरूको ऩर्हचान 
गयी योकथाभ य तनमन्रणका उऩामहरू अवरम्फन गरयनेछ। 

१०.  भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्ध ऩारनाका रातग भौजदुा कामिमोजनाको कामिप्रगततको सभीऺा 
गयी सभसाभर्मक सधुाय गदै कामािन्वमन गरयनेछ।  

११. आमोगका कामािरमहरूभा कामि सम्ऩादन गदाि अतधकतभ रूऩभा आधतुनक प्रर्वतध य तडख्जटर मन्र 
उऩकयणको प्रमोगभा जोड ददइनेछ। 

१२. आमोगको सॊगठनात्भक सॊयचनाभा सभमानकूुर सदुृढीकयण गयी ऻान¸ सीऩ, अनबुव, प्रर्वतध य अन्तयािर्ष्डम 
असर अभ्मासको उऩमोग गदै आमोगको फहऩुऺीम ऺभता र्वकास गरयनेछ। साथै कभिचायीराई 
कामिसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारीसॉग आफर्द् गरयनेछ। 

१३. आमोगफाट अतधकाय प्रत्मामोजन बएका ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा अतधकायीहरूराई अतबभखुीकयणभापि त 
ऻान, सीऩ तथा अन्तयािर्ष्डम असर अभ्मासहरूको अनबुवभापि त ऺभता र्वकास गरयनेछ।   

१४. आमोगको अनगुभन¸ भूल्माॊकन य प्रततवेदन प्रणारीराई नततजा प्रणारीभा आफर्द् गयी सभमानकूुर 
सढृुढीकयण गदै रतगनेछ।  

१५. आमोगरे अवरम्फन गयेका असर अभ्मास¸ नीतत¸ प्रख्शऺण साभग्री जस्ता स्रोतहरूको र्वद्यतुीम 
अतबरेखीकयण¸ सूचना तथा स्रोत केन्ि सदुृढीकयण य मसका रातग आवश्मक ऩने ऩूवािधायको र्वस्ताय 
गरयनेछ।  

१६. आमोगका ऩूवि ऩदातधकायी य र्वऻ, नागरयक सभाजका प्रफरु्द् व्मख्िहरू, मस ऺेरभा र्क्रमाशीर 
सञ्चायकभॉहरूसॉग तनयन्तय सॊवाद भापि त प्राि हनुे ऩषृ्ठऩोषणराई आन्तरयकीकयण गयी आवश्मक सधुाय गदै 
रतगनेछ।  

१७. आमोगफाट अतबमोजन गरयएका य सजाम ऩाएका व्मख्िहरूको एकीकृत अतबरेख प्रणारी र्वकास गरयनेछ। 
साथै आमोगरे सझुावसर्हत रेखी ऩठाएका र्वषमहरूको कामािन्वमनसभेतराई अनसुन्धानको क्रभभा अॊग 
फनाइनेछ ।  

१८. भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा सॊरग्न तनकामहरू¸ अनगुभन तथा तनमभनकायी तनकामहरू य नागरयक सभाजफीच 
सभन्वम य साझेदायीराई अतबवरृ्र्द् गरयनेछ । 

१९. भहारेखा ऩयीऺकको कामािरम य सम्फख्न्धत तनकामहरूसॉगको सहकामिभा ठूरा आमोजना/ऩरयमोजना, यार्ष्डम 
गौयवका आमोजना/ऩरयमोजना तथा साविजतनक तनभािणको ठेक्का तथा खचिफाये अध्ममन/अनसुन्धान, भ्रष्टाचाय 
सम्बाव्म आमोजना तथा कामािरमहरूभा र्वशेष तनगयानीको कामिराई सढृुढ गयी तनयन्तयता ददइनेछ। 

२०. बन्साय, कय, उद्योग, वाख्णज्म, अध्मागभन, भारऩोत, श्रभ, मातामात ऺेर जस्ता फढी जोख्खभ य 
सेवाग्राहीसॉग प्रत्मऺ सम्ऩकि  हनुे तनकामहरूभा आमोगफाट र्वशेष तनगयानी गयी सेवा प्रवाहराई नागरयकभैरी 
फनाउन ऩहर गरयनेछ। 

२१. आमोग भातहतका आठवटै कामािरमहरू य अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएका तनकामहरूराई आफ्नो 
कामिऺ ेरतबरका साविजतनक तनकामहरूफाट हनु सक्ने भ्रष्टाचायजन्म गततर्वतधहरू तनमन्रण गने कामिभा 
प्राथतभकता तोकी ऩरयचारन गरयनेछ। 

२२. प्रशासतनक य साविजतनक खरयदसम्फन्धी तनणिमसभेत नीततगत तनणिमका रूऩभा भख्न्रऩरयषद् भा ऩेस गने 
ऩरयऩाटी तनरुत्सार्हत गनि काननुी सधुायका रातग ऩहर गरयनेछ। 
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२३. अनसुन्धानराई तथ्मऩयक फनाउन आमोगभा स्थार्ऩत इख्न्जतनमरयङ ल्माफहरूको उच्चतभ प्रमोग गयी 
प्रार्वतधक ऩयीऺणको भाध्मभफाट गणुस्तयभा जोड ददइनेछ।  

२४. आमोगका काभकायफाहीहरूराई अध्ममन अनसुन्धानभा आधारयत तलु्माउन य भ्रष्टाचायजन्म कामिका 
कायणहरू ऩर्हचान एवॊ सोको तनवायणका आधायबतू सूचकाॊक तनभािण गनि र्वश्वर्वद्यारम तथा अध्ममन 
प्रततष्ठानसॉगको सहकामिभा कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 

२५. अन्तयािर्ष्डम सम्फन्ध र्वस्ताय गनि सॊजारीकयण य साझेदायी¸ भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा अन्म भरुकुको अनबुवराई 
स्थानीमकयण एवॊ यार्ष्डम/अन्तयािर्ष्डम नवीनतभ ऻान¸ सीऩ य अभ्मास अवरम्फन गनि र्वशेष ऩहर गरयनछे। 

२६. भ्रष्टाचाय गयी गैयकाननुी सम्ऩख्त्त आजिन गने प्रवखृ्त्त तनमन्रण य मसभा सभाजरे हेने दृर्ष्टकोणभा ऩरयवतिन 
ल्माउन, भ्रष्टाचायप्रतत असर्हष्ण ुप्रवखृ्त्तराई सशि फनाउन तथा सदाचायमिु व्मवहाय य कामिप्रणारी स्थार्ऩत 
गनि सचेतना तथा जागयण अतबमान सञ्चारन गरयनेछ।  

२७. भ्रष्टाचाय तनवायणसम्फन्धी सूचना, ख्शऺा तथा सञ्चाय साभग्रीको तनभािण, प्रकाशन, प्रचाय य प्रसायण जस्ता 
कामिराई भहत्वका साथ सञ्चारन गरयनेछ। साथै भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सदाचाय प्रवर्द्िन सम्फन्धभा 
ऩातरकास्तयभा अन्तयर्क्रमा य अतबभखुीकयण, र्वद्यारमस्तयभा साभदुार्मक ख्शऺा य ऩाठ्य साभग्रीभा सधुाय य 
सयोकायवारासॉग गोष्ठी, छरपर य तातरभजस्ता कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ। 

२८. नागरयक सभाज÷गैयसयकायी सॊस्था एवॊ साभदुार्मक सॊस्था, सञ्चाय ऺेरफाट बएका सत्प्रमास य याष्डसेवकफाट 
बएका सदाचायमिु कामिसम्ऩादनको प्रशॊसा, सम्भान य ऩयुस्कृत गने कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  

२९. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्थाको र्वस्ताय य ऩरयचारन एवॊ सयोकायवारा य सम्फर्द् ऩऺफीच 
सॊजार तनभािण य र्वस्तायराई जोड ददइनेछ। 

३०. आमोग य अन्तगित कामािरमभा ऩयेका उजयुीहरूराई तीब्रताका साथ पर्छ्यौट गरयनेछ य अनसुन्धान 
तहर्ककातराई प्रबावकायी फनाउॉदै र्वस्ततृ अनसुन्धानभा यहेका उजयुीहरूराई छोटो सभमभा नै टुॊगाउन ेगयी 
अनसुन्धान अतधकृतहरूराई ऩरयचारन गरयनेछ।  
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नेऩारको सॊर्वधानरे तनददिष्ट गयेको भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने ख्जम्भेवायीराई आमोगरे तनबॉकता, तनष्ऩऺता य सऺभताका साथ 
सम्ऩादन गनिका रातग प्रचतरत काननुका व्मवस्था, सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी नीततहरू तथा आमोग आपैं रे तजुिभा गयेका 
कामिर्वतध, तनदेख्शका, भाऩदण्ड एवॊ आचायसॊर्हताराई आधायको रूऩभा तरने गरयएको छ। भ्रष्टाचाय तनमन्रण एक 
फहआुमातभक य जर्टर र्वषम बएको हुॉदा मसका रातग तीनै तहका सयकाय, सञ्चाय जगत, प्रफरु्द् नागरयक सभाज य 
सशुासनको ऺेरका र्वऻहरूसॉगको सहकामि य सभन्वम आवश्मक ऩदिछ। नेऩाररे भ्रष्टाचायर्वरुर्द् जनाएका अन्तयािर्ष्डम 
प्रततफर्द्ता य ततनको ऩऺ याष्डका हैतसमतरे मस्ता सख्न्ध सम्झौताहरूको सभानान्तय भहत्वका साथ ऩारना गनुि त्मख्त्तकै 
अऩरयहामि यहेको छ। मस्ता गहन कामिख्जम्भेवायीहरू सम्ऩादन गनि आमोगरे उजयुीहरूको प्राति प्रर्क्रमाको सयरीकयण, 
नागरयक सचेतना अतबवरृ्र्द् एवॊ सम्बार्वत जोख्खभ ऺेर य कायोफायको ऩर्हचान गयी सॊस्थागत ऺभता र्वकास, आचयण य 
अनशुासन, काननुऩारनाभा प्रततफर्द्ता एवॊ अनसुन्धानको गणुस्तय वरृ्र्द्, वस्तऩुयकता य प्राभाख्णकताभा जोड ददॉदै आएको छ।  
 
मस प्रततवेदन अवतधभा आमोगभा प्राि उजयुीहरूउऩय वस्ततुनष्ठ छानतफन य अनसुन्धान गने, दोषी देख्खएभा आयोऩऩर दामय 
गने, सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउने̧  उजयुीराई काननुफभोख्जभ ताभेरी य भलु्तफीभा याख्न े तथा ऩनुयावेदन गने एवॊ 
कामिऺ ेरसॉग सम्फख्न्धत अन्म र्वर्वध र्वषमसम्फन्धी तनणिमहरू बएका छन।् मसका साथै आमोगरे भ्रष्टाचायर्वरुर्द् गोष्ठी, 
अन्तयर्क्रमा, साभदुार्मक ख्शऺा य सचेतनाजस्ता कामिक्रभहरू सञ्चारन, ऩचाि-ऩम्प्रेट, प्रचाय साभग्रीहरूको प्रकाशन य प्रसायण 
तथा सभमानकूुर ऐन, तनमभ, कामिर्वतध, कामिप्रणारीहरूको सधुायका रातग सझुाव प्रदान गयी तनयोधात्भक एवॊ प्रवद्विनात्भक 
कामिक्रभहरू सभेत सञ्चारन गदै आइयहेको छ। मस्ता कामिहरूरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सदाचाय प्रवद्विनभा सकायात्भक प्रबाव 
ऩादै सभाजराई भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सजग, सतकि  य सॊवेदनशीर बई र्क्रमाशीर हनुराई सभेत प्ररेयत गने अऩेऺा गरयएको छ। 
आमोगद्वाया आफ्नो ऩाॉचवषे सॊस्थागत यणनीततरे अॊगीकाय गयेफभोख्जभ प्रवर्द्िनात्भक¸ तनयोधात्भक¸ उऩचायात्भक य सॊस्थागत 
ऺभता र्वकाससम्फन्धी कामिहरूराई एकीकृत य सभानान्तय ढॊगरे अख्घ फढाइएको हुॉदा भ्रष्टाचाय तनभूिर गयी सशुासनको 
रक्ष्म हातसर गनि सहमोग ऩगु्ने र्वश्वास तरइएको छ । सॊवैधातनक ख्जम्भेवायी य गरयभाराई केन्िभा याखेय स्वतन्र य 
तनष्ऩऺ ढॊगफाट कामिसम्ऩादन गयी सशुासन प्रवर्द्िनभा मोगदान ऩरु् माउन ुआमोगको भतुम प्राथतभकता यहेको छ । कसैप्रतत 
ऩतन कुनै प्रकायको आग्रह य ऩूवािग्रह नयाखी तटस्थ, तनष्ऩऺ य वस्तगुत ढॊगरे कामिसम्ऩादन गनि आमोग दृढ सॊकख्ल्ऩत छ। 
तथ्मऩयक अनसुन्धान, आधतुनक प्रर्वतधको प्रमोग, सभान व्मवहाय, सभूहकामि, सहबातगताभूरक कामिशैरी जस्ता भूल्महरूको 
व्मावहारयक अवरम्फनफाट आमोगका कामिशैरीभा तनष्ऩऺता¸ तटस्थता य एकरूऩता कामभ हनुे अऩेऺा गरयएको छ। 
सॊगठनको आन्तरयक सॊयचना, कभिचायी, कामिर्वतध, कामिशैरी, कामिवातावयण, सरु्वधा य भनोफरभा सधुायका साथै सम्फर्द् 
तनकामहरूसॉगको असर सम्फन्ध र्वस्तायराई आमोगरे सधैं उच्च भहत्व ददॊ दै आइयहेको छ। आधतुनकतासॉगै भ्रष् टाचायका 
तबन्न प्रवखृ्त्त, स्वरूऩ य आमाभहरूको र्वकास बइयहेको सन्दबिभा त्मस्ता प्रवखृ्त्तहरूको वस्तगुत अनसुन्धान गयी दोषीराई 
काननुको दामयाभा ल्माउन ेनवीन चनुौतीहरू थर्ऩएका छन ्। कोतबड-१९ को भहाभायीका कायण तसख्जित र्वषभ ऩरयख्स्थततभा 
छानतफन तथा अनसुन्धानसम्फन्धी कामि शीघ्रता य कुशरताका साथ सम्ऩादन गनि सभेत चनुौतीऩूणि यहेको छ । मस्ता 
चनुौतीहरूको सऺभताका साथ साभना गनि आमोग प्रततफर्द् यहेको य स्वअनशुासन, सदाचाय, ऺभता र्वकास य सभन्मामको 
तसर्द्ान्त अवरम्फन गयी भरुकुभा सशुासन कामभ गने फहृत रक्ष्मभा अग्रऩॊख्िभा यहेय मोगदान गनि आमोग सधैं अग्रसय 
यहनेछ। मसका रातग उऩरब्ध साधनस्रोतको भहत्तभ ऩरयचारन गदै आन्तरयक एवॊ अन्तयािर्ष्डम असर अभ्मास य 
नवप्रवतिनकायी उऩामहरूको आन्तरयकीकयणभा सभेत आमोगको जोड यहनेछ । 

   
अन्त्मभा, भरुकुको आतथिक-साभाख्जक र्वकासको प्रभखु अवयोधको रूऩभा यहेको भ्रष्टाचायराई तनयोध, तनरुत्साहन य तनमन्रण 
गयी याज्मको सशुासन य सभरृ्र्द् हातसर गने उद्दशे्म प्रातिका रातग आमोगको एकर प्रमास भार ऩमािि नहनुे हुॉदा साविजतनक 
तनकाम, त्मसको नेततृ्ववगि, तनजी तथा सहकायी ऺेर, गैयसयकायी सॊस्था, सञ्चाय जगत, नागरयक सभाज, अन्तयािर्ष्डम सभदुाम 
रगामत सफैको हातेभारो साथ य सद् बावको अऩेऺा गरयएको छ । मस प्रततवेदनभापि त आमोगभा ऩयेका उजयुी य ततनको 

ऩरयच्छेद– ८ 
उऩसॊहाय 
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अनसुन्धानसम्फन्धी तथ्माॊक य प्रवखृ्त्तहरूको र्वश्लषेण गयी सङ् घीम सयकाय¸ प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहहरूराई सधुायका 
रातग ददइएका सझुावहरूको सम्फर्द् सफै ऩऺफाट गम्बीयताका साथ सम्फोधन हनुेछ बन्ने अऩेऺा गरयएको छ। नेऩारको 
सॊर्वधान य प्रचतरत काननुको ऩूणि ऩरयऩारना तथा सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी याज्मका नीतत य प्राथतभकताप्रतत प्रततफर्द्ता 
जनाउॉदै साविजतनक ऺेरका ऩदातधकायी¸ सयोकाय सभूह, प्रफरु्द् वगि̧  सञ्चायकभॉ य आभ सविसाधायण जनताको सोच, 
जीवनशैरी य कामिव्मवहाय सदाचाय य सशुासनभूरक ढॊगरे रूऩान्तयण हुॉदै जानेछ बन्ने आमोगरे र्वश्वास तरएको छ। 
हारसम्भ आमोगको काभभा सहमोग ऩरु् माउने सम्फर्द् सफैभा हाददिक आबाय प्रकट गदै आगाभी ददनभा सभेत आमोगराई 
प्रदान बएको सॊवैधातनक य काननुी दार्मत्व ऩूया गने कामिभा सभाजका सफै तह य तप्काका आदयणीम भहानबुावहरूको 
सहमोग य सदबावको अऩेऺा गदै भ्रष्टाचायभिु य सदाचायमिु सभाज तनभािणभा आमोगसॉग हातेभारोको रातग सफैसॉग 
आग्रहसभेत गदिछौं । 
 



अनसूुची १ क. 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको साॊगठाननक ढाॉचा 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

प्रभखु आमकु्त 

आमकु्तहरू-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 
ववश्लषेण इकाई 

नडख्जटर पयेख्न्सक शाखा 

सूचना सभन्वम 
शाखा 

नीनत मोजना 
शाखा 

सूचना प्रववनध 
शाखा 

आन्तरयक 
व्मवस्थाऩन शाखा 

आनथाक 
प्रशासन शाखा 

भानव सॊसाधन 
शाखा 
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अनसूुची १ ख. 

 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारमहरूको साॊगठाननक ढाॉचा 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम इटहयी/फर्दावास/हेटौंडा/ऩोखया/फटुवर/सखेुत/कञ्चनऩयु 
 

 

 

 

 

 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर  सम्ऩका  कामाारम नऩेारगञ्ज 

 

 

 

 

 

 

नोटः- आमोगका सातवटै कामाारमहरूको साॊगठननक ढाॉचा एकै वकनसभको बएकारे 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) 
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अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित ताताक  ा 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित ताताक  ा 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम इटहयी 
संगठन संयचना 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फर्दावास 

संगठन संयचना 
 

 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र  ५ 

िम्पभा  17 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा              १0 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १  
इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा                 १4 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि)  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन  १ 

िम्पभा  २2 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

    अनसूुची-1.२ 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.१ 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा  17 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.२ 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा              १2 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 2 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १  

इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा              १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष) १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नेऩार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १  

प्र.ि./नेऩार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी( PSO-१ सभेि) २ 

प्र.ि./नेऩार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा  २2 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.३ 

२४८
 



 

 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित ताताक  ा 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित ताताक  ा 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम हेटौंडा 
संगठन संयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम ऩोखया 
संगठन संयचना 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा  17 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा              १1 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ   
इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि२ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा                  १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष) १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी १ 
प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि) २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा २2 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.४ 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा   
 16 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा                    १1 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १  

इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि२ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा                    १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष) १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १  

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि) २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा  २1 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

         अनसूुची-1.5 

२४९
 



 

 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित ताताक  ा 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित ताताक  ा 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर 

संगठन संयचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर  

सम्पऩका  कामाारम नेऩारगञ् ि 
संगठन संयचना 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम १ 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा  16 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा               १0 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ि.ृ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा                           8 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष) १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  1 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  1 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि) २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा 19 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ)-१ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.६ 

अनसूुची-1.७ 

 

प्रभखु (उऩसख्चव/नेऩार प्रशासन/सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम) -१ 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्र. 1 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे 3 

का.स./न.ेप्रशासन/सा.प्र  4 

िम्पभा   11 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ि.ृ 1 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ि.ृ 1 

नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्र. 1 

ना.स.ु/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्र.  १ 

िम्पभा                 6 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ि.ृ 1 
सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

सवेऺक/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइव/ेया.ऩ.ि.ृ 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्र. २ 

ल्माफअधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि २ 

का.स./न.ेप्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा 10 

प्रहयी शाखा 
प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी 1 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी (PSO सभेि) २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  3 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन१ 

िम्पभा                                           ८  8 

अनसुन्धान शाखा नं.4 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी   १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी   १ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी   1 

िम्पभा                            ४   4 

 

२५०



 

 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित ताताक  ा 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित ताताक  ा 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम सखेुि 
संगठन संयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम कञ् चनऩयु 
संगठन संयचना 

 
 

 

 
 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा   
 17 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा                    १1 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा             9 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १  

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि)  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन  १ 

िम्पभा  २2 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.8 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम 
 १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम १ 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र  ५ 

िम्पभा            16 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा              १1 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १  

इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा                  १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि)  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन  १ 

िम्पभा  २1 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.9 

२५१
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कामाारम

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

भातहत
कामाारम

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

जम्भा
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

अनसूुची -२

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको स्वीकृत दयफन्दी
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२५२

जम्भा
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शे्रणी
ष्टवहीन
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आ.व. 2077।78 को फजेट, राजस्व तथा धरौटीको अवस्था

ननकासा खर्च दवैु
1 र्ाल ुखर्च (नेऩाल सरकार)
क. फ.उ.शी.नॊ. 206000013 (नेऩाल सरकार) 9,900,000.00 3179235.48 3179235.48 6720764.52
ख. फ.उ.शी.नॊ. 206000113 (नेऩाल सरकार) 940600000.00 557428260.59 557428260.59 383171739.41
र्ाल ुफजेट जम्मा 950500000.00 560607496.07 560607496.07 389892503.93
2. ऩुॉजीगत खर्च फ.उ.शी.नॊ. 206000114 (नेऩाल 
सरकार) 379900000.00 269887536.19 269887536.19 81233747.78
ऩुॉजीगत फजेट जम्मा 379900000.00 269887536.19 269887536.19 81233747.78
3. ऩुॉजीगत र र्ाल ुखर्चसमेत जम्मा 1330400000.00 830495032.26 830495032.26 471126251.71
1. राजस्वतपच

17003617.49
जम्मा राजस्व 17003617.49

आ.व. 2077।7८ को धरौटी तपच
1. केन्द्रतपच  तथा अन्द्तरगतका 8 कार्ाचलर्हरूको धरौटी
   आ.व. 2077।78 का लानग जजम्मेवारी सरेको धरौटी 54773534.90
   2077 श्रावणदेजख 2078 आषाढ मसान्द्तसम्मको जम्मा धरौटी 23979469.92
   2077 श्रावणदेजख 2078 आषाढ मसान्द्तसम्मको फपताच धरौटी 14331593.80
 2078 आषाढ मसान्द्तसम्मको फाॉकी धरौटी 64421411.02

२५३

1.1 केन्द्रीर् कार्ाचलर्तपच  प्रशासननक दस्तरु, न्द्र्ाफर्क दस्तरु, दण्ड जररवाना र जपत, प्रशासननक दण्ड जररवाना जपत, सरकारी सामान नफक्रीको आर् 

अजततर्ार दरुुऩर्ोग अनसुन्द्धान आर्ोग
टॊगाल, काठमाडौं

वाफषचक फवननर्ोजन (थऩ समेत) फजेट
खर्च फाॉकी

ननकासा 
मध्रे्

ननकासा नगररएको

अनसूुर्ी -3 
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बौधतक ऩूवााधाय तथा 
मातामात भन्रारम

224 181 8 90 2 43 26 12 43

वन तथा वातावयण 
भन्रारम

301 284 7 132 0 68 68 9 17

प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय 
ववकास भन्रारम 
(बौ.ऩू.तथा मातामात 
भन्रारम भार)

134 117 3 58 0 37 15 4 17

प्रदेश उद्योग,ऩमाटन,वन 
तथा वा. (वन वातावयण 
भार)

57 49 5 13 2 9 18 2 8

प्रधानभन्री तथा  
भचन्रऩरयषद् को कामाारम

18 15 0 11 0 2 2 0 3

भतुम भन्रीको कामाारम 6 6 0 4 0 1 1 0 0

740 652 23 308 4 160 130 27 88
अथा 404 339 4 206 18 11 92 8 65
बधूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी धनवायण

1184 772 15 419 31 129 139 39 412

प्रदेश आधथाक भाधभरा 
तथा मोजना

4 4 0 3 0 1 0 0 0

प्रदेश बधूभ व्मवस्था कृवष 
तथा सहकायी (कृवष तथा 
ऩशऩुॊछी ववकास फाहेक )

6 5 0 4 0 1 0 0 1

याविम मोजना आमोग 4 4 0 4 0 0 0 0 0
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                                                    अनसूुची- ४ (क)

आधथाक वषा २०७७/७८ भा आमोग य आमोगका कामाारमहरुभा ऩयेका कुर उजयुीहरूभध्मे प्रायचम्बक छानधफनफाट 
ववस्ततृ अनसुन्धानभा गएको, ताभेरी बएको, आमोगको भहाशाखा/कामाारमभा छानधफनका राधग प्रवेषत गरयएको, ववधबन् न 
कायफाहीका राधग रेखी ऩठाएको, अन्म उजयुीभा गाधबएको य आगाभी आधथाक वषाभा चजम्भेवायी सयेको वववयण :

भह
ाश
ाख

ा

भन्
रा
रम

/ध
नक

ाम

जम्
भा
 उ

जयु
ी स

ॊतम
ा

जम्
भा
 प

छम
ौट
 स

ॊतम
ा

पछमौटभध्मे

आ
गा
भी
 व

षाभ
ा च

जम्
भेव

ायी
 स

येक
ो (

स ॊत
मा
)



ववस्
ततृ

 अ
नसु

न्ध
ान
भा
 ग

एक
ो (

स ॊत
मा
)

प्राय
चम्ब

क
 अ

नसु
न्ध

ान
फा
ट 

धस
धै 

ता
भेर

ी 
(स

ॊतम
ा)

प्राय
चम्ब

क
 अ

नसु
न्ध

ान
फा
ट 

सझु
ाव
सव
हत

 
ता
भेर

ी (
स ॊत

मा
)

आ
मो
गक

ा अ
न्म

 भ
हाश

ाख
ा/
क
ाम
ाार
मभ

ा 
छा

नधफ
नक

ा र
ाधग

 प्र
वेषत

(स
ॊतम

ा)

ववध
बन्न

 क
ायफ

ाही
 (
स ॊत

मा
)

अन्
म 

उज
युीभ

ा ग
ाधब

एक
ो (

स ॊत
मा
)

अन
सुन्

धा
न 

भह
ाश
ाख

ा न
ॊ. 
१

भह
ाश
ाख

ा

भन्
रा
रम

/ध
नक

ाम

जम्
भा
 उ

जयु
ी स

ॊतम
ा

जम्
भा
 प

छम
ौट
 स

ॊतम
ा

पछमौटभध्मे

आ
गा
भी
 व

षाभ
ा च

जम्
भेव

ायी
 स

येक
ो (

स ॊत
मा
)

ऩययाि 14 14 0 7 2 0 5 0 0
भहारेखा धनमन्रक 
कामाारम

2 2 0 1 0 0 1 0 0

1618 1140 19 644 51 142 237 47 478

गहृ 515 489 4 244 1 46 191 3 26
कृवष तथा ऩशऩुॊछी ववकास

235 208 10 100 3 37 42 16 27

स्वास््म तथा जनसॊतमा 513 422 10 229 6 51 101 25 91
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा 
तथा काननु 7 7 0 3 0 0 4 0 0

यऺा 18 18 0 10 0 2 6 0 0
प्रदेश बधूभ व्मवस्था कृवष 
तथा सहकायी (कृवष तथा 

52 42 1 32 0 5 4 0 10

प्रदेश साभाचजक ववकास 
(स्वास््म भार)

27 24 0 18 0 2 4 0 3

1367 1210 25 636 10 143 352 44 157

सॊचाय तथा सूचना प्रववधध 174 124 0 77 6 12 12 17 50

सॊघीम भाधभरा तथा 
साभान्म प्रशासन 19 16 2 11 0 2 0 1 3

स्थानीम तह (सॊघीम 
भाधभरा) 2596 2323 26 1310 13 609 318 47 273

सॊवैधाधनक अॊगहरू 
(अ.द.ुअ.आ. फाहेक) 56 51 1 26 1 18 3 2 5

नेऩार ट्रिको कामाारम 3 2 0 2 0 0 0 0 1
यािऩधतको कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 0
उऩ-यािऩधतको कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2848 2516 29 1426 20 641 333 67 332

भहाशाखा 2 को जम्भा
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ॊ. 
3

भहाशाखा 3 को जम्भा
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ा न
ॊ. 
4

भहाशाखा 4 को जम्भा

२५५



ववस्
ततृ

 अ
नसु

न्ध
ान
भा
 ग

एक
ो (

स ॊत
मा
)

प्राय
चम्ब

क
 अ

नसु
न्ध

ान
फा
ट 

धस
धै 

ता
भेर

ी 
(स

ॊतम
ा)

प्राय
चम्ब

क
 अ

नसु
न्ध

ान
फा
ट 

सझु
ाव
सव
हत

 
ता
भेर

ी (
स ॊत

मा
)

आ
मो
गक

ा अ
न्म

 भ
हाश

ाख
ा/
क
ाम
ाार
मभ

ा 
छा

नधफ
नक

ा र
ाधग

 प्र
वेषत

(स
ॊतम

ा)

ववध
बन्न

 क
ायफ

ाही
 (
स ॊत

मा
)

अन्
म 

उज
युीभ

ा ग
ाधब

एक
ो (

स ॊत
मा
)

अन
सुन्

धा
न 

भह
ाश
ाख

ा न
ॊ. 
१

भह
ाश
ाख

ा

भन्
रा
रम

/ध
नक

ाम

जम्
भा
 उ

जयु
ी स

ॊतम
ा

जम्
भा
 प

छम
ौट
 स

ॊतम
ा

पछमौटभध्मे

आ
गा
भी
 व

षाभ
ा च

जम्
भेव

ायी
 स

येक
ो (

स ॊत
मा
)

ऊजाा,जरस्रोत तथा धसॉचाइ 289 230 7 135 1 43 36 8 59

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाचजक सयुऺा

57 51 1 23 1 7 17 2 6

प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय 
ववकास (धसॉचाइ भार)

9 7 0 1 0 4 2 0 2

भवहरा फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक 74 62 1 46 1 0 14 0 12

प्रदेश साभाचजक ववकास 
(चशऺा स्वास््म फाहेक)

7 5 0 3 0 1 1 0 2

सावाजधनक खरयद अनगुभन 
कामाारम 2 2 1 1 0 0 0 0 0

438 357 10 209 3 55 70 10 81

758 438 9 346 0 4 2 77 320

758 438 9 346 0 4 2 77 320

खानेऩानी 131 111 5 57 3 14 13 19 20

सहयी ववकास 118 93 2 54 6 13 7 11 25

प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय 
ववकास (खानेऩानी य सहयी 
ववकास भार)

72 61 0 44 2 12 1 2 11

321 265 7 155 11 39 21 32 56

सम्ऩधत अनसुन्धान तथा 
भूल्माॊकन भहाशाखा

सम्ऩचि अनसुन्धान तथा 
भूल्माॊकन भहाशाखाको जम्भा

प्राव
वधध

क
 ऩ

यीऺ
ण 

तथ
ा भू

ल्म
ाॊक

न 
भह

ाश
ाख

ा

प्राववधधक ऩयीऺण तथा 
भूल्माॊकन भहाशाखाको जम्भा

२५६

भहाशाखा 5 को जम्भा
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प्रदेश साभाचजक 
ववकास(चशऺा भार)

60 60 0 53 0 4 3 0 0

काननु, न्माम तथा सॊसदीम 
भाधभरा 38 38 0 29 1 3 5 0 0

चशऺा,ववऻान तथा  प्रववधध 350 316 2 226 15 14 53 6 34

स्थानीम तह (चशऺा) 688 674 1 417 17 123 108 8 14
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा 
तथा काननु(न्माम काननु 
सम्फचन्धत भार)

6 6 0 3 1 1 1 0 0

मवुा तथा खेरकुद 48 32 1 23 0 2 1 5 16

सॊस्कृधत ऩमाटन तथा 
नागरयक उड्ड्यन

232 174 0 104 9 15 31 15 58

उद्योग, वाचणज्म तथा 
आऩूधता 223 172 5 104 5 18 25 15 51

याविम ऩनुधनाभााण प्राधधकयण
61 53 0 29 1 2 18 3 8

प्रदेश उद्योग, ऩमाटन, वन 
तथा वातावयण 
(ऩमाटन,उद्योग,वाचणज्म य 

17 14 0 6 0 3 4 1 3

भहान्मामाधधवक्ताको 
कामाारम (प्रदेश सभेत)

17 17 0 12 0 2 3 0 0

1740 1556 9 1006 49 187 252 53 184

1247 266 0 205 0 1 1 59 981

1247 266 0 205 0 1 1 59 981

शैचऺक प्रभाणऩर छानधफन

शैचऺक प्रभाणऩर छानधफनको 
जम्भा

२५७
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१
आमोगको कामाारम, इटहयी

2081 1014 55 584 74 21 102 178 1067

२
आमोगको कामाारम, 
फर्दाफास

2597 1401 30 876 53 10 211 221 1196

३
आमोगको कामाारम, हेटौंडा

929 518 54 273 57 19 16 99 411

४
आमोगको कामाारम, ऩोखया

932 506 30 236 70 7 86 77 426

५
आमोगको कामाारम, 
फटुवर

1268 902 57 449 246 22 0 128 366

६
वटुवरको सम्ऩका  
कामाारम, नेऩारगञ् ज

776 503 31 295 85 4 14 74 273

७
आमोगको कामाारम, सखेुत

1220 575 91 239 68 8 51 118 645

८
आमोगको कामाारम, 
कॊ चनऩयु

1745 713 31 380 49 12 96 145 1032

22625 14532 510 8267 850 1475 1974 1456 8093कुर जम्भा
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1 बौधतक ऩूवााधाय तथा मातामात भन्रारम 216 102 6 64 7.00 2 4 19 47.2 224 181 8 90 2 43 26 12 80.8 440 283 14 154 9 45 30 31 64.32

2 वन तथा वातावयण भन्रारम 97 66 5 31 6.00 1 15 8 68.0 301 284 7 132 0 68 68 9 94.4 398 350 12 163 6 69 83 17 87.94

3
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास भन्रारम (बौधतक ऩूवााधाय 
तथा मातामात भन्रारम भार)

276 118 12 55 15.00 1 9 26 42.8 134 117 3 58 0 37 15 4 87.3 410 235 15 113 15 38 24 30 57.32

4
प्रदेश उद्योग,ऩमाटन,वन तथा वातावयण भन्रारम (वन 
वातावयण भार)

679 387 20 194 44.00 5 46 78 57.0 57 49 5 13 2 9 18 2 86 736 436 25 207 46 14 64 80 59.24

5 प्रधानभन्री तथा  भचन्रऩरयषद् को कामाारम 7 6 1 4 1.00 0 0 0 - 18 15 0 11 0 2 2 0 83.3 25 21 1 15 1 2 2 0 84

6 भतुमभन्रीको कामाारम 13 7 0 3 3 0 0 1 53.8 6 6 0 4 0 1 1 0 100 19 13 0 7 3 1 1 1 68.42
7 अथा भन्रारम 55 42 4 21 7 2 4 4 76.4 404 339 4 206 18 11 92 8 83.9 459 381 8 227 25 13 96 12 83.01
8 बधूभ व्मवस्था,सहकायी तथा गरयफी धनवायण भन्रारम 764 497 28 251 57 13 63 85 65.1 1184 772 15 419 31 129 139 39 65.2 1948 1269 43 670 88 142 202 124 65.14
9 प्रदेश आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्रारम 6 3 0 1 0 0 1 1 50.0 4 4 0 3 0 1 0 0 - 10 7 0 4 0 1 1 1 70

10
प्रदेश बधूभ व्मवस्था कृवष तथा सहकायी भन्रारम (कृवष 
तथा ऩशऩुॊछी ववकासफाहेक )

103 63 5 35 13 0 4 6 61.2 6 5 0 4 0 1 0 0 - 109 68 5 39 13 1 4 6 62.39

11 याविम मोजना आमोग 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 4 0 4 0 0 0 0 100 4 4 0 4 0 0 0 0 100

12 ऩययाि भन्रारम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 14 0 7 2 0 5 0 100 14 14 0 7 2 0 5 0 100

13 भहारेखा धनमन्रक कामाारम 1 1 0 0 0 1 0 0 - 2 2 0 1 0 0 1 0 100 3 3 0 1 0 1 1 0 100
14 गहृ भन्रारम 261 213 19 92 33 3 59 7 81.6 515 489 4 244 1 46 191 3 95 776 702 23 336 34 49 250 10 90.46
15 कृवष तथा ऩशऩुॊछी ववकास भन्रारम 139 88 13 48 3 4 5 15 63.3 235 208 10 100 3 37 42 16 88.5 374 296 23 148 6 41 47 31 79.14

16 स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्रारम 128 80 6 45 12 2 4 11 62.5 513 422 10 229 6 51 101 25 82.3 641 502 16 274 18 53 105 36 78.32

17 प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा काननु भन्रारम 1 1 0 1 0 0 0 0 100.0 7 7 0 3 0 0 4 0 - 8 8 0 4 0 0 4 0 100
18 यऺा भन्रारम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18 18 0 10 0 2 6 0 100 18 18 0 10 0 2 6 0 100

19
प्रदेश बधूभ व्मवस्था कृवष तथा सहकायी भन्रारम (कृवष 
तथा ऩशऩुॊछी ववकास भार)

184 103 14 48 9 0 10 22 56.0 52 42 1 32 0 5 4 0 80.8 236 145 15 80 9 5 14 22 61.44

20 प्रदेश साभाचजक ववकास भन्रारम (स्वास््म भार) 222 138 11 67 25 2 9 24 62.2 27 24 0 18 0 2 4 0 88.9 249 162 11 85 25 4 13 24 65.06
21 सॊचाय तथा सूचना प्रववधध भन्रारम 43 26 0 14 4 0 3 5 60.5 174 124 0 77 6 12 12 17 71.3 217 150 0 91 10 12 15 22 69.12
22 सॊघीम भाधभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम 84 50 7 30 5 0 2 6 59.5 19 16 2 11 0 2 0 1 84.2 103 66 9 41 5 2 2 7 64.08
23 स्थानीम तह (सॊघीम भाधभरा) 4705 2270 133 1257 243 21 162 454 48.2 2596 2323 26 1310 13 609 318 47 89.5 7301 4593 159 2567 256 630 480 501 62.91
24 सॊवैधाधनक अॊगहरू (अ.द.ुअ.आ. फाहेक) 17 9 2 4 1 0 0 2 53 56 51 1 26 1 18 3 2 91.1 73 60 3 30 2 18 3 4 82.19
25 नेऩार ट्रिको कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 2 0 0 0 0 66.7 3 2 0 2 0 0 0 0 66.67
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२५९

                                                                                                                                                                                  अनसूुची - ४ (ख)

आ.व. २०७७/७८ भा आमोग य आमोगका कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको भन्रारमगत/धनकामगत वववयण

क्र.सॊ. सम्फचन्धत भन्रारम

भातहतका कामाारमको जम्भा भहाशाखाहरूको जम्भा आमोगको कुर जम्भा
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क्र.सॊ. सम्फचन्धत भन्रारम

भातहतका कामाारमको जम्भा भहाशाखाहरूको जम्भा आमोगको कुर जम्भा

जम्भा 
उजयुी सॊतमा

जम्भा 
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सॊतमा

पछमौटभध्मे

26 ऊजाा,जरस्रोत तथा धसॉचाइ भन्रारम 227 125 11 74 4 2 9 25 55.1 289 230 7 135 1 43 36 8 79.6 516 355 18 209 5 45 45 33 68.8
27 श्रभ, योजगाय तथा साभाचजक सयुऺा भन्रारम 11 9 1 4 1 0 2 1 81.8 57 51 1 23 1 7 17 2 89.5 68 60 2 27 2 7 19 3 88.24
28 प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास भन्रारम (धसॉचाइ भार) 173 67 1 47 3 0 5 11 38.7 9 7 0 1 0 4 2 0 - 182 74 1 48 3 4 7 11 40.66
29 भवहरा, फारफाधरका तथा जेष्ठ नागरयक भन्रारम 8 6 0 6 0 0 0 0 75.0 74 62 1 46 1 0 14 0 83.8 82 68 1 52 1 0 14 0 82.93

30 प्रदेश साभाचजक ववकास भन्रारम (चशऺा स्वास््म फाहेक) 29 12 1 5 0 0 6 0 41.4 7 5 0 3 0 1 1 0 71.4 36 17 1 8 0 1 7 0 47.22

31 सावाजधनक खरयद अनगुभन कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 1 1 0 0 0 0 100 2 2 1 1 0 0 0 0 100

32 सम्ऩधत अनसुन्धान तथा भूल्माॊकन भहाशाखा 6 6 0 1 0 5 0 0 - 758 438 9 346 0 4 2 77 57.8 764 444 9 347 0 9 2 77 58.12

33 खानेऩानी भन्रारम 71 36 2 21 6 0 3 4 50.7 131 111 5 57 3 14 13 19 84.7 202 147 7 78 9 14 16 23 72.77

34 सहयी ववकास भन्रारम 44 13 1 10 1 0 0 1 29.5 118 93 2 54 6 13 7 11 78.8 162 106 3 64 7 13 7 12 65.43

35
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास भन्रारम (खनेऩानी य 
सहयी ववकास भार) 241 86 4 45 10 2 8 17 35.7 72 61 0 44 2 12 1 2 - 313 147 4 89 12 14 9 19 46.96

36 प्रदेश साभाचजक ववकास भन्रारम (चशऺा भार) 41 18 1 9 1 0 3 4 43.9 60 60 0 53 0 4 3 0 100 101 78 1 62 1 4 6 4 77.23

37 काननु, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा भन्रारम 3 3 1 2 0 0 0 0 100 38 38 0 29 1 3 5 0 - 41 41 1 31 1 3 5 0 100

38 चशऺा, ववऻान तथा  प्रववधध भन्रारम  732 414 10 288 31 5 48 32 56.6 350 316 2 226 15 14 53 6 90.3 1082 730 12 514 46 19 101 38 67.47

39 स्थानीम तह (चशऺा) 1660 887 44 479 133 19 74 138 53.4 688 674 1 417 17 123 108 8 98 2348 1561 45 896 150 142 182 146 66.48

40
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा काननु भन्रारम (न्माम 
काननु सम्फचन्धत भार) 1 1 0 1 0 0 0 0 100 6 6 0 3 1 1 1 0 - 7 7 0 4 1 1 1 0 100

41 मवुा तथा खेरकुद भन्रारम 24 8 0 5 0 0 0 3 33.3 48 32 1 23 0 2 1 5 66.7 72 40 1 28 0 2 1 8 55.56

42 सस्कृधत, ऩमाटन तथा नागरयक उड्ड्यन भन्रारम 65 42 1 7 11 1 5 17 64.6 232 174 0 104 9 15 31 15 75 297 216 1 111 20 16 36 32 72.73

43 उद्योग,वाचणज्म तथा आऩूधता भन्रारम 47 30 5 13 4 0 5 3 63.8 223 172 5 104 5 18 25 15 77.1 270 202 10 117 9 18 30 18 74.81

44 याविम ऩनुधनाभााण प्राधधकयण 25 10 0 5 1 0 4 0 40.0 61 53 0 29 1 2 18 3 86.9 86 63 0 34 2 2 22 3 73.26

45
प्रदेश उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्रारम 
(ऩमाटन,उद्योग,वाचणज्म य आऩूधता भन्रारम भार) 102 60 10 34 7 0 1 8 58.8 17 14 0 6 0 3 4 1 82.4 119 74 10 40 7 3 5 9 62.18

46 भहान्मामाधधवक्ताको कामाारम(प्रदेश सभेत) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 17 0 12 0 2 3 0 100 17 17 0 12 0 2 3 0 100

47 शैचऺक प्रभाणऩर 22 21 0 6 0 12 1 2 - 1247 266 0 205 0 1 1 59 21.3 1269 287 0 211 0 13 2 61 22.62

48 अन्म (सॊघ) 10 5 0 3 1 0 1 0 50.0 0 0 - 10 5 0 3 1 0 1 0 50

49 अन्म 5 3 0 2 0 0 1 0 60.0 0 0 - 5 3 0 2 0 0 1 0 60

11548 6132 379 3332 702 103 576 1040 53.1 11077 8400 131 4935 148 1372 1398 416 75.8 22625 14532 510 8267 850 1475 1974 1456 64.23
२६०

कुर जम्भा



1
बौधतक ऩूवााधाय तथा 
मातामात भन्रारम

सॊघ 198 206 36 242 440 90 157 36 193 283 14 154 9 45 30 31 283 108 49 157 64.3

2 वन तथा वातावयण भन्रारम सॊघ 54 314 30 344 398 39 268 43 311 350 12 163 6 69 83 17 350 15 33 48 87.9

1 9 42 1 43 52 3 29 1 30 33 1 14 1 7 4 6 33 6 13 19 63.5
2 18 54 2 56 74 5 37 3 40 45 1 16 4 10 10 4 45 13 16 29 60.8

फागभती 18 41 1 42 60 8 30 3 33 41 3 25 0 7 3 3 41 10 9 19 68.3
गण्डकी 17 12 1 13 30 14 8 0 8 22 2 9 4 4 1 2 22 3 5 8 73.3

5 9 21 0 21 30 6 13 5 18 24 3 11 4 4 0 2 24 3 3 6 80
कणाारी 3 27 1 28 31 2 16 1 17 19 1 8 1 4 3 2 19 1 11 12 61.3

सूदयु ऩच चभ 58 68 7 75 133 13 35 3 38 51 4 30 1 2 3 11 51 45 37 82 38.3

1 38 46 3 49 87 18 24 10 34 52 3 22 2 0 16 9 52 20 15 35 59.8
2 24 34 3 37 61 10 14 8 22 32 2 12 3 2 1 12 32 14 15 29 52.5

फागभती 33 33 2 35 68 17 24 2 26 43 2 23 4 3 6 5 43 16 9 25 63.2
गण्डकी 13 38 3 41 54 6 23 7 30 36 0 12 4 1 11 8 36 7 11 18 66.7

5 51 96 7 103 154 42 51 27 78 120 7 62 25 4 3 19 120 9 25 34 77.9
कणाारी 18 52 5 57 75 10 20 6 26 36 4 23 1 2 4 2 36 8 31 39 48

सूदयु ऩच चभ 132 90 15 105 237 59 44 14 58 117 7 53 7 2 23 25 117 73 47 120 49.4

5
प्रधानभन्री तथा 
भन्रीऩरयषदको कामाारम

सॊघ 1 23 1 24 25 0 18 3 21 21 1 15 1 2 2 0 21 1 3 4 84

4
प्रदेश उद्योग,ऩमाटन,वन 
तथा वातावयण भन्रारम 
(वन वातावयण भार)

261
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                                                                                                                                 अनसूुची- ४ (ग)
आ.व. २०७७/७८ भा आमोग य आमोगका कामाारमहरूभा एकभिु दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको भन्रारमगत/धनकामगत वववयण

आ.व. २०७७/०७८ अचततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग पायाभ नॊ. १
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1 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 50

2 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0

फागभती 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 50
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 1 7 0 7 8 1 6 1 7 8 0 4 3 0 0 1 8 0 0 0 100
कणाारी 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

सूदयु ऩच चभ 0 3 0 3 3 0 2 1 3 3 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 100

7 अथा भन्रारम सॊघ 140 299 20 319 459 88 275 18 293 381 8 227 25 13 96 12 381 52 26 78 83

8
बधूभ ब्मफस्था,सहकायी तथा 
गरयवी धनफायण भन्रारम

सॊघ 761 1119 68 1187 1948 330 801 138 939 1269 43 670 88 142 202 124 1269 431 248 679 65.1

1 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 100
2 0 2 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 50

फागभती 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 100

सूदयु ऩच चभ 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 50
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100
2 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 50

फागभती 0 6 0 6 6 0 4 1 5 5 0 3 0 1 0 1 5 0 1 1 83.3
गण्डकी 3 3 1 4 7 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 2 3 5 28.6

5 5 26 2 28 33 3 17 7 24 27 0 16 8 0 0 3 27 2 4 6 81.8
कणाारी 10 21 1 22 32 3 10 0 10 13 5 5 1 0 0 2 13 7 12 19 40.6

सूदयु ऩच चभ 12 14 2 16 28 7 11 1 12 19 0 12 3 0 4 0 19 5 4 9 67.9
11 याविम मोजना आमोग सॊघ 1 3 0 3 4 1 3 0 3 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 100
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6
भतुमभन्री तथा 
भन्रीऩरयषदको कामाारम

9
प्रदेश आधथाक भाभीरा तथा 
मोजना भन्रारम

10

प्रदेश बधुभ ब्मवस्था कृवष 
तथा सहकायी भन्रारम 
(कृवष तथा ऩशऩुचऺॊ 
धफकाश वाहेक )
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फागभती 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सूदयु ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 ऩययाि भन्रारम सॊघ 3 9 2 11 14 3 9 2 11 14 0 7 2 0 5 0 14 0 0 0 100
14 भहारेखा धनमन्रक कामाारम सॊघ 0 3 0 3 3 0 2 1 3 3 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 100

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फागभती 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सूदयु ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

16 गहृ भन्रारम सॊघ 95 595 86 681 776 74 497 131 628 702 23 336 34 49 250 10 702 21 53 74 90.5

17 कृवष तथा ऩशू ऩचऺॊ सॊघ 108 247 19 266 374 70 189 37 226 296 23 148 6 41 47 31 296 38 40 78 79.1

18
स्वास््म तथा जनसॊतमा 
भन्रारम

सॊघ 186 386 69 455 641 89 339 74 413 502 16 274 18 53 105 36 502 97 42 139 78.3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फागभती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100

5 0 3 1 4 4 0 3 1 4 4 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 100
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सूदयु ऩच चभ 0 1 2 3 3 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 100

12
प्रदेश नीधत तथा मोजना 
आमोग

15
प्रदेश रेखा धनमन्रक 
कामाारम
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19
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून भन्रारम (गहृ 
सम्फन्धी भार)
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20 यऺा भन्रारम सॊघ 0 17 1 18 18 0 16 2 18 18 0 10 0 2 6 0 18 0 0 0 100

1 16 22 1 23 39 5 14 1 15 20 2 10 0 0 6 2 20 11 8 19 51.3

2 6 8 0 8 14 3 6 1 7 10 1 8 0 0 1 0 10 3 1 4 71.4
फागभती 9 8 1 9 18 4 4 2 6 10 1 5 0 1 1 2 10 5 3 8 55.6
गण्डकी 10 13 0 13 23 5 8 2 10 15 1 6 2 1 4 1 15 5 3 8 65.2

5 18 44 1 45 63 10 33 8 41 51 5 33 4 2 0 7 51 8 4 12 81
कणाारी 4 34 0 34 38 3 18 0 18 21 5 9 0 1 0 6 21 1 16 17 55.3

सूदयु ऩच चभ 8 32 1 33 41 2 14 2 16 18 0 9 3 0 2 4 18 6 17 23 43.9
1 29 27 1 28 57 13 12 4 16 29 5 16 2 0 5 1 29 16 12 28 50.9
2 7 16 4 20 27 5 10 4 14 19 0 12 1 0 2 4 19 2 6 8 70.4

फागभती 2 16 0 16 18 2 12 3 15 17 1 12 2 2 0 0 17 0 1 1 94.4
गण्डकी 11 9 2 11 22 8 4 2 6 14 0 7 2 1 2 2 14 3 5 8 63.6

5 15 39 0 39 54 9 22 9 31 40 1 21 11 0 3 4 40 6 8 14 74.1

कणाारी 15 17 6 23 38 10 12 4 16 26 3 11 6 0 1 5 26 5 7 12 68.4
सूदयु ऩच चभ 9 23 1 24 33 5 11 1 12 17 1 6 1 1 0 8 17 4 12 16 51.5

23 सॊचाय तथा सूचना प्रववधध सॊघ 61 152 4 156 217 29 114 7 121 150 0 91 10 12 15 22 150 32 35 67 69.1

24
सॊचघम भाभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्रारम

सॊघ 68 34 1 35 103 42 21 3 24 66 9 41 5 2 2 7 66 26 11 37 64.1

1 391 566 110 676 1067 174 359 104 463 637 12 351 23 121 66 64 637 217 213 430 59.7
2 857 1284 171 1455 2312 368 806 251 1057 1425 29 833 31 242 122 168 1425 489 398 887 61.6

फागभती 215 614 69 683 898 125 472 65 537 662 24 420 16 59 96 47 662 90 146 236 73.7
गण्डकी 163 327 32 359 522 85 189 70 259 344 17 171 39 37 50 30 344 78 100 178 65.9

5 284 608 85 693 977 169 403 126 529 698 30 386 99 71 48 64 698 115 164 279 71.4
कणाारी 200 397 37 434 634 43 245 41 286 329 28 119 24 46 51 61 329 157 148 305 51.9

सूदयु ऩच चभ 338 506 47 553 891 87 355 56 411 498 19 287 24 54 47 67 498 251 142 393 55.9

21

प्रदेश बधूभ ब्मवस्था कृवष 
तथा सहकायी भन्रारम 
(कृवष तथा ऩशूऩचऺॊ ववकाश 
भार)

22
प्रदेश साभाचजक ववकाश 
भन्रारम (स्वास््म भार)

25
स्थानीम तह (सॊघीम 
भाभरा)
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26
सॊफैधाधनक अॊगहरु 
(अ.द.ुअ.आ. वाहेक)

सॊघ 7 62 4 66 73 5 51 4 55 60 3 30 2 18 3 4 60 2 11 13 82.2

27 नेऩार ट्रिको कामाारम सॊघ 1 2 0 2 3 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 66.7
28 यािऩधतको कामाारम सॊघ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
29 उऩ-यािऩधतको कामाारम सॊघ 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 -

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
फागभती 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सूदयु ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
31 उजाा,जरश्रोत तथा धसॉचाई सॊघ 172 315 29 344 516 89 231 35 266 355 18 209 5 45 45 33 355 83 78 161 68.8

32
श्रभ, योजगाय तथा 
साभाचजक सयुऺा भन्रारम

सॊघ 8 54 6 60 68 6 47 7 54 60 2 27 2 7 19 3 60 2 6 8 88.2

1 20 15 1 16 36 13 6 1 7 20 0 16 0 0 1 3 20 7 9 16 55.6
2 9 3 0 3 12 5 2 0 2 7 1 5 0 1 0 0 7 4 1 5 58.3

फागभती 2 0 3 3 5 2 0 1 1 3 0 2 0 0 1 0 3 0 2 2 60
गण्डकी 4 3 0 3 7 3 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 4 1 2 3 57.1

5 9 25 7 32 41 7 12 4 16 23 0 13 3 3 0 4 23 2 16 18 56.1
कणाारी 7 6 0 6 13 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 5 6 11 15.4

सूदयु ऩच चभ 25 39 4 43 68 3 9 3 12 15 0 6 0 0 5 4 15 22 31 53 22.1

34
भवहरा वारवाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम

सॊघ 11 68 3 71 82 3 61 4 65 68 1 52 1 0 14 0 68 8 6 14 82.9

प्रदेश प्रभखुको कामाारम

33
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय 
ववकाश भन्रारम (धसॉचाई 
भार)
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1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2 1 16 3 19 20 0 5 4 9 9 0 3 0 0 6 0 9 1 10 11 45

फागभती 2 4 1 5 7 1 2 1 3 4 1 3 0 0 0 0 4 1 2 3 57.1
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 1 2 0 2 3 1 2 0 2 3 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 100
कणाारी 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 50

सूदयु ऩच चभ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

36
सावाजधनक खरयद अनगुभन 
कामाारम

सॊघ 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 100

37
सम्ऩधत अनसुन्धान तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा

सॊघ 194 508 62 570 764 65 307 72 379 444 9 347 0 9 2 77 444 129 191 320 58.1

38 खाने ऩानी भन्रारम सॊघ 77 109 16 125 202 43 88 16 104 147 7 78 9 14 16 23 147 34 21 55 72.8
39 शहयी धफकाश भन्रारम सॊघ 58 100 4 104 162 35 63 8 71 106 3 64 7 13 7 12 106 23 33 56 65.4

1 36 24 3 27 63 12 8 2 10 22 0 14 2 2 1 3 22 24 17 41 34.9
2 11 4 0 4 15 3 2 1 3 6 0 6 0 0 0 0 6 8 1 9 40

फागभती 14 13 0 13 27 10 11 1 12 22 0 17 2 3 0 0 22 4 1 5 81.5
गण्डकी 14 10 1 11 25 6 7 2 9 15 0 13 0 1 0 1 15 8 2 10 60

5 17 36 0 36 53 10 18 6 24 34 1 14 6 6 1 6 34 7 12 19 64.2
कणाारी 10 41 3 44 54 6 20 5 25 31 3 15 2 0 6 5 31 4 19 23 57.4

सूदयु ऩच चभ 39 33 4 37 76 4 12 1 13 17 0 10 0 2 1 4 17 35 24 59 22.4
1 0 13 0 13 13 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 100
2 0 13 1 14 14 0 12 1 13 13 0 10 0 1 1 1 13 0 1 1 92.9

फागभती 0 15 0 15 15 0 14 0 14 14 0 10 0 2 2 0 14 0 1 1 93.3
गण्डकी 1 6 0 6 7 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 5 1 1 2 71.4

5 0 9 0 9 9 0 8 1 9 9 0 8 0 1 0 0 9 0 0 0 100
कणाारी 2 9 0 9 11 1 5 2 7 8 1 5 0 0 0 2 8 1 2 3 72.7

सूदयु ऩच चभ 16 14 2 16 32 5 9 2 11 16 0 11 1 0 3 1 16 11 5 16 50

40

प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय 
धफकाश भन्रारम 
(खानेऩानी य शहयी धफकाश 
भार)

41
प्रदेश साभाचजक ववकाश 
भन्रारम (चशऺा भार)
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35
प्रदेश साभाचजक धफकाश 
भन्रारम (चशऺा स्वास््म 
वाहेक)
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42
कानून न्माम तथा सॊसर्दम 
भाधभरा भन्रारम

सॊघ 1 40 0 40 41 1 39 1 40 41 1 31 1 3 5 0 41 0 0 0 100

43
चशऺा,धफऻान तथा  प्रववधध 
भन्रारम

सॊघ 647 401 34 435 1082 371 302 57 359 730 12 514 46 19 101 38 730 276 76 352 67.5

1 178 166 22 188 366 81 112 30 142 223 6 126 20 21 31 19 223 97 46 143 60.9
2 140 326 17 343 483 94 189 54 243 337 10 179 25 43 42 38 337 46 100 146 69.8

फागभती 55 186 10 196 251 46 147 16 163 209 5 145 9 14 23 13 209 9 33 42 83.3

गण्डकी 63 142 14 156 219 24 73 26 99 123 2 54 14 15 17 21 123 39 57 96 56.2

5 145 261 31 292 437 97 162 65 227 324 11 182 61 21 17 32 324 48 65 113 74.1

कणाारी 60 142 10 152 212 40 96 18 114 154 9 87 15 13 17 13 154 20 38 58 72.6

सूदयु ऩच चभ 147 220 13 233 380 30 136 25 161 191 2 123 6 15 35 10 191 117 72 189 50.3

1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 100

2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100
फागभती 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 100
कणाारी 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100

सूदयु ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

46 मवुा तथा खेरकुद भन्रारम सॊघ 32 39 1 40 72 9 29 2 31 40 1 28 0 2 1 8 40 23 9 32 55.6

47
सस्कृधत ऩमाटन तथा 
नागरयक उयान भन्रारम

सॊघ 77 192 28 220 297 45 145 26 171 216 1 111 20 16 36 32 216 32 49 81 72.7

48 उद्योग,वाचणज्म तथा आऩूधता सॊघ 79 183 8 191 270 41 148 13 161 202 10 117 9 18 30 18 202 38 30 68 74.8

49 याविम ऩनुधनभााण प्राधधकयण सॊघ 23 61 2 63 86 18 43 2 45 63 0 34 2 2 22 3 63 5 18 23 73.3
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44 स्थानीम तह (चशऺा)

45

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून भन्रारम 
(न्माम कानून सम्फचन्धत 
भार)
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1 2 6 0 6 8 1 4 0 4 5 0 2 1 1 0 1 5 1 2 3 62.5

2 2 5 2 7 9 1 3 0 3 4 0 1 1 1 1 0 4 1 4 5 44.4

फागभती 5 7 0 7 12 2 7 0 7 9 0 2 1 0 1 5 9 3 0 3 75
गण्डकी 8 3 0 3 11 6 2 1 3 9 0 8 1 0 0 0 9 2 0 2 81.8

5 3 13 0 13 16 2 9 3 12 14 0 9 2 1 1 1 14 1 1 2 87.5
कणाारी 34 15 0 15 49 15 8 0 8 23 10 9 1 0 1 2 23 19 7 26 46.9

सूदयु ऩच चभ 6 7 1 8 14 4 5 1 6 10 0 9 0 0 1 0 10 2 2 4 71.4

51 भहान्मामधधवक्ताको कामाारम सॊघ 0 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 12 0 2 3 0 17 0 0 0 100

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फागभती 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सूदयु ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
53 शैचऺक प्रभाण ऩर सॊघ 953 245 71 316 1269 100 160 27 187 287 0 211 0 13 2 61 287 853 129 982 22.6
54 अन्म (सॊघ) सॊघ 4 4 2 6 10 2 0 3 3 5 0 3 1 0 1 0 5 2 3 5 50

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फागभती 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सूदयु ऩच चभ 3 2 0 2 5 1 1 1 2 3 0 2 0 0 1 0 3 2 0 2 60
8200 13033 1392 14425 22625 3592 9023 1917 10940 14532 510 8267 850 1475 1974 1456 14532 4608 3485 8093 64.23
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52
भतुमन्मामधधवक्ताको 
कामाारम

55 अन्म

जम्भा 

50

प्रदेश उद्योग,ऩमाटन, फन 
तथा फातावयण भन्रारम 
(ऩमाटन,उद्योग,फाचणज्म य 
आऩधुता भन्रारम भार)



क्र.सॊ. प्रदेश
गत वषाको 

उजयुी
चार ुफषाको 

उजयुी

 जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

गत वषाको 
पर्छ्यौट

चार ुफषाको 
पर्छ्यौट

जम्भा 
पर्छ्यौट 
सॊतमा

पर्छ्यौट 
प्रधतशत

1 1 984 1552 2536 446 1115 1561 61.55
2 2 2058 2907 4965 1026 2198 3224 64.93
3 फागभती 1322 3246 4568 725 2707 3432 75.13
4 गण्डकी 475 972 1447 246 726 972 67.17
5 रचुम्फनी 765 2009 2774 490 1610 2100 75.70
6 कणाारी 517 1096 1613 199 722 921 57.10
7 सदूुयऩच चभ 866 1450 2316 252 1015 1267 54.71

6987 13232 20219 3384 10093 13477 66.66

1213 1193 2406 208 847 1055 43.85

8200 14425 22625 3592 10940 14532 64.23

क्र.सॊ. प्रदेश
गत वषाको 

उजयुी
चार ुवषाको 

उजयुी

 जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

गत वषाको 
पर्छ्यौट

चार ुवषाको 
पर्छ्यौट

जम्भा 
पर्छ्यौट 
सॊतमा

पर्छ्यौट 
प्रधतशत

1 1 265 473 738 126 374 500 67.75
2 2 981 935 1916 532 782 1314 68.58
3 फागभती 965 2214 3179 508 1883 2391 75.21
4 गण्डकी 167 352 519 87 295 382 73.60
5 रचुम्फनी 207 683 890 133 586 719 80.79
6 कणाारी 153 267 420 64 191 255 60.71
7 सदूुयऩच चभ 71 297 368 32 256 288 78.26

2809 5221 8030 1482 4367 5849 72.84
942 1598 2540 439 1035 1474 58.03
3236 6413 9649 1463 4691 6154 63.78

1213 1193 2406 208 847 1055 43.85

8200 14425 22625 3592 10940 14532 64.23
*नोट् गैय काननुी सम्ऩचि अनसुन्धान, वव वववद्यारम तथा केन्रीम धनकाम य नक्करी शैचऺक प्रभाणऩर छानधफनतपा का त्माॊकहरूराई प्रदेशगतभा 

नछुट्याइ अन्मभा याचखएको।

२६९

आ.व. २०७७/७८ भा आमोग य आमोगका कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको सॊघीम धनकामहरूको 
आधायभा प्रदेशगत वववयण :

सॊघीम धनकामको जम्भा
प्रदेशका धनकामको जम् भा
स्थानीम धनकामको जम्भा

*अन्म

कुर जम्भा

                                                        अनसूुची- ४ (ङ)

                                                         अनसूुची- ४ (घ)
आ.व. २०७7/७8 भा आमोग य आमोगका कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको बौगोधरक आधायभा 

प्रदेशगत वववयण :

प्रदेशगत जम्भा
*अन्म

कुर जम्भा



क्र.सॊ. प्रदेश
गत वषाको 

उजयुी

चार ु
वषाको 
उजयुी

 जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

गत वषाको 
पर्छ्यौट

चार ु
वषाको 
पर्छ्यौट

जम्भा 
पर्छ्यौट 
सॊतमा

पर्छ्यौट 
प्रधतशत

1 1 150 215 365 65 136 201 55.07
2 2 80 174 254 32 116 148 58.27
3 फागभती 87 153 240 46 124 170 70.83
4 गण्डकी 82 105 187 50 73 123 65.78
5 रचुम्फनी 129 341 470 91 268 359 76.38
6 कणाारी 104 243 347 52 131 183 52.74
7 सदूुयऩच चभ 310 367 677 103 187 290 42.84

942 1598 2540 439 1035 1474 58.03
2809 5221 8030 1482 4367 5849 72.84
3236 6413 9649 1463 4691 6154 63.78
1213 1193 2406 208 847 1055 43.85
8200 14425 22625 3592 10940 14532 64.23

क्र.सॊ. प्रदेश
गत वषाको 

उजयुी

चार ु
वषाको 
उजयुी

 जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

गत वषाको 
पर्छ्यौट

चार ु
वषाको 
पर्छ्यौट

जम्भा 
पर्छ्यौट 
सॊतमा

पर्छ्यौट 
प्रधतशत

1 1 569 864 1433 255 605 860 60.01
2 2 997 1798 2795 462 1300 1762 63.04
3 फागभती 270 879 1149 171 700 871 75.81
4 गण्डकी 226 515 741 109 358 467 63.02
5 रचुम्फनी 429 985 1414 266 756 1022 72.28
6 कणाारी 260 586 846 83 400 483 57.09
7 सदूुयऩच चभ 485 786 1271 117 572 689 54.21

3236 6413 9649 1463 4691 6154 63.78
2809 5221 8030 1482 4367 5849 72.84
942 1598 2540 439 1035 1474 58.03
1213 1193 2406 208 847 1055 43.85
8200 14425 22625 3592 10940 14532 64.23

अन्म
कुर जम्भा

२७०

कुर जम्भा

                                                         अनसूुची- ४ (छ)
आ.व. २०७७/७८ भा आमोग य आमोगका कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको स्थानीम 

धनकामहरूको आधायभा प्रदेशगत वववयण :

स्थानीम धनकामको जम्भा
सॊघीम धनकामको जम्भा
प्रदेशका धनकामको जम् भा

अन्म

                                                         अनसूुची- ४ (च)
आ.व. २०७७/७८ भा आमोग य आमोगका कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको प्रदेश धनकामहरूको 

आधायभा प्रदेशगत वववयण :

प्रदेशका धनकामको जम् भा
सॊघीम धनकामको जम्भा
स्थानीम धनकामको जम्भा



क्र.सॊ. प्रदेश सॊघ प्रदेश स्थानीम तह कुर जम्भा उजयुी प्रधतशत

1 1 738 365 1433 2536 12.54

2 2 1916 254 2795 4965 24.56

3 फागभती 3179 240 1149 4568 22.59

4 गण्डकी 519 187 741 1447 7.16

5 रचुम्फनी 890 470 1414 2774 13.72

6 कणाारी 420 347 846 1613 7.98

7 सदूुयऩच चभ 368 677 1271 2316 11.45

प्रदेशगत जम्भा 8030 2540 9649 20219 100
उजयुी प्रधतशत 39.72 12.56 47.72 100

अन्म (गैयकाननुी सम्ऩचि, झठुा 
शैचऺक प्रभाणऩर, वव वववद्यारम 
आर्द)

2406 2406

10436 2540 9649 22625

अनसूुची- ४ (ज)

आ.व. २०७७/७८ भा आमोग य आमोगका कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरूको तीन तहका सयकायका आधायभा 
प्रदेशगत वववयण :

कुर जम्भा

२७१



क्र.सॊ. प्रदेश चजल्रा
चजल्रा 
कोड

गत वषाको 
उजयुी

चार ुवषाको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
उजयुी 
प्रधतशत

१ 1 ताप्रेजङु 101 29 33 62 33 53.23
२ 1 सॊखवुासबा 102 67 97 164 94 57.32
३ 1 सोरखुमु्फु 103 27 37 64 39 60.94
४ 1 ओखरढुङ्गा 104 32 69 101 58 57.43
५ 1 खोटाङ 105 59 70 129 84 65.12
६ 1 बोजऩयु 106 52 66 118 55 46.61
७ 1 धनकुटा 107 29 63 92 60 65.22
८ 1 तेह्रथभु 108 28 23 51 38 74.51
९ 1 ऩाॉचथय 109 25 53 78 47 60.26
१० 1 इराभ 110 41 75 116 67 57.76
११ 1 झाऩा 111 117 227 344 225 65.41
१२ 1 भोयङ 112 177 292 469 299 63.75
१३ 1 सनुसयी 113 242 343 585 347 59.32
१४ 1 उदमऩयु 114 59 104 163 115 70.55
१५ 2 सप्तयी 201 229 440 669 423 63.23
१६ 2 धसयहा 202 347 354 701 402 57.35
१७ 2 धनषुा 203 452 583 1035 639 61.74
१८ 2 भहोियी 204 271 262 533 379 71.11
१९ 2 सरााही 205 221 257 478 300 62.76
२० 2 यौतहट 206 275 315 590 377 63.90
२१ 2 फाया 207 145 363 508 364 71.65
२२ 2 ऩसाा 208 118 333 451 340 75.39
२३ फागभती दोरखा 301 31 53 84 56 66.67
२४ फागभती धसन्धऩुाल्चोक 302 30 70 100 80 80.00
२५ फागभती यसवुा 303 15 25 40 31 77.50
२६ फागभती धार्दङ 304 55 119 174 114 65.52
२७ फागभती नवुाकोट 305 24 110 134 109 81.34
२८ फागभती काठभाडौँ 306 743 1858 2601 1995 76.70
२९ फागभती बक्तऩयु 307 45 120 165 116 70.30
३० फागभती रधरतऩयु 308 65 227 292 231 79.11
३१ फागभती काभ्रऩेराञ्चोक 309 40 105 145 114 78.62
३२ फागभती याभेछाऩ 310 33 71 104 77 74.04

                                                            अनसूुची- ४ (झ)

आ.व. २०७७/७८ भा आमोग य आमोगका कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको चजल्रागत वववयण :

२७२



क्र.सॊ. प्रदेश चजल्रा
चजल्रा 
कोड

गत वषाको 
उजयुी

चार ुवषाको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
उजयुी 
प्रधतशत

३३ फागभती धसन्धरुी 311 77 115 192 132 68.75
३४ फागभती भकवानऩयु 312 107 205 312 200 64.10
३५ फागभती चचतवन 313 57 168 225 177 78.67
३६ गण्डकी गोयखा 401 29 60 89 59 66.29
३७ गण्डकी भनाङ 402 1 17 18 14 77.78
३८ गण्डकी भसु्ताङ 403 5 6 11 8 72.73
३९ गण्डकी म्माग्दी 404 25 49 74 55 74.32
४० गण्डकी कास्की 405 180 354 534 358 67.04
४१ गण्डकी रभजङु 406 28 54 82 58 70.73
४२ गण्डकी तनहुॉ 407 52 104 156 102 65.38

४३ गण्डकी
नवरऩयासी 
(फ.सू.ऩूवा)

408 25 119 144 120 83.33

४४ गण्डकी स्माङजा 409 50 86 136 86 63.24
४५ गण्डकी ऩवात 410 43 47 90 39 43.33
४६ गण्डकी फागरङु 411 37 76 113 73 64.60
४७ रचुम्फनी रुकुभ ऩूवा 501 6 8 14 9 64.29
४८ रचुम्फनी योल्ऩा 502 17 106 123 98 79.67
४९ रचुम्फनी प्मूठान 503 11 43 54 50 92.59
५० रचुम्फनी गलु्भी 504 32 60 92 64 69.57
५१ रचुम्फनी अघााखाॉची 505 25 116 141 116 82.27
५२ रचुम्फनी ऩाल्ऩा 506 32 85 117 95 81.20

५३ रचुम्फनी
नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩचिभ)

507 65 136 201 151 75.12

५४ रचुम्फनी रुऩन्देही 508 136 543 679 542 79.82
५५ रचुम्फनी कवऩरवस्तु 509 92 240 332 244 73.49
५६ रचुम्फनी दाङ 510 117 245 362 258 71.27
५७ रचुम्फनी फाॉके 511 149 279 428 300 70.09
५८ रचुम्फनी फर्दामा 512 83 148 231 173 74.89
५९ कणाारी डोल्ऩा 601 30 42 72 40 55.56
६० कणाारी भगु ु 602 38 89 127 68 53.54
६१ कणाारी हमु्रा 603 50 132 182 99 54.40
६२ कणाारी जमु्रा 604 54 68 122 68 55.74
६३ कणाारी काधरकोट 605 77 86 163 82 50.31
६४ कणाारी दैरेख 606 70 181 251 134 53.39

२७३



क्र.सॊ. प्रदेश चजल्रा
चजल्रा 
कोड

गत वषाको 
उजयुी

चार ुवषाको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
उजयुी 
प्रधतशत

६५ कणाारी जाजयकोट 607 62 84 146 71 48.63

६६ कणाारी रुकुभ ऩचिभ 608 27 71 98 64 65.31

६७ कणाारी सल्मान 609 22 93 115 84 73.04

६८ कणाारी सखेुत 610 87 250 337 211 62.61

६९ सदूुयऩच चभ फाजयुा 701 43 82 125 84 67.20

७० सदूुयऩच चभ फझाङ 702 88 120 208 88 42.31

७१ सदूुयऩच चभ दाच ुारा 703 61 102 163 73 44.79

७२ सदूुयऩच चभ फैतडी 704 151 136 287 119 41.46

७३ सदूुयऩच चभ डॉडेरधयुा 705 61 121 182 108 59.34

७४ सदूुयऩच चभ डोटी 706 48 142 190 123 64.74

७५ सदूुयऩच चभ अछाभ 707 48 104 152 79 51.97

७६ सदूुयऩच चभ कैरारी 708 237 379 616 345 56.01

७७ सदूुयऩच चभ कञ्चनऩयु 709 129 264 393 248 63.10

6987 13232 20219 13477 66.66
1213 1193 2406 1055 43.85
8200 14425 22625 14532 64.23कुर जम्भा

२७४

जम्भा
चजल्रा नछुवटएको



क्र.सॊ. प्रदेश चजल्रा जम्भा उजयुी सॊतमा पर्छ्यौट सॊतमा फाॉकी उजयुी पर्छ्यौट प्रधतशत
1 1 ताप्रेजङु 17 2 15 11.76
2 1 सॊखवुासबा 4 0 4 0.00
3 1 सोरखुमु्फु 2 0 2 0.00
4 1 ओखरढुॊगा 14 6 8 42.86
5 1 खोटाङ 5 5 0 100.00
6 1 बोजऩयु 12 6 6 50.00
7 1 ऩाॉचथय 29 15 14 51.72
8 3 दोरखा 17 14 3 82.35
9 3 यसवुा 15 8 7 53.33
10 3 याभेछाऩ 22 13 9 59.09
11 गण्डकी गोयखा 13 9 4 69.23
12 गण्डकी भनाङ 3 2 1 66.67
13 गण्डकी भसु्ताङ 5 5 0 100.00
14 गण्डकी रभजङु 8 5 3 62.50
15 रचुम्फनी रुकुभ ऩूवा 9 8 1 88.89
16 रचुम्फनी योल्ऩा 19 14 5 73.68
17 रचुम्फनी प्मठुान 3 2 1 66.67
18 रचुम्फनी गलु्भी 8 7 1 88
19 रचुम्फनी अघााखाॉची 11 9 2 81.82
20 कणाारी डोल्ऩा 7 7 0 100.00
21 कणाारी भगु ु 28 20 8 71.43
22 कणाारी हमु्रा 8 1 7 12.50
23 कणाारी जमु्रा 3 1 2 33.33
24 कणाारी काधरकोट 11 7 4 64
25 कणाारी जाजयकोट 5 5 0 100.00
26 कणाारी रुकुभ ऩचिभ 5 5 0 100
27 कणाारी सल्मान 4 4 0 100.00
28 सदूुयऩचिभ फाजयुा 10 3 7 30.00
29 सदूुय ऩचिभ फझाङ 11 10 1 90.91
30 सदूुयऩचिभ दाच ुारा 0 0 0 -
31 सदूुय ऩचिभ फैतडी 3 2 1 66.67
32 सदूुयऩचिभ डोटी 0 0 0 -
33 सदूुय ऩचिभ अछाभ 12 9 3 75.00

323 204 119 63.16

अनसूुची - ५
धभधत २०७५।८।२४ भा याजऩरभा प्रकाचशत सूचनाअनसुाय अचततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको प्रत् मामोचजत 

अधधकायको प्रमोग गने प्रभखु चजल्रा अधधकायीहरूफाट आ.व. २०७७/७८ भा कायफाही बएका उजयुीहरूको 
सॊतमात्भक वववयण :

कुर जम्भा

२७५



क्र.सॊ. भन्रारम/धनकाम
झठुा 
शैचऺक 
प्रभाणऩर

सावाजधनक 
सम् ऩचिको 

हाधन 
नोक्सानी

घसु/ 
रयसवत

गैय 
काननुी 
राब वा 
हाधन 

ऩरु् माएको

गैय 
काननुी 
सम् ऩचि 
आजान

याजस्व 
चहुावट

ववववध जम्भा

1 सॊघीम भाधभरा (स्थानीम तह) 3 37 14 42 2 6 2 106

2
बधूभ ब्मवस्था,सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण भन्रारम

13 23 11 1 4 13 65

3 चशऺा (स्थानीम तह) 9 15 1 18 1 44
4 गहृ भन्रारम 3 20 2 1 6 32
5 अथा भन्रारम 12 4 1 7 4 2 30

6
ऊजाा,जरस्रोत तथा धसॉचाइ 
भन्रारम

1 9 5 8 2 1 26

7
प्रदेश उद्योग,ऩमाटन,वन तथा 
वातावयण भन्रारम (वन 
वातावयण भार)

7 6 11 24

8
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्रारम (बौधतक ऩूवााधाय 
तथा  मातामात भन्रारम भार)

1 15 2 3 21

9
बौधतक ऩूवााधाय तथा मातामात 
भन्रारम

3 1 7 5 3 19

10
स्वास््म तथा जनसॊतमा 
भन्रारम

1 2 2 9 1 15

11 उद्योग,वाचणज्म तथा आऩूधता 3 7 2 1 13

12
चशऺा,ववऻान तथा  प्रववधध 
भन्रारम

2 1 6 1 2 12

13
सॊघीम भाभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम

3 1 5 1 10

14 खानेऩानी भन्रारम 1 1 3 2 1 8

15
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्रारम (धसॉचाइ भार)

5 1 1 7

16
प्रधानभन्री तथा  
भचन्रऩरयषदको कामाारम

1 1 1 2 5

अनसूुची - ६
आ.व. २०७७/७८ भा ववस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन् न बएका उजयुीहरूको भन्रारमगत/धनकामगत वववयण
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क्र.सॊ. भन्रारम/धनकाम
झठुा 
शैचऺक 
प्रभाणऩर

सावाजधनक 
सम् ऩचिको 

हाधन 
नोक्सानी

घसु/ 
रयसवत

गैय 
काननुी 
राब वा 
हाधन 

ऩरु् माएको

गैय 
काननुी 
सम् ऩचि 
आजान

याजस्व 
चहुावट

ववववध जम्भा

17 याविम ऩनुधनाभााण प्रधधकयण 4 1 5
18 वन तथा वातावयण भन्रारम 2 2 1 5

19
कृवष तथा ऩशऩुऺी ॊ ववकास 
भन्रारम

1 3 4

20 मवुा तथा खेरकुद भन्रारम 1 1 2 4
21 सहयी ववकास भन्रारम 1 1 1 1 4

22
सॊवैधाधनक अॊगहरू 
(अ.द.ुअ.आ. फाहेक)

1 1 1 1 4

23

प्रदेश उद्योग ऩमाटन वन तथा 
वातावयण भन्रारम 
(ऩमाटन,उद्योग,वाचणज्म य 
आऩूधता भन्रारम भार)

2 1 3

24
प्रदेश बधूभ ब्मवस्था कृवष तथा 
सहकायी भन्रारम (कृवष तथा 
ऩशऩुॊऺी ववकास भार)

2 1 3

25
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्रारम (खनेऩानी य सहयी 
ववकास भार)

1 1 1 3

26
सॊचाय तथा सूचना प्रववधध 
भन्रारम

1 1 1 3

27
सॊस्कृधत ऩमाटन तथा नागरयक 
उड्ड्यन भन्रारम

1 1 1 3

28 ऩययाि भन्रारम 1 1 2

29
काननु न्माम तथा सॊसदीम 
भाभरा भन्रारम

1 1

30
प्रदेश साभाचजक ववकास 
भन्रारम (स्वास््म भार)

1 1

31 याविम मोजना आमोग 1 1

32
श्रभ, योजगाय तथा साभाचजक 
सयुऺा भन्रारम

1 1

16 121 122 140 28 15 42 484कुर जम्भा
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क्र.सॊ. भन्रारम/धनकाम
भदु्दा दामय 

गने
सझुाव

रेखी 
ऩठाएको

ताभेरी भलु्तफी अन्म जम्भा

1 सॊघीम भाधभरा (स्थानीम तह) 20 19 1 66 1 107

2
बधूभ व्मवस्था,सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण भन्रारम

11 13 5 30 2 5 66

3 चशऺा (स्थानीम तह) 5 10 1 27 1 44
4 गहृ भन्रारम 13 २ 1 १५ 1 32
5 अथा भन्रारम 16 1 13 30

6
ऊजाा,जरस्रोत तथा धसॉचाइ 
भन्रारम

7 7 12 26

7
प्रदेश उद्योग,ऩमाटन,वन तथा 
वातावयण भन्रारम (वन 
वातावयण भार)

4 9 1 10 24

8
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्रारम (बौधतक ऩूवााधाय 
तथा  मातामात भन्रारम भार)

1 2 18 21

9
बौधतक ऩूवााधाय तथा मातामात 
भन्रारम

3 4 1 12 20

10
स्वास््म तथा जनसॊतमा 
भन्रारम

2 3 10 15

11 उद्योग,वाचणज्म तथा आऩूधता 2 2 9 13

12
चशऺा,धफऻान तथा  प्रववधध 
भन्रारम

2 2 7 1 12

13
सॊचघम भाभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम

1 2 7 10

14 खानेऩानी भन्रारम 5 3 8

15
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्रारम (धसॉचाइ भार)

5 2 7

16
प्रधानभन्री तथा  
भचन्रऩरयषदको कामाारम

1 2 2 5

17 याविम ऩनुधनाभााण प्राधधकयण 3 2 5

अनसूुची - ७
आ.व. २०७७/७८ भा ववस्ततृ अनसुन्धानफाट ववधबन् न कायफाही बएका आमोगका धनणामहरूको भन्रारमगत/धनकामगत 

वववयण
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18 वन तथा वातावयण भन्रारम 1 4 5
19 सहयी ववकास भन्रारम 1 3 1 5

20
कृवष तथा ऩशऩुॊऺी ववकास 
भन्रारम

2 2 4

21 मवुा तथा खेरकुद भन्रारम 2 1 1 4

22
सॊवैधाधनक अॊगहरू 
(अ.द.ुअ.आ. फाहेक)

2 2 4

23

प्रदेश उद्योग ऩमाटन वन तथा 
वातावयण भन्रारम 
(ऩमाटन,उद्योग,वाचणज्म य 
आऩूधता भन्रारम भार)

2 1 3

24
प्रदेश बधूभ व्मवस्था कृवष तथा 
सहकायी भन्रारम (कृवष तथा 
ऩशऩुॊऺी ववकास भार)

2 1 3

25
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्रारम (खनेऩानी य सहयी 
ववकास भार)

2 1 3

26
सॊचाय तथा सूचना प्रववधध 
भन्रारम

1 1 1 3

27
सॊस्कृधत ऩमाटन तथा नागरयक 
उड्ड्यन भन्रारम

1 1 1 3

28 ऩययाि भन्रारम 2 2

29
काननु न्माम तथा सॊसदीम 
भाभरा भन्रारम

1 1

30
प्रदेश साभाचजक ववकास 
भन्रारम (स्वास््म भार)

1 1

31 याविम मोजना आमोग 1 1

32
श्रभ, योजगाय तथा साभाचजक 
सयुऺा भन्रारम

1 1

114 88 11 264 5 6 488कुर जम्भा

२७९



ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

अनसूुची - ८(क)

आ.व. २०७७/७८ भा आमोगका भहाशाखाका आधायभा उजयुी सॊख्मा

अनसूुची - ८(ख)

आ.व. २०७७/७८ भा आमोगका कामाारमका आधायभा उजयुी सॊख्मा
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ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

अनसूुची - ८(ग)

अनसूुची - ८(घ)

२८१
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 बौगोधरक आधायभा प्रदेशगत उजयुी  
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ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

अनसूुची - ८(ङ)

अनसूुची - ८(च)

२८२
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 प्रदेश धनकामहरूको आधायभा प्रदेशगत उजयुी  
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 स्थानीम धनकामहरूको आधायभा प्रदेशगत उजयुी  



ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

अनसूुची - ८(छ)

तीन तहका सयकायका प्रदेशगत उजयुीको प्रवनृ्ि

अनसूुची - ९

ववधबध न आधथाक वषाभा उजयुी दताा य पर्छ्यौटको प्रवनृ्ि

२८३
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ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

अनसूुची - १०

ववगत ५ वषाभा कुर उजयुीको पर्छ्यौट वववयणको प्रवनृ्ि

अनसूुची - ११

आ.व. २०७७/७८ भा आमोगफाट धनणाम बई ववशेष अदारतभा दामय बएका ववधबध न प्रकृधतका भदु्दा

२८४
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ताभेरी ववस्ततृ अनसुधधान ववववध कायफाही 



ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

अनसूुची - १२

आ.व. २०७७/७८ भा आमोगफाट धनणाम बएका ववधबध न प्रकृधतका भदु्दाहरूभा भागदाफी धरइएको 
धफगोको प्रधतशत

अनसूुची - १३

आ.व. २०७७/७८ भा ववस्ततृ अनसुधधानफाट बएका कायफाहीको वहस्सा

२८५
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ववववध 

24% 

18% 

2% 

54% 

1% 1% 

भदु्दा दामय सझुाव रेखी ऩठाएको ताभेरी भलुतफी अधम  



ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

२८६

अनसूुची - १४

ववगत ५ वषाभा गैयकाननुी सम्ऩन्ि आजानसम्फधधी भदु्दाको वववयण

अनसूुची - १5

ववगत ५ वषाभा नक् करी शैन्ऺक मोग्मतासम्फधधी भदु्दाको वववयण
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ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

ऩरयच्छेद-२ सॉग सम्फन्धधत

अनसूुची - १6

ववगत ५ वषाको घसु (रयसवत) सम्फधधी भदु्दा य प्रधतवादीको प्रवनृ्ि

अनसूुची - १7

ववगत 19 वषाभा भदु्दा दामय य प्रधतवादीको प्रवनृ्ि
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